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Manapság nem múlik el nap, hogy a tesztelés automatizálása szóba ne kerülne.
Ülhetünk egy konferencián vagy akár egy
interjún, olvashatunk szakmai cikkeket,
vagy tárgyalhatunk Megrendelőkkel. Találkozhatunk vele a stand-up meetingeken, a vezetői értekezleteken, bárhol ahol
a szoftvertesztelés szóba kerül. Egyre
több cég és szakember érdeklődik-e terület iránt.

Minden cég arra törekszik, hogy a
szoftvertesztelésben maximalizálja
a minőségi és mennyiségi eredményeit.
A piacon számtalan lehetőségből
választhatsz.

Azonban, ha a legjobb eredményt
szeretnéd elérni, csak egy megoldás
létezik.

A tesztek automatizálását azonban egy
álomszerű homály veszi körül. Senki nem
tudja, hogy pontosan hogyan működik, de
mindenki végtelen bizalommal van iránta
és ebben látják a tesztelés jövőjét.
Sokan csodafegyverként tekintenek rá, a
manuális tesztelés helyett akarják használni megspórolva ezzel számos munkabér, iroda és egyéb költséget. Egyértelmű,
hiszen nem az emberek fogják elvégezni
a tesztelést, hanem az automaták. Az
automaták meg reggeltől-estig, télennyáron, hidegben-melegben működnek
és folyamatosan tesztelik a kódot. Azt a
kódot amit - csak halkan jegyzek meg most akarnak kifejleszteni.
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A gond akkor van, amikor szembesülnek
azzal a problémával, hogy az automatákat
valakinek meg kell írni, folyamatosan karban
kell őket tartani, futtatni kell, a futást ki kell
elemezni. Ja, hogy ezen feladatokat emberek végzik? Akkor meg minek automatizálni?
Köszönöm!

Szerzői jogok

A SpiraTest ® használatával egyszerűen, költséghatékonyan, egyedülálló módon javíthatod
tesztelési folyamatodat.

Bővebb információért keresd a SpiraTest ® hivatalos magyarországi forgalmazóját.
Passed Informatikai Kft.
www.passed.hu
+36/1/210-8424
© Copyright 2006-2008, Inflectra Corporation

SpiraTest and Inflectra are registered trademarks of Inflectra Corporation

Azzal, hogy belép a www.tesztelesagyakorlatban.hu oldalára, elfogadja
az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, 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 tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult
a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére,
adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Kapcsolat:
1149 Budapest,
Mexikói út 11/a
Telefon/Fax: 1/ 789 2525

Publikáció:
publikacio@
tesztelesagyakorlatban.hu

Hirdetésfelvétel:
hirdetes@
tesztelesagyakorlatban.hu

Pongrácz János

A Tesztelés a Gyakorlatban Magazin oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely
részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye 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 jogsértés 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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Michael Bolton

A jóslatok a problémákra vannak nem a tökéletességre

Gondolkodó tesztelő vagy?

Egy ellenőrzés rámutathat egy hiba jelenlétére, illetve arra hogyan kellene
a szoftvernek viselkednie. Teljesen mindegy, hogy milyen jóslatokra támaszkodunk, a teszt sohasem tudja megmondani, hogy a szoftver jól működik-e,
illetve jól fog-e működni a jövőben. És akkor mire jók a jóslatok egyáltalán?

Minden feladatot kétféleképpen lehet megcsinálni. Az ember vagy belead mindent és szívvel-lélekkel áll hozzá, vagy „csak letudja”. Az első esetnél általában
nyitott, befogadó személyiséggel találkozunk aki érdeklődik a feladat iránt és gondolkodik a megoldásokon. Lelkes és motivált a szakmája iránt. Számomra ők a
„gondolkodó” tesztelők.
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Rob Lambert

Hogyan mérjük a tesztelők hatékonyságát?

28 Mobil

Az biztos, hogy képletekben nincs hiány ezen a szakterületen sem. De biztosan
mindent képletekkel, számokkal és mutatókkal kell kifejeznünk? Milyen következtetéseket tudunk levonni ezekből a mérésekből? Amikor túlságosan belefeledkezünk a mátrixokba, számokba és mérésekbe akkor kell az érem másik oldalán az
embert meglátnunk. Az emberekkel való munka türelmet igényel. Értsd meg őket
is, ne csak a számokat!

Daniel Knott
A mobil teszt piramis

12 Crowdtesting

12

Parimala Hariprasad

Milyen rétegei vannak egy tipikus tesztautomatizálási piramisnak? Aki egy kicsit
is járatos az automatizálásban, annak valószínűleg ismerős a piramis és annak
szintjei. Alkalmazható a piramis a mobil applikációk fejlesztésénél is? Milyen kihívások vannak a mobil applikációk területén, amik az asztali és webes applikációknál nincsenek?

Irányított crowdtesting – A tesztelés egy kibővített megközelítése

Mindig van új a nap alatt. Vegyük a Crowdtesting-et, amit manapság a mobil alkalmazások tesztelésénél sokszor használnak a fejlesztő cégek. Vajon egy magyarországi pár fős fejlesztői csapatnak megérné a tesztelői közösség erejét használni? Milyen előnyei származhatnak belőle és hol vannak a buktatói?

30 Módszertan
Gojko Adzic

Fedezzük fel képességeket, ne tulajdonságokat

16 Módszertan

16

Markus Gärtner

Hogyan adjunk el TDD-t <X>-nek?

A jó felfedező tesztelés nem csak a szoftver tulajdonságaira koncentrál, hanem
az előre nem látható kockázatokkal is számol. A tesztelés folyamán sokszor ezért
a dolgok mögé kell néznünk és az előre nem láthatóval, váratlan esetekkel kell
dolgoznunk, hogy hasznos szoftver képességeket fedezzünk fel.

Nyugodtan behelyettesíthetjük a címben x helyére a magunk nevét, mivel a kifogások keresése a legtöbb embernek nagyszerűen megy. Sokszor nem is mást,
hanem saját magunkat kell meggyőznünk bizonyos dolgok tekintetében. Legyen
az módszertan, eszköz, vagy bármilyen újdonság használata. Mivel nagyon hatékonyan tudjuk magunkat befolyásolni és akadályokat görgetni önmagunk elé
ezért ez nem is olyan egyszerű feladat.

32 Módszertan
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Shoshannah Gil

Ville-Veikko Helppi
Tesztautomatizálás alapjai, mobilalkalmazások, játékok és
a mobilweb esetén – 1. rész

Kreativitás a tesztelésben

Előfordul, hogy belefásulunk egy-egy feladat végrehajtásába, ha nem találunk
elég kihívást a munkában. Hogyan lehet ezeket a helyzeteket kezelni? Hogyan
tudunk kreativitást csempészni a napi munkavégzésbe? Zökkentsük ki magunkat
a mindennapokból, hogy más nézőpontból lássuk a dolgokat! Osszuk meg gondolatainkat és motiváljuk a egymást a csapattagokkal!

A professzionális automatizált teszt keretrendszer egy megoldás a nagy közös problémára: hogyan fejleszthetünk magas minőségű, robusztus, megbízható alkalmazásokat a folyamatosan fejlődő technológia és a hihetetlen verseny nyomása alatt. Az
automatizált szoftvertesztelés egy költséghatékony válasz lehet erre a kérdésre.

4.oldal

www.tesztelesagyakorlatban.hu
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más dolga, és hogy őt ne kényszerítsék
ar ra, hogy megtanulja egy új eszköz használatát. A mikor ezeknek a tesztelőknek új
készségekre, új tudásra lesz szüksége,
elvár ják, hogy őket c égük munkaidőben
képez ze ki. Ennek hát terében a hagyomá nyos tesztelési megközelítés azon feltéte lezése áll, hogy bárki az utc áról bejőve,
minimális képzés után képes teszteseteket
végrehajtani, és ezt nevez zük „tesztelés nek ”.
Mivel most épp egy tesztelési magazint ol vasol, ezér t téged jó eséllyel besorolhatlak Gondolkodó Tesztelőnek.

A gondolkodó tesztelő
felismerése
Á ltalában szenvedélyesen beszélek a
szof t ver tesztelésről, mint szakmáról, és
sok féle érdekes választ kapok tesztelőktől.

Gondolkodó tesztelő vagy?
Minden feladatot kétféleképpen lehet megcsinálni. Az ember vagy belead
mindent és szívvel-lélekkel áll hozzá, vagy „csak
letudja”. Az első esetnél
általában nyitott, befogadó személyiséggel találkozunk aki érdeklődik a
feladat iránt és gondolkodik a megoldásokon. Lelkes és motivált a szakmája iránt. Számomra ők a
„gondolkodó” tesztelők.

6.oldal

Másrészt vannak olyan válaszok, mint
ezek, melyek remény t adnak:
• „ Honnan fogom tudni, hogy mit teszteljek tesztesetek nélkül? ”
• „ Honnan tudod, hogy befejezted a
tesztelést ? ”
• „ Hogyan tudnánk bemutatni a teszte lés állását ? ”
• „ Hogyan találtál rá a tesztelői össze jövetelekre? ”

Mit értek gondolkodó
tesztelő alatt?
A gondolkodó tesz telő olyasvalaki, aki
ak tívan fejlesz ti képességeit, kr itikusan
áll a fennálló helyzethez és folyamato san képezi magát szakmailag. Minden,
a z összefüggéseket f igyelembe vevő
tesz telő gondolkodó tesz telő. A zon ban gondolkodó tesz telők dolgoznak a
hagyományos, „ legjobb gyakor latokat ”
követő folyamatok alapján zajló tesztelési projektekben. Ezek a tesztelők
tisztában vannak azzal, hogy az IEEE
829 szerinti teszt ter veik szinte ver zió ról ver zióra azonnal elavulnak a kibo csátás után. Hallot tak már a felderítő
tesztelésről, de nem biztosak abban,
hogy ez használható lesz- e az ő saját
projektjükben.
Hadd jöj jek néhány tippel, ami segít
felismer ni ezeket a gondolkodó tesztel őket! Egy kis bátorít ással tudnának
c satlakozni az online globális tesz telői
közösséghez, hoz zájár ulva a tesz telési
metódusok folyamatos javításához. Ide á l i s e s e t b e n a G o n d o l k o d ó Te s z t e l ő , a
K o m p e t e n s Te s z t e l ő é s a B ö l c s Te s z telő kifejezés elavult tá és feleslegessé
válik.

A Nem - Gondolkodó tesztelők válaszai alig
változnak:
• „ Nem, én még nem hallot tam James
Bachról.”
• „Te munka után még tesztelői össze jövetelekre jársz?! ”
• „Oh, rendben, oké ...”

Nem-Gondolkodó
T esz tel ők
Ha tesztelési megközelítéséről kérdezik,
egy nem - gondolkodó tesztelő az ISTQB
által előír t szof t ver fejlesztési életciklus
fázisairól kezd beszélni. Meg van róla győ ződve, hogy a tesztautomatizálás valaki

www.tesztelesagyakorlatban.hu

Mindezek a válaszok azt mutatják, hogy a
tesztelő elkötelezet t a szakmája iránt, és
szeretne több tudásra szer t tenni. Gyakran a hangjuk ellenségesnek hangozhat,
mer t össze vannak zavarodva, vagy félnek
a változástól. Ez egy ter mészetes reakció,
f igyelembe véve az időt és energiát, amit
a már meglévő teszteseteikre és azok do kumentálására fordítot tak. Ezt a védekező
álláspontot alapvetően pozitívnak tar tom.
A tesztelő fontolgatja a véleményemet és
lehetséges, hogy egy olyan új megköze lítést fogad majd el, mely hatással van a
szerepére és a ter mék minőségére.

Gondolkodó Tesztelő
vagy?
Tegyük fel, hogy ebben a pillanatban nem követed az összfüggés-vezérelt megközelítést a tesztelésben! Használjuk példaként a teszteseteket:

• A tesztesetek nehézkesen használha tóak.
• A részletes tesztesetek – melyek pre cízek és pontosak – kar bantar tása
időigényes, ha nem lehetetlen.
• A tesztek száma egyre nő minden termék release -zel, akárc sak az azok
végrehajtásához szükséges idő.
Ezekkel a tényekkel szembenéz ve, a Gon dolkodó Tesztelők egy része más utakat
keres a tesztelési folyamatok javításához.
Hívjuk ezeket „ kompromisszumoknak ”. A
kompromisszumok annak útjai, hogy to vábbra is a hagyományos tesztelési mód szereket használjuk, ellenben lehetővé
teszik, hogy ugyanezen módszerek foko zatosan gyorsítsák a tesztelést.
A tesztelés során rendszeresen kötünk
kompromisszumokat, ami nem egy rossz
dolog. Míg el nem felejtjük, hogy kompro misszumokat kötöt tünk, és el nem kezdjük
a jelenlegi módszer t a legjobb megoldás ként kezelni…
Egy példa a kompromisszumra az „egyso ros” tesztesetek írása, szemben a lépés ről - lépésre haladó tesztesetekkel, ahol
minden lépésnél megadjuk az elvár t ered mény t is. Ez szükségtelenné teszi azt le ír ni, hogy „1. lépés: Lépj be egy ér vényes
felhasználóval! ”, az elvár t eredménnyel „ A
felhasználó bejelentkezet t ”.

