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Kedves Olvasó!
IMPRESSZUM

Szerzői jogok
Azzal, hogy belép a www.tesztelesagyakorlatban.hu oldalára, elfogadja 
az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált fel-
használója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:
A www.tesztelesagyakorlatban.hu webszájton („lap”) található tartalom 
a SZERZŐ(K) és a („kiadó”) szellemi tulajdona.
Az 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 tar-
talmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevle-
mezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult 
a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, 
adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi for-
galomba hozatalára.

A Tesztelés a Gyakorlatban Magazin oldalai teljes egészében, a reklámok-
kal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely 
részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely mó-
don újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedé-
lye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével 
nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.
A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket 
von maga után. Az Tesztelés a Gyakorlatban Magazin követelheti a jog-
sértés abbahagyását és kárának megtérítését.
A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal 
a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
Az Passed Informatikai Kft pontos és hiteles információk közlésére törek-
szik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem 
vállal.
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feladatok hatékony végrehajtása érdekében 
nem hagyhatják figyelmen kívül a teszt 
automatizálást sem, mivel ez a DevOps 
folyamat egyik lényeges eleme.

Mint szinte minden körülöttünk, a 
szoftvertesztelés világa is folyamatosan fejlődik, 
magazinunkban olyan témákat válogattunk, 
amelyek betekintést nyújtanak a legújabb 
tesztelési trendekbe.
Kellemes böngészést, remélem a „Kevesebb 
most több”! 

                                  Szrnkáné Balogh Edina

A „kevesebb néha több”?
A „kevesebb több” kifejezés először Robert 
Browning, Andrea del Sarto című versében jelent 
meg 1855-ben.

Definíció szerint: Néha valami egyszerű jobb, 
mint valami fejlett vagy bonyolult. Vagy egy 
kicsit másképp: jobb, ha csak az alapvető 
dolgokkal foglalkozunk, mintha túl sok felesleges 
dologgal kellene. Ez lehetővé teszi, hogy arra 
összpontosítsunk, ami számít.

Mi is szeretnénk arra összpontosítani, ami a 
szoftvertesztelés világában mostanság számít.
Manapság - amikor a világ digitalizálódik - 
hatalmas változások tapasztalhatók a technológiai 
fejlődésben. Már most látszik, hogy 2020-ban 
eddig nem tapasztalt mértékű technológiai 
változások és a digitális átalakulás szemtanúi 
lehetünk, ezáltal nemcsak az egyéneknek, de a 
cégeknek is folyamatos innovációra és fejlődésre 
lesz szükségük.

Hozni kell a minőséget, de gyorsan!
Előtérbe kerül a folyamatok gyorsítása, de úgy 
kell ezt megoldani, hogy közben a minőség ne 
szenvedjen csorbát.

A cégek egyre inkább átállnak az agilis 
munkamódszerre, ami a gyorsan változó 
követelményeket követni tudja, de megjelent a 
DevOps is, ami emellett a sebesség növelését 
is megcélozza. A DevOps egyre inkább előtérbe 
kerülésével a szoftverfejlesztő csapatok a 
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6 Tesztmanagement
Lisa Crispin

Hogyan légy sikeres tesztelő, ha a csapatod DevOps-ra áll át?
A kultúraváltás nehéz, és a tesztelők gyakran szenvednek stressztől váltás 
közben, hogy a már megszokottól is gyorsabban kerülnek a gyártási folyamatba 
újabb és újabb kódsorok. A menedzsment gyakran él abban a tévhitben, hogy a 
DevOps és a folyamatos szállítás azonnal mindent „gyorsabbá” fog tenni. De ettől 
még nem lesz gyorsabb az új nagy feature-ök lefejlesztése – csak egyszerűen 
szétbontjuk ezeket a nagy feature-öket apróbb darabokra, melyekkel kisebb 
léptékben, de gyakrabban növekedhet a program. 

   10 Tesztmanagement
Daniel Knott

Hogyan gyorsítható fel a fejlesztési folyamat?
Minden vállalat szeretne remek, és jó minőségű terméket nyújtani az ügyfeleinek.
Emellett a cégeknek muszáj fejlődni, és gyorsabban szállítani anélkül, hogy 
veszítenének a minőségből. Ezért a vállalatok, de különösen a termék menedzserek, 
mindig próbálják optimalizálni a szoftverfejlesztési folyamatot, hogy az gyorsabbá váljon, 
de ne veszítsenek a minőségből és előnyt szerezzenek a vetélytársakkal szemben.

12 Módszertan
Peter Varhol

„Shifting Right” a tesztelésben
Az elmúlt években a legtöbb tesztvezető a „Shifting Left” módszert támogatta, vagyis, 
hogy a tesztelőket már a tervezési, és a fejlesztési folyamatokba is vonják be. A tervezés, 
és végrehajtás megértésével a tesztelők még átfogóbb ismeretekre tesznek szert, 
megismerik a rendszer erősségeit és gyengeségeit. Én voltam annak a javaslatnak 
a hangoztatója, hogy a megszokott Shifting Left metódus helyett használjuk a Shifting 
Right-ot. Ezzel ugyanis folyamatosan lehet tesztelni és monitorozni az alkalmazást, 
még akkor is, ha az már telepítve van és élesben fut.

14 Tesztautomatizálás
Torma Máté

Puppeteer – A webes tesztautomatizálás bábjátékosa
Pár évvel ezelőtt a Google Chrome fejlesztői csapata egy igazán érdekes 
koncepcióval rukkolt elő. Az általuk fejlesztett Node könyvtárral tulajdonképpen 
egy magas-szintű API-t valósítottak meg, ami a Parancssorból is utat nyithat 
számunkra egészen a böngésző DevTools-ig, így hozzáférhetünk a DOM-hoz, 
vagy akár a böngészőmotorhoz, szabályozhatjuk a sávszélességet, eszköz 
emulációt végezhetünk, felhasználói műveleteket hajthatunk végre, mindezt a 
böngésző grafikus interfészének megjelenítése nélkül! De, hogy ettől miért is 
kéne nekünk, tesztelőknek hátast dobni?

http://www.tesztelesagyakorlatban.hu
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Munkaszervezés
Horváth Zsolt
Welcome Home avagy Gazdálkodj Okosan
A koronavírus fenekestül felforgatta életünket. Az új rend jött, látott és úgy döntött még egy 
ideig velünk marad. Nem kell túl nagy bátorság ahhoz, hogy ki lehessen jelenteni, életünk 
nem lesz már olyan, mint volt. Rengeteg megközelítésből lehetne vizsgálni a kialakult 
helyzetet, elég csak a társadalmi vagy éppen a gazdasági oldalát említeni. Az informatika 
– egyetemben azokkal a szektorokkal, ahol lehetőség adódik az otthoni munkavégzésre 
– a kevesebb nehézséggel szembenéző ágakhoz tartozik.

32

Teszttechnikák
Kristin Jackvony
A „kevesebb” néha több! 
Hallottál már a szerver nélküli architektúráról és gondoltál már rá, hogy vajon 
milyen is lehet az? Hogy lehet egy applikációt szerver nélkül kitelepíteni? A titok 
nyitja az, hogy nem lehet. És miért akarnád az applikációdat headless browser 
módszerrel tesztelni? Mert a tesztjeid gyorsabbak és kevésbé rétegeltek lesznek, 
ugyanis nem kell megvárnod a weboldal betöltését. Most arra gondolhatsz, 
hogy nem lehetséges a tesztjeid eredményeinek helyes megjelenítése ezzel a 
metódussal, de ez nem így van!

20

28

36

Tesztautomatizálás
Kinga Witko

Az éjszakai buildelés előnyei
Az éjszakai build egy semleges build, ami általában akkor készül el, mikor 
valószínűleg senki sem dolgozik az irodában. Emellett a source kódban nem 
történik változtatás a buildelés ideje alatt. Minden éjjel automatikusan fut végig. 
Minden része a kódban, ami már átnézésre került, a source kód felügyelői által 
buildelésre kerül.

Munkaszervezés
Joel Montvelisky

Mindful Testing
Viccesen vagy furán hangzik? Nos, úgy gondolom, egy kicsit mindkettő...
De mindenféleképpen fontos!
Hallottál már a Mindfulness-ről, azaz tudatos jelenlétről?

24 Módszertan
Toyer Mamoojee

Az automatizálás bevezetése - mérhető tudatossággal!
Ahogy a pénz átformálja a világot, az automatizálás is átalakítja a tesztelési 
világot. Az automatizálás már nem csupán egy távoli lehetőség, szóbeszéd, 
hanem túllépet ezen, és a legtöbb szervezet életében kritikus szerepet tölt be a 
szoftver release-k kiadásában. Azonban a kérdés továbbra is fennáll: a megfelelő 
módon történik a tesztautomatizálást? Vagy egy másik lényeges kérdést is fel kell 
tenni: van-e helyes módszer a tesztek automatizálására?

http://www.tesztelesagyakorlatban.hu
http://passed.hu
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Szerencsésnek mondhatom magam, hogy a 
hosszú karrierem alatt mindig olyan cégeknél 
dolgoztam, ahol szabadon kommunikálhattam és 
működhettem együtt bármely más pozícióban lévő 
emberekkel, még akkor is, ha más csapatokban 
voltak.

Az első programozási feladatomnál 
összebarátkoztam a gépszobában lévő 
operátorokkal. Ők voltak azok, akik futtatták a 
mi kódjainkat és karbantartották a gyártósorokat. 
JCL1 és JES22 parancsokat írtunk és elmondtuk 
nekik, hogy mit kell tenniük.

Jelölőnyelvet használtunk a nyomtatványaink 
formátumának kialakításához a Xerox Star3 
nyomtatónál. De egy barátságos operátor lehet, 
hogy az én munkámat kiemelten fogja kezelni! És 
segítettek a tudásom bővítésében is a különböző 
szkripteléseknél és a jelölőnyelv használatát 
illetően is. Könnyebbé tettük egymás életét azzal, 
hogy együtt dolgoztunk.

Ugyanígy, bár a rendszerünk adminisztrátorai 
messze lent voltak a pincében a kezelőkkel 
együtt, barátságosak és mindig segítőkészek 
voltak a folyamataink kisimításában.
Talán mert egy ilyen jól összedolgozó 
közegben kezdtem (az ügyfeleinkkel is egymás 
mellett dolgoztunk!), de ezt a megközelítést a 
későbbiekben is használtam olyan csapatok 
esetén is, amelyek vízesés modellben dolgoztak.

Aztán jött az agilis módszertan, amely nekem 
egy természetes közeg volt, bár szükség volt a 
mindset-em alakítására (erről később bővebben!). 
Most pedig a DevOps kinőtt az olyan agilis 
cégekből, melyek valahogy lemaradtak arról, 
hogy a kezelő személyzetnek is az agilis delivery 
csapat részének kellene lenniük.

Tesztelőként hogyan birkózunk meg a folyamatos 
szállítással, folyamatos teszteléssel, gyártás közbeni 
teszteléssel?

Változtasd meg a mindset-ed

Mint az agilis esetén is, a DevOps is bevált 
gyakorlatok összessége, de emellett kultúra is, 
ahol a minőség van a középpontban.
Azzal, hogy folyamatosan kisebb változtatásokat 
engedünk be a gyártásba, alacsonyan tartjuk 
a kockázatot és elkerüljük azt, hogy az 
ügyfélnek esetlegesen kárt okozzunk. Azzal, 
hogy monitorozzuk, megfigyeljük, és analitikus 
technológiát használunk, hogy „gyártás közben 
tesztelünk”, egy plusz biztonsági hálót képezünk, hogy 
megakadályozzuk a rendszer esetlegesen váratlan 
működését.

Emellett ott van még az a dilemma is, hogy 
hogyan is végezzünk el olyan manuális tesztelési 
tevékenységeket, mint pl. a felderítő tesztelés, ha 
hetente, naponta vagy még gyakrabban kerül ki a 
kód a gyártásba. Tesztelőként egy nagy „mindset” 

A kultúraváltás nehéz, 
és a tesztelők gyakran 
szenvednek stressztől 
váltás közben, hogy a 
már megszokottól is 
gyorsabban kerülnek a 
gyártási folyamatba újabb 
és újabb kódsorok. A 
menedzsment gyakran él 
abban a tévhitben, hogy 
a DevOps és a folyamatos 
szállítás azonnal mindent 
„gyorsabbá” fog tenni. De 
ettől még nem lesz gyor-
sabb az új nagy feature-
ök lefejlesztése – csak 
egyszerűen szétbontjuk 
ezeket a nagy feature-öket 
apróbb darabokra, mely-
ekkel kisebb léptékben, 
de gyakrabban növeked-
het a program. 

Hogyan légy sikeres tesztelő, 
ha a csapatod DevOps-ra áll át
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átállítást kell végeznünk. Nincs idő bug-okat 
keresni azután, hogy a kód kiment a gyártásba. 
Addig kell a hibákat megelőzni, míg a fejlesztés 
nem végez a kód megírásával.

Ez azt jelenti, hogy a tesztelést akkor kell 
kezdenünk, amikor az új feature ötlete először 
megbeszélésre kerül egészen a lefejlesztésen 
keresztül. Ez azt is jelenti, hogy a tesztelési 
tudásunkat át kell adnunk olyan csapattagoknak 
is, akik még nem rendelkeznek vele. A saját 
csapataim csak úgy tudták sikerre vinni a 
folyamatos szállítást, hogy mindenki tesztelt 
minden lehetséges időben.

Például elősegítettem felderítő tesztelési 
workshop-ok létrejöttét a fejlesztők számára, 
majd én is csatlakoztam hozzájuk, hogy új 
technikákat tanulhassak. Ezután már tudták 
felderítő tesztelni az egyes felhasználói eseteket, 
ahogy leprogramozták őket.

Nem kizárólag a tesztelők sajátossága a 
minőségért felelni – az egész csapat felelősséggel 
tartozik érte.

A kapcsolatok felépítése – 
kérj segítséget

A tesztelőknek rengeteg új képességet kell 
elsajátítania abban a csapatban, mely DevOps-
ra vált.

Bár az ötlet, hogy a kódot úgy alakítsuk át, hogy 
logolja a gyártás során történő változtatásokat, 
nem új, de a technológia, mely ezt lehetővé 
teszi igen sokat fejlődött. Rendelkezésünkre 
állnak eszközök, melyek segítségével mindent 
logolhatunk, és aztán felhasználhatjuk ezeket az 
adatokat, hogy megtudjuk, a felhasználók hogyan 
használják a termékünket és úgy működik-e a 
program, ahogy szeretnénk.

Meg kell tanulnunk ezeket az eszközöket 
használni. Őszintén, számomra ez igen csak 
félelemkeltő. Gondoljunk viszont arra, hogy 
egy csapat vagyunk, ugyanaz a célunk – egy 
nagyszerű terméket szállítunk, mely az ügyfél 
igényeinek megfelelő. Úgyhogy ne félj segítséget 
kérni. 

Katrina Clokie is hangsúlyozza a könyvében (A 
Practical Guide to Testing in DevOps4) annak a 
fontosságát, hogy hidakat építsünk más emberek 
és csapatok felé. Szükségünk van kapcsolatokra 
a műveleti, az adatbázisok, a gyártási és a design 
területek szakértőivel, ügyfélszolgálattal és így 
tovább.

Nagyszerű módja a barátságok megkötésének 
és egyúttal a tudásod növelésének is, ha más 
területek tapasztalataival rendelkező emberek 
segítségét kéred abban, hogy megtudd, hogyan 
végzik a feladataikat. Invitáld a konfigurációs 

szakértőt, hogy jöjjön és magyarázza el a 
kitelepítési pipeline-ok működését a csapatodnak 
vagy a kvázi tesztelői csapatnak. Kérj meg egy 
fejlesztőt, hogy odaülhess hozzá és mutassa 
meg, hogyan logolnak kódolásnál. Hívj meg 
mindenkit egy workshop-ra, ahol tanulhattok 
a felfedező tesztelésről és hozz sütiket vagy 
különleges sajtokat!

Sok bátorság kell a segítség kéréshez, különösen, 
ha olyan emberekkel kell együtt dolgoznod, akiket 
nem ismersz korábbról. De a teszteléshez is sok 
bátorság kell, úgyhogy megvan benned minden, 
ami ehhez kell!

