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1. Bevezetés 

 
Munkám során orvostechnika készülékekben futó szoftverek megbízhatóságának 

javításával illetve a megbízhatóságuk bizonyíthatóságával foglalkoztam. Ennek 

szükségességét különböző szabványok indokolják, mivel emberi életet veszélyeztethet a 

szoftver hibás működése.  

Annak érdekében, hogy a szoftver fejlesztésének folyamata jól dokumentált és 

nyomon követhető legyen, különböző lépéseket kell végig járni:  

  1. követelmény megfogalmazása 

  2. a  implementálandó szoftver rész megtervezése 

  3. a szoftver rész implementációja 

  4. a szoftver rész ellenőrzése, teszt protokoll megfogalmazása  

  5. a tesztelés elvégzése 

  

A felsorolt pontok közül munkám során elsősorban a 4-dik pontban megfogalmazott 

lépésekkel foglalkoztam. Az implementált szoftver működőképességét és hibamentességét 

három módszerrel bizonyítottuk: 

  1. Kód ellenőrzés (Code review) 

  2. Unit teszt 

  3. Működőképesség tesztelése a gyakorlatban (Teszt protokoll) 

 

A kód ellenőrzése a programot implementáló, és egy az implementációban nem 

résztvevő személy közös munkájával történik. Az implementáló elmagyarázza a létrehozott 

program működését, míg a segítő személy igyekszik hibákra, illetve hiányosságokra 

rámutatni. 

 

A unit teszt a program egy előre meghatározott egységének működőképességét 

vizsgálja. Ebben az esetben egy szimulált környezetben fut a program. A tesztelést egy másik 

program végzi, mely adott körülményeket szimulálva futtatja az eredeti programot és 

összehasonlítja futtatás során kapott eredményeket az elvárt eredményekkel.  

 

A program működőképességről természetesen a gyakorlatban is meg kell győződni. 

Ezen vizsgálat elvégzéséhez létre kell hozni egy leírást, mely a végrehajtandó teszt lépéseket 



tartalmazza. Egy tesztelő személy ezen lépéseken végighaladva ellenőrzi, hogy az eszköz 

valóban az elvártak szerint működik-e a az új szoftverrel.   

 

 

2. Unit tesztelés 

 

Munkám során leginkább a unit tesztekkel és tesztelő módszer javításával 

foglalkoztam.  

A tesztelés során, például ha hőmérséklet meghalad egy határértéket, akkor a programnak 

erről informálnia kell a felhasználót. Ehhez be kell állítani a megfelelő hőmérséklet 

paramétert a határérték fölé várva, hogy bekövetkezik a jelzés. Azonban figyelni kell arra, 

hogy az összes egyéb feltétel is teljesüljön, melyek lehetővé teszik a jelzés létrejöttét. Például 

az eszköznek nem kell minden esetben jelezni a túl magas hőmérséklet miat t, csak, ha egy 

bizonyos szelep nyitva van és egy pumpa kellően gyorsan forog.  

A leírt eset tesztelése két féle képpen történhet. Az első esetben a megírt programot 

szemrevételezve, azt sorról sorra megvizsgálva beállíthatók a szükséges feltételek. Ennek a 

módszernek azonban több hátránya is van. Elsőként pontosan ismerni kell kódot. Ez 

lehetetlenné teszi, hogy agilis módon készüljön el egy szoftver, mi szerint először kell tesztet 

írni, majd ezután a tesztet kielégítő programot. Emellett a unit teszt érzékeny a kód legapróbb 

megváltozására is, még akkor is ha az a funkcionalitáson nem változtat, hiszen szinte minden 

sor külön-külön került tesztelésre. A program követelményekhez való illeszkedése is nehezem 

látható. 

Ezzel szemben lehetőség van úgynevezett funkcionális teszteket is végezni. Ebben az 

esetben nem a kódot kell pontosan ismerni, hanem a megvalósítandó funkc iót. Ennek 

értelmében a teszt előbb is elkészülhet, mint a kód, hiszen a funkcionalitás már korábban is 

ismert.  Így nem a program struktúrája a lényes csupán az, hogy adott bemenetre adott 

kimenettel válaszoljon. Ha a teszt már rendelkezésre áll a program írásakor is, akkor a 

fejlesztő gyorsan meg tud győződni arról, hogy az által írt program jó-e, hiszen ha teszt 

szerint jónak bizonyul, akkor az képes ellátni az elvért feladatokat.  

 

 

 



3. Eredmények 

 
A unit teszteléshez szükséges környezet már korábban létrehozásra került. A fent 

említett két tesztelési módszer ugyanazzal a környezettel végezhető, így az áttérés a második 

– funkcionális – módszerre, nem igényelte ennek módosítását. Ennek értelmében a feladat a 

tesztek egy más szemléletből történő megfogalmazására redukálódott. Munkám során úgy 

próbáltam átalakítani a unit teszteket, hogy azok megfeleljenek a funkcionális tesztelés 

követelményeinek.  A gyakorlatban is bebizonyosodott már a funkcionális tesztelés 

létjogosultsága, mivel általa már a fejlesztés stádiumában kiderültek ki olyan hibák, melyek 

csak később a gyakorlati tesztelés során szembesülhettünk volna.    

 

4. További lehetőségek 

 

Ezzel módszerrel a szoftverrel szemben támasztott követelmények közvetlenül is tesztelhetők. 

Ez túlmutat egy-egy unit tesztelésén, mivel ebben az esetben egy komplexebb funkció 

tesztelhető. A már említett túl hőmérsékletre jelzést adás példából kiindulva a hőmérséklet 

mérésétől kezdve a jelzés konkrét megjelenéséig végezhetők tesztek. Ez lényegesen átfogóbb 

eredményeket mutat a programról. Ha a követelmények közvetlenül is tesztelhetők, akkor 

lehetőség nyílhat a tesztek automatikus elvégzésére is a követelmény szövege alapján.     

 

5. Összefoglaló 

 

A unit tesztek funkcionális megfogalmazása révén a tesztek módosításának ideje lerövidült és 

leegyszerűsödött, a szoftver fejlesztés során létrejövő hibák korábban kiderültek és a tesztek 

áttekinthetőbbé váltak. Összességében elmondható, hogy a funkcionális tesztelés révén idő és 

energia spórolható meg.  

 

 

 

 

 

 

 