Ismer ős?
A z „egysoros” tesztesetek felszabadítják a
tesztelő idejét hatalmas mennyiségű információ másolása és beillesztése alól. Meg jegy zem, a „felszabadítja a tesztelő idejét ”
egy eufemizmus. Ez valójában azt jelenti,
hogy „ megállítja a c ég pénzének pazaro lását ”.
Egy másik kompromisszum lehet az is, ha
a végrehajtás során a tesztesetek kör nye zetét is bejár juk, ahelyet t, hogy megpró bálnánk minden egyes tesztesetet írásban
rögzíteni a különböző tesztkör nyezeteken.
Ha ezt összekötjük egy képer nyőmentő
vagy egy munkamenet ripor táló eszköz zel,
akkor máris a rendszerezet t felderítő tesztelési megközelítés felé tet tünk egy lépést.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Test Automation
Engineer
- Szeged
Pozíció

Junior Tesztelő
Feladatok

• A jövő megoldásainak fejlesztése nemzetközi környezetben
• Automatizált tesztek fejlesztése több platformon működő
szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz
• Alkalmazandó technológiák
felkutatása és ajánlása
• A minőségi követelmények
értelmezése és folyamatok
alkalmazása
• Stabil megoldások biztosítása,
állandó visszajelzés a termékről
• Szoros együttműködés a
szoftvermérnökökkel
Elvárások
• Automatizált tesztelés területén szerzett legalább 1-2 éves
tapasztalat
• Minimum 1 éves tapasztalat
a szkriptnyelvek (Python, Perl
vagy shellscript) és összetett
szkriptrendszerek területén
• Kreativitás
• Új termékek létrehozása iránti
szenvedély
• Szakmai angol nyelv ismerete
ráadásul ezek közül is rád illik valami:
• Scrum csapatban való munkavégzésben szerzett tapasztalat
• Rendszertesztek és integrációs tesztek ismerete
• Folyamatos integrációs környezetek ismerete és ezen a
területen szerzett tapasztalat
• Aktív angolnyelv-ismeret
• Több platformos fejlesztésben szerzett tapasztalat
• (IP) hálózatépítés ismerete
• ISTQB-tanúsítvány
...akkor biztosan le fogsz nyűgözni bennünket!
Amit ajánlunk
• Állást egy sikeres világcégnél
itthon
• Egy vadonatúj termék teljesen a
kezdetektől való fejlesztésének a
lehetőségét
• Szakmai kihívásokat
• Biztos, jól fizető munkahelyet
• Modern infrastruktúrát
• Rugalmas munkaidőt
• A jövő navigációs szoftvereinek
fejlesztését a jelenben - szó szerint
• A jövő autóiba épített szoftverek
fejlesztésének lehetőségét
• Fiatalos csapatot
Jelentkezés módja:
Jelentkezz még ma a következő
linken: https://www.profession.hu/
allas/test-automation-engineerszeged-nng-kft-szeged-797930/
optimum

A zt vet tem észre, hogy egy bizonyos pon ton – általában akkor, ha a tesztc sapat
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nyomás alat t van –, hajlamosak vagyunk
elfelejteni, hogy ezek a kompromisszumok
egy ok miat t vannak a helyükön: lehetetlen,
hogy minden releváns infor mációt rögzítsünk a tesztesetekben. A c sapatban c sak
az marad meg, hogy a tesztesetek teljes
mér tékben rögzítenek mindent, amit le kell
tesztelni egy ter mék release előt t. A leg inkább f igyelemmel követendő mérőszám
az elvégzet t tesztek mér téke lesz, mely a
napi és heti hely zetjelentésekben találha tó meg. Egy Nem - Gondolkodó Tesztelőnek
ez a mérőszám azt mutatja, hogy mennyi
tesztet kell még elvégezni, eddig pontosan
mennyi let t elvégez ve; és hogy a tesztelés
akkor fejeződik be, amint a zöld sáv eléri
a 10 0 % - ot.
A Gondolkodó Tesztelő számára ez a mé rőszám bosszantó és zavaró. Legjobb
esetben ez egy nagyjábóli adat a me nedzsmentnek ar ra, hogy még kör ülbelül
mennyi tesztelési ráfordításra van szüksé ge a projek tnek. Rosszabb esetben ezt a
tesztelési folyamat egyedüli mérc éjeként
és a ter mék minőségének indikátoraként
használják. Ez a pillanatnyi hely zet tel
kapc solatos fr usztráció segíthet a Gon dolkodó Tesztelő felismerésében. Ez nem
tévesztendő össze az állandóan panaszkodással, ami a Nem - Gondolkodó Teszte lő sajátja! A különbség felismerése bizony
gyakor latot kíván.

Összefüggés-vezérelt
tesztelés
(Contex t- Driven Testing, CDT)

A z összefüggés-vezérelt tesztelők egy ré sze – magamat is beleér tve – korábban a
hagyományos tesztelési módszereket kö vette. Gondolkodó Tesztelőként viszont
egyre inkább frusztráltak lettünk, miközben
dokumentáció -igényes folyamatokat használtunk. Tesztelők vagyunk, akik folyamatosan kérdéseket tesznek fel és tanulnak,
és valóban elkötelezettek vagyunk termé keink és a saját munkánk minősége iránt.

CDT- hez vezető fordulópontot, azaz mikor
van az a pillanat, amikor a tesztelő felis meri, hogy alapvető tévedések vannak a
hagyományos, „egy kaptafára” megközelítést alkalmazó tesztelésben, és fogékon�nyá válik a CDT- módszerek megfontolásá ra, alkalmazására.
A leghatékonyabb együt tdolgozni egy tré ner rel vagy mentor ral. A tréner végig tud ja vezetni a tesztelőt a szakmai fejlődés
időszakán, ahhoz segédanyagokat és tá mogatást nyújt va. A Szof t ver tesztelési
Egyesület (Association for Sof t ware Testing, AST) számos teszt vezető adataival
rendelkezik, akik hajlandóak tréneri szol gáltatásokat biztosítani az érdeklődőknek.
Ennél is több AST-tag hajlandó online se gítséget nyújtani, ha e - mailben keresik őt
meg.
A z összefüggés - alapú és felderítő teszte lésről szóló irodalom olvasása segít a Gon dolkodó Tesztelőnek, hogy a maga idejé ben elér je a fordulópontot. Kiindulásként
javaslom olvasásra Elisabeth Hendrickson
köny vét: Leckék a szof t ver tesztelésből a
Caner, Bach és Pet tichordnál (Lessons
Lear ned in Sof t ware Testing by Caner,
Bach & Pet tichord and E xplore It!).

Kim Engel
Kim Engel egy pragmatikus, a felhasználói
élményre, a kockázatokra és a résztvevők
közötti kommunikáció
javítására
fókuszáló
t e szt me ne dz se r.
Szenvedélye a tanulás; lelkes olvasója a
tesztelési blogoknak.
Írásai
alkalmanként
http://www.isitgoodenoughyet.com oldalon
jelennek; a Twitteren
@kengel100
néven
keresd. Aucklandben,
Új-Zélandon él, és tagja az ISST-nek.

Végezetül, a professzionális tesztelési
megközelítések, a szakirodalom rendszeres és mélyreható tanulmányozása kiváló
útja, hogy lelkesek és motiváltak legyünk
szakmánk iránt. Gondolok például az aktív konferencia-részvételekre, a korábbi
konferencia-előadások megtekintésére a
YouTube-on, a tesztelési magazinok olvasására és szakmai blogokra való előfizetésre,
mint pl. a Software Testing Club.
Szerző: Kim Engel
For rás:
h t t p: // w w w.t e s t i n g c i r c u s .c o m /A r e -Yo u - A Thinking -Tester/

A fr usztráció leküzdéséhez a Gondolkodó
Tesztelőnek olvasnia, kutatnia kell minél
szélesebb kör ben a szakmájában. A hhoz,
hogy kitűnjünk bár mely szakmában, az
elkötelezet tségünkre van szükség, amely
túlmutat a napi munkán. Minden tesztelő
találhat olvasni -, tanulnivalót különböző
tesztelési megközelítésekről és gyakorol hatja e módszerek használatát, akár ot thon
is PC - n, táblagépen vagy okostelefonon.

A CDT fordulópontja
A zonosítot tam néhány módszer t, hogyan
tudja egy Gondolkodó Tesztelő elér ni a
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MÓDSZERTAN

Rob Lambert
Több éve szoftver
tesztelőként dolgozom.
Érdeklődési körömbe
tar
tozik a kommuni
ká
ció, kreativitás, kö
zösségi oldalak, webes
megjelenés, néprajzkutatás (több más dolog
között).

1.ábra A csapat vagy az egyén hatékonysága
Önmagában nagyon érdekes ez a mérőszám – érdekes, úgy mint „mond ez bármit is a folyamat minőségéről és a tesztelésről?”

Hogyan mérjük a tesztelők hatékonyságát?
Az biztos, hogy képletekben nincs hiány ezen a
szakterületen sem. De biztosan mindent képletekkel, számokkal és mutatókkal kell kifejeznünk?
Milyen következtetéseket
tudunk levonni ezekből a
mérésekből? Amikor túlságosan belefeledkezünk
a mátrixokba, számokba
és mérésekbe akkor kell
az érem másik oldalán az
embert meglátnunk. Az
emberekkel való munka
türelmet igényel. Értsd
meg őket is, ne csak a
számokat!

Erre a kérdésre azzal a kérdéssel válaszolok, hogy „Miért
akarod mérni a tesztelők hatékonyságát a csapatodban?”
Meg akarom érteni, hogy mi a kérdés mögötti motiváció.
Miért fontos az személyek hatékonyságának mérése a
vezetők számára? (mert ez egy tipikus vezetőktől jövő
kérdés)

Ez általában agyatlan mérőszámok kitalálásával végződik, mint mennyi tesztesetet futtatott, mennyi hibát talált.
Ezzel mérik a tesztelők hatékonyságát.

Természetesen fontos tudni, hogyan teljesít valaki a
munkájában, hogyan látja el a feladatait, de emögött
a kérdés mögött általában nem ez áll. A kérdés leginkább arra szokott vonatkozni, hogyan tudom fejleszteni
tréningekkel az embereket, vagy csak szimplán anyagi
szempontok miatt érdekes.

Amilyen őrültség, annyira általános, hogy ilyen egyszerű
mátrixok segítségével hoznak döntéseket az egyéneken.

Ne érts félre, szeretem a méréseket. Minden apró dolgot
mérünk mi is, amit csak tudunk, de óvatosan bánunk a
következtetésekkel, amiket a mérések alapján vonunk le.

Az embereket külön-külön kezelni és megérteni, valamint feltárni, hogy mi a projekthez hozzáadott értékük,
időbe telik és tipikusan a szoftverfejlesztésben nem mérhető egyszerű számokkal. (annak ellenére, hogy néhány
menedzser mégis így gondolja)

A vezetők (különösen a tesztvezetők) tipikus válasza szokott lenni a fenti kérdésre, hogy próbálják igazolni a tesztelők hozzáadott értékét a projekthez és/vagy a csapathoz.
Gyakran csak két dolgot próbálnak mérni. (Habár sok
minden mást is mérhetnek/mérhetnének, de általában
abba a csapdába esnek, hogy egy-egy kiragadott szám
alapján hozzák meg a döntéseiket.)
Először is, vajon Teszter Feri és Teszter Fanni ugyanolyan hozzáadott értéket jelentenek a projekt számára?
Ki tudjuk őket cserélni, ha a projekt azt kívánja? Jobb az
egyik, mint a másik?
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Másodszor, egyáltalán Teszter Feri vagy Teszter Fanni
adnak-e hozzá bármit is a projekthez? (mi történne, ha
levennénk őket a projektről?)

Tudom, hogy miért. Tudok egy pofon egyszerű indokot,
miért uralkodik ez a gyakorlatban. Mert az emberek kezelése nagyon nehéz feladat.

Az emberekkel való munka nagy türelmet igényel.
Minden a kapcsolatokról szól. A visszajelzéseket elfogadni magadról, néha fájdalmas.
Ezért a menedzserek a mátrixokban keresik a munkatársak hatékonyságának a pontos értékét. Egy számot
értékelni sokkal egyszerűbb, mint sok-sok számot értékelni. Vagy akár több csapattag véleményét értékelni
a saját tapasztalatok és a többiek véleménye alapján.
A leggyakoribb, amit a tesztmenedzserektől hallok, a hiba felderítési szám.

www.tesztelesagyakorlatban.hu

Különösképpen érdekes, amikor ezzel kezdjük el mérni ténylegesen a munkatársunk hatékonyságát. Vajon
egy tesztelőnek mekkora kontrollja van azon, hogy egy
szoftverben mennyi hiba van? És vajon meg tudja határozni, hogy kik fogják majd ezeket a hibákat kijavítani?
Egyszer kaptam egy levelet egy hölgytől egy masszív
kalkulációra vonatkozóan, ahogyan ő méri a kollégáit.
A kalkuláció a teszteset futtatások és a megtalált hibák
számán alapult. A periódus, amikor a hibát találta, a
hiba kijavításának a sebessége és az elkészítet tesztesetek mennyisége és ezen adatok kombinációja.
Mondhatni bizarr!
Nagyon bonyolult volt a kalkuláció és tele volt hibalehetőségekkel, félreértelmezési lehetőségekkel, pontatlanságokkal. Milyen meglepő volna, ha a munkatársak jövője, előrehaladása egy ilyen rossz kalkuláción
alapulna, de mégis vannak vállalatok, ahol ilyen
mátrixokra támaszkodnak.
Van egy történet egy tesztelőről (és a jövőjéről) aki
szintén hibaszámok és tesztesetek futtatásának a
száma alapján volt kontrollálva. Ezek a mérőszámok
végül egy olyan belső rendszerbe kerültek, ami önmagában sem volt igazán tesztelve. Így kétséges, hogy a
rendszer egyáltalán kielégíti-e az elvárt üzleti célokat.
• És mi a helyzet a csapat eredményességével?
• Valamint mi van a szoftver hozzáadott értékével?
• Mi a helyzet az árbevétellel?
• Mi van a csapat felkészültségével, amikor egy
problémát kell megoldaniuk?
• Mi van a munkamenettel, a feladatokkal?
• Mi van az egyéniséggel, aki fejlődni és növekedni akar?
• Mi van az érzésekkel, a munkahelyi hangulattal
az ügyfelektől érkező visszajelzésekkel?
• Az emóciókkal a munkatársak között?