Osztozz a fájdalmon, tedd 
a tesztelési problémákat a 
csapat problémájává

Íme egy helyzet, amit túl gyakran szoktam látni: A 
menedzserek azt mondják: „OK, mostantól DevOps-
ban fogunk dolgozni”, mindenkit beosztanak 
multifunkcionális csapatokba, aztán várják, hogy a 
csoda megtörténjen.

Ha tesztelő vagy, aki manuális regressziós 
tesztelésben ragadt és lehetetlennek találod, hogy 
elég gyorsan haladj a teszteléssel még azelőtt, hogy 
az új fejlesztések kikerülnének az éles környezetbe, 
kérlek, ne szenvedj csendesen.
Bármilyen problémád is van, tedd azt a csapat 
problémájává.

Remélem, hogy a csapatod gyakran tart retrospektív 
megbeszéléseket, és használja is ezeket kisebb 
fejlődések elérésére. Ez egy nagyszerű lehetőség 
arra, hogy mindenki együtt legyen és feltedd a kérdést, 
hogy a minőség milyen szintjét szeretné a csapat 
szállítani.

Mindenki jó minőséget szeretne, nemde? Akkor 
hozd fel nekik, hogy mi áll az útjában annak, hogy a 
csapat magabiztosan engedje be az apró újításokat a 
gyártásba.

Kérd meg őket, hogy segítsenek beazonosítani 
a legnagyobb problémát és némi brainstorming 
is segíthet a megoldás megtalálásában. Formálj 
egy feltevést, találjátok ki, hogy hogyan mérjétek a 
haladásotokat. „Úgy gondoljuk, hogy ha egy tesztelő 
egy fejlesztővel párba áll és 30 percnyi időt felfedező 
tesztelésre szentelnek, akkor minden user story 
esetében, nagyjából 20%-nyi esés várható a hibák 
számában, amiket azután találnánk meg, hogy a user 
story le lett fejlesztve és kikerült az éles környezetbe.” 

Ha a kísérlet nem működött, próbáljatok ki valami mást 
– ez mind tanulságként szolgál és ez mind haladás.

Kérj meg mindenkit, hogy ossza meg a manuális 
regressziós tesztelés nehézségét – ez nagy 
motivációként szolgálhat a fejlesztőknek, hogy 
még tesztelhetőbb kódokat írjanak a jövőben. Ha a 
fejlesztők felelőssége az automata regressziós tesztek 
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„Tedd, amit tudsz, ott, ahol 
vagy, azzal, amid van, és a 
többivel ne törődj!” - 

Theodore Roosevelt

„Az ember akkor ember, 
ha az összes választási 
lehetőség közül a 
legnehezebbet választja.” – 

Bolyai János

„Két módon lehet feljutni 
egy tölgyfa csúcsára. Az 
egyik, hogy felmászol rá. 
A másik, hogy ráülsz egy 
makkra és vársz.” - 

Kemmons Wilson

„Erőt, bátorságot és 
önbizalmat nyersz minden 
olyan alkalommal, amikor 
valóban megállsz, hogy 
a félelem arcába nézz - 
ehhez azonban olyat kell 
tenned, amit úgy vélsz, nem 
vagy képes megtenni.” - 

Franklin Delano 
Roosevelt

„Figyelj oda az 
ellenségeidre, mert ők 
veszik észre először a 
hibáidat!” - 

Antiszthenész
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megírása és karbantartása, miközben a tesztelők 
segítenek nekik az egyes tesztesetek specifikálásával, 
a csapat nagy valószínűséggel jobban fog teljesíteni 
egy folytatólagos környezetben. És figyeljetek oda 
a lecsökkenő számú pontokra, ahonnan már nincs 
visszaút.

A legutóbbi csapatomnak több ezer automata 
regressziós tesztje volt, de emellett továbbra is volt 
egy ellenőrző lista azokról a tesztekről, amelyeket 
nem lehetett automatizálni. Hogy átnézzük őket heti 2 
alkalmas bemásolások mellett nem hagyott elég időt 
a felderítő tesztelésre – és komoly hibák kerültek ki 
emiatt a gyártásba.

Ezért egyszerűen abbahagytuk ennek a kis számú 
manuális tesztnek a megnézését és azon dolgoztunk, 
hogy gyorsan be tudjunk azonosítani és ki tudjunk 
javítani problémákat, amelyek kikerülnek a gyártásba.

Legyen a minőség és a 
tesztelés átlátható

A minőség láthatóvá tétele egy nagy kihívás. Hogyan 
is mérjük?

A delivery csapatod segíthet minőségi célok 
felállításában és olyan metrikák megtalálásában, 
melyek mutatják hogyan haladtok ezen célok felé. 
Kérj az ügyfél supportjától és a sales területtől ügyfél 
elégedettségi mutatókat. Tedd ezeket a metrikákat 
láthatóvá.

Itt egy példa. A csapat hibás automata teszt 
készletekkel küzd, és az egyik probléma, hogy néhány 
teszt „pihés”, szórványosan megbuknak úgy is, hogy 
nincs hiba a kódban. Rengeteg időd elmegy azzal, 
hogy megvizsgálod a bukásokat, hogy lásd, hogy 
tényleg regresszióról van szó, vagy csak a teszttel 
magával van valami gond.

Tedd a bukások gyakoriságát láthatóvá egy nagy 
monitoron. Határozz meg egy célt és idő büdzsét 
arra, hogy kijavítsátok vagy kitöröljetek néhány 
„pihés” tesztet heti rendszerességgel. Ha a bukások 
gyakorisága nem megy lejjebb, gondolj egy új 
kísérletre, ami működhetne még. 

Az előző csapatomnak volt egy két-hetente megtartott 
„oszd meg és meséld el” meetingje, ahol minden 
kisebb csapat vagy csoport kapott egy pár percet, 
hogy megmutassa min dolgoztak. Ez egy nagyszerű 
lehetőség arra, hogy mindenki láthassa, ha van 
egy új technikájuk, amivel dolgoznak, például egy 
keretrendszerük, amiben vezetik a megbeszélt 
dolgokat az egyes user story-kon való munka 
megkezdése előtt.

Bármilyen nagy probléma is fenyegeti a sikeres 
folyamatos szállítást, tedd azt láthatóvá egy nagy 
fali monitorral vagy táblázattal, vagy ezek virtuális 
megfelelőivel. Néhány csapatom rászokott, hogy 
villogó rendőrségi lámpát használ, hogy lássuk, ha 
egy buildelés sikertelen vagy gyártási problémákba 

ütközünk, így téve ezeket látványossá és mentek 
biztosra azzal, hogy a hibát észrevegyék és kijavításra 
kerüljön.

Brainstorming-oljatok együtt, hogy kitaláljátok, hogyan 
tehetnétek a problémákat és a sikereket láthatóvá! 
Ünnepeljétek meg az összes sikert, amit arattok, nem 
számít mennyire is legyen az kicsi.

Használd az online anya-
gokat, találj kollégákat a 
tanuláshoz

Nagyon szerencsések vagyunk manapság, 
hogy sok különböző lehetőségünk van tanulásra: 
online kurzusok és szemináriumok, amik gyakran 
ingyenesek, cikkek és blog posztok, találkozók és 
konferenciák, online közösségek, mint pl. a Slack 
munkafelületein találhatóak. 

Valóságos információs vagyon létezik a DevOps-
ról, folyamatos szállításról és kitelepítésről, 
tesztautomatizálásról, loggolásról, monitorozásról, 
megfigyelésekről és így tovább. 

Ha menedzser vagy, biztosíts elég időt a csapatod 
tagjainak a tanulásra. Napi egy óra tanulási idő 
sokat emelhet a csapat értékén a jövőben. Ez egy 
befektetés.

Ha a lehetőségeid megengedik, hogy tanulhass 
munkaidőn kívül, az sokféleképpen segíthet a jövőben.
Erősíts rá a tanulásodra azáltal, hogy szerzel egy-két 
barátot, akik veled tanulnak. Ilyen módon, ha elakadsz, 
a tanuló partnered lehet, hogy segíthet, hogy tovább 
haladhass. És egyébként is jobb móka együtt tanulni.
A technológia rohamtempóval fog fejlődni tovább. 
Nem tudunk lépést tartani vele, de találhatunk olyan 
területeket, amiket szeretünk vagy örömmel végzünk 
és ez segít a tanulásban. Ez téged is sikeressé fog 
tenni, dönts bárhogyan is a továbbiakról! 

Szerző: Lisa Crispin

Forrás: 
https://qablog.practitest.com/succeed-as-tester-
devops-team/

Hivatkozások: 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Job_Control_Language

2. https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
en/SSLTBW_2.1.0/com.ibm.zos.v2r1.hasa800/
has2s80017.htm

3.https://en.wikipedia.org/wiki/Xerox_Star

4.https://leanpub.com/testingindevops
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Az alábbi négy szempont figyelembe vétele 
elengedhetetlen a fejlesztési folyamat2 felgyorsítása 
érdekében úgy, hogy a minőségből1 ne veszítsünk: 

1. Legyen egy jól meghatározott 
termékfejlesztési stratégia

Minden vállalatnak és csapatnak az alapja, hogy 
rendelkezniük kell termék startégiával. A kidolgozott 
stratégia segítségével a csapat levonhatja a saját 
következtetéseit, amely segít felgyorsítani a termék 
fejlesztését. Első lépésként a cégeknek és a 
csapatoknak a piacot kell megismerniük és leginkább 
a célközönséget akiknek készítik a terméket. Ha ez 
a tudás, információ megvan, akkor sokkal könnyebb 
összpontosítani az ügyfelek igényeire.

A célközönség alapján egy fejlesztői csapat, és legfőképpen 
a termékmenedzser, az UX / UI kollégákkal együttműködve 
elkezdhetik egy korai prototípus elkészítését.

A cég bemutathatja ezeket a korai prototípusokat a 
célközönségnek, hogy első körben megismerhesse 
az új termék potenciálját. Ez a korai felhasználói 
bevonás segít a csapatnak, hogy újra azokra a 
szolgáltatásokra összpontosítson, amelyek valóban 
fontosak az ügyfelek számára.

2. Kövesd a lean & agilis vonalat a 
munkádban
Ha a vállalati stratégia egyértelmű, akkor a 
legnagyobb fejlesztéseket meg lehet tenni a 

szoftverfejlesztő csoporton belül. Ha egy csapat 
olyan agilis módszert alkalmaz3, mint például 
a SCRUM vagy a KANBAN, akkor kialakíthat 
egy hatékony munkamódszert, még akkor is, 
ha a vállalat nem annyira elkötelezett az agilis 
környezet mellett.

Legfontosabb a fókusz és az összpontosítás. Ha a 
fejlesztés, és a termék fókusz egyértelmű, akkor a 
csapat nagyszerű dolgokat érhet el.

• Az első lépés a folyamat javításában az legyen, 
hogy csak olyan dolgokra koncentráljunk, 
amelyek igazán fontosak, és szüntessük meg 
a felesleges tárgyalásokat. Legfőképpen 
nagyobb vállalatokra jellemző, hogy mindenre 
megbeszélést szerveznek. A legtöbb témát, 
amire megbeszélést szerveznek, meg lehet 
oldani e-mailen vagy messengeren keresztül is.

• Másodszor, a csapatoknak legyen egyértelmű 
a napirendje és legyen biztosítva, hogy a 
végeredmény elérésére tudjon koncentrálni. 
Legyenek például olyan tervezett megbeszélések 
a külső ügyfelekkel, amelyek a finomításra 
törekednek, arra, hogy a csapat jobban 
megismerhesse az igényeiket.

• A következő javító lépés a függőségek, 
dependenciák kiküszöbölése, mint például más 
csoportokra vagy szolgáltatásokra támaszkodás. 
Ez egy kihívást jelentő feladat a termékmenedzser 

Minden vállalat szeretne 
remek, és jó minőségű 
terméket nyújtani az ügy-
feleinek.
Emel le t t  a cégeknek 
muszáj fejlődni, és gyor-
sabban szállítani anélkül, 
hogy veszítenének a 
minőségből. Ezért a vál-
lalatok, de különösen a 
termék menedzserek, 
mindig próbálják optimali-
zálni a szoftverfejlesz-
tési folyamatot, hogy az 
gyorsabbá váljon, de ne 
veszítsenek a minőségből 
és előnyt szerezzenek a 
vetélytársakkal szemben.

Hogyan gyorsítható fel 
a fejlesztési folyamat 

http://www.tesztelesagyakorlatban.hu


TESZTELÉS A GYAKORLATBAN – A SZAKÉRTŐ TESZTELŐK LAPJA

számára, mert néha nem egyszerű átlátni a 
lehetséges dependenciákat. Ebben az esetben 
fontos bevonni a fejlesztőket, vagy a software 
architektet a korai termékfelfedezésbe, hogy 
technikai szemszögből is lássuk a helyzetet.

• Amint a függőségek tisztázása megtörtént, a 
termék menedzsernek el kell kezdeni előkészíteni 
a backlogot a csapat számára, ahonnan 
majd képesek lesznek felvenni a feladatokat 
maguknak, valamint implementálni, és tesztelni 
az új funkciókat. Legjobb esetben, a backlog 
már elő van készítve a következő sprintre, vagy 
hétre. Ez idő alatt, a termék menedzser előre tud 
dolgozni, hogy előkészítse az új funkciókat, vagy 
az ügyfelekkel egyeztetni, visszajelzéseket kérni. 
Ezzel a munkamódszerrel a csapatnak mindig 
van előkészített backlogja, és képes a termékeket, 
funkciókat szállítani minden iteráció után.

3. Az automatizálás javítása
Egy szoftverfejlesztő csoportban az automatizálás 
az a másik dolog, amit javítani lehet. Ez 
nyilvánvalóan nem a termékmenedzser feladata. A 
termék menedzsernek azonban ismernie kell, hogy 
milyen előnyei vannak az automatizálásnak, és 
támogatnia kell abban a csapatot, hogy időt tudjon 
fektetni a saját infrastrukturája fejlesztésébe, ami 
segíti a csapatot a termékszállításban.

Az automatizálással nagyon sok idő 
megtakarítható, amit például arra tudnak 
használni, hogy jobban megismerjék a terméket, 
és annak architekturáját.

Mielőtt a csapat időt és pénzt fektetne az 
automatizálásba, előtte tisztán kell értenie, hogy 
mi az ami automatizálható, mi az amit érdemes 
automatizálni, és mi az amit nem4. Például, ha a 
termék, vagy a termék egy része a következő hetekben 
gyakran fog változni, akkor nem a legjobb ötlet az 
automatizálás a korai szakaszokban. Másrészt, ha 
vannak olyan kritikus részei az alkalmazásnak, amely 
mindig működnie kell, fontos, hogy ezek le legyenek 
fedve automata tesztekkel a kezdetektől fogva. A 
csapatnak kell meghatározni, hogy a program melyik 
része, mikor, és hogyan legyen automatizálva.

4. A kulcs a dokumentáció. Mindig.
Minden terméket dokumentálni kell, ideértve 
a termék fejlesztésének módját is. Melyek a 
támogatott szolgáltatások, hol vannak a potenciális 
problémák, vagy mi várható a jövőben? Könnyű 
feladatnak tűnik, de a legtöbb csapat nem fordít 
elegendő időt saját termékének és szolgáltatásainak 
dokumentálására. Ez a befektetett idő azonban 
hosszú távon megtérül és segíti a fejlesztési 
folyamat felgyorsítását. Különösen akkor, ha egy 
termék fejlesztése már régebb óta tart és a termék 
mérete is növekszik, ez a fajta információ segíteni 
fogja a csapatot visszaemlékezni a döntésekre vagy 
a termék architektúrájára.
Ezen kívül a megbízható termékdokumentáció5 segíti 
az új kollégák bekapcsolódását. A dokumentáció 

áttanulmányozásával sokkal gyorsabban megértik 
a függőségeket és a termék logikáját. Ez elősegíti 
az új kollégák gyorsabb beilleszkedését a csapatba. 
Végül, de nem utolsósorban a jól dokumentált termék 
az érdekelt felek számára is segít abban, hogy több 
ismeretet szerezzenek a termékről anélkül, hogy 
megkérdezzék és ezzel megszakítsák a csapat 
munkáját. A termék informatikai infrastruktúrájától 
függően a termékdokumentáció elkészíthető ticketing 
rendszerben, wikiben vagy akár a kódban magában is.

Itt az idő gyorsítani: 
készen állsz?

