TESZTELÉS
A GYAKORLATBAN
2019/II. szám

A SZAKÉRTŐ TESZTELŐKxxxxxxxx
LAPJA
xxxxxx

Robot Framework, az alulértékelt hős

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

Bővebb információért keresd a SpiraTest ® hivatalos magyarországi forgalmazóját.

Passed Informatikai Kft.
www.passed.hu
+36/1/789-2525

© Copyright 2006-2008, Inflectra Corporation

SpiraTest and Inflectra are registered trademarks of Inflectra Corporation

IMPRESSZUM

Kedves Olvasó!

Kiadja:
Passed Informatikai Kft.

Az utóbbi időkben, azokon a helyeken, ahol egy
csapat tagjaként végzem a feladataim, kialakítok
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Egy tipp vagy ötlet lehet technikai, lehet
webes link, ahol valami érdekes és hasznos
dolog található, lehet módszertani vagy lehet
munkaszervezési. Ilyesmikre gondolok:
• XSD XML generátor online: http://xsd2xml.com
• Ha a Word-ben duplán klikkelsz a Formátummásolóra, akkor „beragad” és többször
használhatod egymás után ugyanazt a
formátumot.
• Ha az Eclipse-ből másolod ki a forráskódot a
Wordbe, akkor megmaradnak a színek.
• Ingyen tankönyvek:
• A Windowsban a problémarögzítő minden
használata előtt állítsd be, hogy hány képet
mentsen maximum (érdemes 500-ra állítani).
Újraindításnál sajnos elfelejti a beállítást!

Internet:
www.tesztelesagyakorlatban.hu

A sok hasznos gondolat mellett, ebben a
számban nagyobb teret hagytunk a gyakorlatnak,
hogy végre hűek legyünk a nevünkhöz. Abban
reménykedünk, hogy az arányváltoztatás hatása
még több olvasót, még több visszajelzést fog
eredményezni.

Twitter:

@tesztAgy

Kapcsolat:
1095 Budapest,
Tinódi utca 1-3. C 1/9.
info@tesztelesagyakorlatban.hu

Milyen gyakorlati cikkeket olvasnátok szívesen?

Köszönöm!

Ezeknek
a
bejegyzéseknek
nagy
a
népszerűségük. Azért lehet ez így, mert az
emberek szeretik a gyakorlati dolgokat. Egyrészt
gyakorlati dolgoknál azonnal van eredmény,
van visszacsatolás, van sikerélmény. Másrészt
gyakorlat teszi a mestert.

Szőke Ármin

Szerzői jogok
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 Passed Informatikai Kft. fenntart minden, a lap bármely részének
bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével 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.

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 Passed Informatikai Kft pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem
vállal.
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TARTALOMJEGYZÉK
6 Kommunik áció
Horváth Zsolt

Utólagos ujjal mutogatás, avagy kommunikálj célzottan!
Legyen szó munkatársainkkal való vagy életünk egyéb területein lévő
kapcsolatainkról, építkezni és jobbá válni közös erővel és energiabefektetéssel
lehet. Ezen kapcsolatok ápolásához és formálásához megkerülhetetlen az
őszinte kommunikáció, ami korántsem egyszerű feladat. Sokszor a hozzánk
legközelebb állókkal is nehezen szánjuk rá magunkat egy nyílt beszélgetésre, hát
még ha erre a munkánk során van szükség!

8 Modell
James Bach
A Round Earth tesztstratégia
A sok helyen látható ’tesztautomatizációs piramis’, egy népszerű ötlet, de komoly
problémákat látok benne. Ebben a cikkben egy olyan alternatív gondolkodási
módot javaslok, amely megőrzi a piramisban található hasznos információkat,
miközben minimalizálja a felmerült problémákat

12 Mobil
ProofiT
Hogyan ne hajtsuk végre az informatikai rendszerünk migrációját
Egyre több vállalat lép napjainkban a digitális transzformáció útjára és dönt a
meglévő rendszerei modernizációja mellett, annak érdekében, hogy fejlesszék üzleti
folyamataikat és növeljék az ügyfeleiknek nyújtott szolgáltatás szintjét. Emellett az is
előfordulhat, hogy egy vállalati átalakulás miatt van szükség a rendszer migrációjára,
ahogy ez történt 2018-ban a brit TSB bank esetében, amikor levált a Lloyds Banking
Group (LBG) rendszeréről, hogy áttérjen a felvásárló spanyol Banco Sabadell által
alkalmazott szoftverre.

14 A u t o m at i z á c i ó
Michael Bolton

Blog bejegyzés: API tesztelése (második rész)
Körkörös felderítés, kísérletezés, betanulás, modellezés, és megtanulása a
tesztelés alapja, nem pedig egy hozzáadott egyéb tevékenység. A tevékenységek,
valamint modellek metszéspontja (mint például a Heurisztikus Tesztelési Stratégia
Model) segít minket a tesztelésben, miközben folyamatosan fejlesztjük, javítjuk,
és átnézzük azt. A tesztelés sokkal több annál, hogy sok automata ellenőrzést
írunk, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a termék képes valamire, ez inkább
egy folyamatos nyomozás, aminek a során folyamatosan fejlődik a termék iránti
megértésünk.
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TARTALOMJEGYZÉK
18 G ya k or l at
Szőke Ármin
Tesztautomatizálás Robot Framework segítségével I. rész
A cikksorozat egy minta web-alkalmazáson azt fogja bemutatni gyakorlati
szemszögből, hogyan lehet a Robot Framework segítségével tesztautomatizálni.
Az első részben megismerkedünk a Robot Framework alapjaival. Kialakítunk
egy webes automata tesztkörnyezetet, megírjuk az első kulcsszavainkat,
megvizsgáljuk, hogyan tudjuk elérni a webelemeket és elkészítjük az első,
egyszerűbb teszteket.
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24 Gyakorl at
Őri Róbert
Dinamikus objektumelérés Robot Framework-ben
A webes teszt automatizálás egyik legkritikusabb része az objektumok elérésének
meghatározása. Erre külön-féle lehetőségeink vannak, melyekhez kapcsolódóan
számtalan pro és kontra érvet fel lehet sorolni. De mi van akkor, ha az elemek
meghatározását nem a szokásos “statikus” módszerrel, hanem di-namikusan
próbáljuk megoldani?! Lássuk, hogy tudunk-e alternatívát, vagy kiegészítést ajánlani a jelenleg szinte egyeduralkodó Page Object Model-hez, és vajon milyen
helyzetekben tudjuk alkalmazni a megoldásunkat! Ez alka-lommal nem más lesz
az eszközünk, mint a Robot Framework, és csemegeként vigyük magunkkal saját
kíváncsiságunkat.

32 Minőségbiztosítás
Amir Ghahrai

A tesztautomatizálással és a modern minőségbiztosítással
kapcsolatos problémák
Milyen általános problémák merülnek fel a teszt automatizálással kapcsolatban az
agilis és a DevOps rendszerekben? A modern szoftverfejlesztés (Modern Software
Development) és a minőségbiztosítás túlságosan is a tesztautomatizálásra
koncentrál és nem foglalkoznak eleget a felderítő teszteléssel.
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Utólagos ujjal mutogatás,
avagy kommunikálj célzottan!
Legyen
szó
munkatársainkkal való vagy
életünk egyéb területein
lévő
kapcsolatainkról,
építkezni és jobbá válni
közös erővel és energiabefektetéssel lehet. Ezen
kapcsolatok ápolásához
és formálásához megkerülhetetlen az őszinte
kommunikáció, ami korántsem egyszerű feladat. Sokszor a hozzánk
legközelebb állókkal is
nehezen szánjuk rá magunkat egy nyílt beszélgetésre, hát még ha erre
a munkánk során van
szükség!
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Ha tesztelésről beszélünk szinte kizárólag
a különféle módszertanokról, a manuális
tesztelés létjogosultságának kérdéséről és
jövőjéről, az automatizálás szükségességéről
és térnyeréséről, továbbá minden egyéb olyan
dologról esik szó, ami a nyúlcipőben rohangáló
technológiai változásokat érinti az informatika
és azon belül is a tesztelői világban.
Meglehetősen kevés szót ejtünk azonban
a tesztelők egymáshoz való viszonyáról és
hozzáállásáról, a csapatban való működésükről.
Úgy gondolom ez legalább annyira fontos, mint
a meglévő tesztelői és fejlesztői képességek
megléte és mértéke.
Nyilván millió és millió oka lehet annak, hogy
valakivel nehezen jövünk ki. Emberek vagyunk,
napi
tevékenységeinket,
hangulatunkat
megszámlálhatatlanul sok minden befolyásolja,
hatással van ránk a miket körülvevő világ, a belső
megéléseink, amiket egy munkakörnyezetben
nem feltétlenül merünk szabadjára engedni. Én
annyit tudok tenni, hogy a saját eszközeimmel és
őszinteséggel kezelem a felmerülő helyzeteket,
mind a munkámban, mind a magánéletemben.

Legyen
szó
egy
adott
projektre
összeverbuválódott vagy egy hosszú távú
működés céljából kialakított csapatról, a
különböző képességek és ismeretek megléte
mellett elengedhetetlen a csapaton belüli
légkör kommunikációval való formálása,
ápolása, kiismerése.
A
kommunikáció
elmaradása,
illetve
a nem megfelelő módon történő, vagy
nem a célszemélyhez intézett üzenetátadás
könnyen
zavart,
rosszabb
esetben
káoszt,
legrosszabb
esetben
pedig egy visszafordíthatatlan helyzetet
eredményezhet, jelen esetben az adott
projekt végét.
Persze valószínűleg akad egy Scrum Master
és egy Team Leader a csapatban, akiknek
központi szerepük és feladatuk van a csapaton
belüli
kapcsolatok
felülvizsgálatában,
tisztázásában,
helyrebillentésében.
Én
mégis a face-to-face kommunikáció erejében
hiszek, vagyis abban, hogy a másikkal való
bárminemű problémáddal vagy kérdéseddel
az érintetthez fordulj. Ha első körben
másokkal osztod meg az adott személlyel

www.tesztelesagyakorlatban.hu

KOMMUNIKÁCIÓ
kapcsolatos
rosszallásodat,
azonnal
belekevertél három embert egy alapvetően
nemkívánatos helyzetbe. Ne másoknak fejezd
ki nemtetszésedet munkatársadról, legyen ez
bármennyire jogos. Őszinte kommunikációval
sok
esetben
csodát
érhetünk
el.
Természetesen megbántottság, sértődöttség
is lehet a beszélgetés végkimenetele, de
azon felül, hogy könnyítünk a lelkünkön,
könnyen sikerre is vihetjük a dolgot, amivel
hosszú távon mindenki nyer!
Kézenfekvőnek tűnhet valaki háta mögött
kritikát megfogalmazni az illetőről egy
harmadik személynek, de egyrészt nem
fair, másrészt tökéletesen értelmetlen.
Látszólag baromi jó érzés lehet, ha a
szidásban
partnerre
lelsz,
valójában
csapdában vagy, ahová ráadásul magadat
pakoltad. Pillanatnyilag könnyen lehet, hogy
a stresszt levezetendő jó megoldásnak
tűnhet, de biztosan állíthatom, nem éri meg.
Kellemetlen helyzetbe hozod magadat és a
másikat, továbbá előbb-utóbb valakiben fel
fog merülni, hogy „hé, ha nekem szid valakit,
akkor valószínűleg másoknak pedig rólam
mondhat hasonlókat”
A másik háta mögötti vádaskodás méltatlan
helyzeteket teremthet, ahol az egyoldalú
kommunikáció
okozta
félreinformáltság
később visszafordíthatatlan károkat okozhat
mind személyes, mind projekt szinten. Előbbit
belső munkával helyrehozhatod, utóbbi
viszont akár pénztárca-terhelő is lehet,
pláne, ha bukik az adott projekt. Az anyagi
oldalán felül pedig különösen bosszantó
lehet az, hogy talán egy alapvetően könnyen
lekommunikálható helyzet fajult el ilyen
csúnyán. Az aktuális lehetőségekhez mérten
teret kell biztosítanunk a másik féllel való
őszinte és világos kommunikációhoz.
Meglátásom szerint az adott emberrel való
viszonyhoz igazodva érdemes Őt félrehívni
egy
négyszemközti
beszélgetésre
és
mindenekelőtt biztosítani arról, hogy nem
„lecseszésről” vagy bármi hasonlóról van
szó, csupán egy átbeszélésre szoruló,
közös megoldással helyrehozható szituációt
szeretnél vele tisztázni és idejében rendbe
tenni. Az üzenetet átadására szolgáló
kommunikációt és a másikhoz mérten, az
általad legmegfelelőbbnek ítélt szavakat
neked kell felmérned és ennek megfelelően
előadnod.
Célszerű
röviden,
lényegre
törően, egyenesen beszélni. Természetesen,
amennyiben a helyzet egy ilyen jellegű
őszinte, megoldásra törekvő kommunikáció

után is változatlan marad, mindenképp be
kell vonni a folyamatba az adott felettest,
feletteseket.
Az
egyoldalú
kommunikálás
negatív
hozományait magam is megtapasztaltam.
Persze semmi sem fekete és fehér, a másik
szemében talán éppen én voltam a hunyó, de
mivel szembesítésre, őszinte kommunikációra
soha nem került sor, ezért az én álláspontom
elmondatlanul maradt. Pontosan ezért kell
időben leülni és átbeszélni a problémákat,
félreértéseket.
Egyáltalán nem mindegy, hogy a napi 8, esetenként
az ezt meghaladó órákat milyen hangulatban
töltjük el. Konfliktusok, nézeteltérések mindig
lesznek, ez elkerülhetetlen. Az azonban az már
rajtunk múlik, hogy kezeljük-e és beleállunk az
adott helyzetbe. Ha a strucc-módszert választva
fejünket a földbe dugva őrlődünk magunkban
és várjuk a soha el nem jövő megváltást akkor
ne csodálkozzunk, ha fejfájás a vége. Később,
hetekkel akár hónapokkal később felbukkanó,
„anno” történt, meg nem beszélt dolgok csúnyán
visszaüthetnek az egész csapatra és ezáltal a
projektre nézve is.
Megoldásra váró helyzetek a legjobban,
legpraktikusabban összeállított csapatban is
könnyedén előállhatnak és egészen biztosan
elő is fognak, éppen ezért érdemes kezelni
a felmerülő nézeteltéréseket, még ha ez
némi konfrontálódással is jár. Hosszú távon
mind emberi, mind projektbeli szempontból
kifizetődő(!) lesz. Legyünk elfogadóak,
nyitottak és empatikusak, azonban, ha
bármi, a munkát és ezzel együtt a másikkal
való személyes viszonyunkat veszélyezteti,
legyünk egyértelműek, reagáljunk időben,
célzottan és világosan. Minden befektetett
energia és türelem célba fog érni, így
vagy úgy. Rövid távon meg lehet úszni
konfliktusokat, nyerni viszont csak hosszú
távra tervezve lehet.
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Horváth Zsolt
Horváth Zsolt vagyok,
teszteléssel három éve
foglalkozom. Más és
más, sok szempontból
igen eltérő projekten
vettem részt, azonban
a nem megfelelő kommunikáció, illetve a
kommunikáció teljes
hiánya minden esetben szembeötlő volt.
Mindig is érdekelt egy
adot t
közösségen
belüli
kommunikáció
mibenléte, kiismerése
és az, hogy ezt milyen
eszközökkel
lehet
jobbá, hatékonyabbá
tenni.

Szerző: Horváth Zsolt
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A Round Earth tesztstratégia
A sok helyen látható
’tesztautomatizációs piramis’, egy népszerű ötlet,
de komoly problémákat
látok benne. Ebben a cikkben egy olyan alternatív
gondolkodási módot javaslok, amely megőrzi
a piramisban található
hasznos információkat,
miközben minimalizálja a
felmerült problémákat

1. A piramis helyett koncentrikus szférákként
modellezzük a helyzetet, mivel egy komplex
rendszer „külső felületén” általában „több
terület” van, amely miatt aggódhatunk.

8.oldal

2. Egy szféra bemutatásánál hivatkozhatunk
a Földre, amit mindannyian jól ismerünk,
hiszen a barátságos és vendégszerető
részén élünk.

www.tesztelesagyakorlatban.hu

MODELL
3. Egy fejjel lefelé mutató piramis formával
illusztrálunk, annak érdekében, hogy felhívjuk
a figyelmet és aggodalmainkat a termék
felületére, „ahol az emberek élnek”, és jelezze
a Tesztautomatizációs Piramis formájával
a szembenállást (ami azt sugallja, hogy a
felhasználói élmény kevés figyelmet érdemel).