Ezeket nagyon nehéz mérni, és magukban nem is adnak semmire sem választ. Az összeset együtt vizsgálva kaphatunk korrekt eredményt, de mint mondtam,
ez nagyon nehéz.
Tehát így állunk.
Most mutatok egy kalkulációt, ami minden kalkuláció
alapja. Egy kalkulációt, amiből az összes többi csapat
vagy egyéni hatékonysági kalkuláció kiindul.
Higgy nekem – használd ezt és kapni fogsz egy számot.

Kreatív vezetője és
a Tesztelési felület
szerkesztője vagyok
a Soft ware Testing
Club oldalnak (www.
softwaretestingclub.
com).
Tesztvezetőként mun
kálkodom a New Voice
Media-ban:
http://www.newvoicemedia.com

Ez a szám lesz a megfelelő szám. A legfontosabb
szám az életedben. Az egyetlen szám, amire szükséged van. A legösszetettebb szám, ami csak létezik.
Ezt még kiegészítésként:
KÉRLEK ne használd ezt arra, hogy döntést hozz valaki karrierjén, vagy jövőjén ez alapján.
Inkább csináld a dolgod helyette, építsd a kapcsolatokat, értsd meg az embereket. Kezeld az embereket is,
ne csak a számokat!
Te már kiszámoltad a számod? Írd le magadnak valahová!
Szerző: Rob Lambert

Forrás:
http://thesocialtester.co.uk/how-do-you-measure-theeffectiveness-of-a-tester-the-only-calculation-youneed/
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CROWDTESTING
5. A tesztelők sokszínűsége széleskörű teszteléshez vezet.
6. Kevesebb idő szükséges a teszteléshez,
csökken a piacra jutási idő és a tulajdonosi
összköltség, mivel a legtöbb hiba viszonylag
rövid idő alatt azonosítható, ami a fenntartási költségek jelentős csökkenéséhez vezet.

Crowdtesting hátrányai
A projekt irányítása során a biztonsággal, a kitettséggel és a titoktartással kapcsolatos problémák léphetnek fel, amikor felkínálunk egy közösségi projektet
egy szélesebb felhasználói körnek tesztelésre.

Irányított crowdtesting a tesztelés egy kibővített megközelítése
Mindig van új a nap alatt.
Vegyük a Crowdtestinget, amit manapság a mobil alkalmazások tesztelésénél sokszor használnak
a fejlesztő cégek. Vajon
egy magyarországi pár
fős fejlesztői csapatnak megérné a tesztelői
közösség erejét használni?
Milyen
előnyei
származhatnak belőle és
hol vannak a buktatói?

A tesztelési szakma számos változáson
megy keresztül. A formálódó informatikai
látkép egyre ügyfél központú, a nyílt forráskódú és a felhő alapú. A hardverek és
a szoftverek növekvő komplexitása mellett
nehezebb és nehezebb igazán jó tesztelést
végezni a szinte végtelen számú platform,
eszköz, tesztkonfiguráció és sokféle felhasználói karakter által kialakított környezetben.

Mi a z a Crowdtesting?
A crowdtesting vagy crowdsourced testing egy
olyan igényalapú modellben történő valós tesztelés, amelyet magasan képzett, földrajzilag különbözően elhelyezkedő szakemberek látnak el
egy biztonságos privát platformon keresztül.
Crowdtesting a következő hagyományos
tesztelési problémákra kínál megoldást:
• ugyanazok tesztelik a szoftvereket
• fix / korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló erőforrások
• felhasználói szempontok hiánya
• friss ötletek hiánya
E cikkben rövid áttekintést adok az irányított
crowdtestingről, amely egy kiegészítés ahhoz, hogyan lehet a crowdtesting-et jobban
csinálni.
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irányított crowdtesting
Egy képzett projektmenedzser, aki jellemző en egy tapasztalt vezető vagy egy személy
az ügyfél oldaláról megter vezi/véleményezi
a tesztstratégiát, és jóváhagyja/módosítja
azt, hogy teljes mér tékben lefedje az ügyfél által vizsgálandó követelményeket. Minden projekt tar talmaz egy olyan fórumot,
ahol a hibák és a problémák megvitathatók és további kérdéseket lehet feltenni. A
tesztelők dokumentálják a hibajegyeket és
a tesztripor tjaik minősége alapján kerülnek
ér tékelésre. A tesztelők keresete az alapján növekszik, minél több, a projektvezető
által elfogadott hibát találnak. A közösség
ötvözi az együttműködés és a versengés
szempontjait, mivel tagjai azon dolgoznak,
hogy megoldást találjanak a felmerült problémákra.

A crowdtesting előnyei
1. Reprezentatív forgatókönyvek valós felhasználóktól.
2. Szoros visszacsatolás gyors és agilis vis�szajelzésekkel.
3. Széles körű lefedettség az esetek, platformok, eszközök, böngészők, tesztelők stb.
területén, melyet nagyon nehéz egy házon
belüli tesztlaboratóriumban előállítani.
4. Költséghatékonyság.

www.tesztelesagyakorlatban.hu

1. A projektmenedzsment kihívásokkal néz
szembe a tesztelők különböző hátteréből,
nyelvéből és tapasztalataiból adódóan.
2. Minőségbiztosítási erőfeszítéseket igényel
a hibajegyek ellenőrzése, javítása, az ismétlődések és a téves riasztások feltárása
és megszüntetése.
3. Méltányossági és egyenlőségi korlátok vannak a fizetési mechanizmusban, amikor a
munka hozzáadott értéke és az előírt minimális elvárások nem találkoznak.

Hol alkalmazható a
crowdtesting a legjobban?
Mobil szervezetek
Mivel a Google, az Apple és a Microsoft fejlesztőeszközei gyakorlatilag ingyen elérhetőek, egyre nagyobb az a fejlesztői kör, mely
mobil alkalmazásokat és weboldalakat hoz
létre Android, iOS és Windows platformokra.
De könnyű egy alkalmazás fejlesztési és sikeres bevezetési költségeit alábecsülni. A költségek megtakarításának egyik módja lehet a
crowdtesting.
A crowdtesting leginkább a felhasználócentrikus
alkalmazások esetén célravezető. A mobil és
játék applikációk felhasználói kifejezetten elvárják, hogy az alkalmazások fussanak az ezernyi
különböző gyártótól származó, különböző méretű, felbontású, különböző hálózatokra kapcsolódó és helyszíneken lévő eszközökön. Ez
megkívánja, hogy ne csak tesztelők kisebb csoportja tesztelje a szoftvert maroknyi eszközön
és konfigurációban, hanem számos felhasználó
az ezzel járó sokszínűséggel.

Növekedési szakaszban
lévő startupok
A lean star tup forradalom elterjedésével a
világ különböző részein, a star tupok alapítói termékeiket ma már okosabban, béta
fázisban olcsóbban vagy ingyenesen teszik
közzé. Néhány évvel ezelőtt a béta teszte lést még egy kiválasztott csopor t végezte,
amely el volt különítve a felhasználók széles

közönségétől. Ma sok startup alkalmazásának korai verzióit is közzéteszi a felhasználók
számára, hogy gyors és fontos visszajelzéseket kapjon. Gyorsabban akarnak hibázni és
ebből tanulni.
Bizonyos alkalmazásokat csak néhány helyen
lehet tesztelni, némelyek speciális vezetékes
csatlakozást és hálózati szolgáltatót igényelnek, bizonyosaknak speciális hálózati csatlakozásra van szüksége, mint pl. a 4G LTE vagy
még jobb minőségű hálózati csatlakozásra;
van olyan, amelyik adott nyelvű felhasználókat
igényel, és így tovább. Ilyen esetekben akármilyen felhasználó nem is tud dolgozni, nem
használható a teszteléshez. Ilyen esetekben,
amikor specifikus felhasználókra van szükség, szóba jön egy elkötelezett és irányított
crowdtesting közösség.

Vállalatok
Nagyvállalatok
is
profitálhatnak
a
crowdtesting előnyeiből úgy, hogy nagy felhasználói bázist alapul véve tanulmányozzák
a használati mintázatokat és a visszajelzéseket figyelembe véve fejlesztenek, miközben biztosítják az alkalmazások zökkenőmentes futását számos különböző eszközön,
operációs rendszeren, böngészőn és nyelvi változatban. A kibocsátást követő nagy
hibakitettségű alkalmazások számára jó lehetőség a crowdtesting.
Például a Microsoft kiadta az Of fice 2010
irodai programcsomag béta változatát, amelyet 9 millió ember töltött le és tesztelt, 2
millió ér tékes megjegyzést és észrevételt
téve, ami hozzájárult a termék jelentős javításához.

A tesztelés megközelítésének kibővítése
Több üzletembert és értékesítőt hallottam
beszélni arról, miért fog működni az offshore
tesztelés, vagy a szétosztott tesztelést miért
nem; vagy a crowdtesting miért varázsszer,
és így tovább. Több, mint egy évtizedes tapasztalatom alapján állíthatom, hogy nincs
csodaszer. Minden szervezet ápol egy bizonyos szellemiséget, fenntart egy megfelelő
munkakultúrát, tehetséges emberek csapatát
és egy csomó műszaki adósságot. Teljesen
mindegy, hogy 50 évvel ezelőtti, mai, vagy
50 évvel későbbi cégeket nézünk, a legtöbb
szervezetnél a szoftvertesztelés jelenti a
legkevesebb problémát. Az ügyfél szerint a
szoftvertesztelés pénzbe kerül, pénzt viszont
nem hoz. Az IT vezetőség szerint pedig nincs
értelme a szoftvertesztelési technikákat az
„ügyfelek” részére olyan csomagolásban eladni, hogy „ez az évszázad leginnovatívabb
megoldása”.
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ÁLLÁSHIRDETÉS

Software Tester
Pozíció

Junior Tesztelő
Feladatok
• Participate in
software quality
assurance processes
• Create test
cases based on
requirements
• Execute tests and
report about progress
• Analyze and review
requirements
and project
documentation
• Cooperate with local
and remote team
members
Elvárások
• Job experience in the
field of software testing / software quality
assurance
• Have the ability
to design formal
test cases manual
testing, based on
requirements
• Continuous selfdevelopment,
and adapt to new
SQA tasks and
responsibilities
• Have a good
command of both
written and spoken
English
• Have a good eye for
detail, be precise and
tireless
Amit ajánlunk
• International work
environment
• Opportunity to work
with cutting edge
technologies >
Professional trainings
and mentoring
• Competitive salary &
benefits package

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:
allas@passed.hu
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Segítünk megkeresni
a hibákat!

CROWDTESTING
A tesztelési szolgáltatások esetében az igény
az, hogy a megoldásokat, módszereket úgy
vázoljuk fel, mint egy kibővített megközelítését a tesztelésnek.

1. forgatókönyv - Egy olyan szervezet keres meg, amely hagyományos
tesztelési módszereket alkalmaz
Tegyük fel, hogy ez a szervezet kiforrott tesztelési
folyamattal rendelkezik, és van egy kiváló tesztcentere minden tesztelési és minőségbiztosítási
feladatra a szervezeten belül. Hogyan állítasz elő
hozzáadott értéket? Fontos megérteni az ügyfél
igényeit, azonosítani azokat a problémákat, amelyekkel a tesztelés hiánya vagy alacsony színvonala miatt küzd, és felvázolni azt a modellt, amely
a legmegfelelőbb számára. Az ügyfélnek szüksége lehet néhány tesztciklusra annak megítéléséhez, hogy a modell működik-e vagy sem.
Ebben az esetben, lehet csak egy friss szem szükséges. Segítséget jelenthet ha új személyeket javaslunk a cégnek vagy a csapatnak annak érdekében,
hogy előrébb mozdítsuk a tesztelést. Ha ez nagyobb
léptékben szükséges, akkor a crowdtesting lehet az
egyik opció. Nem az egyetlen opció, de mindenképpen egy a számos lehetőség közül.

