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Specifikáció alapú tesztelés
(fekete doboz tesztelés)
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Bevezetés
• Specifikáció alapú / Funkcionális / Fekete doboz tesztelés

• A funkcionális tesztnél a programra, mint input-output leképezésre
tekintünk.

• A tesztelés során az implementációt ismeretlennek tekintjük.

• A specifikáció alapján olyan teszteseteket készítünk, amik az implementáció
megváltozása eseten is megállják a helyüket
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Példa feladatok
Háromszög probléma
Bemenet: három egész szám (a, b, c), ezek lesznek a háromszög oldalai
Kimenet : a háromszög típusa, ami lehet szabályos, egyenlőszárú, általános
háromszög, vagy ha a megadott számokból nem képezhető háromszög, ekkor a
„nem háromszög” értékkel tér vissza.

Az (a, b, c) bemenetre vonatkozó feltételek:
c1.: 1 ≤ a ≤ 200 c4.: a < b+c
c2.: 1 ≤ b ≤ 200 c5.: b < a+c
c3.: 1 ≤ b ≤ 200 c6.: c < a+b
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Példa feladatok
A „NextDate” probléma

Bemenet: három értéket vár bemenetként, úgymint év, hónap és nap

Kimenet : megadja, milyen nap következik a megadott után

A bemenetre vonatkozó feltételek:

c1.: 1 ≤ hónap ≤ 12

c2.: 1 ≤ nap ≤ 31

c3.: 1812 ≤ év ≤ 2012

113



10/26/2020

5

A specifikáció

• Általában a specifikációk folyó szövegként, vagy pszeudó-kódként állnak
rendelkezésre.

• Ezek közös jellemzője, hogy fel lehet írni belőlük feltételeket, és ezekhez a
feltételekhez köthető akciókat, állapotokat:

„Ha egy A feltétel fennáll, akkor B eseménynek/állapotnak kell bekövetkeznie.” 

114



10/26/2020

6

Részfüggvény tesztelés
• A feltétel-esemény párok azért lesznek fontosak, mert megfeleltethetők a teljes

program egy kis komponensének, amihez aztán a teszteseteket megírjuk.

• Feleltessünk meg egy adott programot egy függvénynek:

f : X → Y , 

ahol f-et gyakran részfüggvények segítségével implementálják, vagyis

f = {f1,f2,…,fn}, ahol fi : Xi→ Y és X = X1∪ X2∪ … ∪ Xn. 

• Feltesszük, hogy minden fi részfüggvény az Xi input partíció minden elemére
pontosan ugyanazt a műveletsort hajtja végre.
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Részfüggvény tesztelés
• Adott két input, ami ugyanabban az Xi input partícióban van, akkor az ezt a

partíciót lefedő fi részfüggvény pontosan ugyanazt a műveletsort fogja
végrehajtani az inputokon szorosan összefüggő

• Ha két különböző partícióból választunk inputokat (Xi, Xj), akkor két
különböző részfüggvény (fi, fj) fogja ezeket végrehajtani, különböző
operációkkal lazán összefüggő

• A cél: az összes partíciót legalább egyszeresen lefedő lazán összefüggő
teszteset-halmaz, hiszen minden részfüggvényt letesztel, és nem redundáns

• Ezt a módszert részfüggvény-tesztelésnek nevezzük.
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Részfüggvény tesztelés
• Az X input halmaz partícionálását úgy végezzük el, hogy minden Xi input

partícióra teljesüljenek a következők:

Xi = { x | x Є X Ci(x)},

ahol Ci(x) a program specifikációból származtatott feltétel, ami egyértelműen
meghatározza az adott input partíciót.
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Részfüggvény tesztelés
Részfüggvény tesztelés a háromszög problémára
• A teljes input halmazt felírhatjuk a következőképpen: 

X = {<x1, x2, x3> | xi integer}
• A fenti X input halmazt az alábbi 4 partícióra bonthatjuk: 

X = X1∪ X2∪ X3∪ X4, 

ahol    X1 = {<x1,x2,x3> | <x1,x2,x3> Є X ∧ HÁROMSZÖG(x1,x2,x3) ∧ ÁLTALÁNOS(x1,x2,x3)} 
X2 = {<x1,x2,x3> | <x1,x2,x3> Є X ∧ HÁROMSZÖG(x1,x2,x3) ∧ EGYENLŐ(x1,x2,x3)} 
X3 = {<x1,x2,x3> | <x1,x2,x3> Є X ∧ HÁROMSZÖG(x1,x2,x3) ∧ SZABÁLYOS(x1,x2,x3)} 
X4 = {<x1,x2,x3> | <x1,x2,x3> Є X ∧ ¬ HÁROMSZÖG(x1,x2,x3)}