átlátjuk, hogy minden egyes réteggel
drámaian
megnő
a
lehetőségek
mennyisége, azaz a termékek állapottere.
Természetesen nem mindig pont ez a
helyzet, mivel a komplexitás egy részét az
alacsonyabb szintek elrejthetik a magasabb
szintektől.

4. Az analógia magában foglal dinamikus,
valamint statikus elemeket is (például adatok
is szerepelnek, nem csak a kód).

Mindazonáltal minden egyes újabb réteg
az elképzelt technológiai koncentrikus
felületeken, valós, létező veszély forrás.
Példa
ilyen
kockázat
megjelenésére
a
közelmúlt
felfedezése,
miszerint
a HTML email megtöri a PGP email
biztonságát. Így van ez! Minél több a
csilli-villi (felhasználóbarát) réteg, annál
valószínűbb, hogy az absztrakció valahol
szivárog 1. (A szivárgásos absztrakció egyik
példája a „szilárd talaj” fogalma, amely szó
szerint és képletesen is elfolyik, amikor
forró láva ömlik belőle. A szof tvereket
elvont dolgokból építik fel, amelyek általában
sokkal többször szétfolynak, mint a „szilárd
talaj”.)

5. Tudomásul vesszük, hogy valószínűleg
nem tudjuk vagy nem is akarjuk tesztelni
közvetlenül a technológiánk legalacsonyabb
szintjét (például a böngészőt, a Node.js-t
vagy az operációs rendszert). Gyakran arra
vagyunk ösztönözve, hogy bízzunk ezekben,
mivel mást nem is nagyon tehetünk.
6. Ezt a geofizikai analógiát arra használjuk,
hogy intuitívabban tudjuk elmagyarázni, hogy
jól kiválasztott eszközökkel miként férhetünk
hozzá és tesztelhetjük a terméket „földfelszín
alatti szinten”, de nem feltétlenül olyan szint
alatt, amire már támaszkodunk.

A jó analógiával mélyebb
szintű az érvelés
Az eredeti piramis (ami valójában háromszög)
kontextus nélküli geometriai analógia. Lényegében
azt mondja: „Mivelhogy a háromszög alsó részén
több terület van, mint a felső részén, ezért több
automatizált tesztet kell elvégezni az alacsonyabb
szinteken, mint a magasabb szinteken.” Ez
nem érv; ez nem érvelés. A háromszög
jellegéből adódóan nem derül ki, hogy hogyan
kapcsolódik ez a technológiai problémákhoz. Ez
egyszerűen egy alakzat, amely jól ábrázolja a
szerzők által megfogalmazott állításokat. Ez így
szemiotika (jeltudomány), gyér szemantikával
(jelentéstannal).
Természetesen
nem
hely telen
szemantikusan
tetszőleges
alak zatok
használata a kommunikációhoz (hiszen
például senki sem foglalkozik vele, hogy
a „W ” és az „ M ” alak bizonyos ér telemben
ellentétek, de az általuk képviseltek nem
ellentétesek). Viszont a legjobb esetben
is, ez így csak a kommunikáció egy gyenge
formája. Egy erősebb kommunikációs
forma, amikor az alak zatok használata
hasznos ér vrendszer t ad az adott tárgyhoz.
A Round Ear th modell erre tesz kísérletet.
Ha a technológiára, mint koncentrikus
gömbökként tekintünk, akkor könnyen

Amikor a Round Earth („Kerek Föld”)
modelljéről
beszélek,
akkor
gyakran
viccelődnek barlangokról, víznyelőhelyekről,
földcsuszamlásokról, vulkánokról és arról,
hogy a cégeknek miként kellene élnie egy
„forró ponton” azon a „Kerek Föld”-ön. Ezek
igazából nem viccek, hanem bizonyítékok arra,
hogy az analógia hasznos és a technológia
valós kérdéseire vonatkozik.
Megjegyzésként még annyit leírnék, hogy
Michael Bolton írt egy szép esszét erről, akit
bővebben érdekel a téma, az olvassa el 2 .

A Round Earth modell,
több tesztelési szinten
mutatja a problémákat
A z eredeti piramis alján a unit tesztelés
található. A Round Ear th modell alján
található
az
alkalmazáskeret,
az
üzemeltetési környezet és a fejlesztési
környezet, vagyis az a Platform, amit nem
kell tesztelni. Valaki más majd teszteli,
vagy nem, de ezzel nem kell foglalkoznunk.
Egyszer ír tam Assembler kódot egy
videójátékhoz, 16 384 bájtnyi memóriában.
A memória minden bájtját kezelnem kellett.
Hála az égnek, hogy azok a napok már rég
elmúltak. Most Perl-kódot írok, és nem kell
a memória kezeléssel bajlódnom. Mágikus
tündérkék elvégzik helyettem ezt a munkát.
Gyakorlatilag
minden
fejlesztés
feltételezésekre épül. Ezek a feltételezések
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AUTOMATIZÁLÓ
TESZTELŐ
Mi lenne a Te feladatod?
• A BSS PT mobiltelefonos
környezetének tesztelési
automatizálása (CarmenCC, Conan, CCOS és
OMS/OE)
• HP-UFT teszt automatizálási
keretrendszer átvétele
• Automatizálási eljárások
meghatározása
• Automatizálási potenciál
elemzése
• Az automatizációs követelmények elemzése és
megoldások fejlesztése
• Automatizálási keretrendszer
továbbfejlesztése
• Tesztesetek automatizálása
• Tesztelők támogatása az
automatizálási keretrendszer
használatában
Ha mindezzel rendelkezel,
Elvárások:
• Legalább 3 éves szakmai
tapasztalat, informatikai
tanulmányok vagy programozói
képzés
• Automatizálási eszközök ismerete
• Programozási nyelvek ismerete
• Jó kommunikációs képességek, csapatban és
egyénileg is tudjon dolgozni
• Magasfokú önálló munkavégzés és tanulás
• Összetett rendszerek megértése
• Optimalizálási potenciálok
azonosítása és megoldások
kifejlesztése
• Multikulturális csapatokban
munkavégzés
• Angol, német szóban és
írásban
Előnyök:
• Teszt automatizálási tapasztalat
• HP-UFT ismeretek
• Oracle adatbázis ismerete
• UNIX ismeretek
• Telekommunikáció/ IT háttér
• XML, SOAP, SOA/BP, Scripting
(pl. bash, Perl, Python), PHP,
VB, JS, SQL ismeretek
• UFT
ALM
interfészek
létrehozása, karbantartása
• A HP eszközök hibáinak
azonosítása, helyreállítás a HP
támogatással együttműködve
• IT/üzleti folyamatok ismerete
• Üzleti
folyamatok
és
adatstruktúrák
ismerete
Telekom mobil környezetben
És mit várhatsz cserébe?
• Fiatal és barátságos
csapatot
• Folyamatos fejlődési
lehetőséget az informatika
és a nyelvek területén,
• Cégen belüli előrelépésiés karrierépítési
lehetőséget
• Ergonomikus, modern
munkakörnyezet MillPark
• Szükséges tapasztalat:
3-5 év szakmai
tapasztalat

9 . oldal

Segítünk megkeresni
a hibákat!

Magyarország vezetô szoftvertesztelô cége!

általában biztonságosak, de néha, amikor
a forró láva- vagy radongáz vagy a talajvíz
áttöri az alapkőzetet, azt állapíthatjuk meg,
hogy az alacsonyabb szintű technológia
képes alásni a ter vünket. Ez egy általános
kockázat, amivel számolnunk kell, mivel
valószínűleg nem tesztelünk közvetlenül az
éles platformjainkon.
Magasabb szinten tesztelhetjük a kód egységeit,
amelyeket
magunk
írunk.
Pontosabban,
bármelyik fejlesztő is megteheti ezt. Noha a
nem fejlesztők is végezhetnek egységszintű
ellenőrzéseket, ez a feladat sokkal könnyebb
maguknak a fejlesztőknek. De észre kell venni,
hogy a fejlesztők „föld alatt” dolgoznak, mivel
alacsony szinten tesztelnek. Gondolj arra,
hogy a felhasználók fent élnek a fényben, míg
a fejlesztők viszonylag el vannak temetve
munkájuk részleteivel. Nehezen látják a terméket
a felhasználó szempontjából. Ezt „szakmai
ártalomnak” nevezzük.
„Noha azt várnánk, hogy a szakértők
felsőbbrendű ismeretei és tapasztalatai arra
késztessék őket, hogy jobban megjósolják
a kezdő feladatok elvégzésének idejét, mint
a kevesebb szakértelemmel rendelkezők, e
tanulmány megállapításai másként sugallják.
Az itt közölt eredmények arra engednek
következtetni, hogy a szakértők felsőbbrendű
ismerete valójában akadályozza a kezdő
feladatok végrehajtási idejének előrejelzését.”
[Hinds, P. J. (1999). The curse of
exper tise: The ef fects of exper tise and
debiasing methods on prediction of novice
per formance. Journal of Experimental
Psychology:
Applied,
5(2),
205 –221.
doi:10.1037/1076 - 898x.5.2.205]
Noha a geof izika lehet katasztrofális, de
lehet akár nyugodtabb is, mint a viharos
felszíni világ. A z egységszintű ellenőr zés
általában lehetővé teszi a bemenetek
teljes ellenőr zését, és általában ezek miatt
nem kell aggódni. A magasabb szintre
lépés – kölcsönhatásba lépő alrendszerek
– továbbra is ellenőr zött API -n vagy
parancssoron keresztül tör ténő tesztelést
jelent, kiváltva a kéz-szem koordinációhoz
ter vezett graf ikus felület szintet. Ez
egy olyan szint, ahol az eszközök
kibontakozhatnak, sokkal jobban segíthetik
a munkánkat. Itt a teszteszközeimre úgy
tekintek, mint a tengeralattjárókra, amelyek
a viharos felszín alatt mozognak, mivel
segítségükkel elkerülöm a GUI -n keresztül
működő eszközök használatát.

A Round Earth modell
az adatokra is figyel
Az adatok ebben a modellben metaforikusan
jelennek meg, mint az energia áramlása. Az
energia áramlik a felszínen (napfény, szél és
víz), valamint a felszín alatt (talajvíz, magma,
földrengések). Az adatok fontosak. A tesztelés
során olyan adatokkal kell foglalkoznunk, amelyek
az adatbázisokban és a mikroszolgáltatások
másik oldalán, valahol a felhőben is lehetnek.
És vannak a kódba beépített adatok is. Tehát
az adatok nem pusztán azt jelentik, amit a
felhasználók beírnak, vagy ahogy kattintanak.
Úgy gondolom, hogy az egységszintű és az
alrendszer szintű tesztelés gyakran elhanyagolja
az adatdimenziót, ezért ezt kiemeltem a Round
Earth modell bemutatása során.

A Round Earth modell
emlékeztet bennünket
a tesztelhetőségre
Az összetett termékeket a tesztelés szem
előtt tartásával is meg lehet tervezni. A
tesztelhető termék többek között lebontható,
szétválasztható és darabonként tesztelhető.
Viselkedése megfigyelhető és ellenőrizhető.
Ez általában magában foglalja a tesztelők
számára a termék mélyebb részeihez való
hozzáférést, parancssori interfészek (vagy
valamilyen API) és az átfogó naplózás révén.

Összegzés
A minőség fentről lefelé haladva nem
romolhat. „Fentebbi” szinten elért minőség
csökkenti a drága, magas szintű teszteléstől
való függőséget. Az olcsó, alacsony szintű
tesztelés csökkenti a drága, magas szintű
teszteléstől való függőséget. A kockázat a
felhasználó felé növekszik.
Szerző: James Bach
Forrás:
https://www.satisfice.com/blog/archives/4947
tesztpiramis pl.:
mountaingoatsoftware.com/blog/the-forgottenlayer-of-the-test-automation-pyramid
1:
https://www.joelonsoftware.com/2002/11/11/
the-law-of-leaky-abstractions/
2: http://www.developsense.com/blog/2010/09/
the-motive-for-metaphor/
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James Bach
Szeretem a programozást,
ezért
is
kezdtem
programozóként
a
karrieremet. De megláttam
a
hiányosságokat
a
szoftverminőségbiztosításában amely sokkal
vonzóbb volt számomra,
mint maguk a szoftverek,
alkalmazások. Ellenállhatatlan
számomra a következő
kérdés: „Honnan tudom,
hogy
jó
minőségű
a
munkám?”
Csakugyan,
honnan tudom, hogy valami
jó? Mit jelent a jó? Ezért
tértem át a szoftverminőségbiztosítás oldalára 1987ben. Manapság különböző
csapatoknak és egyéneknek
segítek
megtervezni
a
minőségi
folyamatokat,
tesztelési
módszereket,
és próbálom átadni a
kockázatok
kezelésének
technikáit.
Emellett
kockázatelemzéssel,
teszttervezéssel
és
számítógéppel
támogatott
tesztelés
tervezéssel,
kialakítással
foglalkozom.
Tapasztalatimat
leginkább
a
szilikon-völgyi,
piacvezérelt szoftvercégektől
- mint Apple Computer,
Borland - származnak. A
technikák amiket gyűjtöttem
és továbbfejlesztettem az
alábbi körülmények között
voltak használva: sűrített
ütemterv, gyakori változtatási
kérelmek, moduláris- alapok
és szegényes specifikáció.
James blogjában számos
érdekes cikket találhatsz.
http://www.satisfice.com/
blog/
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Hogyan ne hajtsuk végre
az informatikai rendszerünk migrációját
Egyre több vállalat lép
napjainkban a digitális
transzformáció
útjára
és dönt a meglévő rendszerei
modernizációja
mellett, annak érdekében,
hogy fejlesszék üzleti
folyamataikat és növeljék
az ügyfeleiknek nyújtott
szolgáltatás
szintjét. Emellett az is
előfordulhat, hogy egy
vállalati átalakulás miatt
van szükség a rendszer
migrációjára, ahogy ez
történt 2018-ban a brit
TSB
bank
esetében,
amikor levált a Lloyds
Banking Group (LBG)
rendszeréről, hogy áttérjen a felvásárló spanyol
Banco Sabadell által alkalmazott szoftverre.

12.oldal

Baljós árnyak
Ez a projekt már a kezdetektől nem volt
megfelelően kivitelezve. Egy komplex legacy
rendszer átalakításáról beszélünk, melyre
mindössze csak egy 18 hónapos időkeretet
szántak, amely természetesen túlcsúszott,
közel 70 millió fontos többletköltséget okozva,
mivel a régi rendszer használatáért továbbra
is fizetni kellett az LBG-nek. Emellett nem
voltak világosan megszabva a hatáskörök, az
új rendszer szakértői nem kaptak hozzáférést
a régihez.

„Houston, we have a
problem”
Az igazi bajok azonban a rendszer élesbe
kerülésénél kezdődtek. A kezdeti ünneplést
követően elkezdtek jelentkezni a problémák.
Hiba lépett fel az utalásoknál, az ügyfelek
nem tudtak hozzáférni a számlájukhoz -vagy
pedig éppen más számlájának adataihoz
fértek hozzá-, irracionális összegek jelentek
meg a számlákon és egyéb hasonló esetek
történtek. Természetesen zúdultak be a
panaszok, olyan mértékben, melyet az

ügyfélszolgálat már nem bírt kezelni; a Twitter
is elégedetlen ügyfelektől volt hangos és a
sajtó is hamar cikkezni kezdett az incidensről,
ami az eset méretét tekintve nem meglepő.
Ráadásul a brit pénzügyi ombudsman
és londoni pénzügyi szektor magatartási
normáinak betartatására hivatott hatóság, a
Financial Conduct Authority (FCA) is eljárást
indított a bank ellen.

Vereség elismerése
Mikor világossá vált, hogy a helyzet nem
lesz megoldható házon belül, az IBM egy
szakér tői csapatához fordultak segítségér t.
A z általuk készített jelentésből kiderül,
hogy a projekt mérete és komplexitása
magas
kockázatott
jelentett,
ennek
megfelelően „világszínvonalúan szer vezett
ter vezés és rendszerezett tesztelés” lett
volna elvár t, azonban az IBM nem találta
nyomát ennek, se az éles üzembe helyezés
szigorú követelményrendszerének. Egyes
elméletek szerint a leállás oka az lehetett,
hogy a próbaüzemek tesztelése nem volt
teljeskörű, ennek ellenére a vezetőség
mégis az éles üzembe helyezés mellett
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döntött; kockáztatott és vesztett. Az eset
követkeményeként a bank CEO-ja, Paul
Pester lemondásra kényszerült.