A vállalatoknak arra kell koncentrálniuk, hogy 
csökkentsék a termékeik piacra dobásának 
idejét. Elég gyorsnak kell lenniük ahhoz, hogy 
kiszolgálják, kielégítsék a felhasználói igényeket, 
és versenyelőnyben maradjanak a többi vállalattal 
szemben. Azonban ez a fejlesztési gyorsaság nem jön 
ingyen. A csapatnak időt kell belefektetnie abba, hogy 
elemezze a jelenlegi munkamódszerét, folyamatait. A 
fejlesztés javítása érdekében, a következő kérdésekre 
kell megtalálni a válaszokat:

• Világos-e a termékfejlesztési stratégia 
mindenki számára?

• Világos, és egyértelmű-e minden a csapatnak, 
ami ahhoz kell, hogy koncentráltan és 
függetlenül dolgozhassanak a termékükön?

• Megvan a termék fejlesztéséhez szükséges 
tudás és készségek a csapatban?

• A csapat a megfelelő technologiát, és 
tech-infrastruktúrát használja-e, és az 
naprakész-e?

• Engedélyezve van-e, és tud-e a csapat 
időt áldozni az automatizálásra, és a 
dokumentálásra6?  

Szerző: Daniel Knott

Forrás: https://www.applause.com/blog/4-steps-
to-ship-your-products-faster

1. https://www.applause.com/blog/realtors-keys-
to-achieving-speed-and-quality

2. https://www.applause.com/blog/its-all-or-nothing-
on-agile

3. https://www.applause.com/blog/which-agile-are-you

4. https://www.applause.com/blog/the-proper-
role-of-test-automation

5. https://www.applause.com/blog/steps-to-maturing-
test-automation

6. https://www.applause.com/blog/adopting-
automation-is-essential-for-growth
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A Cloud telepítés lehetővé tette és szükségessé is tette 
a folyamatos tesztelés és monitorozást az élesben futó 
rendszereknél. Míg a Cloud ugyan globális elérhetőséget 
és végtelen skálázhatóságot eredményez, addig ez 
sokkal bonyolultabb, összetettebb művelet, mint csak 
kitelepíteni egy vállalati adat központba. A legtöbb 
esetben a tesztelők általában helyi rendszereken vagy 
egyszerűsített Cloud rendszereken futtatják a teszteket, 
amelyek tulajdonságai nem mindig azonosak teljes 
mértékben a telepítési környezettel. Ha különbségek 
vannak a teszt és az éles környezet között, akkor a 
tesztelés nem tudja jól tükrözni, hogy milyen hibák 
merülhetnek fel élesben.

Ezért fontos, hogy a tesztelők megfigyeljék, és teszteljék 
a rendszert éles környezetben is. A munka még nem 
fejeződött be.

Kihívást jelenthet meggyőzni a veterán tesztelőket arról, 
hogy igenis fontos élesben is tesztelni. Annak ellenére, 
hogy elfogadott az, hogy a teszt környezet eltérhet az 
éles környezettől, a tesztelők régóta igen elfogultak 
és ellene vannak a telepítés utáni tesztelésnek. Az 
alkalmazás módosítgatása éles környezetben súlyos 
következményekkel járhat és a tesztelők úgy gondolják, 
hogy a munkájuknak vége, amint az alkalmazás 
átadásra kerül.

De ez egyszerűen nem így van. A Cloud-ban 
gyorsabban vissza lehet állítani a rendszert, egy hiba 
vagy egy rendszer zavar után. A legjobb esetben 
gyorsabban adhat eredményeket élesben megfigyelni 
az alkalmazást, mint ha a csapatok megvizsgálnák 
a teljesítményt, és a rendelkezésre álló adatokat. 
A legrosszabb esetben biztosítani kellene a gyors 
visszaállást az előző verzióra.

Cloudban való megfigyelés, és tesztelés lehetővé 
teszi, hogy a tesztelők a hibákat előbb megtalálják, 
mint, hogy ez problémákat okozzon a felhasználóknak. 
Nyilvánvaló, hogy miért fontos ez a digitális felhasználói 
élmény korszakában. Megtalálni, és javítani a 
hibákat mielőtt a felhasználók észlelnék azt, jelentős 
nyereség a cég, vállalat számára, mert nem teszi ki a 
felhasználókat rossz tapasztalatoknak, és ezzel talán 
nem veszít a termelékenységből, és nem csökkennek 
az eladások.

Szintetikus tesztelés 
éles környezetben

A tesztelők ismerik a felhasználói felület (UI) 
tesztelés automatizálását - azaz a felhasználók 
lépéseit rögzítik1, és ezeket a rögzített 
lépéseket automatizálják. Éles környezetben ezt 

Az elmúlt években a 
legtöbb tesztvezető a 
„Shifting Left” módszert 
támogatta, vagyis, hogy 
a tesztelőket már a 
tervezési, és a fejlesztési 
folyamatokba is vonják 
be. Az tervezés, és 
végrehajtás megértésével 
a tesztelők még átfogóbb 
ismeretekre tesznek 
szert, megismerik a 
rendszer erősségeit és 
gyengeségeit. Én voltam 
annak a javaslatnak a 
hangoztatója, hogy a 
megszokott Shifting 
Left metódus helyett 
használjuk a Shifting 
Right-ot. Ezzel ugyanis 
folyamatosan lehet tesz-
telni és monitorozni az 
alkalmazást, még akkor 
is, ha az már telepítve van 
és élesben fut.

„Shifting Right” a tesztelésben
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MÓDSZERTAN
nevezik Szintetikus tesztelésnek. Ez gyakran egy 
részmegoldása a megfigyelésnek, így az alkalmazást 
tesztelés alatt lehet megfigyelni.

Ezek a tesztek az általános felhasználói esetekben 
működnek, gyakran határozzák meg úgy, hogy 
ezek azok a User Story-k, amelyek az alkalmazás 
alapját képezik. Amint ezt rögzítették, bármikor 
végrehajthatók, legyen nappal vagy éjjel. Ennek 
során az alkalmazás feltételei megvizsgálhatók 
különböző időpontokban és terhelésekkel. Különböző 
kéréseket lehet indítani, különböző adat központokba, 
a világ különböző részeire, hogy jobban megértsük a 
lehetőségeket és válaszidőt.

Ez a legjobb módja annak, hogy megtaláljuk a hibákat 
és más problémákat még a felhasználók előtt. A 
Szintetikus tesztelés logikátlanságokat, hibákat tárhat 
fel, amiket nem fedeztek fel az élesítés előtt, még 
akkor is, ha a felhasználók nem jelentettek egyet sem. 
Ezeket a problémákat meg lehet állapítani, és javítani 
lehet, mielőtt hatással lenne bármilyen felhasználóra, 
vagy vállalkozásra.

Megfigyelés az egészséges 
működés és a hatékonyság 
érdekében

Még nem beszéltem arról, hogy mit kell figyelnünk 
egy élesben működő alkalmazáson. Először is 
ugyanazokat a dolgokat, amelyeket az adatközpontban 
is figyelnénk - a CPU-t, a lemezt és a hálózatot. Ezek 
továbbra is alapvető fontosságúak az alkalmazás 
működésének megértésében.

Mivel azonban a felhasználói élmény egyre nagyobb 
hangsúlyt kap, a hagyományos megfigyelési 
mutatók visszatérnek azokhoz az intézkedésekhez, 
amelyek befolyásolják a tényleges felhasználókat. 
Néhány megfigyelő eszköz valós felhasználói 
megfigyelést alkalmaz, vagy RUM-ot a visszatérő 
adatok időben történő ellenőrzése érdekében, 
esetleg ideje egy új képernyőképet csinálni, mint 
kapni 404, vagy más hiba üzenetet. Ez teszi 
lehetővé, hogy a tesztelők időben felfedezzék a 
felhasználói élmény hiányosságait.

A megfigyeléshez kapcsolódó elemzések 
nem csupán pillanatfelvételek az alkalmazás 
állapotáról. Információt nyújtanak a trendekről, 
amelyek lehetővé teszik a tesztelők számára, 
hogy azonosítsák, várható-e, hogy a jövőben 
egy alkalmazással probléma adódik. Ha több 
héten, vagy hónapon keresztül tárolunk nagy 
mennyiségű megfigyelésből származó adatot, 
akkor lehetséges lesz majd azonosítani a 
memóriaszivárgást, a szűk keresztmetszeteket, 
vagy más egyéb rendellenességet, még 
mielőtt azok nagyobb problémákat okoznak.

Tesztelőknek monitorozni 
kell az adatokat

A tesztelésnek folyamatos megfigyelést kell 
tartalmaznia és élesben kell tesztelni a Cloud 
alkalmazásokat. Miért? Mert a tesztelés az utóbbi 
években megváltozott. Olyan praktikák kerültek 
előtérbe, mint DevOps, és a folyamatos telepítés2 
(CD - continous deployment), valamint a szoftver 
fejlesztés életciklus fázisai közötti különbségtétel, 
beleértve a gyártást is. Agilis vagy DevOps szerint 
működő csapatoknál a tesztelőknek biztosan 
kell alkalmazni a Shifting right módszert, hogy 
megbizonyosodjanak arról, hogy az alkalmazás 
éles környezetben is az elvárt módon viselkedik.
Beszéltem néhány szót arról, hogy mit kell 
megfigyelni, és miért, de arról nem, hogy hogyan 
kell kell ezt tenni. Több féle eszköz létezik az 
alkalmazások monitorozására. Megemlítek 
néhányat, de érdemes saját magunknak is 
utánanézni, hogy melyek az igényinknek leginkább 
megfelelők. A legismertebb kereskedelmi 
eszközök közé tartozik a Dynatrace, New Relic, 
AppDynamics, DataDog és a Sumo Logic, de szó 
szerint tucatnyi eszköz közül lehet választani.

Számos nyílt forráskódú monitoring megoldás létezik. 
A Geekflare3 hat népszerű nyílt forráskódú eszközről 
ad leírást, míg az OpenAPM4 olyan folyamatot mutat 
be, amely lehetővé teszi a legjobb megoldások 
kiválasztását az igények alapján.

Nem szeretném reklámozni egyik eszközt sem. A 
monitoring rendszerek különböző képességűek, 
különböző árfekvésűek, és nincs olyan, hogy egy 
termék mindenre megfelelő. De ezek a rendszerek 
elengedhetetlenné váltak a rendelkezésreállás, a 
teljesítmény, terhelés, a hibák monitorozásánál, 
azért, hogy egy jobb minőségű Cloud alapú 
alkalmazás legyen a végeredmény. És a 
rendelkezésre álló számos megoldás igazolja 
ezen tevékenységek fontosságát. 

Szerző: Peter Varhol

Forrás: https://blog.testproject.io/2019/12/02/
shifting-right-with-testing-and-monitoring-in-
production/

Hivatkozások:
1. https://testproject.io/smart-test-recorder/

2.https://blog.testproject.io/2019/08/27/test-
automation-ci-testproject-api/

3.ht tps://geekf lare.com/best-open-source-
monitoring-software/

4.https://openapm.io/
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Bevezető

Fontos még indulás előtt megjegyezni, hogy 
mivel Node alapú modulokról lesz szó, így 
egy alapvető javascript tudást megkövetel a 
mélyebb szintű megértés, de mint azt látni 
fogjuk, azoknak sem kell kétségbe esniük, 
akik teljesen kezdők a kódolás terén, hisz egy 
teszt lépésinek leírása igazán intuitív. Ebben 
a cikkben igyekszem a legjobb tudásom 
szerint egy kis ízelítőt adni ebből a nagyszerű 
eszközből, hogy aztán az olvasó kedvet 
kapva maga fedezhesse fel, mi más rejlik még 
a jéghegy csúcsa alatt.

A Node.js világa

Aki automata tesztjeihez a Puppeteert választja 
eszköznek, óhatatlanul is szembesülni fog 
a Node.js végtelennek tűnő világával, ezért 
fontosnak tartok szót ejteni róla. A Node.js 
nem más, mint egy olyan modulokból felépülő 
szoftverrendszer, melyet eredetileg internetes 
alkalmazások és webszerverek készítésére 
hoztak létre. A programok JavaScriptben 
írhatók. Mivel tényleg egy óriási rendszerről 
beszélünk, kell valami, ami rendszerezi 

számunkra a modulokat, segít a modulok 
telepítésében, frissítésében, és intelligensen 
oldja meg a felmerülő konfliktusokat. Ezt a 
feladatot a Node Package Manager, vagyis az 
NPM látja el. Nekünk is nagy segítségünkre 
lesz a továbbiakban.

Kezdjük az elején!

Ha még nincs telepítve gépünkre a Node.
js illetve az NPM csomagkezelő, nulladik 
lépésként ezek letöltését és telepítését kell 
elvégeznünk. Letöltésre az https://nodejs.org/
en/download/ oldalon lesz lehetőségünk. A 
parancssort megnyitva az npm –v, illetve a node 
–v parancsokkal ellenizhetjük, hogy a telepítés 
sikeres volt-e.

Ha ezzel megvagyunk, a Node.js főkönyvtárába 
lépve az npm init parancs kiadásával létre fogunk 
hozni egy package.json nevű fájlt, mely tesztjeink 
inicializálásáért, beállításaiért lesz majd felelős. Én 
a továbbiakban szemléltetésre a Visual Studio Code 
nevű programot fogom használni, de ízlés szerint 
használható kód írásához akár Notepad++, akár más 
kódszerkesztő is. A létrejött fájlba kukkantva valami 
hasonlót fogunk látni (1. ábra)

Pár évvel ezelőtt a Google 
Chrome fejlesztői csapata egy 
igazán érdekes koncepcióval 
rukkolt elő. Az általuk fejlesztett 
Node könyvtárral tulajdonképpen 
egy magas-szintű API-t valósítot-
tak meg, ami a Parancssorból is 
utat nyithat számunkra egészen 
a böngésző DevTools-ig, így 
hozzáférhetünk a DOM-hoz, vagy 
akár a böngészőmotorhoz, sz-
abályozhatjuk a sávszélességet, 
eszköz emulációt végezhetünk, 
felhasználói műveleteket hajtha-
tunk végre, mindezt a böngésző 
grafikus interfészének megjelení-
tése nélkül! De, hogy ettől miért is 
kéne nekünk, tesztelőknek hátast 
dobni? 

Puppeteer – A webes 
tesztautomatizálás bábjátékosa
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Ezt követően jöhetnek a tesztünkhöz 
szükséges modulok telepítései. Először fel 
fogom sorolni, mely parancsokat kell kiadni 
a modulok telepítéséhez, alább pedig az 
eddig nem érintett modulokhoz található rövid 
ismertetőt:
"npm i  --save puppeteer" vagy "npm i  --save 
puppeteer-core" (utóbbit abban az esetben, 
ha a Chromium már telepítve van)
"npm i --save mocha" 
"npm i --save chai"
Mocha: Egy Node.js alapú tesztelői 
keretrendszer, mely hookok 
használatával(before(), after(), afterEach(), 
beforeEach(), stb.) egyszerűbbé teszi 

számunkra a Node-ban jellemző aszinkron 
tesztelést. 
Chai: Egy olyan "assertion" modul, mely 
könnyedén párosítható bármelyik JavaScript 

alapú tesztelői keretrendszerrel, esetünkben 
a Mocha-val. Should, Expect és Assert 
interfészeket bocsátja rendelkezésünkre, 
melyeken keresztül a tesztjeink során 

összehasonlításokat, ellenőrzéseket végezhetünk. Én 
a tesztemhez az "Expect" interfészt fogom használni.
Ha eddig kitartottál, mostmár semmiképp 
se add fel, elérkeztünk tesztkörnyezetünk 
felépítésének utolsó lépéseihez! Hozzunk 
létre a package.json-t tartalmazó könyvtárban 
egy .js kiterjesztésű szöveges állományt, 
nevezzük el akárhogy, de mellőzzük az 
ékezetek használatát!

Ha ezzel megvagyunk, nyissuk meg a 
szerkesztőben a package.json fájlt és a 
"scripts" objektum "test" kulcsának adjuk 
át a következőt: node <Mocha elérési útja> 
--timeout:30000 <új .js fájlunk elérési útja>

Ez az én esetemben valahogy így fog kinézni 
(2. ábra) Ha kész, mentsünk, zárjuk be a 
package.json-t, majd nyissuk meg a korábban 
létrehozott, még üres JavaScript fájlunkat! 

