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1. fejezet - 1. Bevezetés 

A szoftverek, mind minden termék esetén a megfelelő minőség kiemelten fontos. Szoftverek esetén ráadásul a 

termék minőségét nem lehet minden felhasználási helyzetben, minden lehetséges környezetben vizsgálni, hiszen  

a szoftverek többsége általában végtelen sok különböző bemeneti paraméterhalmazzal rendelkezhet és a 

különböző környezetek száma is nagy. Az utóbbi esetben gondoljunk csak az operációs rendszerek fajtáira, a  

különböző verziókra, frissítésekre, nem beszélve az operációs rendszer alatt futó más, kapcs olódó 

alkalmazásokra is. További nehezítő körülményt jelent, ha egy szoftver nem csupán a bemeneti paraméterekre 

épít, például az Interneten keresztül – a manapság már elterjedt és széles körben alkalmazott felhő technológia 

révén – más eszközökkel is kapcsolatot teremt. Ekkor ugyanis ugyanazon bemeneti paraméterhalmaz esetén is 

más és más kimeneti értékeket kaphatunk. Mindezek alapján a szoftvertermékek minőségbiztosítása 

meglehetősen bonyolult eljárás. Ebben a tananyagban bevezetésként a minőségbiztosítás  legáltalánosabb 

elveivel is merkedünk meg, különös tekintettel a szoftver termékekre vonatkozó mérőszámokra, metrikákra. 

Áttekintjük a biztonságkritikus rendszerek legfontosabb tulajdonságait, megoldási lehetőségeit, melyek nagyobb 

megbízhatóságú informatikai rendszerek kialakításához vezethetnek. A tananyagban részletesen foglalkozunk a 

szoftverek tesztelésének módszereivel, a különböző típusú tesztelési eljárásokkal és a tesztelési eljárások 

minősítési lehetőségeivel is. A lehetséges tesztelési stratégiák kapcsán megis merkedünk a verifikációval és a 

validációval. A speciális tesztelési módszerek között pedig kiemelt figyelmet szentelünk az objektumorientált  

szoftverek és a beágyazott szoftverek tesztelésének. 

Bevezető videó 

Figyelem 

Nem sikerült betölteni a videót. 

Bevezető videó 

Letölthető jegyzet 

video/2014_02_20_1000_01.mp4
pdf/test1.pdf
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2. fejezet - 2. Szoftver 
minőségbiztosítás 

Tankönyv részlet a 2. fejezethez 

1. 2.1. Minőségi koncepciók, alapfogalmak  

Minőségi koncepciók, alapfogalmak. 

Figyelem 

Nem sikerült betölteni a videót. 

Minőségi koncepciók, alapfogalmak 

Letölthető jegyzet a fejezethez 

2. 2.2. Mérőszámok, megbízhatóság 

Minőségi koncepciók, alapfogalmak. 

Figyelem 

Nem sikerült betölteni a videót. 

Minőségi koncepciók, alapfogalmak 

Letölthető jegyzet a fejezethez 

3. 2.3. Szoftver minőségi modellek 

Minőségi koncepciók, alapfogalmak. 

Figyelem 

Nem sikerült betölteni a videót. 

Minőségi koncepciók, alapfogalmak 

Letölthető jegyzet a fejezethez 

pdf/szteszt-text-2.pdf
video/2014_02_20_1000_02.mp4
pdf/test2-1.pdf
video/2014_02_20_1000_04.mp4
pdf/test2-2.pdf
video/2014_02_20_1000_03.mp4
pdf/test2-3.pdf
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3. fejezet - 3. Biztonságkritikus 
rendszerek 

Tankönyv részlet a 3. fejezethez 

1. 3.1. Alapfogalmak, követelmények  

Alapfogalmak, követelmények. 

Figyelem 

Nem sikerült betölteni a videót. 

Alapfogalmak, követelmények 

Letölthető jegyzet a fejezethez 

2. 3.2.1 Redundancia megoldások (hardver, szoftver)  

Redundancia megoldások. 

Figyelem 

Nem sikerült betölteni a videót. 

Redundancia megoldások 

Letölthető jegyzet a fejezethez 

3. 3.2.2 Hardware redundancia 

Hardware redundancia. 

Figyelem 

Nem sikerült betölteni a videót. 

Hardware redundancia 

Letölthető jegyzet a fejezethez 

 

4. 3.2.3 Redundancia megoldások (szoftver)  

Szoftver redundancia. 

Figyelem 

Nem sikerült betölteni a videót. 

Szoftver redundancia 

Letölthető jegyzet a fejezethez 

 

pdf/szteszt-text-3.pdf
video/2014_02_20_1000_05.mp4
pdf/test3-1.pdf
video/2014_02_20_1000_06.mp4
pdf/test3-2a.pdf
video/2014_02_20_1000_07.mp4
pdf/test3-2b.pdf
video/2014_02_20_1000_08.mp4
pdf/test3-2c.pdf
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4. fejezet - 4. Szoftvertesztelés 

Tankönyv részlet a 4. fejezethez 

1. 4.1. Alapfogalmak, hibamodellek 

Alapfogalmak, hibamodellek. 

Figyelem 

Nem sikerült betölteni a videót. 

Alapfogalmak, hibamodellek 

Letölthető jegyzet a fejezethez 

2. 4.2. Tesztelés folyamata, tesztelési módszerek  

Tesztelés folyamata, tesztelési módszerek. 

Figyelem 

Nem sikerült betölteni a videót. 