• pl.: T = {<3,4,5>, <3,3,4>, <7,7,7>, <2,3,6>} 
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Predikátum tesztelés
• A predikátum tesztelés a részfüggvény tesztelés egy változata, a vizsgált

komponenseket pusztán a predikátumok igaz és hamis kiértékelésére adott
tesztesetek határozzák meg

• A specifikációban a teljes program részkomponenseit egyértelműen
meghatározó predikátumokat azonosíthatunk

• A specifikációból azonosítható predikátumok C1 és C2, akkor a részfüggvény
tesztelés a C1 C2, C1 ¬C2, ¬C1 C2, ¬C1 ¬C2 predikátumok által meghatározott
teszteseteket veszi figyelembe
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Ekvivalencia osztályozás
• Az eljárás során a bemeneti értékeket ekvivalencia osztályokra bontjuk, és

minden osztályból veszünk egy reprezentánst, amivel a tesztet elvégezzük.

• Az ekvivalencia osztályok tulajdonságai miatt, miszerint uniójuk előállítja a
teljes halmazt valamint, hogy nincs közös elemük, biztosítja a teszt
teljességét és redundancia mentességet.

• A tesztesetek számának csökkenése természetesen attól is függ, hogyan
választjuk meg az osztályozási feltételt.
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Ekvivalencia osztályozás
• A háromszög probléma eseteben például, amikor a szabályos háromszögekre 

teszteljük a programot elég, ha az (5, 5, 5) hármast adjuk meg bemenetként 
es szükségtelen például a (6,6, 6), vagy a (100, 100, 100) esetek vizsgálata.

• Az ekvivalencia osztályozás kulcsa és ereje az osztályozási feltételek 
megválasztásában rejlik.

• Ez egy heurisztikus folyamat, melyhez először alaposan meg kell vizsgálni a 
lehetséges bemeneti értékek tartományát.
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Ekvivalencia osztályozás
• Amennyiben a program valamely értéktartományban várja a bemeneti

adatokat, akkor három osztályt érdemes létrehozni:

(1) az érvényes inputok,
(2) a tartomány alatti illetve
(3) feletti értékek alkotják.

• A háromszög probléma eseteben például a három osztály a következő lesz:
1. 1≤ x ≤200
2. x <1
3. x> 200
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Ekvivalencia osztályozás
Gyenge ekvivalencia-osztály tesztelés

• Tegyük fel, hogy adott egy F függvény, amely x1 es x2 értékeket kapja 
inputként.  A két számra a következő feltételek érvényesek:

a≤ x1 ≤d, ahol az [a, d] tartomány három résztartományból áll: 
[a, b),[b, c),[c, d)

e≤ x2 ≤g, ahol [e, g] szinten résztartományokra oszlik:

[e, f), [f, g]
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Ekvivalencia osztályozás
A gyenge ekvivalencia-osztály tesztelés eseten minden ekvivalencia-osztályból
kiveszünk egy-egy elemet, és ezekből állítjuk össze a tesztesetet.

• Az előző példa szemléltetése

koordináta rendszerben:

• A tesztesetek száma meg fog egyezni 

a nagyobb osztályszámú halmaz  

részosztályainak számával
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Ekvivalencia osztályozás
Erős ekvivalencia-osztály tesztelés

• Az együttes hibamegjelenés feltevéséből
indul ki, ezért az ekvivalencia-osztályok
kombinációjának mindegyikéből szükségünk
van tesztesetekre.

125

• A tesztesetek száma ebben az esetben
megegyezik az ekvivalencia-osztályok
számának szorzatával.
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Ekvivalencia osztályozás
Gyenge robusztus ekvivalencia-osztály tesztelés

• A robusztusság abból adódik, hogy figyelembe vesszük az érvénytelen
inputokat is

• Az érvényes inputokra válasszunk adatokat, a gyenge ekvivalencia-
osztályozáshoz hasonlóan.

• Érvénytelen inputok esetén pedig választunk egy értéket valamely érvénytelen
tartományból a többit pedig, ami a tesztesetben szerepel, érvényes
osztályokból kell választani.

