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másikba, egyik országból a másikba. Egyre 

több olyan ismerősöm van a tesztelés te-

rületéről, akik külföldön dolgoznak. Bízom 
benne, hogy ezek az emberek előbb-utóbb 
megosztják velünk a kint tapasztaltakat, ta-

nultakat. Talán ezeket be tudjuk építeni a 
mindennapjainkba és fejlődni tudunk mind 
emberileg, mind szakmailag. 

Kedves Olvasó!
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Szerzői jogok
Azzal, hogy belép a www.tesztelesagyakorlatban.hu oldalára, elfogadja 
az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált fel-
használója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:
A www.tesztelesagyakorlatban.hu webszájton („lap”) található tartalom 
a SZERZŐ(K) és a („kiadó”) szellemi tulajdona.
Az Acrobyte Informatikai Kft. fenntart minden, a lap bármely részének 
bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésé-
vel kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását 
nemzetközi és magyar törvények védik.
A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy 
részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, 
struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tar-
talmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevle-

mezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult 
a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, 
adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi for-
galomba hozatalára.

A Tesztelés a Gyakorlatban Magazin oldalai teljes egészében, a reklámok-

kal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely 
részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely mó-

don újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedé-

lye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével 
nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.
A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket 
von maga után. Az Tesztelés a Gyakorlatban Magazin követelheti a jog-

sértés abbahagyását és kárának megtérítését.
A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal 
a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
Az Acrobyte Informatikai Kft pontos és hiteles információk közlésére 
törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget 
nem vállal.
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Üdvözlettel,

Mint az már köztudott, nincs szerencsém a 
motoros szezon indulásával. Most a szoká-

sos akkumulátor problémát egy dobozban fe-

lejtett vizes rongy miatt kialakult penészedés 
tetézte, melynek következtében bukósisak 
cserével és parkolási bírsággal indítottam az 
idényt. De most nem ezekről a hányattatá-

saimról szeretnék írni - habár bőven akadt 
belőlük – hanem arról amiről a médiában na-

ponta hallunk. A választásról.

Nem kell megijedni, nem fogom egyik oldalt 
sem dicsérni, sem szidni, csupán pár monda-

tot szánnék az egésznek. Igazság szerint az 
egyik új párt szórólapjára. Egyébként csak az 
elmúlt héten kaptam legalább 10 olyan szóró-

lapot, amelyen ismeretlen pártnevek és azok 
rövidítései voltak. (A barátom mondta is, hogy 
alakítsunk pártot, most az nagyon jól fizet.)

Szóval a szórólapon párt neve és egy mondat 
szerepelt, mely valahogy így szólt: „A gyere-

kem idehaza nőjön fel.”
Miért lenne baj, hogy külföldre költözünk? Sok 
ezer éve zajlik ez a vándorlás egyik törzsből a 

www
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Automata tesztelés
Alexey Savkin

Automatizált tesztelés Android alkalmazásokon
Pár éve a tesztelés legnagyobb kihívását a mobil eszközökön futó programok, al-
kalmazások jelentik. Az alkalmazások robbanásszerű növekedése csak rontotta 
a szoftverek amúgy sem nagy minőségét. A cikkből kiderül, hogy milyen keret-
rendszereket kínál az automata tesztelésre az Android, és ezek a rendszerek 
hogyan lehetnek segítségünkre a tesztelésben.

Módszertan
Marc Rambert

Hogyan kerüljük el a „Swiss cheese” tesztelési szindrómát?
„Swiss cheese” – vagyis lyukas sajt. Azt, hogy sajtokról ír valaki inkább egy 
gasztro magazin oldalain tudnám elképzelni, mint itt. Mégis mi köze lehet a sajt-
nak a teszteléshez? Miért fontos, hogy hol vannak a sajtban a lyukak és azok 
mekkorák? Hány szelet sajtot teszünk egymásra? Na majd a cikkből kiderül...

Teszteszköz
Jaewon Jung

GUI teszt automatizálás Sikuli-val
Ma már számtalan fizetős és nyílt forráskódú eszköz létezik a piacon, amely a tesztelőket 
hivatott segíteni a munkájukban. Nem kell sokat böngésznünk, hogy tesztmenedzsment 
eszközöket, vagy hibakezelőket, esetleg automata szoftvereket találjunk. Sokan gyorsan 
döntenek arról, hogy az adott eszköz számukra megfelelő lesz-e, és csak a használat 
közben jönnek rá, hogy a sok előnye mellett milyen buktatói vannak az alkalmazásnak.

Módszertan
Dienes Zsolt

10 munkahelyi tipp a hatékonyabb teszteléshez
A tesztelők és vezetők közös munkája tudja a tesztelési folyamatokat hatéko-
nyabbá tenni. Ha nincs meg az összhang a két csoport között, vagy az egyik oldal 
nincs elkötelezve a tesztelés iránt, könnyen teret nyerhet a minőség romlása. Mit 
csináljunk tesztelőként, és mire figyeljünk vezetőként?

Teszteszköz
Borland

Sikeres szoftverfejlesztés: pontosság, ellenőrzés, irányítás
Az utóbbi évek legdinamikusabban fejlődő iparága a szoftverfejlesztés. Manap-
ság nem képzelhető el olyan vállalat, amely informatika nélkül tudna működni. Az 
emberek magánéletébe is ugyanilyen erőteljesen tolakodott be a számítógép, és 
az azon futó szoftverek. A hatalmas fejlődés ellenére fenntartható, vagy netán 
javítható a fejlesztett szoftverek minősége?

xxxxxx

xxxxxxxx
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Módszertan
Szegedi-Szabó Beáta

Az üzleti tesztelésről tesztelői szemmel
A tesztelés is azon dolgok közé tartozik, melyet meg kell tervezni. A tervezés 
során érdemes figyelembe venni az előző projektek tapasztalatait, tanulsága-
it, hogy elkerüljük elődeink hibáit. Hogyan lehet körültekintően megtervezni a 
tesztelést? Milyen alapvető hibákat követünk el a tervezés során? Ezekre a 
kérdésekre ad válaszokat a cikk.

24

Humán erőforrás
Rob Lambert

T-fazonú tesztelők és szerepük a csapatban
Egy tesztelőnek számos tulajdonsággal, képességgel kell rendelkeznie. Minden 
vállalatnak, csapatnak sajátos elvárásai lehetnek e téren, melyeknek a pozíció-
ra jelentkezők igyekszenek minél jobban megfelelni. Be vagyunk skatulyázva a 
munkakörünk által megszabott szerepkörünkbe, vagy kitörhetünk belőle és hasz-
nálhatjuk a többi képességünket?

26

Automata tesztelés
Mike Kelly

Nagyságrendek a tesztautomatizálásban
Az automatizálásra sokan csodaként, megmentőként tekintenek, míg mások tisz-
tes távolból figyelik a többiek törekvéseit. Tény az, hogy az ész nélküli tesztau-
tomatizálás költséges sport. Ha sikerült a manuális és automata tesztek arányát 
megtalálnunk, akkor a következő lépés az automata tesztek közötti egyensúly 
felfedezése lesz.

30

Automata tesztelés
Oleksandr Reminnyi

Automata funkcionális GUI tesztelési minták
Amennyiben a tesztjeinket automatizáljuk érdemes a projekt elején figyelmet for-
dítanunk a kialakításra, megtervezésre. Az automata tesztek sajátosságai, hogy 
nemcsak a létrehozása, de a karbantartása is költséges feladat, ezért ha megfe-
lelő szisztéma alapján alakítjuk ki tesztjeinket, hosszabb távon időt és költséget 
spórolhatunk meg.

34
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AUTOMATA TESZTELÉS

Az utóbbi években, a hordozható készülékek bekö-
szöntésével, az emberek nagy számban váltottak mobil 
eszközökre a mobilitásuk, és könnyű használatuk miatt. 
Az elmúlt években az Android vált a mobil eszközök 
vezető platformjává. Google termék lévén nagy marke-
tingnek örvend, és ebből következően sok ügyfél hasz-
nálja. A másik fő ok a hatalmas népszerűség mögött 
a nyílt forráskód és a számtalan fejlesztői közösség, 
amely alkalmazások ezreit készíti naponta. Az Android 
egy Java alapú alkalmazás platform Linux kernel-lel. 
Saját fordítója a Delvik az, ami az Android alkalmazás 
kódjait gépi kóddá alakítja.

Az Android készülékek növekvő népszerűségével meg-
nőtt a robusztus, és megbízható Android alkalmazások 
iránti szükséglet is. A tesztelés mindig is nagyon fontos 
szerepet játszott a fejlesztésekben, melynek szüksé-
gessége még tovább emelkedett az Android alkalma-
zások esetén. Egy Android alkalmazás tesztelésénél az 
a probléma, hogy nem egyszerű tesztelni olyan mobil 
alkalmazásokat, amelyek platform-, és grafikus felhasz-
náló interfész (GUI) orientált fejlesztésűek.

Számos automatizáló eszköz áll rendelkezésünkre a 
piacon, amelyek hatékonyan képesek tesztelni egy ha-
gyományos desktop alapú, vagy webes alkalmazást, 
azonban az Android esetében nem olyan könnyű az 

automata tesztelés a mobilkészülékek sajátos korlátai 
miatt, mint például az alacsony energiafogyasztású 
CPU-k, korlátozott memória, és kicsi kijelző. Továbbá 
az Android fejlesztés még viszonylag gyerekcipőben 
jár, és nem tolonganak többéves tapasztalattal rendel-
kező Android fejlesztők a piacon, így a fejlesztés haj-
lamos előhozni olyan komplex hibákat, melyeket nem 
lehet automatikusan tesztelni.

Az Android alkalmazások 
újdonsága, és sajátos-
sága

Az Android alkalmazások több szempontból sem 
olyanok, mint a megszokott alkalmazások. Az 
Android alkalmazások tipikus összetevői példá-
ul az emberi tevékenységek (mozgások), vagy a 
tartalomszolgáltatók és különféle szolgáltatások 
adatai. Ezek az összetevők hiányoznak a ha-
gyományos kliens-szerver alkalmazásokból, és 
az esemény vezérelt asztali alkalmazásokból. 
Ezen tényezők miatt a hibára való hajlamosság 
az Android alkalmazásoknál magasabb, így ha-
tékonyabb tesztelést igényel. Ilyen típusú alkal-
mazások tesztelésénél nagyon hasznos lehet az 
automatizált tesztelés is a hatékonyságának és 
megbízhatóságának köszönhetően.

Pár éve a tesztelés legna-
gyobb kihívását a mobil 
eszközökön futó pro-
gramok, alkalmazások 
jelentik. Az alkalmazá-
sok robbanásszerű 
növekedése csak ron-
totta a szoftverek amúgy 
sem nagy minőségét. 
A cikkből kiderül, hogy 
milyen keretrendszer-
eket kínál az automata 
tesztelésre az Android, 
és ezek a rendszerek ho-
gyan lehetnek segítsé-
günkre a tesztelésben.

Automatizált tesztelés 

                  Android alkalmazásokon

A GUI alapú mobil alkalmazások tesztelése nem de-
terminisztikus, és a felhasználó bárhová képes a kép-
ernyőn kattintani. Szerencsére a mobil platformokon 
mint az Android, külön tudjuk szedni a fejlesztést a 
deployment-től. A mobil készülék viselkedését szimu-
lálni tudjuk a saját PC-nken. Ez számos tesztesethez 
nyitja meg az utat, melyek ezeken a szimulátorokon 
könnyedén tesztelhetőek, amihez egyébként dedikált 
készülékek lehetnek szükségesek.

A lehetőségek nagy száma miatt válik igazán nehézzé, 
hogy leteszteljük ezeket az alkalmazásokat. A GUI au-
tomatizált tesztelése nagyon hasznos lehet az alkalma-
zás tesztelésében. A GUI alapú automatizált tesztelés 
az Android alkalmazásoknál javítja a programok alap-
vető stabilitását, és különösen a regressziós tesztelés-
nél lesz segítségünkre.

Az Android alkalmazások GUI alapú automatizált 
tesztelése mögötti stratégia az, hogy a tesztelő 
teszt scripteket ír, amelyek szimulálják a felhasználó 
tényleges interakcióját a készülék grafikus felhasz-
nálói felületén. Az automatizált tesztesetek helyes-
sége ezeken a szimulált interakciókon múlik. Az al-
kalmazásban zajló folyamatok és a GUI állapota is 
ellenőrizhető ezzel a technikával.

Android alkalmazástesz-
telő keretrendszerek
Számos más képességhez hasonlóan az Android in-
tegrált tesztelési stratégiát nyújt az automatizált teszte-
lési folyamathoz. A két leghíresebb automatizált teszte-
lési stratégia az Android Instrumentation keretrendszer 
ami az SDK-val jött, és a másik a Positron keretrend-
szer modell.

Először is beszéljünk az Instrumentation keretrend-
szer alapjairól. Itt az Android alkalmazások tesz-
telése arra vonatkozik hogy a kód elemzésével, 
debuggolásával, az események naplózásával és a 
performancia mérésével monitorozhassuk az alkal-
mazás folyamatait. Számos támogató osztály van 
jelen az Android Instrumentation keretrendszerben, 
amelyek segítségével tudunk indítani, megállítani, fut-
tatni és megszakítani bármilyen Android alkalmazást a 
tesztkörnyezetben.

A GUI tesztelést nézve egy Android alkalmazást 
felbonthatunk több képernyőre, melyeket külön tevé-
kenységeknek nevezhetünk. Maga az alkalmazásra 
egy sor tevékenység, ami egymásra van halmozva. 
Továbbá minden egyes tevékenység tartalmaz egy 
bizonyos számú GUI elemet. Ezért annak érdeké-
ben, hogy az Android alkalmazás GUI-ját teszteljük, 
le kell mennünk az összes komponens szintjének 
mélységéig minden egyes tevékenységnél, és ezek-
re a komponensekre külön automatizált tesztesete-
ket kell írnunk. A GUI tesztelés ilyen fajta tesztelésé-

hez az Android Instrumentation keretrendszere az 
ActivityInstrumentationTestCase2-t biztosítja.

Positron keretrendszer
Annak érdekében, hogy kezeljük a tevékenységeket, 
egy másik kliens-szerver alapú keretrendszer épült 
a Instrumentation keretrendszer tetejére, ezt hívjuk 
Positron keretrendszernek. Ez a keretrendszer maga-
sabb szintű megközelítéssel bír azért, hogy könnyen 
írhassunk és futtathassunk automatizált teszteseteket. 
Az alkalmazás minden állapotát megfigyelheti a kliens. 
A kliens külön csatlakozik az alkalmazás komponensé-
hez a tevékenységet futtató szerveren. A kliensek és a 
szerver közötti kapcsolat az Android Debug Bridge-en 
keresztül jön létre. Az egyes tevékenységek példánya-
it a klienssel való kapcsolódás hozza létre. A Positron 
keretrendszer motorja szálakkal dolgozik. Az alkalma-
zások tesztelése érdekében a GUI komponensek álta-
lában külön szálon futnak, így a megfelelő események 
is külön szálon vannak, hogy az alkalmazás érzékeny-
sége maximalizálva legyen. A Positron keretrendszer 
hierarchikus módon, rendezetten foglalkozik minden 
egyes tevékenység komponensével.

Az alapvető különbség az Instrumentation és a Positron 
keretrendszer között, hogy a Instrumentation keretrend-
szer alacsony szintű automatizált tesztelést hajt csak 
végre, mialatt a GUI interakcióit szimulálja. A másik ol-
dalon a Positron keretrendszer magas szintű automati-
zálást hajt végre, és absztrakt módon a GUI tesztese-
teket szimulálja.