2. forgatókönyv – Ha egy szervezet
a tesztkonfigurációk és a tesztesz
közök sokszínűségét keresi
Egy nagy szervezetnél webes és mobil alkalmazások különböző operációs rendszerekre, böngészőkre és böngészőverziókra, számos mobil eszközre,
különböző platformokra, mint például Android, iOS,
Windows, számos eszközről, különböző képernyőméretben és felbontásban érhető el. Ez az állapot
tökéletes terep a crowdtestingnek, amelyben egy
professzionális tesztelő közösség a „hozd-a-sajáteszközödet” modellben dolgozik és teszteli az alkalmazást, ezáltal szélesebb lefedettséget biztosítva
eszközök és platformok tekintetében.

3. f orgatók öny v – Ha egy szer veze t a regressziós tesztelési
problémá ját ak arja megoldani
A régi alkalmazásoknál a regressziós tesztelésre
nagy szükség lehet. Amíg az új funkciókat megtervezik és lefejlesztik, a meglévő funkciók meghibásodásának megelőzése számos problémát
okozhat. Ezt a kockázatot tovább növeli a többfajta operációs rendszer, böngésző, mobileszköz és
egyéb tesztkonfiguráció. A regressziós tesztelés
kiválóan alkalmas crowdtestingre, ahol a tömeg
rövid idő alatt képes haladni a különböző platformokon és tesztkonfigurációkon.

daszernek tekinteni minden tesztelési követelményre, és a tömeg erejét megfontoltan kell
alkalmazni. A sikeres crowdtesting kulcsa, hogy
körültekintően alkalmazzuk annak a szervezetnek
a taktikai és stratégiai igényeitől függően, amely
a crowdsourced tesztelési szolgáltatásokat igényli. Fontos, hogy a szervezet elfogadja a megfelelő modellt, azonosítsa a célalkalmazásokat, a
crowdtestinget végrehajtsa, kitapasztalja néhány
tesztelési ciklus erejéig, nyomon kövesse a teszteredményeket és a modellt saját igényeinek megfelelően testre szabja.

Miért
is
beszélek
crowdtestingről?
Nemrég csatlakoztam a PASS Technologieshez,
amely a szoftvertesztelési szolgáltatásokkal, offshore teszteléssel és crowdtestinggel foglalkozik.
Bár már mintegy 11 éve dolgozom az offshore
testing szolgáltatások területén, ez az első élményem arról, hogyan működik a crowdtesting. Számos előnyét látom, amely miatt a szervezeteknek
érdemes alkalmazniuk a crowdtestinget, illetve
kiszélesíteniük a tesztelési szolgáltatásaikat, legyenek e szervezetek szolgáltatás- vagy termékalapúak.

Miért előnyös az
ügyfélnek?
• on-demand tesztelés
• jobb tesztlefedettség
• gyorsabb teszteredmények
• olcsóbb
• kivitelezhető megoldás

Miért jó a tesztelőnek?
A tesztelők „keresnek, tanulnak és fejlődnek”. A
tesztelő számára a crowdtesting előnyei többek
között:
1. bevétel a jóváhagyott hibák után a hibaalapú fizetési modellben;
2. kapcsolati háló a legmenőbb tesztelőkkel,
akik a közösségünkbe tartoznak;
3. sztártesztelőként a szakmai közösség elismerése;
Szerző: Parimala Hariprasad
Forrás:
h t t p: //c u r i o u s t e s t e r. b l o g s p o t . h u / 2 014 /11/
managed-crowdtesting-augmented-approach.
html

Parimala
Hariprasad
Parimala kilenc évnyi
tapasztalattal rendelkezik tesztelés, vezetés és
szoftvertesztelő csapatok
trenírozásában.
Dolgozott már CRM,
biztonsági, kereskedelmi és támogatásautomatizálási területeken.
A tesztelés mellett
– amit nagy szenvedéllyel űz – nagyon
kedveli a tesztelők
trenírozását is. Gyakran ír tapasztalatairól
a http://curioustester.
blogspot.com
oldalon. Emellett még számos cikket publikált
tapasztalatairól olyan
magazinokban, mint a
Better Software, Testing Circus és Testing
Planet. Parimala aktív résztvevője a területhez
kapcsolódó
konferenciáknak
és
találkozóknak. Mélyen
hisz a csapatmunkában, és segíti a csapatokat, hogy közösen
dolgozzanak a végső
cél elérésében. Ha épp
nem tesztel, szívesen
játszik két tündéri gyermekével,
könyveket,
magazinokat, cikkeket
olvas. Jelenleg tesztmenedzserként dolgozik a Moolya Software
Testing Pvt Ltd-nél,
Bangalore-ban. Elérhető
a parimala@moolya.com
címen vagy twitteren
@CuriousTester néven.

Mit tartogat a jövő?

Magyarország vezetô szoftvertesztelô cége!

Crowdsourced tesztelésnek nyilvánvalóan megvannak az előnyei és a korlátai. Nem lehet csoTESZTELÉS A GYAKORLATBAN – A SZAKÉRTŐ TESZTELŐK LAPJA
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MÓDSZERTAN
a TDD-t: ha a TDD segítségével sem tudsz olyan
működő szoftvert szállítani, amely megfelel az üzleti
céloknak.
De ne feledd: ez arról visszajelzés, hogyan használod
a TDD-t, és nem arról, hogy a főnök vagy a projekt
menedzser milyen rossz is lehetne. Szóval, a jobb,
TDD-t használó gyakorlatok és tervezési módszerek,
melyek képessé tesznek, hogy jobb legyél, a projektet
segítik amin dolgozol.

A TDD nem működik a
[nyelvemen / keretrendszeremen / stb.]
Hogyne. Ez csak egy könnyű kifogás. Igen, ezek a
szemét programozók sosem voltak segítőkészek. Ez
az, fog ez működni!
Ööö, várj egy picit! Mit gondolsz, hány éves a TDD valójában? Egy dolog a Smalltalk közösségtől? Mindjárt
kiderül, hogy ez nem egészen igaz.

Hogyan adjuk el a tdd-t <X>-nek?
Nyugodtan
behelyettesíthetjük a címben x helyére a magunk nevét,
mivel a kifogások keresése a legtöbb embernek nagyszerűen megy.
Sokszor nem is mást,
hanem saját magunkat
kell meggyőznünk bizonyos dolgok tekintetében.
Legyen az módszertan,
eszköz, vagy bármilyen
újdonság használata. Mivel nagyon hatékonyan
tudjuk magunkat befolyásolni és akadályokat görgetni önmagunk elé ezért
ez nem is olyan egyszerű
feladat.

Hébe-hóba olvasok valami ilyesmit.
„Ja, a [TDD/BDD/ATDD] nagyszerű. De hogyan
győzzem meg a főnökömet / beosztottamat / kollégáimat, hogy szánjanak rá időt?”

„ez nem működik”-et könnyen le lehet fordítani: „nem
tudom, hogyan tudom megcsinálni”, és íme, hadd lássam, hogyan tudok neki segíteni ebben.

Az elmúlt hetekben úgy döntöttem, hogy kell valamit írjak erről, ha újra fölmerül ez a kérdés. És
tessék, itt van!

Manapság ugyanezt alkalmazom a TDD-re. Amikor
valaki azt mondja nekem, hogy a TDD nem működik
az ő kód bázisán, máris kész a fordításom: „Nem tudom, hogy működik a TDD az én kódomon”, és mehetünk is.

A TDD nem működik

A főnököm nem engedi

Először is azt hiszem, segít, ha alkalmazunk egy leckét, melyet évekkel ezelőtt úszóedzőként tanultam.
Volt több kissé szokatlan, időnként nehezen végrehajtható gyakorlat a repertoáromban. Ezek karcsapások variációiból álltak szokatlan testhelyzetekben.

Ja, tényleg. Ez egy kemény üzenet: megmondod az
ácsnak, hogyan tartsa a szekercét? A vízvezeték-szerelőnek, hogyan használja a csőkulcsot? Az autószerelőnek, hogy mikor cseréljen olajszűrőt?

Időről időre, amikor kiadtam egyik-másik gyakorlatot a gyerekeknek, minden alkalommal valaki vagy
akár mindenki panaszkodott: „ez nem működik”,
„nem tudok így úszni”, stb.
Amit a gyerekek nem tudtak, hogy először én is kipróbáltam ezeket a gyakorlatokat, hogy megtudjam, milyen nehezek is azok. Ezáltal azt is megtudtam, hogy
meg lehet azokat csinálni. Idővel rájöttem, hogy az

Nemrég Arialdo Martini írt erről egy blogbejegyzést
(https://arialdomartini.wordpress.com/
2012/07/20/
you-wont-believe-how-old-tdd-is/), hány éves a TDD
valójában. Olvasd el, az elejétől a végéig, megvárlak.
Meglepődtél? Akárcsak én – bizonyos mértékig. Mindamellett, hogy tény, a TDD-hez hasonló dolgokról először Dijkstra írt a cikkeiben és beszélt róluk az első
NATO-konferencián, TDD valójában ennél régebbi.
Szintén fontos megjegyezzük, amit Jerry Weinberg mondott a TDD-ről ebben a Michael Boltonnak
adott interjúban (http://www.developsense.com/
blog/2011/01/jerry-weinberg-interview-from-2008/).
„Michael: [...] Mindkettőről tanultam a veled és más
okos emberekkel folytatott beszélgetésben. Emlékszem, egyszer Joshua Kerievsky kérdezett arról, miért és hogyan teszteltetek a régi időkben. Azt mondtad Josh-nak, hogy kénytelenek voltatok tesztelni,
mert a berendezések annyira megbízhatatlanok
voltak. A számítógépek nem fagynak le úgy, mint
régen, tehát mi ma a motiváció unit tesztek készítésére és tesztelésközpontú programozásra?

Komolyan, miért a főnököd, a projektmenedzsered,
vagy bárki más, aki megbocsátja, ha nem használod
a TDD-t, mondja meg neked, hogyan csináld a munkádat? Azt hittem, egy magasan képzett szellemi dolgozó vagy. Ha meg vagy győződve a TDD hatékonyságáról, nincs az a főnök vagy projektmenedzser, aki
megmondja, hogyan végezd a dolgod.

Jerry: Mi még nem úgy neveztük azokat a dolgokat,
mint manapság, de ha megnézed az első könyvemet (Computer Programming Fundamentals, Leeds
& Weinberg, first edition 1961 —MB) és még sok
más, azóta megjelent munkát, látni fogod, hogy
mindig az, ahogy gondolkodtunk, volt az egyetlen
logikus módja a dolgoknak. Ezt Bernie Dimsdale-től
tanultam, aki pedig Neumann Jánostól.

Óh, sajnálom, valóban van egy eset, amikor helyénvaló lehet, hogy a főnököd azt mondja, ne használd

Amikor elkezdtem a számítástechnikával foglalkozni,
nem volt senki, aki programozni tanított volna, így sa-

ját magamat képeztem. Azt hittem, ez elég jó, aztán
1957-ben összefutottam Bernie-vel, aki megmutatta
nekem, hogy az igazán okos emberek hogyan csinálják. Ez először egy kicsit sokkolta az egómat, de
aztán rájöttem, ha Neumann is így csinálta, akkor
nekem is így kellene.
Neumann sokkal okosabb volt, mint én vagy a legtöbb ember valaha is lesz, és ez azt jelenti, hogy tanulnunk kell tőle. [...]
Szóval, a következő alkalommal, amikor a főnököd
azzal jön, hogy felejtsd el a unit teszteket, vagy
hagyd abba azokat a TDD dolgokat, mondd el neki
a Jerry Weinberg történetét, hogyan tanult Bernie
Dimsdale-től, aki meg Neumann Jánostól hallotta
ugyanezt. Aztán kérdezd meg, nem tartja-e okosabb magát Neumannál.
Ja, és különben is, annak ellenére, hogy a hardvereink
jó része egyre megbízhatóbb, a legtöbb szoftverünk
még nem. Amikor megválaszolod a kérdést, miért adtunk fel valamit, amit Neumann tanított nekünk, a továbbiakban nem fogom elfogadni ezt kifogásként.

Mi van, ha ezek egyike
sem működik?
Pár évvel ezelőtt részt vettem egy Code Retreat
ülésen Bielefeldben. Egész nap TDD szerint dolgoztunk, hat egymást követő ülésen, mindig töröltük a kódot a végén, hisz igyekeztünk megismerni a
TDD-t, és nem egy gyönyörű megoldással előállni
egy rég megoldott problémára.

Markus Gärtner
2006 óta szoftvertesztelőként dolgozok
Németországban. Elkötelezett vagyok az
agilis módszerek iránt
és hiszek a szoftvertesztelési
képességeim folyamatos fejlesztésében. Időnként
előadok néhány agilis
és tesztelői konferencián. Fekete öves
tesztelő vagyok és a
Maigi-Do tesztelői iskola oktatója, valamint
a Weekend Testing
európai részlegének
alapítója.

