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Előszó
A szerzőről
A szoftvertesztelés a kenyérkereső foglalkozásom,
melyet nagyon komolyan veszek. Kis-, közép- és nagyvállalati környezetben is számos projektben vettem
részt mint szoftvertesztelő, idehaza és külföldön is.
ISTQB oklevéllel rendelkezem, veterán szoftvertesztelőnek számítok.
Egyfajta hackernek tekintem magam, a szó eredeti
értelmében: rajongok a számítástechnikáért és nagy
örömmel használom a kreativitásomat új dolgok létrehozására.
Egyetemista koromban kifejlesztettem egy vizuális
fejlesztőrendszert két programozási nyelvhez, később
pedig megalkottam saját térinformatikai rendszeremet,
a ZEUSZ-t, amellyel a NASA-ig is eljutottam. Ezen a
mai napig folyamatosan dolgozok.
Szívesen készítek ingyenes és nyílt forráskódú alkalmazásokat hagyományos, asztali számítógépes környezetre és mobileszközökre is. Ennek a munkának az
egyik gyümölcse az a QuickTest tesztdokumentációs
rendszer is, melyet elsősorban szemléltetési célokra fejlesztettem ki és ebben a könyvben is bemutatok.
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Az Adobe Flash és az AIR technológia, valamint az
Android operációs rendszer lelkes híve vagyok, nagyon
kedvelem a C programozási nyelvet is. Ezekről a témákról eddig három könyvem jelent meg a hazai boltokban. Munkáimról bővebben a
http://feherkrisztian.magix.net/public
weboldalon is lehet olvasni.
A könyv célja
A könyv célja egy átfogó, de nem áttekinthetetlen
kép kialakítása a professzionális szoftvertesztelésről,
olyan ismeretanyag átadásával, mely biztos alapot
nyújthat a szoftvertesztelésben elhelyezkedő leendő és
gyakorló szakembereknek a mindennapi munkájukhoz.
Mindezt azonban egyszerűen szeretném elérni: gyakorlatias ember vagyok, a kreatív gondolkodást többre tartom, mint szakkifejezések bemagolását és szajkózását.
A szoftvertesztelőkön óriási felelősség nyugszik és
folyamatosan elvárások kereszttüzében kell helytállniuk. Mégis, szoftvertesztelés nélkül a legtöbb szoftver el
sem jutna a felhasználókig, vagy ha igen, akkor megjelenésük botrányokkal, valamint óriási anyagi és erkölcsi
veszteségekkel járna együtt, a rengeteg fel nem tárt
programhiba miatt. Szoftvertesztelésre és tesztelőkre
ezért igenis szükség van.
Könyvemben ezt a területet szeretném megismertetni a kedves Olvasóval.

Előszó
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A könyv felépítése
A könyv első része a szoftvertesztelés általános bemutatásáról szól, megteremtve ezzel az alapot az alapvető szakmai fogalmak bemutatásáig.
Ezt követi a könyv döntő részét képező törzs ismeretanyag, mely részleteiben tárgyalja a szoftvertesztelést és annak helyét a fejlesztési folyamatokban.
Végezetül pedig jó adag gyakorlati ismerettel vértezhetjük fel magunkat, melynek során valódi, a tesztelést támogató alkalmazást ismerhetünk meg.
A szoftverteszteléssel most ismerkedő szakembereknek és laikusoknak kimondottan hasznos lehet ez a
könyv, de fejlesztők és cégvezetők számára is tartogat
hasznos információkat, melyek segítségével bevezethetik, illetve hatékonyabbá tehetik a szoftvertesztelést
munkájuk során.
Kellemes és hasznos időtöltést kívánok a könyv olvasásához!

Fehér Krisztián