Megelőzhető lett volna
a baj?
Ez egy látványos példa arra, hogy mennyire
fontos a megfelelő tesztelés és milyen
katasztrofális következményekkel jár, ha
elmarad. Ahogy az IBM is megállapította
(habár később kiegészítésként a TBS
hozzáillesztette a riporthoz, hogy az
mindössze három nap után, a szituációt
nem teljes mértékben ismerve készült), hogy
sokkal átfogóbb tesztelési folyamatokat kellett
volna alkalmazniuk. Természetesen számos
eltérő vélemény van arról, mi számít jónak,
vagy hogy mi lett volna az optimális ebben
a helyzetben. Tagadhatatlan, hogy a válasz
nagyban függ az adott szituációtól, de most
egy olyan megoldást mutatunk be, amely a
helyzetek széles spektrumán képes javítani.

A u t o m at i z á l juk
tesztelést

a

Ez nem más, mint a tesztautomatizáció.
(Akik számára ismeretlen a fogalom: amikor
szoftver tesztel szoftvert.) Nyilvánvalóan nem
ez az egyetlen tesztelési eljárás, a manuális
tesztelésnek is megvan a maga helye és
funkciója, de ugyanakkor a hiányosságai is.
Egyrészt a tesztek ismételt kézi végrehajtása
hamar monotonná válik, ami megnöveli
hiba átcsúszásának esélyét az emberi
tényezőnek köszönhetően. Emellett idő- és
erőforrásigényes,
tesztautomatizációval
ugyanannyi idő alatt nagyobb számosságban
hajthatók végre tesztfutások a manuális
teszteléshez képest, összességében jobban
tesztelt alkalmazást eredményezve, ami
alapvetően szükséges a TSB jellegű helyzetek
megelőzéséhez.

kiértékelésre kerülnek, riportálhatók, így
folyamatos
visszajelzést
kaphatunk
a
tesztelt alkalmazás állapotáról. Ennek a
visszacsatolásnak köszönhetően lehetőség
van
megalapozottabb
döntéshozatalra,
melynek következményeképp az éles üzembe
kikerülő hibák már ismertek lesznek és van
kidolgozott stratégia a kezelésükre. Így
elkerülhető, hogy olyan helyzet alakuljon ki,
amikor már külső szakértő bevonására van
szükség.
Azonban
érdemes
megjegyezni,
hogy
tesztautomatizációval
alapból
számítani
lehet arra, hogy ilyen hibából kevesebb lesz,
mivel már a fejlesztés korai szakaszában
detektálhatók, így már akkor könnyebben
és
kisebb
költséggel
javíthatók.
Így
kiszámíthatóbbá válik a működés, ami a
jövőbeni kockázat felméréséhez is nagyban
hozzájárul.

Útravalóként
Amennyiben a vállalata egy új rendszer
bevezetése előtt áll, legyen a TSB története
tanulságos példa. Sosem küszöbölhetők
ki teljesen a váltással járó kockázatok, de
megfelelően megtervezett és kivitelezett
teszteléssel kontrollálhatók. A ProofIT Kft.
azért hozta létre az ACE tesztautomatizáló
termék- és szolgáltatáscsomagot, hogy az
ilyen komplex folyamatok során megbízhatóan
és könnyedén segítse az átállást.
Forrás:

ProofiT
A P r o o f I T vállalati
ügyfelek
számára
nyújt tesztautomatizálási
szolgáltatásokat.
A magyar piacon egyedülálló módon, saját
fejlesztésű automatikus
szoftvertesztelő
termékkel rendelkezik,
amelyet már számos
nagyvállalat bevezetett.
A szof t ver tesztelő
terméke egyedi és
kurrens technológiájú
a l k a l m a z á s o k
tesztelésére
egyaránt
alkalmas lehet.
A
szoftvertesztelés
területén
szer zett
tapasztalatokat
ügyfelei számár a
speciális szakértői
p r o j e k t e k e n - pl.
performanciamérések
- belül is rendelkezésre
bocsátja.

ht t p s: // w w w.h e n r i c o d o l f i n g.c o m / 2 019 / 0 3 /
case-study-epic-meltdown-of-tsb-bank.html
h t t p s: // w w w. b b c .c o m / n e w s /
business-44562229

Jó, ha tudjuk, mivel
állunk szemben
Ha pedig jobban tesztelt a rendszer, akkor
nagyobb mélységben ismerhetők meg a
lehetséges kockázatok. Talán, ha a TSB vezetői
tisztában lettek volna vele, milyen kockázatot
vállalnak az élesbemenetellel, inkább vártak
volna még vele, vagy a részleges bevezetést
választották volna. Ebben a megismerésben
segít, hogy bizonyos tesztautomatizációs
eszközökkel, mint amilyen a hazai fejlesztésű
ACE (Automated Conformance Evaluation)
is, a tesztfutások azonnal automatikusan
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Blog bejegyzés:
API tesztelése (második rész)
Körkörös felderítés, kísérletezés, betanulás, modellezés, és megtanulása
a tesztelés alapja, nem
pedig egy hozzáadott
egyéb tevékenység. A
tevékenységek, valamint
modellek metszéspontja
(mint például a Heurisztikus Tesztelési Stratégia
Model) segít minket a
tesztelésben, miközben
folyamatosan fejlesztjük,
javítjuk, és átnézzük azt.
A tesztelés sokkal több
annál, hogy sok automata ellenőrzést írunk, hogy
megbizonyosodjunk arról, hogy a termék képes
valamire, ez inkább egy
folyamatos
nyomozás,
aminek a során folyamatosan fejlődik a termék
iránti megértésünk.
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Összegzés: körkörös felderítés, kísérletezés, betanulás,
modellezés, és a tanulás a tesztelés alapja, nem pedig
egy hozzáadott egyéb tevékenység. A tevékenységek,
valamint modellek metszéspontja (mint például a
Heurisztikus Tesztelési Stratégia Model1) segít minket
a tesztelésben, miközben folyamatosan fejlesztjük,
javítjuk, és felülvizsgáljuk azt. A tesztelés2 sokkal több
annál, hogy sok automata ellenőrzést2 írunk, hogy
megbizonyosodjunk arról, hogy a termék képes valamire,
ez inkább egy folyamatos nyomozás, aminek a során
folyamatosan fejlődik a termék iránti megértésünk.
Legutóbbi cikkemben3, megkezdtem ennek a mély
kifejtését:
Futtatsz felderítő teszteket API-kon? Ezt hogyan teszed?
Az első kérdést
Futtatsz felderítő teszteket API-kon?
Máshogyan feltéve:
Amennyiben egy termék rendelkezik API-val,
leteszteljük?
A válasz természetesen igen volt3.
Ebben a cikkben azt írom le, hogy hogyan tegyük
ezt. Felvázolom a gondolkodási folyamatokat
és a tevékenységeket, amiket végrehajtanék,
valamint azt, hogy ezek hogyan kapcsolódnak
egymáshoz.

Megjegyezném, hogy a Rapid Software Testing
(RST) azt jelenti, hogy az “egy ember által végzett
tevékenység”, nem pedig egy konkrét ellenőrzés, vagy
pedig egy előre megírt folyamat. A tesztelés felderítések
és kísérletek sorozatából áll. Egy teszt tartalmazhat
automatikus ellenőrzésekből ezret, vagy csak egyet,
vagy akár egyet sem. A tesztek egy része leírható akár
speciális eljárásként kódolva. A tesztelést támogathatják
teszteszközök, dokumentációk, egyéb segédeszközök
vagy folyamat modellek. Azonban a tesztelés
legfontosabb része az az, amit a tesztelők “gondolnak”,
valamint “tesznek”.
Megjegyzés: a tesztelő alatt itt azt értem, aki a tesztelés
feladatát4 vagy végleges, vagy időszakos jelleggel végzi.
A “tesztelő” kifejezés jelenthet egy dedikált tesztelőt,
vagy egy fejlesztőt, aki az építkező gondolkodásból
tesztelő gondolkodásra vált vagy akár egy fejlesztőt vagy
DevOps-ost, aki a terméket a dedikált tesztelőkön kívüli
csoportban végzi.
Nem számít hol kezdem, mivel sem a tanulást, sem
a tesztelést nem lehet egyenes vonalon ábrázolni.
Ezek leginkább hurkokként, ciklusokként, valamint
epiciklusokként irhatok le, melyek lehetnek hosszúak,
rövidek, egymásba ágyazottak, mint egy fraktál. A
tesztelés és tanulás magába foglalja az összpontosítást,
az összpontosítás mentességét, a hirtelen megértéseket,
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hosszú időn keresztüli visszagondolásokat, időnkénti
sima előre haladásokat, időnként pedig a botladozások
sorozatát. A tesztelés, természetéből adódóan
egy felderítő típusú folyamat, mely magába foglalja
a megbeszéléseket, a tanulást, a kísérletezést, a
felfedezést, a felderítést, mely több tanuláshoz, és több
teszteléshez vezet.

Tesztelte már valaki ezt a terméket? Kik ők? Hol vannak
ők? Lehetséges velük konzultálni? Amennyiben nem
lehetséges, készítettek-e valamit az eredményeikről,
amik segítségemre lehetnek? Csapatban fogok e
dolgozni? Milyen szakmai képességekkel rendelkezik
a csapat? Milyen képességekre lesz szüksége a
csapatnak? Projekt környezet/Tesztcsapat8

Amikor egy API-n keresztül tesztelek egy terméket, fontos,
hogy ezt egy stratégia mentén tegyem, ugyanúgy, mint
bármilyen egyéb tesztelés esetében. Az RST területén,
a “stratégia” az elképzelések azon sora, mely vezérli a
tesztek írását, fejlesztését, valamint kiválasztását.

Mit szeretne az ügyfél, hogy szolgáltassak? Szinte
biztos, hogy szükséges tesztjelentést készíteni,
valószínűleg hibajelentéseket is, de milyen formában?
Szóbeli beszélgetések vagy informális írott
összegzéseket vár el inkább? Előnyben részesítem
a laza munkastílust, így gyors visszajelzést tudok
adni az ügyfeleknek és a fejlesztőknek. Az ügyfél
inkább hivatalosabb hozzáállást követel meg, konkrét
jelentés, valamint menedzsment eszközökkel?
Amennyire az ügyfél ezt szeretné, a hivatalos
hozzáállással felmerülő költségeket és kiadásokat
jelzem előre.

Heurisztikus Tesztelési Stratégia Model5-ben (HTSM)
gondolkodva, illetve időnként újra átgondolva azt, segít
abban, hogy ötleteket gyűjtsek, hogy a terméket hogyan
fedjem le tesztekkel. Tehát ahogy haladok a folyamatom
leírásával, kiegészítem amit leírok néhány heurisztikus6
kulcsszóval a HTSM5-ből. Így készülnek a referenciák.
Figyelem, a HTSM nem egy sablon és nem egy script.
Ahogy beleásom magam egy projektbe és a termékbe,
leginkább azért keletkeznek teszt-ötleteim, mert azokat a
gyakorlat során, befelé-forduláson, ismétlésen, valamint
visszajelzésen keresztül magamévá tettem. A HTSM-et
új ötletek generálására használom, amikor időszakos
ötlethiányom van, valamint ismétlésképpen is, mint
egy ellenőrző lista, amivel átismétlem, kiértékelem a
stratégiámat, valamint a lefedettségi ötleteimet, illetve arra
is használom, hogy mások számára leírjam a tesztelési
munkámat, és az ötleteimet megosszam, éppen úgy,
mint ahogy ezt itt teszem.
Az RST7 szerinti tesztelés azzal kezdődik, hogy elemzem
a kontextust. Ez azzal kezdődik, hogy megvizsgálom,
hogy mi a küldetésem, és ez azzal az emberrel kezdődik,
aki adta nekem a küldetést. Ki az ügyfél, azaz ki felé
tartozom jelentési kötelezettséggel? Mit kér tőlem az
ügyfél, mit kell megvizsgálni.
Segítek valakinek – ügyfelemnek, fejlesztőnek, vagy
egyéb stakeholdernek – a termékük minőségében.
Gyakran, amikor értékre gondolunk, az ügyfél, valamint
a végfelhasználó számára értelmezhető értékre
gondolunk, azonban van sok ember, aki még egyéb
értéket láthat a termékben. A minőség érték azoknak,
akiknek ez számít, tehát szerintünk kinek az értékrendje
számít? Esetleg kit hagytunk figyelmen kívül? Projekt
környezet/Küldetés8
Mielőtt bármit teszek, ki kell derítenem – legalább
nagyjából – mennyi időm lesz a küldetés végrehajtására.
És ha már itt tartunk, más idővel kapcsolatos kérdéseket
is felteszek a projekt kapcsán: közelednek-e határidők
a projekttel kapcsolatban. Milyen gyakran érkeznek a
buildek? Mennyi időt kell fordítanom riportok, és egyéb
dolgok elkészítésére? Projekt környezet/Ütemterv8

Mi mást látnának még szívesen az ügyfél, a fejlesztők
és a többi érdekelt fél? Inputokat, amiket a teszteléshez
generáltam? Kódokat az automatizált ellenőrzésekhez?
A teszt eredmények statisztikáit? Ezeknek az
eredményeknek a vizuális megjelenítését? Az általam
készített segédeszközöket, valamint azoknak a
dokumentációit? Az én nézeteimet a terméket illetően9?
Formális jelentéseket a jogalkotók, valamint auditorok
számára? Projekt környezet/Szállítandó anyagok8 A
projekt során folyamatosan visszatérek a küldetésemre,
valamint az igényelt leszállítandó anyagokra. Tehát mi
az, amit nekem tesztelnem kell? Projekt környezet/teszt
tárgyak8
Miután ellenőriztem a küldetést, a könnyebb
feladatokkal kezdem, hogy megkezdhessem a
termék megismerésének a folyamatát. A következő
tevékenységekkel egyikével, vagy közülük egyszerre
többel kezdhetem meg a folyamatot.
Amennyiben elérhetők, beszélek a fejlesztőkkel.
Ennél még jobb, ha részt vehetek a termék design
és tervezési fázisában. Az én feladatom az efféle
megbeszélésen a tanulás, hogy a tesztelhetőséget
elősegítsem, hogy ötleteket vessek fel, valamint
a lehetséges problémák, és kockázatok kapcsán
kérdéseket tegyek fel. Kérdezősködöm, hogy a
fejlesztők milyen teszteket hajtottak végre, illetve
milyen egyéb ellenőrzéseket végeztek. Projekt
környezet/fejlesztői kapcsolatok8

ÁLLÁSHIRDETÉS

Manual
Test Analyst
Task(s):
• You will hold a strong knowledge of testing principles,
practices, techniques and
tools
•
• You will be able to create,
maintain and run manual
test scripts in a number of
tools
• You will be able to run Automation test scripts in a number of tools
• You will be proficient in front
end and back end testing
techniques
• You will have a strong knowledge of testing both mobile
and webbased applications,
Requirement(s):
• Is proficient in creating,
maintaining and executing
manual test scripts across
a number of different
functionality stacks including
front and back end systems
• Is proficient in test execution,
the defect management
lifecycle and test reporting
• You will speak fluent English
• Agile development techniques
Company offers:
Company
offers
real
challenges, an above average
compensation and benefits
package,
good
career
development possibilities in
an international environment,
they can offer fun and fully
contribute to the success
of young, dynamic and
competent team members.

