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Példák tesztelésre ható tényezőkre

Módszertan

A választott fejlesztési módszertanon 
belül a folyamatok kialakítása, a 

dokumentációs struktúra, alkalmazott 
eszközök.

A tesztelés mikor lett bevonva, addig 
milyen megállapodások születhettek.

Egészen meglepő konstrukciók 
jelentkezhetnek, mint például

•vízesés modell, agilis fejlesztési szakasszal

•szállítók által kidolgozott 
tesztforgatókönyvek kezelése

• Ilyen esetekre nincsenek kidolgozott 
tesztelési megoldások.

Vállalat / Projekt

Projekt jellege, mérete, felépítése, 
tervezett ütemezése, anyagi 

lehetőségek, elérhető eszközök

Fejleszteni kívánt szoftver célja, 
kritikussága, kapcsolódó üzleti 

kockázatok, integráltság mértéke stb.

Vállalati kultúra

Olyan nem várt elvárások is 
előfordulhatnak, mint az excel

használata a teljes tesztelés 
menedzselésére

Kompetenciák

A projekt termékével kapcsolatban 
érintettek köre. 

A projektnek üzlet oldalról rendelkezésre áll-e az a projekt 
sikeréhez szükséges kompetenciák. Hiányukban a tesztelés 

üzleti támogatása nem tud megfelelően megvalósulni.

A szervezet tesztelési fejlettségi 
szintje.

Ha a vállalatnál a teszteléssel kapcsolatban nem megfelelőek 
a kompetenciák, akkor az elvárások a teszteléssel szemben 

egészen irreálisak is lehetnek.

A projektben részvevők köre és 
tapasztalatuk.

Ha a vállalatnál az informatikai, fejlesztési kompetenciák nem 
megfelelőek, akkor a fejlesztőkkel való egyeztetések alacsony 
hatékonysága, a tesztelés megfelelő támogatásának hiánya 

problémákat okozhat.



Architektúrák, technológiák hatása a 
tesztelésre

Desktop
alkalmazás

Funkcionális 
tesztelés a fókusz

Vastag kliens -
szerver

Funkcionalitás, 
folyamat, 

teljesítmény, 
jogosultság

Vékony kliens -
szerver

Funkcionalitás, 
folyamat, 
biztonság, 

teljesítmény, 
jogosultság

Többféle kliens -
szerver

Funkcionalitás, 
kompatibilitás, 
mobil tesztelés

Többféle kliens –
Privát felhő

?



Privát felhő előnyei a vállalatok számára
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• Nem szükséges 
karbantartás

• Alacsonyabb 
költségek

• Nincs szükség 
beruházásra
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• Jobb skálázhatóság
• Magasabb alkalmazás 

sűrűség
• Magasabb 

megbízhatóság
• Nagyobb 

rugalmasság
• Jobb hordozhatóság



Tesztelésre ható tényezők

Architektúra

Rengeteg bizonytalanság, 
módosulás komponens 

szinten

Konfigurációs 
bizonytalanságok

Tesztkörnyezet kiépítésének 
lassúsága, hosszú ideig tartó 

átmeneti megoldások

Egységes naplózás

Sok független párhuzamos 
fejlesztés lehetősége

Méretezéssel kapcsolatos 
problémák

Technológia

Interfész tesztekhez új 
eszközökre van szükség 

(kafka)

Integrációs rétegben 
megjelenik a séma validáció 

(avro)

Multisite kezelés 
megváltozása (kubernetes)

A konténerizált és a külső 
világ összekapcsolása.

Kompatibilitás: 
alkalmazások részleges vagy 

teljes újra fejlesztése

Kompetenciák

Döntések drasztikus 
lassulása

IT leterheltség (pl. 
oktatások, extra 

tevékenységek miatt)

Telepítések nagy csúszása 
(CI/CD konfigurációs 

problémák)

Specifikációs 
bizonytalanságok

Licencelési bizonytalanságok

Módszertan

Több fejlesztő cég 
párhuzamos fejlesztései

A követelmények 
kidolgozottsága a sok 
ismeretlen miatt nem 

megfelelően részletes és 
pontos.

Vállalat/Projekt

Devops csapat toborzás

Külső tanácsadó 
alkalmazása HLD 

kidolgozásra, környezet 
építésre

Vártnál több CR igény, 
aminek kezelése leköti az 
erőforrásokat, mozgatja a 

scope-ot



Egyéb hatások

• A számos új technológia, komponens és fogalom a teszteléssel szemben is komoly tanulási elvárást
támaszt, hogy a tesztelés azok specifikumainak megfelelően legyen megtervezve.

• A platform összetettsége és konfigurálhatósága miatt előtérbe kerülnek a konfigurációs tesztelések.

• A könnyebb menedzselhetőség miatt lehetőség nyílik több tesztkörnyezet kialakítására, amely
jelentős lehetőséget biztosít tesztkoordináció oldalon párhuzamos tesztelések lebonyolítására.

• A Kafka kommunikáció aszinkronitása miatt a megoldások eltérnek a webservice hívásoknál
megszokottól, mely a tesztelőknek is új feladatokat generál és új eszközöket kell alkalmaznia (pl.
Conduktor).

• Az architektúra változásával párhuzamosan a vállalat megnövekedett elvárásai (pl. 99,99%
rendelkezésre állás, az alkalmazások szolgáltatás kiesés mentes frissítése) az üzemeltetési
tesztekben további változásokat hoznak.

• A microservice architektúra miatt az egyes részek sérülékenységvizsgálata egymástól függetlenül
nagyrészt elvégezhetőek.

• Microservicek viszonylagos függetlensége fejlesztésben, verzióadásban, hibajavításokban egyrészt
elvárást támaszt a teszteléssel szemben, hogy ezeket az eltérő ütemezéseket kezelni tudja,
másrésztől lehetőséget teremt arra, hogy a munka ütemezésében nagyobb mozgástere legyen.
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