A cikk elején említett tényekből arra lehet következtet-
ni, hogy az egyre növekvő Android alkalmazás  popu-
láció és a platform újdonsága párosul a tapasztalatlan 
Android fejlesztői közösséggel, vagyis igazi szükség-
letté vált a születő alkalmazások megfelelő tesztelése. 
Az új architektúrának köszönhetően egy Android alkal-
mazást teljesen más tesztelni, mint egy asztali-, vagy 
webes rendszert. Számos eszköz áll rendelkezésre, 
hogy automatizáltan teszteljünk Androidos alkalma-
zásokat. Ezek az eszközök egyaránt elvégezhetik az 
Instrumentation és a Positron féle teszteléseket, ame-
lyeket fent említettem.

Az egyik ilyen eszköz ami megtalálható a piacon, 
a „RoutineBot”. Az eszköz a modern tesztelési 
eszközök minden funkcióját tartalmazza és auto-
matizált GUI tesztelést is tud végezni. A eszköz 
részletes leírását, megtalálhatod a http://www.
routinebot.com/ -on. Kellemes kódolást! 

Szerző: Aleksey Savkin

Forrás: 
http://architects.dzone.com/articles/automation-
testing-android
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AKS-Labs-nak, amely 
a BSC tervező szoft-
verek és eszközök 
forgalmazója. Sza-
kterületei a távoli 
csapatvezetés, és a 
Balanced Scorecard, 
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informatikai fejlesztés 
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sey sok cikknek és 
könyvnek a szerzője, 
melyek a Balanced 
Scorecard-ról szólnak, 
illetve szemináriumo-
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cow Business School 
(MBS) tanszékén.

Aleksey Savkin
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MÓDSZERTAN

Sok csapat szenved a világon a „Swiss Cheese” 
tesztelési szindrómától, és úgy hiszem itt az 
ideje, hogy megosszam a gyűjtött információi-
mat. Végighaladva ezen a bejegyzésen képes 
leszel megelőző diagnosztizálást tenni a tesz-
telési aktivitásaidon, és megállapítani a megfe-
lelő gyógyírt.

A híres svájci sajt

Azoknak akik nem sajt specialisták, a svájci sajt 
egy általános elnevezés a lyukas sajtokra, mint 
ahogyan a képen is látható egy szelet svájci 
ementáli (1. ábra).

Rétegek tesztelése

Hogy bevezesselek ebbe a szindrómába, gon-
dolj át mindenféle tesztelési aktivitást ami elő-
fordul egy alkalmazás fejlesztésénél. Az egész 
általában a unit-, integrációs-, funkcionális-, 
automatizált-, manuális-, folyamat tesztelés és 
mindenféle teszttípus részhalmaza (2. ábra).

Nagyon valószínűtlen, hogy egy egyszerű 
tesztelés lefedje az egész alkalmazást. Ez 
az ahol a svájci sajt szeletéhez hasonlót lát-
tam: képzelj el lyukakat, területeket, amelyek 
nincsenek lefedve egy tesztelési aktivitással 
sem.

Fejlesztésről-fejlesztésre a tesztelési tevékeny-
ségeket különböző emberek végzik. A fejlesztők 
általában a unit teszteket, míg a QA tesztelők a 
funkcionális teszteket hajtják végre. Különféle 

„Swiss cheese” – vagyis 
lyukas sajt. Azt, hogy saj-
tokról ír valaki inkább egy 
gasztro magazin oldalain 
tudnám elképzelni, mint 
itt. Mégis mi köze lehet a 
sajtnak a teszteléshez? 
Miért fontos, hogy hol 
vannak a sajtban a lyukak 
és azok mekkorák? Hány 
szelet sajtot teszünk 
egymásra? Na majd a 
cikkből kiderül...

Hogyan kerüljük el a „Swiss Cheese”    

                            tesztelési szindrómát

eszközök használatával segítik a saját tesztelé-
süket, mint például keretrendszerek (JUnit., …), 
web service tesztelő eszközök (SoapUI, …), funk-
cionális automatizált tesztelési eszközök (HP QC, 
Test Complete, Selenium, …), teszt menedzs-
ment eszközök (TestLink, HP QC, …).

Az összes felsorolt tesztelési réteget tegyük egy-
más tetejére, ahol minden szeletnek vannak bizo-
nyos lyukai (3. ábra).

A „Swiss cheese” szind-
róma

Ez a szindróma akkor jön elő, amikor csak kü-
lön-külön követjük nyomon a tesztelési aktivitá-
sainkat. Ebaben az esetben a tesztelési lyukak 
összeadódnak és alagutakat alkotnak, ahol a 
hibák és regressziók rejtve maradnak a végter-
mékig (4. ábra).

Tovább növelheted a hatékonyságot, ha térképet 
vezetsz a tesztelési résekről és a kódmódosítá-
sokról, mert gyakran ezeken a területeken buk-
kannak elő az új hibák.

Ez összefüggésben van a teszt piramis fogalmá-
val, amelyet Mike Cohn fejlesztett ki a „Succeeded 
with Agile” című könyvében. Mike adott még egy 
magyarázatot: „A tesztelés egy befektetés, és a 

befektetés amelyet egy rétegen végeztünk befo-
lyásolhatja, hogy mennyire jól teszteltünk a többi 
rétegen.” Azonban ehhez szükséges egy össze-
sített perspektivikus lefedettség nézet az összes 
tesztelési aktivitásról, hogy lássuk az előző tesz-
telési tevékenység mit fedett le jól, és mit nem 
érintett.

Néhány orvosság

A Kalistick-nál, kifejlesztettünk egy eszközt, ami 
segít eldönteni a csapatoknak, hogy fennáll-e a 
szindróma esete és kell-e azt kezelni. Bemutatok 
pár kulcsfontosságú koncepciót.

Először is össze kell gyűjtened a tesztelési tevé-
kenységek összes kódlefedettségét. Például a 
Kalistick Testing Booster megoldás összegyűjti 
az összes tesztelési tevékenység lefedettségét 
bármilyen platformon (CI, functional testing, …). 
Másodszor pedig rögzíteni kell a szoftver változá-
sait a lefedettség változása érdekében. Ez meg-
tehető egy nyílt forráskódú forráskezelővel (pl.: 
SCM). Mindazonáltal a Kalistick olyan innovatív 
alkalmazás elemző, amely egyszerű mint egy ví-
rusirtó szoftver, viszont az utasítások mélységéig 
analizálja az alkalmazást, hogy azonosítsa benne 
a változásokat.

1.ábra

Unit teszt

2.ábra

Funkcionális teszt

Integrációs teszt

Unit teszt

Funkcionális teszt

Integrációs teszt

Unit teszt

Alkalmazás
x. verzió

Magas kockázat

Tesztelési lyukak

Hibatalálat!

Módosítások

Teljes kódlefedettség

Összesen
Funkcionális
Build tesztek

Alkalmazás kód

60%
41%
34%

Funkcionális
Build tesztek

Módosítások lefedettsége

Összesen

Funkcionális

Build tesztek

Módosított kód

53%

45%

14%

Funkcionális
Build tesztek

3.ábra

4.ábra 5.ábra

Szoftver tesztelő
Pozíció

Senior Tesztelő

• Az ügyfélkezelési és 
sales rendszer új- és 
már meglévő moduljai-
nak tesztelése.

• Tesztrendszer kiépíté-
se, tesztesetek terve-
zése, létrehozása és 
végrehajtása

• Teszteredmények do-
kumentálása és kiér-
tékelése, hibajegyek 
kezelése

• Felmerülő hibaokok 
felkutatása és kreatív 
megoldása.

Elvárások

• 1-2 év tapasztalat 
szoftvertesztelésben

• SQL, XML ismeretek
• Ambíciózus és proak-

tív személyiség
• Kreativítás, tesztrend-

szer kiépítésére való 
hajlandóság

• Analitikus szemlélet-
mód

Előnyt jelent:

• Informatikai felsőfokú 
végzettség

• Felhasználó centrikus 
gondolkodásmód

• Tesztrendszer kiépí-
tésében való előzetes 
tapasztalat

• Automatizált teszte-
lésben való tapaszta-
lat

Amit ajánlunk

• Szakmai fejlődési le-
hetőséget

• Kellemes munkakör-
nyezetet

• Jó csapatot
• Rugalmasságot

Jelentkezés módja:

Kapcsolattartó:

Fekete Kinga
e-mail: 
reed2137@profession.
hu
telefonszám: 
+36 1 8833 518

ÁLLÁSHIRDETÉS
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Szóval az összes így összegyűjtött adat 
tiszta képet alkot arról, mit teszteltünk és 
hol maradtak lyukak a tesztelésben. Lásd 
a következő ábrát mintaképp; ez megkülön-
bözteti a funkcionális teszteket (manuális és 
automata) és a build teszteket (unit és in-
tegrációs). A kék terület mutatja a lefedetlen 
területeket amit semmilyen teszt nem fed le. 
A piros terület a kód változásokra fókuszál, 
amely nem érintett egy teszteset által sem 
(5. ábra).

Annak megfelelően, hogy mekkorák a lyukak 
azt javaslom, hogy funkcionális szempont-
ból ér tékeljük ki a kapcsolódó üzleti kocká-
zatokat és azonosítsuk, hogy mely lyukakat 
kell betölteni elsőként. (6. ábra).

Ahogy priorizáltuk a kitöltendő lyukakat, el 
kell döntenünk, hogy milyen típusú tesz-
tekre van még szükségünk (unit, funkcio-
nális, feltáró, manuális, automatikus, stb.). 
A manuális tesztekhez a Kalistick egy Test 
Coverage ScoresTM-et kínál ami felméri, 
hogy az egyes tesztek mekkora lefedettség 
változást eredményeznek. Találhatsz né-
hány példát a Kalistick platformon (használd 
a demo/demo-t login/jelszó-ként.

Tanulság

A svájci sajt hatalmas lyukai markáns ízt 
kölcsönöznek, így nem jelent gondot kivéve, 
hogy nehezebben szeletelhető és szétesik 
a gépi szeletelésnél. Ugyanakkor egy szoft-

vernél a nagy lyukak a tesztelés hiányos-
ságára utalnak és hibás működést eredmé-
nyeznek, ezáltal nagyobb a valószínűsége, 
hogy az alkalmazás az élesbe állítás során 
szétesik.

Kérjük, oszd meg a meglátásaidat a Swiss 
Cheese szindróma kapcsán és ha találsz rá 
akkor a gyógyír t is. 

Szerző: Marc Rambert

Forrás:
h t t p : / / w w w. e u r o s t a r c o n f e r e n c e s . c o m /
b l o g / 2 012 / 8 / 31 / t e s t i n g - s w i s s - c h e e s e -
syndrome

Marc Rambert a 
Kalistick (http://www.
kalistick.com) társala-
pítója. Néhány Svédor-
szágban és Dániában 
töltött év után vissza-
tért Franciaországba, 
és a Kalistick társala-
pítójaként megalkotott 
egy egyedi tesztelést 
javító szoftvert.

Az IT világában szer-
zett tapasztalatának 
hála átlátja a szoftver-
fejlesztés és tesztelési 
eljárás egészét, és ki-
mondottan érdekelt az 
agilis tesztelésben.

Az innovatív ötletei-
nek köszönhetően a 
Kalistick számtalan 
díjat kapott az évek 
során. Marc szereti az 
innovációt, és szíve-
sen megosztja ötlete-
it. Ha te is így teszel, 
kövesd twitter-en: 
@MarcRambert

Marc Rambert

Risk coverage progress

Highly critical modules 

Module criticalty

Process / Issue

Process / Users

Functional module

Highly critical

71%

66%

59%

56%

25%

57%

-%

59%

-%

Critical

Medium

Low

Global coverage

Global 
coverage

Modifications coverage

Modifications
 coverage

19%

49%

Default (6) 1 - 2 of 2

6.ábra
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Nemrégiben felkértek rá, hogy tartsak egy előadást 
a szoftvertesztelés alapjairól, ahol az ISTQB (Inter-
national Software Testing Qualification Board) alap- 
és emelt szintű ismeretanyagából állítottam össze 
egyfajta „best of”-ot, valamint ki kellett térnem arra 
is, hogy általánosságban véve milyen módszerekkel 
lehet javítani egy cég tesztelési folyamatait.

Minden fejlesztő cégnél, ahol komolyan veszik a 
fejlesztést többé-kevésbé letesztelik a készülő ter-
méket, a tapasztalatom szerint azonban óriási kü-
lönbségek vannak abban, hogy mennyire veszik 
komolyan magát a tesztelést (mások az elvárt és 
alkalmazott módszerek, mivel sok helyen nincsenek 
is nagyon tisztában azzal, hogy egyáltalán miből le-
hetne építkezni – ennek megfelelően a tesztelői fi-
zetések között is meglehetősen nagy a differencia).

Hogy egy cégen belül a tesztelési folyamatok jól mű-
ködjenek, ahhoz az egyénnek és a cégvezetésnek 
egyaránt hozzá kell járulnia. Éppen ezért mindkét ol-
dalról érdemes megvizsgálni, melyik fél mit tud hoz-
zátenni ahhoz, hogy a tesztelés jobban működjön.

Mit tegyek, mint tesztelő?
1. Élvezd a munkád!

Hatalmas közhely, hogy igazán jót alkotni csak 
azon a területen lehet, amit szeretünk, és a cím 
is paradoxon, hiszen senkinek nem lehet megpa-

rancsolni, hogy szeresse azt, amit csinál. Nem 
hiszek azoknak az életmód-guruknak, akik azt 
mondják, hogy élvezd a munkád, mert ez álta-
lában nem így működik, és ha rövid időre mégis 
sikerülne fellelkesülnünk, az általában nem lesz 
tartós.

Ugyanakkor a szoftvertesztelői munka is olyan, 
mint a legtöbb munkakör, vagy elfoglaltság: ha ér-
dekel bennünket, bőven ad rá lehetőséget, hogy 
izgalmassá és élvezetessé tegye azt az időt, amit 
eltöltünk vele. A tesztelés számos IT és egyéb te-
rületet érint, a fejlesztéstől kezdve az adatbázis 
kezelésen át a webes ergonómiáig, ráadásul ez 
egy kreativitást és logikus gondolkozást igénylő 
szakma, ami – ha jól csináljuk, és a munkaadó is 
kellően motivál bennünket – kifejezetten élveze-
tes is lehet. Ha kezdők vagyunk, lapozzunk csak 
fel néhány angol nyelvű elektronikus könyvet, 
és máris megbizonyosodhatunk róla, hogy tesz-
telőként milyen sok különböző irányban tudjuk 
szakmailag tovább képezni magunkat (usability 
szakértő, biztonságtechnikai szakember, tesztau-
tomatizáló mérnök, stb.).

2. Tanulj tesztelni!

Aki az informatikából próbál megélni – rendszer-
gazdaként, programozóként, web fejlesztőként, 
vagy bármilyen rokon szakma lelkes művelője-
ként – nyilván rájött már, hogy az általános iskola 
informatika óráján megtanultakra nem fog tudni 

A tesztelők és vezetők 
közös munkája tudja 
a tesztelési folyama-
tokat hatékonyabbá 
tenni. Ha nincs meg az 
összhang a két csoport 
között, vagy az egyik ol-
dal nincs elkötelezve a 
tesztelés iránt, könnyen 
teret nyerhet a minőség 
romlása. Mit csináljunk 
tesztelőként, és mire figy-
eljünk vezetőként?

 10 munkahelyi tipp 

                   a hatékonyabb teszteléshez

ráépíteni egy egész életet átívelő szakmai karriert 
(ez rám hatványozottan igaz, hiszen mi informa-
tika órán általában a Prehistorikkal játszottunk). 
Tesztelni sem lehet egyszer megtanulni, és az 
sem fogja a munkaerőpiacon számított értékün-
ket növelni, ha x éven keresztül nagyjából ugyan-
azt csináljuk, szakmai fejlődés nélkül.

Ha a munkahely nem is mindig kínálja tálcán az 
új ismereteket, senki sem fogja megtiltani nekünk, 
hogy szakmai lapokat olvassunk (a Tesztelés a 
gyakorlatban állítólag egész jó), a témába vágó 
blogokra iratkozzunk fel, vagy hogy ingyenes és 
fizetős szakkönyvet szerezzünk be, ami bősé-
gesen rendelkezésünkre áll, legalábbis angol 
nyelven. A folyamatos tanulás (de legalábbis ér-
deklődés) egyik legfontosabb alappillére lesz a 
tesztelői karrierünknek.