Amennyiben a fejlesztési életciklusba későn,
vagy egyáltalán nem voltam meghívva, akkor ezt
feljegyzem. Amennyire az lehetséges, támogatást
nyújtok, azonban mindent nyomon követek, ami
tesztelési feladataimat nehezíti, vagy lassítja, így
ezekből mindenki tanulhat. Talán rámutathatok,
hogy minél korábban jutok információhoz, annál
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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
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könnyebben azonosulni tudok a termékkel, a
projekttel, valamint a csapattal, annál jobban informált
lesz a tesztelésem.
Megvizsgálom a API, valamint a termék egyéb részeire
elkészített dokumentációkat. Project Environment/
Information8 Szeretném megérteni a terméket: milyen
szolgáltatásokat nyújt, hogyan vezéreljük és irányítsuk,
és milyen szerepet tölt be az azt körülvevő rendszerekkel.
Kiegészítem a dokumentációkat, vagy külön helyen
jegyzetelek, hogy később emlékezzek, és meg
tudjam beszélni a tapasztalataimat, és eközben külön
figyelemmel vagyok esetleges inkonzisztenciákra, illetve
ellentmondásos, zavaró tényezőkre.
Amikor valami nem egyértelmű és zavaros, én nem
aggódom miatta. Tudom, hogy a zavar nagy része
feloszlik, ahogy jobban megismerem a terméket. Ami
zavaros számomra, az valójában egy jelzés, hogy
valamit meg kell még tanulnom. Ha én fejemben zavaros
a termék, akkor nagy a kockázata, hogy a termék
végfelhasználói számára is zavaros lesz. A zavar így
lehet hasznos információ forrás, motiváló tényező,
egészen addig ameddig nem okoz teljes zűrzavart.
Ahogy olvasom a dokumentációkat, azt a kérdést
teszem fel magamnak, hogy “Milyen egyszerű,
mindennapos, normális dolgokat lehet tenni az adott
termékkel?” Amennyiben rendelkezésre áll a termék,
akkor azon “együttérző” tesztelést10 végzek, azzal, hogy
néhány kérést kipróbálok, olyan eszközt használva,
mely a termékhez, annak API-ján keresztül közvetlen
hozzáférést biztosít. Ez az eszköz lehet belsőleg
kifejlesztett eszköz, vagy lehet külön API tesztelésre
kifejlesztett eszköz, mint például a Postman vagy
SOAPUI; vagy lehet egy interpreter mint például a Ruby
IRB-je, olyan könyvtárakkal kiegészítve, mint például a
HTTParty. Projekt környezet/Eszközök és tool-ok8
Lehet, hogy írok néhány nagyon egyszerű szkriptet,
vagy átnézem a logokat, melyeket az eszköz, vagy
az interpretet készít. Ugyananakkora a valószínűsége
annak, hogy eldobom ezeket, mint annak, hogy
megtartom őket. Ezen a ponton, többet koncentrálok
arra, hogy tanuljak, mint, pedig arra, hogy formális,
újra használható ellenőrzési módszereket készítsek a
termékhez. Jobban fogom tudni tesztelni és ellenőrizni a
terméket, miután megpróbáltam tesztelni.
Ha találok egy hibát – inkonzisztenciát vagy rendellenes
működést, mely a termék értékét veszélyezteti – azonnal
jelentem, azonban nem csak ezt jelentem. Ha bármilyen
probléma merül fel az “együttérző” tesztelés közben,
azt is azonnal jelzem. Ez lehet akár használhatósági
probléma, akár tesztelhetőségi probléma, vagy akár
mindkettő egyszerre. A projekt ebben a szakaszában,
inkább a leggyorsabb, legolcsóbb, valamint legkevésbé
formális jelentési formákat szoktam preferálni.

Ezen a ponton a célom nem az, hogy hibát találjak,
hanem kitalálni, hogy a felhasználók hogyan használnák
az API-t a termék eléréséhez, milyen értéket ad a termék
használata a felhasználónak, és hogy ezeket az értékeket
mik veszélyeztetik. A terméket aszerint modellezem le
magamban, hogy milyen feladatra szánták, hogyan lehet
használni, és hogyan lehet tesztelni. A termék átfogóbb
megismerése segít a hasznosabb hibák megtalálásában,
- ezek lehetnek mélyebbek, búlytatottabbak, ritkábban
előfordulók, illetve károsabbak.
A tanulás érdekében, próbálok hatékonyabban
kutatni, valamint jegyzetelni, jobb diagrammokat
készíteni, funkció és feature listákat készíteni, listázni
a kockázatokat, mind map-eket készíteni, valamint
a meglévő dokumentációkat kiegészíteni. Ezeket az
anyagokat rendszeres időközönként ellenőriztetem a
programozókkal, vezetőkkel, valamint más kollégákkal,
hogy tesztelni tudjam a saját fejlődésemet.
Függetlenül attól, hogy hol kezdtem, a termék tesztelése,
valamint a modelljeim finomítása során megismétlem
ezeket, és elmélyülök bennük. Erre majd egy következő
cikkben11 térek ki.
Szerző: Michael Bolton

Michael Bolton
12 éve foglalkozik szoftvertesztelők
oktatásával,
öt kontinensen. Ő a
társszerzője - James
Bach mellett - a Rapid
Software Testing című
kiadványnak,
amely
bemutatja a bizonytalan
körülmények és extrém
határidők
között
végzett
szakszerű
szoftvertesztelés
módszertanát.

Elérhetősége:
michael@developsense.com

h t t p : / / w w w .
developsense.com

Forrás:
https://www.developsense.com/blog/2018/07/
exploratory-testing-on-an-api-part-2/
1: http://www.satisfice.com/tools/htsm.pdf
2: http://www.satisfice.com/blog/archives/856
3: https://www.developsense.com/blog/2018/07/
exploratory-testing-on-an-api-part-1/
4: https://www.developsense.com/blog/2015/06/
on-a-role/
5: https://www.satisfice.com/download/heuristic-teststrategy-model
6:
https://www.developsense.com/blog/2012/04/
heuristics-for-understanding-heuristics/
7: http://www.rapid-software-testing.com/
8: https://www.satisfice.com/download/heuristic-teststrategy-model#page=3
9: https://www.developsense.com/blog/2016/05/thehonest-manual-writer-heuristic/
10: https://www.satisfice.com/blog/archives/748
11:
https://www.developsense.com/blog/2018/07/
exploratory-testing-on-an-api-part-3/
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Tesztautomatizálás Robot Framework
segítségével I. rész
A cikksorozat egy minta
web-alkalmazáson
azt
fogja bemutatni gyakorlati szemszögből, hogyan
lehet a Robot Framework
segítségével
tesztautomatizálni. Az első részben megismerkedünk a
Robot Framework alapjaival. Kialakítunk egy
webes automata tesztkörnyezetet,
megírjuk
az első kulcsszavainkat,
megvizsgáljuk, hogyan
tudjuk elérni a webelemeket és elkészítjük az első,
egyszerűbb teszteket.

Robot Framework bevezető
A Robot Framework (https://robotframework.org/)
az Apache License 2.0 alatt kiadott nyílt forráskódú
szoftver, és hozzá kapcsolódó ökoszisztéma
legtöbb könyvtára és eszköze is nyílt forráskódú. A
keretrendszert eredetileg a Nokia Networks fejlesztette
ki, és ma a Robot Framework Foundation támogatja.
A szakirodalomban gyakran RF-nek rövidítik a Robot
Framework-öt és az egyszerűség kedvéért mi is
rövidíteni fogjuk a nevet, de nem RF-ként, hanem
Robot-ként fogunk hivatkozni az eszközre.
A Robot egy kulcsszó vezérelt teszttervező,
tesztautomatizáló keretrendszer (Keyword Driven
Testing). Külső könyvtárak (interfészek) segítségével
több különböző technológián képes teszteket futtatni:
Web, Swing, SWT, Windows GUI, adatbázisok, SSH,
Telnet, API...
A Robot segítségével megvalósítható az adatvezérelt
tesztautomatizálás is (Data Driven Testing).

A Robot szerkezete
A
Robot
generikus,
alkalmazási
és
technológiafüggetlen keretrendszer, amely az alábbi
moduláris architektúrával rendelkezik (1. ábra):
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1. ábra
A
Robotot
„Tesztadat”-ok
segítségével
„programozhatjuk”. A tesztadatok könnyen átlátható,
egyszerűen szerkeszthető táblázatos formátumot
képviselő szövegállományok. A Robot a futtatás során
feldolgozza, értelmezi ezeket, végrehajtja a teszteket,
majd naplót és riportokat generál.
A fentiekből látszik, hogy „minden” tesztadat. A
kulcsszavak, a tesztesetek, a változók és a tesztadatok
is. Azt, hogy mit hogyan értelmez a robot a tesztadat
szövegállományok szintaktikai elemzésével derül ki.
A Robot több különböző formátumot támogat tesztadat
íráshoz:
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• A táblázatos formátum meghatározható
HyperText
Markup
Language
(HTML)
segítségével,
• tabulátorral elválasztott értékekkel (TSV: Olyan
CSV állomány, ahol a határoló nem a , vagy a ;
hanem a TAB),
• Plain text: Tabulátorral vagy | (pipeline)-al
elválasztot szöveg
• „reStructuredText” (reST) szövegformátum.
A Robot általában nem képes közvetlenül
kommunikálni a célrendszerrel. Például nem
képes a weboldalon önállóan ráklikkelni egy
linkre. A célrendszerrel való kommunikációt
külső könyvtárak segítségével végzi el. Ilyen
tesztkönyvtár például a webes alkalmazásokhoz a
SeleniumLibrary.

Első tesztek
Ez az anyag a tabulátoros Plain text használatával
mutatja be az alapokat. Ennek lényege, hogy a különböző
tesztadatok közé TAB vagy minimum 4 szóköz karakter
kerül. A félreértések elkerülése miatt innentől a „tesztadat
írás” helyett a „kód írás” kifejezést használjuk.
A továbbiakban egy konkrét példán keresztül
mutatjuk be a Robot használatát. Ennek előfeltétele
a Robot Framework környezet megléte. A környezet
összeállításához itt található útmutató: (https://github.
com/passedinformatika/robotframework/tree/master/
RF_I)
A környezet a következőket tartalmazza:
• Python
• Robot Framework
• SeleniumLibrary
• AngularJSLibrary (ez csak akkor kellhet, ha
Angularos alkalmazást szeretnénk tesztelni.
• Nokia/RED Editor
A Nokia RED használata nem szükséges, de
megkönnyíti a munkát. Kiemeli, színezi a beírt
szöveget és segíti a kódírást úgy, hogy kérésre felkínál
kód lehetőségeket. A továbbiakban a leírások azt
veszik alapul, hogy a RED telepítve van.

A tesztelendő alkalmazás
A http://automationpractice.com oldalt direkt
abból a célból készítették, hogy ezen lehessen
gyakorolni a tesztautomatizálást. Az oldal egy
teljes, női ruhákat áruló webshop-ot szimulál. A
tesztjeinket erre az oldalra fogjuk elkészíteni.
A teszteket Chrome böngészőben fogjuk futtatni,
de nem nehéz más böngészők használata sem.
A SeleniumLibrary leírásában megtalálható,
hogyan: http://robotframework.org/SeleniumLibrary/
SeleniumLibrary.html#Open%20Browser

Első lecke: Teszteset
Weboldal elérése
Az első Robot tesztesettel megpróbáljuk megnyitni a
Chrome böngészőben a kiszemelt webalkalmazás fő
oldalát.
1. Projekt létrehozás RED-ben: Webshop_test
2. New Project/Robot Framework/Robot Project
Next
Project Name: Webshop_test (Itt még beállítható a
projekt mappája is, ha a default nem megfelelő) Finish
A Project Explorer-ben megjelenik a Webshop_test
projekt. (Ha nincs ez a képernyőn, akkor: Windows/
Perspective/Reset Perspective)
Új munkaállomány létrehozása projektben: weboldal_
megnyitas.robot
1. File/New/File
2. a projekt kiválasztása,
megadása és Finish

majd

állománynév

A Robot futtatható, teszteseteket tartalmazó
állományainak plain text esetén a kiterjesztése .robot
Külső könyvtárak meghatározása: SeleniumLibrary.
Ennek a segítségével érjük majd el a böngészőn belüli
elemeket. A létrehozott weboldal_megnyitas.robot
szövegállományba kell beírni a következő sorokat (és
menteni).
*** Settings ***
Library
SeleniumLibrary

A Robotban a különböző típusú információkat
különböző adat-blokkokban adjuk meg. A blokkok
sorrendje tetszőleges. A *** Settings *** -el jelöljük
azt a blokkot, ahol többek között a külső könyvtárakat
határozhatjuk meg.
Robot kód formázása
A fenti példában a Library után TAB vagy minimum 4
szóköz áll A Robot a kulcssavak után és a paraméterek
között TAB-ot (minimum 4 szóközt) használ. Erre azért
van szükség, mert a kulcsszavak is tartalmazhatnak
szóközt.
Ha valahonnan Copy-Paste módszerrel Robot kódot
másolunk, figyelni kell, hogy megmaradtak-e az elválasztó
TAB-ok.
Teszteset lépés: Nyisd meg a Chrome-ban a megadott
weboldalt.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Automated
Software
Tester
Feladatok:
• banki informatikai alkalmazás
felhasználói, üzleti tesztelése;
• banki informatikai rendszer
részletes, angol nyelvű üzleti
specifikációjának megismerése és megértése;
• a specifikáció alapján a
tesztesetek elkészítése és a
tesztek automatizálása Robot
Framework használatával;
• a
tes z telések
során
felmerült hibák jelentése
a fejlesztőknek, illetve a
hibajavítások ellenőrzése;
• a tesztesetek karbantartása
és
szükség
esetén
módosítása.
Elvárások:
• az
ideális
pályázónk
érdeklődik a szoftvertesztelés,
tesztautomatizálás
iránt,
és igénye van a magas
minőségre;
• heti min. 30 óra vállalása
szükséges;
• közép-/felsőfokú
stabil
angolnyelv-tudás (szóban és
írásban);
• konstruktivitás, eredményesség,
logikai képességek;
• belső motiváció, csapatban
gondolkodás;
• precizitás, monotonitástűrés;
• analitikus gondolkodásmód.
Előny:
• Robot Framework, vagy
egyéb kulc s s zó alapú
tesztautomatizálási eszköz
ismerete;
• Git ismeretek;
• 1-2 év tesztelői tapasztalat.
• Amit nyújtunk:
• nemzetközi banki projekteken
folyamatos szakmai fejlődés;
• konstruktív vállalati kultúra,
egymást segítő összetartó
közösség;
• versenyképes
juttatási
csomag; széleskörűen
választható cafeteria;
előmeneteli lehetőség;
• rendszeres csapatprogramok,
közösségi események;
• telefon-előfizetés;
sportolási lehetőségek.

Megvalósítás: Az előző sorok után írjuk be még a
következő kódrészt. (Szebb, ha az előző után mégegy sort kihagyunk. 2. ábra):
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Tesztelő
Mi lenne a Te feladatod?
• Rendszerintegrációs tesztek
elvégzése
• Manuális tesztek futtatása
• Tesztadatok előállítása,
Oracle adatbázisból való
kigyűjtése
• Tesztelési tervek és tesztesetek
kidolgozása
megadott
követelmények alapján
• Hibakeresés, dokumentálás és
az adatok kódszintű analizálása
• Regressziós tesztek futtatása
Ha mindezzel rendelkezel,
• Német és angol nyelvtudás
• Tesztelői tapasztalat
• SQL ismerete
• Windows és linux operációs
rendszerek ismerete
• Odafigyelés a részletekre
továbbá dokumentálási
készség
• Precíz munkavégzés, jó
kommunikációs készség
És mit várhatsz cserébe?
• F i a t a l és barátságos
csapatot
• Fo l ya m at o s
fejlődési
lehetőséget az informatika
és a nyelvek területén,
• Cégen belüli előrelépési- és
karrierépítési lehetőséget
• Ergonomikus,
modern
munkakörnyezet MillPark
• Szükséges tapasztalat:
• 1-3 év szakmai tapasztalat
• Szükséges nyelvtudás:
A felsoroltak közül mindegyik:
• Angol (Középfok/kommunikációképes szint),
• Német (Középfok/kommunikációképes szint)

2. ábra
• A Test Case blokk tartalmazza a teszteseteket
• A Test Case blokkban az első teszteset neve
Open Test Link.
• A teszteset lépései a teszteset sorai. A Robotbanban a lépéseket a teszteset neve alatt egy TABbal beljebb kell kezdeni.
• A böngésző megnyitása és a megnyitott
böngészőablak teljes-képernyősre méretezésére
a SeleniumLibrary tartalmaz kulcsszavakat.
A SeleniumLibrary használható kulcsszavai:
http://robotframework.org/SeleniumLibrary/
SeleniumLibrary.html
• Ha egy könyvtárat behúzunk a Settings blokkban,
akkor a könyvtár kulcsszavait a következő
formában mindig elérhetjük: könyvtárnév.
kulcsszó

Kulcsszó vs Keywords
A teszteseteket kulcsszavak segítségével lehet
megírni. Az előző példában az Open Browser és a
Maximize Browser Window a SeleniumLibrary
kulcsszavai voltak. A Robot kulcsszavai 4 helyről
származhatnak:
1. Saját, beépített kulcsszavak (BuilIn): ezeket a
Robotban mindig lehet használni.
2. Standard könyvtárak kulcsszavai: A Robottal
együtt
(egybecsomagolva)
terjesztik.
Használatukat jelezni kell a Settings blokkban a
Library kulcsszó segítségével.
3. Külső könyvtárak: Ezeket a használat előtt
telepíteni kell. A telepítés után ugyanúgy lehet
használni, mint a standard könyvtárakat. (Ilyen a
SeleniumLibrary.)
4. Saját kulcsszavak: Magunk és készíthetünk
kulcsszavakat már meglévő kulcsszavak
felhasználásával,
vagy
például
Python
programként. (Saját kulcsszó készítésről lesz
még szó később bővebben.)
A magyar „kulcsszó” talán félrevezető lehet, mert
nem feltétlenül 1 szóról van szó, hanem egy
teljes mondatról. Egy teljes mondat felel meg
egy kulcsszónak. Ez lehetőséget ad arra, hogy
a teszteseteink az üzlet számára is értelmes
elnevezéseket kapjanak.
A teszteseteink nevei lehetnek akár magyarul
(ékezetekkel) is értelmes címek, pl. így (3. ábra):

Tesztesetek futtatása
A RED-ben a zöld nyílra klikkelve el lehet indítani a
tesztesetet. Ha az indítás előtt nem mentettünk, akkor
szólni a fog a mentés miatt.
Ha parancssorból szeretnénk futtatni a tesztet, akkor
előbb be kell lépni a tesztet tartalmazó könyvtárba,
majd a következő paranccsal megtehető a futtatás.
robot -T -d reports weboldal_megnyitas.
robot

• A -T kapcsoló timstamp-et készít a riport
állományokhoz, hogy a későbbi eredmény ne írja
felül a mostanit.
• A -d kapcsoló után megadhatunk egy
mappanevet, ahova a riportok kerülni fognak
• Az utolsó paraméterünk a tesztet tartalmazó
állomány. (Ez nemcsak egy állomány lehet. Később
nézünk példát teszteset-csoport futtatásra.)