A nap végén tartottunk egy gyors visszatekintést.
Mindenki elmondta, mit tanult aznap, és mit fog
másképp csinálni a következő héttől. Az egyik srác
előlépett és azt mondta, hogy munkahelyet vált hétfőn, mivel soha nem fogja tudni használni a TDD
a jelenlegi munkahelyén. Most, miután ezt megtapasztalta, ő sem akar már mást csinálni.
Igaz, a „változtasd meg a szervezetet, vagy válts céget” kifejezés természetesen vonatkozik a TDD-re
is. Ha meg vagy győződve erről a megközelítésről,
többé nem akarsz mást csinálni, és a jelenlegi környezeted nem támogatja ezt, nos, lépj tovább!
Szerző: Marcus Gärtner
Forrás:
http://www.shino.de/2014/11/02/how-to-sell-tddto-x/#more-3209

Csatlakozz a FaceBook csoporthoz!
https://www.facebook.com/groups/szoftverteszteles
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www.tesztelesagyakorlatban.hu
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MOBIL

A tesztautomatizálás alapjai, mobilalkalmazások, játékok és a mobilweb estenén – 1. rész
A professzionális automatizált teszt keretrendszer
egy megoldás a nagy
közös problémára: hogyan fejleszthetünk magas
minőségű,
robusztus,
megbízható alkalmazásokat a folyamatosan
fejlődő technológia és a
hihetetlen verseny nyomása alatt. Az automatizált
szoftvertesztelés
egy
költséghatékony
válasz lehet erre a kérdésre.

A mobil alkalmazás ökoszisztémák ― ve gyük ide az Androidod és az iOS -t ― mindegyik hihetetlenül dinamikus, de ugyanakkor folyamatosan küzdenek a szof tver
és hardver fregmentációval. Ez főleg az
Androidokra igaz, de az iOS esetén is je len van, gondoljunk csak az iOS8 megjele nésére. Ahogy az iOS ver zió megjelent, a
meglévő alkalmazások sutává váltak a frissített operációs rendszerű készülékeken.
Még az új iPhone6 és iPhone6 Plus eszkö zöknek is voltak hasonló típusú problémái.
Ehhez még hozzájött az is, hogy a régeb bi készülékekkel rendelkező felhasználóknak gyakorlatilag az a választásuk maradt,
hogy megvásárolják az újat, ha azt akarják,
hogy minden addigi alkalmazásuk jól mű ködjön.
A z Android világában más a helyzet. Mint
eszközszállítóknál (OEM eszközök), a
szof t ver frissítések és testre szabások
megvalósítása sok fejtörést okozott az alkalmazás- és játék fejlesztőknek. A fejlesztők megpróbálták a terméküket a lehető
legtöbb hardver és szof tver ver ziónál tel-

jesen kompatibilisen tar tani. A z hogy egy
új alkalmazás, vagy játék csak a legújabb
plat formokon működik úgy gondolom, nem
tar tozik most ide. Miér t akarna a fejlesztő
egy nagy felhasználói csopor ttól megszabadulni, mint potenciális felhasználó?
A professzionális automatizált teszt ke retrendszer egy megoldás a nagy közös
problémára: hogyan fejleszthetünk magas
minőségű, robusztus, megbízható alkalmazásokat a folyamatosan fejlődő technológia
és a hihetetlen verseny nyomása alatt. A z
automatizált szof tver tesztelés egy költséghatékony válasz erre a kérdésre, nem megfeledkezve a következő üzleti előnyökről:
• tesztelés hatékonyságának a növelése
• a tesztelés eredményességének a nö velése
• gyorsabb piacra jutás
Ez a cikk végigmegy a használati eseteken
a tesztautomatizálásban és gyakorlatias
példákat, segítségeket ad az elinduláshoz.
Ezek mellett fókuszálunk majd a mobiltesztelés különböző megközelítéseire is és fel-

A z agilis folyamatok része ként a tesztautomatizálás
segítségével elérni a kompatibilitást a felhasználók, az
eszközök és a piac között,
mostanára tipikusnak tekinthető. Szerencsére rengeteg
eszköz elérhető és tökéle tesen használható a tesztautomatizálásban.
Például
vegyünk egy tipikus 2 hetes
fejlesztői sprintet. Minden
nap van stand-up és egy cso mó scrum feladat, te tar tod
kézben a fejlesztést, rajtad
1. ábra Az automatizáció több ezer valós eszközön való párhu- múlik, mikor lesz végtermék.
A tesztautomatizálás kézzelzamos tesztelést tesz lehetővé (Testdroid)
fogható ér téket képvisel már
t á r j u k , h o g y e z a r e l atív f r i s s t o p i k h o g ya n
akkor, amikor a tesztelés a fejlesztéssel
s e gít h et a z a l k a l m a z á s f e j l e s z t ő k n e k a
párhuzamosan végezhetővé válik ― példáh até ko nya b b, r o b u s z t u s a b b f e j l e s z té s ul, egy éjszakai teszt futtatása. A követke b e n. A h a l a d ó k n a k s zó l ó p é l d a m a j d ké ző reggelen a teszt lefutott, a regressziók
s ő b b a c i k k b e n r áv i l á gít m a j d, h o g ya n
eredményei készen állnak az elemzésre.
s e gít a ké pf e l i s m e r é s a m o b i l te s z te l é s Egy hiba minél korábbi megoldása egy cso b e n. Kü l ö n ö s ké p p e n m a j d a k ko r, a m i ko r
mó időt és pénzt spórol a fejlesztésben, vaa z A p p i u m’s te s t a u t o m at i o n f r a m ewo r klamint a végtermék hamarabb előállítható.
ö n f u t t at j u k a S u p e r c e l l ’s C l a s h o f C l a n
A legfontosabb tényező azonban az, hogy
j áté kot , h o g y m e g m u t a s s u k , h o g ya n m ű magasabb minőséget érhetünk el és keve kö d i k a b e é pítet t ké pf e l i s m e r é s a g ya ko rsebb hiba lesz az alkalmazásban.
l at b a n.
A tesztautomatizálás megadja a lehető séget a mobil alkalmazások hatékonyabb
és gyorsabb tesztelésére. Ha egyszer egy
folyamat automatizálva lett, akkor az bár-

A tesztautomatizálás
tökéletes a mobilalkalmazás fejlesztéshez
A mobilalkalmazás fejl e s z té s e n a g yo n e l té r a
s z á mít ó g é p r e
f e j l e s ztet t , va g y a b e á g ya zot t
s zo f t ve r e k t ő l. A m o b i l f e j l e s z té s g ya ko r l at i l a g
a g i l i s f e j l e s z té s t j e l e nt ,
mely agilitást már számt a l a n e s z köz é s m ó d s ze r
t á m o g at j a n a p j a i n k b a n.
Eh h e z ké p e s t va l a m i t
m a n u á l i s a n te n n i – m i nt
p é l d á u l e g y a p p l i k á c i ót
m a n u á l i s a n te s z te l n i –
soha nem agilis, ami miat t a te s z t a u t o m at i z á l á s
bor zasztóan sok fejlő d é s t h ozot t a z a l k a l m a z á s - é s j áté k f e j l e s z t ő k
é l eté b e. Fe l g yo r sít va e zze l a d o l g o k at , é s i s zo nyat o s h oz a m ot h oz va a
te r ü l et n e k .

SPRINT 1
FEJLESZTÉSI NAP 1

TESZT AUTOMATIZÁCIÓ
1. NAP

FEJLESZTÉSI NAP 2

TESZT AUTOMATIZÁCIÓ
2. NAP

sprint
meeting

kód karbantartás

teszt riport
átnézése

kód karbantartás

tesztek készítése
futtatása

fejlesztés

source commit

riport generálás

2 HÉT

vizsgálat
&
javítás igen HIBÁK

nem

fejlesztés

tesztek készítése
futtatása

tesztek készítése

source commit

2. ábra Az automatizálás értéket ad az agilis projektnek.
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plat formfüggetlen módszer t. Egy ilyen
módszerrel egyaránt lehet a követelménye ket validálni és csökkenteni a költségeket
a jól ismer t automatikus teszteset generáláson keresztül. A zonban a teljes automatizálás a nagy alkalmazásoknál magasabb
költségeket is eredményez, amelyet számos vállalat nem volt hajlandó megf izetni.
Túl azon a feltevésen, hogy a használt fej lesztési módszerhez nem megfelelő integ rálhatóak ezek a teszt keretrendszerek, a
cégek aggodalmának egyik oka leginkább
a költségek növekedése volt.

Teszt
koordinátor
Pozíció

Tesztvezető
Feladatok
• Tesztelési folyamatok
koordinálása
vevői
projektekben
• Teszt script-ek továbbfejlesztése
• Egyeztetés a vevőkkel a tesztelést érintő
kérdésekben
• Kapcsolattartás a fejlesztőcsoporttal
• Fejlesztésre irányuló
javaslatok kidolgozása, egyeztetése
Elvárások
• Felsőfokú végzettség
• MATLAB ismerete
• Magabiztos német és
angol nyelvtudás
• Kiváló kommunikációs készség
• Kiváló szervezési képesség
• Utazási hajlandóság
Az állás betöltéséhez
előnyt jelent:
• CAN hálózati ismeret,
CAPL nyelv ismerete
• Autóipari tapasztalat
• SIMULINK ismerete
• ASCET ismeret
• Tapasztalat hasonló
feladatkörben
• Angol nyelvtudás
Jelentkezés az állásra:
Ha a fenti ajánlatunk
elnyerte tetszésed és
szakmai kihívásnak érzed, kérjük küldd el önéletrajzodat az alábbi
címre:
Robert Bosch Kft., 1103
Budapest, Gyömrői út 120.,
e-mail:allas@passed.hu

4.
TESZ T LEFEDE T TSÉG
ÉS ÚJR AHASZNOSÍTÁS:
N Y ÍLT SZ AB VÁN YOK A Z T JELENTIK, NINCS SZ ÁLLÍT Ó

3. ábra Mobil applikáció tesztelés folyamatos integrációval együtt
mikor újra és újra, gyorsan lefuttatható.
Majdhogynem minden esetben ez a leg jobb, leghatékonyabb módja a regressziós
tesztelésnek a hosszú életciklusú alkalmazásoknál. Tény, hogy az automatizálás
bármelyik mobil alkalmazásnál a leghaté konyabb és a legjobb módja a hatékonyság
növelésének, valamint a tesztekkel tör ténő
eredményesebb lefedésnek. A z igazi előny
mégsem a gyors és ismétlődő lefuttatható ságban rejlik, hanem abban a lehetőségben, hogy automatizálva lehet olyan teszte ket futtatni, amelyeket manuálisan például
lehetetlen volna.

Mik e t k ell f igy elem be venni egy mobil
alk alma z ás automata tesztelések or
Nézzük meg, hogyan lehet a fejlesztői fo lyamatot a tesztautomatizálással (a manuális teszteléssel szemben) javítani és
hogyan lehet lerövidíteni a fejlesztés idő tar tamát.

1. Költségek és Erőforrások
Mindegy, hogy manuális vagy automata tesztelésre adjuk a fejünket, a költségeket és az
erőforrásokat mindenképpen szem előtt kell
tartani (minden pénzbe kerül). Idő, fejlesztők, tesztelők, infrastruktúra, eszközök, tréningek. A projekt és az alkalmazás méretétől függően az automatizálás majdhogynem

nyilvánvalóan jó megtérülést hoz. Például, ha
egy automata teszt kialakításra kerül, akkor
az akárhányszor futtatható különösebb többletköltség nélkül, valamint sokkal gyorsabb,
mint bármelyik manuális teszt. Az automata
tesztek csökkentik a tesztelésre szánt időt,
néha akár hetekről órákra. Az az igazán időtakarékos megoldás, amely könnyen átfordítható költségtakarékossá.

2.
INTEGR ÁLT APP FEJLESZTÉSI ÉS TESZ TELÉSI CIKLUS

A z automat iz ált tes z telés növeli a tes ztelés mélysé gét és k iter jedését , valamint
jelentő sen javít ja a s zof t ver min ő sé gét . A
hos s z adalmas és alap os tes z tek – melyek
manuális teszteléssel gyakran nem megvalósíthatóak – automatikusan futhatnak.
Ideális esetben a teszteknek teljes hozzáféréssel kell rendelkezniük az applikáció hoz, hogy tesztelni tudják annak különböző
tulajdonságait – memória tar talom, adatbázis táblák, fájlok tar talma és különböző
belső állományok – annak megállapítására,
hogy a termék az elvárásoknak megfelelő en viselkedik- e. Minden egyes teszt futtatás során az automat a te s z te k kö n nye d é n
végrehajt hat nak ezer nyi komplex esetet,

Az automatizálással történő hatékonyság és termelékenység növelése valójában egy új gondolkodásmód felvételével indul. Minden fejlesztési ciklus
során a szoftvert tesztelni kell, hogy ezáltal biztosítsuk a lehető legjobb minőségű terméket. Minden
egyes alkalommal, amikor az alkalmazás kódjában
módosítás történik, a tesztelést meg kell ismételni.
Minden kiadásnál a szoftvert meg kell vizsgálnunk
az összes lehetséges támogatott operációs rendszer és hardver konfiguráción. Ennek a feladatnak
a manuális tesztelése költséges és időigényes lenne. Például az összes támogatott eszközön minden támogatott Android-os verzión való manuális
tesztelés nagyon sok időt venne igénybe.

3. ESZKÖZÖK ÉS TECHNOLÓGIA:
TESZ T KERE TRENDSZEREK
Ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozd ki
a felhasználható erőforrásokból és maximalizáld a tesztelés lefedettségét, válaszd ki a legerősebb és a leginkább

mely manuális tes z telés sel e gys zer ű en
nem lehet séges. A fejles z tő k megs z aba dulnak a z ismét l ő d ő manuális tes z tek tő l,
több idejük marad a z új automat iz ált tes ztek k ialakít ására, a ter mék f unkc i óinak
továbbépítésére és b ővítésre (valamint
újabb automat a tes z tek lét rehoz ására).