Tesztelés folyamata, tesztelési módszerek 

Letölthető jegyzet a fejezethez 

3. 4.3. Funkcionális tesztelés, módszerek  

Funkcionális tesztelés, módszerek. 

Figyelem 

Nem sikerült betölteni a videót. 

Funkcionális tesztelés, módszerek 

Letölthető jegyzet a fejezethez 

4. 4.4. Strukturális tesztelés, módszerek  

Strukturális tesztelés, módszerek. 

Figyelem 

Nem sikerült betölteni a videót. 

Strukturális tesztelés, módszerek 

Letölthető jegyzet a fejezethez 

 

5. 4.5. Tesztminőségi mérőszámok, lefedettségek  

Tesztminőségi mérőszámok, lefedettségek. 

pdf/szteszt-text-4.pdf
video/2014_02_21_1400_01.mp4
pdf/test4-1.pdf
video/2014_02_21_1400_02.mp4
pdf/test4-2.pdf
video/2014_02_21_1400_03.mp4
pdf/test4-3.pdf
video/2014_02_21_1400_04.mp4
pdf/test4-4.pdf
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Figyelem 

Nem sikerült betölteni a videót. 

Tesztminőségi mérőszámok, lefedettségek 

Letölthető jegyzet a fejezethez 

 

video/2014_02_21_1400_05.mp4
pdf/test4-5.pdf
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5. fejezet - 5. Tesztelési stratégiák 

Tankönyv részlet a 5. fejezethez 

1. 5.1. A fejlesztési folyamat V-modellje 

A fejlesztési folyamat V-modellje. 

Figyelem 

Nem sikerült betölteni a videót. 

A fejlesztési folyamat V-modellje 

Letölthető jegyzet a fejezethez 

2. 5.2. Verifikáció és validácio 

Verifikáció és validácio. 

Figyelem 

Nem sikerült betölteni a videót. 

A fejlesztési folyamat V-modellje 

Letölthető jegyzet a fejezethez 

pdf/szteszt-text-5.pdf
video/2014_06_06_1400_01.mp4
pdf/test5-1.pdf
video/2014_06_06_1400_02.mp4
pdf/test5-2.pdf
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6. fejezet - 6. Speciális tesztelési 
módszerek 

Tankönyv részlet a 6. fejezethez 

1. 6.1. Objektum orientált szoftvertesztelés 

Objektum orientált szoftvertesztelés. 

Figyelem 

Nem sikerült betölteni a videót. 

Objektum orientált szoftvertesztelés  

Letölthető jegyzet a fejezethez 

2. 6.2. Beágyazott szoftver tesztelése  

Beágyazott szoftver tesztelése. 

Figyelem 

Nem sikerült betölteni a videót. 

Beágyazott szoftver tesztelése 

Letölthető jegyzet a fejezethez 

pdf/szteszt-text-6.pdf
video/2014_06_06_1400_03.mp4
pdf/test6-1.pdf
video/2014_06_06_1400_04.mp4
pdf/test6-2.pdf
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7. fejezet - 7. Szoftvertesztelési 
esettanulmányok 

Tankönyv részlet a 7. fejezethez 

1. 7.1. Egész számok párosságának az eldöntése  

Egész számok párosságának az eldöntése. 

Figyelem 

Nem sikerült betölteni a videót. 

Egész számok párosságának az eldöntése 

Letölthető jegyzet a fejezethez 

 

2. 7.2. Háromszög ellenőrzése 

Háromszög ellenőrzése. 

Figyelem 

Nem sikerült betölteni a videót. 

Háromszög ellenőrzése 

Letölthető jegyzet a fejezethez 

pdf/szteszt-text-7.pdf
video/2014_06_06_1400_05.mp4
pdf/test7-1.pdf
video/2014_06_06_1400_06.mp4
pdf/test7-2.pdf
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8. fejezet - 8. Összefoglalás 

Az informatikai eszközök, beágyazott rendszerek körü lveszik életünket. Annak érdekében, hogy ezen eszközök 

működésében a lehető legnagyobb mértékben megbízhassunk, a megbízható hardverek mellett megbízható 

szoftverekre van szükség.Beágyazott rendszerek esetén ez a legtöbb esetben kiemelt fontosságú, hiszen 

használatukkal sok esetben nagy megbízhatóságot igénylő rendszerek, megoldások kerülnek kialakításra. Az 

informat ikai rendszerek tesztelése tárgy részletesen foglalkozik a szoftver minőségbiztosítás elméletével, a  

minőségi koncepciókkal, mérőszámokkal. Külön fejezetekben kerülnek előtérbe a biztonságkritikus rendszerek 

kialakításának lehetőségei, a szoftvertesztelés elméleti kérdései, illetve megvalósítási módszerei, tesztelési 

stratégiák. A tárgy keretében speciális tesztelési módszerek és szoftvertesztelési esettanulmányok is bemutatásra 

kerülnek.Az informatikai rendszerek tesztelése tananyag az informatikai rendszerek vonatkozásában, ideértve a 

beágyazott rendszereket és elsősorban a szoftveres alkalmazásokat, egy áttekintő jellegű is meretanyagot biztosít 

a minőségbiztosítás, illetve a tesztelés területén. Az is meretanyag vonatkozásában azonban célszerű az 

irodalomjegyzékben részletezett hivatkozásokat is tanulmányozni a tananyag részletesebb elsajátítása céljából.  

Összefoglalás. 

Figyelem 

Nem sikerült betölteni a videót. 

Összefoglalás  

video/2014_06_06_1400_07.mp4
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Tárgymutató 


