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Sokszor belefutok abba kérdésbe, hogy „Kell-e a
tesztelőknek fejlesztői ismeretekkel rendelkezni
vagy sem?”
A kérdést véleményem szerint így kellene feltenni:
„Milyen mélységben kell a tesztelőknek fejlesztői
ismeretekkel rendelkezni?”, és ezzel együtt egy másik
is adja magát „Szükségük van-e a fejlesztőknek
tesztelési ismeretekre?”
A fejlesztő a kódra összpontosít, a tesztelő a kód
működésére. A fejlesztőnek a jól működő kód, a
tesztelőnek a kód jó működése a lényeges.
A sikeres munkához elengedhetetlen, hogy a
fejlesztő rendelkezzen tesztelési ismeretekkel, sőt
miután megírta a kódot el is kell végeznie néhány
alapvető tesztet, hogy ellenőrizze a kód működését.
A tesztelőnek különféle nézőpontokból kell
megvizsgálnia a programot és kicsit „programozóként”
kicsit „felhasználóként” is gondolkodnia kell. A tesztelő
feladata a kód által vezérelt szoftver tesztelése,
ezért érdemes megtanulni hogyan működik a kód. A
tesztelők ezáltal jobban tudnak beszélni a fejlesztők
nyelvén is, hiszen jobban megértik a csapattársakat
és a kódolási problémákat.
Az ügyfél számára megfelelő termék előállításához
mindkettőnek nagy jelentősége van, szükség van
„fejlesztő tesztelőre” és „tesztelő fejlesztőre” is.
Mindketten a saját területükön legyenek a legjobbak,
de ismerjék és tartsák tiszteletben a másik munkáját.
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és azt, hogy a mennyire fontos egy termék
esetében a használhatóság, és mennyire
befolyásolja a funkcionalitás a felhasználók
életét.
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Ebben a számban többek között ezt a
kérdést járjuk körbe, valamint sok hasznos
tippel, inspiráló gondolatokkal is szeretnénk
segíteni. Enjoy it!

Köszönöm!

Mindazonáltal elmondható, hogy a tesztelők
fantasztikus fejlesztőkké válhatnak, különösen akkor,
ha jól tudják hasznosítani a tesztelői munka során

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 terjesztésé
vel kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását
nemzetközi és magyar törvények védik.
A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy
részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet,
struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult
a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére,
adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Szőke Ármin

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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6 T e s z t e l he t ő s é g
Ash Winter

A tesztelhetőség közös felelősség

A tesztelés minőségét korlátozza a tesztelhetőség. Függetlenül attól, hogy ez a
rendszer műszaki megértésére, a csapaton belüli kapcsolatokra vagy a rendszer
megfigyelhetőségére vonatkozik. Hiszem, hogy a tesztelés jövője attól függ,
hogyan támogatjuk a tesztelhető rendszerek megvalósítását. Itt az idő, hogy
mindenki vállalja a felelősséget a tesztelhetőségért. Amikor azt mondom, hogy
mindenki felelős valamiért, akkor azt is jelenti, hogy ennek mindig ugyanonnan
kell kiindulnia. Tőled.

10 Id ő g a zdá l k odá s
Kristin Jackvony

Időgazdálkodási javaslatok tesztelőknek (és mindenki
másnak)

Egy örök probléma: túl sok tesztet kell elvégezni, és nincs rá elég idő. Korábban
már írtam erről a témáról: „What to Test When There's Not Enough Time to Test”,
ebben arról volt szó, hogyan lehet a tesztelési feladatokat rangsorolni, hogyan
kell a csapattal együtt dolgozni úgy, hogy ne kerüljünk időhiányba a tesztelési
feladatokkal kapcsolatban. De most szeretném általánosságban áttekinteni az
időgazdálkodást: hogyan lehet felépíteni a napjainkat, hogy ne érezzük magunkat
folyamatos nyomás alatt a sok munka miatt?

14 M u n k a m ó d s z e r
Joel Montvelisky

Öt tipp arra az esetre, amikor egymástól távoli tesztelő
csoportokkal kell dolgozni

Nem is túl régen, amikor valaki azt mondta, hogy egy globális szoftverfejlesztő
csapat tagja, az azt jelentette, hogy az IBM-nél, az SAP-nál vagy a 100
legszerencsésebb vállalat valamelyikénél dolgozik, amelynek világszerte vannak
fejlesztő központjai.
Manapság még a tíznél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató cégek is kettő, öt
vagy annál is több helyszínen lévő csapatokkal dolgoznak. A csapattagok földrajzi
elhelyezkedése véletlenszerű tulajdonsággá vált, amelyet gyakran figyelmen
kívül hagytak vagy egyáltalán nem vettek figyelembe.

18 Tesztelés
Jeff Nyman

Válj Ninja tesztelővé, viselkedj úgy, mint egy fejlesztő!

Gyakran mondjuk a tesztelőknek, hogy „gondolkozzanak tervezőként”, vagy úgy,
mint egy „építőmérnök”, de leginkább „gondolkozzanak úgy, mint egy fejlesztő”.
Itt a probléma: ahhoz, hogy valóban úgy tudjanak gondolkozni, mint bármelyikük,
csinálni is kell azt, amit ők. Tehát tényleg úgy kell viselkedniük, mint egy fejlesztő.
Beszéljünk most erről, és arról, hogy kapcsolódik ez a teszteléshez.
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22 T esztelés
Sumon Dey

Miért hasznos a tesztelőknek megismerkedni a Build
Management eszközökkel?

A „Build automatizálás” fogalma általánosságban sok mindent takarhat, ami segít
nekünk abban, hogy szkripteket használjunk és automatizáljuk azokat az ismétlődő
feladatokat, amelyek a szoftver termék „összeállításához” szükségesek – összegyűjtünk
közben minden eszközt, amit figyelembe kell venni, automatizálunk minden feladatot,
hogy lefordítsuk (compile), összeállítsuk (build), teszteljük, és csomagoljuk (package)
a forráskódot, és hogy automatizálhassuk az élesítését (deployment) a különböző
környezetekben. Fejlesztőként ezzel megkönnyíthetjük az életünket, és lehetővé válik,
hogy fontosabb fejlesztési és hibakeresési feladatokra tudjunk összpontosítani.
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26 Módszertan
Németh Gábor

Root Cause Analysis

Az élet minden területén találkozunk problémákkal, melyeknek gyakran a
mélyére kell ásni, hogy megtaláljuk a valódi okokat. A miértek megismerése,
rendszerezése, kapcsolataik és kockázataik felfedése kulcsfontosságú a hiba
hatékony megszüntetésében. Összetettebb problémák kibogozása és alapos
körüljárása sokszor nem egyszerű. Különösen igaz ez az informatikában,
ahol egy-egy hibás eredmény mögött kódsorok ezrei állhatnak, kapcsolódó
rendszereken, egymásra ható gépeken át jutunk el a „De miért nem működik?”,
„Nem ezt kellene csinálnia!”, „Mégis mitől fagytál le már megint?” felkiáltásokig.
Az eredményes kiváltó ok kereséshez nyújtanak segítséget felsorolt módszerek.

30 Agilitás
Kinga Witko

Létezhet tesztautomatizálás agilis környezetben?

Nem a módszertan, vagy a technológia gátol meg minket abban, hogy javítsunk
a termék minőségén, vagy abban, hogy bevezessük az automata tesztelést a
napi munkafolyamatokba. Ez inkább egy hajtóerő, mely a csapat összes tagját
segítheti, legyen szó fejlesztésről, tesztelésről, vagy úgy általában a termékről
való gondoskodásról.

34 Visszacsatol ás
Daniel Knott

Hogyan építhetők be a felhasználói visszajelzések a
munkatervbe

A digitális termékekkel kapcsolatos felhasználói visszajelzések nagyon fájóak
is lehetnek a cég - különösen a fejlesztő csapat - számára. Az okostelefonok
és a mobil alkalmazások megjelenésével megnövekedtek a felhasználóknak a
termékkel kapcsolatos általános és minőségi elvárásai.
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A tesztelhetőség közös felelősség
A tesztelés minőségét
korlátozza
a
tesztelhetőség. Függetlenül attól,
hogy ez a rendszer műszaki
megértésére, a csapaton
belüli
kapcsolatokra
vagy a rendszer megfigyelhetőségére
vonatkozik. Hiszem, hogy a
tesztelés
jövője
attól
függ, hogyan támogatjuk
a tesztelhető rendszerek
megvalósítását. Itt az
idő,
hogy
mindenki
vállalja a felelősséget a
tesztelhetőségért. Amikor
azt mondom, hogy mindenki felelős valamiért,
akkor azt is jelenti, hogy
ennek mindig ugyanonnan
kell kiindulnia. Tőled.

Ash független tesztelő és előadó. Tanácsadóként
töltött évei alatt széles ismereteket szerzett
a szoftverfejlesztés területén. Van tesztelési
tapasztalata, dolgozott teljesítménymérnökként,
és automatizálási területen egyaránt, sőt egy
ideig Scrum Master és Product Owner is volt.
(Bővebben a szerzőről a cikk végén)
„A szoftver nehezen tesztelhető. Nehéz kontrol alatt
tartani. Nehéz a rendszer által küldött információkat
értelmezni. A komponensek között kölcsönhatások
vannak, melyeket nem lehet elkülöníteni egymástól.
Korlátozott az információáramlás a közreműködők
között.”
Amikor egy új céggel konzultálok, alapból három
dolgot feltételezek. Túl sok munka van, amit egyidőben
kell elvégezni. Nincs elég időt a technikai hátrányok
kiküszöbölésére. És végül, a rendszerük nagyon,
nagyon nehezen tesztelhető. Bizonyítsd be, hogy
nincs igazam!
Egy nagy médiavállalatnál dolgoztam, ahol
pontosan ilyen problémák voltak. Bonyolult volt
a rendszerük, problémás összefüggésekkel, 10
évvel is meghaladva a tervezett élettartamot.
Sok programnyelv alkalmazásával készült,
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nehéz a telepíthetősége, átláthatatlan bevezetési
kérdések, problémák. Megvan a kép, ugye?
Amikor a tesztelhetőség problémája éles
helyzetben merül fel, sokan kérdezik a
tesztelőktől: „Miért tart ilyen sokáig a
tesztelés?” „Mikor lesz letesztelve?” Amikor
a fejlesztéssel és teszteléssel kapcsolatos
feladatok az én felelősségemhez tartoztak
és megkaptam ezeket a kérdéseket az alábbi
választ adtam „Mi, mint egy szoftverfejlesztő
csapat nem vállalhatunk kollektív felelősséget
a tesztelhetőségért.”
Ebben a cikkben ezt a témát fogom körül járni. Ez
segítséget jelent majd a csapatoknak, hogy minél
jobban tudjanak összpontosítani a tesztelhetőségre,
illetve elősegíti az ebben a témában érdekelt felekkel
megértetni, hogy mennyire fontos ez.
A tesztelhetőség segít abban, hogy a minőségileg
legmegfelelőbb termék készüljön, olyan, ami
a résztvevő feleknek leginkább megfelel. Ez
versenyelőny.
Minden szereplőre szükség van, aki a tesztelhetőség
kialakításában részt tud venni. Ebbe a folyamatba

www.tesztelesagyakorlatban.hu

be kell vonni más területek képviselőit is, beleértve
a fejlesztőket, a műveleti területért és a tervezésért
felelős embereket is.
Bár nem a tesztelők a tesztelhetőség kizárólagos
katonái, nekünk ott kell kezdeni, ahol éppen vagyunk.
Mi vagyunk azok, akiknek el kell kezdeni.

A tesztelhetőség versenyelőnyt jelent
Lássunk munkához! A cégeknél valószínűleg
sok
„minőségjavító”
kezdeményezés
van
folyamatban. Miért fontosabb a többinél a
tesztelhetőség? Hiszem, hogy a tesztelhetőség
valódi versenyelőnyt biztosít.
A
különböző
munkaszakaszok
közötti
(programozás, tesztelés, telepítés) időbeli
késések miatt a szoftverfejlesztés nagyon
költséges dolog. „Dwell time” - egy helyen való
tartózkodási idő. Az értékek várják a sorukat.
Amikor a viszonyítási alap az erőfeszítés, akkor
a valódi költség a „Dwell time”-ban, azaz az egy
helyen tartózkodási időben rejlik.

TESZTELHETŐSÉG
Vezesd a csapatodat!
„Szeretjük azt hinni, hogy
Ahol beszélek, vagy írok a tesztelhetőségről,
főképpen arra gondolok, hogyan lehet „eladni” ezt
egy csapatnak vagy egy még szélesebb körnek
pl. egy szervezetnek. A válasz erre mindig az: "ez
attól függ." Attól függ, hogy milyen típusú az ügyfél.
Legtöbbjüknek a saját környezetében kell látnia
a tesztelhetőség előnyeit, mielőtt megvásárolná.
Előfordulhat az is, hogy az ügyfél egyáltalán nem akar
beszélni a tesztelhetőségről.
Ha te olyan ember vagy, aki szívesen szervez ilyen
típusú megbeszéléseket, akkor próbáld ki a következő
két lehetőség egyikét:
Mutasd be a csapatnak a tesztelhetőséget teszteken
keresztül!
https://github.com/ConfluxDigital/testability-questions
Ennek az előnye az, hogy nem említi a tesztelhetőséget,
mint fogalmat. Kevésbé valószínű, hogy elfogultságot
vált ki a hallgatókból. Azoknak szól, akik azt gondolják,
hogy teljes körűen és mindig csak a tesztelők felelősek
a tesztelhetőségért.

A tesztelhetőség javí- Egy közös „Run book”
tása kétféle módon segít: kialakítása
• A
jobb
tesztelhetőség
összetartóbb
csapatokat eredményez. Ha a csapatok
együttműködésre képesek, egy egységként
tudnak együtt dolgozni, akkor csökken a dwell
time, különösen igaz ez a kicsi, de értékes
dolgok elkészítésekor. A tesztelhetőség
javítása segíti a csapatok együttműködését,
amivel hamarabb elkezdődhet a tesztelés.
Gyakran találkozom olyan tesztelőkkel,
akik sokáig csak várakoznak, majd hirtelen
rohamtempóban
kénytelenek
tesztelni.
Általában azt szokták mondani, hogy a
tesztelés a szűk keresztmetszet. Ez a
megfogalmazás többek között azt is mutatja,
hogy nem túl nagy a csapatok közötti
összetartás és ez végső soron a rossz
tesztelhetőségre vezethető vissza.
• A jobb tesztelhetőség kevesebb technikai
problémát is jelent. Ez abban az esetben
igaz, ha rendelkezésre áll egy világos, jól
érthető tesztstratégia. Megbízható tesztek
segítségével változtatni lehet a rendszeren
azáltal, hogy ezeket a teszteket biztonságosan
és gyorsan végre lehet hajtani. Például
sokan küzdenek szoftverfüggőséggel, amit
csökkenteni szeretnének, vagy frissítenék
központi tárolóhelyeiket, de nem tudják ennek
milyen hatása lesz. Ennek azonban nem
feltétlenül kell ilyennek lennie.

https://github.com/SkeltonThatcher/run-book-template
Itt azért van egy kis titok. Ugyanis minél
működőképesebb a rendszer, annál inkább
tesztelhető. Gondolok itt olyan tulajdonságokra mint pl.
könnyen telepíthető (tesztelhető a kívánt felépítésben),
érthetőbb (modellezett a működése, üzleti szereplők
bevonása is megtörtént), rugalmasabb (bármikor
tesztelhető) és még sok más.
Szerezz be kávét és finom nassolni valókat. Foglalj egy
tárgyalót, és mutasd be a csapatodnak a Run book
sablonok világát. Ne aggódj, ha nem minden rovatot
tudtok kitölteni, itt a hangsúly a közös megbeszélésen
van. Mindenki nyer, ha működőképesebb lesz a
rendszer. Miért ne nyerhetnének a tesztelők is?
Ha kevésbé társasági megoldásra vágysz, mint egy
megbeszélés megszervezése, akkor keress egy
támogató személyt, aki segítségedre lehet. A legtöbb
tesztelőnek van egy-két olyan munkatársa a csapatból,
akivel gyakrabban és szívesebben dolgozik együtt,
mint a többiekkel. Őket próbáld megnyerni először.