3. Bizonyítsd, hogy tudod!

A munkánkat hosszú távon egyéni és csapatban 
nyújtott teljesítményünk alapján fogják megítélni, 
de előfordulhatnak helyzetek, amikor azonnal bizo-
nyítanunk kell: igen, mi képesek vagyunk az adott 
feladat elvégzésére. Álláshirdetésekben egyre 
gyakrabban követelik meg a szoftvertesztelő jelölt-
től, hogy legalább alap szintű ISTQB minősítéssel 
rendelkezzen (időnként a magasabb szintű bizo-
nyítványt is kérik). Mivel ez nem egy olcsó vizsga – 
főleg tanfolyammal együtt –, és alap szintű vizsgán 
is a vizsgázók negyedét, emelt szinten nagyjából 
felét kiszórják, egy meglévő ISTQB minősítés elég 
komoly garancia arra, hogy a birtokosa legalább az 
elméleti háttér alapjaival tisztában van.

Persze ha nem szándékozunk munkahelyet vál-
tani, akkor is érdemes megkérni a munkáltatót, 
hogy támogassa az ez irányú továbbtanulási tö-
rekvéseinket, hiszen az jó alapot szolgáltathat a 
későbbiekben a tesztelés hatékonyságának nö-
velésére a cégen belül.

4. Ne csak tesztelni tanulj!

Szoftvert tesztelni kicsit olyan, mint zongorán ját-
szani: mindenki képes rá, de hozzáértés nélkül 
pocsék lesz az eredmény. Jó hír azonban, hogy 
zongorázni megtanulni sokkal nehezebb, a tesz-
teléshez ugyanis semmilyen velünk született kü-
lönleges képességre nincs szükség (például zenei 
érzék), csupán szorgalom kell hozzá, ami elhatá-
rozás kérdése. Pontosabban fogalmazva: el kell 
határoznunk, hogy jobban meg akarjuk ismerni 
azt a rendszert, amivel tesztelőként dolgozunk.

Cégenként, sőt, projektenként is változó, hogy 
pontosan mihez is kell értenünk, de általános-
ságban elmondható, hogy a HTML jelölőnyelv 
magabiztos használata elengedhetetlen, ahogy 
a hozzá kapcsolódó „rokonterületek” – CSS, Ja-
vaScript, XML – alapos ismerete is az. Emellett 
pedig legalább nagy vonalakban érdemes vala-
milyen programozási nyelvvel is megismerkedni, 

hiszen így egyrészt mi magunk is bele fogunk tu-
dunk nézni a kódba (code review), másrészt ez 
után már a tesztautomatizálással is elkezdhetünk 
foglalkozni. És ahogy egyre több és több ismeret 
birtokába kerülünk, úgy leszünk egyre megbe-
csültebb szakemberek a saját szakmánkon belül.

5. Keress közösséget!

Valamelyik nap elfogott a nosztalgiázhatnék, és 
előkerestem néhány, a ’90-es években készült le-
mezújságot, amelyek közül néhányban én is pub-
likáltam (a lemezújság, más néven diskmag olyan 
DOS alatt futó, általában 1 floppy-s „magazin” volt 
– több tucat létezett belőle –, amibe fiatal geek-
ek irkáltak a legkülönbözőbb témákban). Imádtam 
azokat az időket!

Ma, amikor már egy háztartásban három kü-
lönböző internet előfizetéssel lehet éjjel-nappal 
szörfözni a világhálón (nem kell megvárni, míg a 
postás meghozza a floppy-t ), nem okoz különö-
sebb nehézséget csatlakozni teszteléssel foglal-
kozó Facebook és LinkedIn csoportokhoz, felirat-
kozni hasonszőrű hírlevelekre és fórumokra. Sőt, 
kipróbálhatjuk magunkat crowd testing-gel (töme-
ges teszteléssel) foglalkozó weboldalakon is, ahol 
regisztráció után mi is jelentkezhetünk konkrét 
projekt tesztelésére, ebben az esetben pedig már 
nem csupán tapasztalattal leszünk gazdagabbak, 
de pénzt is kapunk a munkánkért.

Mit tegyek, mint vezető?
1. Erősítsd a kommunikációt!

A nem megfelelő kommunikáció (vagy a kommu-
nikáció hiánya) minden közösségben problémákat 
okoz, és ez természetesen a munkahelyen is jelen-
tősen meg tudja nehezíteni a munkavégzést, ami 
felesleges idegeskedést és elvesztegetett órákat je-
lent. Tesztelő-fejlesztő kontextusban gyakori, hogy 
a fejlesztő nem tekinti feladatának, hogy a tesztelési 
munkát segítendő megfelelő információkkal lássa el 
a tesztelő kollégát, akinek ilyenkor vagy a kelleténél 
többször kell a fejlesztő „nyakára járnia”, vagy töb-
bet kell improvizálnia, ami általában együtt jár azzal, 
hogy hibák kerülnek be a tesztdokumentumokba – 
ezek mind feleslegesen égetnek el projektre szánt 
(és kifizetett) értékes órákat.

Ezért minden elkészült (és tesztelendő) dokumen-
tációt – rendszerterv, high level specifikáció, stb. 
– érdemes azonnal átbeszélnie a dokumentáció 
készítőjének (fejlesztő) és a tesztelőnek. Így a do-
kumentáció automatikusan felülvizsgálásra kerül 
(review) mindjárt két ember által, a tesztelő pedig 
birtokába kerül azoknak az ismereteknek, amelyek-
kel gyorsabban és hatékonyabban tudja felépíteni 
a tesztdokumentumokat (teszt terv, teszt forgató-
könyv, tesztjegyzőkönyv, stb.).

A megbeszéléseknek persze nem szabad csupán 
az előkészítő és tesztelési fázisra korlátozódnia, ér-
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Test Engineer Pozíció

Senior Tesztelő
Feladatok
•  Collaborate with & support 

colleagues in improving test 
process & standards

• Follow goals & targets set by 
leaders, contribute to skills 
assessments, undertake 
training as required

• Contribute actively & 
positively to a creative, 
dynamic working 
environment

• Follow plans, schedules & 
direction in undertaking test 
analysis, test design, test 
execution & evaluation tasks 
- in a prioritised, controlled 
manner

• Show awareness of risks 
in prioritising own tasks & 
assessing priorities set by 
others

• Log defects & issues found 
during the test process & 
life-cycle + Support defect 
repair and retest

• Contribute to test planning & 
risk workshops

• Track & report own progress 
to test lead

• Continually look to identify 
new risks, or changes to 
existing risks & issues

• Create, maintain, 
configuration manage & 
protect testware (scripts, 
data, etc)

• Always apply documentation 
controls to draft & published 
artefacts

• Escalate concerns or 
important matters in a 
constructive manner, bac-
ked up by facts/stats

Elvárások
• Excellent standard of 

spoken & written English
• 3+ years background in soft-

ware testing
• Solid grounding in test 

analysis & design of tests.
• Thorough understanding of 

structured test process and 
systematic testing

• Strong 'defect finding' 
capability

• Practical experience of 
tackling riskier areas of a 
product first

• Adaptive approach to 
changing approach or 
direction - if guided, or when 
priorities shift

Amit ajánlunk
How to apply/ contact 
information:
If you are interested in the 
above position please send 
your CV in Word format
itjobs24887@profession.hu and 
if you are not our registered 
user, please also 
register on our www.itjobs.hu 
website!

http://www.profession.hu/
allas/test-engineer-bk-itjobs-
kft-592196

ÁLLÁSHIRDETÉS
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demes az egyes lezárt projektek végén átbeszélni 
a munka során összegyűlt tapasztalatokat. Ennek 
segítségével jobban átlátjuk majd a következő pro-
jektnél, hogy mit kell másképp csinálni, és hol nem 
szabad változtatni a korábban jól bevált módszeren.

2. Automatizálj okosan!

A tesztautomatizálásra sok helyen egyfajta misztikus 
varázslatként tekintenek, amihez vagy nem nyúlnak 
hozzá, mert tartanak tőle („engem gyíkká változta-
tott… de már elmúlt”), vagy a másik végletként úgy 
tekintenek rá, mint a hétköznap délben reklámozott 
tévés termékre, ami minden problémára egyformán 
gyógyír. Tény, hogy a teszt-automatizálásba nem le-
het ész nélkül belevágni, hiszen a nem megfelelően 
átgondolt tesztelési stratégia elég komoly kockázati 
tényezőt jelent, ami képes végeláthatatlan munkaórát 
elégetni – érdemi eredmény nélkül.

Azonban ha a tervezési fázis gondos szakértelem-
mel lett kivitelezve, és a kollégáknak is biztosítot-
tuk a betanulásra és fejlesztésre szánt elégséges 
időt, továbbá a teszteszközöket és a tesztelendő 
funkciókat (dokumentumokat) is helyesen válasz-
tottuk meg, az automatizált szkriptek megírásánál 
pedig szempont volt a karbantarthatóság, akkor 
hosszabb távon garantáltan és jelentősen gyorsít-
hatóak lesznek a tesztfolyamatok, ami kifizetődő-
vé teszi az ez irányú pénz- és időráfordítást.

3. Ne csak formális legyen 
a tesztelés!

A szoftvertesztelés általánosságban véve egy 
rendkívül pontosan dokumentált folyamat – annak 
is kell lennie, különben egy megtalált hiba nehezen 
lesz reprodukálható. Ezért szokták megkövetelni, 
hogy az egyes tesztlépéseket is tartalmazó teszte-
setek röviden, ugyanakkor közérthetően fogalmaz-
zanak, ami az egyes hibák kapcsán felvett hibaje-
gyeknél is ugyanúgy kritérium (utóbbinál számos 
egyéb paramétert is meg kell adnunk, mint teszte-
lés ideje, futtatás környezete, súlyosság, stb.).

A tesztelendő termék forgatókönyvvel (előre meg-
írt tesztlépésekkel) történő, folyamatosan ismét-
lődő tesztelése szükséges lehet, de semmiképp 
sem elégséges, hiszen egy idő után csak ugyan-
azokat a hibákat fogjuk megtalálni – feltéve, hogy 
a fejlesztő nem javítja ki őket –, a tesztdokumen-
tum ugyanis csak a hibák egy bizonyos százalé-
kát képes felfedni.

A rejtett hibák megtalálásához szükség van a tesz-
telő intuíciójára és kreativitására is, ezért a ha-
gyományos tesztelés ki kell egészíteni a kevésbé 
formális tapasztalat alapú teszteléssel (experience-
based testing). Ennek egyik formája lehet a felderítő 
teszt (exploratory testing), ahol jellemzően a tesz-
telő az általa is kevésbé ismert funkciókat próbálja 
megvizsgálni – ez a módszer tanuláshoz is kiváló, 
ha például egy kevésbé (vagy egyáltalán nem) do-
kumentált alkalmazást kell feltérképezni.

Másik technika a hibasejtéses tesztelés (error 
guessing), amikor korábbi tapasztalatok, és/vagy 
meglévő ismeretek alapján nagyjából sejtjük, hogy 
nagy valószínűség szerint hol fogunk hibát találni, 
és kifejezetten arra a területre fókuszálunk.

4. Párban szép az élet!

Nagyobb projekteknél szükséges, de kisebbeknél 
is megfontolandó legalább két tesztelő bevonása 
a tesztelési feladatokba (amennyiben nincs külön 
tesztmenedzser a cégnél, az egyik tesztelő kollégát 
kell kijelölni tesztfelelősnek). Ilyenkor az ugyanazon 
projekteken egyszerre dolgozó kollégák nem csak 
motiválják egymást, de felülvizsgálják (review) és ki 
is javítják a közös tesztdokumentumban keletkezett 
anomáliákat, „elakadás” esetén pedig könnyebben 
fognak megoldást találni, így rövidebb ideig fog egy 
helyben állni a projekt. Váratlan betegszabadság 
esetén nem kell szüneteltetni a projektet és a beta-
nítással sem kell idegesen kapkodni, hiszen mindig 
lesz, aki képben lesz az adott teendőkkel (feltéve, 
hogy nem egyszerre betegedik meg az egész cég).

Ráadásul ha nagyobb tesztelői csapat van a cég-
nél, és tisztában vagyunk az egyes kollégák kom-
petenciájával/szakterületével (jó csapatjátékos, 
szakértője az adott területnek, tud automatizáló 
szkripteket írni, monotonitástűrő, stb.), a párokat/
csapatokat is hatékonyabban ki lehet választani.

5. Segítsd a tanulást!

Középiskolás voltam, amikor a nyári gyakorlato-
mat egy számítógépes boltban töltöttem, szervi-
zesként. Amikor a főnököm rajtakapott, hogy az 
általa kölcsön adott száraz szakkönyv tanulmá-
nyozása helyett a Golden Axe törpéjével csapko-
dom a játék negatív karaktereit azt mondta, hogy 
aki nem akar tanulni, az ne akarjon informatikával 
foglalkozni, inkább menjen el hentesnek, mond-
ván a disznóvágás terén nem jelentkeznek heten-
te újabb trendek. Ekkor ismét kezembe vettem a 
könyvet és a nap hátralévő részében azt olvas-
gattam (majd otthon végigvittem a nap közben 
megkezdett játékot, emlékeim szerint).

Talán az informatikusi pályán a legfontosabb, 
hogy folyamatos képzéssel naprakészen tartsuk 
a tudásunkat, ha nem szeretnénk nagyon lema-
radni – aki pedig céget vagy csapatot igazgat, 
azzal teszi a legjobbat, ha támogatja a kollégák 
ez irányú törekvéseit. Szervezett tanfolyamok és 
házon belül megtartott oktatások segíthetik a kol-
légákat új teszteszközök és módszerek megisme-
résében, ami egyszerre növeli a tesztelői szakér-
telmet, erősíti a cég tesztelői kompetenciáját, és 
teszi hatékonyabbá a mindennapi munka során 
alkalmazott tesztelést. Ez egy olyan befektetés, 
aminek végül mindenki a nyertese lesz. 

Szerző: Dienes Zsolt

Informatikusi pályáját 
ECDL modulok oktatá-
sával kezdte, a webes 
alkalmazásfejlesztés 
különböző területei-
vel 2006 óta áll szo-
rosabb kapcsolatban. 
Korábban grafikai 
tervezéssel, front-
end fejlesztéssel, az 
utóbbi pár évben tesz-
teléssel foglalkozik 
hivatásszerűen. Je-
lenleg tesztelési szak-
értőként dolgozik egy 
alkalmazásfejlesztő 
cégnél, és Magyar-
ország egyik vezető 
mobilszolgáltatójánál. 
Szabadidejét csodála-
tos feleségével, imád-
nivaló kislányával, 
valamint tekintélyes 
Sega Mega Drive játék-
gyűjteményével igyek-
szik eltölteni.

Kapcsolat: 
www.szoftverteszter.hu

Dienes Zsolt

Segítünk megkeresni 

  a  hibákat!

MÓDSZERTAN

Magyarország vezetô szoftvertesztelô cége!
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TESZTESZKÖZ
Életkorunk csak viszonylagosan zsenge: már öt-
ven is elmúltunk. Ez csak elég ahhoz, hogy tudjuk 
hogyan kell valamit hatékonyan létrehozni, majd 
bevezetni a piacra? De még a legújabb tanulmá-
nyok szerint is úgy tűnik, hogy ez az esetek keve-
sebb mint 40%-ában sikerül csak.

A Standish Group 1994 óta méri fel a szoftver-
fejlesztés hatékonyságát, és az idei 39%-os adat 
valójában javulást mutat a projektek sikerességé-
nek tekintetében. A Gartner becslése ennél de-
rűlátóbb; szerinte az időben befejezett projektek 
száma 55,8%, a költségkereten belül elvégzette-
ké pedig 67,5% volt 2013-ban, de bőven van még 
mit fejlődni különösen, ha figyelembe vesszük, 
hogy ezek az adatok átlagértékek, vagyis sok 
látványos kudarcot is rejtenek. Még szomorúbb, 
hogy a Standish szerint „a funkciók 50%-át alig, 
vagy egyáltalán nem használják”.