Ezzel elérkeztünk az izgalmas részhez! Készítsük 
el első Puppeteer projektünket! Az itt tárgyalt 
részek végére lesz egy scriptünk, mely a 
http://automationpractice.com-on hajt végre 

www.tesztelesagyakorlatban.hu 15 . oldal

1.ábra

2.ábra

3.ábra

4.ábra

„A tökéletesség nem 
létezik, de mindenfajta 
teljesítményből van csúcs-
teljesítmény; elégedj meg 
azzal, hogy afelé törekszel.” 
– 

Selye János

„Még mindig jobb 
fölöslegeset tudni, mint 
semmit.” –
Lucius Annaeus Seneca

„Nincs olyan eszköz, 
melyhez az ember 
ne folyamodna, hogy 
megmeneküljön a 
gondolkodás fáradal-
maitól.” –

Thomas Alva Edison

„Azt, amit már tudsz, 
próbáld meg jól felhasználni 
a gyakorlatban, s ha így 
teszel, idővel fölfeded 
majd a rejtett dolgokat, 
amelyekre kíváncsi vagy. 
Hasznosítsd, amit tudsz, és 
ez segít majd tisztázni, amit 
még nem ismersz.” - 

Rembrandt

„Az ember néha azt 
hiszi, tökéletesebbé tette 
a dolgokat, pedig csak 
másként csoportosította 
őket.” - 

Honoré de Balzac

TESZTAUTOMATIZÁLÁS
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két tesztesetet úgy, hogy közben különböző 
eszközök képernyőméretét emulálja a 
program.

Kezdő lépésként importáljuk és mentsük el 
változókba a Puppeteer és Chai modulokat! 
Erre azért van szükség, mert ezeknek a 
változóknak a segítségével hivatkozhatunk 
majd később a két modulból származó 
függvényekre (3. ábra). 

Egyébként érdemes lehet szétnézni a Node.
js node_modules könyvtárában, itt látható 
ugyanis az összes Node modul, ami telepítve 
van a gépünkre, többek a között a fent 
említettek is.

Ha ezzel megvagyunk definiáljunk egy describe() 
blokkot, ahova a tesztesetünket írjuk, a blokkon 
belül pedig hozzunk létre két változót, amiket 
majd az összes ezt követő függvényblokkban 
elérhetünk.

A beforeEach() blokkba írhatunk minden olyan 
lépést és beállítást, mely minden tesztesetünk 
futtatásához szükséges.  A Puppeteer launch() 

függvényének átadott kulcs-érték párokat 
tartalmazó objektum  a böngésző indításának 
alapbeállításait tartalmazzák. Ezekre példa:

headless: true - Ebben az esetben a böngészőnk UI 
nélkül fog elindulni a teszthez, így sokkal gyorsabban 
is fog futni.

devtools: false - Ha az itt átadott érték "true", 
az azt jelenti, hogy böngészőnk úgy fog 
elindulni, mintha lenyomtuk volna az F12-t.

Továbbá lehetőségünk van például a default timeout 
felülírására is. Az átadott érték miliszekundumban 
értendő, vagyis a programunk tízezer miliszekundum 
után fog timeout hibát dobni, ha valami miatt nem sikerül 
egy lépést a megadott idő alatt végrehajtania (5. ábra)

Az afetEach() blokkunkban csak annyi fog 
történni, hogy bezárjuk a böngészőt minden 
teszteset lefutása után (6. ábra).

Az ezután hozzáadott it() blokkok fogják tartalmazni 
a futtatandó teszteseteket. A kettő közti különbség 
az egyszerűség kedvéért most csupán csak annyi 
lesz, hogy az első esetben a böngésző egy általunk 

5.ábra

6.ábra

„Vannak dolgok, amikről 
tudni lehet, hogy meg 
fognak történni a jövőben. 
Az igazi kihívás az, hogy 
rájöjj, mi az, ami már 
most lehetséges, és 
pontosan hogyan lehet 
véghezvinni.”– 

Mark Zuckerberg

„Az összpontosítás 
a siker egyik kulcsa. 
Tisztában kell lennünk 
a képességeinkkel, 
hogy mihez értünk, 
és arra a területre kell 
fordítani az időnket és az 
energiánkat.”– 

Bill Gates

„Amit megtehetsz ma, ne 
halaszd holnapra. Ha még 
ma megteheted, hogy 
valamit holnapra halassz, el 
ne mulaszd elhalasztani.”–

 Karinthy Frigyes

„Mindent olyan egy-
szerűen kell csinálni, 
amennyire csak lehet-
séges, de semmivel sem 
egyszerűbben.” –  

Albert Einstein

„A jó ötletek mindig 
őrültségnek tűnnek, amíg 
ki nem derül, hogy nem 
azok.” – 

Larry Page

„A siker annyit jelent, 
hogy az ember épp 
azokkal a képességekkel 
rendelkezik, melyekre egy 
adott pillanatban szükség 
van.” –

 Henry Ford

http://www.tesztelesagyakorlatban.hu
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meghatározott készülék méreteivel fog indulni, 
míg a második esetben a böngészőablak 
szélességét és magasságát adjuk meg pixelre 
pontosan. Az ezt követő lépések azonosak 
lesznek.

Fontos megjegyzés: Valós helyzetben sosem 
ismételgetünk kódrészleteket! Ha bizonyos 
tesztesetek egyes lépései megegyeznek, 
ezeket minden esetben külön függvénybe 
célszerű írni, és szükség szerint így 
hivatkozhatunk rájuk.

1. Elnavigálunk az URL-re.

2. A CSS-Selector segítségével beazonosítjuk a 
kereső mezőt, majd beírjuk a szöveget.

3. Szimuláljuk az enter lenyomását.

4. Ellenőrizzük, hogy a DOM-ban megjelenik-e 
a figyelmeztető blokk, miszerint a “Lorem ipsum” 
keresésre nincs találat.

5. A Chai könyvtárból kölcsön vett "expect" 
segítségével ellenőrizzük, hogy a figyelmeztető 
blokk szövege az elvárt ér ték-e.

Aszinkron utasítások, 
függvények

Aki végül Puppeteer használatára adja a 
fejét, előbb vagy utóbb szembesülni fog 
a JavaScript egyik sajátosságával, az 
aszinkron függvényekkel, utasításokkal.Az én 
példámban ezeket "async function"-ként vagy 
"await" utasításként deklaráltam. Röviden: 
Aszinkronnak nevezzük az olyan utasításokat, 
amelyek arra késztetik a számítógépet, hogy 
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7.ábra

8.ábra

9.ábra

„Nem egyszerű dolog 
megkülönböztetni a siker-
telent a sikeres kísérletektől. 
(...) A sikeres munka 
végül is olyan sikertelen 
tesztsorozatoknak az 
eredménye, amelyben a 
nehézségeket fokozatosan 
küszöbölték ki.” –

Robert Hutchings 
Goddard

„Amit józan értelemnek 
vagy észnek nevezünk 
-, természettől fogva 
egyenlő minden emberben; 
úgyhogy véleményeink 
nem azért különböznek, 
mert egyesek okosabbak 
másoknál, hanem azért, 
mert gondolataik különböző 
utakon járnak s nem 
ugyanazokat a dolgokat 
nézzük. Nem elég ugyanis, 
hogy valakinek jó esze 
legyen; a fő dolog az, hogy 
azt jól használja.” –

René Descartes

„Tudni annyi, mint mindent 
sajátunkká tenni, nem 
függeni a példától, és 
nem sandítani vissza a 
mesterre.” –
Lucius Annaeus Seneca

„Entellektüel az az ember, 
aki túl sok szóval ír le 
valamit, amiről túl keveset 
tud.” –

Dwight David 
Eisenhower

„Csak azokat a kérdéseket 
halljuk meg, amelyekre 
képesek vagyunk választ 
találni.” - 

Friedrich Nietzsche

TESZTAUTOMATIZÁLÁS
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WiFi profilok exportálása 
és importálása Windows-on

Ha új gépre költözöl és szeretnéd megtartani a már rögzített WiFi 
profilokat ( jelszavakkal együtt), akkor azt így teheted meg:
1. Egy üres mappa létrehozása
2. Parancssor nyitás
3. CD üres mappa elérési útja
4. netsh wlan export profile
5. Minden mentett profilhoz létrejön egy XML állomány. (Ezekbe 
belenézve látható a jelszó is!)
6. Mappát a tartalmával az új gépre kell másolni
7. Az új gépen: parancssor és CD másolt mappa elérési útja
8. forfiles /c "netsh netsh wlan add profile filename=\"\""@file\"\"""

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

TIPPEK, TRÜKKÖK
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A kiterjesztések 
elrejtésének a veszélye
  
A Windows alapértelmezetten elrejti a fájlok kiterjesztését. Ez 
egy olyan operációs rendszeren, ahol a rendszer az állomány 
kiterjesztése alapján dönti el, hogy mit tegyen egy állománnyal, 
bosszantó és veszélyes is. Például, ha kapunk egy vírust, melynek 
a neve szephely.jpg.exe, ebből annyit látunk, hogy szephely.jpg, 
rákattintunk, hogy megnézzük a képet és máris bekaptunk egy vírust. 
Változtassuk meg ezt a beállítást Windows 10-en: 

1. Tálcán nagyító 

2. gépelni: „vezérlőpult” + Enter 

3. Fájlkezelő beállításai

4. Nézet fül

5. Ismert fájltípusok kiterjesztésének 
elrejtése mellől vegyük ki a pipát! 

Google Drive: egy állomány 
több mappában
  

Ha anélkül szeretnél több helyen tárolni egy állományt, hogy lemásolnád, akkor 
erre lehetőséged van a Drive-ban. Az alábbiak szerint járj el:

1. Jelöld ki azt vagy azokat a fájlokat, amiket más mappában is látni szeretnél.

2. Nyomd le a Shift + Z kombinációt

3. Válassz célmappát és …

4. …hozzáadás

A jobb oldali információs sávban 
látható, hogy egy állomány mely 
mappákhoz lett hozzáadva.

Excel: Scroll Lock 
 

Ha az Excelben nem tudod a cella-jelölőt a nyíl billentyűkkel mozgatni, 
akkor be van kapcsolva a Scroll Lock. Ha nincs a billentyűzeteden 
Scroll Lock 😊, akkor így kapcsolhatod ki Windows 10-en:

1. Tálcán a nagyítónál gépeld: 
„képernyő-billentyűzet” + Enter

2. és a megjelenő billentyűzeten 
klikkelj a Scroll Lockra.
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ameddig az aszinkron utasítás le nem fut, addig 
más utasításokat is tudjon futtatni párhuzamosan, 
vagyis lehetővé teszi egy program futását 
egyszerre több szálon. A háttérben futó 
folyamatok, a WebSocket kommunikáció a 
szerver és a böngésző között valamint a Node-val 
való kommunikáció felgyorsítható, ha egyszerre 
több szálon, aszinkron módon mennek végbe.   

Összegzés

Eddigi tapasztalataim alapján azt kell, 
hogy mondjam, a Puppeteer egy kiváló 
tesztautomatizáló eszköz, mely nemcsak, hogy 
ingyenes, de rendkívül gyors is, miközben 
korszerű és hatékony megoldást nyújt a webes 
tesztautomatizálás kihívásaira. Mivel Node alapú, 
így lehetőségek tárháza áll rendelkezésünkre 
más egyéb Node modulok formájában a 
legkülönfélébb problémák megoldására. Legyen 
szó akár a Mocha által kínált hookokról, a Chai 
assertion könyvtárról, tesztfutattásról különféle 
böngészőkben, párhuzamosan futó tesztekről, 
és így tovább. Egyetlen hátránya, (már, ha ezt 

hátránynak lehet nevezni manapság) hogy azért 
megkövetel legalább egy alapszintű programozói 
tudást, bár véleményem szerint egy manuális 
tesztelőnek sem lehet hátrány, ha képbe kerül a 
JavaScript alapvető szintaxisával. 

Szerző: Torma Máté

Felhasznált források, hasznos linkek tudásunk 
mélyítéséhez:

Puppeteer dokumentáció:
https://pptr.dev/

Node.js és NPM dokumentáció:
https://nodejs.org/en/docs/
https://docs.npmjs.com/

Aszinkron JavaScript, párhuzamos programozás:
http://www.inf.u-szeged.hu/~tarib/javascript /
aszinkron.html (magyar)

A headless Chrome ereje (előadás):
https://www.youtube.com/watch?v=lhZOFUY1weo

Torma Máté
Torma Máté vagyok, 
pályamódosí tóként 
csöppentem az IT 
világába 3 évvel ezelőtt. 
Programozással kezdtem 
a tanulást, később 
tanfolyamokra iratkoztam 
be, miközben próbáltam 
minél szélesebbre 
tárni a látóköröm az IT 
területén, és minél több 
technológiába bele 
kóstolni. Végül ISTQB 
vizsgát szereztem, és 
egy telekommunikációs 
cégnél kezdtem 
el tesztelői pálya-
futásom. Jelenleg 
a Passed csapatát 
igyekszem erősíteni 
tesztautomat izá lás 
területén.

19 . oldal
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Szerver nélküli archi-
tektúra
Emlékszel, amikor pár évvel ezelőtt, amikor 
a cloud technológia először napvilágot 
látott és volt egy gyakran elhangzó mondat: 
„Nincs olyan, hogy cloud, ez valaki más 
számítógépe”? Most már mondhatjuk azt, 
hogy „Nincs olyan, hogy szerver nélküli; 
valaki más szerverét használod.”

A szerver nélküli architektúra azt jelenti, hogy 
egy cloud szolgáltatót használsz szerver 
gyanánt. Gyakran ugyanez a cloud szolgáltató 
lát el adatbázissal, bejelentkeztető rendszerrel 
és API átjáróval. Szerver nélküli architektúrát 
szolgáltatókra példák között olyanokat találhatunk, 
mint az AWS (Amazon Web Services)1, Microsoft 
Azure2, Google Cloud3 és az IBM Cloud 
Functions4.

Miért akarna egy szoftvercsapat szerver nélküli 
architektúrát használni? Itt van néhány indok: 

• Nem kell újra feltalálni a kereket. 
Amikor egy szerver nélküli architektúra 
használatára szerződsz, akkor sok 

feature-t megkapsz, mint például egy 
bejelentkeztető rendszert, egy back-
end adatbázist, ellenőrzést és loggolást 
közvetlenül a szolgáltatáshoz.   

• Nem kell megvenned és magadnak 
fenntartanod az eszközeidet. Ha a céged 
a saját szervereit használja, akkor a cég 
felelőssége a szerverek biztonságának 
megteremtése egy megfelelően hűtött 
teremben. Az IT csapatnak folyamatosan 
biztosítania kell, hogy a szerverek 
hatékonyan működjenek, és hogy 
ne fogyjanak ki a rendelkezésre álló 
tárhelyből. De ha egy cloud szolgáltató 
szervereit használod, ezek a felelősségek 
a szolgáltatóra hárulnak. Ezzel kevesebb 
teher jut a válladra a kezdeteknél és 
kevesebb dolog miatt kell aggódnod. 

• Az applikációdhoz való hozzáférést lehet 
föl és le is szabályozni igénytől függően. 
A legtöbb szerver nélküli szolgáltató 
automatikusan szabályozza azoknak a 
szervereknek a számát, amennyin az 
applikációdnak futnia kell attól függően, 
hogy mekkora a kereslet az applikációdra 

Hallottál már a szerver 
nélküli architektúráról 
és gondoltál már rá, 
hogy vajon milyen is 
lehet az? Hogy lehet 
egy applikációt szerver 
nélkül kitelepíteni? A 
titok nyitja, az hogy nem 
lehet. És miért akarnád az 
applikációdat headless 
browser módszerrel 
tesztelni? Mert a 
tesztjeid gyorsabbak 
és kevésbé rétegeltek 
lesznek, ugyanis nem 
kell megvárnod a 
weboldal betöltését. 
Most arra gondolhatsz, 
hogy nem lehetséges a 
tesztjeid eredményeinek 
helyes megjelenítése 
ezzel a metódussal, de 
ez nem így van!

A "kevesebb" néha több!
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TESZTTECHNIKÁK
az adott időben. Tehát ha van egy 
e-kereskedelmi applikációd, és éppen 
egy nagy árleszállítási akciód van, akkor 
a szolgáltató több szervert fog fenntartani 
neked addig, amíg szükséges, utána pedig 
visszaáll a szükséges mennyiségre, ahogy 
az érdeklődés alábbhagy.