Íme néhány stratégia:
• Fejlesztési
terület:
A
fejlesztők
gyors
visszajelzést akarnak, majd mennek is tovább
a következő feladathoz. Nekik gyakran úgy
adom el tesztelhetőséget, hogy a kevesebb
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minden
eseménynek
van egy felelőse, mert
így könnyebben tudjuk
értelmezni a világot.
Olyan makacsul ragaszkodunk
ehhez
az
elképzeléshez,
hogy
néha saját magunkat
hibáztatjuk, csak azért,
hogy
hibáztathassunk
valakit. De nem tarthatunk mindent az irányításunk alatt, sőt az
is lehet, hogy senki sem
irányít.”
Ted Chiang
amerikai sci-fi író

•
„Az
univerzumban
hibátlanul működő Ok
és Okozat Törvénye
szabályozza az életünket. Amíg ezt nem
ismerjük
fel,
addig
olyanok vagyunk, mint
egy sötét labirintusban
botorkáló ember, aki hol
az egyik, hol a másik
falnak ütődik neki, és
csak sok szenvedés
után, zúzódásokkal gazdagon tarkítva találja
meg a kivezető utat.”
Balogh Béla
erdélyi magyar mérnök
és író

•
„Ha azt látod, hogy
nincs senki, aki illetékes,
akkor bizony te vagy az
illetékes.”
Herczeg Zsolt
újságíró

•
„Vannak, akik viselik a
felelősséget, és vannak,
akiket
megvisel
a
felelősség.”
Jodi Lynn Picoult
amerikai író

•
„Ha
a
minőséget
adottnak
vesszük,
az
időpont
mindig
bizonytalanná válik.”
Bill Gates
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Publikálj nálunk!
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TESZTELHETŐSÉG
kontextusváltást hangsúlyozom ki. Beszélek nekik
egy olyan világról, ahol a tesztelés az összes
szinten helyben futtatható, ahelyett, hogy meg
kellene várni a fejlesztés befejezését. Olyan
világot vázolok fel, ahol pl. felfedező tesztelést
lehet végezni a kódjukon, mialatt az még fejlesztés
alatt van. Azonos ütemben haladhat a fejlesztés a
teszteléssel.
• Műveleti terület: Az adatbázis-rendszergazdák
és
az
alkalmazás-támogatók
gyakran
kínlódnak. Kiváló szövetségesek lehetnek,
akik a tesztelhetőségre összpontosítanak.
A
nagyobb
rugalmasság,
naplózás,
megfigyelési lehetőségek, a jobb konfiguráció
és a magasabb biztonság kevesebb munkát
jelent számukra.
• Tervezés és elemzés területe: Tesztelhetőség
szempontjából
gyakori
szövetségesek
a tervezők, a felhasználói tapasztalattal
rendelkező szakemberek és az elemzők
is. Ők általában közvetlenül nem képesek
javítani egy rendszer tesztelhetőségén, ám
a tesztelhetőség ennél is messzebbre mutat.
Az ügyfelekkel való kapcsolatokról is szól.
Tesztelni kell az ötleteket és feltételezéseket,
meg kell fogalmazni, hogy mire is van szükség.
Ez kevésbé jelent konkrét építő munkát, de
ez is a jó cél irányába halad. Tesztelőként is
ugyanerre kell törekednünk: a legfontosabb
dolgokat le kell tesztelni, de a cél az, hogy ez
minél kevesebb teszteléssel történjen.

A tesztelőknek kell
megtenni az első lépéseket
A cél az együttműködés kialakítása, de ez
a folyamat csak onnan indulhat, ahol éppen
vagyunk. Az általános vélekedés szerint a
tesztelők felelősek a tesztelhetőségért. Meg kell
változtatni ezt a nézetet, mindenkinek vállalnia
kell a felelősséget a tesztelhetőségért.
Íme három gyors módszer, amivel elindíthatod
ezt a szemléletváltó folyamatot:
• Mutasd
meg
a
korábban
megtalált
támogatóidnak, hogyan és mit tesztelsz.
Lehet, hogy ezen a ponton egy kicsit
sebezhetővé is válsz. Amikor egy rendszer
tesztelése hosszú időn keresztül tart, tudat
alatt mindenki megpróbálja elkerülni a
nehezen tesztelhető részeket. Meglepetés
lehet a tesztelés módja és tartalma is
a támogatód számára. A nehézségek
bemutatása gyakran elemi változásokhoz
vezet, amelyek sokkal jobbá teszik a
tesztelési folyamatot.

• Beszélj arról, ami a hallgatóságodnak fontos.
Ha a közönségedet a működőképesség
érdekli, akkor beszélj arról. Végül is, ha nem
lehet biztonságosan telepíteni egy rendszert,
akkor használ valamit is egy briliáns tesztelés?
Vagy lehet valami más is egy cégen belül. Ha
pl. elosztott mikro rendszereket kell tesztelni,
akkor a megfigyelhetőségen van a hangsúly.
Keresd a kulcsot, próbáld különböző
nézőpontokból megvizsgálni a témát!
• Az elmúlt tíz évben a helyi fejlesztési környezetben
teszteltem. Ugyanúgy, mint a fejlesztők, egy
csapatban, együttműködve. Nem tudom ezt
elégszer hangsúlyozni. Még mindig vannak
fenntartások a közös környezettel kapcsolatban,
de próbáld meg csökkenteni az ezek iránti
bizalmatlanságodat. Ez segítség azoknak, akik
fenntartják. A tesztkörnyezettel kapcsolatos
minden panasz általában csak többletmunkát
okoz valaki másnak. Ez nem segít.

Itt van három kulcsfontosságú útravaló:
• A tesztelhetőség valódi versenyelőnyt jelent.
A csapataid együttműködésével és kiváló
technikai
megoldásokra
összpontosítva
a tesztelhetőség segít csökkenteni a
felhalmozódott tartózkodási időt (dwell time).
• Találd meg azt a módszert, amellyel
megmutathatod
a
tesztelhetőségből
fakadó
előnyöket.
Szerencsére
a
tesztelhetőség javulhat más módon is,
például a működőképesség növelésével. A
„tesztelhetőségi tűt” csoportos gyakorlatokkal
vagy
akár
egyéni
interakciókkal
is
mozgathatod.
•

Csak ott kezdheted el, ahol vagy. Gyakran
nekünk, a tesztelőknek kell megtenni az első
lépéseket, amelyek beindítják a tesztelhetőség
növelésére irányuló változásokat.
Szerző: Ash Winter

Ash Winter
Független
tesztelő
és
konferenciaelőadó
vagyok.
A
tanácsadói éveim alatt
nagy
tapasztalatot
szereztem és széles
ismereteket kaptam a
szoftverfejlesztés területén. Van tesztelési
tapasztalatom,
teljesítménymérési
és
automatizálás
tapasztalatom
mind
a fejlesztés, mind a
tesztelés területén. Még
egy ideig Scrum mester
és Product Owner is
voltam. Ez felkészített
a startup világba való
belépésre,
amelyről
mesélhetnék egy két
történetet.
Miután
megvizsgáltam ezeket
a lehetőségeket, úgy
döntöttem a tesztelésre
összpontosítok
és
a saját magam ura
leszek.
Előadásokat,
tréningeket tartok, írok,
ügyfelek
felkérésére
tesztelek, és ha valami
bonyolult és nehéz
problémával keresnek
meg, akkor a coach
szerepét is vállalom.

Forrás:
https://qablog.practitest.com/testability-is-everyonesresponsibility/
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Időgazdálkodási javaslatok
tesztelőknek (és mindenki másnak)
Egy örök probléma: túl
sok tesztet kell elvégezni,
és nincs rá elég idő.
Korábban már írtam erről
a témáról: „What to Test
When There's Not Enough
Time to Test” , ebben arról
volt szó, hogyan lehet
a tesztelési feladatokat
rangsorolni,
hogyan
kell a csapattal együtt
dolgozni úgy, hogy ne
kerüljünk időhiányba a
tesztelési
feladatokkal
kapcsolatban. De most
szeretném
általánosságban áttekinteni az
időgazdálkodást:
hogyan lehet felépíteni
a napjainkat, hogy ne
érezzük magunkat folyamatos nyomás alatt a sok
munka miatt?

10.oldal

Íme nyolc időkezelési stratégia, amelyek nálam
beváltak:

Első stratégia: Ismerd
a prioritásaidat!
Kéthetente találkozom a menedzseremmel,
aki minden találkozón megkérdezi: "Most mi
a legfontosabb feladatod?" Szeretem ezt a
kérdést, mert segít arra fókuszálni, ami tényleg
a legfontosabb. Lehet, hogy tíz különféle dolgom
van a „Teendők listám”-ban, de ha nincs döntés
arról, hogy melyek a legfontosabbak, akkor
mindig úgy érzem, hogy valami mással kellene
foglalkoznom, ami megakadályoz abban, hogy
az éppen folyamatban lévő feladatra tudjak
koncentrálni. Amikor az elvégzendő munkáimat
tervezem, szeretem átgondolni, hogy mi az első,
a második és a harmadik legfontosabb feladatom.
Hogyan döntöm el, mi a legfontosabb? Az egyik
jó módszer, hogy megvizsgálom a határidőket
és azt, hogy milyen hatással van az adott feladat
elvégzése másra. Ha pl. van olyan release, amely
ma este megy ki és van még ezzel kapcsolatos
manuális tesztelési feladat, akkor ez lesz az
elsődleges, mert ennek kihatása van a termék

minőségére és az ügyfél megelégedettségére. Ha
holnap egy workshopon tartok előadást tesztelési
szakembereknek, akkor szeretném az erre való
felkészülést elsődleges prioritásként kezelni.
Ha az egyes feladatokat a hatás és határidő
szempontjából értékeljük, akkor egyértelművé
válik, hogy miként kell megtervezni a feladatok
prioritási sorrendjét.

Második stratégia:
Vezess egy
„Teendők” listát!
A teendők lista vezetése azt jelenti, hogy nem
fogod elfelejteni egyik feladatod sem. Ez nem
azt jelenti, hogy az összes feladatot el is végzed.
Amikor végre rájöttem, hogy a tennivalóim soha
nem fognak elfogyni a listából, már nem aggódtam
amiatt, hogy hány elem van még rajta.
Megállapítottam, hogy minél kevésbé aggódom
amiatt hány elintézendő feladatom van még,
annál többet tudok megoldani. Én a Trello2
táblát használom a teendők lista vezetéséhez,
az alábbi oszlopokkal: „Ma”, „Ezen a héten”, „A
következő héten”, „Hamarosan” és „Valamikor”.
Ha új feladat érkezik, akkor beírom az egyik

www.tesztelesagyakorlatban.hu
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oszlopba. Ha sürgős, akkor a „Ma” vagy „Ezen a
héten” oszlopba kerül, ha kevésbé sürgős, akkor
a „Következő héten” vagy „Hamarosan” oszlopba;
a feladatok előbb-utóbb az „Ezen a héten” vagy a
„Ma” oszlopba vándorolnak.
Azokat a projekteket, amelyekben dolgozni
szeretnék, vagy a technikai adósságaimat,
amelyekkel foglalkozni szeretnék a „Valamikor”
oszlopba írom be. Ezzel a módszerrel nem
vesznek el a feladataim, és mindig akad valami
tennivalóm azokban az időszakokban is, amikor
pl. új funkciók tesztelésére várok.

Harmadik stratégia:
Válassz csendes
időszakokat az
elmélyülést kívánó
feladatokhoz!
Egymástól távol lévő barátok társaságával közösen
végzett munka egyik előnye, hogy a csapatom tagjai
négy különböző időzónában dolgoznak. Mivel én a
keleti időzónában vagyok, ezért a napi találkozóink
csak késő reggel kezdődnek. Ez azt jelenti, hogy
munkanapom első néhány órája megszakítás nélkül
csendes. Szóval ezeket az órákat azokra a feladatokra
áldozom, amelyek koncentrálást és összpontosítást
igényelnek.
A nyugati parti csapattársaim ellenkezőleg csinálják,
ők a munkanap végét használják a koncentrálást
igénylő feladatokra, mert mi többiek már aznapra
befejeztük a munkát. Még akkor is lehetséges az ilyen
felosztás, ha azonos időzónában dolgozunk.
A csendesebb időszakokat vehetjük igénybe arra,
hogy a legnagyobb kihívást jelentő munkákat
elvégezzük. Lehet, hogy munkatársaink hosszú
ebédszünetre mennek, míg mi az íróasztalnál esszük
meg az ebédünket. Ha „reggeli ember” vagy, menj be
az irodába mielőtt a többiek megérkeznek. Használd
ki ezeket a csendes időszakokat!

Negyedik stratégia:
Minimalizáld a
megszakításokat!
Senkinek sem meglepetés, hogy óránként többször
jönnek értesítések a telefonunkra vagy laptopunkra.
Minden alkalommal, amikor egy ilyen értesítés
megérkezik, a koncentrációt megzavarja, mert időt
vesz igénybe annak megvizsgálása, hogy fontos-e
az az értesítés. De valójában hány ilyen értesítésre
van szükségünk? Kikapcsoltam a telefonomon az
összes értesítést, kivéve a szöveges és a munkával
kapcsolatos üzeneteket. Minden egyéb értesítés,
például a Linked In, a Facebook és az e-mail
nem elég fontos ahhoz, hogy megszakítsam az

összpontosításomat. A laptopomon lehalkítottam
az összes értesítési hangot, csak egyet hagytam
meg, a jelzést arról, hogy értekezletet fogok tartani.
Beállítottam a Slack értesítéseim megjelenését is, de
ezek nem adnak hangot. Így kevesebb olyan hang van
a környezetemben, ami megzavarja a figyelmemet.
Egy másik hasznos tanácsom az, hogy egyezzünk
meg a csapat tagjaival, hogy ne több részletben,
hanem egyszerre, teljes egészében küldjük
egymásnak üzeneteinket. Itt olvasható egy példa, mire
gondolok:
9:30 Fred: Szia
9:31 Fred: Jó reggelt!
9:31 Fred: Gyors kérdésem van.
9:33 Fred: Tudod melyik nap megy ki élesbe az új
funkciónk?
Ha a fenti példában szereplő üzeneteket kapnám, akkor
négy perc alatt NÉGY alkalommal szakítanám meg
munkámat. Ehelyett megkértem a munkatársaimat,
hogy így küldjék:
9:33 Fred: Jó reggelt! Van egy gyors kérdésem: tudod
melyik nap megy ki élesbe az új funkciónk?
Ha így küldik az üzenetet, akkor csak egyszer szakad
meg a koncentráció. Gyorsan megválaszolhatom a
kérdést, majd visszatérhetek dolgozni.

Ötödik stratégia:
Tegyél félre időt
a nagy volumenű
feladatokra!
A projektek néha félelmetesen nagyok. Lehet, hogy
már régóta meg akarsz ismerkedni egy új tesztautomatizálási platformmal, de úgy látod erre soha
nem lesz időd, noha tudod, hogy az új platform
elsajátítása hosszú távon időt takaríthat meg neked
és kollegáidnak, azonban ez nem sürgős feladat,
ráadásul a kívánt kurzus elvégzése tíz órát venne
igénybe. Ahelyett, hogy 1-2 napot keresnél erre az
elfoglaltságra, miért nem szánsz több napig, de
naponta kevesebb időt arra, hogy megtanuld?

„Egy munka értékét nem
csak a munka eredménye,
terméke határozza meg,
hanem az is, hogy mennyire
lehet a megrendelő biztos
abban, hogy a termék
valóban meg fog születni,
határidőre és az elvárt
minőségben.”
Mérő László
pszichológus és
matematikus

•
„Az időhiány valójában a
fontossági sorrend hiánya.”
Timothy Ferriss
amerikai üzletember

•
„Nem az a baj, hogy kevés
idő áll a rendelkezésünkre,
hanem főképp az, hogy
sokat elfecsérelünk abból,
ami adatik.”
Lucius Annaeus Seneca
ókori római filozófus,
államférfi, költő, drámaíró

•
„Az időfecsérlés (...) a
legnagyobb pazarlás, mert
az elvesztett idő soha
sem kerül meg, és a mit
elég időnek nevezünk,
az mindig igen rövidnek
bizonyul.”
Benjamin Franklin
amerikai író, politikus,
filozófus, természettudós

Amikor ilyen helyzetbe kerülök, általában tizenöt
vagy húsz percet lecsípek a munkanapom elejéből
a tanulásra. Minden nap rászánom ezt az időt és ha
ezt következetesen betartom, 6-8 hét alatt akár egy
tíz órás tanfolyamot is be tudok fejezni. Ez hosszú
időnek tűnhet, de sokkal jobb, mint ha egyáltalán nem
kezdeném el a kurzust!

Hatodik stratégia:
Kérj segítséget!
Mi, tesztelők egyfajta személyes büszkeséggel
rendelkezünk, amikor a projekteken dolgozunk.
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Magyarország vezetô szoftvertesztelô cége!