• Egyszerű hibamegjelenés elve: egyszerre csak egy adat lehet hibás
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Ekvivalencia osztályozás

Problémák:

• A specifikációban gyakran nem rögzítik, 
hogy mik az elvárt kimeneti értékek egy 
érvénytelen teszteset eseten

• Az erősen típusos nyelvek kiküszöbölik 
a hibás értékekkel kapcsolatos 
problémákat
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Ekvivalencia osztályozás
Erős robusztus ekvivalencia-osztály tesztelés

• Hibás értékek figyelembevétele, többszörös hiba előfordulás lehetőségével
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Ekvivalencia osztályozás
Ekvivalencia-osztály tesztesetek a háromszög problémára
• A már ismertetett outputok alapján az ekvivalencia-osztályok:

R1 = {<a, b, c>: a, b, c oldalú szabályos háromszögek}
R2 = {<a, b, c>: a, b, c egyenlő-oldalú háromszögek}
R3 = {<a, b, c>: a, b, c oldalú altalános háromszögek}
R4 = {<a, b, c>: az a, b ás c oldalak nem alkotnak háromszöget}

• Mivel az a, b és c változóknak nincs valós alosztálya, így az erős és gyenge
ekvivalencia osztályozás, hasonló eredményt szolgáltat
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Ekvivalencia osztályozás
Gyenge ekvivalencia-osztály tesztesetek a háromszög problémára:
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Ekvivalencia osztályozás
Gyenge robusztus ekvivalencia-osztály tesztesetek a háromszög problémára
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Ekvivalencia osztályozás
Erős robusztus ekvivalencia-osztály tesztesetek a háromszög problémára
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Határérték analízis
Egy program felfogható egyetlen függvényként, amelynek bemeneti értékei
alkotják az értelmezési tartományt, kimeneti értékei pedig az értékkészletet.

• Példaként vegyük F függvényt, amely két értéket vár bemenetként:

a ≤ X1≤ b

c ≤ X2≤ d

• Bármely pont, amely a satírozott részen
belül található, érvényes input érték lesz.
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Határérték analízis
• A határérték analízis alkalmazása során a határértékekre fókuszálunk, hogy

teszteseteket készítsünk.

• A technika alkalmazása mögött az a racionális elgondolás áll, hogy a hibák
általában az inputtartományok széleinél tömörülnek.

• A határérték analízis alapját az input értékek kiválasztásának módja képezi.

• A teszthalmazba bekerül az érvényességi tartomány
• minimuma, a minimumnál eggyel nagyobb érték,
• egy átlagos érték,
• a maximumnál eggyel kisebb, valamit a maximum érték.
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Határérték analízis
• Itt is érvényes az egyszerű hiba előfordulás elve: a működés során előforduló

hibák (failure) többségének egyetlen kiváltó oka van (fault) és csak nagyon
ritkán fordul elő, hogy egy időben több dolog eredményezi ugyanazt a hibát.

• Ezért a tesztesetekben, egy változó kivételével, az összes többi a normál
értéket veszi fel, és csak annak az egynek az értekét változtatjuk.

• Példaként az F kétváltozós függvényhez tartozó tesztkészlet:

{<X1atl, X2min>,<X1atl, X2min+>,<X1atl, X2atl>,<X1atl, X2max->,<X1atl, X2max>,

<X1min, X2atl>,<X1min+, X2atl>,<X1atl, X2atl>,<X1max-, X2atl>,<X1max, X2atl>}
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Határérték analízis
A határérték analízis korlátjai:

• A határérték analízis kitűnőn alkalmazható azokban az esetekben, amikor a
függvény olyan paraméterekkel dolgozik, amelyek egymástól függetlenek
egy jól meghatározott tartományból veszik fel értéküket.

• A tartományok jó lehatároltsága is fontos szempont. Amikor a változók egy
fizikai jelenség mérésére szolgálnak, mint például hőmérséklet, nyomás,
sebesség, támadási szög, akkor a határok jelentősége óriási.

• Érdekes lehet azon is elgondolkozni, hogy milyen hibákra lehetne fényt 
deríteni olyan PIN kódokkal, mint 0000, 0001, 5000, 9998, vagy a 9999.
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Határérték analízis
Robusztusság-tesztelés

• A határérték analízisnek egy egyszerű
kiterjesztése.

• Meg kell vizsgálni, mi történik, ha a tesztérték
nagyobb, mint a tartomány felső határa
(max+), illetve kisebb, mint a minimum érték
(min-).

• A korábbi F kétváltozós függvény esetén:
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Határérték analízis
Tesztesetek a háromszög problémára

A min, min+, átlagos, max- és max
értékek rendre az 1, 2, 100, 199, 200
számok lesznek.