• A legtöbb szerver nélküli szolgáltatónál 
csak azért kell fizetned, amit használsz is. 
Tehát ha te egy startup vagy és még csak 
pár usered van, a költségeid minimálisak 
lesznek a szolgáltató felé.

• Az applikációkat igen könnyű kitelepíteni 
szerver nélküli szolgáltatóknál. A legtöbb 
munkát megoldják helyetted. És mivel a 
cégek, amelyek cloud szolgáltatásokat 
kínálnak, versenyhelyzetben vannak 
egymással, az ő érdekük is az, hogy 
a fejlesztési és kitelepítési folyamatok 
olyan egyszerűek legyenek, amennyire 
lehetséges. Tehát a jövőbeli kitelepítések 
biztos, hogy még egyszerűbbek lesznek. 

• Az ellenőrzést általában automatikusan 
szolgáltatják. Könnyedén áttekinthető, 
hogy hányan vették igénybe az applikációt 
és adatok nyerhetőek ki a teljesítménnyel 
kapcsolatban, valamint könnyedén lehet 
riasztókat is beállítani, amik értesítenek 
téged, ha valami gond történne.

Persze semmi sem tökéletes az életben, így 
a szerver nélküli architektúrák sem kivételek. 
Itt van néhány hátránya annak, ha ezt a fajta 
szolgáltatást használod:

• Lehet, hogy lennének dolgok, amiket 
az applikációddal kapcsolatban meg 
szeretnél változtatni, de a szolgáltatód 
nem fogja engedni. Ha minden a saját 
cégeden keresztül megy, úgy több 
szabadságot kapsz.

• Ha a cloud szolgáltatód kiesik és ezzel 
az applikációd is használhatatlanná 
válik, semmit nem tudsz tenni azért, hogy 
megjavuljon a rendszer. Nem annyira 
régen az AWS egy DDoS támadás5 
áldozatává vált. Annak érdekében, hogy 
megállítsa a támadást, az AWS blokkolta 
sok IP cím forgalmát. Sajnos néhányan 
ezek közül a címek közül az ügyfelekhez 
tartoztak, így az applikációik a blokkolás 
következtében használhatatlanná váltak.

• Az applikációd lehet, hogy más 
felhasználók által előidézett különféle 

problémáknak lehet kiszolgáltatva. 
Például kapott egy hatalmas videó 
feltöltési hullámot az egyik új ügyfelétől 
egy cég, amely videó fájlokat kódolt 
streamelésre. Ez elárasztotta a kódoló 
céget, ami azt jelentette, hogy a többi 
ügyfélnek órákat kellett várnia, hogy a 
saját videóik feldolgozásra kerüljenek. 

Hogyan tesztelsz egy szerver nélküli 
architektúrát? A legegyszerűbb válasz, hogy 
ugyanúgy, mintha egy házon-belüli applikációt 
tesztelnél! Hozzá fogsz tudni férni a webes 
applikációdhoz az URL-eden keresztül 
a megszokott módon. Ha az applikációd 
rendelkezik API hozzáféréssel, akkor tudsz 
hívásokat indítani az API felé Postman6 vagy 
curl7 vagy más API tesztelő eszközzel.

Ha van login hozzáférésed egy szerver nélküli 
szolgáltatóhoz, akkor több lehetőséged 
is van, mint például utánakérdezhetsz az 
adattárolásnak, megértheted, hogyan van 
felépítve az API átjáró, és megnézheted a 
logokat is. Valószínűleg jobban meg fogod 
érteni, hogyan is működik az applikációd, mint 
a hagyományos önkiszolgáló módszerrel.

A legjobb módja, hogy rájöj j, hogyan is 
működik egy szerver nélküli architektúra, 
az hogy játszol egy kicsit vele. Ingyenesen 
létrehozhatsz egy AWS accountot, és 
megcsinálhatod az ott megtalálható vicces 
tutorialt8. Ez a tutorial mindösszesen 2 órát 
vesz igénybe és láthatod benne, hogyan 
is lehet létrehozni egy webes applikációt 
hozzáférési rendszerrel ellátva, láthatod 
az API átjárót és a back-end adattárat is. 
Egy kicsit már idejétmúlt, tehát már lehet, 
hogy vannak olyan lépések ahol a linkek/
gombok egy kicsit arrébb vannak, mint az az 
iránymutatásban látható, de nem túl nehéz 
rátalálni ezekre. Amikor a végére ér tél, 
nézd meg ezt a Stack Overf low-cikket9 a 
hitelesítési hibák kijavításához.

Ha már szereztél némi tapasztalatot a 
szerver nélküli architektúrával, már nem fog 
gondot okozni, hogy megtaláld a legjobb 
módokat a tesztelésére.

Headless böngészős 
tesztelés

A headless bőngészős tesz te lés az t 
je lent i ,  hogy az appl ikác iód user 
inter face -ét  úgy tesz te led, hogy közben 
nem ny i tod meg a böngészőben. A 
program az appl ikác ió HTML és CSS 
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„Nem kell megértenünk 
a világot; elég, ha 
eligazodunk benne.” – 

Albert Einstein

„Aki mindennel elégedett, 
s nem akarja a jót jobbra 
cserélni, az előbb-utóbb 
mindent elveszít.” – 

Lev Tolsztoj

„Csak egy dolog van, mi 
erősebb a világ összes 
hadseregénél: egy ötlet, 
aminek eljött az ideje.” – 

Victor Hugo

„Milyen könnyű nem 
észrevenni egy jelenséget, 
bármilyen feltűnő is az, ha 
előttünk valaki észre nem 
vette!” –

Charles Darwin

„Semmit nem lehet 
megtanítani egy embernek. 
Csak segíteni benne, hogy 
rátaláljon önmagán belül.” - 

Galileo Galilei

„A túléléshez és a 
magasabb célok eléré-
séhez mindenképpen 
újfajta gondolkodásmódra 
van szüksége az 
emberiségnek.” - 

Albert Einstein
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Slack: Beszélgetés mentése

A Slack szolgáltatásait sokan használják. Általában az ingyenes 
részt. Az ingyenes résznek azonban van egy erős korlátja: „csak” 
10 000 üzenetig tudunk „visszamenni az időben”. A többi elvész. 
Az archiválásról magunknak kell gondoskodni. Ha egy Slack szoba 
eddigi tartalmát menteni akarjuk, akkor a kívánt szobában ezt kell 
beírni, mint üzenet: "/export". Ezután a "Click here to begin the 
export process" linkre kell klikkelni, majd a megnyitott weboldalon 

a bejelentkezés után lehetőség lesz letölteni a beszélgetést 
többfajta formátumban is. Sajnos ez a módszer nem menti a 
csatolmányokat, azok archiválásáról külön kell gondoskodni.

TIPPEK, TRÜKKÖK
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Tesztelés gyakorlása
  
Ha tesztelőket tanítunk – vagy éppen mi magunk tanuljuk -, akkor gond 
lehet olyan alkalmazást találni, amelyeket büntetlenül lehet „nyomogatni”. 
A következő két gyűjteményben többféle tesztelés gyakorlási célra 
találhatunk demo alkalmazásokat. (Manuális, GUI automata, API…) 
Tesztelőknek szánt demo oldalak gyűjteményei:

1. https://abstracta.us/blog/software-testing/best-demo-websites-for-practicing-
different-types-of-software-tests/

2. https://www.qafox.com/selenium/
selenium-practice/

3. https://ultimateqa.com/dummy-
automation-websites/ 

Jegyzetelés 
 
A Cherrytree ingyenes és nyílt forráskódú, hierarchikus, jegyzetelő 
alkalmazás. Tárolhatunk szöveget, képeket, fájlokat, linkeket, 
táblázatokat és végrehajtható kódrészleteket is. A Cherrytree-ben 

létrehozott jegyzethierarchiát 
exportálhatjuk PDF vagy HTML 
formátumba is. Az alkalmazás 
aktív fejlesztés alatt áll.

Magánéletet tiszteletben 
tartó keresők 
 
Ha elegünk van abból, hogy a Google minden lépésünket, így a kereséseinket 
is rögzíti, használhatunk alternatívákat. Félelmünk, hogy nem kapunk olyan „jó” 
találatokat, mint a Google segítségével, alaptalan.

1. searx.me Egy nyílt forráskódú metakereső, ami az egyéb keresőmotorok 
találatait összesíti. Nem tárol információkat, nem naplóz, nincsenek reklámok 
és nem követ.

2. startpage.com Ez a kereső 
ugyanazokat az eredményeket 
jeleníti meg, mint a Google. A 
StartPage mögött egy olyan 
európai cég áll, amely 2006 óta 
foglalkozik az adatvédelemmel.

3. duckduckgo.com Ha ezt a 
keresőt használjuk, akkor nem 
kell tartani a nyomon követéstől 
valamint reklámok sem jelennek 
meg.

https://abstracta.us/blog/software-testing/best-demo-websites-for-practicing-different-types-of-software-tests/
https://abstracta.us/blog/software-testing/best-demo-websites-for-practicing-different-types-of-software-tests/
https://www.qafox.com/selenium/selenium-practice/
https://www.qafox.com/selenium/selenium-practice/
https://ultimateqa.com/dummy-automation-websites/
https://ultimateqa.com/dummy-automation-websites/
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fáj l ja i t  használ ja,  hogy megál lapítsa 
pontosan mi is ta lá lható a weboldalon 
anélkül ,  hogy megje lenítené az t . 

A headless böngészős tesztelési applikációk 
úgy tudják használni a weboldalak asset-
jeit, hogy közben meghatározzák hogyan fog 
kinézni a weboldal, majd készítenek erről 
egy képernyőképet. Az egyes elemek pontos 
koordinátáit is megtalálhatod a weboldalon. 

Fontos megjegyezni, hogy a headless 
böngészős tesztelés módszer valójában 
nem böngésző tesztelés. Mikor egy 
headless tesztet futtatsz, azt valójában egy 
specifikus böngészőn keresztül futtatod; 
csak a böngésződ nem rendel képet hozzá. 
A Chrome, Firefox, és más böngészők is 
lehetővé tették már, hogy az adott böngészőt 
headless módon futtathasd.

Hogy kipróbáljam a headless böngészős 
tesztelést, megvizsgáltam három különböző 
applikációt: A Cypress10-t, a Puppeteer11-t 
és a TestCafe12-t. Mindhárom applikáció tud 
megszokott böngészős módban és headless 
módon is futni, bár a Puppeteer alapból headless. 
Találtam nagyszerű tutorialokat mindháromhoz, 
és mindhárommal le tudtam futtatni 1-1 headless 
tesztet igen gyorsan.

A Cypress egy nagyszerű UI tesztelési eszköz, 
amit szinte pillanatok alatt föl lehet telepíteni 
és futtatni. Amint elkészültél egy teszttel és 
headless módon futtatni akarod, a következő 
parancsot kell Chrome-ban megadnod: 
cypress run --headless --browser chrome

A Puppeteer az egy node.js könyvtár, ami 
kifejezetten Chrome-mal működik együtt. 
Hogy megtanuljam, hogyan telepítsem fel 
és futtassam, én Nick Chikovani nagyszerű 
tutorial13-ját használtam.  Egyszerűen 
föltelepítettem a Puppeteer-t npm-mel és 
kipróbáltam az első tesztjét példa gyanánt. 
Nagyon vicces volt látni, hogy milyen könnyen 
lehet headless módon képernyőképeket 
készíteni. 

Végül kipróbáltam a TestCafé-t. Hogy 
föltelepítsem, egyszerűen az npm install 
-g testcafe parancsot használtam. 
Ezután készítettem egy kezdetleges 
tesztfájlt a következő oldal instrukciói 
alapján: https://devexpress.github.io/
testcafe /documentat ion /get t ing -s tar ted /. 
Hogy elindítsam a tesztemet, a következő 
parancsot használtam: 
testcafe "chrome:headless" test1.js

Három egyszerű teszttel éppen hogy csak 
a felszínét érintettem annak, hogy mikre 
képesek ezek az applikációk. De örültem 
neki, hogy megnézhettem, mennyire 
könnyű is összerakni és elkezdeni dolgozni 
egy headless böngészős tesztközegben. 
Remélem hasznosnak találod a leírtakat 
ahogy beleveted magad az UI tesztelésbe 
headless módszerrel. 

Szerző: Kristin Jackovny

Forrás: 
https://thethinkingtester.blogspot.com/2020/02/
less-is-more-part-i-serverless.html

https://thethinkingtester.blogspot.com/2020/02/
less-is-more-part-ii-headless-browser.html

Hivatkozások: 

1. https://aws.amazon.com/

2. https://azure.microsoft.com/hu-hu/

3. https://cloud.google.com/

4. https://cloud.ibm.com/functions/

5. https://en.wikipedia.org/wiki/Denial-of-service_
attack

6. https://www.postman.com/

7. https://curl.haxx.se/docs/manpage.html

8. https://aws.amazon.com/getting-started/hands-
on/build-serverless-web-app-lambda-apigateway-
s3-dynamodb-cognito/

9. https://stackoverflow.com/questions/46185613/
aws-api-gateway-method-test-error-authorization-
not-configured/48038072#48038072

10. https://www.cypress.io/

11. https://github.com/puppeteer/puppeteer

12. https://github.com/DevExpress/testcafe

13. https://www.toptal.com/puppeteer/headless-
browser-puppeteer-tutorial

Kristin Jackvony
Kristin Jackvony 
miután majdnem két 
évtizeden keresztül 
zenepedagógusként 
dolgozott, felfedezte 
szenvedélyét a 
szoftvertesztelés iránt. 
Az elmúlt tíz évben 
minőségbiztosí tási 
mérnök, menedzser 
és vezető volt, és 
jelenleg a Paylocity 
minőségbiztosí tási 
vezetője.
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Az automatizálás megkezdéséhez egy 
tervre vagy valamilyen stratégiára 
van szükség bármely nagyobb projekt 
esetében vagy feladatnál. Sokan Quadrant 
Modelt, piramisokat és más modelleket 
használnak referenciaként a fogaskerekek 
beindításához, abban az esetben, amikor az 
automatizálás bevezetése mellet t döntenek. 
Például nézd meg ezt a linket1, ahol néhány 
nagyszerű modellről olvashatsz (beleér tve 
az Automatizálási háromszög modellt is).

A teszt automatizálás világában szerzett 16 
éves tapasztalatom és a megf igyeléseim 
vezettek arra az útra, hogy olyan 
kulcsfontosságú dolgok leírását készítsem 
el, amelyet f igyelembe kell venni a teszt-
automatizálási stratégia kidolgozásakor. 
Ezek közül mutatok be néhányat.

1. A „teszteset esete” 
- Teszt menedzsment 
eszközök és társaik

Térjünk vissza az elejére. Függetlenül at tól, 
hogy a felfedező tesztelés világában valaki 
egy meghatározott tesztmenedzsment 

eszközt vagy ellenőrző listákat / mind-
maps-eket stb. használ, azér t van egy 
alapvető cél. Az, hogy a tesztelési 
feladatok kezelése valamilyen terv mentén 
tör ténjen, strukturált módon. Akár hiszed, 
akár nem ez az első szakasz, ahol a 
Teszt Automatizálás ötletének és az ezzel 
kapcsolatos gondolatatoknak eszünkbe kell 
jutni. Tipikus automatizálási faktorokat kell 
azonosítani, amikor a tesztesetek / teszt 
forgatókönyvek meghatározása tör ténik.

Egy másik szempont szerint a Teszt 
management és hasonló eszközök mindenki 
számára biztosítják a kulcsfontosságú 
láthatóságot és átláthatóságot.

A teszt automatizálásnak nem szabad 
elkülönülten megvalósulnia, és fontos, 
hogy minél jobban segítsék az eszközök az 
átláthatóságot, a nyomon követhetőséget 
és a láthatóságot a csapat számára, ha ez 
megvalósul, akkor a teszt automatizálási 
erőfeszítések hatékonysága annál 
nagyobb lesz. Soha ne becsülje le ennek 
az elemnek az erejét, különösen a fejlődő 
agilis univerzumban - ahol a csapatjáték 

Ahogy a pénz átformálja a 
világot, az automatizálás is 
átalakítja a tesztelési világot.
Az automatizálás már nem 
csupán egy távoli lehetőség, 
szóbeszéd, hanem túllépet 
ezen, és a legtöbb szervezet 
életében kritikus szerepet 
tölt be a szoftver release-k 
kiadásában. Azonban a 
kérdés továbbra is fennáll: 
a megfelelő módon történik 
a tesztautomatizálást? 
Vagy egy másik lényeges 
kérdést is fel kell tenni: van-e 
helyes módszer a tesztek 
automatizálására?