Biztosak akarunk lenni abban, hogy technológiai
szempontból is hozzáértőnek tartanak minket és nem
csak „tesztelőként” tekintenek ránk. Büszkék vagyunk
az általunk írt automata tesztekre. De az a tény, hogy a
fejlesztők általában több tapasztalattal rendelkeznek a
kódolás területén és jobb vagy hatékonyabb megoldási
javaslataik lehetnek, mint nekünk.
Nemrég egy olyan példa programot készítettem,
amelyet unit teszt írás tanításához használnék fel.
Ez csak egy egyszerű alkalmazás, amely egész
számokat hasonlít össze.
Tisztában voltam a program logikájával, de amikor
ténylegesen nekiálltam programozni, belefutottam
egy "cannot instantiate class" " hibaüzenetbe. Tudtam,
hogy a hiba oka valószínűleg csak valami apróság, de
mivel nem túl gyakran írok önállóan alkalmazásokat,
nem jöttem rá mi okozza a problémát. Választhattam
aközött, hogy az elkövetkező két órában „megmentem
a büszkeségemet” és magam derítem ki az okot, vagy
megkérhetem az egyik fejlesztőt, hogy - kevesebb,
mint 10 másodperc alatt - mondja meg mi lehet a
probléma. A választás számomra egyértelmű volt:
megkérdeztem a fejlesztőt, aki azonnal megoldotta a
problémát.
Ennek a stratégiának azonban van egy veszélye:
mégpedig az, hogy hozzászokhatunk ahhoz, hogy
akkor is mástól kérünk információt, ha egyébként
könnyen megtalálnánk mi magunk is a megoldást.
Mielőtt félbeszakítanád egy munkatársadat és
információt kérnél tőle, kérdezd meg magadtól, hogy
megtalálnád-e egy egyszerű Google-kereséssel, vagy
a vállalati wiki-n keresztül. Ha gyorsabban megtalálod,
mint amennyi idő a munkatársad megkérdezéséhez
és a válasz megvárásához szükséges, akkor nemcsak
magadat, de a munkatársad idejét is megmented!

Hetedik stratégia:
Használd ki az energiaszintedet!
Én „reggeli ember” vagyok; A munkanap elején
vagyok a legenergikusabb. A nap folyamán
csökken az energiaszintem. A munkanap végén
már nagyon nehéz összpontosítanom a bonyolult
feladatokra. Emiatt úgy szervezem meg a
munkámat, hogy reggel végezzem el a nehezebb
feladatokat és meghagyom a későbbi időpontokat
az egyszerűbb vagy ismétlődő feladatok
elvégzésére. Lehet, hogy ettől eltérően változik a
te energiaszinted. Ha végig gondolod, hogy melyik
napszakban tudsz a legjobban és melyikben a
legrosszabbul a munkára koncentrálni, kitalálható
mikor van a legtöbb energiád a nap folyamán. Erre
az időszakra tervezd a kihívásokkal teli és kreatív
munkáidat!
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Nyolcadik stratégia:
Alakítsd ki a
környezeted!
Nagyon szerencsés vagyok, hogy távolról tudok
dolgozni. Ez azt jelenti, hogy teljes mértékben
irányíthatom az irodám tisztaságát, hőmérsékletét
és hangjait. Lehet, hogy te nem leszel ilyen
szerencsés, de mindig lehet találni módszereket
arra, hogy a környezetet úgy alakítsuk ki, hogy abban
hatékonyabban tudjunk dolgozni. Ha olyan meleg
van az irodában, hogy asztalnál elalszol, behozhatsz
egy kis ventilátort, hogy lehűtse körülötted a levegőt.
Ha elvonja a figyelmedet a sok ülés következtében
kialakuló hát- és vállfájdalom, felállíthatsz egy álló
íróasztalt és a munkanap egy részében állva is
dolgozhatsz.
Ha munkatársaid folyamatos beszélgetése zavar,
akkor vásárolj egy jó zajszűrő fejhallgatót. Tapasztald
ki, mi a legmegfelelőbb a számodra. Lehet, hogy az,
ami másnál működik, nálad nem. Van, aki akkor a
leghatékonyabb, ha teljes csend veszi körül, valaki
fehér zajt hallgat, vagy klasszikus zenét, környezeti
zenét esetleg heavy metált. Előfordulhat, hogy
valakinek az számít, hogy az íróasztalánál ülve az
ablakon kinézhet, mert ez segíti lecsendesedni az
elméjét és a problémák megoldását, vagy zavarja,
ha az üres fehér falakat kell néznie. Bármi legyen is a
megoldás, miután megtaláltad, használd fel a munkád
során!

Kristin Jackvony
Kristin Jackvony miután majdnem két
évtizeden
keresztül
zenepedagógusként
dolgozott, felfedezte
szenvedélyét a szoftvertesztelés
iránt.
Az elmúlt tíz évben
minő - ségbiztosítási
mérnök, menedzser
és vezető volt, és
jelenleg a Paylocity
minőségbiztosítási
vezetője.

A fenti nyolc stratégia megkönnyítheti a tesztelők
számára az időgazdálkodást és a hatékonyabb
munkavégzést eredményezhet. Előfordulhat, hogy
ezek a stratégiák az élet más területein is segítenek:
számlák fizetésében és házimunka elvégzésében,
ház felújítási feladatokban és így tovább. Ha ezeket a
tippeket hasznosnak gondolod, oszd meg másokkal
is, hogy nekik is segítségükre legyenek a hatékonyabb
munkavégzésben!
Szerző: Kristin Jackvony
Forrás:
https://thethinkingtester.blogspot.com/2019/04/timemanagement-for-testers-and-everyone.html
Hivatkozások:
1 http://thethinkingtester.blogspot.com/2018/11/whatto-test-when-theres-not-enough.html
2 https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=
_t&sl=en&tl=hu&u=https://trello.com/
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Öt tipp arra az esetre, amikor különböző
helyszíneken lévő tesztelőcsoportokkal dolgozol
Nem is túl régen, amikor
valaki azt mondta, hogy
egy globális szoftverfejlesztő csapat tagja, az
azt jelentette, hogy az IBMnél, az SAP-nál vagy a 100
legszerencsésebb vállalat
valamelyikénél dolgozik,
amelynek világszerte vannak fejlesztő központjai.
Manapság még a tíznél
kevesebb
alkalmazottat
foglalkoztató cégek is
kettő, öt vagy annál is
több
helyszínen
lévő
csapatokkal
dolgoznak.
A csapattagok földrajzi
elhelyezkedése
véletlenszerű
tulajdonsággá
vált, amelyet gyakran
figyelmen kívül hagytak
vagy
egyáltalán
nem
vettek figyelembe.

14.oldal

Változnak
az
idők,
változnak a helyszínek
Ha ehhez még hozzávesszünk az olyan alternatív
tesztelési vagy fejlesztési lehetőségeket, mint
például az Offshoring, Outsourcing vagy (az
egyik kedvencem) a Crowdsourcing, akkor
nyilvánvalóvá válik, hogy manapság egyáltalán
nem úgy van, mint ahogy a „régi szép időkben”
megszoktuk, hiszen a cégeknek csak kis része
végez 100% -ban belső fejlesztést és tesztelést.
A földrajzilag szétosztott csapatok irányítása
a múltban és még a jelenben is kihívást jelent
Körülbelül 18 évvel ezelőtt találkoztam
az
Offshore
menedzsment
fogalmával.
Emlékszem, hogy fiatal minőségbiztosítási
igazgatóként, mennyire izgatott voltam,
amikor a főnököm azt mondta, hogy a helyi
tesztelőcsapat mellett egy másik országban
lévő, 6 tesztmérnökből álló csapatot is nekem
kell vezetnem. Ez egy külföldi offshore kísérlet
volt (valójában kiszervezés, outsourcing),
amelyet a cég ki akart próbálni, és engem a
csapatommal együtt választottak ki a kísérleti
nyúl szerepére.

Csak az járt a fejemben, hogy mennyivel többet tudok
majd csinálni most, hogy egy nagyobb csapatom
van, és egyáltalán nem vettem észre, hogy ezért a
boldogságért jelentős árat kell majd fizetnem. Néhány
héten belül megértettem, hogy egy földrajzilag távol
lévő csapat irányítása legalább tízszer nehezebb, mint
a mellettem ülő mérnökök munkájának menedzselése.
A legnagyobb kihívásaim (hibáim?) azok voltak, hogy
nem értettem meg igazán a kibővített csapatom
gondolkodásmódját és működését. A kulturális
különbségek és a kommunikációs nehézségek
együttesen szinte lehetetlenné tették, hogy átlássam
mi történik és hogyan működik.
A feszített munkatempóra tekintettel, 6 hónapos
küzdelem után megkértem a menedzseremet, hogy
vegye át tőlem és fejezze be ő ezt a kísérletet, mivel
több időmbe telt kezelni az ezzel járó problémákat,
mint amennyi plusz időt nyertem a teljes elvégzett
munkán.

5 tipp a sikerhez
Az elmúlt évek során rengeteg lehetőségem volt arra,
hogy újra próbálhassam és feloldozást kapjak az
első sikertelen outsourcing kísérletem után. Ennek

www.tesztelesagyakorlatban.hu

MUNKAMÓDSZER
köszönhetően sikerült olyan tippeket kidolgoznom,
melyek ma is segítenek a földrajzilag távoli fejlesztő és
tesztelő csapatokkal működő projektekhez megfelelően
hozzáállni és a bennük lévő potenciált kiaknázni.

kommunikáció. A Skype, a GoToMeeting, a
FaceTime és az összes hasonló kommunikációs
rendszer használata is ugyanolyan egyszerű és
olcsóbb, mint a telefonálás.

Íme 5 öt tipp a sikerhez, ha földrajzilag szétosztott
csapatokkal dolgozó projektbe kerülünk:

2. Győződj meg arról, hogy mindenki
tudja, mit dolgozik a másik!

1. Gondoskodj a redundáns kommunikációról!

Minden reggel (vagy másnap, attól függően, hogy
hol vannak a csapattagok) 30 percet kell szánni
egy szinkronizációs megbeszélésre, ahol minden
csapattag elmondja, mit csinált tegnap és mi a mai
feladata. Győződj meg arról, hogy mindenki tudja,
min dolgoznak a többiek, és ösztönözd a mérnököket,
hogy küldjenek visszajelzéseket és segítsék a többi
csapattagot, függetlenül attól, hogy ugyanazon a
területen dolgoznak-e vagy sem.

Azonos helyszínen történő munkavégzés során sok
féle módon lehet kommunikálni a csapat többi tagjával.
Beszélhetünk egymással a rendszeres találkozók
során, átugorhatunk egymáshoz, küldhetünk neki
e-mailt, hagyhatunk kézzel írott feljegyzést az asztalán,
vagy akár kimehetünk kávézni vagy ebédelni, és olyan
dolgokról is beszélgethetünk közben, amelyekről a
formális munkaidőben nem szokás.
Különösen emlékszem pl. arra, hogy dolgoztam
egy olyan csapatban, ahol a munkanap végén, este
8-kor a parkolóban, dohányzás közben beszéltük
meg forradalmi ötleteinket és „informálisan” fontos
döntéseket is meghoztunk.

Ha agilis környezetben1 folyik a munka, akkor ez
valószínűleg a szokásos „napi megbeszélés”, de a
legtöbb csapat nem így működik.

Ez egyszerűen nem lehetséges, ha földrajzilag távol
lévő csapatokkal dolgozunk.

Ennek ellenére, függetlenül attól, hogy agilisan,
vízesés modell vagy saját módszertan szerint folyik-e
a munka, az ilyen típusú szinkronizáló értekezletek
lehetővé teszik, hogy az egyes csapattagok úgy
érezzék, hogy részt vesznek és részei egymás
munkájának.

A lényeg az, hogy mivel nem minden üzenetet lehet
mindenkinek ugyanazon a csatornán átküldeni, fontos
azt is ellenőrizni, hogy van-e többféle kommunikációs
csatorna, ami elérhető az összes csapattag számára
(munkakörüktől vagy beosztásuktól függetlenül).

Emellett még azt is lehetővé teszi, hogy menedzserként
megismerd azt, hogy az egyes csapattagok mit
csinálnak és milyen kihívásokkal néznek szembe,
anélkül, hogy munkájuk részletekbe menő irányítására
lenne szükség.

Néhány gyakorlati ötlet:
Készíts egy listát a csapat minden tagjáról, olyan
adatokkal, hogy milyen módon tudsz vele kapcsolatba
lépni pl. irodai telefonszám, mobilszám, e-mail, Skype-t
stb. Adj hozzá néhány személyes információt is, pl.
fénykép, a születési idő, hobbi, családi állapot stb.

Az egyik dolog, amire figyelni kell, hogy ezek a
találkozók rövidek és lényegre törőek legyenek. Ha
a csapat néhány tagja közötti végtelen és unalmas
vitává válnak, vagy senki nem figyel arra, hogy mit
mondanak a többiek, akkor inkább ártanak, mint
segítenek.

Menedzserként alakíts ki valamilyen napindító szokást
pl. Skype-on keresztül köszöntsd a földrajzilag távol
lévő csapattagokat, akárcsak a helyszínen lévőket,
akikkel reggel kávézol vagy oda köszönsz nekik az
asztalukhoz.

3. A személyes kapcsolat nem helyettesíthető.

Ösztönözd a csapatod arra, hogy e-mailek helyett
használják a telefont vagy a Skype-t arra, hogy
gyorsan feltegyenek egy-egy kérdést. Manapság sok
ember követi el azt a nagy hibát, hogy hosszú e-mail
láncokat használ (amelyek órák vagy napok alatt
terjednek el) ahelyett, hogy felvenné a telefont, és 2–5
perc alatt megoldódna a probléma.

Ha egy földrajzilag egymástól távoli csapatok
vezetőjévé válsz, amint lehetséges ütemezz
be egy utazást és minél hamarabb menj el egy
személyes találkozásra. Ezzel kimutathatod a
törődésedet és hogy érdekel a csapat, érdekel
mit csinálnak.
Ügyelj arra, hogy a személyes találkozók ne
csak a vezetőkre korlátozódjanak. Hozz létre
egy csereprogramot, amiben az összes helyszín
munkatársa részt vehet, és évente egyszer két vagy
három hétig együtt dolgozhat más csapatokkal.

Legyenek videokonferenciák, amennyi csak
lehetséges, ugyanis a testbeszéd ugyanolyan
fontos (vagy még fontosabb), mint a verbális

A legjobb módszer arra, hogy megismerjünk valakit,
a személyes találkozás és az együtt töltött idő.
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„A technológia – semmi.
Ami az igazán helyes és
nagyon fontos – az a hit
az emberekben. Adj nekik
utasításokat és együtt
képesek lesznek létrehozni
valami szépet.”
Steve Jobs

•

„Csak amikor a miénktől
eltérő kultúrájú emberekkel
találkozunk, akkor ébredünk rá, hogy milyenek
is tulajdon szokásaink,
vélekedésünk.”
George Orwell
angol író, kritikus, újságíró

•

„A legnagyobb örömöm
abból fakad, ha a csapatommal együtt dolgozhatok, nem pedig magából
a munkából.”
John C. Maxwell
amerikai lelkész, író és
médiaszemélyiség

•

„Hiszek
benne,
hogy
az önálló munka is
legfőképpen egy jó csapatban teljesedhet ki,
tehát
elengedhetetlen
egy kellően biztató,
egymást támogató és
mégis ösztönzően kritikus,
ugyanakkor előremutató és
kreatív közeg.”
Istenes Zoltán
mesterséges intelligencia
kutató és tanár

•

„Adj hat órát egy fa
kivágására, és az első
négyet a fejsze élezésével
fogom tölteni.”
Abraham Lincoln
az Egyesült Államok 16.
elnöke

•

„A változatosság erősebbé
teszi a csapatot, mert a
közös sikerhez mindenki
saját erősségeivel és a
küldetésünkre vonatkozó
sajátos látásmódjával járul
hozzá.”
Scott Kelly
teljes nevén Scott Joseph
Kelly, amerikai űrhajós

•

„Az
okos
emberek
megoldják a problémákat,
a zsenik pedig megelőzik
őket.”
Albert Einstein
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Vegye igénybe hatékony, pontos,
megbízható szoftvertesztelési
szolgáltatásainkat!
START
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A megbízható tesztcsapat!

MUNKAMÓDSZER
Ez lehetővé teszi az emberek számára, hogy
személyesen megismerjék egymást, javítja
a munka dinamikájának, lehetővé teszi az
alkalmazott
módszertanok
és
kihívások
megosztását, amelyekkel a csoportok találkoznak
a napi működésük során.

4. Használj egyféle platformot a munka szervezésére!
Ha azt akarod, hogy a csapat hatékonyan
dolgozzon együtt, akkor „ugyanazt a munkanyelvet
kell beszélni mindenkinek” - és itt nem arra
gondolok, hogy mindenki angolul beszéljen!
Központosítsd a munkát, vezess be egységes
tesztmenedzsment platformot2, ez lesz a „közös nyelv”
a kommunikációhoz és a munka szervezéséhez.
Az egységes platformra váltás nem triviális,
és van néhány dolog, amit a kialakítás közben
figyelembe kell venni:
• A platform legyen minden tag számára
kényelmesen
használható
és
könnyen
hozzáférhető. Győződj meg arról, hogy az olyan
dolgok, mint az elérhetőség és a válaszidő
hossza nem fogják akadályozni a távolabbi
helyeken dolgozó tesztelők munkáját.
• A közös platform használata feltételezi, hogy
minden csapat hasonló módon működik,
tehát a csapatok munkamódszerét meg kell
feleltetni, és mindenki igényeihez kell igazítani.
• Úgy kell megszervezni az adatok elérhetőségét,
hogy minden mérnök hozzáférhessen a többi
csapat információjához is, és fel is tudja
használni azokat saját munkájához.
Egyszer, ha egységes platformon dolgozol,
találj módot az emberek ösztönzésére, bíztasd
őket arra, hogy keressék meg és használják
fel a többi csapat információját a munkájuk
során. Ez elősegíti a csapatok egymás közötti
kapcsolatát, és közvetlen visszajelzési
folyamatot indít el a csapatok között.

