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Utolsó módosítás: 2014.10.26.



Leírások:
-http://testdesigners.com/testingstyles/triangleexample.html
-http://www.testingeducation.org/conference/wtst3_collard5.pdf

----
Lehetséges tesztesetek:
3,3,3 -- egyenlő oldalú
5,5,2 -- egyenlő szárú (elég-e ezt csak erre a felállásra megnézni, vagy kell egy 4,7,7 és 9,3,9 teszteset is?)
5,6,7 -- általános
1,2,5 -- nem háromszög (Így viszont csak az egyik lehetőséget nézzük meg, az a + c > b, b + c < a eseteket nem. Összetett feltételnek csak az egyik részét vizsgáljuk!)
1,2,3 -- épp nem háromszög (más kombinációkban is tesztelhető)
0,1,2 -- nulla hosszú oldal (lehet más, vagy több is)

0,1,1 -- specifikus hibaüzenet?
-3,-5,-3 -- specifikus hibaüzenet?
2,2,a -- bemenet beolvasása nem volt specifikálva
3,4 -- lehet-e háromnál több vagy háromnál kevesebb bemeneti paramétert megadni?

----
Glen Myers könyvében szereplő ellenőrző kérdések: 

1.  Do you have a test case that represents a valid scalene triangle? (Note that test cases 
such as 1, 2, 3 and 2, 5, 10 do not warrant a “yes” answer because there does not exist a 
triangle having these dimensions.) 
2.  Do you have a test case that represents a valid equilateral triangle? 
3.  Do you have a test case that represents a valid isosceles triangle? (Note that a test case 
representing 2, 2, 4 would not count because it is not a valid triangle.) 
4.  Do you have at least three test cases that represent valid isosceles triangles such that you 
have tried all three permutations of two equal sides (such as, 3, 3, 4; 3, 4, 3; and 4, 3, 3)? 
5.  Do you have a test case in which one side has a zero value?  
6.  Do you have a test case in which one side has a negative value? 
7.  Do you have a test case with three integers greater than zero such that the sum of two of 
the numbers is equal to the third? (That is, if the program said that 1, 2, 3 represents a 
scalene triangle, it would contain a bug.) 
8.  Do you have at least three test cases in category 7 such that you have tried all three 
permutations where the length of one side is equal to the sum of the lengths of the other 
two sides (for example, 1, 2, 3; 1, 3, 2; and 3, 1, 2)? 
9.  Do you have a test case with three integers greater than zero such that the sum of two of 
the numbers is less than the third (such as 1, 2, 4 or 12,15,30)? 
10. Do you have at least three test cases in category 9 such that you have tried all three 
permutations (for example, 1, 2, 4; 1, 4, 2; and 4, 1, 2)? 
11. Do you have a test case in which all sides are zero (0, 0, 0)? 
12. Do you have at least one test case specifying noninteger values (such as 2.5, 3.5, 5.5)? 
13. Do you have at least one test case specifying the wrong number of values (two rather 
than three integers, for example)? 
14. For each test case did you specify the expected output from the program in addition to the input values?
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• Gyenge normál ekvivalencia osztályok: minden ekvivalencia osztályból szerepeljen 
legalább egy elem a tesztesetekben

• szükséges tesztesetek száma = ekvivalencia osztályok száma azon dimenzió 
mentén, ami a legtöbb ekvivalencia osztállyal rendelkezik

• Erős normál ekvivalencia osztályok: direkt szorzat minden elemének szerepelnie kell 
a tesztesetekben

• szükséges tesztesetek száma = ekvivalencia osztályok számának szorzata
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- szökőév: minden néggyel osztható év, kivéve a százzal is oszthatókat. Szökőévek 
viszont a 400-zal osztható évek.

- V13: Angliában ekkor vezették be a Gergely-naptárat, így ezeket a napokat akkor 
kihagyták. Ezek a napok speciálisan Angliában nem érvényesek, viszont az általános 
Gergely-naptár szerint igen

- I13: a Gergely-naptár bevezetésekor ezeket a napokat kihagyták, 1582. október 4-e 
után 15-e következett
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T1: Ha tudunk automatikus, jó és gyors orákulumot készíteni, akkor hasznos lehet az 
is, hogy az ekvivalencia osztályból nem a teszt tervezéskor választjuk ki az teszt 
adatot, hanem minden teszt futtatáskor más és más az adott ekvivalencia osztályba 
tartozó elemet használunk, így növeljük a lefedett lehetséges bemeneteket számát. 
(Viszont ilyenkor a teszt futtatás során mindenféleképp rögzíteni kell, hogy éppen 
milyen értéket használtunk, különben hiba esetén nem lesz reprodukálható a 
probléma!)

T1-T4: itt a pontos kombináció lehet más is, annyi kényszer van csak, hogy V7 esetén 
szökőévnek megfelelő osztályt kell választani, és minden ekvivalencia osztálynak 
legalább egyszer szerepelnie kell
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(Az áthúzott nyíl a negálást jelenti.)

Tehát olyan szabályaink vannak például, hogy

- T1: ha az adminisztrátor ID-val hajtjuk végre a műveletet és megfelelő a jogosultság, 
akkor hozzáférünk.
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Betűtípus beállító ablak:

-sok paraméter, néhánynak nagy értékkészlete is van

-Legalább 50*4*72*256*15*256*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2= 1,5*10^13 eset

-Paraméterek összefüggenek

-Pl. nem lehet egyszerre felső és alsó index is; bizonyos betűtípus esetén adott 
stílus nem létezik

-Paraméterek együtt határozzák meg az eredményt

-Ha van aláhúzás, akkor azt is kell árnyékolni
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Felső kép: 10 projekt kapcsán egy tesztelő csapat ad hoc módszerek alapján készített 
teszteseteket, egy másik pedig pairwise testing technikát alkalmazott

Alsó kép: A hibák jelentős része 2 paraméter kapcsolatán múlik, de azért 
alkalmazástól függően lehet még elég sok hiba, ami 3 vagy többi paraméter speciális 
kombinációja esetén jön csak elő
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Bővebb információ: Model-Based Testing of Reactive Systems

Advanced Lectures Series: Lecture Notes in Computer Science , Vol. 3472, ISBN: 3-
540-26278-4
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http://www.springer.com/east/home/computer/programming?SGWID=5-40007-69-173621324-0
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