Az automatizálás bevezetése – 
mérhető tudatossággal!

http://www.tesztelesagyakorlatban.hu
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kiemelkedő jelentőségű bármely szervezet 
sikerében. A csapatok automatizálási 
erőfeszítéseit i l letően mindenkinek 
ugyanazon az oldalon kell állnia. It t meg 
kell említenem a láthatóságot, amely a teszt 
lefedettségének, a teszteredményeknek, 
a tesztelési trendeknek és a különféle 
nagyszerű automatizálási statisztikáknak a 
meglétében rejlik.

Van egy további szempont is, - amely 
bizonyos esetekben kapcsolódhat egy 
Teszt manegement eszközhöz, vagy 
esetleg olyan külső eszközökhöz, mint a 
CI/CD –t támogató eszközök, mint például 
a Jenkins vagy a Gitlab, - az a képesség, 
hogy ezeket az automatizált teszteket /
szkripteket batch-ekben vagy pipeline-ban, 
ütemezve vagy igény szerinti időpontban 
végezzük el. Ez egy nagy előrelépés a 
régi, szép időkből származó szkriptekhez 
képest, amelyek egy adott gépen voltak, 
és meglehetősen unalmasan, egymás után 
megnyitot ták majd végrehajtot ták az egyes 
teszteket.

2. Hol kell  automatizálni 
- mutasd meg hol!

Az automatizálási stratégia másik 
kulcsfontosságú eleme hogy „Hol?” és „Mit?” 
kell automatizálni. Bizonyos ér telemben 
már foglalkoztunk az automatizálással 
kapcsolatos „mit?” kérdéssel, azonban a 
“hol?” ebben az összefüggésben nem egy 
adott tesztkörnyezetre utal, hanem inkább 
az automatizálás alkalmazás rétegére 
vonatkozik. Beszélhetünk Front-End vagy 
a Back-End automatizálásáról, API-ról 
vagy UI-ról, vagy akár DB-ről. És felmerül 
még az E2E tesztelés kérdése is, és még 
a Multiple cross-system E2E tesztelés is. 
Mint látható, az automatizálás kezdete 
előt t is sok gondolkodásra van szükség. 
Általánosságban elmondható, hogy a 
csapatok közötti és a tesztelőkkel folytatot t 
megbeszélések nélkülözhetetlenek 
az automatizálási előkészületeinkhez 
és a „Hol?” kérdésről való jó döntés 
meghozatalához.

3. Eszköz választás – 
válassz bölcsen!

Ez sem sokkal könnyebb téma, ugye 
tudod :) Most, hogy már a „Mi és hol” 
ötletünk megvan, kulcsfontosságúvá 
válik a megfelelő automatizálási eszköz 
kiválasztásának még nehezebb feladata. 

Bizonyos esetekben egy cég már 
megvásárolt egy fajta eszközt, és az 
automatizálásnak most meg kell felelnie 
ennek az előre kiválasztott eszköznek, 
ennek a forgatókönyvnek is megvannak a 
maga kihívásai, de ezt én nem tárgyalom 
ebben a posztban. Ha a sors a tesztelők saját 
kezébe adja az eszköz megválasztásának 
lehetőségét, akkor annak több területre is 
ki kell ter jednie.

Néhány gyors szempont, amelynek az 
eszköz kiválasztásával kapcsolatban 
eszünkbe kell jutni:

a) Eszköz a technológiához - Képes-e 
az eszköz a webes alkalmazásunk 
teszt automatizálásának támogatására? 
Automatizálhatjuk-e az eszközzel az asztali 
alkalmazásunk tesztelését? Támogatja az 
API automatizálást? Mi a helyzet a mobil 
plat formokkal?

b) Eszköz suppor t - Van-e suppor t 
szolgáltatás? Van-e eszköz karbantar tással 
vagy összeomlással kapcsolatos 
problémákhoz segítségnyújtás? Milyen 
gyakran adják ki az eszköz újabb verzióit?

c) Nyelvi támogatás - Milyen kódolási 
nyelvet támogat a kiválasztott eszköz? 
Támogat-e több nyelvet, mint például a 
Java és/vagy a Javascript.

Sok más szempontot is f igyelembe kell 
még venni, amelyek relevánsak lesznek 
az eszköz kiválasztásakor, de a fentiek 
az első néhány szempontot tar talmazzák, 
amelyeket leginkább szem előt t kell tar tani.

4. Környezeti stabilitás 
- tartsd rendben!

Ez egy olyan terület, amelyet gyakran 
felülvizsgálnak, ám a hanyagság 
vagy instabilitás ezen a téren szinte 
azonnal érvényteleníti az automatizálási 
erőfeszítéseket. Gondolj csak bele, hogy 
képzeletben lenne egy gyönyörű, csillogó, 
új jachtod! De elmennél vele a legsziklásabb 
vizekre hajózni. Micsoda hatalmas kudarc 
lenne!

Ez pontosan bemutatja azt az érzést, ami 
jellemzi a környezeti instabilitást. Ide kell 
címezni a környezet rendelkezésre állási 
idejével és függőségeivel (akár helyi, akár 
külső) kapcsolatos kérdéseket. Egy példa, 
amely eszünkbe juthat: valami hasonló 
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„Aki elég őrült ahhoz, hogy 
elhiggye, hogy meg tudja 
változtatni a világot, az meg 
is teszi.” –

Steve Jobs

„Ahhoz, hogy nagy 
dolgokat vigyél végbe, két 
dologra lesz szükséged: 
egy tervre és túl kevés 
időre.” –

Leonard Bernstein

„Ne féljünk nagyot lépni, ha 
ez tűnik szükségesnek. Két 
kis lépéssel nem jutunk át a 
szakadékon.” –

David Lloyd George

„A jó kezdet fél siker.” - 
Lucius Annaeus Seneca

„Én sosem tanítom a 
diákjaimat, csak pró-
bálom megteremteni a 
feltételeket, amelyekben 
tanulhatnak.” – 

Albert Einstein

http://www.tesztelesagyakorlatban.hu
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lehet, mint a google API függősége az 
alkalmazás bejelentkezési funkciójának 
tesztelésénél. Ha megszakad a kapcsolat a 
külső szolgáltatásokkal, és a tesztek ettől 
függnek, akkor mennyire megbízható vagy 
hiteles az automatizálás.

Krit ikus fontosságúvá válik a környezet 
problémáinak kiküszöbölése és a környezet 
stabilabbá tétele, miközben növekszik 
az automatizálás irányába mutatott 
erőfeszítés.

5. Adat, adat és még több 
adat!

Az adatok egy olyan fogalom, amely szintén 
kulcsfontosságú az automatizálás szempontjából. 
Az adatok bonyolultak és számos kihívást 
jelentenek, ez elsősorban a nagyszámú 
permutációra vezethető vissza, amelyek bármely 
forgatókönyvnél létezhetnek. 

A hard kódolású automata tesztek bemeneteinek 
és variációinak helyes összevonásával sok 
esetben a script-ek hibamegtalálási hatékonysága 
jelentősen javul, ha véletlenszerű adatokat adunk 
meg futtatásonként.

Ez az egyedi adatokat tartalmazó forgatókönyv 
megközelítés jelentősen növeli a hibák megtalálási 
valószínűségét.

Bizonyos értelemben ez az automata felfedező 
tesztelés egyik formájának tekinthető, amely 
mindenki számára hasznos.

Tehát arra kell összpontosítani, hogy olyan 
módszereket találjunk az automatizálási 
erőfeszítések megerősítése érdekében, amelyek 
az adatbevitel különböző kombinációinak 
véletlenszerű előállítására vagy megszerzésére 
irányulnak, legyen szó táblázatokból, fájlokból 
vagy API-ból származó adatok beszerzéséről, 
ezeket feltétlenül érdemes megvizsgálni. Van 
néhány dolog, amit a sebesség szempontjából 
mindig észben kell tartani. Az adatok beszerzése 
lelassítja a szkripteket? Mennyire fogja 
lelassítani? Ezek olyan felhívások, amelyeket 
neked csapatként kell megtenned, amikor 
mérlegeled, hogyan kell megközelíteni az adatok 
és a lefedettség témáját.

Összefoglalva
Minden azon múlik, hogy miként indulsz 
el. A jól átgondolt automatizálási 
megközelítéshez szem előt t kell 
tar tani, hogy az automatizálás nem 

csak megtör ténik. A szilárd alapok 
megteremtéséhez elengedhetetlen 
az automatizálási faktorok korai 
azonosítása, láthatósága, a csapatmunka 
és az általános tervezés. Miután ez 
meghatározásra került, folytatni kell a 
többi kulcsfontosságú tényezővel, például 
az eszközválasztással, az automatizálás 
szintjének meghatározásával, az adatokkal 
és a környezettel kapcsolatos kérdésekkel 
is foglalkozni kell, hogy automatizálás 
sikeres legyen. 

Szerző: Toyer Mamoojee

Forrás: ht tps://qablog.practitest.com/
a p p r o a c h i n g - y o u r - a u t o m a t i o n - w i t h -
measured-awareness/

Hivatkozások:

1. ht tps:// translate.google.com/translate?hl
=hu&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=https://www.
joecolantonio.com/modeling-automation-2/

Toyer Mamoojee
Agilis automatizálási 

teszt elemző

A Toyer Mamoojee egy 
„die-hard” szenvedélyes, 
agilis automatizálási teszt 
elemző, közel 16 éves, 
számos iparágban szerzett 
tesztelési tapasztalattal 
rendelkezik. A vízeséstől 
az agilis megközelítésekig, 
a kereskedelemtől a 
nyílt forráskódú auto-
matizálási eszközökig 
és a kézikönyvtől az 
automata tesztelésig 
átélte a szoftverkészítés 
összes viszontagságát. 
Nemzetközi előadó 
a világ egyik vezető 
tesztelési konferenciáján, 
és a Cape Town Testing 
Meetup társszervezője 
szülőhazájában, Dél-
Afrikában. 
Szabadidejében  s ze r e t 
utazni, online videó-
játékokat játszani, 
nagy foci rajongó, a 
technológiai férj címet is 
átvette és szeret szuper apát 
játszani két óvodáskorú 
gyermekével!
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Az éjszakai build kifejezést gyakran 
használják nagy projekteknél. Olyan 
projektekre gondolok, ahol az elkészült 
termék teljes rebuildelése túl sok időt 
venne igénybe ahhoz, hogy minden egyes 
különálló fejlesztő megcsinálja ezt a feladatot 
a megszokott fejlesztői ciklusa közben. 
Ennél fogva, az olyan szoftvert, amely nincs 
folyamatosan buildelve, bonyolult kiadni – 
ezért van szüksége a csapatnak az éjszakai 
buildelésre.

Hogyan építsük meg a 
Pipeline-t?

Vannak különböző eszközök, amelyek segíteni 
az éjszakai buildelés infrastruktúrájának 
a kiépítésével. A legnépszerűbbek a 
Jenkins1 és a TeamCity2. Nagy segítség, ha 
rendelkezésünkre áll egy DevOps specialista, 
aki segít megépíteni a Pipeline-t. 

A legfontosabb cél, hogy kitelepítsd a kódot, 
futtasd egy készletét unit teszteknek, smoke 
teszteknek, és integrációs teszteknek, 
ha azok alkalmazhatóak a termékedre és 
megkapod az eredményeket valamilyen fajta 

report formájában. Ez az anyag az ügyfél-
oldal vagy a menedzsment nézőpontjának 
– minél színesebb és látványosabb – annál 
jobb.

Itt egy példája, hogy hogyan lehet felépíteni 
egy Pipeline-t:

• Az ág HEAD-je ki van véve egy Jenkins 
slave csomópontra, 

• Az ág HEAD-je egy Jenkins slave-re van 
építve, 

• JUnit tesztek futnak,

• Statikus kód analízis fut, melyet 
minőségbiztosítási kapuk figyelnek, 

• Az ág HEAD-je kitelepül egy 
tesztkörnyezetbe, 

• Smoke tesztek futnak a tesztkörnyezet 
ellen, 

• Egy kezdetleges termék születik, mely 
megjelölésre kerül

Az éjszakai build egy 
semleges build, ami álta-
lában akkor készül el, 
mikor valószínűleg senki 
sem dolgozik az irodában. 
Emellett a source kódban 
nem történik változtatás 
a buildelés ideje alatt. 
Minden éjjel automatikusan 
fut végig. Minden része a 
kódban, ami már átnézésre 
került, a source kód 
felügyelői által buildelésre 
kerül.

Az éjszakai buildelés előnyei

http://www.tesztelesagyakorlatban.hu
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• A Jenkinsben lévő buildet 
megkommentezik a megjelöléssel (amit 
a kezdetleges termék kapott).

Egy érdekes tényt érdemes it t megemlíteni, 
miszerint a TestProject3 program ingyenes 
tesztautomatizálási platformjával nincs 
is szükséged egy DevOps specialistára 
a pipeline-od felépítésére, mivel a 
TestProject-ben már van egy előre beépített 
egyszerű Jenkins integrációs4 felület, vagy 
használhatod a RESTful API swagger-
jét5 is, hogy egyszerűen elkezdhesd az 
automatizálás folyamatát6.

Miért hasznosak az 
éjszakai buildelések?

Az éjszakai buildnek meg kell emelnie a verzió 
számát és mindent el kell látnia a megfelelő 
verziószámmal. Az a legkényelmesebb 
lehetőség, ha a rebuild-elő környezet már 
készen áll másnap reggel, mikor a fejlesztők 
bejönnek dolgozni. Ekkor tovább folytathatják 
a munkájukat a legújabb verzióval ott, ahol 
tegnap abbahagyták.

Az éjszakai buildek emellett azt is biztosítják, 
hogy a buildelő eszközök nem romlottak-e 
el a rendszerfrissítések következtében, 
és emiatt gyakran futtatásra is kerülnek, 
történjen változás a source kódban, vagy 
sem. Természetesen, bármikor egy csapat 
Jenkins-t7, vagy bármilyen más eszközt használ 
buildek futtatására8, valakinek felelősnek 
kell lennie a környezet karbantartásáért és 
stabilitásáért. Ez trükkös is lehet, különösen 
a projekt elején. A másik oldalon viszont, ha 
az éjszakai buildelést később vezetik be, az 
segít a jobb minőség elérésében és a kód 
megbízhatóságának fenntartásában.

Az éjszakai buildek a projekt korai fázisaiban 
rámutathatnak kódolási problémákra. Emellett a 
kvázi korai-tesztelés és korai-integráció típusú 
megközelítés mellett az éjszakai build minden 
nap végén a fejlesztői környezetben végigfut, ami 
így nemcsak a kód összes változtatását nyomon 
követi a fejlesztői ágon az adott munkanapon, de 
emellett tartalmaz minden automatizált egységet, 
integrációt, és E2E teszteket is9.

Az éjszakai build eredményeiből kétféle minőségre 
vonatkozó állítást is megválaszolhatunk:

• Milyen a már megírt kód minősége?

• Milyen állapotban van a build és a teszt 
infrastruktúra?

Milyen előnyöket élvez 
a termék az éjszakai 
buildelések nyomán?

 
Néha nem egyszerű meggyőzni a 
menedzsmentet, hogy érdemes erőforrásokat 
szánni egy ilyen buildelési befektetésre, még 
akkor sem, ha a fejlesztők és a tesztelők is 
élveznék az előnyeit ezeknek a folyamatoknak. 
Röviden az lesz a menedzsment előnye, hogy 
könnyedén megállapítható lesz, hogy milyen 
állapotban van a verzió és kiadható állapotban 
van-e a termék. 

A csapatnak ismernie kell a pipeline 
kiépítéséhez szükséges erőfeszítések 
megtérülési értékét. Egy vagy több 
személynek kell időt belefektetnie és néha 
karbantartania a rendszert, hogy be lehessen 
vezetni az éjszakai buildelést.