5. Bizonyosodj meg arról, hogy a „távoli” csapat is 100%-ban azonosul a
projekttel / termékkel!
Ha több csapat dolgozik együtt, akkor mindig
előfordul, hogy közülük egy (vagy több)
„kívülálló”-nak vagy „elszigetelt”-nek érzi magát.
Ennek számos oka lehet. Lehet, hogy azért
alakul ki ez az érzésük, mert csak az egyik
tesztelő csapat dolgozik a fejlesztőkkel azonos
helyszínen, és ők „közelebb állnak” egymáshoz,
vagy azért, mert az egyik csapat a cég

központjában dolgozik, vagy egyszerűen azért,
mert az egyik csapat nagyobb és „régebbi”,
mint a másik.
Bármi legyen is a háttérben, ez okozhatja azt,
hogy az egyik csapat úgy érzi közelebb, a másik
pedig úgy, hogy távolabb van a történésektől.
Számos dolgot tehetünk annak érdekében, hogy
változzanak ezek az érzések és a javuljon a
csapat hozzáállása, például:
• Ügyelj arra, hogy a „távoli” csapat tesztelői
közvetlenül élérhessék azokat a fejlesztőket,
akikkel együtt dolgoznak. Lehet ez Skype-on,
videokonferenciákon stb. keresztül.
• Szervezz
hetente
videobeszélgetéseket
a cég olyan embereivel, akik nem
kapcsolódnak közvetlenül a fejlesztéshez,
például marketingesekkel, pénzügyesekkel,
értékesítéssel foglalkozókkal stb., akik arról
beszélnek, hogy más csapatok hogyan
működnek, milyen kihívásokkal találkoznak stb.
Bármi legyen is a probléma, van valami, ami
véleményem szerint mindig működik, és ez az
„értékesítés”!
IGEN, és olyan egyszerű dolgokra gondolok,
mint vállalati notebookok és tollak adása, annak
biztosítása, hogy céges plakátok legyenek a
falakon, reklám pólók vagy matricák szétosztása,
vagy bármilyen más márka vagy vállalati áru
átadása, ezek mind nagyon pozitív hatással
vannak a „távoli” csapatra, segítségükkel elérhető,
hogy azonosulni tudjanak a céggel.

Joel Montvelisky
A nevem Joel Montvelisky
és 15 éve dolgozom
a
tesztelésben.
A
PracticeTest (elfogultság
nélkül a legjobb teszt
menedzsment
eszköz
a világon) egyik alapító
tagja vagyok. Alapítója
és főszerkesztője vagyok
a hebrewi tesztelési
magazinnak a Think
Testingnek.
Amikor
időm
van,
szívesen
tartok QA tréningeket
és
konzultációkat
a
tesztelésről, az automata tesztekről és az
agile-ról.
Ez
ideáig
tesztmérnökként
és
minőségbiztosítási
menedzserként dolgoztam számos vállalatnál.

Összefoglaló
Összegzésképpen azt mondanám, hogy az
elosztott projektek sikerének titka a hatékony
együttműködés és a kommunikációt befolyásoló
pszichológiai és fizikai akadályok leküzdése.
Ha a leírt szempontok közül csak az egyikkel
foglalkozunk miközben a többit figyelmen kívül
hagyjuk, akkor eleve kudarcra van ítélve a projekt.
Ha van egyéb ötleted, tipped, amelyek segíthetnek
a megosztott projekteket sikerre vinni, kérlek oszd
meg velünk!
Szerző: Joel Montvelisky
Forrás:
https://qablog.practitest.com/my-5-tips-whenworking-with-distributed-testing-teams/
Hivatkozások:
1 https://www.practitest.com/solutions/
2 https://www.practitest.com/
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Válj Ninja tesztelővé, viselkedj úgy,
mint egy fejlesztő!
Gyakran
mondjuk
a
tesztelőknek,
hogy
„gondolkozzanak tervezőként”, vagy úgy, mint
egy „építőmérnök”, de
leginkább „gondolkozzanak
úgy, mint egy fejlesztő” 1.
Itt a probléma: ahhoz, hogy
valóban
úgy
tudjanak
gondolkozni, mint bármelyikük, csinálni is kell
azt, amit ők. Tehát tényleg
úgy kell viselkedniük, mint
egy fejlesztő. Beszéljünk
most erről, és arról,
hogy kapcsolódik ez a
teszteléshez.

Hadd ismételjem meg: fejlesztőként viselkedni
azt jelenti, hogy valóban képesek vagyunk azt
csinálni, amit egy fejlesztő. Legalábbis egy
ideig. Amíg fejleszt valaki, addig nem tesztel.
(Csakúgy, mint amikor tesztel, akkor nem
fejleszt). Azonban megtalálható annak a módja,
hogy hozható átfedésbe a kétfajta tevékenység.
Például, amikor arra kérjük a fejlesztőket, hogy
teszteljék a saját kódjukat.

Fejlessz valamit!
Fejlesztőként viselkedni - ha csak egy rövid ideig is azt jelenti, hogy valóban fejleszteni kell valamit.
Ez fontos a tesztelőknek.2
Nem kell szakértő fejlesztőnek lenni, de
meg kell próbálni valamit fejleszteni. Bármit.
Szoftverfejlesztéskor megtapasztalható, hogy milyen
sok apró döntést kell meghozni, amely működteti
a folyamatot, látható, mit kell még elkészíteni és
melyek azok, amik már el is felejtődtek. Fejlesztés
során válik érthetővé és láthatóvá, hogy milyen apró
hibák csúszhatnak be, melyek közül néhányat sikerült
elkapni, de vannak olyanok is, amelyeket nem.
Át kell élni, hogy milyen érzés valamit felépíteni, milyen
érzés megalkotni egy forráskódot.
Mindeközben sokat
hibakategóriákról.
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lehet

tanulni

bizonyos

Ha egy tesztelő saját maga készít el egy programot,
akkor sokkal jobb elképzelése lesz arról, hogyan
csúszhatnak be a hibák. A hibák keletkezési
folyamatának megértésével párhuzamosan a
tesztelési szempontok is igen erős iránymutatást
kapnak. Ez nemcsak a hiba megtalálási arányt javítja,
hanem javítja a fejlesztőkkel folytatott megbeszélés
hatékonyságát mind a hibák, mind a tervezés
tekintetében, valamint rávilágít arra is, hogy a jó
tervezés miként segítheti elő a hibák előfordulásának
csökkentését.
A Testability3 cikksorazatom lényegében erről szól.
Egy kis alkalmazás elkészítésén keresztül mutatom
be a fejlesztési ismeretek és a tesztelhetőség (érték
és helyesség) kapcsolatát.

Fejlesztőként viselkedni
a kapcsolódási pontoknál
Egy pillanatra elkanyarodok a témától és azt mondom,
hogy nem mindig csak úgy kell gondolkodni, mint egy
fejlesztő.
Ez az egész az üzletről is szól, ezért úgy is kell
gondolkodni, mint egy termék menedzser vagy egy
üzleti elemző. Ez a Követelmények megírásának
ideje. És itt most mindegy, hogy használati esetekre
vagy Gherkin forgatókönyvekre4 vagy valami másra
gondolunk. Ekkor keletkezik ugyanis a legtöbb hiba.
Ezekben találjuk a legtöbb következetlenséget,
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kétértelműséget vagy a fejlesztendő program
működésének az üzleti területtel kapcsolatos
ellentmondásait. Ekkor alkalmazunk leginkább
megerősítő és útólátó jellegű torzításainkat. Itt követjük
el leginkább narratív tévedéseinket.

eredményeket. Számára ez volt az egyetlen mód arra,
hogy megértse mi is történik a fizikai világában.”

Ez az a kapcsolódási pont, ahol az üzleti terület
találkozik a megvalósítási technológiával, ezért ebben
a helyzetben is nagyon fontos, hogy fejlesztőként is
tudjunk viselkedni.

Igen, használhattam volna például Capybara-t,
SitePrism-et vagy sok más eszközt is. Használhattam
volna olyan nyelvi szintaxis eszközöket, amelyeket
mások írtak. Használhattam volna az Open AI
Gym alkalmazást, ahelyett hogy saját gépi tanulási
alkalmazást írtam volna. Ehelyett inkább úgy
döntöttem – valójában szükségem volt rá – hogy
saját magam készítem el. Így tanultam meg bízni
az ilyen eszközökben, mert pontosan tudtam, hogy
működnek. És miért működnek? És gyakran miért
nem működnek?

Gyakorlás, amit nem lehet
elégszer mondani
Térjünk vissza a fejlesztésre, egy applikáció megírása
szempontjából.
Van egy könyv, melyet nagyon szeretek, ez pedig Basil
Mahon és Nancy Forbes „Faraday, Maxwell, and the
Electromagnetic Field: How Two Men Revolutionized
Physics” című könyve. Ebben olvastam a következőt:
„Faraday számára soha nem volt elegendő a
dolgokról hallani, vagy olvasni. Mások munkájának
értékelésekor mindig szüksége volt arra, hogy meg
tudja ismételni esetleg kiterjeszteni a kísérleteket. Ez
egy egész életen át tartó szokásává vált – ez volt a
saját felfedezéseinek védjegye.”
A fenti mondatok nagyon közel álltak hozzám,
rokonságot éreztem Faraday-jel. Természetesen
egyáltalán nem hasonlítom magam Faraday-hez, de
pontosan ugyanígy gondolkodtam a munkám során a
teszt eszközökkel, de különösen a teszt automatizáló
eszközökkel5 kapcsolatban. Például újraépítettem
az összes teszt eszközömet (Specify6, Tapestry7,
Testable8 stb.) úgy, hogy alapból elvetettem, amit
mások írtak és szinte a nulláról kezdtem a felépítésüket.
Ami a különböző technológiák megismerését illeti,
megtanultam hogyan kell létrehozni egy API csomagot
a Thanos9 elkészítésével. Tanultam egy kicsit a Reactról a Thanos React10 létrehozásával Az AI eszközöket
a Pacumen11 és Flappy Tester12 megírásával tanultam
meg. Megtanultam a JSON nyelvi szintaxisát és
publikáltam az Aton-on (languages series of files13).
Tanultam JavaScript-et, Node-t és a meglévő
eszközöket használva közzétettem az npm-en
és újraírtam a Scribal series14-emben. A Jupyter
notebooks15 sorozatomat az adatok tudományának
megtanulásához készítettem.
Röviden és tömören: Fejlesztőként kellett
viselkednem, ami oda vezetett, hogy úgy is
gondolkodtam, mint ők.
Minden – szó szerint minden – azon alapul, hogy egy
mások által elkészített dolgot alapjaira bontottunk-e,
majd újra felépítettük-e a saját elgondolásunk szerint.
A könyv azt is mondja:
„Faraday úgy érezte, hogy meg kell ismételnie a
kísérleteket és saját magának megtapasztalni az

Pontosan! Ezért tettem, amit tettem a fenti eszközökkel
és alkalmazásokkal kapcsolatban.

Megfogott engem James Bachegy gondolata, amit
egyik tweetében16 írt le:
„Ahhoz, hogy az ember valóban felelősséggel
tudja használni az eszközöket, meg kell értenie
azok működését, fel kell mérni a használatának
lehetőségeit, meg kell ismerni a korlátait, valamint azt
is, hogy lehet vele visszaélni vagy félrevezető módon
használni.”
Úgy gondolom – legalábbis a szoftver vonatkozásában
– nem vagyok addig felelős, amíg szabad kezet nem
kaptam a tényleges munka elvégzéséhez: ahhoz, hogy
megírhassak egy kis Rails alkalmazást, elkészíthessek
egy kis API alkalmazást, létrehozhassak egy rugalmas
weboldalt, stb.

Igen, de ….én tesztelő
vagyok!
Vajon a tesztelőknek mindig így kell tenni? Minden
alkalommal felteszem ezt a kérdést.
Amikor felteszem ezt a kérdést, úgy gondolom
érthető, hogy hasznos dolog programozói
alapismeretet megtanulni, mert így egy tesztelő
naprakész és releváns ismeretekkel fog
rendelkezni a tesztautomatizálás17 területén.
Azonban a programozás tanulása nemcsak a
tesztautomatizálás miatt, hanem azon túl is
bizonyíthatóan jó dolog. Valójában az állítanám,
hogy az automatizálás csak másodlagos dolog
ahhoz képest miért tanuljanak a tesztelők
programozni.
Vagy inkább – mivel az automatizálási
ismeretek18 a karrier szempontjából is
előnyösek – azt mondanám, hogy az automata
tesztek írásához szükséges programozást
elég könnyű megtanulni. Sokkal nehezebb
ténylegesen megtanulni a jó programozást
és megismerni azt a folyamatot, hogy a
„programozás” a tervezéstől kezdve milyen
folyamatokon megy keresztül egészen a
fejlesztés befejezéséig.
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„Az attitűd - a hozzáállás a legfontosabb sajátosság,
amely a sikeres embert
jellemzi. Ha attitűdje és
gondolkodásmódja pozitív,
ha szereti a kihívásokat és
a nehéz helyzeteket, az
már fél siker.”
Lowell Peacock
amerikai bankvezető

•
„A
tudománytól,
a
technológiától félni (...)
nézetem szerint bűn. A
technológiát nem szabad
ellenezni, a technológiát
irányítani kell.”
Teller Ede

•
“A siker titka, hogy a
szokásos
dolgokat
szokatlanul jól csinálod.” John D. Rockefeller

•
„A jó gondolatokból előbbutóbb jó dolgok születnek.
Lehet, észre sem veszed,
amint
belül
változni
kezdesz, de azt észre fogod
venni, hogy megváltoznak
körülötted az emberek.
Másképp
viszonyulnak
hozzád rokonaid és régi
ismerőseid, új arcok, új
barátok vesznek körül, új
lehetőségek nyílnak.”
Balogh Béla
erdélyi magyar mérnök
és író

•
„A tudás és a bölcsesség
talán egyformának tűnnek,
pedig nem azok. Amit az
iskolában vagy magadtól
megtanulsz, az a tudás.
A
bölcsesség
ezzel
szemben az, amit akkor
szerzel, ha felhasználod a
megtanultakat.”
Shunmyo Masuno
japán buddhista szerzetes

•
„Amikor a dolgok túl
bonyolulttá válnak, néha
érdemes
megállni
és
eltűnődni: vajon a helyes
kérdést tettem-e fel?”
Enrico Bombieri
olasz matematikus
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TIPPEK, TRÜKKÖK
Microsoft Office: formátum
másolása többször
A formátummásoló hasznos eszköz a Microsoft Office termékekben,
egy kijelölt rész formátum beállításait lehet egy másik részre
másolni. Gyakran szükség van arra, hogy az adott formátumot ne
csak egyetlen helyre másoljuk, hanem többre. Ilyenkor a legtöbben
újra meg újra kijelölik a másolandó formátumot, megnyomják a
formátummásolót, átmásolják a formátumot, egyesével. Van erre
egy egyszerűbb mód is: a másolandó formátumrész kijelölése után
duplán klikkeljünk a Formátummásoló eszközre, így ez “beragad” és

Git Extensions: repository
jelszavának a módosítása

egymás után többször is alkalmazhatjuk. A beragadt állapotot újabb
ráklikkeléssel vagy az Esc billentyűvel szüntethetjük meg.
Ez a módszer működik a Libre Office termékcsaládban is, ahol a
funkció neve Formátumecset

fiókok => Hitelesítőadat-kezelő => Windows rendszerbeli hitelesítő
adatok (control panel => User => Credential manager => Windows
credential). Itt kiválasztva a megfelelő repository-t, lehet szerkeszteni
vagy akár el is távolíthatjuk.

Ha változik a git-tár hozzáférési jelszavunk és ezt szeretnénk a
Git Extensions programban a megfelelő tárnál beállítani, akkor
abba a problémába ütközhetünk, hogy a Git Extensions nem tárol
jelszavakat. A jelszavakat ugyanis maga a git tárolja. Pontosabban
ezt a tárolást “git credential manager” végzi, ami viszont a windows
beállításai közé menti a repository elérhetőségét. Ha rákeresünk
a Start menüben a “Hitelesítőadat-kezelő” kifejezésre, vagy angol
Windowsban a “Credential manager”-re és nem találjuk meg ezt a
beállítást, akkor itt érdemes keresgélni: Vezérlőpult => Felhasználói

Helyesírás ellenőrzés
A szövegszerkesztők vagy webböngészők szövegellenőrzési funkciója néha
kétes eredményt ad. Aláhúz helyesen leírtakat, nem vesz észre hibás dolgokat.
(Például a “helyesírásellenőrző” szóösszetételt a Google Dokumentumok
ellenőrzője aláhúzza, az “alahézzi” értelmetlen szót viszont nem.) Ha
nem vagyunk biztosak, akkor érdemes felkeresni az MTA weboldalán a
helyesírásellenőrző eszközeiket: https://helyesiras.mta.hu/helyesiras

Például “hejes”.
“Névkereső”: Ismert tulajdonnevek helyesírásának ellenőrzése. Például “Lánc
híd”.
“Elválasztás”: Szavak elválasztása a magyar helyesírás szabályai szerint.
Például “higgyetek”
“Számok”: Számjegyekkel megadott tőszámnevek, sorszámnevek, tizedes
törtek, törtek átalakítása betűvel írt alakba.
“Dátumok”: A megadott dátumok lehetséges átírása betűvel és/vagy számokkal,
különböző elfogadott variációkban.
“ABC rendezés”: A megadott sorok betűrendbe sorolása.