A dolgok még nyugtalanítóbbak, ha a Gartner 
2012-es előrejelzésére gondolunk: „2015-ben a 
mobil fejlesztések 20%-kal csökkentik az alkal-
mazásfejlesztői csapatok hatékonyságát”; az ál-
lítás pontosságát 2013-ban újra felmérték ezzel 
az eredménnyel:

„Az előrejelzésünkhöz vezető körülmények nem 
pusztán fennmaradtak, de romlottak. A mobil fej-
lesztések száma csak növekedni fog. Még mindig 
nem dolgoztunk ki megfelelő fejlesztési folyama-
tokat.” – Gartner, 2013. 

A változás viharos üteme alapján azt is mondhat-
nánk, hogy a termelés és hatékonyság szintjének 
puszta megtartása is eredmény. És ebben van 
némi igazság. De csak üres igazság, ami nem 
sokat segít egy olyan üzletágon, amely innováci-
óra és a növekedésre törekszik. Ha gyorsan kell 
loholni ahhoz, hogy egy helyben maradjunk, az 
nem kellemes, és a Gartner által megjövendölt 
még nehezebb idők ígéretét tekintve nem is elég 
jó.

Az alkalmazáskiszer-
vezés változó helyzete

Minden informatikai felső vezető egyik legfonto-
sabb szempontja az innováció. Mivel a fogyasztói 
nyomás a munkahelyen is érződik, az IT-részle-
gek ráébredtek, hogy a meglévő szakértelmüket 
újabb jellegű szakértelemmel kell gazdagítani-
uk: olyan emberekre van szükségük, akik értik 
és ismerik a mobilalkalmazások fejlesztését és 
a felhasználói élményt tekintetbe vevő tervezés. 
Olyanokra akik bele tudják venni a közösségi és 
felhőalapú megoldásokat a portfóliójukba. Ilyen 
szakértelmet nehéz találni és általában még ne-
hezebb az ilyen munkaerőt fel is venni a hagyo-

mányos fejlesztő csapatokba. Ezért a cégek egy-
re inkább külsős szolgáltatók segítségét kérik.

A nagy kiszervezők olyan gyorsan próbálnak 
megfelelni az igényeknek, amennyire csak tud-
nak, de az ügyfeleik a növekvő számú kicsi „sza-
kosodott” ügynökségekhez fordulnak, akik az 
adott szükséges szakértelmet tudják nyújtani, 
ezzel is tovább fragmentálva, darabolva a szoft-
verfejlesztői láncot.

Az Agile módszerek egyre gyakoribb alkalmazása 
a problémák másik területe. Mivel széles körben 
elfogadott, hogy ez az egyetlen mód amellyel az 
információtechnológia jelentősen előrébb juthat, 
a vezetők külső szakértelmet keresnek a vállalat 
belső Agile módszerben meglévő lehetőségeik 
bővítésére. A Gartner egy másik előrejelzése az 
említett jelentésben: „2016-ra az Agile megoldá-
sok több mint 50%-a meglehetős kihívásokkal fog 
szembenézni, mert nem lesz elég Agile-hoz értő 
szakember”, és sok szervezet „tervezni fogja, hogy 
külső szakértelmet hoz be, hogy segítsenek az 
Agile módszer használatára történő átállásban”.

Az irány világos, és az is ezt bizonyította, amikor 
nemrég közvélemény-kutatást végeztek infor-
matikai felső vezetők körében. A válaszadók azt 
állították, hogy két éven belül a tesztelés és a 
fejlesztés túlnyomó részét (56, illetve 54%-át) a 
cégen kívül fogják végeztetni. Amikor az okokról 
kérdezték őket, a dobogós válaszok nem megle-
pően a sebesség (56%), a szakértelem (51%) és 
a költségek (50%) voltak.

Ebben az irányzatban az az aggasztó, hogy a 
válaszadók 23%-a jelezte, hogy a kiszervezett 
projektek nem teljesítették a követelményeket, 
31%-uk pedig az idővel vagy a költségekkel kap-
csolatos problémákról számolt be. A kudarcok 
első számú oka az volt a beszámolók szerint, 
hogy a követelményekben túl sok változás történt 
a projekt során.

Múltbéli tanulságok

Ahhoz, hogy a szoftverfejlesztés megszabaduljon 
a régóta fennálló nem megfelelő hatékonyságtól, 
és javítsa a projektek sikerességi mutatóját egy-
értelmű, hogy változtatni kell mind a folyamato-
kon, mind az eszközök felhasználásán. Ennek 
során a viszonylag fiatal szoftverfejlesztő üzletág-
nak sokat kell tanulnia más termelő iparágaktól. A 
gépkocsiiparnak például több mint 100 éve volt a 
ma látott kifinomult, roppant hatékony ellátó lánc 
kifejlesztésére.

Amikor a Ford Motor Company előállt a T-model-
lel az akkori gyártási módszerek mellett, nem tu-

16.oldal www.tesztelesagyakorlatban.hu

Félő, hogy az összetettsége miatt megbomlik a 
szoftvergyártás eddig bevett folyamata. A mo-
bil- és felhőmegoldások, valamint a fogyasztók 
növekvő nyomása ösztönözte változások viha-
ros sebessége arra kényszerítik a szervezeteket, 
hogy egyre darabosabban működjenek.

A hagyományos IT osztályok harmadik féllé kez-
denek válni az ügyfeleik által igényelt szakmai 
tudás és szállítási határidők tekintetében. Ugyan-
akkor a korábban esetleg meglévő tulajdonosi 
érzésüket alámossa a személyes eszközök be-
áramlása a munkahelyre és az olyan „IT projek-
tek” növekvő száma, amelyek kívül esnek az IT 
osztályon.

A fejlesztési vezetők kétszeresen is érintettek: 
nemcsak ők a felelősek az ügyfeleik által igényelt 
fogyasztóbarát alkalmazások létrehozásáért, de 
mindezt olyan lazán összerakott csapatokkal kell 
teljesíteniük, amelyek maguk is mobilok, és eltö-
kéltek a saját technológiájuk és módszereik hasz-
nálatára; végül is a fejlesztők is fogyasztók.

Természetesen a felsorolt jelenségek egyike sem 
új, de az innováció és a korábbi állapotok felfor-
gatásának méretei és sebessége példa nélkü-

liek. Ahhoz, hogy fenntartsuk a hatékony szoft-
vergyártói láncot és megfeleljünk az ügyfelek 
támasztotta követelményeknek ilyen sokféleség 
és fragmentáltság mellett, új megközelítésre van 
szükségünk.

A sikeres szoftverfejlesztő csapatok visszanyúl-
nak az alapokhoz, megvizsgálják a más ipar-
ágakban történteket, azok tanulságait, és végül 
erőfeszítéseiket arra összpontosítják, hogy egy 
hármas alapra épült szoftverfejlesztési ökoszisz-
témát hozzanak létre. Az alap három eleme: pon-
tosság, ellenőrzés és irányítás.

Szoftverfejlesztés 
a 21. században

Milyen gyakran hallottuk, hogy a szoftverfejlesz-
tés nem hatékony és hibákra hajlamos? Úgy tűnik, 
az évek óta tartó mérések ezt általában alá is tá-
masztják; a projektek későn érkeznek, túl sokba 
kerülnek és olyan funkciókat tartalmaznak, ame-
lyeket senki nem kért. Gyakran ér minket a bírálat, 
hogy miért nem veszünk példát más iparágakról és 
esetlen kamaszként leszidnak minket a lassú mun-
kavégzésért és a dolgok elrontásáért. Miért nem 
lehetünk olyanok, mint a nagyobb testvéreink?

Az utóbbi évek legdin-
amikusabban fejlődő 
iparága a szoftverfe-
jlesztés. Manapság nem 
képzelhető el olyan vál-
lalat, amely informatika 
nélkül tudna működni. Az 
emberek magánéletébe 
is ugyanilyen erőteljesen 
tolakodott be a számító-
gép, és az azon futó 
szoftverek. A hatalmas 
fejlődés ellenére fenntar-
tható, vagy netán ja-
vítható a fejlesztett szoft-
verek minősége?

Sikeres szoftverfejlesztés: a pontosság, 
ellenőrzés és irányítás fontossága  (I. rész)

Software Test engineer
Pozíció

Senior Tesztelő
 
Feladatok
• Verification of 

Application products to 
meet all specification 
requirements.

•  Understanding Clinical 
Practices and CTQ 
Factors (Critical To 
Quality)

•  Develop test plans 
and scenario taking 
into account customer 
practices.

• Design test cases.
• Peer review of test 

cases and design.
• Execute test cases.
• Raise defects 

for product 
nonconformance.

• Prepare test setup 
required for Test 
execution.

• Participate in 
technical reviews and 
contributing to tech 
discussions.

• Contribute in decision 
making for make/stop a 
release.

Elvárások
• Engineering graduate 

in Computer Science / 
Electronics / Electrical 
Engineering with 5 
Years of Software 
& Product testing 
Knowledge.

• Min 1-Year experience 
in Automation tools like 
QTP and knowledge 
on scripting languages 
like VB Script.

• Should have very 
Good Knowledge 
of software test-
ing methodology / 
processes and soft-
ware development life 
cycle.

• Strong in Manual / 
Automated testing 
methodologies

• Sound knowledge 
of application 
architectures and 
databases

http://www.profession.
hu/allas/software-
test-engineer-ge-
healthcare-592500

ÁLLÁSHIRDETÉS
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A Borland egyedüli 
küldetése, hogy opti-
malizálja a szoftverek 
elkészítésének határ-
idejét. A kezdetektől 
fogva olyan szoftver-
gyártó segédeszkö-
zökkel lépünk a piacra, 
melyek hozzásegítik 
a fejlesztőket, hogy 
a követelmény-me-
nedzsment, a változás 
és konfigurálás me-
nedzsment, a teszt me-
nedzsment, valamint a 
szoftver minőség té-
makörökben komoly 
javulásokat érjenek el. 
Hozzásegítjük Önöket 
az üzleti igényeiknek 
leginkább megfelelő 
ALM környezethez. 
Elég nagyok vagyunk, 
hogy jelentőségünk 
számítson, és elég 
kicsik, hogy gondos-
kodjunk Önökről.

dott megfelelni a piaci igényeknek, hiszen az első 
teljes gyártási hónap során mindössze 11 autót 
készítettek. A folyamat csak négy évvel később 
korszerűsödött annyira, hogy mindössze 93 perc 
kellett egy gépkocsi összeszereléséhez, és így a 
Ford abban az évben több autót gyártott, mint az 
összes vetélytárs együtt.

Az ilyen hatékonyság azonban kompromisszu-
mokkal járt, amelyek egyikét Henry Ford emlé-
kezetesen a „bármilyen szín, csak fekete legyen” 
szabályban fogalmazta meg 1914-ben arra utal-
va, hogy korlátozásokra van szükség, ha azt 
akarjuk, hogy a futószalag-módszer hatékonyan 
működjön.

Bármilyen szín, csak zöld 
legyen

Könnyű párhuzamot vonni a kereskedelmi szoft-
vertervezés hajnalával. Henry Ford folyamatjavító 
újításai jogosan érdemelnek dicséretet, de nem 
nyújtottak elég rugalmasságot és csak az akko-
ri statikus időkben lehettek sikeresek. A másik 
hasonlóság, hogy a Ford-féle futószalagos gyár-
tásnál nem is merült fel az ügyféligényen alapuló 
„pull” termelés, és elkerülhetetlenül hajlamos volt 
a túltermelésre. Így annak ellenére, hogy nagyon 
is innovatív volt, ennél több változásra volt szük-
ség, hogy a gépkocsigyártó ipar a mai helyzetébe 
kerüljön, amikor sok választási lehetőséggel tud 
minőségi terméket előállítani a gyorsan változó, 
dinamikus környezetben.

A szoftverfejlesztés most kezd kilábalni egy ha-
sonló bajból. A mai gyorsan változó, meglehető-
sen bizonytalan körülmények igencsak messze 
vannak attól a világtól, ahol a modern kereske-
delmi szoftverfejlesztés született, amikor a köve-
telmények adottak voltak, a szoftverek nagyrészt 
azokat a jól bevált kézi eljárásokat képezték le, 
amelyek automatizálására készítették őket, és a 
hosszadalmas tesztelési idő éppannyira elfoga-
dott volt, mint a felhasználói élmény korlátozott-
sága.

Lehet, hogy sok szervezetben folytatódik a víz-
esés-modell de - ugyanúgy, ahogyan Ford apró-
lékosan ügyelt a követelményekre, és ahogyan a 
korai szoftvergyártói láncra hatottak a szigorú fo-
lyamatok - a gépjárműipar következő jelentős újí-
tásai (a „lean”, vagyis karcsú folyamatok beveze-
tése) elkezdtek utat találni a szoftverfejlesztésbe.

A „lean” fejlesztés a hulladék kiküszöbölésére és 
az értékteremtésre összpontosít az ügyfél meg-
határozása szerint, és ehhez magasabb szintű 
együttműködésre van szükség a vállalattulajdo-
nosok, alkalmazástervezők, tervezők, fejlesztők, 

tesztelők és a szoftvergyártó lánc más tagjai kö-
zött, a falakon belül és kívül.

Mindenki számára nyilvánvaló, hogy a szoftver-
gyártó láncban nem működik az összes henger.

Telnek az évek, és ahol a módszereket korsze-
rűsítették, még ott is a projektek meghiúsulnak a 
következők miatt:

• A folyamatos precizitás hiánya – az át-
adott termék nem felel meg a követelmé-
nyeknek és ez késéseket, valamint feszült-
séget okoz az üzletág szereplői és az IT 
között.

• Korlátozott ellenőrzése – Ha csak azért 
tesz-telünk, mert nincs elég hiba, és nem 
az üzleti specifikációkat vetjük össze a le-
fejlesztett funkcionalitással, csak tetemes 
mennyiségű újra elvégzett munkát és még 
több elégedetlenséget jelent.

• Elégtelen irányítás – amikor a változások-
kal és irányítással kapcsolatos problémák 
miatt nem teljesülnek a határidők, nem 
sikerül az ügyféllel szemben vállaltaknak 
megfelelően teljesíteni, akkor felmerül a jó 
hírnév kockáztatásának veszélye.

Bár sokat tudunk az egyszerű futószalag-sze-
rű termelésről, vagy az ügyféligényen alapuló 
termelés használatáról, de ha nincs megfelelő 
eszközünk/technológiánk irányítani ezeket a fo-
lyamatokat, továbbra is kudarcra lesz ítélve mun-
kásságunk.

Akár egy nagy, rugalmatlan vízesés-modellben 
működünk, akár egy potenciálisan kaotikus Agile 
elrendezésben, ha nem élünk a megfelelő korsze-
rű technológiákkal az egyes csapatok munkatel-
jesítményének támogatására, továbbra is ugyan-
azon az alacsony hatékonysági szinten fogunk 
gyötrődni, mint az elmúlt évtizedben. A teljesítmé-
nyünk pedig a sok utómunkától és a rosszul meg-
határozott követelményektől lesz sújtva. 

Szerző: Borland
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Programozóként dolgozom jelenleg a munkahe-
lyemen. Ahogy az alapkód növekszik és mind 
több ember dolgozik rajta, egyre több váratlan za-
var jelentkezik a modulban, egy tőle teljesen füg-
getlen modul változtatásai miatt. Főleg az editor 
adta meg magát sokszor az ártalmatlan engine 
változtatások miatt. Ennek a kiküszöbölésére, az 
editor automatizált tesztelésére kerestem megol-
dásokat.

(Ebben a cikkben, én csak a GUI területen, fekete 
doboz tesztelésről fogok írni.)

Figyelembe vett alter-
natívák

A nyomozást az "AutoIt"-al kezdtem ami már egy 
kicsit ismerős volt számomra.