Emellett, a „probléma” az éjszakai buildekkel 
az, hogy az előnyei nem láthatóak a 
menedzsment számára. Viszont, a termék 
sokat profitálhat a folyamatos releasek-ből, 
de nem látszik, hogy mennyi munkát kell 
majd beletenni. Ezek miatt a menedzsmentet 
néha igen nehéz rávenni arra, hogy pénzt 
invesztáljanak a CI/CD kiépítésébe, ami 
számukra kétséges, hogy kifizetődő-e.

Hogyan győzzük meg a 
menedzsmentet arról, 
hogy az éjszakai buildekre 
szükség van?

Az éjszakai buildelés kiépítésének legfőbb 
előnyei: 

• A kód, ami előző napon megírásra 
került letesztelhető másnap és 
megmutathatja, ha új problémák 
kerültek a kód változtatásának nyomán 
a rendszerbe (a kódba, a tesztekbe vagy 
az infrastruktúrába), emellett könnyedén 
beazonosítható mindegyik lehetséges 
probléma gyökere.

Minden buildelés egy használható kezdetleges 
terméket állít elő, amelyet lehet használni - 
mint release jelöltet - a jövőbeli kitelepítéshez.

• A fejlesztői ágon a kódban lévő hibákat 
meg lehet találni és ki lehet javítani, még 
mielőtt más ágakon is hibát okoznának. 
Mi több, a problémák gyökerének a 
feltárása sokkal egyszerűbb, ha csak 
1 napot kell visszamenőleg átnéznünk, 
mintha egy egész hetet kellene.
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„Azok, akiket nem sokkol, 
amikor először találkoznak 
a kvantummechanikával, 
valószínűleg nem értették 
meg.”–

Niels Bohr

„Ha távolabbra láttam 
másoknál, azt azért 
tehettem, mert óriások 
vállán álltam.” – 

Isaac Newton

„Az intellektus hangja halk 
hang, de nem nyugszik 
addig, míg meghallgatást 
nem talál. Végső soron, 
számtalan visszautasítás 
után, sikert arat. Ez egyike 
ama néhány dolognak, 
amiben az ember az 
emberiség jövőjét illetően 
optimista lehet.” – 

Sigmund Freud

„Sokféle formája van az 
okosságnak, és senki 
sem lehet mindegyikben 
a legjobb. Egy szobában 
több ember is lehet 
egyszerre a legokosabb, 
mindegyik másfajta 
okosságban. Mindenki 
találhat magának olyan 
helyet, ahol valamilyen 
szempontból vannak nála 
okosabbak.” – 

Mérő László

http://www.tesztelesagyakorlatban.hu
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• A buildben, tesztekben, és kitelepítési 
infrastruktúrában található hibákat 
korán azonosítani és ennek megfelelően 
kezelni lehet az új munkanap elején, 
ami minimalizálja a negatív hatásokat a 
csapatra nézve.

• A buildelés folyamatos, ezért könnyen 
össze lehet vetni két vagy több egymás 
utáni buildet, hogy megkereshessük a 
problémák gyökerét.

• Az embereknek nem kell emlékeznie 
a buildelés futtatására, mert az 
automatikusan megtörténik, ez segít időt 
spórolni. 

• Minden reggel elérhető egy report a kód 
és a környezet jelenlegi állásáról – ez 
segít a gyors probléma megoldásban.

• A buildelés éjszaka fut, így nem zavarja 
a megszokott fejlesztést és kitelepítést, 
nem foglalja le a környezetet sem. 

Az éjszakai buildek segítenek 
megbizonyosodni abban, hogy a kódbázis 
egészséges maradt

Az éjszakai buildelések egyik mellékhatása, 
hogy rákényszeríti a csapatot egy teljesen 
automatizált build script10 előállítására 
és karbantartására. Ez segít a buildelés 
folyamatának dokumentálásában és a 
megismételhetőségében.

Mi több, az automatizált buildek jók a 
következő hibák megtalálásában:

• Valaki átírt valamit, ami tönkreteszi a 
buildet.

• Valaki elfelejtett egy szükséges fájlt 
vagy változtatást beküldeni. 

• A buildelési script már nem működik.

• A buildelést végző gép elromlott. 

• A buildeléshez szükséges program(ok) 
tanúsítványa lejárt.

Arról vitatkozhatunk, hogy milyen fajta 
tesztelésre van szükség11 a szoftveres 
projektek világában.
Néhány tesztelő és fejlesztő erősen a 
felfedezések előnyeivel fog érvelni, mások a 
tesztautomatizálás vagy manuális átnézések 
hívei. Ettől függetlenül, a modern szoftveres 

projektekben az éjszakai buildelés egy 
megkerülhetetlen szükséglet, ha a csapat 
szeretne a saját kódbázisára számítani és 
folyamatosan, időről-időre a szoftverüket 
kitelepíteni. Röviden, megéri az erőforrásokat 
egy stabil éjszakai buildelési pipeline 
kiépítése. 

Szerző: Kinga Witko

Forrás:
ht tps://blog.testproject.io/2019/10/14/what-
are-the-benefits-of-having-nightly-builds/

Hivatkozások:
1. https://blog.testproject.io/2019/02/28/integrating-
testproject-with-jenkins-ci/

2. https://www.jetbrains.com/teamcity/

3.  https://testproject.io/

4. https://blog.testproject.io/2019/02/28/integrating-
testproject-with-jenkins-ci/

5. https://api.testproject.io/docs/v2/

6. https://blog.testproject.io/2019/08/27/test-automation-
ci-testproject-api/

7. https://jenkins.io/

8. https://blog.testproject.io/2019/08/27/test-automation-
ci-testproject-api/

9. https://blog.testproject.io/2018/12/20/inside-a-stationery-
shop-analyzing-different-testing-methods/

10. https://blog.testproject.io/2019/08/27/test-
automation-ci-testproject-api/

11. https://blog.testproject.io/2018/11/13/test-automation-
is-still-testing/

Kinga Witko
A Szakmai Minőség 
szószólója, tapasztalt 
webes és mobil 
alkalmazás tesztelő. 

2013–ban kezdődtek a 
Minőségbiztosítási ka-
landjaim. Dolgoztam 
tesztelőként, teszt veze-
tőként, valamint Product 
Ownerként. Jelenleg 
teszt menedzserként 
dolgozom egy autóipari 
projekten a wrocławi 
Capgemini-nél, a minő-
ségért, valamint a folya-
matokért vagyok felelős. 
Továbbá blogger is 
vagyok, valamint kon-
ferenciákon is előadok.

Azt kívánom, hogy 
bárcsak minden alkal-
mazás elérhető lenne. 
Szeretem a cicákat, a 
nagyszerű design-t, és 
a sci-fi filmeket.

Érdekelnek az asztro-
nómia újdonságai. és új 
technológiák.
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Akik számára nem ismeretlen a home office rendszere 
– netán már hosszú évek óta ebben a formában töltik 
munkaidejüket – valószínűleg kevesebb kihívással 
találják magukat szemben ebben az időszakban, 
rutinosabban tudnak hozzáállni és ezáltal könnyebben 
képesek azt kezelni. Másoknak kifejezetten nehéz 
lehet az átállás, már csak azért is, hiszen nem egy 
általunk választott felállásban kell helyt állnunk, 
hanem egy kényszer által vezérelt helyzetben találva 
magunkat. Életünk minden területén kihívás elé lettünk 
állítva.

Számomra – annak ellenére, hogy az informatika 
területén sok helyen bevett szokás – egy eddig teljesen 
ismeretlen terepre érkeztem, egy-egy alkalmat 
leszámítva nem volt lehetőségem megtapasztalni 
a home office világát. Az eddigi közel két hónapban 
szerezett tapasztalataim megleptek, igyekszem 
ezekre a későbbiekben kitérni.

Nehéz javasolni egy általánosan érvényes home office 
receptet, hiszen megszámlálhatatlanul sok egyéni 
faktor és adottság játszik közre abban, hogy kire milyen 
módon hat a kialakult kényszerhelyzet és azt milyen 
eszközökkel tudja hatékonyabban és könnyebben 
átvészelhetőbbé, élhetőbbé tenni. Kiemelten fontos 
szerepe van az empátiának és az elfogadásnak, 

senkitől se várhatjuk el, hogy hozzánk hasonlóan 
reagáljon a jelenlegi időszakra, már csak azért sem, 
hiszen mindenkit más és más, egyénenként messze 
eltérő fizikai és mentális állapotban talált meg a 
helyzet. Azt gondolom, egyéni módokat, módszereket 
és válaszokat kell adnunk rá.

A járvány kirobbanásakor és az azóta eltelt időben is 
cikkek sokasága jelent meg praktikákat felvetve és 
ötleteket adva a helyzet átvészelésére, könnyebbé 
tételére. Természetesen lehetnek általánosan 
érvényes és megfontolandó, hasznos ötletek, 
amivel mindenképp érdemes foglalkozni és legalább 
tenni velük egy próbát, ám amit még fontosabbnak 
tartok az az egyéni, a magunk által kitaposott és a 
tapasztalásunk által kijelölt úton való eligazodás és 
közlekedés.

Vegyünk néhány példát a könnyebben alkalmazható 
ötletek listájáról, amivel találkozhattunk az elmúlt 
időben. 

A megjelent cikkek egyöntetűen kiemelik a napirend 
készítésének szerepét és szükségességét. Én 
magam olyan ember vagyok, aki rövid és hosszabb 
távú elképzelések nélkül nehezen tud hatékonyan 
működni. Borzasztó könnyen kicsúszik a kezeim közül 

A koronavírus fenekestül 
felforgatta életünket. Az 
új rend jött, látott és úgy 
döntött még egy ideig velünk 
marad. Nem kell túl nagy 
bátorság ahhoz, hogy ki 
lehessen jelenteni, életünk 
nem lesz már olyan, mint volt. 
Rengeteg megközelítésből 
lehetne vizsgálni a kialakult 
helyzetet, elég csak a 
társadalmi vagy éppen a 
gazdasági oldalát említeni. 
Az informatika – egyetemben 
azokkal a szektorokkal, ahol 
lehetőség adódik az otthoni 
munkavégzésre – a kevesebb 
nehézséggel szembenéző 
ágakhoz tartozik.

Welcome Home avagy 
Gazdálkodj Okosan

http://www.tesztelesagyakorlatban.hu
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az idő, a nap végén pedig értetlenül nézek magam 
elé azon morfondírozva, hogy tulajdonképpen mit is 
sikerült véghez vinnem a nap folyamán. 

Megkönnyítve az alkalmazkodást és tekintettel lenni 
másokra, fokozottan szükséges lehet egy ilyen terv 
készítése akkor, ha a háztartásban többen is otthonról 
végzik munkájukat.  Magunk számára pedig nagy 
segítség lehet egy olyan terv, ami alapján alakítjuk 
napi teendőinket és feladatainkat, a nap mint nap 
előforduló és elvégzendő dolgokra és az azokhoz 
tartozó időintervallumokra fókuszálva.  Érdemes 
készíteni egy alaptervet melyben szerepel például 
az, hogy mikor kelünk fel (érdemes egy fix időpontot 
bevezetni, amihez tartjuk magunkat, célszerű lehet 
a már megszokott időnket tartani), mikor visszük ki 
a kutyát sétálni, mikor eszünk, mikor tartunk pihenő 
időket. Persze ez papíron remekül és megnyugtatóan 
hangzik, azonban a nap folyamán könnyen eltolódhat 
a jól felépített terv, érdemes tehát következetesen 
törekedni a megvalósítására. Számomra különösen 
nehéz volt annak a kieső rituálénak a helyettesítése, 
ami a munkába való bejárást és távozást jelentette. 

Ennek pótlásaként a napi második csésze kávé és 
a bejövő üzenetek feldolgozása jelenti a munkaidő 
kezdetét, lezárásként pedig egy Félixszel történő 
séta szolgál (Félix egy kutya, akinek a mentális 
egészségem megőrzésében jelenleg kiemelt szerepe 
van. Köszönöm Félix!)

A home office nyújtotta előnyök kiélvezéséből 
fakadóan könnyen lehet, hogy se türelmünk, se 
figyelmünk nincsen arra, hogy az öltözködésünkkel 
foglalkozzunk, ám egyrészt mentális egészségünk 
védelme érdekében fontos lehet ezzel törődni, 
másrészt érdemes lehet ezt az alapvetően a napunk 
kezdetének részét képező dolgot továbbra is 
fenntartani, jelezve ezzel is, hogy most bizony munka 
következik. 

Nyilván nem arról van szó, hogy napjainkat öltönyben 
feszítve töltsük, de mindenesetre célszerű figyelmet 
fordítani arra, hogy ne egy pizsamában üldögélve 
töltsük munkaidőnket és a napunk további részét. 
Bevallom ezzel akadt némi nehézségem, mostanra 
sikerült eljutnom odáig, hogy a 8 órai munkakezdésre 
minimum egy nadrág és egy póló legyen rajtam.

A tanácsoknál felmerül az elkülönített munkaállomás 
fontossága. Ebben bizony csúnyán elbuktam. Volt 
egy biztos pontom, amit a home office kezdetekor 
kijelöltem magamnak. Ezen nagyjából egy hónap 
elteltével változtattam, most egy másik helyiségben 
töltöm a munkaidőmet. Bizonyos vagyok abban, hogy 
hangsúlyosan fontos az, hogy a munkát és az azzal 
kapcsolatos tevékenységeket egy konkrét helyhez 
kössük, amitől a munkaidő végeztével fizikailag is el 
tudunk szakadni, ezáltal is elkülönítve a munka és a 

szabadidőnket. Egy hasznos tanács: nem biztos, hogy 
a konyha a legmegfelelőbb terület a munkavégzéshez. 
Ha idegeskednénk egy munkával kapcsolatos ügyből 
kifolyólag, azt ne egy olyan helyhez kössük, ahol 
alapvetően jó dolgok szoktak történni :)

Ahogy a rendes kerekvágás alatt történő, 
munkahelyen töltött időben is kiemelt fontosságú 
a szünetek és pihenőidők beiktatása, legalább 
ugyanilyen fontos, hogy erre otthon is figyelmet 
fordítsunk. Persze nem arról van szó, hogy fél órás 
szüneteket és 2 órás ebédidőt iktatunk be és a 
munka rovására belebonyolódunk egy-egy aktuálissá 
vált házimunkába, azonban nagyon fontos, hogy 
valóban figyeljünk a megfelelő és folyamatos, 
időben szabályozott szünetek tartására. Számomra 
ez bizonyult a legnehezebbnek. Közel két hónap 
elteltével is külön figyelmet kell fordítanom arra, hogy 
mire mennyi időt szánok és ehhez tudatosan tartanom 
kell magamat ahhoz, hogy a napirendem ne essen 
szét. Ezzel kapcsolatban jelenleg kisebb-nagyobb 
sikerekről tudok beszámolni.

Kiemelten fontos a kollegáinkkal történő 
kapcsolattartás. Míg munkahelyünkön a napunk 
természetes része és igénye, hogy kommunikálunk a 
velünk egy irodában vagy osztályon lévő emberekkel, a 
home office során ennek szerepe lecsökkenhet, ezáltal 
nehezebbé válhat, hisz nincsenek szem előtt, így 
könnyen megfeledkezhetünk róluk. Az elszigetelődés 
érzésének csökkentése, a munka hatékonysága és 
gördülékenysége céljából érdemes lehet tudatosan és 
célzottan fenntartani munkatársainkkal a kapcsolatot. 

A különböző remek mémek küldözgetése mellett 
hasznos lehet az adott napi feladatainkat is 
egyeztetni velük.  Emellett fontos lehet a magunkról 
és a munkánkról történő híradás a munkáltatónk 
vagy ha projekten vagyunk, az aktuális felettesünk 
felé. Számunkra is célszerű lehet jelezni egy-egy 
email keretében, hogy jelenleg hogyan állunk az 
adott feladattal, éppen mivel foglalkozunk. Egy 
kis önmarketing lehet, hogy nem árt, ráadásul így 
felettesünket is segíthetjük, hisz a jelenlegi helyzetben 
számukra is fokozottabban nehéz lehet követni az 
otthonról dolgozók munkáját. 