“Külön vagy egybe?”: Szóösszetételek egybe vagy különírására ad javaslatot.
Például “helyesírás ellenőrző eszköz“.
“Helyes-e így?”: Egy-egy szó helyes leírására ad javaslatot.

Programozási
környezet a weben
Aki szeretne megtanulni programozni, rengeteg alapproblémába
ütközik. Az egyik ilyen egy fejlesztői környezet kialakítása. Erre a
problémára kínál egy megoldást a https://repl.it/languages oldal.
Válassz nyelvet, és kapsz egy kis fejlesztő környezetet! File rendszer
+ kódszerkesztő + linux (+ webszerver)...

Ingyenesen 100MB kódot
tárolhatsz itt és kapsz
500MB memóriát és 0.20.5 virtuális CPU időt. Ez
bőven elég tanuláshoz,
gyakorláshoz,
vagy
valamilyen kisebb, saját
projekt megvalósításához.

Ha nem szeretnél azzal se bajlódni, hogy a kész művet lementsd,
majd legközelebb visszatöltsd, akkor érdemes regisztrálni.

20.oldal

www.tesztelesagyakorlatban.hu

TESZTELÉS
Vagyis programozónak vagy fejlesztőnek
lenni nem ugyanazt jelenti. Valójában a
„felépíteni valamit”19 folyamata segít meglátni a
különbséget. És mint tesztelő, ennek ismerete
fontos számodra.

Fejlesztés,
és lassan

gyorsan

Van még egy másik módja is annak, hogy ezt
az érvet alátámasszam.
Sok tesztelő találkozik Daniel Kahneman Thinking,
Fast and Slow20 című könyvével. Ez egy nagyszerű
könyv, de arra bátorítom az olvasókat, hogy a
könyv üzeneteként rá kellene vezetni a tesztelőket,
hogy megértsék képesek nemcsak egy forráskód
által futtatott alkalmazás, hanem a forráskód
megvizsgálására is. És ideális esetben egy saját
forráskódot is el tudnak készíteni. Hogy miért?
Mert egy szoftver létrehozása a „gyors és
lassú gondolkodás” által történik. Ez azt jelenti,
hogy ugyanolyan hibakategóriák vonatkoznak
rá, mint mindem más emberre. És a tesztelés
nagy része arról szól, hogy megértsük a
hibakategóriákat: hogyan hibázhatunk? Milyen
feltételek mellett? Milyen típusú hibák vannak?
Minek a nyilvánvaló következményeként
figyelhetők meg ezek a hibák? Mi az a
legkorábbi időpont, amikor felfedezhetjük
ezeket a hibákat? Milyen gyakran vagyunk
akadályozva abban, hogy a létrehozott hibákat
könnyen és a lehető legkorábban megtaláljuk?
Ezek az utolsó kérdések fontosak. A hibákat
(a gondolkodásunkban és a gondolkodásunk
eredményeként létrejött tárgyakban) olyan
gyorsan szeretnénk megtalálni, amilyen
gyorsan csak lehet. ez a tesztelésnek az
a része, amely a hibagörbe költségre21
összpontosít. A legkorábbi időpont, amikor
hiba keletkezhet, az a kód létrehozása.
Van még egy korábbi szakasz is, mégpedig az,
amikor a kód követelményeit fogalmazzuk meg.
Őszintén hiszem, hogy amikor a tesztelők
rájönnek, hogy – ha a fentiekben leírtak szerint
járnak el - intuitívabbak lesznek azáltal, hogy
megcsinálnak valamit, elkezdik valóban gyakorolni
a szakmát és a különböző absztrakciós szintek 22
tesztelési fegyelme is javul.
Ha még praktikusabb szeretnél lenni, nézd ezt
kicsit üzleti alapon; a fentiek sokkal ügyesebbé
tesznek. Még hozzáértőbbé válsz. A fentiek
kombinációja még ritkábbá tesz. Ez a ritkaság
még értékesebbé tesz téged. Végső soron ez
több pénzt jelent a zsebedben.

Forrás:
https://blog.testproject.io/2019/10/10/act-like-adeveloper-to-become-a-ninja-tester/
Hivatkozások a szövegben:
1 https://blog.testproject.io/2018/11/06/the-softwareengineer-in-test/
2 és 5 https://testproject.io/
3 http://testerstories.com/category/testing/testability/
4 https://blog.testproject.io/2019/10/07/writing-gherkinfor-powerful-test-automation/
6 https://github.com/jeffnyman/specify
7 https://github.com/jeffnyman/tapestry
8 https://github.com/jeffnyman/testable
9 https://github.com/jeffnyman/thanos
10 https://github.com/jeffnyman/thanos-react
11 https://github.com/jeffnyman/pacumen
12 https://github.com/jeffnyman/flappy-tester
13 https://atom.io/users/jeffnyman
14 https://www.npmjs.com/~jeffnyman

Jeff Nyman
Az episztemológia arról
szól, hogyan tanuljuk
meg a dolgokat. Az
ontológia arról szól,
hogy mi van. Az
Ontogenia a változások
történetéről
szól,
amelyek az integritás
őrzői.
C s ö k ke n t e m
az
episztemológiai
átláthatatlanságot és az
ontológiai
zavart
az
olyan
kognitív
elfogultságok
miatt,
amelyek akkor fordulnak
elő, amikor az emberek
és
a
technológia
keresztezik azokat a
határokat, amelyekben
ontogenetikai változásokat hajtunk végre.

15 https://github.com/jeffnyman/data-science
16 h t t p s: // t w i t t e r. c o m / j a m e s m a r c u s b a c h /
s t a t u s /10 5 0 318 913 9 9 9 912 9 6 0
17 https://blog.testproject.io/2015/10/04/testautomation-whats-the-deal/
18 https://forum.testproject.io/
19 https://addons.testproject.io/
20 https://en.wikipedia.org/wiki/Thinking,_Fast_and_
Slow
21 https://testerstories.com/2018/07/constraints-andcost-of-mistake-curves/
22 https://testerstories.com/2019/06/testers-and-thetechnical-abstraction-stack/

Szerző: Jeff Nyman
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Miért hasznos a tesztelőknek megismerkedni
a Build Management eszközökkel?
A „Build automatizálás”
fogalma általánosságban
sok mindent takarhat, ami
segít nekünk abban, hogy
szkripteket
használjunk
és automatizáljuk azokat
az ismétlődő feladatokat,
amelyek a szoftver termék
„összeállításához”
szükségesek – összegyűjtünk közben minden
eszközt, amit figyelembe
kell venni, automatizálunk
minden feladatot, hogy
lefordítsuk
(compile),
összeállítsuk
(build),
teszteljük, és csomagoljuk
(package) a forráskódot, és
hogy automatizálhassuk az
élesítését (deployment) a
különböző környezetekben.
Fejlesztőként ezzel megkönnyíthetjük az életünket,
és lehetővé válik, hogy
fontosabb fejlesztési és
hibakeresési
feladatokra
tudjunk összpontosítani.
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Pár hónappal ezelőt t, átnéztem néhány
posztot
a
tesztautomatizálásról
a
Quora 1 - n, ot t egy anonim felhasználó
kérdése felkeltet te a f igyelmemet: „ Mi a
Maven a Seleniumban? ”.
Nem ez volt az első eset, hogy ilyen,
illet ve ehhez hasonló kérdésbe futot tam
bele az SDET 2 - es pályafutásom során.
Ez elég gyakor i, mivel sok a félreér tés a
build automatizáló eszközökkel (a Maven 3
az egyik), valamint a teszt automatizációs
köny v tárakkal kapc solatban. Ez leginkább
azoknál a tesztelőknél fordul elő, akik
még c sak most kezdtek bele az automata
tesztek írásába, és először találkoznak
build eszközökkel.
Úgy éreztem muszáj beszélni a Build
Management eszközökről, és bemutatni,
hogy ezeknek az eszközöknek az ismerete,
és alapjainak megér tése milyen módon
segíti a tesztelők mindennapi munkáját a
mai, moder n kor i tesztelési kör nyezetben.
A z zal, hogy a hangsúly folyamatosan a
CI (Continuous Integration = folyamatos
integráció) / CD (Continuous deliver y

= folyamatos szállítás) 4 , valamint az
üzemeltetés irányába tolódik el, a nyílt
for ráskódú build automatizáló eszközök
központi szereplőjévé váltak a szof t ver
fejlesztés
és
a
teszt
automatizáló
keretrendszerek
fejlesztésének
folyamatában.
Mivel a teszt automatizációs keretrendszerek fejlesztése önmagában is
egy fejlesztési feladat, amely során egy
éles kör nyezetben jól működő szof t ver t
kell létrehozni (mely a mi esetünkben a
teszt automatizációs keretrendszer 5 ), a
fejlesztés során minden jól bevált módszer t
és elvet használni kell. Nem meglepő
tehát, hogy a build management eszközök
it t is jelentős szerepet játszanak.
Néhány
kisebb
automatizálási
próbálkozásnál
lát tam,
hogy
nem
használtak build management eszközöket
és az ehhez köthető tevékenységeket
manuálisan hajtot ták végre. Ez ilyen
esetekben még elfogadható, azonban egy
olyan teszt automatizációs keretrendszer
esetében, amelynek támogatni kell - vagy
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ter vben van, hogy a jövőben támogatni
kell - több projek tet, amelyeken több
fejlesztő dolgozik, és követelmény a
megbízható kar bantar tási és méretezési
lehetőség, ezeknél az automatizációs
keretrendszereknél
elengedhetetlen
az olyan build management eszközök
használata, melyek pontosan személyre
szabhatóak, ingyenesek és könnyű a
bevezetésük.
Íme néhány előny, ami build management
eszközök
használatából
fakad
és
könnyebbé teheti a fejlesztők életét.

Függőségek kezelése
A build eszközök legfontosabb feladata ha tesztautomatizálási keretrendszer hez
használjuk - a projek t függőségek kezelése,
beleér t ve a folyamatok deklarálását,
megoldások elkészítését, és a függőségek
automatikusan tör ténő használatát is.
A
függőségek
azok
az
újra
felhasználható funkciók, amelyeket a
keretrendszereinkben nyelvi köny v tárak
vagy har madik féltől szár mazó modulok
for májában használunk.
Ezek sok félék lehetnek: egyetlen fájl,
c somagokba rendezet t fájlok gyűjteménye,
külső köny v tárak (az inter neten), belső
köny v tárak (a vállalatspecif ikus vállalati
adat tárakban, mint például a Nexus vagy
az A r tifactor y), más projek tek is, amelyek
valahol a hálózaton találhatók és ezeket a
függőségeket is meg kell oldani.
Gondolja át, hogy a keretrendszere a
Selenium 6 ,
az
A ppium 7,
biztonságos
köny v tárait használja - e, esetleg más
köny v tárakkal együt t, mint például a Junit 8 /
TestNG 9 , A pache POI, log4j, Cucumber 10
stb. Előre kell tekinteni, hogy akar ja - e
használni a log4j köny v tár legújabb
ver zióját vagy bár mely más speciális
ver zióját.
Ha manuálisan kellene elkészíteni, akkor
először el kell távolítania a meglévő
log4j jar fájlt, majd le kell töltenie az
ak tuális ver ziót egy központi vagy vállalati
repositor yról és végül hoz zá kell adnia
a projek thez. Ezen kívül tájékoztatnia
kell a többi fejlesztőt is, hogy tegyék
meg ugyanezt, annak érdekében, hogy a
build összeállítása ne bukjon el, amikor a
változtatásokat a ver ziókezelőnek átadja.

Időnként maguk a függőségek is függnek
más függőségek től (tranzitív függőségek),
amelyeket szintén le kell tölteni és hoz zá
kell adni.
A legtöbb build eszköz r ugalmas függőség
kezelő
lehetőségekkel
rendelkezik
konf igurációs fájlok for májában (például
pom.xml,
build.gradle),
amelyeket
akár módosíthatunk is. A build eszköz
automatikusan
létrehoz
egy
helyi
repositor y t (helyi str uk túrát), egyszer re
letölti a deklarált függőségeket (a tranzitív
függőségeikkel
együt t),
gyorsítótár ba
helyezi őket, szükség esetén pedig
újra letölti, és a jövőben er ről a helyről
hivatkozik rájuk.

A projekt szerkezet
meghatározása
A z automatizáló keretrendszer kényelmes
és ér telmes szer vezése lehetővé teszi
az automata tesztet fejlesztők számára,
hogy könnyen megér tsék a keretrendszer
alapjait, világosak legyenek számukra az
egyes mappák felelősségei, a koncepciókon
belüli hierarchiák, és az, hogy ezek hogyan
kapc solódnak egymáshoz.
A z üzlet i lo gika, a tes z tek, jelenté sek,
er őfor rások, tes z t adatok és konf i gurác i ó
rés zletei, a segédpro gramok és a z alapvető
keret rends zer s zét válas z t ása se gítet te
a projek tet abban, ho gy s zoli d, t is z t a
é s méretezhető kó d ké s züljön. N éhány
built e s zköz alapér telmezet ten s z ámos
s z abványos
ös s zeállít ási
konvenc i ót
kínál,
amelyeket
felhas ználhatunk
a built- ek kés zíté sekor és a tes z tek
vé grehajt ásakor.
Ez lehetővé teszi más fejlesztők számára
is, hogy megér tsék a projek t felépítését és
megtalálják benne a helyüket. Egyes built
eszközök lehetővé teszik az alapér telmezet t
beállításaik újra konf igurálását, vagyis
felülír hatóak és használhatunk bennük
saját beállításokat is. Még a különböző
típusú tesztekhez különféle köny v tárakat
is
meghatározhatunk,
például
unit
tesztekhez, smoke tesztekhez, funkcionális
tesztekhez és integrációs tesztekhez.
A z egységteszt- keret programok (mint
például a Junit) automatikusan megtalálják
a megfelelő teszt osztályokat anélkül,
hogy manuálisan kellene megoldanunk az
impor tálást.
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„A program futtatása az
igazi teszt. Megírod a
programot, kipróbálod, és
vagy működik, vagy nem.”
Bill Gates

•
„Az
emberek
úgy
gondolják,
hogy
a
számítástechnika a zsenik
művészete, de a valóság
az ellenkezője: sokan
csinálnak olyan dolgokat,
melyek egymásra épülnek,
mint mini kövekből a fal.”
Donald E. Knuth
amerikai matematikus, az
algoritmuselemzés atyja

•
„A gép csak eszköz, amely
avval, hogy a számítások
és értékelések terhének
egy részét leveszi az
emberek válláról, elősegíti
a gyorsabb előrehaladást.
Az emberi agy feladata
ugyanaz marad, ami eddig
is volt: egyre újabb és
újabb adatokat gyűjt az
elemzéshez, és újabb és
újabb elgondolásokat tesz
próbára.”
Isac Asimov orosz
származású amerikai író
és biokémikus

•
"A technika erőfeszítés
annak
érdekében,
hogy elkerülhessük az
erőfeszítéseket."
José Ortega y Gasset
spanyol filozófus

•
„Tulajdonképpen utálom
a programozást, csak
szeretek
problémákat
megoldani.”
Rasmus Lerdorf dánkanadai programozó, a
PHP programozási nyelv
tervezője
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Szoftvertesztelő
(Távmunka is)

A munkavégzés jellege:
Részmunkaidős, oktatás
után
távmunkában
is
végezhető.
Honlap: www.netavis.net
Főbb feladatok:
• Fejlesztések
tesztelése, validálása
• Tesztesetek és teszt
tervek készítése specifikációk alapján
• Hibajegyek kezelése,
újratesztelés
• Tesztkörnyezet kialakítása
• Szoros együttműködés a fejlesztő csapattal
Az álláshoz tartozó
elvárások:
• Minimum 1 év tesztelői tapasztalat
• Tesztelési
módszertanok ismerete
• Precíz munkavégzés,
részletekre való figyelés
• Monotonitástűrés
• Csapatmunka
• Kommunikációképes
angol nyelvtudás
Az állás betöltéséhez
előnyt jelent:
• Linux alapismeretek
• Java, Python programozási nyelv ismerete
• Tesztautomatizálásban

szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
• Versenyképes fizetés
• Inspiratív légkör
• Rugalmasság
• Családias hangulat
• Távmunka
Jelentkezés:
career@netavis.hu

Erős plugin támogatás
A z összes built eszköz rendelkezik
szof t ver- kiegészítőkkel
vagy
olyan
eszközökkel,
amelyek
a
meglévő
funkcióikat egészítik ki továbbiakkal. Ezek
a Build Tool Plugin - ok. A kár tudatosan vagy
éppen akaratlanul valószínűleg sokan már
használtuk ezeket a bővítményeket a napi
feladataink elvégzésekor (emlékszünk a
Maven biztonságos pluginjára?). Néhány
plugin már alapból megtalálható a built
eszközökben és alapvető feladatokat
lehet a segítségével végrehajtani, míg
más testreszabható plugin az igényeknek
megfelelően
speciális
feladatok
végrehajtását teszi lehetővé.
A plugin - ok segítségével sok féle feladatot
automatizálhatunk 11 ,
például
fájlok
másolását / tömörítését / átnevezését,
a mappa szer kezet átalakítását, a fájlok
megnyitását és benne szövegrészek
módosítását, a projek t szer kezetének
validálását, statikus kód elemzést, a
korábbi built- ek tisztítását, a for ráskód
összeállítását és a új built elkészítését,
tesztek
összeállítását
és
fut tatását,
jelentések és dokumentációk generálását,
ar tifak tok / köny v tárak / indító fájlok
létrehozását,
összeszerelését
és
c somagolását,
telepítésüket
a
helyi
vagy egy távoli repositor yba, hogy
más c sapatoknak is segítség legyen a
teszt
automatizálási
keretrendszer ünk
használatában.