5. HATÉKON YSÁG JAV ÍTÁS
ÉS GYORSABB BEFEJEZÉS
Dióhéjban, a professzionális automata
szof tver tesztelés egy megoldás arra a gyakori problémára, hogyan kell jó minőségű,
robusztus és megbízható szof tver t készíte ni az egyre növekvő bonyolultságú techno lógia és a hatalmas verseny nyomása alatt.
A z automatikus szof tver tesztelés 3 módon
javítja az üzleti eredményeket: nagyobb
tesztelési eredményesség, nagyobb teszte lési hatékonyság és gyorsabb piacra jutás.

Különböző módok az
automata mobil tesztelésben
Általában 3 módja van, hogy automatizáljuk a
tesztelést a mobil applikációknál.

1. KÉZ ZEL ÍRO T T TESZ TESE TEK
Tipikusan ez a legjobb választás, ha tu dod mit c sinálsz és ha vannak programo zási képességgel megáldot t embereid,
akik megír ják a teszt szkripteket. Ren geteg lehetőség áll
rendelkezésre
az
automata tesztelé si keretrendszerekben,
eszközökben
– a kereskedelmi és
nyílt for ráskódú kínálatban egyaránt.
Miután a mér nökeid
megír ták a az ös�szes tesztszkriptet
amely
ter mészete sen időt és erőforrást vet t igénybe,
megkaptad azt amire
pontosan szükséged
van: jól felépítet t,
alapos
szkriptek,
amelyek
pontosan
olyan
szempontok
alapján tesztelik az
applikációt,
ahogy
azt elvárod.

4. ábra Mobil applikációk piacra kerülése

Csatlakozz a FaceBook csoporthoz!
https://www.facebook.com/groups/szoftverteszteles

20.oldal

www.tesztelesagyakorlatban.hu

TESZTELÉS A GYAKORLATBAN – A SZAKÉRTŐ TESZTELŐK LAPJA

21 . oldal

Publikálj nálunk!
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Kézzel írt teszt szkriptek

Felvétel – lejátszás

Automata tesztgépek

Ville-Veikko
Helppi
Előnyök:

Előnyök:

Előnyök:

Kompromisszumok:

Kompromisszumok:

Kompromisszumok:

Pontosan kiszolgálja a tesztelési
igényeket,
rengeteg
framework és eszköz lehetőség

Rengeteg időt és képzett erőforrást vesz igénybe, hogy
teszteket írjunk, sok az emberi
hibalehetőség

Egyszerű őket létrehozni, pontosak, nem olyan érzékenyek az
“emberi” hibákra, mint a kézzel
írott tesztek, az eszközök között
válogathatunk

Csak néhány automata teszt
keretrendszeren működnek

Leggyorsabb, rendkívül automatizált, kiválkiválóó smoke teszt,
gyorsteszt végrehajtására, 1-2
eszköz közül választhatunk

Nem olyan pontosak, mint a valódi tesztesetek

Termékmenedzser a
Bitbar Technologiesnél és a népszerű
Testdroid termékcsalád tagjait felügyeli. A termékcsalád a
mobil applikációk és
játékok tesztelését teszi lehetővé. Kövesd
Twitteren (@WippleH)
vagy látogasd meg
a termék weboldalát

(www.testdroid.com).

5. ábra Manuális és automata tesztelés különbségei a mobil applikációknál

2. FELVÉTEL-LEJÁTSZÁS
MEGKÖZELÍTÉS
Ez a módszer kevésbé hajlamos a hibázásra,
mivel nem kell a tesztszkriptek kódját megírni,
viszont ezáltal korlátozottabb funkcionalitást
eredményez. A tesztek gyorsan rögzíthetőek és a különböző operációs rendszereken
és eszközkonfigurációkon újra és újra le lehet játszani. Ezek a tesztek a felhasználói
interakciókra és a felhasználó által vezérelt
tevékenységekre fókuszálnak. Vannak azonban dolgok, amelyek a tesztek határán kívül
eshetnek (például integráció más szoftverekkel).

pontos eredményt a funkcionalitásról, ellenben nagyon gyorsan visszajeleznek az applikáció minden egyes iterációjáról.
Szerző: Ville-Veikko Helppi
Forrás:
http://www.smashingmagazine.com/2015/01/
basic-test-automation-for-apps-games-andmobile-web/

3. AUT OMATA TESZ T GÉPEK
Az automata teszt gépek nagyszerű lehetőséget adnak a smoke tesztekre. Nincs szükség konkrét tesztesetekre, a hangsúly inkább
a felhasználói felület logákáján van, úgy mint
a menük megnyitása, gombokra kattintás,
swiping, vagy többujjas mozdulatok. Az automata teszt gépek így a legkevésbé adnak
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• Kölcsönösen igaz ez akkor is, amikor
az alkalmazás hibás eredményt ad, de
az eredemény még mindig egészen elfogadható. Példa: a számítógép órája
minden másodpercben egy tizedmásodpercet késik, de minden percben újraszinkronizálja magát az atomórával. A
számítógép tulajdonképpen sohasem
mutatja a pontos időt, de a felhasználó
ezt sohasem fogja észrevenni és igazából nem is érdekli. Egy másik példa, ha
az alkalmazás nem ad pontos eredményt
a tízedik helyi értéken, de mivel csak az
első 2-3 helyi értéket jelenítjük meg, ez
egyáltalán nem számít.

A jóslatok a problémákra vannak,
nem a tökéletességre
Egy ellenőrzés rámutathat egy hiba jelenlétére, illetve arra hogyan
kellene a szoftvernek
viselkednie.
Teljesen
mindegy, hogy milyen
jóslatokra
támaszkodunk, a teszt sohasem
tudja megmondani, hogy
a szoftver jól működik-e,
illetve jól fog-e működni
a jövőben. És akkor mire
jók a jóslatok egyáltalán?

James Bach és én is folyamatosan finomítjuk a gondolatainkat a tesztelést illetően,
így tör tént ez a jóslatok tekintetében is. A
jelen írásomban, erre reagálok most:

Miközben nagy tisztelettel vagyok az olyan
úttörők munkássága felé, mint Prof. Howden,
van néhány probléma ezzel a tesztelési megközelítéssel a pontosság tekintetében.

„ A tesztelés magában foglalja a program
tesztadatokkal tör ténő futtatását és az így
kapott eredmények elemzését is. Különbö ző típusú teszteredmények születhetnek.
Ezek tar talmazhatják a program kimeneti
változóinak végső ér tékét vagy kiválasztott
változók közbenső nyomait. Tar talmazhatják továbbá mér t időadatokat az éles rendszerre vonatkozóan.

• A tökéletes eredmény egy szoftvertől
nem alapvető. Egy eredmény vagy jó
vagy nem jó, mely az aktuális elgondolástól, elvtől, vagy modelltől függ.

A tesztek megkívánják a külső kapcsolatok
és mechanizmusok meglétét is, amivel az
eredmények valódiságát vizsgálni lehet.
Ez a mechanizmust nevezzük a továbbiakban jóslatnak. A jóslatok lehetnek különböző űrlapok, tar talmazhatnak táblázato kat, kézzel számított ér tékeket, szimulált
eredményeket, követelmény leírásokat.” William E. Howden, A Sur vey of Dynamic
Analysis Methods, in Sof t ware Validation
and Testing Techniques, IEEE Computer
Society, 1981

• A megfelelő eredményt nem lehet előre
tudni. Néhány esetben, főleg a tudományos alkalmazásoknál a kísérlet megtörténik, és felfedezünk valami újat. Hogy
meghatározzuk a kapott eredmény helyes-e vagy sem, meg kell vizsgálni a
matematikai modelleket, meg kell vizsgálni az alkalmazás és a hálózat korlátait is. Ezekben az esetekben a helyes
eredmény elfogadása nem triviális és
további fejlesztést, tervezést igényel.
Példa: egy rendszer teljesítményének
értékelése nem nagy dolog. Viszont ös�szehasonlítani különböző rendszerek
(vagy adott időpillanatban a rendszer
különböző verzióinak) teljesítményeit
már a tesztelés kihívása.
• Mint ahogy egy szoftver fejlesztésénél
és tesztelésénél is lehet, hogy felfedezünk nem kívánt, nem jól definiált, vagy
egyáltalán nem definiált részeket is. An-

nak érdekében, hogy egy program képes
legyen a megfigyelésre, definiálnunk kell
mit kell megfigyelni és ezt le kell kódolnunk. A gép nem tud elképzelni, feltalálni,
vagy tanulni és nem lát előre az eredmények és felfedezések tekintetében. Ezzel
szemben az ember képes a folyamatos
tanulásra, előre tudja jelezni az elgondolásait és a felfedezéseket. Néha olyan
felfedezésekre is képesek vagyunk, amire nem is gondoltunk előre. Néha biztosak vagyunk benne, hogy most valami
újat fogunk felfedezni – ezek néha jók,
de néha hibásak is lehetnek. Külön-külön megvizsgálva, tesztelve új dolgokat
fedezhetünk fel. A tesztelés megmutatja
nekünk, hogy ez az új felfedezés egy új
hibát vagy problémát tárt-e fel és abban
is segít, hogy merre induljunk, mit tegyünk az új felfedezéssel.
• A jóslat lehet hibás, vagy egyáltalán
nem is releváns. Példa: egy alkalmazás,
amely arra hivatott, hogy egy másik alkalmazás működését ellenőrizze lehet,
hogy önmagában hibás. Lehet, hogy
a dokumentáció nem aktuális, vagy a
szakértők, akik a rendszert betéve ismerik, elfeledkeztek valami fontosról.
• A jóslatok inkonzisztensek. Lehet, hogy
van pár nagyon jó eszközünk a hőmérséklet mérésére, de a hőmérséklet mérése a klimatológiában alapvetően bizonytalan. Mi a pontos hőmérséklet a
szabadban? Napon, vagy árnyékban?
Amikor a hőmérő egy épület közelében
van, vagy távol tőle? A föld közelében,

ÁLLÁSHIRDETÉS

Mobil applikációk
automatikus tesztelésének végrehajtása,
dokumentálása, illetve
a tesztelő csapatban
dolgozó más kollégák
munkájának szakmai
irányítása

Elvárások
• Legalább 4-5 éves
szoftvertesztelői
tapasztalattal
• Felsőfokú végzettséggel (informatikai/
villamosmérnöki/gépészmérnöki előny)
• Képesség több feladat
párhuzamos ellátására
• Analitikus szemléletmóddal
• Magyar- és angolnyelvismerettel
• Monotonitástűrő-képességgel rendelkezik.
• Linux/QNX-ismeret,
tapasztalat Scriptnyelv
(pl. perl, python) ismerete előnynek számít a
pályázat elbírálásánál.

Amit ajánlunk
Tesztautomatizálási
mérnök pozícióra keres
munkatársat dinamikusan fejlődő, budapesti
partnerünk. Leendő
munkatársuk számára komoly szakmai
kihívásokat, nemzetközi növekedést a jövő
fejlesztéseiben való
részvételével, illetve versenyképes jövedelmet
biztosítanak.

• Triviális példa: Matematikailag igaz,
hogy ha egy számot kettővel osztunk,
akkor annak a számnak éppen a felét
kapjuk. A legtöbb területen ez igaz, de
ahogy egy George Carlin vicc mondja,
ha egy morzsát kettévágunk, akkor nem
két fél morzsánk lesz, pontosan két morzsát kapunk.
• Lehet, hogy egy alkalmazás funkcionálisan tökéletese eredményt ad, de az még
koránt sem biztos, hogy elfogadható az
üzleti folyamatok vonatkozásában. Például: Az alkalmazás 2+2 eredményeként
4-et ad, de fehér háttérre fehér betűvel
írja ki.