Tesztfutás eredménye
A Robot megnyitja a Chrome böngészőben az oldalt
és teljes képernyősre állítja.
• A consol-on (RED-ben egy külön ablakban)
megjelenik az eredmény.
• A reports mappában keletkezik három állomány:
• output.xml: XML formátumú teljes futási log
• report.html: Egy összefoglaló html oldal a
futásról
• log.html: Egy részletes futási log, html
formában

M á sod ik l e ck e :
Teszteset Sign in gomb
megnyomása
SeleniumLibrary: locatorok
Ahhoz, hogy weboldalon objektumokkal tudjunk
műveleteket végezni, valahogyan azonosítani kell
tudnunk ezeket az objektumokat. A webelemek
azonosításához az előző leckében behúzott
SeleniumLibrary-t tudjuk használni.
A SeleniumLibraryban a webelemeket azonosítására
locator-okat használ. Egy locator egy szabályt jelent,
hogy hogyan lehet megtalálni egy adott elemet.

3. ábra
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Stratégia

Mi alapján keres?

Példa

id

Webelem id

id:example

name

name attributum

name:example

identifier

id vagy name
attributum

identifier:example

Webelem class
Tag neve.

class:example
tag:div

xpath

XPath kifejezés.

xpath://div[@
id=”example”]

css

CSS selector.

css:div#example

class
tag

A SeleniumLibrary ad lehetőséget saját stratégia,
azaz saját locator készítésére is. (Ezzel a
módszerrel ebben a számban Őri Róbert:
Dinamikus objektumelérés Robot Frameworkben
cikke foglalkozik.)
Ha a Chrome vagy Firefox böngészőben
megnyitjuk a tesztelendő oldalt és F12-t nyomunk,
akkor előugrik egy fejlesztői eszköztár, ami hasznos
segítség az XPath-ok kitalálásához.
Megfelelő XPath
A Bejelentkezés gombra pl. felírhatjuk a következő
XPath-t: //a[contains(text(), ’Sign in’)]
Egy elemre általában többféleképpen is
megadhatunk
XPath-t.
Például
működne
a //a[@class=’login’] is. A sorozat későbbi
részében bemutatásra kerül, hogy hogyan lehet
a tesztautomatizálásba bevonni a manuális
tesztelőket, akik nem értenek az automatizáláshoz.
Ehhez viszont szükséges az, hogy az XPath
lehetőleg megfeleljen a következőknek:

dom

DOM kifejezésn.

dom:document.
images[5]

link

Hivatkozás (link)
pontos szövege

link:The example

partial link

Hivatkozás (link)
szövegrészlete

partial link:he ex

jquery

jQuery kifejezés.

jquery:div.example

• Lehetőleg ne tartalmazzon sorrendiségre utaló
számokat, pl.: //li[2]

default

Kulcsszóspecifikus
alapértelmezett
viselkedés.

default:example

• Ha szeretnénk, hogy a manuális tesztelők is
tudjanak a későbbiekben automatizált esetet
készíteni, akkor a képernyőn megjelenő labelek,
felíratok szerepeljenek az XPath-ban.

4. ábra
A SeleniumLibrary-ban van
szabályrendszer,
stratégia
azonosítására.

néhány beépített
web-objektumok

Kulcsszóspecifikus alapértelmezett viselkedés.
default:example

A legtöbb webalkalmazás elég komplex, így
valószínűleg az id, tag, name, class locatorok-at
nem fogjuk tudni használni tesztautomatizáláshoz.
A cikksorozatban az Xpath locator stratrégiát fogjuk
használni. Ennek a mintájára felépíthető a css, dom,
jquery stratégia is.
Az XPath kifejezések egy külön cikk lehetne, itt most
nem térünk ki rá. (Xpath alapok pl.: https://www.
w3schools.com/xml/xpath_intro.asp)
Amit még ki fogunk használni, hogy ha a lokátor
vagy (//-el kezdődik, akkor a lokátor XPath

//

kifejezésnek tekinthető. Más szóval, a //div
használata egyenértékű az explicit xpath://div
használatával.

• Egyértelműen egy elemet azonosítson be.

• A legtöbb esetben a webalkalmazás logikáját
figyelembe tudjuk venni. Az alkalmazás logikájára
építve tudunk majd saját locator-t készíteni.
• A relatív elérések használata ajánlott (Pl. A
legkevesebb esetben van szükség a gyökértől
indulni. Pl.: /html/akarmi kerülendő)
Ha több elemnek felírható úgy az XPath-a, hogy csak egy
részletben különböznek, akkor erre lehet paraméteres
kulcsszót vagy locator-t készíteni. (Lásd később)

„Sign in” megnyomása
A Test Cases blokkba írunk egy újabb tesztesetet az
előző után.
Ha most újra futtatjuk a teszteket, akkor látni fogjuk,
a böngészőben megnyitja a webshopot, teljes
képernyőre igazítja a böngészőt, majd megnyílik a
regisztrációra és belépésre alkalmas aloldal.
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SZOFTVERTESZTELŐ
Főbb feladatok, munkák:
• Funkcionális, end-to-end
és regressziós tesztelés
megtervezése,
• Tesztesetek és tesztforgatókönyvek készítése,
• Tesztelés végrehajtása,
• Tesztelés
értékelése,
dokumentálása
és
riportolása,
• Közreműködés a hibakezelési
és változáskezelési folyamatokban.
Az
álláshoz
tartozó
elvárások:
• Egyetemi vagy Főiskolai
végzettség,
• 3 - 5 év manuális tesztelésben szerzett tapasztalat,
• Tesztesetek
írásában
szerzett gyakorlat,
• Angol nyelv ERŐS társalgási szintű ismerete,
• MS Office felhasználói
szintű ismerete.
Az állás betöltéséhez
előnyt jelent:
• ISTQB vizsga,
• IT s z o l g á l t a t ó cégnél
töltött tapasztalat.
Amit kínálunk:
• A versenyképes átlagnál
magasabb
kereseti
lehetőség,
• Változatos
projektek,
naprakész technológiák,
• Szakmai fejlődési lehetőség (a cég ingyenesen
biztosítja kollégái számára
az MS képzéseken, vizsgákon való részvételt),
• Hosszú
távú
karrierlehetőség egy stabil hátterű cégnél,
• Exkluzív munkakörnyezet
és körülmények: játékterem, pihenőszoba, céges
grill party-k, csapatépítő /
fakultatív programok, stb.
várják az új munkatársakat!
Szükséges tapasztalat:
• 3-5 év szakmai tapasztalat
• Szükséges végzettség:
• Egyetem
Szükséges nyelvtudás:
• Angol (Középfok/kommunikációképes szint)
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5. ábra
Akkor is működött volna az egylépéses tesztünk,
ha lehagyjuk a „SeleniumLibrary.”-ot a lépés
elejéről. A Robot megvizsgálta volna, hogy a
Click Element kulcsszó melyik könyvtárban van
meghatározva. Azzal, hogy elé írjuk a könyvtárat,
megkönnyítjük Robot dolgát. Ráadásul így mi is
írhatnánk hasonló névvel kulcsszót, ekkor az itt
használt forma kötelező lenne, csak így tudná a
robot megkülönböztetni a kettőt.

6. ábra
A példánk működött volna a „//a[contains(text(), ’Sign
in’)]” helyett a „link:Sign in” locatoros megadással is.
Az életben ritka, hogy ennyire egyszerűen adható
meg egy elem. Az „életet szimulálva” maradunk az
XPath-os megoldásnál. (Ilyen esetben a valóságban
gyorsabb és szebb a link locator startégiát használni!)

7. ábra
A teszteset akkor valódi teszteset, ha tartalmaz
ellenőrzést is. Miután megnyomtuk a Sign in gombot
(igazából linket), nézzük meg, hogy megjelent-e
az oldalon a „AUTHENTICATION” felírat. A Press
Sign in teszteset következő sora (7. ábra):
Page Should Contain

AUTHENTICATION

• példa:
Kezdőoldal
megnyitása
saját
keyworddel:
• példa: Navigációs sávon egy elemre klikkelni
Ez a példa tartalmaz egy eddig nem használt elemet, a
paraméterezést. A terv az, hogy olyan kulcsszót írunk,
aminek használat közben megadhatjuk, hogy Contact
us vagy Sign in elemre klikkeljen-e. A Keywords
blokkban maradva (7. ábra):

Az [Arguments] részben lehet felsorolni TABokkal, milyen paramétereket szeretnénk használni
a kulcsszóban. Többféle paramétertípus létezik a
Robotban, mi most csak a szöveges paraméterrel
foglalkozunk. A szöveges paraméter formája (8. ábra):
${paraméternév}.

2000-ben szerezte meg tanári
diplomáját
matematikaszámítástechnika
szakon.
2006-ig tanárként dolgozott.
2006 óta szoftver-teszteléssel
foglalkozik. Főként banki
és
telekommunikációs
területen szerzett tesztelési,
tesztautomatizálási
és
tesztvezetői tapasztalatokat.
Jelenleg
több
projekten
szakmai vezető és ennek a
magazinnak a főszerkesztője.

A Click Element sorban aztán a konkrét ’Sign
in’ szöveg helyett ezt a paramétert írtuk be.
Hogyan módosul a Test Case szekció?
A Click Navigation kulcsszó után adtuk meg, hogy
melyik elemet szeretnénk megnyomni: Sign in.

Kulcsszavak

Előretekintés

A Robot legfontosabb tulajdonsága, hogy
kulcsszóvezérelt. Eddig is használtunk olyan
kulcsszavakat (pl. Open Browser, Clic Element),
amiket a rendszer vagy az interfész adott. A
Robot igazi ereje akkor használható ki, ha
saját kulcsszavakat készítünk. Saját kulcsszót
készíthetünk úgy, hogy a már meglévők
segítségével alkotunk újat, vagy úgy is, hogy
programozunk. A programozásra csak nagyon
különleges esetben van szükség.

Ez az első rész csak egy egyszerű „kezdjük el” típusú
betekintést ad a Robot Framework használatába.

Kulcsszavakat *** Keywords *** blokkon
belül lehet készíteni. A kulcsszavak szerkezete
megegyezik
a
tesztesetek
szerkezetével.
Egy elkészült kulcsszó felhasználható más
kulcsszavakban és tesztesetekben is.

Szőke Ármin

Nem egy teljes tananyag, csak egy kedvcsináló. A
sorozat következő részeiben terv szerint a következő
témákról lesz még szó:
•
•
•
•

tesztstruktúra kialakítása,
data driven test megvalósítása,
tesztadatok menedzselése
együttműködés a fejlesztéssel (CI, verziókezelés,
folyamatok, módszerek, technikai együttműködés)
manuális tesztelés Robottal?
Szerző: Szőke Ármin

8. ábra
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Dinamikus objektumelérés
Robot Framework-ben
A webes teszt automatizálás
egyik legkritikusabb része
az objektumok elérésének
meghatározása. Erre különféle lehetőségeink vannak,
melyekhez kapcsolódóan
számtalan pro és kontra
érvet fel lehet sorolni.
De mi van akkor, ha az
elemek
meghatározását
nem a szokásos “statikus”
módszerrel,
hanem
dinamikusan
próbáljuk
megoldani?! Lássuk, hogy
tudunk-e alternatívát,
vagy kiegészítést ajánlani a jelenleg szinte
egyeduralkodó
Page
Object
Model-hez,
és
vajon milyen helyzetekben
tudjuk
alkalmazni
a
megoldásunkat! Ez alkalommal nem más lesz az
eszközünk, mint a Robot
Framework, és csemegeként
vigyük magunkkal saját
kíváncsiságunkat.

Bevezető
Ha webes teszt automatizálási feladatot kapunk,
talán az egyik legelterjedtebb módszer a rendszer
objektumok elérésének a tárolására a Page Object
Model. Egy weboldalon a gyakorlatban ez egyet jelent
azzal, hogy a különböző beviteli mezők, gombok, és
más használni kívánt teszt objektumok megfogásához
szükséges adatot oldal szinten, fa struktúrában tároljuk.
Minden ilyen „oldal” felel a saját objektumai eléréséért
és a futtatott teszt felé történő kiszolgálásáért.
De mi van akkor, ha az egész kezd átláthatatlanná
válni? Vagy túlságosan is nagy erőforrást igényel
az esetleges módosulások kijavítása? Ebben a
cikkben egy lehetséges alternatívát mutatok be,
amelyhez nincs szükség másra csak egy kicsit
kísérletezőbb gondolkodásmódra, és némileg
több, együtt eltöltött időre a fejlesztővel egy
hatékonyabb megoldás érdekében.

Dinamikus Selector, de
mitől dinamikus?
A Page Object Model-ben az oldalról kinyert
objektumelérések leggyakrabban a konkrét xpath
útvonalak, vagy css selectorok, (esetleg egyéb),
amelyek egyértelműen azonosítják az elemet.
A gyakorlatban, ha az oldal egy nagy form-ot
tartalmaz, akkor ez egy szép hosszú beviteli mező,
gomb, legördülő stb. listát fog jelenteni, amelyben
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minden elemnek megtalálható a saját egyedi elérési
útvonala, a legtöbbször egy saját GET függvénnyel
kiegészítve.
Az általam bemutatni kívánt módszer szerint az oldal
elemeinek selectorait nem statikusan, egyenként
adom meg, hanem előre leegyeztetett szabályoknak
megfelelően építem fel őket dinamikusan, futásidőben,
ily módon egy egyedi lokátor típust bevezetve.
Bár e cikkben a konkrét példák Robot Frameworkben
vannak megvalósítva, de az elv könnyen átültethető
egyéb tesztautomatizálásra alkalmas eszközbe is.

Szakítsunk a dogmákkal
Amikor először hallottam arról, hogy a képernyőn
megjelenő szöveghez (label) kössem a tesztobjektumaim megtalálását, kissé erőt vett rajtam
egyfajta fojtogató érzés, amelyet talán mindannyian
ismerünk, és érzünk, ha olyasmit veszünk fontolóra,
ami ellen az eddigi ismereteink agresszívan tiltakoznak.
Hiszen a megjelenített szövegek sűrűn változhatnak.
Azért kötjük objektumainkat id-khoz, class-ekhez,
egyedi azonosítókhoz, hogy lehetőleg a minél több
ideig használható, egyértelmű azonosításukat
megoldjuk.
Ha összehasonlítjuk a Page Object Model-t és a
Dinamikus Selectorok használatát, akkor figyelembe
kell vennünk azt, hogy mennyi erőforrás ráfordítással
jár az oldal módosítása utáni kód karbantartás:

www.tesztelesagyakorlatban.hu
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1.