A folyamatos integráció
(CI) támogatása
A
DevOps
kultúra
széles
kör ű
elter jedésével a c égek ar ra törekednek,
hogy minél gyorsabban fejlesszenek le és
adjanak ki egy ter méket, néhányan már
határozot tan afelé mennek, hogy bevonják
a teljes c sapatot ( Whole Team A pproach)
egy ter mék előállításába és sikeres
leszállításába.
Egy o lyan agilis 12 kör nyezet ben, ahol a
változ ásokat fo lyamatosan inte grálják é s
fo lyamatosan s z állít ják (CI /C D), a z ös s zes
ismét l ő d ő manuálisan elvé gzend ő feladat
automat iz álása indokolt . A built es zközök
jól inte grálhatók a CI rends zerek be,
például a J enk ins 13 - be, a H udson - ba, a
Bamb o o - ba, a Team Cit y- be, a TravisCI ba st b.
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Miután
megváltoztat tuk
és
checkoltuk a teszt- automatizálási kódot a
ver ziókezelő rendszer be, a CI - rendszerek
automatikusan ér zékelik a kód változását,
ami tr iggereli a built elkészítését és
tesztelését a beépítet t build eszközök
segítségével.
Ha a built sikeres, elkészülnek az ar tifactok és megjelenik a repositor yban további
felhasználásra.

Következtetés
A
fenti
előnyök
mellet t
a
built
eszközök jól együt tműködnek az IDEkkel, és paranc ssor ból önállóan is
használhatók. Noha az IDE- k képesek
a projek tek felépítésére és ar tifak tok
létrehozására, a build eszközök sokkal
hatékonyabbak ezeknek a feladatoknak
az automatizálásában és a projek t igénye
szer inti testreszabásban, JSON, XM L
vagy szkr iptnyelvek, például Groov y vagy
egyszer ű shell paranc sfájlok.
Ezenkívül néhány build eszköz alkalmas
a „Wrappers” – re is (amit fantasztikusnak
tar tok), amellyel meghatározhatjuk a
built eszköz konkrét ver zióját, amelyet
a projek t kialakításához használunk,
függetlenül a rendszer ünkbe telepítet t
built eszköz ver ziójától. Ez lehetővé teszi
a következetes build készítést a különböző
fejlesztői kör nyezetek, fejlesztői gépek
vagy CI rendszerek közöt t is.
Noha
igaz,
hogy
built
eszközök
segítségével gyorsan előállítható egy built
kör nyezetet, azonban eltar t egy ideig,
amíg a c sapat köz vetlenül találkozik majd
a valódi előnyökkel a teszt automatizálási
keretrendszer használata során, például
ez akkor lesz majd nyilvánvaló, amikor
a feladatok elvégzésénél már az apróbb
dolgok f inomítása is megtör ténik. És
minden bizonnyal ez majd odavezet, hogy
előáll egy mindenki által jól követhető,
állandó és egyszer űsítet t folyamatokat
tar talmazó módszer, amely végül egy
jobb teszt- automatizálási keretrendszer t
eredményez.
Szerző: Sumon Dey
For rás:
ht tps:// blog.testproject.io/2019/11/07/ whyshould-testers-learn-build-managementtools/
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Sumon Dey
Sumon
egy
SDET
(Software Development
Engineer in Test) és
teszt
automatizálási
architect, aki számos
szakterületen dolgozott
már teszt automatizálási
projekteken,
ideértve
a
kommunikációs
területet
és
médiatechnológiát, a kiskereskedelmet, a biztosítási területet és a
banki tevékenységeket.
Kapcsolatba
léphet
vele a Twitteren (@
blackrov2sum) vagy a
LinkedIn-en.
Különösen
érdekli
őt az automatizálás,
az adattudomány és
a gépi tanulás, csodálattal tekint a nyílt
forráskódú projektekre.
Szabadidejében szívesen készít leírásokat
az automatizált tesztelésről és a gépi
tanulásról, melyek a
weboldalán olvashatók
(w w w. sumondey.
com) és szívesen ír
blogokat, cikkeket a
tech közösség számára.
Szenvedélyévé vált az
új dolgok megismerése,
megtanulása
és
a
kódolás. Amikor nem
dolgozik, legjobban a
családjával szeret lenni.

TESZTELÉS A GYAKORLATBAN – A SZAKÉRTŐ TESZTELŐK LAPJA

25 . oldal

Root cause analysis
Az élet minden területén
találkozunk problémákkal,
melyeknek
gyakran
a
mélyére kell ásni, hogy
megtaláljuk a valódi okokat.
A miértek megismerése,
rendszerezése, kapcsolataik
és kockázataik felfedése
kulcsfontosságú a hiba
hatékony megszüntetésében.
Összetettebb problémák
kibogozása
és
alapos
körüljárása sokszor nem
egyszerű. Különösen igaz ez
az informatikában, ahol egyegy hibás eredmény mögött
kódsorok ezrei állhatnak,
kapcsolódó rendszereken,
egymásra ható gépeken
át jutunk el a „De miért
nem működik?”, „Nem ezt
kellene csinálnia!”, „Mégis
mitől fagytál le már megint?”
felkiáltásokig. Az eredményes
kiváltó
ok
kereséshez
nyújtanak segítséget felsorolt
módszerek.
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Nézzük mi is az a Root cause analysis. Szó
szerinti fordításban gyökér ok elemzés, magyarul
inkább a probléma gyökerének feltárása. Maga
a gyökér ok, az a legelső történés, döntés,
vagy tény ami a hiba kialakulásához vezető
eseménysort elindította. Vegyünk egy egyszerű
példát: eltört egy pad, amikor a készítője ráült.
A pad leszakadt, mert túl gyenge volt, mivel
rossz minőségű anyagból készült, amit azért
használtak, mert az volt a legolcsóbb. Ezzel el is
jutottunk a probléma gyökeréhez, a kizárólag ár
alapján történő anyagválasztáshoz.
A gyökér ok feltárására több elterjedt, egymástól
lényegesen
különböző
módszer
létezik.
Mindegyiknek megvannak a maguk erősségei
és gyengeségei, ezért érdemes a feladat
összetettségétől, a lehetséges okozati láncok
számától, rendelkezésre álló erőforrásoktól
függően választani közülük. A fenti példa
egyszerűsége és egyértelműsége miatt bármelyik
módszerrel megoldható.

5-why
Egyik legegyszerűbb a feladatra az „5-why?”
módszer, mely során, kisgyerekekhez hasonlóan

feltesszük a „de miért?” kérdést újra és újra,
míg el nem érjük a probléma gyökerét. Ennek
a módszernek a gyorsasága és egyszerűsége
mellett van néhány komoly hátránya is. Például a
szubjektivitás, ami megnyilvánul abban is, hogy jó
irányt választunk-e a kérdések sorának, valamint
abban, mikor állunk meg. A fenti példánál maradva
megállhattunk volna hibás döntésként ott is, hogy
rossz volt az anyag, ezért tört el, holott nem
tudtuk meg a gyenge minőség okát. Vagy tovább
mehettünk volna a jelen esetben teljesen felesleg
„miért volt döntő az ár?” kérdéssel indulva a
gazdaság aktualitásain át, a cserekereskedelem
feltalálásáig.

Halszálka diagram
Kicsit összetettebb és más irányból közelítő
módszer
a
halszálka-diagram,
amelyben
egy hosszanti tengelyhez kapcsolódó kisebb
tengelyeken csoportosíthatjuk a bekövetkező
esemény okait. Ebben a módszerben már
összetettebb problémákat is kezelhetünk, ill.
több aspektusát is vizsgálhatjuk a bekövetkezett
eseménynek. A módszer egyik hátránya, hogy nem
okozati láncokat vizsgál, hanem ok csoportokat. A
példában szereplő pad leszakadásának probléma
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csoportjai lehetnek például a felhasznált anyagok:
deszka, csavar stb., emberi okok: szakértelem
hiánya, hanyagság (anyagválasztásban) stb. El
is jutottunk az összefüggő, közös gyökérről eredő
gondok, mint jelen esetben az anyagminőségbeli
problémák duplikálásához, hanyagul választott
anyag és a gyenge deszka néven.

Kapcsolat gráf
A kapcsolat-gráf mint neve is mutatja elsősorban
a lehetséges okok kapcsolatait helyezi előtérbe,
ezek alapján dolgozhatunk vele. Itt nem a
kapcsolati láncon van a hangsúly, hanem az
egyes kapcsolatok irányán, valamint azon,
hogy egy tény vagy esemény miket indukál,
azokat pedig mik idézték elő. A szokott példánál
maradva, az alacsony anyagminőség következik
egyfelől az emberi tényezőkből (hibás döntés,
hozzá nem értés), másfelől magából a silány
deszkából. A felvett elemeket az ok-okozatot
jelképező nyilakkal ábrázolják. A törést együtt
okozza a hozzá nem értés, a rossz alapanyag, a
pénzügyi szempontból megszületett döntés stb.
így a felsorolt okokból indulnak a nyilak a „törés”
felé.
Gyökér okként a módszer azt azonosítja, aminek
nincsenek kiváltó okai csak következményei.
Jelen esetben az anyagi szempont lenne, hiszen
belőle következik az olcsó deszka, és akár a
szakember hiánya is, tehát csak kiinduló nyilakat
veszünk fel az „anyagi döntéshez”. A módszer
hiányossága, hogy nehezen vizsgálható vele az
összefüggések erőssége, így könnyen vezethet
téves láncolat feltételezéséhez.

Fault tree analysis
Fault tree analysis módszerrel fastruktúrában
vehetjük sorra az eseményhez vezető okokat,
valamint feltárva azok összefüggéseit, láncolatait.
Ennél a módszernél a kiinduló hibát, a pad törését
közvetlen kiváltó okokat keressük meg első
lépésként, melyek ágszerűen kapcsolódnak majd
hozzá. Ez után az újonnan felvett elemeket kiváltó
okokat vesszük sorra, újabb elágazásokkal,
és elemekkel kiegészítve a vizsgálatot.
Természetesen az újabb ágak kidolgozásának
sorrendjét a projekt igényei és rajta dolgozók
gondolatmenete határozzák meg. Amikor nem
tudunk további előzményeket, kiváltó okokat
találni valamelyik láncolaton, akkor elérkeztünk a
gyökérokok egyikéhez. Ez persze nem jelenti azt,
hogy végeztünk, hiszen az összes többi elemnél
is el kell jutnunk a kiváltó okhoz, majd ezeket
meg kell vizsgálnunk mennyire voltak relevánsak
a felettük álló események és a végeredmény
szempontjából. Gyakran előfordul, hogy egyes
ágak összekapcsolódnának, mert egy okból
indulnak ki, így ezeket érdemes jelölni, egymáshoz
linkelni őket, ezzel megelőzhetjük a duplikátumok
kialakulását. Ennek a megközelítésnek az egyik
legnagyobb hátránya, hogy nehéz a kézzel pl.
flipchart-on megrajzolt eredményeket digitalizálni,
miután a brainstorming véget ért.

Megoldás
Utóbbi probléma kezelésére nyújtanak megoldást
azok az alkalmazások, melyek az ötleteléstől
a megoldáskeresésen át, a prezentációig
digitális munkát tesznek lehetővé. A végső

MÓDSZERTAN
"Nincs okozat ok nélkül
(...),
minden
egyetlen
láncot alkot, s minden a
legeslegjobb rendben."
Voltaire,
francia író, költő,
filozófus

•

"Két látszólag ellentmondó
elképzelés egyaránt tartalmazhatja az igazság egyegy aspektusát."
Louis de Broglie Nobeldíjas francia fizikus

•
"Néha, ha belegondolok,
hogy
jelentéktelen
dolgok
milyen
súlyos
következményekkel tudnak
járni, elfog a kísértés, hogy
kijelentsem: jelentéktelen
dolgok nincsenek."
Bruce Barton
amerikai politikus, író

•
"Az a meglátásom, hogy
többnyire a jelentéktelen
esetek adnak lehetőséget
m e g f i g ye l é s r e
és
vizsgálódásra, az ok
és az okozat közötti
összefüggés elemzésre,
amely valóban érdekessé
tesz egy nyomozást. A
komolyabb
bűnügyek
általában egyszerűbbek,
mivel minél súlyosabb a
bűn, rendszerint annál
nyilvánvalóbbak
az
indítékok."
Arthur Conan Doyle
skót származású író

•
"A Világegyetem, amelyben
élünk, összefüggő, minden
mindennel kölcsönhatásban
van. Lehetetlen, hogy a
természetről két elméletünk legyen, melyek
különböző jelenségeket úgy
magyaráznak meg, mintha
semmi közük sem lenne
egymáshoz."
Lee Smolin
amerikai elméleti fizikus

1.ábra Példa projekt
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Carlo Rovelli olasz elméleti
fizikus és író gondolatai:
"A világegyetem sokarcú és határtalan; folyamatosan egyre újabb
és újabb aspektusait fedezzük fel. Minél többet
tudunk meg a világról,
annál inkább csodáljuk
változatosságát, szépségét
és egyszerűségét."
"Könnyebb
megérteni
a gondolatokat, ha
visszanyúlunk a gyökereikhez. Márpedig a
világ
megér tésében
hatékonynak bizonyult
g o nd o la to k nak
nem
kis hányada több mint
kétezer évvel ezelőttre
nyúlik vissza. Ha röviden
végigkövetjük e gondolatok
keletkezésének történetét,
jobban megérthetjük őket,
és a későbbi lépések
egyszerűvé és maguktól
értetődővé válnak."
"Valamit megtanulni csak
bátorsággal lehet: bátran el
kell ismernünk, hogy amit
gondolunk, az lehet tévedés
vagy legalábbis naivitás, még
legmélyebben
gyökerező
bizonyosságaink is."
"Ne vegyük természetesnek megérzéseinket és
gondolatainkat: azok sokszor
nálunk korábban élt tudósok
merész gondolkodásának
termékei."
"Ha nem sikerül szabatosan
megfogalmaznunk egy
problémát, akkor sokszor
nem a probléma mélysége
az akadály, hanem az, hogy
téves a kérdésfeltevés."

megjelenítésben segítséget jelenthetnek már
azok a software-ek is, melyek egyszerűbb
„folyamatábra kezelők”, ábrákkal és nyilakkal
reprezentálni tudják a keresett struktúrát, de a
munkafolyamatot nem tudják végig támogatni.
Léteznek célprogramok erre a feladatra, melyek
közül az egyiket a Causelinket nézzük meg
alaposabban. Az elemek kezelése, két fő helyen
zajlik, egyik a dokumentum kezelés, másik az
grafikai felület, a chart (1. ábra).