AutoIt

• Basic-szerű programozási nyelv Windows 
platformon

• Az UI elemeket a control ID-je, control 
class-ja, vagy a rajta lévő szöveg alapján 
azonosítja.

• Nagyon hasznos Windows-os alapvető 
automatizálásokra

• Ingyenes

TestComplete

• Üzleti teszt automatizálási eszköz
• AFAIK, ez hasonló mechanizmust hasz-

nál az UI elemeket azonosítására, mint az  
AutoIt.

• Teljes értékű IDE támogatás
• Több programozási nyelv támogatott

SIKULI

• Jython-alapú, multi-platformos
• Számítógépes látás-alapú UI elemek azo-

nosítása. Azonosságot keres képek ösz-
szehasonlítása alapján a felhasználó által 
megadott százalékos tűréshatár figyelem-
bevételével

• Alap IDE támogatás
• Kezdetleges fejlesztés
• Nyílt forráskód

A SIKULI innovatív koncepciója és az a tény, hogy 
képes reagálni akármilyen "izére" a képernyőn - 
nem csak a rendszeres UI elemekre - rávett arra 
hogy használjam. Könnyedén áttekintheted a 
SIKULI funkcióit pár segédletet olvasva, vagy ezt a 
videót megtekintve:
http://www.youtube.com/watch?v=FxDOlhysFcM

A következőkben arról fogok írni, hogy hányféle 
kalandot éltem át a SIKULI-val, mióta ezt az  esz-
közt használom.

Ma már számtalan fizetős 
és nyílt forráskódú esz-
köz létezik a piacon, 
amely a tesztelőket 
hivatott segíteni a 
munkájukban. Nem kell 
sokat böngésznünk, 
hogy tesztmenedzs-
ment eszközöket, vagy 
hibakezelőket, esetleg 
automata szoftvereket 
találjunk. Sokan gyorsan 
döntenek arról, hogy az 
adott eszköz számukra 
megfelelő lesz-e, és csak 
a használat közben jön-
nek rá, hogy a sok előnye 
mellett milyen buktatói 
vannak az alkalmazás-
nak.

GUI teszt automatizálás SIKULI-val

Hogyan működik?
Az első cél az volt, hogy automatizáljam a napi 
regressziós teszteket, amit a QA srácok manuáli-
san  végeztek a szerkesztő felületen. Eddig mint-
egy hetven százalékukat automatizáltam. Miután 
minden regisztrált teszt futása befejeződött, egy 
jelentés készül html formátumban. Ez azt mutat-
ja, hogy az egyes tesztek hogyan futottak, milyen 
esetekben találtunk hibát. A következő dolgokat 
teszteljük:

• Editor futtatása / befejezése
• Belső szerkesztő ablakok megnyitása / 

bezárása
• Új szint létrehozása, és mentése
• Egy meglévő szint betöltése
• Szint exportálása
• Nézet mód kapcsoló
• Belső szerkesztők alapvető funkciótesztjei

De a teljes folyamat nem volt olyan egyszerű, mint 
vártam. Kiderült az is, hogy a számítógépes lá-
tás-alapú innováció egy kétélű kard.

Amit megtanultam

• Magas fenntartási költségek : Ha bármi-
lyen változás történik a GUI-n, mint pél-
dául ikon / szöveg változtatás, vagy teljes 
átméretezés, minden vizsgált képet fris-
síteni kell. Ez roppant fárasztó és időigé-
nyes lehet.

• Kiméricskélni, megtalálni a vizsgálandó 
kép megfelelő régióját: ha valaki a kis te-
rület mellett dönt, az egyezés pontossága 
csökkenhet azáltal, hogy sok esetben több 
mint egy találatot kap. Ha túl nagy régiót 
választunk, a teszt túlságosan érzékeny 
lesz minden GUI változásra, és a karban-
tartási költségek sokkal magasabb lesz.

• Eredmény értékelési hiba: Az eredmény 
értékelése általában a képek összehason-
lítása alapján történik. Ismételten, ez túl 
érzékeny a kis UI változásokra.

• Még kezdetleges a fejlesztés, a SIKULI 
szélei még elég csiszolatlanok, és akad 
benne néhány hiba. Például volt egy me-
móriavesztés, ami egy meghatározott API 
függvénnyel állt kapcsolatban. A hiba az 
volt, hogy egy billentyű beviteli "type()" 
API nem működött megfelelően ha a bil-
lentyűzetkiosztás nem angol volt. Ilyenkor 
a vágólapot voltam kénytelen használni és 
a "paste()" API függvényt, hogy a szöveg 
bekerüljön a megfelelő helyre. Vagy egy 
másik példa, hogy egy olyan lényeges 
funkció mint a képek átnevezése az IDE-
ben hiányzott (ezt már a legújabb verzi-
óban pótolták). Ilyen esetben nem volt jó 
rendszerezési megoldás ami a tesztsoro-

zatok növekedésével igen nagy hátrány 
jelentett. Szerencsére a SIKULI fejlesztők 
nagyon gyorsan válaszolnak a kérdésekre 
és kérésekre, valamint QnA fórumuk is se-
gítőkész volt.

• Nehéz debuggolni: a teljes körű debug 
környezet hiánya miatt. Régen az ideális-
nál hosszabb ideig tartott a hibákat azo-
nosítani és javítani, ha egy meglehetősen 
hosszú teszt funkció nem úgy működik, 
mint azt vártuk.

• Végrehajtási sebesség nem olyan gyors, 
mint amire számítottam, mert kép össze-
hasonlításokat hajt végre. Igazság szerint 
ez nem is hiba. Csak egy-egy adott IDE 
funkció használatánál ezek a belassulá-
sok idegesítőek lehetnek és nagyban hát-
ráltatnak a feladatvégzésben.

Tanulság

Úgy tűnhet, hogy elég rossz színben ábrázolom 
a rendszert, de ne érts félre. Ha más alternatívát 
használunk (amelyek a GUI vezérlő ID / osztály-
alapú azonosításon alapulnak) ott is hasonló kar-
bantartási problémákkal találkozhatunk. Továbbá 
vannak olyan helyzetek, amikor a SIKULI egy 
pofonegyszerű megoldást nyújt, míg az alternatív 
megoldásokban időigényes lehet ezt megcsinálni.

• Ha a fejlesztés továbbra is ilyen lendüle-
tesen folyik, úgy gondolom a SIKULI egy 
érett és jövőre tekintő eszközzé válhat.

• Szinte lehetetlen, hogy egy stabil és ala-
csony fenntartási költségű GUI automa-
tizált tesztelést  építsünk ki, ha kizárólag 
külső UI azonosításban gondolkodunk. 
Ha egy külső szoftver mélyebben tudja 
vizsgálja az alkalmazást, mondjuk a teszt 
szkriptelhetősége által, akkor egy olyan 
teszthalmazt építhetünk, amely nagyobb 
lefedettséget biztosít, stabilabb és köny-
nyebb karbantartani.

• Számomra a SIKULI nagyon hasznosnak 
bizonyult a regressziós teszteknél.

• Sokat segíthet néhány személyes hétköz-
napi feladat automatizálására az otthoni 
számítógépen.

Ugyanezt a bejegyzést a személyes blog-omon 
is megtekintheted, persze csak ha tudsz koreaiul 
olvasni. ;) 

Szerző: Jaewon Jung

Forrás: 
http://www.altdevblogaday.com/2011/06/21/gui-
test-automation-using-sikuli/

Egy mindenevő infor-
mációfüggő vagyok, 
de leginkább a grafi-
ka és a programozási 
nyelvek a kedvenc te-
rületeim. Igyekszem 
nonkonformista ma-
radni.

Jaewon Jung
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Üzleti tesztelés. Ez a munkám. 8 éve foglalkozom 
az üzleti fejlesztések tesztelésével különböző 
rendszerekben, ami alatt rengeteg tapasztalatot, 
tudást szívhattam magamba és láthattam, hogy 
ezen idő alatt mekkora fejlődésen haladt végig az 
IT terület.

S emiatt, a technika csodálatos világában joggal 
kérdezhetik tőlem, hogy miért is van még mindig 
szükség manuális tesztelésre? Hiszen olyan ez, 
mint egy analóg óra a digitális világban.

A válasz végtelenül egyszerű: mert semmi nem 
képes olyan kifinomult munkát végezni, mint az 
emberi agy. Az agyunk, amely képes olyan infor-
mációk befogadására és értelmezésére, amelyet 
egy számítógép nem feltétlenül tud komplex mó-
don vizsgálni és meglátni benne az üzlet azon el-
várásait, amelyek kapcsolódnak a tesztelni kívánt 
funkcióhoz. Nem, itt nem arról van szó, hogy nincs 
pontos meghatározás egy-egy fejlesztéshez, ha-
nem arra kell gondolni, hogy az összefüggések 
nem mindig nyilvánvalóak. Egy számítógép, prog-
ram számára biztosan nem.

Valóban, sokan gondolják azt, hogy az automa-
tizálás a megoldás az erőforrások és költségek 
csökkentésére, az idővel is bőven lehet spórolni, 
de tapasztalataim alapján csak azokat az alap-
vető követelményeket lehet automatizált módon 
üzleti szempontból tesztelni, amelyek újra és újra 
ismétlődnek. Miért is ne lehetne egyszerre au-

tomatikus és manuális tesztet végrehajtani, ha 
ehhez minden eszköz a rendelkezésre áll? Nem 
csak hogy lehet, hanem kell is. Hiszen a kettő 
nem üti, hanem kiegészíti egymást. Az eredmé-
nyek tekintetében a legjobb párosítás.

De hogyan érhetünk el jó eredményeket az üzle-
ti tesztelésben? A legfontosabb, hogy megfelelő 
szervezeti egységek kialakításával, azok műkö-
désének meghatározásával, módszertanok és jól 
használható teszteszközök segítségével a válto-
zás folyamat mindenki számára egyértelmű, pon-
tosan dedikált és „end-to-end” legyen.

Egy üzleti tesztelő korábban a változás folyamat 
végén kapcsolódott be a munkába. A tesztelési 
módszertanok megjelenésével és elterjedésével 
azonban ez a szemlélet szerencsére eltűnni lát-
szik. A következetes fejlesztési tervezésnek kö-
szönhetően már a fejlesztés megvalósításának 
első szakaszában bevonják az üzleti tesztelőket 
a folyamatba.

Ennek rengeteg előnye van. A tesztelő már jó elő-
re láthatja a módosítás vagy új igény volumenét, 
ezáltal következetes becslést tud adni a teszt ter-
vezésének, végrehajtásának idő-, erőforrás- és 
eszköz igényéről. A korai bevonással a tesztelő 
számára a célok tisztábbak, a szervezeti egysé-
ge számára az erőforrásai pedig tervezhetőbbek 
lesznek. Nagy előnyt jelent az is, ha már a projekt 
vagy a változásigény elején láthatjuk, hogy kik 

A tesztelés is azon dol-
gok közé tartozik, me-
lyet meg kell tervezni. A 
tervezés során érdemes 
figyelembe venni az előző 
projektek tapasztalatait, 
tanulságait, hogy elkerül-
jük elődeink hibáit. Hog-
yan lehet körültekintően 
megtervezni a tesztelést? 
Milyen alapvető hibákat 
követünk el a tervezés 
során? Ezekre a kér-
désekre ad válaszokat a 
cikk.

Az üzleti tesztelésről 
                              tesztelői szemmel

alkotják a csapatot, akikkel akár hónapokig kell 
együtt dolgoznunk.

Ezek mentén a teszt tervezése során a legfonto-
sabb feladatok, mérföldkövek:

• Meghatározni az üzleti tesztelés során 
használandó teszttípusokat (Funkcionális 
teszt, folyamat szintű teszt - ha szükséges 
integrációval - Disaster Recovery teszt, 
automatikus teszt stb.)

• Ezekhez a teszt tervezési és tesztelési idő 
becslése

• Minden teszttípushoz meghatározni a 
teszteszközt, tesztkörnyezetet, erőforrás 
igényt, 10-15% többlettel kalkulálva az 
előre nem látható események, valamint a 
hibák javításának plusz ráfordításai miatt

• Ha szükséges, a tesztmenedzserrel 
egyeztetni a fejlesztői és üzemeltetési tá-
mogatás erőforrás igényéről

A leggyakrabban előforduló 
teszttervezési hibák:

• Nincs elég tesztesetünk, emiatt nem tu-
dunk teljes lefedettséget biztosítani. Ezért 
mindig jó, ha alapesetben legalább 3 
teszteset tartozik egy funkcióhoz

• Nincs negatív teszteset. Pl.: Ha egy mező-
be csak pozitív egész szám írható, akkor 
mindig érdemes olyan esetet írni, ahol a 
mezőbe megadott értékként negatív és/
vagy tört szám kerül.

• A kapcsolódó folyamatokat nem vesszük 
számításba. Érdemes megnézni, hogy az 
adott funkció milyen egyéb folyamatok ré-
szét képezi és megnézni, hogy a változás 
nincs hatással a másik folyamatra.

• Csak funkcionális tesztelésre készülünk. 
Mindig folyamat szinten szemléljük a vál-
tozásokat! Akkor is, ha a folyamatnak csak 
egy részére irányul a módosítás.

• Nem hagyunk elég időt a hibák javítására 
Érdemes több tesztkörben gondolkodni, 
mivel a hibák javítása időigényes lehet a 
fejlesztői csapatnak.

• Hibajavítás esetén szintén fontos az end-
to-end szemlélet. Ne csak az adott teszt-
esethez kapcsolódóan teszteljük újra a 
javított funkciót, hanem szükség esetén 
nézzük végig újra a folyamatot!

• Nem hagyunk időt oktatóanyag készítésére. 
Főleg a multinacionális cégeknél fontos, 
hogy a változásokat ne csak az élesítés pil-
lanatában tudatosítsuk a felhasználókban, 
hanem előre tervezetten, dokumentáltan, 
rendszer specifikusan be is mutassuk azt 

nekik. Ha nem triviális elsőre a módosítás, 
egy néhány oldalas ppt vagy word doku-
mentumban, képernyőképekkel, azok szö-
veges magyarázatával kiegészítve készíts 
oktatóanyagot.

Van amikor a gondos tervezés sem elég

A pontos tervezés és végrehajtás sem hozza 
meg mindig az elvárt eredményt. Rajtunk kívülálló 
okok miatt bizony megbújhatnak hibák az alkal-
mazásokban. A legtöbbször olyan triviális prob-
lémák adódnak, amelyek a megfelelő emberek 
bevonásával már a tesztelést megelőzően kiküsz-
öbölhetőek lettek volna. Minden feltétel adott, a 
szervezeti egységek gördülékenyen viszik hátu-
kon a feladatokat, az üzleti tesztek az elvárások-
nak megfelelően működnek, az összes megtalált 
hibát javították és az újratesztelés is megtörtént, 
de élesbe állítás után probléma adódik.

Mit tehetnénk még?

A válasz: Több szem, többet lát. Az eddig jól be-
vált folyamatba beilleszthetünk egy rövid közjá-
tékot, „Szakmai fórum” elnevezéssel. Ide olyan 
szakembereket hívhatunk meg, akik a változáske-
zelési folyamatban nem feltétlenül kapnak szere-
pet, de magához az alkalmazáshoz (vagy annak 
változásához) jelentős közük van. Ez lehet az al-
kalmazás üzemeltetői és az operációs támogató 
terület, mint meghatározó szakgárda, de termé-
szetesen a fejlesztőket se hagyjuk le a meghívó-
ról. A szakmai fórumon (a change-ektől függően 
hetente-kéthetente vagy havonta) megvitathat-
juk az aktuális fejlesztéseket és több olyan hibát 
küszöbölhetünk ki, amelyek jelentős mennyiségű 
ügyfélpanasztól és plusz munkáktól kímélhetnek 
meg bennünket. Ezek a hibák általában nem az 
adott rendszerben, hanem éppen más rendszer-
nek átadott adathalmazban, működésben okoz-
hatnak galibát, amelyet egy adott rendszer vagy 
alkalmazás üzleti tesztelője nem feltétlenül ismer.