Ha csak a labelek és egyéb szövegek változnak,
akkor a régi módszer jobbnak tűnhet, hiszen
semmilyen munka sincs az objektumleírókkal.
Amik eddig lefutottak, azok valószínűleg ezután
is lefutnak, ha figyelmen kívül hagyjuk a szöveg
ellenőrzéseket, amit nyilvánvalóan elbukunk
az első futásnál. A label alapú dinamikus
selectoroknál sajnos minden szöveget frissíteni
kell, hogy újra működő kódot kapjunk. Mivel
konkrét szöveget kell másik konkrét szöveggel
helyettesíteni, ez általában megoldható akár fileokon keresztül is, keresés/csere funkcióval.

belül helyezkedik el, és ezt a szabályt követi a
Password label és input is.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Amennyiben egyeztetünk a fejlesztővel az
oldal felépítését illetően, megismerhetjük
az ehhez hasonló mintákat, amik során
könnyen felépíthetjük az objektumaink
elérését biztosító XPATH-t.
A közvetlen szülőjük közös, tehát a létrehozott
szabály, amely visszaadja az inputot: (3. ábra)

Senior
automatizált
tesztelő
Főbb feladatok, munkák:
• Automata tesztelési projektekben való részvétel
• Front-end és XML tesz-

2.

Ha az oldal szerkezete változik, akkor már
érdekesebb lehet a kérdés. Amennyiben új
objektumok kerülnek be a html dokumentumba,
avagy régiek kerülnek ki onnan, akkor a tesztobjektumaink elérése megváltozhat. Ez esetben
újra ki kell gyűjteni az elérési útvonalakat a
régi módszer szerint. Dinamikus selectorokat
használva a teszteset továbbra is lefut, hisz
a labelek nem változnak, és amennyiben a
fejlesztővel leegyeztetett szabály az új verzióban
is érvényes, akkor a szükséges módosítás, (ha
egyáltalán szükséges), csak új esetek írása,
vagy egyszerű teszteset pontosítás lesz, ami
lényegesen kevesebb munkát igényel.

3.ábra

telési

projekteken

való

munkavégzés

Vegyük észre hogy ha az ’Email address’ kifejezést
kicserélem egy változóra, akkor minden olyan
elemet el tudok érni, ami ilyen struktúrában szerepel
az oldalon, például a Password mezőt: (4. ábra)

• Fejlesztő csapattal való
szoros együttműködés
• Tesztesetek

és

doku-

mentációk elkészítése
• UK

csapattal

való

munkavégzés Scrum mód-

4.ábra

szertannak megfelelően
Az

álláshoz

tartozó

elvárások:
• .NET (Core), Specf low,

Lássuk a medvét

Selenium -Webdriver
• Automatizált

tesztelésben

szerzett minimum 3-4 év

Ahhoz, hogy mérlegelni tudjunk, látnunk kell a
gyakorlatban is, hogy mire is gondolok fejlesztővel
leegyeztetett szabály alatt. Adott egy weboldal
részlet, (a példa innen van: http://automationpractice.
com/index.php?controller=authentication&back=myaccount): Aminek a beviteli mezői így néznek ki:
(1., 2. ábra)

munkatapasztalat
• Aktív, folyékony angol nyelvtudás szóban és írásban
• Előnyök:
• Back-end tesztelésben szerzett tapasztalat
• Fejlesztésben,

kódolásban

szerzett tapasztalat
Amit kínálunk:
• Átlagon felüli juttatási csomag
• Alvállalkozói státuszra való
lehetőség - ez esetben könyvelői támogatás nyújtása
• Rugalmasság, home office

1.ábra

5.ábra

lehetőség
• Támogató kollégák, családias
munkakörnyezet

2.ábra
A cikk nem tartalmazza a teljes html-t a példáknál,
csak a példák megértéséhez hasznos dolgokat.
A teljes elemzéshez meg kell látogatni a http://
automationpractice.com oldalt.
Ha megtekintjük az ábrát, láthatjuk, hogy az
Email label és email input egy saját div-en

Jó-jó, de mi van, ha többszáz Mentés gomb
és félmillió Email cím mező van egyetlen
oldalon?
Nyilvánvalóan túlzó a kérdés, de például az eredeti
oldalon az alábbi képen látható elrendezésben két
Email address mező található (5. ábra).
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Junior tesztelő
Feladatok:
• Specifikációk review-zása,
• tesztesetek megírása és
futtatása,
• hibák feltárása és újratesztelése,
• hibák elemzése és hibajegyek feladása,
• t e s z t e s e t e k automatizálása,
• hibajegyek követése és
változások kezelése,
• az alkalmazások funkcionális tesztelése,
• automata tesztek írása és
karbantartása,
• részvétel a tesztelési és
fejlesztési
folyamatok
továbbfejlesztésében.
Elvárások:
• Szoftver
tesztelői
munkakörben szerzett 1-3
év munkatapasztalat,
• programozási
nyelvek
ismerete (Java,C#),
• jó analitikus és problémamegoldó képesség,
• önálló munkavégzés,
• jó kommunikációs képesség,
• készség a csapatmunkára,
• terhelhetőség, precizitás,
monotonitás tűrés.
Előnyök:
• ISQTB vizsga, középszintű
angol nyelvismeret
• Szükséges tapasztalat:
• 1-3 év szakmai tapasztalat

Ez gyakori jelenség. Általában a hasonló
elnevezésű objektumok más-más célt
szolgálnak, és ezér t egy weboldalon
más-más szekcióban foglalnak helyet.
A példánkban a két szekció az „ Already
registered?” és a „Create an account ”
blokk. Ilyenkor nincs más teendőnk, mint
plusz paraméterként belevenni a szekció
nevét, így referálhatunk a megadott blokk
megadott mezőjére.
Az eredeti oldalon a szekciók egy-egy form-ban
találhatók, amik egy h3 tag-ben tartalmazzák a
szekciók nevét.
Így a számunkra jó XPATH (6. ábra):

Megvalósítás
Frameworkben:

Robot

A Robot Framework-höz az alábbi kiegészítéseket
használtam:
Selenium Library A webes automatizáláshoz
szükséges RF-ben.
RED Eclipse alapú szerkesztő és debugger, amit a
Nokia fejlesztett.
PyYAML: Python könyvtár, könnyen kezelhetővé teszi
YAML adatokat.
A továbbiakban a Robot Framework, valamint a fenti
eszközök telepítésére és beállítására nem térek ki,
de könnyedén találhatunk leírásokat és segítséget a
neten, ha rászánunk egy kis időt a kutakodásra.

6.ábra
Változókkal (7. ábra):

7.ábra

További előnyök:
• A labelek használata miatt nem technikai
emberek
számára
is
könnyebben
olvasható.

Robot Framework megismeréséhez ajánlom Szőke
Ármin a témával foglalkozó „Tesztautomatizálás Robot
Framework segítségével 1.rész” cikkét.
A feladat:
Regisztrációs folyamatot szeretnék automatizálni az
http://automationpractice.com/ oldalon.
A folyamat 3 oldalt érint:
LANDING PAGE––˃AUTHENTICATION----˃ CREATE AN ACCOUNT

• Ha dinamikus attribútumok vannak a tageknél, ami manapság eléggé gyakori,
akkor az sem jelent problémát.
• Ha a fejlesztő tartja magát a szabályhoz,
akkor az új fejlesztésekhez szükséges tesztek
legyártása sokkal könnyebb, mert csak a
megfelelő label-ekkel kell megírni a tesztet és
nincs szükség lokátorok kigyűjtésére.

Segédeszköz:
Selenium Library-ben van egy olyan lehetőség, hogy
saját lokátort (tehát szabályt) lehet készíteni. Ezt az
alábbi példához hasonlóan tehető meg. Első körben
létrehozzuk a szabályt (8. ábra).
A szabálynak mindig 4 paramétere van, ebből
számunkra az első kettő az igazán fontos.

8.ábra
• Mivel a modern webfejlesztő eszközök
amúgy is sablonszerűen generálnak
oldalakat, így a módszer teljes mértékben
illeszkedik az általuk készített kódhoz.
• Ha az oldal mégis tartalmaz olyan
elemeket, amikre nem készíthető ilyen
szabály, akkor még mindig készíthetünk
belőlük egy kivétellistát, amit egyedileg
kezelünk le.

${browser} : referencia a WebDriver példányhoz
(Ennek az értékére csak ritkán van szükség.)
${strategy} : Lokátor stratégia neve. Valójában ez
az a paraméter, amit használni fogunk. A legtöbb
esetben ebben a paraméterben adjuk át a label
értékét. (Lásd később.)
A szabály visszatérési értéke mindig egy
web-element. Ha nem javascriptezünk, akkor

9.ábra
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számunkra a legegyszerűbb módszer a „Get
WebElements” kulcsszó használata lesz.
Mielőtt használjuk a szabályt, amit létrehoztunk,
mindenképpen regisztrálnunk kell az Add Location
Strategy kulcsszóval(9. ábra):
Ezután már használható a saját lokátor, valahogy így
(10. ábra):

amelynek szövege a ${locator} paraméterben
megadottal egyezik.
A tesztesetünkben a paraméterünk a ’Sign in’ lesz.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Adjuk hozzá a szabályt a test suit-nak
A locator működéséhez előbb „Add locators”
kulcsszóval hozzáadjuk a startégiát egyedi selector-

Junior
manuális
tesztelő

14.ábra
10.ábra

ként az alábbi sorral (14. ábra):

A sor hatására megkeresi azt az elemet, aminek az idja „Valamilyen érték”-et tartalmaz és ráklikkel.
A stratégiánk az lesz, hogy létrehozunk ez alapján
egyedi lokátor típusokat (szabályokat), majd ezeket
a tesztesetek végrehajtása előtt egyetlen kulcsszó
használatával hozzáadjuk az alap lokátor típusokhoz.
Innentől a saját lokátor típusainkat tudjuk használni.
A tesztesetet tartalmazó file a regisztracio_din_sel.
robot lesz, és az egyedi lokátorokat tartalmazó file
pedig a locator.robot lesz.

A fenti sor használata után a szabályunkra LOC_
header néven hivatkozhatunk.

A beviteli adatokat egy YAML állományból olvassuk ki
és változókként hivatkozhatunk majd rájuk.

LANDING PAGE
A főoldalon nem sok dolgunk van. A header-ben
találunk egy linket, ami átdob az AUTHENTICATION

A tesztesetet tartalmazó regisztracio_din_sel.
robot-ban létrehozzuk az új lokátortípust használó

15.ábra
„Headerben kattintás” kulcsszót (15. ábra):
Mivel létrehoztuk az egyedi lokátorunkat „LOC_
header” névvel, így az paraméterben meg fogja kapni
a ${nev} változót, ami esetünkben a ’Sign in’ érték lesz.
Ezt a Locator Header kulcsszó behelyettesíti
az xpath-be, a megadott helyre, lefut a
SeleniumLibrary.Get WebElement függvény, ami
megkeresi a megfelelő objektumot, majd elmenti a
${element} változóba, amit egyből vissza is ad az
interakció elvégzéséhez.

Főbb feladatok, munkák:
• A u t o m a t a tesztelő - és
fejlesztő csapattal való
szoros együttműködés
• Fejlesztési projektek Unit
tesztelése
• Teszt dokument ác iók
elkészítése
• Debugging
Az
álláshoz
tartozó
elvárások:
• Fél-1 év manuális tesztelési tapasztalat
• A k t í v, f o l yé ko ny angol
nyelvtudás
• Precizitás, igényes munkavégzés
Előnyök:
• Automata tes z telési tapasztalat
• ISTQB vizsga
Amit kínálunk:
• Korrekt bérezés és egyéb
juttatási csomag
• Rendszeres Home office
lehetőség
• Rugalmasság
• Innovatív, támogató csapat

Ezek után egy Test case-ben így lehet a Sign in-ra

16.ábra
11. ábra
oldalra (11. ábra).
HTML struktúra (12. ábra):
Dinamikus selector meghatározása:
Mivel a header dobozban kvázi csak linkek
vannak, ráadásul egyik sem szerepel ugyanazon
névvel, egyszerűen megtalálhatók a nevük

kattintani (16. ábra):
Figyeljük meg: A Locator Header Keyword több
argumentummal is rendelkezik. Ezek közül nekünk
csak a ${locator} lényeges. Ez tartalmazza azt az
értéket, amit mi a „:” után megadunk. (Futásidőben
a többi változó is kap értéket, de ezekkel ebben a
cikkben nem foglalkozunk.)
Mivel a lokátor összekötése a teszt kulcsszóval

12. ábra
szerint. (13. ábra)
Ha megnézzük az xpath felépítését, láthatjuk, hogy a
header container alatt található összes linkre szűrünk,

ugyanígy működik minden elemnél, ezért a
továbbiakban csak a lényegi részekkel foglalkozunk
a trükkösebb típusoknál.

13. ábra
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AUTHENTICATION
Itt ki kell töltenünk egy email címet és meg kell
nyomnunk egy gombot (17. ábra).

Button esetén sokkal könnyebb a helyzet,
trükközni sem kell. Az előzőek alapján könnyen
összerakható.

AUTOMATION
TESTER
• Key Competencies
• Plan, execute, supervision
of test tasks
• Perform: unit test, performance test, platform test,
integration test and regression tests
• Prepare and execute test
scripts
• Create test documents
• Closely work with developers in resolving the defects
• Create Continuous Integration Scripts
• Understand and create
User Stories
• Gather and understand
business needs
• Communications
with
Scrum teams and Product
Owners
• Key Experiences
• Strong automated testing
skills
• Experience in Agile Delivery Methodology
• Experience of using recognised test management
applications
• Experience with test planning
• Ability to identify, manage
and report risks
• Good experience with
SQL
• Experience with REST solutions
• SVN and GIT knowledge
• Experience with JAVA
technologies
• Sector(s):
• IT Development
• Programmer, Developer
• System Manager
• Tester, Test Engineer
• Full time
• Experience required:
• 1-3 years professional experience
• Required language level:
• English - intermediate /
communication

Mégegy „trükköt” tartalmaz a szabályunk. A szabály jó
text és textarea típusú input-mezőkre is
(… //*[self::input or self::textarea]).

CREATE AN ACCOUNT
Utolsó oldalunk jócskán ellát minket kitölteni
valóval, hisz itt történik a regisztráció lényegi része.
Azt azonban már most felfedezhetjük, hogy a nagy
részük szöveges mező, amihez már tökéletes az
általunk eddig létrehozott lokátor.
Nézzük, ami még nem volt, és érdemes róla szót
ejteni (20. ábra)!
17. ábra
HTML struktúra (18. ábra):

18. ábra

19. ábra
Dinamikus selector meghatározása:
A fenti lokátor meghatározás trükkje az, hogy
lehetőséget biztosítunk szekció megadására is,
de nem tesszük kötelezővé, hogy ezt megadja a
felhasználó. Tehát ha a képernyőn egy label alapján
be lehet azonosítani egy szövegmezőt, akkor ezt
megtehetjük, de ha a mezőazonosításhoz szükséges,
megadhatjuk a szekciót is szekció;label formában.
Magyarázat:
• Split String egy szövegből listát készít. A
szövegben a listaelem-határoló esetünkben a ;
jel. Ha nincs ; jel, akkor a lista egyelemű lesz,
különben kettő.
• A Get Length lekérdezi egy lista elemszámát.
• A „Run Keyword if
feltétel
kulcsszó1
ELSE
kulcsszó2” megvizsgálja a feltételt,
esetünkben, hogy a lista kisebb-e két elemnél,
és ha igaz, akkor kulcsszó1-et, ha nem igaz,
akkor kulcsszó2-t hajtja végre.
A listák első elemének indexe a Robot Frameworkben
0. Pl.: @{element_parameterek}[0]

28.oldal

20. ábra

www.tesztelesagyakorlatban.hu

GYAKORLAT
A
„sima”
Select-nél
ugyanahhoz a labelhez
egyetlen legördülő tartozik,
a SelectDate-nél három is.
Mivel a dátum választás
specifikus eset szokott lenni,
és valószínűleg ugyanúgy
van megoldva mindenhol
az oldalon, semmilyen
problémát nem fog okozni,
hogy külön lokátor típust
készítünk. Természetesen
a lokátorban meg kell
adni, hogy a választólisták
közül melyikre gondolok.
Ezt pedig az eddig is
használt ’;’-vel oldható meg.
Mint az eddigieknél, itt is
felkészültem szekcióneves
és
nem
szekcióneves
paraméter
megadásra.
Példák
${locator}
megadásra:
•
•
•
•

YOUR PERSONAL
INFORMATION;
Date of Birth;days
Date of Birth; months
Date of Birth; years

A teljes kód természetesen
letölthető
a
jelölt
elérhetőségen, Webshop_
test névvel1.
21. ábra HTML struktúra

• YOUR PERSONAL INFORMATION; Title;Mrs.
• Title;Mrs.