Példa projekt
Ezen az elemek, mint „címkék” és kiváltó okaik
balról jobbra haladva kapcsolódnak egymáshoz.
Ha több ok is kapcsolódik egy elemhez, azok
egymás alá kerülnek, így biztosítva az átlátható
fastruktúrát. A kapcsolatok fennmaradnak és
automatikusan igazodnak a többi címkéhez,
ahogy terebélyesedik vagy egyszerűsödik az
ágak rendszere, így nem kell bajlódni a korrekciók
rajzolásával. Ugyanez az automatikus igazítás
megy végbe, amikor módosítjuk az adott elem
helyét. A lehelyezett címke a hozzá kapcsolt
kiváltó okokkal együtt Drag and drop módszerrel
könnyen áthelyezhető egy másik kapcsolódási
pontra, vagy félre is tehetjük őket a Cause
Storage-ba.
Mint a „Cause storage” képen jól látszik
megjelenik az „Elfelejtett jelszó” címke és a hozzá
tartozó okok amikor azt behúztam. A „Drag and
drop” képen a visszamozgatás látható, amint a
megfelelő közelségbe húzzuk az elemeket azok
kapcsolódnak, ill. amikor kiemelem a Storage-ból
őket, átkerülnek a cause on chart listába is (2-3.
ábra).
Főleg összetett feladatok esetében az adatok
összegyűjtése, és az ötletelés során nem
feltétlenül látjuk előre a kialakítandó struktúrát,
amikor a tényeket megtudjuk, vagy a vizsgálandó

2.ábra Cause Storage
okok eszünkbe jutnak. A feljegyzett adatainkat
hasznos, hogyha nem postit-ekről, meg
dokumentumokból kell átmásolgatni a kialakuló
fastruktúrába, és remélni, hogy mindent
összeszedtünk, semmi nem maradt ki véletlenül.
Brainstorming funkcióval akár előre, vagy a

3.ábra Drag and drop
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egy betűvel jelölt kis címkét kap, mely kattintásra
át tud vinni a linkelt elemhez, onnan pedig vissza.
Ezzel természetesen nem történik valódi lezárás,
csak a korábban már említett duplikációkat
kényelmesen elkerültük, az átláthatóság pedig javult.
4.ábra Brainstorming tool
közösmunka során a részvevők egyszerűen be tudják
írni az eszükbe jutó okokat még a helyzetük, vagy
kapcsolódásaik meghatározása nélkül is (4. ábra).
Ezek megjelennek a feljebb már említett Cause
Storage-ban, ahonnan a helyükre húzhatjuk őket.
Az okokhoz hasonlóan lehetőség van jegyzetek,
tények, és akciók rögzítésére is, melyeket
előre is felvihetünk, vagy rögtön a címkéhez
kapcsolhatunk. Az elemek láncolatában szükség
esetén külön jelezhetjük, ha valamit „és” ill. „vagy”
kapcsolatban álló okok idéztek elő.

Az egyes elemeken megjeleníthetjük ikonok
formájában a hozzájuk kapcsolódó fontos
információkat pl. állandó hibáról van-e szó, vagy
aktuális-e még. A program jelzi, ha még valamilyen
hiányt észlel, nincs lezárva az okozati lánc, vagy nem
támasztják alá tények az adott elemet. A kapcsolt
megoldások, megjegyzések stb. megjeleníthetőek az
ábrán is szükség esetén, ill. nyomtatható így is az ábra.
Amikor egy problémára megtaláltuk a megoldást
annak állapotát is jelölhetjük, az azonosítástól,
az elfogadáson át a validálásig, mint a fenti
képen látható. Amikor pedig egy okról kiderül,
hogy nem befolyásolta az eredményt, vagy
vakvágányra jutott a gondolatmenet egyszerűen
passzíválhatjuk, így továbbra is látszik, hogy
utána jártunk, csak elvetettük.

Németh Gábor
2018-ban kezdtem a
szoftver
tesztelést.
Korábban dolgoztam
többek közt projektmenedzserként és építőipar néhány területén
is. Mindig fontosnak
tartottam, hogy az
eszközök segítsenek
és ne bosszúságot
okozzanak, ehhez pedig
a gondos tervezés és
pontos gyártás után
alaposan ki is kell
próbálni őket, hogy
ne éles helyzetben
jöjjenek elő a hibáik.
Kézenfekvő választás
volt a szoftvertesztelés.

5.ábra OR kapcsolat

Lezárás
Ha úgy gondoljuk, hogy egy lánc végére
értünk, több lehetőségünk van a lezárásra. A
beépített lezárási módok mellett, melyekkel
jelölhetjük, ha más okokat súlyosabbnak,
fontosabbnak tekintünk, vagy ha egy elvárt
viselkedést tapasztalunk, bármilyen egyedi
értéket is megadhatunk. Ezzel a módszerrel
jelölhetjük meg azokat a kulcsfontosságú okokat
is, amelyekkel leginkább érdemes foglalkozni.
Hasonlóan „zárhatunk” le egy láncot, azzal, ha
hozzákapcsoljuk egy már meglévő okhoz, ami

7.ábra Disable
A program számos más lehetőséget nyújt a
dokumentumok csatolásától, a megoldások
költségeinek kezelésén át, a feladatok megoldásában, vagy a probléma feltérképezésében
résztvevő csapatok kezeléséig.

Összefoglalás:
Annak ellenére, hogy a gyökér ok keresésre
számos módszer létezik, a felmerült problémák
elhárításához pedig hatalmas segítséget nyújt,
gyakran nem fordítanak rá kellő hangsúlyt.
A példaként bemutatott alkalmazás az alábbi
linken érhető el: https://www.causelink.com/

6.ábra Lezárás
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Szerző: Németh Gábor
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Létezhet tesztautomatizálás
agilis környezetben?
Nem
a
módszertan,
vagy a technológia gátol
meg
minket
abban,
hogy javítsunk a termék
minőségén, vagy abban,
hogy bevezessük az
automata tesztelést a napi
munkafolyamatokba.
Ez inkább egy hajtóerő,
mely a csapat összes
tagját segítheti, legyen
szó fejlesztésről, tesztelésről, vagy úgy általában a termékről való
gondoskodásról.

Mára már az agilitás szó annyira divatossá
vált, hogy az emberek nem tudnak nélküle
élni. A z az érdekes, hogy szinte minden
álláshirdetés tar talmazza, hogy agilis
szer vezet keres agilis tesztelőt agilis
projektre. A z agilitás hiánya a lemaradást
jelenti, a „régi vágású iskolát ”.
Vannak
agilis
fejlesztő
csapatok,
agilis tesztelők, agilis projektek, agilis
szer vezetek, stb. Sajnos az agilis szó
sokak számára egyenlő a követelmények és
dokumentációk hiányával, valamint a teljes
káosszal.
Ezzel szemben az agilitás nem több, mint
egy módszertan, mellyel csökkenthető a
menet közben bekövetkező változások és a
bizonytalanság költsége.
Az
agilis
módszertan
mellett
létezik
egy rendkívül jól átlátható, a fejlesztési
feladatok kezelésére is remekül használható
módszertan a Kanban1. Kanbannal láthatóvá
tehetők mind a folyamatok (munkamenet),
mind a folyamatokon végig haladó tényleges
feladatok.
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Hogyan vonjuk be a
tesztelést az agilis
környezetbe?
Tesztelés Vezérelt Fejlesztés (Test-Driven
Development (TDD))
A
hagyományos
tesztelés
rengeteg
dokumentáción alapul. Az agilis tesztelés
az agilis szoftver fejlesztés elveit követi,
különösen ahol:
• Gyakoribb a tesztelés.
• A teljes csapat tudja, hogy mit és hogyan
kell tesztelni, és meg lehet osztani a
feladatokat.
• Tesztelés kevésbé a dokumentáción,
hanem
inkább
a
csapattagok
együttműködésén alapul.
A Tesztelés Vezérelt Fejlesztés egy nagyszerű
példája annak, hogyan vonjuk be a tesztelést
az agilis folyamatba. A Tesztelés Vezérelt
Fejlesztés (továbbiakban TDD) egy olyan
szoftver fejlesztési folyamat, amely nagy

www.tesztelesagyakorlatban.hu

AGILITÁS
hangsúlyt fektet a szoftverek minőségére.
Hagyományosan a fejlesztő megírja a kódot,
ezután a tesztelési részleg megvizsgálja azt,
és jelenti a hibákat.
Sőt, A TDD-ben a fejlesztők azok, akik először
unit teszt2-eket írnak mielőtt még bármilyen
kódot megírnának, amely kiegészítené a User
Story-kat. Természetesen minden feladatban
lehetséges az együttműködés, így vannak
olyan esetek, amikor a fejlesztő együtt
dolgozik a minőségbiztosítóval és lehetséges
teszteseteket fogalmaznak meg.
Addig a teszt sikertelen lesz, amíg a fejlesztő
meg nem írja azt a minimális kódot, ami
sikeres teszthez kell. Következő lépésként
a kódot refaktorálják, hogy az megfeleljen
csapat minőségi elvárásainak.
A TDD-t alkalmazható Scrum vagy Kanban
módszertan esetében is. A lényeg, hogy a
középpontban a tesztelés és az általános
minőség álljon. Emellett ezzel a módszerrel a
tesztelés agilisabbá tehető, mivel a tesztelési3
folyamatokat közelebb viszi a fejlesztési
életciklus korai stádiumaihoz. Minden story
elején, amikor a teszt forgatókönyveket
megírjuk, a fejlesztőknek is ismerniük és
érteniük kell a követelményeket és együtt
kell működniük a csapat többi tagjával. Ezzel
minimálisra csökkenthető a felesleges kódok
írása, és már a fejlesztési életciklus elején
tisztázható minden félreértés.

Regressziós
tesztek
automatizálása
A regressziós tesztelés a tesztelésnek egy
olyan típusa, amellyel ellenőrizhető, hogy
a korábban fejlesztett, és letesztelt szoftver
még most is megfelelően működik, miután
változások történtek és más szoftverrel össze
lett kapcsolva. A változások tartalmazhatnak
szoftver javításokat, patch-eket, konfigurációs
változásokat, stb.
Amennyiben a regressziós tesztelésnek
az adott szoftveren bármi értelme is van,
akkor azt olyan gyakran le kell futtatni,
amilyen gyakran csak lehet, legalább minden
sprintben, de ideális esetben naponta. Hogy
miért? Mert ez egy stabil tesztkészlet, ami
minden rendellenes rendszer működést
kimutat, és reagál a nagyobb változásokra.
Felmerül még egy kérdés - mekkora a
rendszer? Kis rendszerek esetében általában
cecklist-ekkel érdemes dolgozni, és nem

te s z t ké s zletek kel - a nagyobbak e setében
pedig inkább tes z t kés zletek kel. A nnak
eldönté se, ho gy mit automat iz áljunk4
mindig nehéz kérdés, mivel a z automat a
s zk r iptek nem minden eset ben mut at hatók
me g a z ügy félnek. Ebb ő l adó dik a kérdé s,
ho gy e gyált alán M I ÉRT automat iz áljunk
le bár mit is?
A probléma a z, ho gy a z automat a te s z t
ké s zlet me gbízhat at lan é s nem is mindig
hiteles, valamint igen nagy energiába
ker ül a folyamatos ak tualiz álása. E zeket
a te s z t ké s zleteket folyamatosan kar ban
kell t ar t ani, és folyamatosan b ővíteni kell.
A z automat iz álás remek me g oldás, de ez
is c sak e gy es zköz - nem a projek t c élja.
És
a
le gfontosabb
mé g
agilis
kö r nyezet ben is - a gyakor i felülviz sgálat
é s pr i or iz álás. Senk inek sem has znosak
a sokáig f utó te s z t ké s zletek, ugye? A z
automat iz ált
re gre s s zi ós
tes z tek nek
hatékony nak kell lenniük, és a fejles z té s
ko rai s z akas z ában f igyelmez tet niük kell a
problémák ra, így ér hetünk el tény le gesen
magasabb min ő sé get é s így lehetünk
i ga z án agilisek.

Tesztelési
feladatok
megjelenítése
A z egyik legjobb példa erre a Kanban
tábla működése, itt nemcsak a fejlesztői
feladatok, hanem az összes feladat
megjeleníthető.
Egy nagyszerű ötlet a csapat számára,
hogy
kisebb,
ismétlődő
manuális
tesztelési feladatokat tudnak kiválasztani
automatizálásra. Ezek a feladatokat is
mind fel lehet vezetni a Kanban táblára, és
a megfelelő módon lehet ezeket kezelni.
Ez nem azt jelenti, hogy a tesztelők a
kizárólagos felelősei ennek a feladatnak.
Ezen kívül a kereszt funkcionális agilis
csapatokban, ez nagyszerű lehetőség
ad a tesztelők számára, hogy kódolni és
automatizálni tanulhassanak valamint a
fejlesztők számára, hogy több f igyelmet
szentelhessenek a kód minőségének.

Kommunikáció
Nem számít, hogy a projekt Scrum,
Kanban, vagy más agilis módszertan szerint
működik-e, a siker kulcsa a csapatok közötti
kommunikációban rejlik.
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„A világban egyedül a
változás
állandó.
Ha
megrekedsz
a
saját
nézeteidben,
korlátozod
önmagad és a fejlődésedet
is.”
Lewis Howes

•

„A számítógép matematikai
eszköz, amelyet adatok
tárolására és kezelésére
hoztak létre. A felelősség
azoké az emberi lényeké,
akik beprogramozzák és
kezelik - s ha olykor mögé
rejtőznek, hogy leplezzék
saját alkalmatlanságukat,
ez inkább az ember hibája,
mint a számítógépé.”
Isac Asimov

•

„Nincs rosszabb, mint
amikor egy eleve rossz
folyamatot automatizálnak.”
Bill Gates

•

„Mindenki azt hiszi, hogy
magunkat kell a világhoz
igazítani. Pedig néha a
világot kell magunkhoz
igazítani. Ha tudjuk, hogy
mi a világ és ha hagyja
magát.”
Szász Imre József
Attila-díjas magyar író és
műfordító

•

„Nem arról ismerszik meg
a nagyon okos ember,
hogy jó előrejelzéseket
ad a jövőről, hanem arról,
hogy tisztán látja, a jövőt
lehetetlen előre jelezni, és
ennek tudatában mégis
képes előre alkalmazkodni
hozzá.”
Mérő László
pszichológus és
matematikus

•

„Óvatosan a fenti kóddal!
Én csak a helyességét
bizonyítottam, de nem
próbáltam ki.”
Donald Knuth
az „A programozás
művészete” c.
könyvsorozat szerzője
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TIPPEK, TRÜKKÖK
Jelszó tárolás másképpen

szinkronizálás, mentés, nem kell internet hozzáférés. Támogatott
rendszerek: Windows, Mac, Linux, iOS, Android, Web. https://
masterpassword.app/

A Master Password egy ötletes jelszógeneráló algoritmuson
alapul, amely garantálja, hogy a jelszavaid soha nem vesznek el.
A jelszavak nem kerülnek tárolásra: valós időben a felhasználó
és a weboldal nevéből generálódik a “mester jelszó”. Nincs

Hogyan másoljunk szintaxiskiemelt kódot Word-be?

“Forrásformátum megőrzése” módon kell beilleszteni. Ha sok a
kódrészlet a szövegszerkesztés alatt, akkor érdemes a nyelvtani
aláhúzásokat is mellőzni.

Egy lehetséges megoldás: Fel kell telepíteni a Notepad++ ba (ha
nincs benne eleve) az NPPExport bővítményt, majd a kijelölt,
szintaxis-kiemelt forráskódra “Plugin(magyarban “Bővítmények”)/
NPPExport/Copy all formats to Clipboard” menüpont kiválasztása.
Ezután a
Word-ben irányított beillesztéssel (jobb egérgomb)

Eszköz alternatíva keresők:

Mindkét oldalon lehet különböző feltételeknek megfelelő szoftvereket,
szolgáltatásokat keresni, összehasonlítani, véleményeket böngészni.
Érdekesség: Ha saját maguk alternatíváját keressük, mindkettő felajánlja a
másikat! :)

Gyakran lehet szükség arra, hogy egy szoftvereszközhöz alternatívát találjunk.
Például ilyen szituáció, amikor ismerünk egy Windows-on futó alkamazást és
keressük a Linuxos megfelelőjét; vagy egy drága eszközt helyettesíteni képes,
ingyenes alternatívát keressük. Erre az esetre két oldalt tudunk ajánlani:
https://www.slant.co/
https://alternativeto.net

Chrome bővítmény: Step
by Step leírás készítő

Test & Feedback:
https://chrome.google.com/webstore/detail/test-feedback/gnldpbnoc
fnlkkicnaplmkaphfdnlplb

Van egy Microsoft által készített ingyenes Chrome bővítmény, amely
segítségével step by step leírást, képkivágást, videofelvételt, a
képkivágásra nyilakat, felíratot tehetünk.

Apache Foundation

CouchDB NoSQL adatbázismotor, Groovy programnyelv vagy a
JMeter teljesítményteszt automata. A teljes listát megtaláljátok itt:
https://projects.apache.org/projects.html?category

Ha informatikai körökben az Apache-ról kezdek beszélni, akkor
az embereknek általában elsőre a webszerver jut az eszébe.
(Esetleg egy 1995-ben kiadott helikopter-szimulátoros videojáték.
:) ). Kevesebbeknek ugrik be, hogy ez a világ legnagyobb nyílt
forráskódú alapítványa is. Több, mint 350 nyílt forráskódú projekt
tulajdonosai. Olyan ismert projektek tartoznak hozzájuk, mint
például: Apache webszerver, OpenOffice irodai programcsomag,
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AGILITÁS

Kinga Witko

Erre sok hasznos eszköz létezik, mely
segíti a csapatokat abban, hogy gyorsabban
tudjanak
fejleszteni,
jobb
minőségű
terméket készítsenek és hatékonyabban
működhessenek. A CI (Continuous Integration
= folyamatos integráció) és CD (Continous
Delivery = folyamatos szállítás)5 eszközök
könnyen integrálhatók a gyakran használt
kommunikációs eszközökbe, például a Slackbe, és automatikus értesítést küldenek, ha
egy build sikeresen elkészült, és arról is
ha nem. Ez nagy segítség az automatizált
regresszió esetében, valamint lehetővé teszi
azt is, hogy a teszt eredmények mindenki
számára elérhetők legyenek 6 .