E fontos szerepe mellett a „Szakmai fórum” in-
formációval is szolgál az adott felhasználói terü-
leteknek minden változásról, még a felkészülési 
szakaszban. Így nekik is jut idejük a változásokat 
beilleszteni a napi rutinba, szükség esetén fel-
használói kézikönyvbe vagy az utasításba. És ez-
zel mi is, ők is és a cégünk is csak nyer! 

Szerző: Szegedi-Szabó Beáta

Beáta 18 éve dolgo-
zik banki területen, 
2002 óta a Budapest 
Banknál. Az elmúlt 
8 évben foglalkozott 
üzleti rendszer-, il-
letve szoftvertesz-
teléssel, és teszt 
csapatok irányításá-
val is. Jelenleg egy 
üzleti projekt teszt-
menedzsereként az 
összes teszt leszál-
lításáért, megszerve-
zéséért és koordiná-
lásáért felel.

Szegedi-Szabó
Beáta

MÓDSZERTAN
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Mindig bajban vagyok ezzel… zavaros és hosszú 
bejegyzés.

Sosem voltam kibékülve azzal a koncepció-
val, hogy a tesztcsapatokat és a különböző 
teszt fázisokat elválasszuk egymástól a tesz-
telésben. Nagyságrendileg 8 évet töltöttem 
ilyen környezetben, de a mai napig bajban 
vagyok a következő kérdések megválaszolá-
sakor:

• „Miért vagyunk olyan későn bevonva a 
projektbe?"

• „Miért van annyi nyilvánvaló hiba?”
• „Miért nem egyezik a termék a specifiká-

cióval?”
• „Miért futtatjuk mindig ugyanazokat a 

szkripteket és miért színleljük, hogy az al-
kalmazás, vagy termék jó?”

• „Miért nem használjuk a tesztelők kérdező 
technikáját a projekt legelső fázisában?”

• „Miért nem értékes a tesztelő kritikus 
szemlélete vagy szervezeti meglátása a 
fejlesztés végén?”

• „Miért vannak olyan specialistáink, mint a 
performancia tesztelők, de a legtöbbjük 
csak a régi funkcionális teszteket nyüstölik?”

• „Miért van az, hogy mindenki panaszkodik 
erre, de senki sem tesz ellene semmit?”

és még sorolhatnám oldalakon át a hasonló kér-
déseket…

Ezek a kérdések általánosak az iparágban, néz-
zük csak meg a fórumokat, vagy a konferenci-
ákat, és rengeteg hasonló kérdéssel fogunk 
találkozni. Eszközök özöne, szolgáltatások és 
tanácsadók hada van a piacon, akik képesek a 
kérdésekre megoldásokat adni.

Sok évembe és sok utánajárásba került, amire 
egy javaslattal jöttem elő, hogyan lehet a teszte-
lés sokkal kényelmesebb. Az igazat megvallva, 
nemcsak az én tapasztalataim és gondolataim, 
de az idő múlásával egy kissé azzá váltak.

Minél több embernek beszélek erről, annál job-
ban úgy érzem, hogy mások is így látják. Ők is 
ezekkel a kérdésekkel néznek szembe nap, mint 
nap, vagy ami még ennél is fontosabb, vágynak 
rá, hogy egyszer így dolgozhassanak. Termé-
szetesen néhányuk nem ért egyet velem, mert 
egyszerűen nem érdekli őket… de van itt még 
valami.

Hiszem, hogy megtalálni a hibát csak egy aspek-
tusa a tesztelői feladatnak.

Nem gondolom, hogy csak a hiba megtalálása a 
tesztelő felelőssége.

Azt is állítom, hogy a tesztelőket és képességei-
ket be kell vonni a projekt egyéb fázisaiba is ab-
ban az esetben is, ha az a fázis több hét vagy 
hónap, esetleg év.

Egy tesztelőnek számos 
tulajdonsággal, képes-
séggel kell rendelkeznie. 
Minden vállalatnak, csa-
patnak sajátos elvárá-
sai lehetnek e téren, 
melyeknek a pozícióra 
jelentkezők igyekszenek 
minél jobban megfelelni. 
Be vagyunk skatulyázva 
a munkakörünk által meg-
szabott szerepkörünkbe, 
vagy kitörhetünk belőle 
és használhatjuk a többi 
képességünket?

T-fazonú tesztelők és szerepük 
                                 a csapatban

Az elgondolás, amit most vázolok, a T-fazonú em-
berek elgondolása. Ez nem az enyém. Azt hiszem 
Tim Brown (IDEO igazgatója) hozta ezt be a köz-
tudatba a kilencvenes években, hogy jellemezze 
az új vérvonalat. (1.ábra)

Képzeljük el a betűt, „T”, mint egy ember képes-
ségeit. A függőleges tengely, amit a T képvisel a 
fontos képességek és tapasztalatok. A tesztelés-
ben természetesen ezek a főbb tesztelői képes-
ségek lesznek (ezek változatai és részei). A víz-
szintes tengely azt mutatja, hogy az ember mire 
képes a személyiségéből kifolyólag, egyszerre 
hány diszciplínát és képességet tud kezelni a főbb 
képességein felül.

Minél többet beszélek az emberekkel a T-fazon-
ról, annál több kétkedőt nyugtatok meg. Tényleg 
úgy tűnik, mintha egyre jobban növekedne az 
ilyen tesztelők közössége. Azok, akik tapasztalt 
tesztelők, általában több speciális területen is jár-
tasak.

A legtöbb befolyással bíró társam a közösség-
ben T-fazonú tesztelő szakember. Kiemelkednek, 
mert a speciális területről szerzett tapasztalata-
ikat be tudják építeni, fel tudják használni az új 
területeiken, vagy más üzleti feladatokban is.

A start-up cégeknél, vagy azoknál az üzleti vál-
lalkozásoknál, ahol gyorsan változnak a körülmé-
nyek, sokoldalú diszciplínák mentén figyelemre 
méltó eredményeket érhetnek el így.

Egy ember azon képessége, hogy be tud tölteni 
több különböző szerepet, kedvező hatással lehet 
az értékteremtésre. Még a tradicionális vállalatok-
nál is megfigyelhető - ahol a szerepkörök sokkal 
jobban strukturáltak - hogy a T-fazonú munkatár-
sak képesek több szerepkör párhuzamos betölté-
sére is.

Mindemellett az emberek legtöbbször nem úgy 
tekintenek önmagukra, mint akik a tesztelésen 
kívül más szerepkört is betöltenének. Pedig a kö-
zösség számos nagyszerű tesztelő szakembere 
több munkakört is betölt egyszerre a vállalatánál.

Néhány példa név nélkül:
• Ismerek olyan tesztvezetőt, aki sikeres üz-

leti támogatás vezetőként is.
• Ismerek tesztelő szakembert, aki egyszer-

re termékfelelős is.
• Ismerek tesztelő szakembert, aki egyszer-

re scrum master.
• Van olyan kiváló tesztmérnök, aki egyben 

marketing szakember is a vállalatnál.
• Tesztelő kolléga, aki a kiválasztásban 

vesz részt. Minden területre kiterjedően, 
nemcsak a teszteléssel kapcsolatos felvé-
telek esetén.

• Ismerek olyan QA szakembert, aki a kon-
ferenciákon előadásokkal képviseli a válla-
latát, hirdetéseket ad el, terméket fejleszt, 

marketingel és tanácsadóként szerepel a 
nagy projektekben. (Mennyi különböző ta-
pasztalat kell, hogy ellássuk ezeket?)

Ezek csak példák, számtalan ilyen eset van még.
Aztán vannak azok, akik tesztelő szakemberek, 
de páratlan képességekkel rendelkeznek, ame-
lyek nem illeszthetőek bele az aktuális feladat-
körükbe. Muzsikusok, artisták, színészek, írók, 
mérnökök, ácsok, nyomdászok, sorolhatnám a 
végtelenségig.

A vállalatok megtalálhatnák a módját, hogy ezeket 
a páratlan képességeket hogyan kamatoztathat-
nák az üzletben? A válasz természetesen igen!

Szomorú, hogy a legtöbb ember a munkakörébe 
van beskatulyázva, ezzel megakadályozva renge-
teg egyéb lehetőségtől.

Néhány évvel ezelőtt készen álltam otthagyni a 
tesztelést a cikk elején említett kérdések miatt. 
Azon gondolkodtam „Tényleg így van?”, mi van 
azokkal a képességeimmel, amelyeket aktuálisan 
nem tudok használni a munkakörömben? És miért 
nem használom ezeket? Milyen munkát kellene 
találnom, ahol kamatoztathatnám? Újra kellene 
képezni magam? Miért nem veszik figyelembe a 
többi képességemet is a vállalatomnál? Aztán el-
kezdtem blogokat írni, tanácsot adni, trénerkedni, 
embereket vezetni, mind-mind a saját képessége-
imből… szóval, elkalandoztam.

Azokban a tesztelő szakemberekben hiszek, akik 
hozzá tudnak adni a szervezethez, akik proaktí-
vak és többet tudnak nyújtani, mint amennyit az 
aktuális munkakörük szerint kellene. A tesztelő 
kritikus és szkeptikus képességei használhatóak 
a kezdeti folyamatokban. A többi képességük arra 
lesz jó, hogy egyéb kérdéseket oldjanak meg a 
vállalatnál. A munkaköri leírások kibővíthetőek 
egyéb képességekkel, így fenntartható a motivá-
ció és az érdeklődés.

1.ábra

Tesztmérnök
Pozíció

Senior Tesztelő
Feladatok
•  aktív közreműködés új 

termékek/ berendezé-
sek -validálási és tesz-
telési folyamataiban

• elektronikai termékek 
teszt és validációs do-
kumentumainak elké-
szítése angol nyelven,

• szabványok betartá-
sának ellenőrzése

Elvárások
• villamosmérnök vég-

zettség
• legalább 1 év hasonló 

területen szerzett ta-
pasztalat

• méréstechnikai isme-
retek

• magabiztos angol-
nyelv-tudás szóban-
írásban

• jó kommunikációs 
készség, határozott fel-
lépés

• kreativitás, jó problé-
mamegoldó készség

Amit ajánlunk
• dinamikus és innova-

tív környezetben való 
munkavégzés

• motivált ás motiváló 
csapatban való együtt-
működés

• változatos és iparág-
specifikus projektek

• a hazánkban 22 éve 
fennálló vállalatunk sta-
bilitása és biztonsága

Amennyiben a fenti hir-
detés felkeltette az ér-
deklődését, kérjük küldje 
el magyar/angol nyelvű
önéletrajzát az "A-
8234-105" hivatkozási 
szám feltüntetésével: 
beko29329@profession.hu

http://www.profession.
hu/al las/ tesztmernok-
b e k o - e n g i n e e r i n g -
kft-585379/premium

ÁLLÁSHIRDETÉS



29.oldalTESZTELÉS A GYAKORLATBAN – A SZAKÉRTŐ TESZTELŐK LAPJA

Az elfogadási teszt-alapú fejlesztés, a teszt-alapú 
fejlesztés és minden egyéb automatikus megkö-
zelítés a tesztelőktől indul, akik számára létfon-
tosságú, hogy a projektek korai szakaszában 
részt vegyenek a munkában, nemcsak a végén, 
amikor a hibákat kell ellenőrizni. A felfedezés, a 
kíváncsiság, a nyugtalanság ami hajtja a tesz-
telőket. Az ellenőrzések segítenek megérteni 
a termék működését és felmérni a veszélyeket, 
kockázatokat, valamint a felhasználói élmény és 
a piaci igények tisztázásában is szerepet játsza-
nak. Olyan dolgokért is felelhetnek, amikre koráb-
ban nem is gondoltunk.

Segítenek megérteni, hogy mi is a termék pontos 
célja, és nem csak arra jók, hogy megállapítsuk 
a szoftver megfelel-e a követelményeknek vagy 
sem.

Hibákat keresünk, ez az amit csinálunk, de nem 
hiszem, hogy ez lenne a végső cél. A hiba csak 
egy eredmény a termék vagy alkalmazás felderí-
tésének a folyamatában… talán.

Azokban hiszek, akiknek van kapacitásuk többet 
tenni a cél elérése érdekében, hogy a legjobb mi-
nőségű megoldást szállítsák a feladatkörükből ki-
lépve, a sztereotípiáktól elhatárolódva. Ez olyas-
mi, amit itt a NewVoiceMedia-nál csinálunk.

Vannak tesztelőink, akik termékdokumentáció-
kat készítenek, scrum masterek, akik támogatják 
a gyors release-eket, akik a biztonsági résekért 
felelősséget vállalnak, követik a standardokat, 
bemutatják a fejlesztés előrehaladását az ügy-
félnek, ügyfeleket látogatnak, hogy megismerjék 
hogyan használják a kifejlesztett rendszert, blog 
bejegyzéseket készítenek, stratégiákat alakítanak 
ki, agile tréningeket tartanak, vagy a természetes 
képességeiket használják, hogy a legjobb ered-
ményt érjék el üzleti és vállalati szempontból egy-
aránt.

Még mindig dolgozunk a munkakörök és az el-
várások egyensúlyán, ahogy azt a változó üzleti 
környezet elvárja.

Ne értsük félre! A legtöbb embernek nem ada-
tik meg ez a lehetőség, de ha az adott pozíció-
ban befolyásolni tudod, hogy a képességeidnek 
melyik részét használod, az valószínűleg sokkal 
közelebb fogja vinni a csapatot a probléma meg-
oldásához.

Ez természetesen nem csak a tesztelőknél igaz. 
Programozók, termékspecialisták, értékesítők, 
mindenki lehet T-fazonú, illetve meglehet a po-
tenciál, hogy T-fazonúvá váljon.

Azt gondolom, hogy a tesztelés jövője a spe-
cialistákban és a generalistákban rejlik. Mindig 
szükség van specialistákra a biztonsági vagy 
performancia kérdésekben, de ugyanúgy szük-
ség van generalistákra is, tesztelőkre, akik fel-

töltik a szerepköröket a szervezetben, amelyek 
továbbra is igénylik a főbb tesztelői képességek 
jelenlétét.

T-fazonúvá válni, azt jelenti, hogy a meglévő ké-
pességeink a szervezet más területein is éréke-
sek és használhatóak. T-fazonú tesztelőnek lenni, 
azt jelenti, hogy számos szerepkörben teljesítünk. 
Szükségünk lesz a képességeink folyamatos fej-
lesztésére és azok rendszerezésére.

Ezt az ötletet csak most térképezem fel, de a T-fa-
zonú emberek ismeretében látok egy megfelelő 
modellt, amely alapján leírható, hogy milyen a jó 
tesztelés és milyen a jó tesztelő.

A tesztelés több mint a hibák megtalálása. A tesz-
telés a termék megismerését jelenti, annak feltér-
képezését, hogy a terméknek hogyan is kellene 
működnie és mire lehetne használni, továbbá a 
termék felderítését is szolgálja, hogy most hogyan 
működik pontosan, és hogy a termék alkalmas-e 
arra, amire eredetileg megtervezték. A tesztelés 
kérdéseket tesz fel a termékről, javítja a folyama-
tokat, segít a tervezésbten, a karbantartásban, tá-
mogatásban és folyamatosan arra törekszik, hogy 
a csapat értéket teremtsen.

A fent leírtak megmagyarázzák, hogy nekem mi-
ért is olyan nehéz jó tesztelőt találni, habár szá-
mos olyan vezetőt ismerek, akik minden sarkon 
ismernek egy ideális jelöltet.

Én többet követelek egy potencionális jelölttől, 
mint az alapvető tesztelési képességek meglétét. 
Olyan egyéb képességekre is vágyok, amelyek 
kiegészítik a tesztelői gondolkodásmódot. Azokra 
a képességek vagyok kíváncsi, amik az értékte-
remtésben játszanak fontos szerepet.

Természetesen ezek csak az én gondolataim, az 
eddigi tapasztalataimat vizsgálva. Más tapaszta-
latok, projektek más képességeket kívánhatnak 
meg. Ez jelenleg csak egy ötlet, és mint minden 
ötlet akár téves is lehet. De azt gondolom, jó ha 
megosztom mindenkivel. 