Szoftvertesztelő
Feladatok és felelősségi
körök:
• Java alapú alkalmazások
tesztelése manuálisan
• Tesztesetek kidolgozása,
teszt
forgatókönyvek
összeállítása
• Üzleti szoftverekkel kapcsolatos fejlesztések folyamatos támogatása
• Részvétel a tesztelési
módszerek és folyamatok
fejlesztésében
• Tesztelési kockázatok és
prioritások felismerése és
elemzése
• Elvégzett tesztek kiértékelése,
h i b á k és fejlesztési ötletek rö gzítése, ezek
életciklusának
végigkövetése
• Komplex
funkcionális,
integrációs és rendszer
szintű tesztelési feladatok
ellátása
• Szoros
együttműködés
a fejlesztőkkel, üzemeltető k kel,
te r m é k m e nedzserekkel
Elvárások:
• F e l s ő f o k ú Informatikai
végzettség
• 2+ év webes szoftvertes z telésben
szerzett
tapasztalat
• Szoftvertesztelési
módszerek ismerete
• Erős QA szemléletmód
• Verziókövető rendszerek
ismerete (Git, SVN)
• Linux operációs rendszer
mélyebb ismerete
• Ko m m u n i k á c i ó
képes
angol nyelvtudás szóban
és írásban egyaránt
Előnyt jelent:
• Az a l á b b i technológiák
ismerete: Java, Javascript,
Selenium
Webdriver,
Gherkin, HTTP, REST,
SOAP, Jenkins
• ISTQB vizsga
• Agilis módszertani ismeret
• Kriptográfiai alapismeret

22. ábra Rádiógomb szabály meghatározása
Rádiógomb választásnál annyi a trükk, hogy itt
közvetlenül az értéknek megfelelő inputra kell kattintani.
Tehát a ${locator} paraméter nem csak labeleket,
hanem a kiválasztani kívánt értéket is(!) tartalmazza,
és azon pedig már csak egy klikk parancsra van
szükség. Példák a ${locator} paraméterre:

ÁLLÁSHIRDETÉS

Még néhány gondolat:
Ha megfigyeljük a létrehozott lokátorokat, akkor
felfedezhetünk
bennük
gyakran
ismétlődő
elemeket. Ilyen például a h3 meghatározáshoz
használt
xpath
részlet,
vagy
a
label
meghatározáshoz használt részlet. Ezeket
könnyedén kicserélhetnénk GET-es függvényekre,
amik visszaadják nekünk a paraméterben
megadott objektum xpath elérhetőségét, és
ezekből a visszakapott részletekből állítanánk
össze a végleges selector-t.

Amit Megbízónk kínál:
• Stabil hátterű, dinamikusan fejlődő szervezet
sikereiben való részvétel
• Innovatív irodai környezet,
é r d e ke s ,
változatos,
szakmai kihívásokkal teli
feladatok
• Önálló, felelősségteljes
munkakör
• Tapasztalt kollégákból álló
kiváló és dinamikus csapat
• Magas rendelkezésre állású rendszerek
• Ingyenes, őrzött parkoló,
kerékpár tároló, zuhanyzó
• Sportolási lehetőség (Teqball, kosárlabda, billiárd,
csocsó)
Szükséges tapasztalat:
• 1-3 év szakmai tapasztalat
• Szükséges nyelvtudás:
• Angol
Középfok/
kommunikációképes szint

23. ábra A lista és dátumlisták szabálya
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Őri Róbert

Ez egy következő szabályalkotás szint, amit
mindenképp érdemes megcsinálni. Ezen a szinten
lényegében az oldalak felépítési szabályait alkothatjuk
meg.
A teszteset, amit futtatunk valójában nem túl szép.
Csak egyetlen helyen tartalmaz ellenőrzést, nem
foglalkozik a jelölőnégyzetekkel, a teszteset nem
túl szofisztikált. A szép tesztesetírás kritériumaira,
a megfelelő struktúra kialakítására külön cikkeket
lehetne szánni. Remélhetőleg e magazin hasábjain
lesz még ezekről is szó.

Természetesen nem állítható, hogy ez egy univerzális
módszer mindenre. Ez semmiről sem mondható el az
automatizálás világában. Vannak helyzetek amikor
egyéb megoldások sokkal jobban megfelelnek a célra,
így eme technika hatékonyságát mindenki döntse el
a cikk, illetve saját tapasztalatai alapján. Köszönöm
a figyelmét mindenkinek, aki olvasta a bemutatót, és
remélem sikerült felkeltenem a kíváncsiságot egy rövid
és kötetlen kísérletezéshez.

Őri Róbert vagyok,
szoftver
tesztelőként
dolgozom lassan 10 éve
a Passed Informatikai
Kft.-nél, főleg telekommunikációs és banki
területen. Mivel mindig
is
motivált
a
manuális munkavégzés
automatizációval való
támogatása,
illetve
hatékonyabbá
tétele,
így autodidakta módon
kezdtem el ismerkedni
a
programozással,
majd később néhány
képzés
elvégzése
után
áteveztem
az
automatizált tesztelés
területére, ahol jelenleg
is vagyok. A kreatív
énemet a munka mellett
egy
otthoni
mobil
applikációs
projekt
megalkotásában élem ki,
amely már szerencsére
befejezés alatt áll, így
helyet adva más ötletek
megvalósításának.

Szerző: Őri Róbert

Befejezés
Ha már így a végére értünk a bemutatónak, álljunk
meg egy kis összevetés erejéig:

1: https://github.com/passedinformatika/robotframework

Page Object Model által szükséges lokátorok
száma: 26 db
Dinamikus selectorok szerinti darabszám:
6 db
Tehát míg az előbbi módszerrel 26 db útvonalat kell
karbantartanunk, utóbbival csak 6-ot.
Továbbá van egy plusz légy is, amit már
lecsaptunk a dinamikus légycsapónkkal,
mégpedig, hogy a Contact Us folyamat is
végigvihető (leszámítva a nem kötelező file
feltöltést) az általunk már eddig létrehozott
lokátor típusokkal.
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A tesztautomatizálással és a modern
minőségbiztosítással kapcsolatos
problémák
Milyen általános problémák merülnek fel a
teszt
automatizálással
kapcsolatban az agilis
és a DevOps rendszerekben? A modern szoftverfejlesztés (Modern Software Development) és
a minőségbiztosítás túlságosan is a tesztautomatizálásra koncentrál és
nem foglalkoznak eleget
a felderítő teszteléssel.

32.oldal

Több automatizált teszteléssel, jobb minőségű
szoftvert adunk ki?
Nem hinném!
Nemrég találtam egy bejegyzést az egyik
közösségi média portálon, ami azt állította, hogy:
• Amit manapság a legtöbb tesztelési és
minőségbiztosítási eseményeken látok,
az általában a DevOps, a Continuous
Integration és a teszt automatizálás.
•
• Bár ez mind szép és jó, mégis azt
tapasztalom, hogy nagyon sok szörnyű
tesztesetet automatizálnak.
•
• Nem sok hibajelentést látok az integrációsés a funkcionális tesztelés közben, annak
ellenére, hogy a legtöbb teszt automatizált.
•
• A felhasználói átvételi tesztben (UAT) a
felhasználók egyre több hibát találnak,
mivel a tesztelő csapatok nem tudják
azonosítani őket az előző tesztelési
fázisokban.
• Ha nem tanítjuk meg az embereknek,
hogyan kell jó teszteseteket írni, akkor
teljesen automatizálódni fogunk ...

És az én értelmezésem szerint…ez gáz.
Mellesleg, nézzük meg, mi történik valójában
a Modern Minőségbiztosítás és a teszt
automatizálás világában.

A modern minőségniztosítási
problémák
A teszt automatizálás nagy része, az agilis
fejlesztésen belül elég rossz állapotban van.
A szoftveripar hatalmas pénzösszegeket
költ teszt automatizálási szakértők (Test
Automation
Experts)
alkalmazására,
elsősorban azért, hogy meggyőződjenek
arról, hogy az általuk készített szoftver kiváló
minőségű.
Ugyanakkor könnyen észrevehető hibákat
és/vagy egyéb problémákat találnak a
felhasználói átvételi teszt (UAT) során, vagy
ezek a problémák és hibák átcsúsznak az
éles környezetbe. Szóval, mi folyik itt?
Megjegyzendő, hogy a teszt automatizálás
alatt többnyire az UI teszt automatizálást
értem.

www.tesztelesagyakorlatban.hu

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
Az automatizált tesztelés, ma minden modern
szoftverfejlesztési
folyamat
középpontjában
áll. Célja, hogy elősegítse a kiváló minőségű
szoftverek szállítását megismételhető módon, de
valóban ez?

A tesztelők még tesztelnek?
A helyzet az, hogy a legtöbb agilis csapatban a
tesztelők már nem tesztelnek.
A manuális tesztelés elvesztette erényét az
olyan fejlesztési gyakorlatoknak és kultúráknak
köszönhetően, mint az agilis és a DevOps1,
amelyek felosztották a minőségbiztosítási teret
két részre - azokra, akik tudnak kódolni, és
azokra, akik nem.
Gyakran hallani olyan dolgokat, mint például
„100% -ban automatizálási mérnök vagyok” vagy
„80% automatizálás 20% manuális tesztelés”,
vagy ami még rosszabb: „Utálom a manuális
tesztelést”. Megdöbbentő!
A DevOps-ban, elhitették velünk, hogy
mindent automatizálni kell. Nincs helye kézi
beavatkozásnak,
mint
például
manuális
tesztelésnek.
Manapság, egy agilis csapat tesztelőinek
többsége küzd azzal, hogy lépést tartson a
„Teszt automatizálás” igényével. A tesztelők
nyomás alá kerülnek, hogy minden egyes
sztorit automatizálniuk kell a sprintben és így
nem marad elég idő az alapos felderítő teszt
végrehajtására.

vesznek néhány kódolási órán, és igyekeznek
megtanulni a technológiákat.
Ne érts félre; ez mind jó. Tesztelőként mindig az új
és kialakulóban lévő technológiák megtanulására
kell törekednünk, annak érdekében, hogy
találékonyak maradjunk. Értenünk kell a
technológiai struktúrákhoz, ha egy rendszert
magas szintű minőséggel akarunk tesztelni.
Azonban, a valódi ok, amiért a legtöbb manuális
tesztelő vállalja ezeket a kezdeményezéseket,
az az általános vélemény miatt van, miszerint
az „automatizált tesztelés” jobb, mint a manuális
tesztelés. És hát, a kódolás szórakoztató, nem így
van?
Megjegyzendő, hogy manuális tesztelés alatt
nem a régi módi „kövesd a szkriptet és hajtsd
végre a lépéseket” tesztet értem. Az úgynevezett
„felderítő tesztelőkre” gondolok - azokra, akik
valódi tesztelést végeznek, és kíváncsian
vizsgálják a rendszer viselkedését, érdekes és
átgondolt forgatókönyvek alapján. Sajnos úgy
tűnik, hogy a felderítő tesztelők piaca lefelé gurul
a lejtőn. Mondjuk ez teljesen nyilvánvaló. Csak
próbálj rákeresni a manuális- és az automatizálási
tesztelőre bármelyik álláshirdető portálon, és
láthatod az eredményt te magad is.

Teszt
automatizálási
problémák
Most nézzük meg, hogy a tesztautomatizálás
többsége miért is nem szolgáltat értéket
(delivering any value). Gyakori hibák, amik
többször is előfordulnak:

A probléma, különösen az agilis fejlesztésben
van jelen, akkor, amikor a minőségbiztosítási
osztály elkészíti a felhasználói sztorit és
automatizálja annak átvételi kritériumait. Ennek
során a fő és egyetlen fókuszuk a korlátozott
kódolási képességekkel való megbirkózáson
van, csak hogy a teszt sikeresen teljesítve
legyen.

• Az automata teszteléssel szembeni elvárások
tévesek

Szűk fókuszt teremt, ha csak a teszt automatizálása
iránt érdeklődik a tesztelő, és azt nézi, hogy ez
eredményesen lefusson a build pipeline-ban. Ez
csak azt bizonyítja, hogy az elvárási kritériumok
működnek, akár jók, akár rosszak voltak az
átvételi kritériumok, és ez oda vezet, hogy ilyenkor
hajlandók elfelejteni mi is volt a cél.

• Fontos területek elhanyagolása

A manuális tesztelés
hanyatlása
Egyre több és több „hagyományos tesztelő”
vált 2 át az „agilis tesztelésre” azáltal, hogy részt

• Tesztek automatizálása a rossz szinten/
rétegben, rossz időben és a nem megfelelő
eszközzel történik
• Indokolatlan tesztek automatizálása

• Hiányoznak kulcsfontosságú forgatókönyvek
Rossz elvárások
Nemrég írtam egy blog bejegyzést arról, hogy
„Miért akarod automatizálni a tesztet?”3 Ha
még nem olvastad volna, akkor hidd el megéri.
Összességében arról szól, hogy azokat a
teszteket kell automatizálni, amiket rendszeresen
szeretnénk futtatni. Definíció szerint ezek a
regressziós tesztek, amelyek megerősítik, hogy a
rendszer jól működik.
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Tesztautomatizáló,
TramAssist
Milyen feladatok várnak
rád?
• Tesztek írása User Story-k
(requirementek)
alapján
Linux platformon, C++ és
Python nyelven
• Teszt reportok generálása
• Teszt specifikáció készítése
• Tes z tkör nyezet tervezése, fejlesztése és karbantartása
• Manuális tesztek automatizálása
• Teszt-rack üzemeltetése,
karbantartása,
kisebb
módosítások elvégzése
• Hibakeresés, eredmények
kiértékelése
• H i b a - és ver ziókövető
rendszer kezelése
• User Story-k finomítása és
becslése
• Ügyféllel történő technikai
egyeztetés
• Mire van szükségem a
pozíció betöltéséhez?
• Felsőfokú
szakirányú
(villamosmérnök, közlekedésmérnök vagy mérnök
informatikus) vég-zettség
• Minimum egy év releváns
munkatapasztalat
• Verziókezelő ismeretek
• Aktív angol nyelvismeret
(német nyelvtudás előny)
• Új
technológiák
iránti
nyitottság, tanulási vágy
• Agilis csapatban történő
munkavégzés
• Proaktív hozzáállás
• Utazási hajlandóság Németországba (havi 3-5
nap)
Mi
jelenthet
előnyt
számodra?
• ISTQB vizsga
• CMake és Git tapasztalat
• CI/CD tapasztalat (Gitlab,
Jenkins)
• Vasúti irányítási rendszerek és agilis fejlesztési
metódus ismerete
• ROS framework, szenzorok, Busrendszerek (CAN,
TCP/IP, USB) ismerete
• Lokalizációs, navigációs
tapasztalat, OSM térkép
ismeret
Szükséges tapasztalat:
• 1-3 év szakmai tapasztalat
• Szükséges végzettség:
• Főiskola
• Szükséges nyelvtudás:
• Angol (Középfok/kommunikációképes szint)
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Test
Engineer
Responsibilities:
• Test of the cloud-enabled
SCS/Microservice oriented gaming systems
• Working in an agile environment
(SCRUM/Kanban, SAFE4)
• Creating and reviewing
test specifications, methods, plans, cases, and test
data
• Test execution and monitoring for function, integration, system, performance,
field and acceptance tests
(manual & automated)
• Error definition & classification, defect tracking
(JIRA)
• Analysis and test logging
• Support of the company
organization through expert advice
Requirements:
• Completed technical education in IT (at least HTL
level)
• Experience in the field of
testing
• Good comprehension of
business processes
• SQL knowledge is an advantage
• Personal initiative, high
level of quality awareness,
accuracy and team spirit
• Good English skills
Advantageous for the position:
Experience in Gitlab, Maven, Jenkins, Docker and
OpenShift
• Our partner offers:
• Economically stable and
growing enterprise in a
high-tech environment
• Excellent working atmosphere
• Competitive remuneration
package
• Experience required:
• 1-3 years professional experience
• Required language level:
• English - intermediate /
communication
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Ha azonban az automatizált ellenőrzések során
sok regressziós problémát találnak, akkor
megkérdőjelezném a fejlesztők készségeit,
valamint magát a fejlesztési folyamatot. A UI
automatizált tesztjeit ilyen áron nem lenne szabad
megtartani csak azért, hogy kompenzálja a
pocsék kódolást.
Rossz szint/réteg, rossz eszköz és rossz idő
A „teszt automatizáló mérnökök” többsége az
agilis csapatokban, megnézik a felhasználói
sztorit, majd automatizálják annak átvételi
kritériumait. Ezeket, többségében a Selenium és
a Cucumber4 kombinációjával végzik el.
A modern webes alkalmazásokat, most már
egyértelműen ketté lehet szedni backend-re és
frontend-re. A backend általában több REST
webszolgáltatásból vagy API-ból áll, ami könnyen
hozzáférhető végpontokkal rendelkezik.
Az alkalmazás logikát API szinten lehet tesztelni.
Azonban a legtöbb teszt automatizálási mérnök
UI szinten használ funkcionális hitelesítést,
amely a legjobb esetben is nehézkes. Van
néhány teszteszköz, mint például a Karate5
és a Rest-Assured, ami leegyszerűsíti az API
tesztelést. Ezeket az eszközöket használni
kellene a fejlesztés során is. Sajnos, néhány
tesztautomatizálási mérnök nincs tisztában a
HTTP alapokkal6, nem is beszélve az API teszt
forgatókönyvek írásáról.