Amennyiben felkeltette
érdeklődését ez a lehetőség, kérem küldje el
szakmai önéletrajzát az
allas@passed.hu címre!
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vagy egy kicsivel magasabban? Néhány
kérdésre egy másik írásomban választ
adok.
• Felfedezünk néhány inkonzisztenciát a
rendszerben, de mégsem tudjuk kijavítani, garantálni a jó működést. Ahogy
Djikstra szokta mondani, a tesztelés
megmutatja a hiba jelenlétét és nem a
távollétét. Ennél részletesebben, mélyebben nézve Popper szerint a teóriákat csak hamisítani lehet, nem lehet őket
bizonyítani. Példa: Nem számít hányszor
teszteltük azt, hogy a kalkuláció 2+2-re
4-et adjon eredményül. Sohasem tudhatjuk, hogy minden esetben ezt követően
is 4-et fog adni eredményül. Csak annyit
mondhatunk, hogy az eddigi tapasztalataink alapján arra következtetünk, hogy 4
lesz az eredmény, de a következtetések
bizonytalanok és problémásak is lehetnek. Nassim Taleb példája: A pulyka a
farmon minden nap abban a hitben erősíti magát, hogy a farmer érdeklődik és
szereti a pulykákat ― míg egyszer csak,
pár nappal a Hálaadás előtt kap egy nagyon hirtelen, kellemetlen és (a pulyka
szempontjából) villanásnyi betekintést,
hogy rosszul gondolta.

hattyú megfigyelését eredményezi. Az ilyen
esetekben emlékezzünk erre a példára.
Egy ellenőrzés rámutathat egy hiba jelenlétére, illetve arra hogyan kellene a szoftvernek
viselkednie. Teljesen mindegy, hogy milyen
jóslatokra támaszkodunk, a teszt sohasem
tudja megmondani, hogy a szoftver jól működik-e, illetve jól fog-e működni a jövőben. És
akkor mire jók a jóslatok egyáltalán?
Ha megfordítjuk a fókuszt a pontosságon,
akkor sokkal robosztusabb felfedezésekre leszünk képesek. Nem használhatjuk a jóslatainkat logikusan abban az értelemben, hogy a
szoftver jól működik-e, illetve hogy jól fog-e
működni, a használhatjuk arra a jóslatainkat,
hogy kiderítsük van-e valami olyan ellentmondás, ami miatt a szoftver nem fog jól működni.
Ezért mondjuk azt a Rapid Software Testingben, hogy a jóslatokkal feltárhatjuk az esetleges problémákat a szoftverben.
Szerző: Michael Bolton
Forrás:
http://www.developsense.com/blog/2015/03/
oracles-are-about-problems-not-correctness/

• Néha nem is kell tudnunk a jó eredményt, ahhoz, hogy eldöntsük, hogy a
kapott eredmény rossz. Példa: A cosinus
függvény eredménye -1 és 1 között kell
hogy legyen. Nem kell tudnunk, mi a jó
eredménye a cos(72)-nek, hogy eldöntsük a 4.2-es eredmény rossz. Gyakran
a tesztelők nagy biztonsággal képesek
eldönteni az adott eredményről, hogy
rossz anélkül, hogy tudnák a jó eredményt.

Michael Bolton
Michael Bolton tesztelő, tanácsadó és tréner. James Bach-hal
közösen társszerzője
a Rapid Software Testing című könyvnek,
amely a szakszerű
tesztelés módszertanát veszi sorra bizonytalan körülmények és
feszes határidők között. Michael a környezetvezérelt szoftvertesztelő iskola vezető
egyénisége húsz év
tapasztalatával a háta
mögött mind tesztelésben,
fejlesztésben,
menedzsmentben és szakírásban.
Jelenleg a torontói
DevelopSense tanácsadó céget vezeti. A
DevelopSense előtt a
Quarterdeck Corporationnél volt. Elérhetősége: michael@
developsense.com

A tökéletesség ellenőrzése – különösen akkor, amikor a teszteredmények mechanikusan, vagy indirekt módon lettek kiértékelve
– üzleti veszélyeket hordoz magában. Minden
jóslat gyarló. Egy „helyes” teszt egy hibás
jóslaton alapulva nem fog helyes eredményt
adni, és nincs az a „helyes” teszt, amely jó
eredményt adna. Ebben az esetben minden
teszt egy tudományos kísérlet. És mint minden
kísérlet hibás is lehet. Egyik teória a másikat
támasztja alá, de ez nem azt jelenti, hogy a
kísérlet igaz. Kísérletek milliói mondják azt,
hogy nincs fekete hattyú. Megfigyelések milliói semmit sem árulnak el arról, hogy valami
hiba volna, amiből fekete hattyú születhetne.
A legjobb amire képesek vagyunk, hogy egy
olyan tesztet futtatunk, ami egy újabb fehér

Csatlakozz a FaceBook csoporthoz!
https://www.facebook.com/groups/szoftverteszteles
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Daniel Knott

2. ábra Felfordított mobil teszt piramis

A felfordított
teszt piramis

A mobil teszt piramis
Milyen rétegei vannak
egy tipikus tesztautomatizálási piramisnak? Aki
egy kicsit is járatos az
automatizálásban, annak
valószínűleg ismerős a
piramis és annak szintjei.
Alkalmazható a piramis a
mobil applikációk fejlesztésénél is? Milyen kihívások vannak a mobil applikációk területén, amik
az asztali és webes applikációknál nincsenek?

Aki a szoftver teszteléssel és szoftver tesztelés automatizálással foglalkozik, ismernie
kell a tesztautomatizálási piramist, amelyet
Mike Cohn vezetett be.
Ahogy az a következő képen látható, egy tipikus piramis három rétegből épül fel. A z alján található az automatikus unit teszt réteg,
középen az automatizált integrációs teszt
réteg, legfelül pedig az automatizált endto-end teszt réteg (ideér tve a user inter fész
teszteket is). Minden egyes réteg különböző
méretű, jelezve a tesztek számát, amelyeket meg kell írni minden szinten. A manuális tesztelés nem része a teszt piramisnak,
ezér t ez további tesztelési feladatokat jelképező felhőként jelenik meg.

tali alkalmazásokhoz használt megfelelő ik, ami egy felfordított tesztautomatizációs
piramist eredményez (lásd a piramis képét
lenn). Ahogy az eszközök egyre kiforrottab bak, e piramis valószínűleg megfordul, mer t
az alapér telmezett tesztautomatizálási piramis szilárdabb alapokon nyugszik.
A z alapér telmezett piramis ezér t nem használható a tesztautomatizálás és a manuális
tesztelés indikátoraként a mobil eszközök
világában.
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A piramis ezen verziójában az automatizált unit
teszt réteg a legkisebb. Ez azért van így, mert nem
minden mobil applikációs egység vagy módszer
tesztelhető elkülönítve. Bizonyos esetekben különböző API-kat, rétegeket és rendszereket mockolni
szükséges annak érdekében, hogy a kisebb egységek működjenek. Ugyanez a helyzet minden
más szoftveralkalmazás esetében is, de bizonyos
esetekben a más rendszerek mockolása a mobil
applikációknál a legkomplexebb. Ez egyáltalán
nem hatékony műszaki vagy gazdasági szempontból. Azonban ez nem mentség arra, hogy egyáltalán ne írjunk mobil unit teszteket. Az alkalmazás
üzleti logikáját unit szinten kell tesztelni.
A következő szint az end-to-end teszt
automatizációs réteg. Ezen szinten az egész alkalmazást teszteljük felhasználói szempontból. A
tesztelés azért történik, hogy meggyőződjünk róla,
az egész rendszer működik, kezdve az alkalmazás
felhasználói felületétől, a háttérrendszereken és a
vezeték nélküli hálózatokon keresztül, beleértve az
integrációs teszteket különböző könyvtárakkal és
API-kal. Az integrációs teszt réteg ezért az end-toend réteg része.
A legjelentősebb változás ebben a piramisban az,
hogy része a manuális tesztelés. A mobil tesztelés
rengeteg manuális tesztelést igényel, és ezt sajnos
nem helyettesítheti a tesztautomatizálás vagy bármely más eszköz. Mindazonáltal a mobiltesztelés
automatizálása egy nagyon lényeges kérdés és
minden mobil tesztelőnek képesnek kellene lennie
automatizált regressziós tesztek írására, melyek
gyors visszacsatolást biztosítanak az alkalmazás
mindenkori minőségi állapotáról. Továbbá a tesztautomatizálás segít a csapatnak olyan megbízható és masszív mobilapplikációt alkotni, mellyel az
ügyfél elégedett lesz.

Azonban ez a piramis nem alkalmazható
mobil applikációkra és mobil tesztautomatizálásra. A mobil applikációk tesztelése más
szoftverekhez képest – mint pl. az asztali és a
webes applikációk – olyan teljesen különböző tesztelési tevékenységeket igényel, mint
a mozgás, a szenzorok, különböző eszközök
és hálózatok. Rengeteg manuális tesztelés
szükséges, hogy meggyőződjünk arról, egy
mobil applikáció az elvárt módon működik a
különböző használati esetek során.
A mobil tesztautomatizálási eszközök még
nem olyan kiforrottak, mint a webes és asz-

mobil

3.ábra Mobil teszt piramis
ja és a mobiltesztelés rengeteg manuális tesztelést
igényel, amely miatt megalkottam a négy rétegű,
manuális és automatizált lépéseket is tartalmazó
saját mobil teszt piramisomat. A legnagyobb rétege
a piramisnak a manuális tesztelés és ez képezi az
erős alapját minden mobil applikációs projektnek;
ezt követi az end-to-end tesztelés, a béta tesztelés és a legfelső réteget alkotó unit teszt. A piramis
szürke részei jelzik az automatizált lépéseket, a fehér részek pedig a manuális tesztelési lépéseket. A
béta tesztelési réteg új a piramisban, de alapvető
minden mobil applikációs projekthez. Szem előtt
tartva a mobilfelhasználók magas szintű igényeit, e
réteg szükséges része minden mobil projektnek annak érdekében, hogy korai visszacsatolást kapjunk
a mobilfelhasználóktól. Vagy crowdtesting megközelítést alkalmazunk a béta teszteléshez, vagy
megkérhetjük kollégáinkat az alkalmazásunk korai
verzióinak béta tesztelésére, hogy fontos visszajelzéseket adjanak.
Figyelj a felfordított piramis problémájára és használd a mobil teszt piramist a projektben a manuális
és automatizált tesztelés megfelelő keverékéhez.
Én is használtam a piramist számos projektben és
segítséget nyújtott egy megbízható, hatékony és
értékes tesztelési folyamat kialakításában.

Daniel Knott 2003 óta
a
szoftverfejlesztés
és tesztelés számos
területén
dolgozott
már. Pályafutását gyakornokként az IBM-nél
kezdte, ahol részt vett
a vállalati szoftverek
fejlesztésében, tesztelésében.
Eközben
számítástechnikát
tanult a Wiesbaden-i
Egyetemen. Az egyetemen töltött idő alatt
vált szenvedélyévé a
szoftvertesztelés, és
ezért választotta ezt
a karrierében. Daniel számos iparágban
dolgozott különböző
cégeknél, ahol ő volt a
felelős a webes, asztali
és mobil tesztelésért.
Számos projektben ő
alakította ki a teljesen
automatizált tesztelési
keretrendszert mobil
és webes alkalmazások esetében.

Szerző: Daniel Knott
Forrás:
ht tp:// w w w.ministr yof testing.c om /2014/10/
mobile-test-pyramid/

A mobil teszt piramis
1.ábra Tipikus teszt piramis
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Legfontosabb előnyök
A felfedező tesztelésben a képességekre
konc entrálni, jobb megér tést eredményez
és elker ülhető a c sőlátás.

Fedezzünk fel képességeket,
ne tulajdonságokat
A jó felfedező tesztelés
nem csak a szoftver tulajdonságaira
koncentrál, hanem az előre nem
látható kockázatokkal is
számol. A tesztelés folyamán sokszor ezért a dolgok mögé kell néznünk és
az előre nem láthatóval,
váratlan esetekkel kell
dolgoznunk, hogy hasznos szoftver képességeket fedezzünk fel.

A felfedező tesztelés világos elképzelést kö vetel meg. Nagyfokú koncentrációt igényel,
a csapatnak el kell tudnia dönteni, hogy mi
az, ami fontos, és mi az, amivel nem kell
foglalkozni. A tiszta elgondolás segít megelőzni a későbbi strukturálatlan lépéseket a
rendszerben. Ahogy a szoftver bizonyos részei implementálásra kerülnek és a felhasználói sztorik rendelkezésre állnak a felfedező tesztelésre, logikusan fel lehet építeni az
új teszt feladatokat, lépéseket a változásokra. Ez az egész nem hangzik túl intuitívnek,
mivel a sztori alapú tesztelés csőlátáshoz
vezethet és akadályozhatja a csapatot a hatékony tesztelésben.
A sztor ik és a funkciók szilárd star tkövei
a deter minisztikus ellenőr zéseknek, de
nem annyira használhatóak a felfedező
tesztelésben. A mikor a felfedező tesztelés
a funkciókra és a változásokra összpon tosít, amelyeket a sztorik fut tatása ered ményez, a tesztelők megunják azokat a
funkciókat tesztelni, amelyek továbbra is
jól működnek és néhányszor el is tér nek
a meghatározot t folyamat tól. Beleunnak
annak a taglalásába, hogy mit is kellene

tapasztalniuk a tesztek során. A felfedező
tesztelés akkor a legjobb, amikor az előre
láthatatlannal és a váratlannal dolgozunk.
Ennek érdekében megállapításokat kell
tennünk, valamint teszteket kell kidolgoznunk az előre nem látható eredményekre.
Ennek az elérése érdekében a felfedező
c sapat nem c supán a szof t ver tulajdonsá gaira konc entrál.
A jó felfedező teszt az előre nem látható
kockázatokkal is számol, ezér t a dolgok
mögé kell nézni. Egy másik ér telemben,
nem dobhatjuk a tesztelés hálóját túl nagy
ter ületre, mer t az zal elvesztjük a fókuszt.
A jó megközelítés, hogy megtaláljuk az
egyensúly t a tesztelési határok szélesítése mellet a fókusz megtar tására, hogy
mire is képes a felhasználó a rendszerben. A rendszer tulajdonságai képessé
teszik a felhasználókat ar ra, hogy valami
hasznosat c sináljanak, illet ve elveszi a
képességüket at tól, hogy valami veszélye set tegyenek. A z a jó módszer a nem vár t
veszélyek felderítésére, ha nem a szof t ver
tulajdonságaira, hanem a képességeire
konc entrálunk.

