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IEEE, Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK), URL: 

http://www.computer.org/portal/web/swebok/
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IEEE, "IEEE Standard for Software and System Test Documentation," IEEE Std

829-2008 , 2008

Érdemes megjegyezni, hogy az új ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013 teszteléssel 

kapcsolatos szabvány már megint teljesen más definíciót ad:

„set of activities conducted to facilitate discovery and/or evaluation of properties 

of one or more test items”
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International Software Testing Qualifications Board (ISTQB), URL: 

http://istqb.org/
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Kép forrása: Wikipedia
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Kép forrása: esmateria.com
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• 3 darab 32 bites integer: 

• (2^32 )^3 ~ 8*10^28 darab különböző eset

• Ha másodpercenként 1000 tesztesetet hajtatunk végre, akkor 

~2,5*10^18 év kéne hozzá (az univerzum kb. 10^10 éves)
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SUT = System Under Test

Tesztkészlet: „rendszerre vagy rendszerkomponensekre készített tesztesetek 

halmaza, amelyben gyakran az egyik teszt utófeltétele  egyben  a  másik  teszt 

előfeltétele”

Verdict

-inconclusive: akkor lehet például, ha a tesztesetben megadjuk, hogy milyen 

válaszüzenet a helyes, milyen válaszüzenet a hibás, és a konkrét tesztelés során 

ezektől eltérő választ kapunk

-error: a teszt rendszerben keletkezett a hiba, így nem tudjuk eldönteni, hogy 

milyen volt a SUT válasza

13



15



16



17



Fontosabb tesztelési fogalmak összegyűjtése és rendszerezése
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• Forrás: ISTQB Foundation Syllabus

• Ez egy példa csoportosítás, természetesen ahány könyv és módszertan, annyi 

elnevezés van erre. De nagyjából hasonló feladatkörök mindenhol 

megtalálhatóak.

• Az angol megfelelők:

• Planning and Control

• Analysis and Design

• Imlementation and Execution

• Evaluating Exit Criteria and Reporting
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„tesztterv (test plan): a teszt hatáskörét, megközelítését, erőforrásait valamint a 

tevékenységek tervezett ütemezését tartalmazó dokumentum. Ezen kívül 

meghatározza a tesztelemeket, a tesztelendő funkciókat, feladatokat, a tesztet 

végrehajtó személyek függetlenségét, a tesztkörnyezetet, a műszaki teszttervezési 

technikákat, a belépési és kilépési feltételeket, valamint kockázatokat. A 

teszttervezési folyamat meghatározó dokumentuma (IEEE 829 alapján)” [HTB 

Glossary]



A ISO/IEC/IEEE 29119-3:2013(E) szabvány függelékeiben vannak jó példák, 

hogy hogyan lehet ehhez hasonló teszt tervet megadni tradicionális vagy agilis 

környezetben.
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Google Testing Blog, „The 10 minute test plan”, URL:

http://googletesting.blogspot.hu/2011/09/10-minute-test-plan.html

Google Testing Blog, „Google Test Analytics - Now in Open Source ”, URL: 

http://googletesting.blogspot.hu/2011/10/google-test-analytics-now-in-open.html
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• A legalacsonyabb szintet hívják unit / modul / komponens tesztnek is
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Regressziós teszteléssel kapcsolatban jó áttekintő cikkek:

• Rothermel, G. and Harrold, M.J., “Analyzing Regression Test Selection

Techniques,” IEEE Trans. Software Eng., vol. 22, no. 8, pp. 529-551, Aug. 1996. 

• Rothermel, J., Untch, R. H., Chu, C., Harrold, M.J., "Prioritizing Test Cases For

Regression Testing," IEEE Transactions on Software  Engineering, vol. 27, no. 

10, pp. 929-948, October, 2001.
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Exploratory testing: „a style of software testing that emphasizes the personal 

freedom and responsibility of the individual tester to continually optimize the 

quality of his/her work by treating test-related learning, test design, test 

execution, and test result interpretation as mutually supportive activities that run 

in parallel throughout the project” (http://kaner.com/?p=46)

Érdekesség: James Bach and Michael Bolton. „Exploratory Testing 3.0”, URL: 

http://www.satisfice.com/blog/archives/1509
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Hiba alapú (fault based)

37



38



39



Ambler, Scott (2010). "Agile Testing and Quality Strategies: Discipline over 

Rhetoric". http://www.ambysoft.com/essays/agileTesting.html.
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Részletesebb könyvismertető: http://www.hstqb.com/images/8/83/Review-

konyvajanlo-how-we-test-software-at-microsoft.pdf

Alan Page. „HWTSAM–Five Years Later”, http://angryweasel.com/blog/?p=742
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James A. Whittaker, Jason Arbon, Jeff Carollo. How Google Tests Software. 

Addison-Wesley Professional, 2012

További érdekes blog bejegyzések:

• „Testing on the Toilet”, 

http://googletesting.blogspot.com/2007/01/introducing-testing-on-toilet.html

• Test Engineering at Google, http://googletesting.blogspot.com/2008/10/test-

engineering-at-google.html
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Alberto Savoia. „Test is Dead”, GATC 2011 keynote, 

http://www.youtube.com/watch?v=X1jWe5rOu3g

Alan Page. „Death and Testing”, http://angryweasel.com/blog/?p=745

• „we (the software industry) have been wasting money for years letting testers 

play safety-net for lazy developers”

Teams of generalizing specialists

• adaptable team members and

• everybody does something really well
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Lásd még: Lisa Crispin. „Using the Agile Testing Quadrants”, URL: 

http://lisacrispin.com/2011/11/08/using-the-agile-testing-quadrants/

(itt kicsit mások a címkék és a technikák elosztása, de ennek még van sok egyéb 

variánsa is)
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