Figyelmünk megtartása érdekében érdemes a zavaró, 
nem a munkához köthető eszközök használatát 
tudatosan csökkenteni, ha lehet elhagyni. Ilyen 
lehet elsősorban a háttérzajként szolgáló tévé vagy 
rádió, ami könnyen zavaró tényezővé válhat és 
megnehezítheti a koncentrációt. Számomra ilyen 
eszközként egy-egy könyv vagy képregény szolgált 
és okozott nehézséget. A munka folyamán előforduló 
üresjáratok – legyen az csupán néhány perc –alatt 
automatikusan nyúltam értük, megnehezítve ezzel 
magamnak az adott feladathoz való visszatérést. 
Érdemes lehet a nem munkával töltött perceket egy 
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„Az ésszerű ember 
igazodik a környezetéhez. 
Az ésszerűtlen ember 
magához igazítja a 
környezetét. Az ésszerűtlen 
emberek viszik előre a 
világot.” – 

George Bernard Shaw

„Semmi sem különösen 
nehéz, ha kis munkákra 
osztod.” – 

Henry Ford

„Aki ésszerűen néz a 
világra, arra a világ is 
ésszerűen néz.” –
Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel

„Gondolkodj bátran, ne félj 
attól, hogy hibákat követsz 
el! Tartsd nyitva a szemed, 
az apró részleteket is vedd 
észre, és legyél mindenben 
mértéktartó, céljaidat 
kivéve.” –

Szent-Györgyi Albert

„Tanulj a tegnapból, élj a 
mának és reménykedj a 
holnapban. A legfontosabb 
azonban, hogy ne hagyd 
abba a kérdezést.” –

 Albert Einstein
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Passed Informatikai Kft.

A hibák többsége az alkalmazás elkészítése 
alatt kiszûrhetô, ezzel nagy mértékben csök-
kenthetô a fejlesztési folyamat költsége!

Szoftvertesztelési szaktudásunkkal támo-
gatjuk, hogy ügyfeleink kritikus üzleti alkalma-
zásai hatékonyan, megbízhatóan mûködje-
nek minden körülmény között.

NE a végén fedezze fel a 
hibákat!

A megbízható tesztcsapat!

www.passed.hu
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kis testmozgással feldobni. Én magam az online 
közvetített fitness edzésekből ellesett néhány 
mozdulattal kezdtem el felfrissíteni magamat, ezt 
követően kellemesebb állapotban és fókuszáltabban 
tudok visszatérni a munkához. Továbbá említhetném 
a zenét, ami nélkül huzamosabb ideig nehezen tudok 
meglenni, annak ellenére, hogy munka mellett nem 
mindig a legpraktikusabb. Ezen nem könnyen, de 
igyekszem fokozatosan változtatni. 

Nehézség lehet, hogy otthon, egy kevésbé kötött és 
magunk által formált helyen könnyen rá lehet csúszni 
a nassolásra. Szinte észrevétlenül nyúlhatunk a 
chipses zacskó után, ami könnyen rossz szokássá 
és ezáltal olyan mintává válhat, amitől nehéz lesz 
megszabadulni. Magamnak is tanácsként szolgálva, 
érdemes lehet erre külön felkészülni, esetlegesen 
egészségesebb, kevésbé hízlaló falatokkal körülvenni 
magunkat. Bevallom a fő étkezéseket tekintve 
hatalmas hálával tartozom a barátnőmnek, aki nem 
csupán remek szakács, hanem egy ideje étkezési 
tanácsadó szerepkörben is remekel, megkönnyítve 
ezzel az évek során karbantartott kilóimmal való 
együttműködést és az egészségesebb táplálkozást, 
aminek a mostani időszakban még inkább megnőtt a 
szerepe.

Amivel ezek a cikkek nem foglalkoztak, azok a hosszú 
távú tervek, amelyek túlmutatnak a "csak a mai napot 
éljem túl" című történeten. Mivel a jelenlegi állapot 
könnyen elhúzódhat, érdemes az egyes napokon és 
heteken túlmutató, több hónapra kiterjedő, konkrét 
tervet készíteni magunknak, melyben elérendő 
célokat, feladatokat tűzünk ki magunk elé, legyen 
szó akár a mentális egészségünkre vonatkozó 
vagy a fizikai állapotunkra értendő célokról. Utóbbi 
esetén a számomra új mozgásformákkal való 
megismerkedést tűztem ki célul, ilyen lett jelenleg a 
fitness, amiről megdöbbenve vettem tudomásul, hogy 
kissé izzasztóbb, mint gondoltam. Ami a szellemi 
tevékenységeket illeti, még többet olvasom, a kultúrát 
igyekszem jobban megbecsülni és nem habzsolni, 
többet figyelni befelé, elmélyülni. Szeretném zárójelben 
megemlíteni legutóbbi olvasással kapcsolatos 
élményemet, amit a Csernobili Ima című rendkívüli 
könyv jelentett.

Egészen biztos vagyok benne, hogy még legalább 
ennyi tényezőt fel lehetne sorolni, rengeteg jó ötletet 
és tanácsot lehet egymástól ellesni, azonban a 
legfontosabbnak a saját tapasztalást tartom. Az 
életemben másfél éve fontos szerepet tölt be a 
futás, aminek ebben az időszakban még inkább 
megnőtt a jelentősége, mind a mentális, mind a fizikai 
egészségem szinten tartásához hozzájárul. Ilyen céllal 
lépett be az életembe a fentebb már említett fitness és 
a jóga is, de mondhatom és jó szívvel ajánlhatom a 
hangtálazást vagy éppen a meditációt is. Számomra 
ezek nem voltak ismeretlen területek, azonban a 

jelenlegi időszakban többet alkalmazom őket. A 
kultúrával történő fizikai kapcsolattartás – például 
egy színházi előadás vagy egy tárlat megtekintése 
- jelenleg szünetel, azonban többek közt az online 
elérhető színházi előadások rengeteg kellemes órát 
szereztek nekem. 

Utolsó személyes példaként a hangoskönyvekkel 
való megismerkedést említeném, ami egy teljesen 
ismeretlen terület volt számomra. Nem csupán 
azért, mert az olvasást részesítem előnyben, hanem 
azért is, mert mostanáig elképzelhetetlen volt 
számomra, hogy képes legyek koncentráltan figyelni 
egy hallott szövegre. Az ebben tapasztalt változás 
nagy öröm számomra. Példaként Szabó Magda 
Abigél című fantasztikus könyvét említeném, ami 
egészen különleges élmény volt ezúttal hangoskönyv 
formájában. 

Mérjük fel saját igényeinket, határainkat, mentális és 
fizikai szükségleteinket és az aktuális lehetőségeinkhez 
mérten igyekezzünk magunkat karbantartani, hisz 
nem csak a munkánk, hanem életünk egyéb területein 
is változások sora következett be és egészen biztosan 
még több fog bekövetkezni, amire érdemes tudatosan 
és fokozatosan felkészülnünk. Egyáltalán nem 
mindegy, hogy milyen minták, milyen válaszadások 
alakulnak ki bennünk és körülöttünk ebben az 
időszakban. Semmi nem lesz már olyan, mint volt, 
ezért egyénileg is változásra, a változtatásra való 
hajlandóságra kell képesek lennünk. Be kell osztanunk 
fizikai és szellemi erőnket és folyamatosan újratölteni, 
tehát: Gazdálkodjunk okosan!

Vigyázzunk egymásra! 

Szerző: Horváth Zsolt

Horváth Zsolt
Horváth Zsolt vagyok, 
teszteléssel három éve 
foglalkozom. Más és 
más, sok szempontból 
igen eltérő projekten 
vettem részt, azonban 
a nem megfelelő kom-
munikáció, illetve a 
kommunikáció teljes 
hiánya minden esetben 
szembeötlő volt. 
Mindig is érdekelt egy 
adott közösségen be-
lüli kommunikáció mi-
benléte, kiismerése 
és az, hogy ezt milyen 
eszközökkel lehet jobbá, 
hatékonyabbá tenni.
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Ha felkeresed a „legjobb barátunkat, a Wikipediát”1, 
egy nagyon pontos definíciót találhatsz:

"A Mindfulness az a pszichológiai folyamat, 
amellyel figyelmünket összpontosíthatjuk a jelen 
pillanatban tapasztalható élményekre, és amelyet 
meditációs gyakorlatokkal és más tréningek révén 
fejleszthetünk."

Miért van szükségünk 
Mindful tesztelésre?

Lehet, hogy ez nem egyértelmű kérdés 
számodra, a tapasztalataid azt sugallják, 
hogy egyszerűen az az igazság, hogy a mai 
kor munkakörnyezete zajos, kaotikus, és tele 
van zavaró tényezővel.

Ez nem csak azoknak szól, akik egyterű 
irodákban, vagy boxokban dolgoznak.

Az irodai munkával kapcsolatos személyes 
tapasztalatom az, hogy ha az emberek simán 
csak belépnek, és kilépnek a szobából, akkor 
is félbeszakítanak és kérdéseket tesznek fel, 
MINDEN EGYES ALKALOMMAL.

Nem azzal jönnek oda hozzám, hogy megkérdezzék 
mit csináltam a hétvégén (legalábbis nem mindig), és 
a feltett kérdések fontosak számukra, és relevánsak 
a munkájukhoz, de ezek a kérdések úgy vágják el a 
gondolataimat, mint a lézer, és lehetetlenné teszik, 

hogy ott folytassam az előző feladatom, ahol abba 
hagytam.

A probléma a munka kultúrában rejlik, ahol:

1. mindenki sok feladaton dolgozik, és az összes 
feladatot több ember kezel,

2. mindent MOST kell csinálni és AMILYEN 
GYORSAN CSAK LEHET és 

3. az informalitást és a nyitottságot minden 
körülmények között pozitív eszköznek tekintik.

Ezt a bejegyzést otthonról írom, és nem az irodából!

Bocs, hogy ezt mondom, de a nyugodt, békés, baráti 
munka környezet nem mindig jó.

Az embereknek szükségük van csendre, és 
nyugalomra, hogy be tudjanak fejezni dolgokat.

Ezt a bejegyzést is otthonról írom, mert miután ezt az 
egyszerű feladatot sem tudtam befejezni (és 5 másik 
fontosat sem) az elmúlt 5 napban, elhatároztam, hogy 
otthon maradok, hogy a csendben befejezzem.

Bezártam a Slack-et, Away-re állítottam a Skypot, 
némára a telefonom, a háttérbe csendesen ment a 
Spotify, és elkezdtem dolgozni azokon a feladatokon, 
amelyek teljes odafigyelést igényelnek.
Tudom, hogy ADHD-m van(figyelemhiányos 

Viccesen vagy furán 
hangzik? Nos, úgy 
gondolom, egy kicsit 
mindkettő...
De mindenféleképpen 
fontos!
Hallottál már a 
Mindfulness-ről, azaz 
tudatos jelenlétről?

Mindful Testing
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hiperaktivitás zavar), és ez súlyosbíthatja 
a megszakításokra való hajlamomat. De a 
munkahelyemen más emberektől is hallottam, 
akiknek nincs ADHD/ADD-juk, vagy egyéb más 
figyelem zavaruk, hogy ők is akár fél napokat 
otthonról dolgoznak, vagy egy kávézóban, hogy be 
tudják fejezni a feladataikat.

Ergo - nehéz (néhány) dolgot elvégezni az irodában, 
függetlenül attól, hogy ki vagy!

Oké, vissza ehhez a 
Mindfulness hókusz-
pókuszhoz :)

Ez lényegében elég egyszerű.
A Mindfulness az egy trend, amely megtanít 
koncentrálni arra, hogy „itt és most”, hogy teljes 
mértékben arra tudj koncentrálni, amit meg akarsz 
csinálni.

Mindful olvasást is tudsz csinálni, azáltal, hogy 
megpróbálod megérteni a szerző által közvetített 
üzenetet, és nem csak a szavakat.

Mindful beszélgetésed is lehet, azzal, hogy leteszed 
a telefont (valóban meg tudod csinálni, ha akarod), és 
csak az előtted álló személyre fordítod a figyelmedet. 
Különleges bónusz, ha egyforma lesz a verbális, és 
testbeszédetek.

Még Mindful étkezésed is lehet, ha élvezed amit 
eszel, és tudod, hogy mikor laksz jól, ahelyett, hogy 
a facebook-ot görgetnéd. Ebben az esetben időben 
abba tudod hagyni az étkezést, és nem csak akkor, 
amikor rájössz, hogy üres az asztal, és úgy érzed 
magad, mint egy felpuffadt elefánt, mikor visszaülsz 
az íróasztalodhoz. Semmi baj sincs az elefántokkal, 
szeretem őket. Istenbizony!

Lehet Mindful dolgozni, de még pontosabban, Mindful 
tesztelni.

Az én definícióm a Mindful 
tesztelésre

Úgy gondolom, hogy mindenki különbözőképpen 
határozza meg a Mindful tesztelést, ezért megpróbálom 
bemutatni az én meghatározásomat.

Számomra a Mindful tesztelés az, amikor teljesen 
összpontosítok és koncentrálok az aktuális tesztelési 
feladatra.

A feladatot azzal kezdem, hogy megértem a teszt célját; 
felmérem a tesztelendő termék aktuális státuszát; 
áttekintem az előző teszteket amiket korábban együtt 
végeztünk a terméken, funkciókon, megnézem a talált 
hibákat, és azok kezelésének módját.

A Mindful tesztelés azt is jelenti, hogy megtalálom, 
meghatározom a környezetet, vagy legalábbis azt 
a rendszert, ahol tesztelni fogunk. Ha nem tudom 
meghatározni a tesztelési környezetet, akkor legalább 

azt szeretném megérteni, ami rendelkezésre áll, hogy 
megismerjem hogyan befolyásolhatja a funciókat a 
tesztelésem.

Valamint azt is jelenti, hogy megtaláljam azt az időt, 
és helyet ahol megszakítás nélkül tudok tesztelni – ez 
önmagában is elég fontos, mégis sokan tévesen azt 
gondolják, hogy csak ez jelenti a Mindful tesztelést.

Függetlenül attól, hogy szkripteket futtatsz, vagy 
felfedező tesztelést2 végzel, a Mindful tesztelés azt 
jelenti, hogy a szemed, és az agyad 110%-ban jelen 
van, és olyan dolgokat keres, aminek nincs értelme, 
vagy hibás, rossz. Emlékeztetlek arra, hogy a 
legérdekesebb hibák néha a legkézenfekvőbbek, és 
senki sem gondol rájuk első ránézésre, de attól még 
ott vannak, és javításra várnak.

A Mindful tesztelés azt jelenti, hogy „annyira benne 
vagyok a tesztelésben”, hogy egy időben különböző 
szögből is láthatom a rendszert. Nézhetem felhasználói 
szempontból, adminisztrátori szempontból, vagy 
integrációs3 szempontból, vagy sok esetben biztonsági 
szempontból, elérhetőség szempontjából, sőt akár 
még esztétikai szempontból is.

Gyakorlat  teszi  a mestert

A probléma az a Mindful teszteléssel, hogy nem 
egyértelmű, tapasztalatot, felkészültséget, és nagy 
koncentrációt igényel.

Nehéz ezt így megvalósítani, olyannyira, hogy biztos 
vagyok abban, sok főállású tesztelő nem igazán 
csinálja ezt a tesztelések során a szakmai évei alatt.

A Mindful tesztelés nem egy valami, amit véletlenül 
meg tudsz csinálni. Ez egy tudatos cselekedet, amit 
választanod kell, hogy csinálod, és keményen meg 
kell érte dolgozni.

Tesztelési szempontból azonban mégis ez a legjobb 
módszer, és több nagyszerű tesztelő is az elvégzendő 
tesztelés egyetlen valódi típusaként határozza meg.

Forrás:
https://qablog.practitest.com/mindful-testing/

Hivatkozások: 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Mindfulness

2. https://www.practitest.com/help/tests/exploratory-
tests-et/

3. https://www.practitest.com/integrations/

www.tesztelesagyakorlatban.hu

Joel Montvelisky
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A nevem Joel Montve-
lisky 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 
minőségbiztosí tási 
m e n e d z s e r k é n t 
dolgoztam számos 
vállalatnál. Az elmúlt 
5 évben dolgoztam a 
Mercury Interactive-
nél, mint a TestDirector, 
a Qualty Center, 
WinRunner és QTP és 
még sok egyéb eszköz 
minőségbiztosí tási 
menedzsere. Blogomon 
további írásaimat is 
elolvashatod: 
http://qablog. practitest.com

MUNKASZERVEZÉS

https://qablog.practitest.com/mindful-testing/
https://en.wikipedia.org/wiki/Mindfulness
https://www.practitest.com/help/tests/exploratory-tests-et/
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