Jó példa er re egy kapc solat felvételi űrlap, amit a MindMupnak készítet tünk a ta valyi évben. A z űr lap felhasználói kérése ket küldöt t, amennyiben azt a felhasználó
kitöltöt te. Felfedezhet tük volna rengeteg
dolgot, mint mezőhosszak, e - mail for má tumok, karak terkészletek, üzenetek, de
ez c sak ar ra let t volna jó, hogy elmond hassuk, az űr lap működik. A háló kic sit
messzebbre dobása, két űr lapképességre
hív ta fel a f igyelmet. A felhasználóknak
képeseknek kell kapc solatba lépni velünk,
amennyiben valamilyen hibába ütköznek
és nekünk egyszer űen kell tudnunk kezeli
ezeket a felhasználói kéréséket és megol dani a felmer ült problémákat. Így van egy
dolog, amit mindenképpen meg kell előznünk, mégpedig azt, hogy ezt a c satornát senki sem blokkolhatja, a felhasználói
problémáknak minden esetben c élba kell
ér niük. Ezt a képességet vizsgáltuk a fel fedező tesztelésben, megnéztük egy elérhetőségi probléma alat t a kapc solati űr lap
működését, valamint azt, hogy mennyire
egyszer ű egy tipikus probléma felmer ülé se esetén a ripor tolás. Ket tő kritikus do logra hív tuk fel a f igyelmet.
A z első az volt, hogy a fő okát a problémá nak nem kezelték az eredeti megoldásban.
A megbízhatatlan hálózati c satlakozás
még rengeteg egyéb bejövő kérést is ke zelt. De amikor az inter netkapc solat véletlenszer űen leállt, függetlenül at tól, hogy
az űr lap ki let t tölt ve vagy sem, a böngésző
megszakítot ta a kapc solatát a szer ver rel.
Ha valaki hir telen leszakad az inter netről,
a kapc solati űr lap teljes mér tékben használhatatlanná válik. Lehet, hogy a felhasználó kitöltöt te az űr lapot a kérésével, de a
rengeteg hálózati akadály miat t sohasem
fog velünk kapc solatba lépni. Ugyanez
tör ténik amikor a mi szer ver ünk egyszer
c sak megáll. Egyiknek sem kellene meg tör ténnie egy ideális világban, de amikor
megtör ténnek, akkor van a felhasználónak
igazából szüksége a segítségre. Végül a
tulajdonság ki let t fejleszt ve tökéletesen,
de még mindig volt egy nagy hiányosság
a képességben. Ennek érdekében egy al ter natív kommunikációs c sator nát alakítottunk ki, ami akkor is elér hető, ha a hálózati

kapc solat nem működik. Megjelenítet tünk
egy e - mail címet az űr lapon, ahol jelezni
lehet a hibát, illet ve az űr lapra is kitet tünk
egy üzenetet, hogy az űr lap nem let t el küldve.
A másik nagy gond az volt, hogy a felhasználók bár kapc solatba tudtak lépni velünk,
az alkalmazás mélyének ismerete nélkül
nem tudtak elég infor mációt adni a hiba ja vításához, ha adat vesztésről, vagy szof tver hibáról volt szó. Ez először a teljes sö tétségbe taszítot t minket, és megzavar ta a
kollégákat, hogy segítséget tudjon nyújta ni a felhasználóknak. A megoldás az let t,
hogy a hiba elküldésével a hát tér ben el küldtük az operációs rendszer ver zióját, a
böngésző típusát, valamint az utolsó 10 0 0
felhasználói tevékenységet a logból, ami
segítet t reprodukálni a hibát.

Hogyan tud ez működni
Hasznos képességeket úgy találhatunk a
felfedező teszteléshez, ha feltérképez zük,
hogy a szof t ver meglévő tulajdonságaival
mire képes, illet ve mire nem képes a fel használó. A mikor a felhasználói sztor ikat
ter vez zük, fókuszáljunk inkább a felhasználói oldal ér tékeire az „ annak érdekében,
hogy…” típusú mondatokra, ne pediglen az
„én azt akarom c sinálni, hogy…” kezdetű ekre.

Gojko Adzic
Gojko Adzic egy londoni szoftver szakember. Ő a szerzője a „Bridging the
Communication Gap
and Test Driven .NET
development
with
FitNesse” című könyvnek. Gojko jelenleg a
harmadik könyvén dolgozik „Specification
by Example” melyet
a Manning kiadó fog
megjelentetni
2010
decemberében. Kapcsolatba léphetsz vele
a honlapján:
http://gojko.net

A kár impact map - et, akár user stor y map et használunk a ter vezéskor, mindkét
esetben jó kiindulási pontunk van a fel használói képességek megvitatására, átbeszélésére.

Szerző: Gojko Adzic

Forrás:
http://gojko.net/2015/03/12/explore-capabilitiesnot-features/

Csatlakozz a FaceBook csoporthoz!
https://www.facebook.com/groups/szoftverteszteles
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ismertette a koncepciót, ajtót nyitott annak a
gondolkodásnak, hogyan válhat a kreativitás
a tesztelési munka előnyére.
Amikor a tesztelők a projektben a kezdetektől
fogva a fejlesztői csapat tagjai, ők is felelnek
a projektért, ők is előreviszik azt, szívvel-lélekkel a projekt mellett állnak. A csapat ismeri
a projekt erősségeit és gyengeségeit, a felhasználói követelményeket kívülről és belülről egyaránt. Másik esetben ha már egy futó
projekthez rendelnek egy tesztelői csapatot.
Ilyenkor elég nagy kihívás, hogy a tesztelők
magukénak érezzék a projektet és megtalálják a módját annak, hogyan tudnak kreativitást vinni a folyamatba. A drótos és fonalszobros feladat rávilágított erre a kettősségre,
amely sokszor váratlan formában bukkan fel
előttünk a tesztelésben is.

Kreativitás injekció

Kreativitás a tesztelésben:
Egy műhely kialakítása
Előfordul, hogy belefásulunk egy-egy feladat
végrehajtásába, ha nem
találunk elég kihívást a
munkában. Hogyan lehet
ezeket a helyzeteket
kezelni? Hogyan tudunk
kreativitást csempészni
a napi munkavégzésbe?
Zökkentsük ki magunkat
a mindennapokból, hogy
más nézőpontból lássuk
a dolgokat! Osszuk meg
gondolatainkat és motiváljuk a egymást a csapattagokkal!

A Ministry of Testing weboldalon, Andy Glover
Vizuális tesztelési műhely cikkének elolvasása után nagy kedvem támadt nekem is egy
workshop létrehozására a munkahelyen,
amely a kreativitást segíti elő a tesztelésben.
Mindig is élvezettel olvastam Andy képregényeit, elsősorban azokat, amelyek a teszteléssel voltak kapcsolatban. A mi workshopunk célja legfőképpen az volt a többi tesztelő
tapasztalataival összhangban, hogy hogyan
lehet a kreativitás szikráit a tesztelési munkában kihasználni. Mark Leibowit kollégámmal
kapcsolatba léptünk a cégünk kreatív csapatának a vezetőjével, Nicole DiCelloval. A kreatív központ célja, hogy játékokkal, csapatépítőkkel segítse az innovációkat. Ez a forrás
egy jó kezdetnek bizonyult.

Nincs olya n,
va l a k i hibá zik

hogy

A műhelyt két részre osztottuk és mind a két
session más-más együttműködési lehetőségre fókuszált. Két szabályt határoztunk meg,
az egyik, hogy nincsenek hibák, a másik pedig, hogy nem kell művésznek lenned, hogy
művészkedj. Az első részben a csapatnak

közösen kellett festenie, a másodikban pedig
drót és fonalszobrokat kellett alkotnunk. A
második rész egy gondolattérkép gyakorlattal
végződött, egy másik kolléga projektjére kellett a teszttervet készíteni. Ez a kreatív munka
a gondolattérképek létrehozásával különböző
nagyszerű ötleteket szült. Bár nem voltunk
teljesen tisztában egymás projektjeivel, mégis inspirálónak tartottuk, hogy egymás gondolattérképét javíthatjuk, kérdezhetünk és motiválhatjuk egymást és rengeteg zseniális, új
ötlettel tértünk vissza a dolgozóasztalhoz.

A kreatív játék folytatása
A műhely rengeteg hasznos és érdekes tanulsággal szolgált. A kreatív játékok felnyitották
a tesztelők szemét és még robusztusabb és
hatékonyabb teszttervek elkészítésére inspirálta őket. A művészeti projektben azt tapasztaltuk, hogy a nyugodt környezetben a csoport
tagjai meghallgatták egymás ötleteit, fontolóra vették egymás javaslatait, ezáltal egy új
megvilágításba helyeződött a csapatmunka. A
műhely azt is megmutatta, hogyan lehet ezeket a vizuális és képi elemeket a felhasználni a teszttervek létrehozásában. A workshop

A műhely során kis csoportokban dolgoztunk,
fonalból és drótokból szobrokat készítettünk.
Ahogy a készítés során elkezdtük sajátunknak érezni a szobrokat, egyből arra kértek
minket, hogy hagyjuk ott az asztalunkat és
a tőlünk balra lévő asztalhoz menjünk. Sok
tesztelőnek nehéz volt otthagyni a projektet,
aminek már ő is a részese volt, sokak pedig
örültek, hogy otthagyhatják és csinálhatnak
valami mást. Ez a feladat nagyban megvilágította azt az elvárást, hogy a tesztelők rugalmasak legyenek, ami elég nehéz, ha nagyon
sok munkát fektetsz bele valamibe. Ezen kívül
még nagyon sok dolgot tanultunk.
Azt is megtanultuk, habár lehet, hogy nem a
projekt legelején csatlakozunk, van számtalan lehetőség a kreativitásra a tesztelésben
vagy a teszttervek elkészítésében. A műhely
azt is megmutatta, ha úgy érezzük, lépjünk
egy lépést hátra, játsszunk, csináljunk valami
kreatívat és térjünk vissza újult erővel a munkába. Másik módja a kreativitás belekeverésének a munkába, hogy tartsunk magunknál
olyan eszközöket, ami segít kreatívnak lenni.
Egy játékszünet, vagy egy kreatív pillanat a
szabadidőnkben, frissességet ad és még több
kreativitást hoz a munkában.

újonnan megismert eszközökkel hagytuk el,
valamint új perspektívákkal a kreatív tesztelés és fejlesztés tekintetében. Felismertük,
ha időt szánunk arra, hogy megálljunk egy
pillanatra és figyeljünk azokra, akik körülöttünk vannak, ha hátrébb tudunk lépni, hogy
kívülről lássuk a dolgokat, ha meg tudunk
osztani gondolatokat másokkal, tudjuk egymást motiválni, erősíteni az ötleteikben, akkor
nagyban segítjük a projekt előrehaladását.
Sokak a műhelyben serkentőnek látták azt,
hogy megosztják a tapasztalataikat más projektekkel kapcsolatban, friss perspektívákat
eredményez a tervezésben vagy a felhasználói esetek kigondolásában. Azt tapasztaltuk, hogy csak pár percet vesz igénybe egy
gondolkodásmód váltás, de jelentős hatással
van a kreativitásra és a hatékonyságra is a
munkában.
Személyiségtől függetlenül a kreatív anyagok
és kreatív foglalkozások fellobbantják a kreativitás lángját és energetizálnak, felfrissítenek mindenkit. Vizuális eszközöket használni
más, mint szavakkal kommunikálni. Például a
gondolattérképeket használhatjuk olyan eszközként, amellyel ötleteket, koncepciókat,
terveket, teszttervek lehet hatékonyan, eredményesen megosztani egymással. A legfontosabb, hogy a workshop végére mindenkinek
olyan ötletek kerültek a tarsolyában, amikkel
a kreativitást bele tudja vinni a munkájába.

Shoshannah Gil
Shoshannah Gil QA
szakember egy gyógyszeripari
szoftvercégnél,
Massachusettsben, amely EHR
megoldást kínál az
egészségügyi
vállalatoknak. 7 éve tesztelő a cégnél, imádja
a kérdezési technikákat, szeret új dolgokat
megismerni, imádja a
tesztelést és az életet.

Szerző: Shosannah Gil

Forrás:
ht tp:// w w w.ministr yof testing.c om /2015/03/
creativity-testing-workshop-2/

Kérdezzünk!
A workshop tapasztalatai olyanok voltak, mint
egy mikrokozmosz a tesztelés világában. Azt
tapasztaltuk, ha kreatív szüneteket tartunk a
munkában az elősegíti a hatékonyságunkat a
tesztelésben. A műhelyt új tapasztalatokkal,

Csatlakozz a FaceBook csoporthoz!
https://www.facebook.com/groups/szoftverteszteles
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Próbáld meg
online!
www.testerjob.hu

NE a végén fedezze fel a
hibákat!

Passed Informatikai Kft.

A hibák többsége az alkalmazás elkészítése
alatt kiszûrhetô, ezzel nagy mértékben csökkenthetô a fejlesztési folyamat költsége!
Szoftvertesztelési szaktudásunkkal támogatjuk, hogy ügyfeleink kritikus üzleti alkalmazásai hatékonyan, megbízhatóan mûködjenek minden körülmény között.

A megbízható tesztcsapat!
www.passed.hu