Összegzés
Ha van valamennyi köze a teszt menedzsmenthez,
vagy a minőségbiztosításhoz – íme egy rövid,
mindennapi rutinba beépíthető gyakorlat:
Kezdd a munkanapodat egy kis utazással a
különböző mutatók világában –nézd át például
az éjszakai buildeket, kód lefedettséget,
ciklomatikus komplexitást, stb. Fedezz fel új
dolgokat a tesztelésben, vigyél új színeket a
tesztelésbe! Minden nap találhatunk valamit,
amivel javíthatunk a termék minőségén és
stabilitásán.
Szerző: Kinga Witko

Forrás:
ht tps:// blog.testproject.io/2019/12 /0 5/c an test- automation - exist- while - wor k ing - with kanban-agile-environment/
Hivatkozások:
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Kanban_(development)
2 https://blog.testproject.io/2016/09/01/front-enddevelopment-unit-test-automation-trends2/
3 https://testproject.io/

A Szakmai Minőség
szószólója,
tapasztalt
webes
és
mobil
alkalmazás tesztelő.
2013-ban
kezdődtek
a
Minőségbiztosítási
kalandjaim. Dolgoztam
tesztelőként, teszt vezetőként, valamint Product
Ownerként.
Jelenleg
teszt
menedzserként
dolgozom egy autóipari
projekten a wrocławi
Capgemini-nél, a minőségért,
valamint
a
folyamatokért vagyok
felelős. Továbbá blogger
is vagyok, valamint
konferenciákon is előadok.
Azt
kívánom,
hogy
bárcsak minden alkalmazás elérhető lenne.
Szeretem a cicákat, a
nagyszerű design-t, és a
sci-fi filmeket.
Érdekelnek az asztronómia újdonságai. és új
technológiák.

4 https://blog.testproject.io/2019/03/07/how-todecide-what-to-automate/
5 https://blog.testproject.io/2019/02/28/integratingtestproject-with-jenkins-ci/
6 https://blog.testproject.io/2019/03/28/getslack-notifications-test-automation-repor ts/

TESZTELÉS A GYAKORLATBAN – A SZAKÉRTŐ TESZTELŐK LAPJA

33 . oldal

Hogyan építhetők be a felhasználói
visszajelzések a munkatervbe
A digitális termékekkel
kapcsolatos felhasználói
visszajelzések nagyon
fájóak is lehetnek a cég
- különösen a fejlesztő
csapat - számára. Az
okostelefonok
és
a
mobil
alkalmazások
megjelenésével megnövekedtek a felhasználóknak
a termékkel kapcsolatos
általános és minőségi elvárásai.

A Google1 szerint az ügyfelek több mint 50% -a
elhagyja a weboldalt, ha az oldal három másodpercen
belül nem töltődik be. Hasonló arányokat mért a
techbeacon2 a mobil alkalmazások tekintetében.
A gyengén teljesítő webhelyek és alkalmazások
használata után rossz szájíz maradhat az
ügyfelekben, és ennek gyakran hangot is adnak. Az
alkalmazások véleményezése és értékelése még
soha nem volt ilyen egyszerű. A legtöbb esetben egy
érintéssel megtehető. A cégek és a szoftverfejlesztő
csapatok azonban a negatív visszajelzéseket fel is
használhatják, például a termék továbbfejlesztésére,
ezzel az ügyfelek érzelmi kötődését is fokozhatjuk a
termékkel és a folyamattal kapcsolatban.

H o g ya n
k aphatunk
felhasználói
visszajelzéseket
Számos módszer létezik arra, hogy mikor milyen
formában gyűjthetünk visszajelzést az ügyfelektől. Az
alábbiakban néhány lehetőség olvasható, előnyeikkel
és hátrányaikkal együtt.

Építsünk a termékbe felhasználói kérdőíveket
Egy igen elterjedt megoldás felhasználói kérdőívek
beépítése a termékbe. Általában a képernyő tetején,
egy banneren olvasható a visszajelzés kérés. Egy
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másik módszer szerint a felhasználótól akkor kérnek
visszajelzést, ha egy művelet sikeresen befejeződött.
Lehet ez egy jól elküldött üzenet, vagy egy befejeződött
videohívás, ami után megkérjük a felhasználót, hogy
értékelje a terméknek ezt a részét.
Ugyanezt a módszert kell alkalmazni egy termék
vagy szolgáltatás nettó promóciós pontszámának3
kiszámításához.
Előnyök:
• Könnyen megvalósítható. Számos szolgáltató
található a piacon, amely felméréseket tud
készíteni és ki is teszi egy banner-re.
• Részletes és konkrét visszajelzést ad.
Hátrányok:
• Az eredmények hiányosak lehetnek, mivel
egyes felhasználók esetleg nem töltik ki végig a
kérdőívet. A kérdőívnek a lehető legpontosabbnak
és legrövidebbnek kell lennie a felhasználók
figyelmének fenntartása érdekében.
• Az anonim felmérések lehetőséget teremtenek
rossz vagy hiányos válaszok megfogalmazására,
így a visszajelzés minősége nem kielégítő.
• Az eredmények értékelése időigényes lehet.
A cégnek nem szabad alábecsülnie az összes
visszajelzés elolvasásához és elemzéséhez
szükséges munka mennyiségét.

www.tesztelesagyakorlatban.hu

Mobil App Store visszajelzések
A Mobil App Store és a Google Play Store
értékes információforrás lehet, amennyiben az
értékelések elég részletesek. Két dolgot kell
mindig megtenni ezekkel a visszajelzésekkel. Az
első az, hogy válaszolni kell rájuk és útmutatást,
segítséget nyújtani a felhasználóknak a jelzett
problémáról. A második dolog az, hogy össze kell
gyűjteni és csoportosítani kell a visszajelzéseket
annak érdekében, hogy a következő ütemtervbe
be tudjuk számítani az ezekhez kapcsolódó
tevékenységeket.
Előnyök:
• Nincs további munkája a csapatnak. A
felhasználók önállóan belépnek az App Storeba, hogy értékeljék az alkalmazást, és véleményt
mondjanak róla.
• A csapat visszajelzést kérhet az „Értékeld az
alkalmazást” banner segítségével. A banner
megnyitja a mobilalkalmazást, ahol a felhasználó
elkészítheti a visszajelzését.
Hátrányok:
• Sok esetben a felhasználók csak akkor értékelnek,
ha elégedetlenek a termékkel.
• Vannak, akik úgy értékelnek, hogy nem készítenek
részletes leírást hozzá.
• Az értékelések és vélemények nyilvánosak.
Mindenki el tudja olvasni a visszajelzéseket, és
esetleg eleve rossz vélemény alakulhatnak ki a
termékkel kapcsolatban.

Használjon „Felhasználói
visszajelzés
kávé” módszert
A gyors és valódi felhasználói visszajelzés
megszerzésének másik módja, ha „közvetlenül
egy kávézóban felkérjük az embereket”4 hogy
nézzenek meg egy terméket vagy szolgáltatást,
miközben együtt kávézgatunk. Egy barátságos
légkörben, amikor a felhasználóknak több idejük
van, a csapat részére értékes visszajelzések
érkezhetnek a termék jelenlegi állapotáról, és
lehetővé válik további tevékenységek tervezése
a következő ütemterv elkészítéséhez. Ez a
módszer a termékfejlesztési ciklus bármely
szakaszában
alkalmazható.
Használható
a termékkel kapcsolatos kisebb változások
bevezetésének teszteléséhez és visszajelzések
gyors és közvetlen begyűjtéséhez.
Előnyök:
• Személyes vásárlói visszajelzést kapunk.
• Az ügyfelek megbecsültnek és fontosnak érzik
magukat. Jó érzés, hogy a cég figyelembe veszi a
véleményüket.

VISSZACSATOLÁS
• Gyors eredményeket kapunk.
• A fejlesztési ciklus bármely
használható ez a módszer.

szakaszában

• Az előkészítési idő kevés.
Hátrányok:
• Lehet, hogy a kávézóban lévő emberek nem a
megcélzott vásárlók.
• Az interjú készítőket fel kell készíteni arra, hogy a
megfelelő módon tegyék fel a kérdéseket.

Hívja meg az ügyfeleket
az Irodába vagy a
Felhasználói Laborba
Egy másik módszer is van az ügyféltől érkező
közvetlen visszacsatolás megvalósítására, mégpedig
az, ha meghívja őket az irodába vagy egy felhasználói
laboratóriumba. Laboratóriumi környezetben a
fejlesztőcsapat bemutathatja a terméket, vagy
prototípust adhat a felhasználónak visszajelzés
gyűjtése érdekében. Mielőtt azonban meghívná az
ügyfeleket az irodájába, javasoljuk, hogy alaposan
vizsgálja meg a célközönséget, és válassza ki a
reprezentatív mennyiségű felhasználót.
Előnyök:
• Személyes vásárlói visszajelzést kapunk.
• Az ügyfelek megbecsültnek és fontosnak érzik
magukat. Jó érzés, hogy a cég figyelembe veszi a
véleményüket.
Hátrányok:
• Időbe telik az előkészítés.

„A visszajelzés, a visszacsatolás nem elsősorban
a kritika, de minden emberi
tevékenység értékének
alapja: ez ad kontextust,
irányt,
motivációt
a
cselekvéseinknek,
nem
véletlen,
hogy
ez a pedagógia egyik
legfontosabb része is.”
Zelei Dávid
történész,
irodalomkritikus és
szerkesztő

•
„A kritika értelmes és
fontos visszajelzés, amely
előrevihet bennünket. De
csak akkor, ha úgy adják
elő, hogy be tudjuk fogadni,
és meg tudjuk emészteni.
Az építő kritika mindig a
teljesítményre vagy az
eredményre irányul.”
Barbara Berckhan
német származású
kommunikációs
tréningvezető

•
„A kör ülöt tünk élők
visszajelzései
alapján
határozzuk meg önmagunkat:
ha
mindenki
szépnek lát minket, mi is
szépnek látjuk magunkat.”
Csíkszentmihályi
Mihály
magyar pszichológus,
pedagógus és egyetemi
tanár

• Az interjú készítőket fel kell készíteni arra, hogy a
kérdéseket a megfelelő módon tegyék fel.
• A laboratóriumi helyzet befolyásolhatja
felhasználók visszajelzéseit.

a

Visszajelzés
Crowdtesting használatával
Ha egy cég valós és gyors visszajelzést szeretne kapni
a potenciális felhasználóktól, akkor a Crowdtesting5
lehet a megfelelő módszer. Meghatározható a
célközönség alapján, hogy kik teszteljenek és a
Crowdtesting szolgáltató segít kiválasztani az alkalmas
tesztelőket, akiktől visszajelzést várunk a termékről.
Előnyök:
• Gyors és használható visszajelzés a valódi
felhasználóktól.
• A termék iterációi könnyen újra eloszthatók a
tesztelők között.
• A tesztelők a világ minden táján rendelkezésre
állnak6.
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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

VISSZACSATOLÁS
• Könnyen elindítható egy Crowdtesting szolgáltató
segítségével.
Hátrányok:
• Ha a Crowdtesting szolgáltató nem szűri ki az
azonos típusú hibákat, a visszajelzés mennyisége
nagyon magas lehet.

Forduljon az Ügyfélszolgálathoz
Ha egy cég rendelkezik ügyfélszolgálattal, akkor
érdemes őket felkeresni. Az ügyfélszolgálat általában
közvetlen kapcsolatban áll az ügyfelekkel és tisztában
van a legfrissebb visszajelzésekkel.
Előnyök:
• Könnyen megszerezhetők az információk a
rendszeres egyeztető értekezleteken.
• A legfrissebb visszajelzések kaphatók azoktól,
akik közvetlenül az ügyfelekkel foglalkoznak.
• Könnyen integrálható a fejlesztési ciklusba.
Hátrányok:
• Nincs közvetlen kommunikáció a fejlesztőcsapat
és az ügyfél között.
• A csapatnak várakozni kell a visszajelzésre.

Hogyan
lehet
a
visszajelzéseket
beépíteni a munkatervbe
Attól függően, hogy a termék vagy szolgáltatás
melyik fejlesztési szakaszban van, többféle
módon integrálhatók a felhasználói visszajelzések
az ütemtervbe. Ha a termék a fejlesztés korai
szakaszában van, akkor hasznos lehet meghívni a
felhasználókat az irodába, és egy prototípust bemutatni
számukra, hogy kialakíthassák az első benyomásukat
a használatról. Ha a cég nem rendelkezik laborral,
vagy nem tud meghívni embereket az irodába, akkor
a „Felhasználói visszajelzés kávé” módszer lehet a
megfelelő választás.
Ha a termék vagy szolgáltatás már a piacon van, és
új funkciókat kell bevezetni, akkor a fejlesztőcsapat
választhat a fent említett módszerek közül egyet vagy
többet, hogy visszajelzéseket gyűjtsön a jövőbeli
ütemtervekhez.

tartalmazó sávot a fejlesztői táblán. Például, minden
sprintben kiválaszthatnak egy vagy két jelzett témát,
és dolgozhat rajtuk az aktuális kiadáshoz. Ezzel a
megközelítéssel az ügyfelek visszacsatolásain alapuló
folyamatos fejlesztések valósíthatók meg.

Záró gondolatok
Végül, de nem utolsósorban, az ügyfélértékelések
elemzése közben sokszor érdemes végig gondolni
azt is, hogy ezeket az ismereteket hogyan lehet
hasznosítani a belső folyamataink fejlesztésére is
miközben növeljük az ügyfelek elégedettségét is. A
legtöbb esetben, amikor egy cég úgy gondolja, hogy
minden rendben van, az ügyfelek visszajelzései
rámutathatnak néhány javítandó dologra. Egy
lehetséges példa erre a különböző területek szorosabb
együttműködése annak érdekében, hogy javuljon a
termékfejlesztési folyamat hatékonysága és a termék
minősége is.
Csak folyamatos ügyfél-visszajelzésekkel és
önreflexiókkal tud egy cég kiváló termékeket és
szolgáltatásokat nyújtani, amelyeket az ügyfelek
egyszerűen imádni fognak.
Szerző: Daniel Knott

Forrás:
https://www.applause.com/blog/how-include-userfeedback-in-roadmap
Hivatkozások a szövegben:
1 https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-154/marketingcollections/mobile/how-meet-increasing-mobile-speedexpectations/
2 https://techbeacon.com/resources/survey-mobileapp-users-report-failing-meet-user-expectations
3 https://www.netpromoter.com/know/
4 https://venturebeat.com/2016/05/22/stop-overthinkingux-and-try-the-coffee-shop-test/

Daniel Knott
Daniel mobil tesztelési
szakértő, aki vezető szoftvertesztmérnökként dolgozik az X I NG mobil
csapatában. Szoftvertesztelési
pályafutása
2003-ban kezdődött az
IBM-nél, mint gyakornok.
Az IBM-nél töltött idő után
szoftverfejlesztést
és
tesztelést tanult. 2009 óta
olyan cégeknél dolgozott,
mint az Accenture, az AOE
és a XING. Számos mobil
tesztelési automatizáló
eszközzel kapcsolatos
tapasztalattal rendelkezik,
mint például a Robotium, a
Calabash for iOS / Android,
az Espresso és a Keep It
Functional. Ezen eszközök
segítségével kifejlesztett
egy teljesen automatizált
tesztelési környezetet
Android és iOS számára.
Szereti megosztani tudását,
ezért
elkezdte
leírni
tapasztalatait
a
www.adventuresinqa.com
blogjában, valamint számos tesztelési magazinban. Európa különféle
konferenciáinak előadója,
és 2014 óta a Hands-On
Mobile App Testing könyv
szerzője.

5 https://www.applause.com/crowdtesting
6 https://www.applause.com/blog/user-feedback48-countries-in-four-hours

Függetlenül attól, hogy melyik fejlesztési szakaszban van
a termék, az összegyűjtött felhasználói visszajelzéseket
mindig témák szerint kell csoportosítani, és a cég
érdekeinek és céljainak megfelelően rangsorolni. A
visszajelzésekkel kapcsolatos feladatok megszervezése
után lehet elkezdeni a közelgő kiadási ciklushoz tartozó
használati esetek és az egyéb tevékenységek tervezését.
A fejlesztési módszertantól függően - legyen az
Scrum, Kanban vagy más – a csapatnak érdemes
kialakítani egy speciális, az ügyfelek visszajelzéseit
TESZTELÉS A GYAKORLATBAN – A SZAKÉRTŐ TESZTELŐK LAPJA

37 . oldal

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

TARTALOMJEGYZÉK
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Szakmai ismeretek
Gyakorlati tapasztalatok
Új trendek, módszerek
Kizárólag szoftvertesztelésről
szóló cikkek
Negyedévente olvashatod
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