Szerző: Rob Lambert

Forrás: http://thesocialtester.co.uk/t-shaped-
testers-and-their-role-in-a-team/

Több éve szoftver-
tesztelőként dolgozom. 
Érdeklődési kö    römbe 
tar tozik a kommuni-
ká ció, kreativitás, kö-
zösségi oldalak, webes 
megjelenés, néprajzku-
tatás (több más dolog 
között).

Kreatív vezetője és 
a Tesztelési felület 
szerkesztője vagyok 
a Software Testing 
Club oldalnak (www.
softwaretestingclub.
com).

Tesztvezetőként mun-
kálkodom a New Voice 
Media-ban:
http://www.newvoice-
media.com

Rob Lambert

HUMÁNERŐFORRÁS
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Sok csapat fókuszál az automatizálásra úgy, 
hogy a lehető legegyszerűbb megoldást próbálja 
megkeresi az egész csapatnak a piacon elérhető 
eszközök segítségével. Egyeseknek ez csak egy 
csomó automatizált unit tesztet, míg másoknak 
GUI-szintű automatizált tesztekből épített ha-
talmas teszthalmazt jelent. Amíg a fejlesztők a 
mindennapi munkájukhoz hasonló automatizálást 
részesítik előnyben, addig a tesztelők azokat az 
eszközöket, amelyek közelebb állnak az ő normál 
rutinszerű teszteléseikhez. A legrosszabb lehető-
ség, ha egy csapat úgy lát hozzá az automatizá-
lás megvalósításához, hogy megragadja a legkö-
zelebbi kalapácsot és jól meglengeti.

Ez biztosan jó szándékú, de az automatizálás 
adhoc megközelítése gyakran vezet hiányos le-
fedettséghez és nem túl hatékony végrehajtás-
hoz. Egyes tesztek előállítása és karbantartása 
drágább mint kellene, mások pedig gyengébbek, 
mint a szükséges, mert a csapat az alkalmazás 
nem megfelelő szintjén hajtja végre ezeket a tesz-
teket.

Következik egy heurisztikus megközelítés, hogy 
segítsen a különböző automatizálási nagyságren-
dek keresztezésén alapuló tesztelésed megsegí-

tésén. Ez nem egy hatékonyságot mérő módszer. 
Inkább egy egyszerű szimat, ami megmondja 
hogy mikor lesz szükséged egy kis plusz időre, 
hogy meggyőződhess róla, az automatizált tesz-
telési erőfeszítéseidet a megfelelő szintre kon-
centráltad-e.

A Teszt automatizálás 
harminc másodperces 
összefoglalója
A legtöbb agilis csapatnál az automatizált unit 
tesztek használata bevált gyakorlat. Néhány 
csapatnál ez a szélesebb körű teszt-vezé-
relt fejlesztési módszer része. Ezek a tesztek 
gyakran az osztály-, és metódus-szintű aggo-
dalmakra fókuszálnak, valamint a fejlesztés tá-
mogatására és nem feltétlenül azért futnak le, 
hogy alapos tesztelést végezzenek és megta-
lálják a problémákat.

A unit tesztek mellett, sok csapat automatizált 
elfogadási teszteket is kialakít. Ezek a tesztek 
gyakran az adott történet elfogadási feltétele-
ihez vannak kötve egy adott iteráción belül. 
Néha unit teszteknek látszanak (gyakran nem 
mozgatják meg a felhasználói felületet), de haj-

Az automatizálásra 
sokan csodaként, 
megmentőként tekin-
tenek, míg mások tisztes 
távolból figyelik a töb-
biek törekvéseit. Tény 
az, hogy az ész nélküli 
tesztautomatizálás költ-
séges sport. Ha sikerült 
a manuális és automata 
tesztek arányát megtalál-
nunk, akkor a következő 
lépés az automata tesztek 
közötti egyensúly felf-
edezése lesz.

Nagyságrendek 

                    a tesztautomatizálásban
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lamosak inkább az üzleti szempont felé irányul-
ni. Az automatizált elfogadási tesztek gyakran 
nem csak fejlesztők által készülnek, hanem 
párszor az aktuális felhasználók által (akár az 
ügyfél képviselője által), vagy a tesztelők által.

Mivel a fejlesztés alatt a termék növekszik, a 
csapatok időközönként másfajta automatizált 
teszteket fejlesztenek, ami egyre inkább hason-
lít a hagyomány GUI-szintű teszt automatizá-
lásra. 

Ezek a scriptek a termék több területét fedik le 
és inkább a forgatókönyvre, mint konkrét tör-
ténetre fókuszálnak. Sok esetben a fejlesztők 
és a tesztelők hozzák létre és tartják karban a 
teszteket.

Az automatizálás negyedik típusa idővel ma-
gától alakul ki: Scriptek halmaza a termék el-
lenőrzésére. Ezek lehetnek egyszerű ping-ek 
a termék környezetére, hogy megbizonyosod-
janak arról, az alkalmazás működik és ész-
szerű időn belül válaszol. Lehetnek mélyre 
menőbb tesztek, melyek biztosítják, hogy a 
legalapvetőbb funkcionalitás, vagy a third-
party szolgáltatások az elvártnak megfelelő-
en működnek.

Például, ha én egy vasúti projekten dogoznék, 
elvárnám, hogy Rspec legyen a unit tesz-
teknél, Cucumber a felhasználói elfogadási 
tesztekre, Selenium a GUI-szintű automati-
zálásra, és talán New Relic a termék monito-
rozásra. Egy Java környezetben valószínűleg 
Junit-hoz, Concordion-hoz, HP Quality Cen-
terhez és OpenNMS-hez fordulnék. A speci-
fikus eszközök nem annyira fontosak, mint az 
automatizálásra vetett fókusz.

Azonosítsuk, hol túl 
gyenge, vagy túl erős 
a lefedettség
A legtöbb csapat ritkán törekszik arra tudatosan, 
hogy egyensúlyba helyezze az automatizálási 
erőfeszítéseket a kiemelt területeken. Tapaszta-
lataim szerint, amikor a csapat már öt főn felülire 
nő, nehéz együtt vitatkozni olyan tesztelési kérdé-
sekről, mint az automatizált tesztek lefedettsége. 
Amikor a csapat összeül, gyakrabban fontosabb 
témáról van szó.

Hogy felvillanyozzunk egy beszélgetést az au-
tomatizált teszt lefedettség témájában, kidol-
goztam a következő heurisztikát, hogy segít-
sen megtippelni mikor kell odafigyelnünk arra, 

mit- és hogyan automatizáljunk. Ezzel gyakran 
felderítek egy sor hiányosságot. Speciális nagy-
ságrendeket figyelek a tesztjeimben. Ideális 
esetben ezt látni: (1. ábra)

• 1000 unit teszt

• 100 automatizált felhasználói elfogadási 
teszt

• 10 GUI-szintű automatizált teszt

• 1 termék monitorozási script

Ezek a nagyságrendek mind relatívak. Ha van tíz-
ezer unit tesztem akkor ezer automatizált felhasz-
nálói elfogadási teszttel számolok és így tovább 
lefelé. Ezzel szemben ha csak 100 unit tesztem 
lenne, akkor nem számolnék többel, mint egy ma-
rék elfogadási teszttel és semmi mással. Ahogy 

Unit teszt

1000 db Automatizált felhasználói elfogadási teszt

100 db GUI-szintű automatizált teszt

10 db Termék monitorozási script

1 db

1.ábra: Nagyságrendek az automatizált tesztelésben
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Test Automation 
Engineer
Pozíció

Senior Tesztelő
Feladatok
• Analysis of functional 

requirements, 
preparing test cases

• Preparing automated 
test scripts, 
maintenance, running

• Finding programming 
bugs, documentation, 
follow-up

• Close cooperation 
with the development 
team(s)

• Active participation 
in functional test 
processes

• Monitoring quality 
requirements during 
the development 
process

Elvárások
• Experience in software 

development / testing
• Test automation 

experience with 
knowledge of at least 
one automation system

• Programming 
knowledge (Java, C#, 
Ruby) is a plus

• Communication level 
English

Amit ajánlunk
• How to apply/ contact 

information:

If you are interested in 
the above mentioned 
position, please send a 
detailed CV (in English) 
referring to the position 
to: 
epam27911@profession.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS
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az alapkód növekszik, a szükséges lefedettség 
érdekében a szükséges tesztek száma is növe-
kedni fog, tehát a konkrét számok nem annyira 
fontosak, mint a relatív méretarányuk.

Néhány csapat számára, még mindig kérdőjeles, 
hogy az adott helyen még ha meg is van ez a 
négy automatizálási típusuk, használhatóak-e. 
Nem ritka, hogy csak egy, vagy kétféle auto-
matizálási típusuk van és a többit figyelmen kí-
vül hagyják. Tapasztalataim szerint kevés az a 
csapat, amelyik a teljességre törekvően mind a 
négy területre egyszerre gondol. Amikor elkez-
ded nézni ezeket a számokat, gyakran eszed-
be jut a kérdés „Mennyi az elegendő?”, és 
„Ezek a tesztek éppenséggel mit tesztelnek?”.

Az automatizálásod 
egyensúlyba hozása

Úgy gondolom, hogy a nagyságrend egy nagy-
szerű témaindító, de ha egyszer a csapat a 
lefedettséggel kezdi a beszélgetést, a fókusz 
gyorsan a kódok, adatok, forgatókönyvek, 
vagy másféle lefedettségre irányul. 

Gyakran kezdjük a relatív mutatókkal: Mennyi 
ideig tart minden egyes teszt halmaz lefutta-
tása? Milyen gyakorisággal kell őket futtatni? 
Elkezdjük nézni a különféle típusú problémá-
kat (ha vannak), amik a tesztekben megtalál-
hatóak.

A cél az, hogy az automatizálás felé tereljük a 
beszédtémát. Hogyan lehetséges, hogy 1000 
GUI-szintű teszted van, de nincs egy automa-
tizált elfogadási teszted sem? Valószínűleg a 
legtöbb hiba ami megtalálható ezekkel a GUI-
szintű tesztekkel, könnyedén megtalálható az 
elfogadási tesztek szintjén. 

Az elfogadási teszteket valószínűleg gyakrab-
ban lehet futtatni és olcsóbb fenntartani. Na 
nincs egy GUI-szintű teszted sem, akkor va-
lóban lefeded a többivel a felhasználói felület 
funkcionalitását?

Ahogy elkezded azonosítani azokat a területe-
ket, ahol túl gyenge, vagy túl erős a lefedettség 
- a heurisztika alapján - a következő lehetősé-
geket vedd figyelembe:

• Azok a területek, amiket teljes mérték-
ben figyelmen kívül hagytál. Ezeknél 
érdemes elkezdeni felépíteni a lefedett-
séget.

• Azok a területek, ahol egy nagyságrend 
kiesett. Kérdezd meg magadtól miért. 

Vajon szándékos volt? Ezek a tesztek a 
megfelelőek? Ezen a területen túl erős 
a lefedettség, vagy a többi területen 
gyenge?

• A tesztek amiket „magasabb” szinten 
írtál (a felhasználói interface-hez kö-
zelebb), kiválthatóak és még eredmé-
nyesebben kezelhetőek „alacsonyabb” 
szinten (közelebb a kódhoz).

Ahogy elkezded a hézagok és területek kije-
lölését - ahol túl gyenge, vagy túl erős a lefe-
dettséged - vedd rá a csapat többi tagját is, 
hogy megvitassátok mi a legjobban járható út 
a probléma megoldására. Elképzelhető hogy a 
termék típusa miatt a heurisztika nem fog mű-
ködni nálad. Nem probléma. Dolgozz együtt a 
csapattal, hogy kitaláljátok milyen típusú mix 
lehet a legmegfelelőbb számotokra. Ezeket a 
számokat rengeteg tényező szerint lehet alakí-
tani, a cél a jobb teszt automatizálás kialakítá-
sa, kidolgozása. 

Szerző:  Mike Kelly 

Link: 
http://www.agileconnection.com/article/orders-
magnitude-test-automation?page=0%2C0

Mike Kelly

Michael (Mike) Kelly 
jelenleg mint függet-
len szoftverfejlesztési 
tanácsadó és tréner 
dolgozik. Mike emel-
lett szoftvertesztelés 
témában publikál és 
nyilatkozik. Rendsze-
res külső munkatársa a 
SearchSoftwareQuality.
com-nak, valamint az 
Association for Soft-
ware Testing volt elnöke.
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Az automata funkcionális tesztelési megoldás létre-
hozása nem sokban különbözik a programfejlesztés-
től. Az automata tesztelés újdonság, amely sok javí-
táson, fejlődésen, szabványosításon ment keresztül. 
Új eszközök jönnek/jöttek létre, hogy könnyebben 
kommunikálhassunk a tesztelés alatt álló rendszer-
rel. (System Under Test - SUT)

A metodológiák és megközelítések széles választéka 
áll a rendelkezésünkre jelenleg: objektum-orientált 
programozás, funkcionális programozás, DDD, TDD, 
BDD, stb. Ezek a megközelítések konkrét, megha-
tározott koncepcióval és tételekkel rendelkeznek, 
amelyek egyszerűen definiált folyamatokból állnak 
a rendszer architektúrájára, megértésére, vagy a fej-
lesztőkkel való kommunikációra tekintve.

Legtöbbször én is a GUI tesztautomatizálását támo-
gató eszközöket keresem, amikor a tesztelés alatt 
lévő rendszerre (SUT) fekete dobozként tekintek. (Az 
SUT arra a rendszerre utal, amelyiken a folyamat 
tesztelésre kerül. Asztali alkalmazás esetén maga az 
alkalmazás, böngésző esetén a weboldal, vagy a we-
bes projekt.) Ez leginkább a régi vállalati rendszerek-
re, vagy az olyan új fejlesztésekre igaz ahol a tesztel-
hetőségi, minőségi jegyeket nem tartották szem előtt.

Az előkészület és a legfontosabb feladatok definiá-
lása kritikus lépés az automata tesztelés megvalósí-
tásához. A következő ábra egy tradicionális kapcso-
latot mutat a tesztelés alatt álló rendszer (SUT) és a 
tesztelő szakember között (1. ábra).

A rendszer központjában az ember, maga a tesztelő 
áll. A tesztelő a tesztesetekben leírt szkenáriókat is-
mételgeti manuálisan és vizuálisan ellenőrzi a rend-
szert, vagy speciális eszközökkel, melyek az SUT 
nem látható interfészeihez kapcsolódnak. A nem várt 
viselkedéseket, vagy hibákat a hibakövető rendszer-
ben tartja nyilván.

A legfőbb jelentősége az automata tesztelésnek az 
SUT humán interakcióinak kizárásában (minimalizá-
lásában) van. Ez egy nagyon gyakori követelmény 
a termékfejlesztési ciklusban. Az átnézett irodalmi 
források azt mutatják, hogy rengeteg automatizálást 
segítő rendszer létezik. Az üzleti alkalmazások leg-
többször speciális követelményeket és elvárásokat 
definiálnak a működésre vonatkozóan, de nehéz de-
finiálni mik azok a szoftver elemek, amelyek alkalma-
sak az automata tesztelésre.

Természetesen az automata teszteszköz gyártók 
gyakran folyamodnak marketing trükkökhöz és meg-
próbálják az eszköz előnyeit az aktuális alkalmazás 
néhány funkcionális tesztesetének  ismeretében 
felvázolni. Ahogy az automata tesztek számossága 
növekszik, úgy válik a tesztek karbantartása is a fo-
lyamat legköltségesebb részévé.

Az automata tesztelési keretrendszerek arra van-
nak, hogy ezeket a problémákat kiküszöböljék 
az újra felhasználható komponensekkel, „best 
practice”-ekkel és egységes automatizálási meg-
közelítésekkel.