Szükséges tesztesetek száma:

4n + 1 = 13
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Határérték analízis
Tesztesetek a „NextDate” problémára:

A problémában szereplő változók az év,
hónap és nap. A hozzájuk tartozó
határérték teszteléshez szükséges értékek:
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Speciális érték tesztelés
• A legszélesebb körben használják funkcionális tesztelésre.

• A leginkább intuitív módon végezhető, kevésbé formális eljárás.

• A speciális értékekkel való tesztelés során a tesztelő saját általános
ismereteire és más szoftverekkel kapcsolatos tapasztalataira hagyatkozik.

• Például a NextDate() függvény esetében, nagyobb hangsúlyt fektet olyan
dátumokra, mint a február 28. , 29. és a szökőévek.

140



10/26/2020

32

Ok-okozat gráfok
A szoftver tesztelése sokkal egyszerűbb lehetne, ha a teszteseteket
automatikusan generálhatnánk a követelmények alapján. Ehhez nyújtanak
segítséget az ok-okozat gráfok.

• Egy gráf kialakítása során első lépésként alaposan át kell tanulmányozni a
funkcionális követelményeket.

• Beszámozunk minden okot és okozatot (hatást), amivel találkoztunk. Ezek
után már fel tudjuk rajzolni a gráf csúcsait.

• Az előbb számot kapott logikai feltételek közül az okok kerülnek balra a
gráfban, míg az okozatok jobbra.
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Ok-okozat gráfok
A gráfok készítése során használatos jelölések:
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Ha A akkor B

Ha ¬A akkor B

Ha (A és B) akkor C

Ha (A vagy B) akkor C

Ha ¬(A vagy B) akkor C

Ha ¬(A és B) akkor C
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Ok-okozat gráfok
Példa az ok-okozat gráfok használatára:
• Egy automata két karaktert vár a bemenetre, az első "a" vagy "b", a második

pedig egy szám. Amennyiben az első karakter helytelen a visszatérési érték
„Hiba1”, ha pedig a második karakter nem szám, akkor „Hiba2”.

• A problémában megfogalmazott bemeneti feltételek (okok) a következők:
• 1: az első bemeneti érték „a”
• 2: az első bemeneti érték „b”
• 3: a második bemeneti érték szám
• 12: az 1. es 2. feltétel diszjunkciója
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Ok-okozat gráfok
Példa az ok-okozat gráfok használatára:

A gráfban feltüntethetünk bizonyos kiegészítő megszorításokat is:

• E: 1 és 2 közül legfeljebb az egyik lehet igaz

• O: egy es csak egy feltétel lehet igaz

• I  : legalább az egyiknek igaznak kell lenni

• R: megköveteljük, hogy ha az 

egyik igaz a másiknak is igaznak kell lennie

• M: ha 1-es igaz, akkor  2-esnek hamisnak

kell lenni
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Döntési táblák
A döntési táblákat az 1960-as évek óta használják a feladatban megfogalmazott
logikai kapcsolatok reprezentálására. Nagyon jól alkalmazhatóak olyan esetben,
amikor sokféle logikai kapcsolatot tartalmazó feladathoz kell teszteseteket
generálni.

Négy részből tevődik össze:
• a sorokat elnevezzük az ok-okozat gráfoknál megállapított okokkal,
• majd alájuk felsoroljuk a hatásokat

• a tesztesetek az oszlopokban fognak kialakulni: minden egyes oszlopban
feltüntetjük, hogy a tesztesetben teljesül-e egy feltétel és, hogy mi a feltétel
kombinációhoz tartozó hatás
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Döntési táblák
Példa döntési táblára:
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Döntési táblák

Döntési tábla az automatás példához:
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Miért négy teszteset van?

A 70-es állapotba kétféle módon is
eljuthatunk, vagyis két független út vezet
hozzá…mindkét esetet le kell tesztelni.

Az eredeti 23 = 8 teszteset helyett,
mindössze 4 tesztesettel elvégezhető a
tesztelés.
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Funkcionális tesztelés áttekintése
• Mindegyik eljárás úgy tekint a programra, mint egyfajta matematikai

függvényre, ami megfeleltetést hoz létre a bemeneti es kimeneti értékek
között

• Az ekvivalencia osztályozás során a bemeneti értékeket kell közelebbről
megvizsgálni annak érdekében, hogy osztályokba sorolhassuk őket.

• A határérték vizsgálattal való megközelítés eseten a teszteseteket a
bemeneti tartományok határai határozzák meg

• A döntési tábla használata esetén, amihez meg kell vizsgálni a feladatban 
szereplő változók között fennálló logikai kapcsolatokat
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