a regressziós hibák számát. Nagyobb esély van
arra, hogy hibákat találjunk egy jelenleg fejlesztés
alatt álló funkcióban, mint egy stabil funkcióban.
Ha időt szánunk a tesztek automatizálására,
akkor azt a fejlesztéssel párhuzamosan tegyük,
amikor sokkal több értelme van.
Hasztalan tesztek automatizálása
Ne automatizáljunk minden egyes tesztet,
csak az automatizálás kedvéért. Néha nem
árt egy kicsit gondolkodni is. Tanulmányozzuk
a
magasabb
és
alacsonyabb
szintű
architektúradiagrammokat is. Mi bajunk
lehet belőle? Vizsgáljuk meg az integrációs
pontokat és keressük meg a lehetséges hibahelyeket.
Használjunk kockázatalapú megközelítést az
automatizálásban, ahogy azt (remélhetőleg)
egyébként is tennénk a tesztelés során.
Mennyire valószínű, hogy valami nem sikerül,
és milyen hatása van ennek a hibának? Ha
nagy hatással van a tesztre, akkor ezeket a
tesztforgatókönyveket automatizálni kell és le
kell futtatni minden egyes builden.
Minden sprintben, gyakran végül automatizált
teszteket írunk az adott sprintre vonatkozó
felhasználói sztorik alapján, és elfeledkezünk az
egyéb tulajdonságokkal (features) való integrációról.
Van néhány eset, hogy gyengék az integrációs
tesztek és van mikor egyáltalán nincsenek.

Ami a UI tesztek automatizálását illeti, a Cypress7
egy nagyszerű eszköz. Hasonló, mint a TDD
(szerk.: Test Driven Development) eszközök
a front-end fejlesztőknek. A fejlesztők nagyon
gyors visszajelzést kapnak az új felhasználói
felület komponenseinek viselkedéséről.

Emlékezz, hogy a tesztek automatizáláshoz
idő kell. Ne hagyjuk figyelmen kívül azt sem,
hogy ha automata tesztelést végzel, akkor
nem is igazán tesztelsz, csak azt ellenőrzöd,
hogy a tesztelendő tulajdonság (feature)
megfelel-e bizonyos átvételi kritériumoknak.

A Karate és a Cypress egyaránt „fejlesztői
teszteszköz”, azaz olyan eszközök, amelyek
irányítják és támogatják a fejlesztést. Mindkettő
kis méretű, könnyen integrálható és gondoskodik
a fejlesztés megbízhatóságáról.

A tesztelést nem tudjuk automatizálni, viszont
tudjuk automatizálni a már ismert tények
működésének az ellenőrzését.

Ezután használhatjuk a Seleniumot vagy
a Cypresst, hogy elkészítsünk egy kisebb
tesztforgatókönyvet, amely a rendszert E2E
teszteli. Ezek a forgatókönyvek képezik az
egyszerűsített
regressziós
csomagunkat,
amelyek bizalmat adnak az üzletmenet
folyamatosságához.
Elég gyakran hallom a következőt „Várjuk meg
amíg az adott tulajdonság (feature) teljesen le lesz
fejlesztve és stabil lesz, mielőtt automatizáljuk
a teszteket”. Bármelyik tudatos tesztelő tudja,
hogy az új funkció hibáinak száma meghaladja

Ezért tehát minden alkalommal, amikor egy
„teszt” automatizálásával töltöd az időd,
gondoljon arra, hogy mennyi időt vesztegetsz
azzal, hogy nem tesztelsz!
Fontos területek elhanyagolása
Egyre
többször
találkozom
ezzel
a
nemtörődömséggel, amióta DevOps kultúra
megszületett.
A DevOps-ban, a deliver y pipeline 8 a
telepítési (deployment) szkriptek mellett a
szoftver fejlesztés és az átadás (deliver y)
gerincét is képezik, ám ezeket ritkán
tesztelik.

www.tesztelesagyakorlatban.hu

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
A z elmúlt években, a tapasztaltak alapján,
könnyen mondhatom, hogy sokkal több
környezettel kapcsolatos hibát láttam, mint
funkcionális hibát.
A környezettel kapcsolatos hibák lehetnek
például a CI-kiszolgálóval kapcsolatos
problémák, a telepítési szkriptekben, a
tesztkörnyezetekben és így tovább.
Ezek a környezettel kapcsolatos hibák
súlyos hatással vannak a fejlesztési és
tesztelési munkákra. Nagyon sok fejlesztőt
és DevOps-t igényelnek, ami jelentősen
lelassítja a telepítési folyamatot, mégsem
gondolkodnak
a
tesztelésén,
hogy
megakadályozzák a hibák megjelenését.
Mi pedig csak elfogadjuk őket a modern
szoftver
átadás
részeként.
Túl
sok
erőfeszítést
fordítunk
a
funkcionális
működés automatizálására, és teljesen
figyelmen kívül hagyjuk a legfontosabb
„dolgokat ”. Ami még ennél is rosszabb,
hogy a Selenium tesztekre kell támaszkodni
annak a meghatározásához, hogy a
telepítések működnek-e vagy sem!
Hiányzó kulcsfontosságú forgatókönyvek
A forgatókönyv egy király dolog! Végül is a
forgatókönyvek fedik fel a hibákat.
Elég gyakran, komoly hibák kerülnek a
termékbe, mert senki nem veszi figyelembe a
forgatókönyvet. A lefutatott automata tesztek
száma nem számít. Ha az adott forgatókönyv
nem volt tesztelve, akkor Murphy törvénye
szerint ott biztos lesz hiba. Sajnos a legtöbb
agilis fejlesztési környezetben nem fordítanak
elegendő
figyelmet
a
„forgatókönyvworkshop” eseményekre.

A fejlesztési folyamatban
lévő problémák
Lássuk, hogyan jelennek meg a fenti problémák
egy tipikus fejlesztési forgatókönyvben:
• A product owner írja a felhasználói sztorikat,
amiben csak kevés átvételi kritérium van,
vagy egyáltalán nincs benne.

• A tesztelők csak az átvételi kritériumokat
automatizálják a felhasználói történetekben,
főleg Seleniumot és/vagy Cucumbert
használva.
• Az automatizált tesztelés szinte mindig az
„automata tesztelők” felelőssége.
• A fejlesztőknek fogalma sincs, mik
találhatóak a tesztcsomagokban, vagy
pedig nem tudják, hogyan kell végrehajtani
azokat az automatizált teszteket.
• Az automatizált teszteket hozzáadják az
egyre bővülő „regressziós csomaghoz”,
ezért minden egyes alkalommal egyre több
időre van szükség.
• Az UI automatizált funkcionális tesztjeit bele
integrálják a build-elési folyamatba, ami jó,
de…
A fejlesztő egy egyszer ű változtatást hajt
végre, és 3 0 perc et kell vár nia, hogy az
automata tesztek lefussanak, mielőt t az
új funkciót vagy hibajavítást beletenné
a ter mékbe. A 3 0 perc es várakozási idő,
c sak akkor van, ha elsőre lefut hiba nélkül
a teszt. Ha a tesztek valami hiba miat t
nem siker ülnek, akkor több időt is igénybe
vehet.
Mikor az automatizált tesztek futnak, a
minőségbiztosító
részleg
véletlenszerű
hibákat vizsgál, a fejlesztő és/vagy a product
owner hitelesíti az új implementációt, és
örömmel adná ki a verziót, de nem tudják,
mivel a build még nem készült el.
Egy kis idő múlva, ha a build elkészült vagy
a menedzsment csalódott lesz a siker telen
tesztek miatt mégis úgy dönt, hogy
kiadják. Ezután, BUMM, néhány perc után
a termékben rengeteg „500 ser ver error ”
jelenik meg.

Infrastruktúra-hibák
A hibák eléggé hasonlóak:
• Hiba az integrációs pontokban.

• Nincs elegendő idő egy felhasználói
sztori
különféle
forgatókönyveinek
megvitatásához, ahhoz, hogy finomítani
tudjanak rajtuk.
• Az átvételi kritériumokat, átvételi tesztekként
értelmezik – Igen, van különbség a kettő között!9

• Hiba
a
harmadik
féltől
származó
alkalmazásokkal való kommunikációban.

ÁLLÁSHIRDETÉS

TESZTKOORDINÁTOR /
SZOFTVERTESZTELŐ
FELADATOK:
• Junior tesztelők koordinálása
• Teszttevékenységek
és
erőforrások tervezése és
ütemezése
• Tesztelés a tesztkoordinációs feladatok mellett
• Tesztesetek
határidőre
való végrehajtása
• Hibaelemzés és hibák
riportálása a teljes tesztelési folyamat során
• Végrehajtott tesztek eredményeinek
dokumentálása
• Együttműködés, folyamatos napi kommunikáció
az
osztrák
anyacég
munkatársaival
M UN K A KÖ R BE TÖ LTÉSÉNEK FELTÉTELEI:
• Kommunikációképes
német nyelvismeret
• Pontos
és
strukturált
munkavégzés
• Banki területen szerzett
tapasztalat előnyt jelent
AMIT KÍNÁLUNK:
• Átfogó betanulási folyamat biztosítása mellett
kihívásokkal teli és érdekes t ev é ke ny s é g e t
fejlődési lehetőséggel
• Szakmailag m a g a s a n
k é p z e t t , jelentő s IT
tapasztalattal rendelkező
munkatársakat, befogadó
munkahelyi légkört
• Rugalmas munkaidőt
• Esetenként otthoni munkavégzési lehetőséget
• Versenyképes bérezést,
egyéb juttatásokat
• ÁLLÁS,
MUNKA
TERÜLETE(I):
• IT programozás, Fejlesztés
• Programozó, Fejlesztő
• Projektmenedzsment
• Tesztelő, Tesztmérnök
• Teljes munkaidő
SZÜKSÉGES TAPASZTALAT:
• Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot
S Z Ü K S É G E S NYELVTUDÁS:
• Német - Középfok/kommunikációképes szint

• A
webszolgáltatások
nem
állnak
rendelkezésre, és az API-végpontokhoz
benyújtott kérések sikertelenek.
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Vegye igénybe hatékony, pontos,
megbízható szoftvertesztelési
szolgáltatásainkat!
START

TESZTMÓDSZERTAN AUDIT

STATIKUS TESZTELÉS

V

TESZTAUTOMATIZÁLÁS

V

MANUÁLIS TESZTELÉS

NEM-FUNKCIONÁLIS TESZTELÉS

ÁTVÉTELI TESZT TÁMOGATÁS

www.passed.hu

A megbízható tesztcsapat!

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
• Helytelen konfiguráció az egyik virtuális
gépen vagy csomóponton, ami időszakos
problémákat okoz.
Viszont egyelőre nem létezik olyan eljárás,
amely ezeknek a hibáknak az ellenőrzésére
szolgálna a fejlesztési vagy az átadási
folyamatban.
A teszt automatizálási mérnökök a funkcionális
tesztek automatizálására koncentrálnak.
Nem figyelnek a teljesítményre, a biztonságra
vagy a rugalmasságra. És természetesen,
nem tesztelik az infrastruktúrát sem!

Ha „Tesztelés automatizálással” foglalkozol,
akkor kérlek, ne használd a Seleniumot az
API-k vagy felhasználói felület-összetevők
(UI) működésének tesztelésére. Ehelyett
inkább a Seleniumot csak néhány hasznos
és üzleti szempontból kritikus forgatókönyv
automatizálására használjuk, hogy minden
kiadás előtt bizalmat nyújtson az üzlet
folytonosságában.
És végül, minden alkalommal, amikor egy
„teszt” automatizálásával foglalkozol, gondolj
arra, hogy mennyi időt vesztegetsz azzal,
hogy nem tesztelsz!

Összegzés:
Eljött az idő, hogy az automatizált funkcionális
tesztekről - amiknek van egy kis esélye, hogy
funkcionális hibát találjunk - a figyelmünket a
komolyabb és átlagosabb környezeti hibákra
fordítsuk.

Szerző: Amir Ghahrai

Forrás: ht tps:// w w w.testingexc ellenc e.c om/
problems -test- automation - moder n - qa / 10
1.

A teszt automatizálás, ha rosszul van
végrehajtva vagy ha nincs mögötte helyes
gondolatmenet, akkor kidobott pénz és idő az
egész folyamat. A rossz minőségű automatizált
tesztek hatalmas karbantartási költségekhez
vezethetnek, és akadályozhatják a fejlesztést.
És ennek a könnyen az lehet a vége, hogy a
tesztek a kukában landolnak.
A modern szoftverfejlesztés során a „Teszt
automatizálási mérnökök” erőfeszítéseinek
nagy részét az automatizálási kódokkal való
küzdelemre és a „tesztek” működtetésére
fordítják,
ahelyett,
hogy
a
megfelelő
tesztelésre és a rendszer felderítésére
összpontosítsanak.
Szó szerint nincs elég idő az automatizálási
kód írására és a felderítő tesztek elvégzésére.
Sztorit sztori után automatizálunk, és
elfelejtjük az integrációs teszteket, elfelejtjük,
hogy mi is a cél.

https://www.testingexcellence.com/testingin-devops
2. h t t p s : / / w w w . t e s t i n g e x c e l l e n c e .
com/transitioning-water fall-agiletesting/
3. https://www.testingexcellence.com/whywould-you-want-to-automate-a-test/
4. h t t p s : / / w w w. t e s t i n g e x c e l l e n c e . c o m /
selenium-and- cucumber-ui-automationchallenges/
5. h t t p s : / / w w w. t e s t i n g e x c e l l e n c e . c o m /
automated-api-testing-made-easy-karate/
6. https://www.testingexcellence.com/httpbasics/
7. https://www.cypress.io/
8. https://www.testingexcellence.com/deliverypipeline-agile-project/
9. h t t p s : / / w w w. t e s t i n g e x c e l l e n c e . c o m /
acceptance-criteria-vs-acceptance-tests/
10. h t t p s : / / w w w. t e s t i n g e x c e l l e n c e . c o m /
problems-test-automation-modern-qa/

Amir Ghahrai
A TestingExcellence.
com alapítója Senior
minőségbiztosítási
mérnök, több mint 15 éves
információtechnológiai
tapasztalattal,
különös
tekintettel az egészségügyi
és or vosi készülékek
iparának,
valamint
a bonyolult webes
és
e -kereskedelmi
alkalmazásokba tartozó
szoftveralkalmazásoknak
a
tesztelésére
és
validálására.

Gyakran rengeteg automatizált tesztet hajtunk
végre, ám a felderítő tesztelés során találjuk
a legtöbb hibát. Ezután retrospektív módon
automatikus tesztet írunk a felderítő tesztelés
során talált hibákra, amit később regressziós
hibák megtalálására használunk. Szelektívnek
kell lennünk abban, hogy mit automatizálunk
és a döntést a kockázat alapján hozzuk meg.
Mi rossz történhet, milyen valószínűséggel
történhet rossz dolog, és milyen hatással lesz
az a felhasználóra vagy az üzletre, ha valami
rossz történne?
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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
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Szakmai ismeretek
Gyakorlati tapasztalatok
Új trendek, módszerek
Kizárólag szoftvertesztelésről
szóló cikkek
Negyedévente olvashatod
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