Amennyiben a tesztjein-
ket automatizáljuk ér-
demes a projekt elején 
figyelmet fordítanunk 
a kialakításra, meg-
tervezésre. Az automata 
tesztek sajátosságai, 
hogy nemcsak a létre-
hozása, de a karbantar-
tása is költséges feladat, 
ezért ha megfelelő szisz-
téma alapján alakítjuk ki 
tesztjeinket, hosszabb 
távon időt és költséget 
spórolhatunk meg.

Automata funkcionális 
                         GUI tesztelési minták

Automata funkcioná-
lis tesztelési minták

Példaként nézzük meg egy webalkalmazás 
automatizálásának problémáját (2. ábra). Az 
alkalmazás tartalmaz egy bejelentkező kép-
ernyőt. Minden automata tesztnek keresztül 
kell mennie a bejelentkezésen, hogy a továb-
bi funkcionalitáshoz hozzáférjen.

Az osztályozó séma (3. ábra) egy általánosí-
tott nézet az összes funkcionális teszt-mintá-
ra, amit később fogok kifejteni.

Kivitelezési minták

Rögzített
A teszt végrehajtást az automata tesztesz-
köz végzi olyan módon, hogy rögzíti a tesz-
telő cselekvéseit, majd visszajátssza azokat. 
Néhány esetben nem ez a célravezető, mert 
nagyon megdrágíthatja a karbantartás költ-
ségeit.

Programozott
A tesztelést egy fejlesztő az automata esz-
köz API-jának (alkalmazásprogramozási 
interfész) segítségével végzi (pl.: Selenium 
WebDriver API)

Teszt sablon
Egy alap sablon osztály implementálása. A 
teszteset variációk a teszt sablon örökölteté-
séből és az osztály funkcionalitásának bőví-
téséből alakíthatóak ki.

Adatvezérelt kivitelezés
Egy alapvető tesztet egy teszteset határoz meg. A teszt 
variációk különböző bemeneti adatok kombinációjaként 
valósul meg. Ez a szemlélet majdnem az összes unit 
teszt keretrendszerben megtalálható. Például az MSTest 
hozzáférést biztosít a DataContext tulajdonsághoz a 
teszten belül. Ugyanez a teszteset többször, de külön-
böző (a DataContext-ben eltárolt) bemeneti adatokkal 
képes futni.

Kulcsszó vezérelt megvalósítás
A tesztek implementációja kulcsszavak (általában az an-
gol kifejezések) segítségével történik (Click, Enter, stb.). 
A tesztek speciális IDE-k (integrált fejlesztői környezet) 
segítségével valósulnak meg, amelyek segítenek hoz-
záférni az alkalmazás felhasználói felületéhez. Számos 
teszteszköz képes a kulcsszó-vezérelt implementációk-
ra. A tesztlépések a kulcsszavakból, a felhasználói felület 
objektumainak nevéből és a bemeneti paraméterekből 
állnak. Jó példa az efféle IDE-kre a HP QTP, vagy a 
MonkeyTalk.

Modell vezérelt megvalósítás
Egy alkalmazás egy bizonyos időpillanatban, meghatá-
rozott bemeneti paraméterekkel csak egy adott állapot-
ban létezhet. A definíció alapján az alkalmazás úgy kép-
zelhető el, mint egy véges állapotú gép (véges automata). 
Figyelembe véve ezt a tényt, valamint az alkalmazás ál-

lapotait és az átmeneteket (2. ábra) definiálhatunk bizo-
nyos átmeneti eseteket (munkafolyamatokat) a weblapok 
között, amelyek lefedik a legtöbb funkcionalitást.  

Architektúrális minták

Többrétegű teszt megoldások
Különböző logikai szintekre osztja a tesztrendszert. Szé-
les körben bevett gyakorlat a rendszert architekturálisan 
rétegekre osztani. Az első szint a megjelenítés logikája, 
a második szint az üzleti logika, a harmadik pedig az 
adattárolás szintje. Ennek a paradigmának a használa-
ta csökkenti a karbantartási költségeket, mert bármelyik 
szinten változtatunk a komponensekben annak minimá-
lis hatása lesz a többi szint elemeire. Ugyanez a megkö-
zelítés alkalmazható a tesztrendszerben is.

A teszt kódokat fel lehet osztani három szintre: az auto-
matizált eszköz interfészeinek szintjére, a funkcionális lo-
gika szintjére és a tesztesetek szintjére. Minden szintnek 
különböző felelőssége van a közös cél elérése érdeké-
ben, hogy csökkentsük a tesztelés és a karbantartás költ-
ségeit, valamint elősegítsük az új tesztek létrehozását. 

Meta keretrendszer
A minta egy sor független segédosztályokat definiál, 
amely minden automata eszköz számára általános és 
újra felhasználható a különböző automata projektekben.

1.ábra Kapcsolat a tesztelő és a SUT között
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2.ábra Egy egyszerű web alkalmazás, néhány weblappal 
és minimális funkcionalitással. 
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Bejelentkezés
Kijelentkezés

Mégsem hoz létre
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Test Environment and 
Test Expert

Pozíció

Tesztvezető
Feladatok

• Provide application 
operation expertise 
in order to support 
identification of test 
environment needs for 
the testing phase of the 
projects

• Actively participate 
in the preparation of 
the test environments 
necessary for project 
or Release testing

• Assure high 
availability of the 
test environments 
throughout the duration 
of project or Release 
testing

• Apply and prove that 
the development, 
task handover and 
change management 
procedures are kept

• Operate and maintain 
the related applications 
on test environments

• Monitor availability of 
the test environments 
and strive for high 
availability especially 
during active testing 
period

Elvárások
• IT or Telco specific 

University degree
• At least 4 years 

working experience 
preferably in IT or 
telco operations 
and functional / non 
functional testing areas

• Testing and/or 
operations related 
certificate is advantage

• Customer focused 
approach

• Ability of working 
within a team and/or 
individually

• Strong oral and verbal 
English knowledge

• Focused on the timely 
delivery of results while 
able to judge and make 
compromise when and 
where needed

www.vodafone.hu/karrier 

http://www.profession.
h u / a l l a s / t e s t -
e n v i r o n m e n t - a n d -
test-exper t-vodafone-
m a g y a r o r s z a g -
zrt-590102
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Az ilyen megoldások a különböző projektek belső tesz-
telésében elengedhetetlenek, ahol vállalati sztenderdek-
hez és egységesítésekhez kell alkalmazkodni. A Meta 
keretrendszerek a kódok projektek közötti újrafelhasz-
nálásában segítenek, mivel jól használható metódusokat 
tartalmaznak. Az alap osztályok - mind funkcionális, mind 
teszt objektumok tekintetében – segítik a projektek közöt-
ti tudástranszfert. A 4. ábra jobb oldalán látható a Meta 
keretrendszer.

Funkcionális minták

Funkcionális eljárás
A minta az alkalmazásra vonatkozó üzleti funkciók abszt-
rakciója (elvonatkoztatása) a felhasználói felület, az API, 
vagy egyéb szinteken.

A legtöbb automata eszköz képes az úgynevezett „rög-
zített esetekre”, amikor is a tesztet létrehozó szakember 
az adott alkalmazáson különböző műveleteket végez, és 

ezekből automatikusan teszt szkriptek készülnek. Ezek 
a rögzített esetek később visszajátszhatóak és ellenőriz-
hetőek, hogy a kód változtatása esetén is hiba nélkül mű-
ködnek-e a funkciók.

Példa: a bejelentkező képernyő megjelenítésének a 
megváltoztatása minden feltételezett kimenetre be-
folyással van. Ha a bejelentkezés az Application.
Login(Felhasználónév/jelszó) eljárással valósul meg és 
minden esetben ezt használjuk a tesztekhez, csak egy 
helyen kell megváltoztatni a folyamatot ahhoz, hogy min-
den tesztben megváltoztatásra kerüljön (5. ábra).

Oldal objektum
A funkcionális eljárások csoportja egy bizonyos webolda-
lon. A funkcionális eljárások az alkalmazásban (2. ábra) 
a számosságuk miatt akár egyetlen osztályba is helyez-
hetőek, de a kód karbantartásának az optimalizálásához 
célszerű csoportokba rendezni, amit csak lehet. Például:

• PageLogin: Login()
• PageHome: Logout(), 

CreateUser().

Funkcionális könyvtár
Ez a funkcionális objektumokat és eljáráso-
kat fűzi egy csoporttá az újra felhasználható-
ság érdekében.

A SUT elindulási és befejezési 
objektumai (SUT Runner)
Lehetővé teszi a tesztelendő rendszer elindí-
tását és inicializálását, miután az objektumok 
felvették a kezdeti értékeiket.

A funkcionális eljárások között különbséget 
tehetünk aszerint, hogy melyek azok, amik 
nem relevánsak a funkcionális tesztelésben. 

Például:
• A böngésző indítása és a bejelent-

kező képernyőre való navigálás a 
SUT-ban.

• A teszt lefutása után a böngészőnek 
be kell csukódnia.

A „SUT futtató” felelős az ilyen műveletekért.

Objektum forrás 
(Object Mother)
Objektumokat hoz létre és a megfelelő for-
mára inicializálja a tesztek futtatásához.

Szállító (Navigator)
Egységbe foglalja a navigálást a tesztelendő 
rendszerben a tesztelési követelményekhez 
igazodva. Ez az objektum magába foglalja 
a navigáció egész logikáját a tesztrendszer-
ben, így az üzleti logikában lévő hibák nem 
lesznek hatással a navigációra.

A 2. ábra segít a megértésben. Van egy szállító osz-
tály a következő eljárásokkal: NavigateToLogin(), 
NavigateToHomePage(), NavigateToCreateuser() stb. 
Alternatív megoldás lehet, ha minden oldal objektum 
rendelkezik a saját szállító metódusával.

Összetett oldal objektum
Összeköti az újra felhasználható oldal objektumokat 
egyetlen belső osztállyá. Ez a minta az oldal objektumok 
strukturálásában segít egy sokkal objektum-orientáltabb 
módon, hogy a gyerek objektumok újrafelhasználhatóak 
legyenek a különböző oldalakon és beilleszthetőek le-
gyenek a szülő objektumokba (6. ábra).

Kiterjesztett Oldal objektum
Kiterjeszti az alap oldal objektumokat, hogy származtatni 
lehessen belőlük akár egy összetett oldal objektumot.

Folyamat minták

Given/When/Then
Felosztja a teszt futtatást három különböző állapotra:

• given (az előfeltételek definiálása);
• when (speciális feladatok, amelyek az alkalma-

záson futnak);
• then (az eredmények ellenőrzése).

Négy állapot teszt
Négy állapotra osztja fel a teszt futtatást:

• Előfeltételek definiálása
• Üzleti funkciók meghívása
• Eredmények ellenőrzése
• Rendszer leállítás

Folyamat Teszt
Egy tesztben üzleti folyamatokat és ellenőrzéseket futtat-
hatunk, melyek a végső cél elérése érdekében váltogat-
hatóak.

Összetett hibák
Ez a minta abban segít, hogy a nem kritikus hibák isme-
retében a tesztek még tovább futtathatóak legyenek.

Teszt függőségi minta
Önálló teszt
Futása után a tesztelt rendszert a tesztelés előtti állapo-
tában adja vissza.

Láncolt teszt
Előkészítő teszt, amelyik a tesztelésre készíti fel a SUT-t.

Teszt csoportosítási minta

Teszt metódusok teszt 
objektumonként
A teszt metódusokat minden osztály külön-külön defini-
álja.

Csoportosított teszt metódusok 
a teszt osztályokban
A csoportosított teszt metódusok külön teszt osztályok-
ban vannak.

Következtetés

A tesztelési folyamat megtervezésének a motorja a 
megfelelő kivitelezési minta kiválasztása. Ez adja a kiin-
dulási pontot a jövőbeli tesztelési megoldások fejleszté-
séhez, meghatározza a megértést, az olvashatóságot, 
a karbantarthatóságot és számos más tulajdonságot. 
Továbbá ha egyszer bevezetünk egy ilyen mintát, akkor 
az nagy valószínűséggel később, másik projekten is újra 
felhasználható lesz, így időt és költséget takaríthatunk 
meg a következő automata tesztelésünkben.

Ez a bejegyzés csak gondolatokat tartalmaz, hogy ho-
gyan építsünk ki tesztelési megoldásokat a különböző 
minták használatával. 

Szerző: Oleksandr Reminnyi

Forrás: 
http://www.infoq.com/articles/gui-automation-patterns

Oleksandr Reminnyi 
szoftver-tervezőként 
dolgozik a SoftServe 
Inc.-nél, a világ egyik 
vezető szoftverfej-
lesztést, tesztelést, és 
technológiai tanács-
adást nyújtó cégénél. 
Oleksandr az automa-
tizálási projektek és 
folyamatok létrehozá-
sáért felelős a meglé-
vő és új ügyelek szá-
mára. Úgy véli, hogy 
az automatizálás si-
kere és kudarca teljes 
mértékben a folyamat 
létrehozás módjától, 
valamint a megfelelő 
cél beállításaitól függ. 
Oleksandr jelenleg 
az automatizálásnak 
szentelt PhD-jén dol-
gozik. 

Kapcsolat:
orem@softserveinc.com

Oleksandr 
Reminnyi

3.ábra Automata tesztminták osztályozása
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6.ábra A Navigációs oldal objektum használata a Home és 
Create User oldal objektumokban.

Főoldal objektum Felhasználói oldal
 létrehozása

Navigációs oldal 
objektum

Navigációs oldal 
objektum

Navigációs oldal 
objektum

Felhasználói 
létrehozó navigáció

Kilépés()...

4.ábra A tesztrendszer többrétegű architektúrája
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5.ábra Interakció a teszt szkript és a felhasználói felület 
között a funkcionális eljárás átmeneti rétege nélkül(a) és 
a réteggel (b). A kitöltött objektum változik, amikor az al-
kalmazás változik.

a)

b)

Teszt kód

Teszt kód

Speciális 
eszközök UI

UISpeciális 
eszközök

Funkcionális
eljárások

(Login(), ...)
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Tesztmenedzser
Pozíció

Tesztvezető
Feladatok
• a tesztelési stratégia 

meghatározása a pro-
jekt környezetének 
megfelelően,

• a tesztelési környezet 
megtervezése, teszt-
környezetek kialakítta-
tása,

• a konkrét tesztelési terv 
kidolgozása, tesztelés 
erőforrásainak (humán 
és technikai) meghatá-
rozása és becslése,

• kockázatok azonosítá-
sa, kezelése,

• a tesztek elkészítésé-
nek és végrehajtásá-
nak felügyelete, minő-
ségbiztosítása,

• a teszt mutatók meg-
határozása, mérése, 
nyomon követése és 
ellenőrzése,

• a tesztelési tevékeny-
ség folyamatos figyelé-
se, a tesztelők támoga-
tása (monitoring),

• a tervtől való eltérés 
figyelése, az okok meg-
keresése és a szüksé-
ges teendők meghatá-
rozása,

• összetettebb, maga-
sabb szintű problémák 
kezelése, önálló meg-
oldása.

Elvárások
• Tapasztalat: Legalább 

3 év tesztelési vezető 
tapasztalat

• Végzettség: szakirá-
nyú, informatikai/mű-
szaki felsőfokú végzett-
ség

• Nyelvtudás: kommu-
nikációs szintű angol 
nyelvtudás (írott és be-
szélt)

Kívánt jellemvonások:
• Rendkívül jó kommuni-

kációs és kapcsolatte-
remtő képesség

• Folyamatszemlélet és 
analitikus gondolkodás

• Ügyfélközpontú gon-
dolkodásmód

• Gyakorlat tesztme-
nedzsment eszközök 
használatában,

• Tesztautomatizáló esz-
közök ismerete

• Banki rendszerek tesz-
telésében szerzett ta-
pasztalat

• Széleskörű tesztelési 
módszertani ismeretek

• Precíz, pontos, alapos
• Sikerorientált
• Kreatív, megoldáskere-

ső személyiség

http://www.profession.
hu/allas/tesztmenedzser-
b u d a p e s t - b a n k -
zrt-585811
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