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Szoftver-
minőségbiztosítás

A szoftver-
minőségbiztosítási 
rendszer (folyt.)



Eljárások, munkautasítások
❖ Eljárás: egy adott módja valami 

elvégzésének

❖ részletezett tevékenységek, 
végrehajtandó folyamatok

❖ univerzálisak a szervezetben

❖ standardizálás (rögzített forma és 
struktúra)

❖ Munkautasítás: olyan feladatokra, melyekre  
uniformizált módszerek  nem vonatkoznak

❖ egyedi eljárások támogatása  (adaptálás, 
specializálás)

❖ kézikönyvek



Eljárások, munkautasítások kialakítása

Nemzetközi, 
nemzeti szabvány Szervezeti politika

Szervezeti eljárások

Munkautasítások



Folyamat, eljárás

Belépési 
kritérium

Feladat definíció

Validálás definíció

Kilépési 
kritérium

Input Output



Eljárások aktualizálása

❖ Technológiai változások (eszközök, sw, hw, stb.)

❖ A szervezet tevékenységi területének változása

❖ Ügyfél javaslatok a fejlesztésre

❖ Sikerek és sikertelenségek elemzésének eredménye

❖ Belső auditok eredményei



Folyamat "tudás menedzsment" (pl.)

Szervezet specifikus Wiki



Minőség támogatási eszközök
❖ Dokumentum sablonok

❖ rögzített formátum (tartalomjegyzék)

❖ rögzített (kötelező) alkalmazási kör

❖ belső terjesztés (pl. intranet)

❖ Dokumentum típusok (standardizált)

❖ szoftver követelmény specifikáció (SRS)

❖ rendszer/alrendszer tervezési dokumentum (SSDD)

❖ működtetési/használati kézikönyv (OM)

❖ interfész terv dokumentum (IDD)

❖ szoftver tesztelési terv (STP)



Sablonok használatának előnyei

❖ Dokumentum előállítás gyorsítása

❖ Dokumentum teljességének biztosítása

❖ Új munkatársak integrációjának segítése

❖ Dokumentum validálásának támogatása (doc. review)

❖ Információ keresésének/megtalálásának támogatása 



Ellenőrző listák
❖ Valamilyen tevékenység végrehajtása előtti ellenőrzésére
❖ Kettős cél:

❖ ellenőrizendő elemek listája
❖ ellenőrzés eredményének rögzítése

❖ Előnyök:
❖ fejlesztői önellenőrzés (dokumentumok, kód)
❖ munka előkészítése
❖ felülvizsgálatok hatékonyabbá tétele



Személyzet képzése, minősítése
❖ Általános célok

❖ A legutolsó elérhető szakmai tudás biztosítása

❖ professzionalizmus

❖ Képzési célok

❖ szakmai tudás fejlesztése -> megfelelő hatékonyság

❖ a szervezet standardjainak való megfelelés biztosítása

❖ a szoftver min.bizt. eljárások, ismeretek közvetítése



A képzési folyamat
Szoftver-technológiai 

eredmények Eszközök, eljárások Fejlesztői tudás

Tudás-szükséglet 
meghatározása

Képzési szükségletek 
meghatározása

Képzés/minősítés

Értékelés

Képzési programMinősítési rendszer



Képzés, minősítés
❖ Képzés-típusok

❖ Képzés, tréning: új alkalmazottaknak az adott pozícióhoz
❖ Újra képzés, továbbképzés: új pozíciókhoz, új feladatokhoz
❖ Frissítés: szükségletek szerint

❖ Minősítések és szintek
❖ Végzettség
❖ Belső kurzusok
❖ Szakmai tapasztalat a szervezetben
❖ Szakmai értékelések



Képzés, minősítés (folyt.)
❖ Képzési formátumok

❖ rövid előadások, prezentációk
❖ hosszabb kurzusok (napok, hetek, hónapok)
❖ belső tréning (in-house), külső képző intézmények

❖ Képzések értékelése
❖ időszakos teljesítmény értékelések
❖ kérdőívek
❖ kudarcok és sikerek kiértékelése



Javító és megelőző tevékenységek
❖ Corrective And Preventive Actions (CAPA)

❖ Javító tevékenységek

❖ visszacsatolási tevékenység: nem-megfelelőség -> 
források meghatározása -> javított gyakorlat, 
eljárások

❖ Megelőző tevékenységek

❖ potenciális minőségi problémák azonosítása -> 
javított gyakorlat, eljárások



Konfiguráció menedzsment

❖ Aktív szoftver -> állandó változások

❖ Konfiguráció menedzsment: szoftver változások 
irányítása

❖ konfigurálható szoftver elemek menedzselése -> 
termék és szolgáltatás integritás biztosítása

❖ szoftver verziók azonosítása



Szoftver konfiguráció

❖ Szoftver konfiguráció elem (SCI): jóváhagyott szoftver 
kód, dokumentum egység, a konfiguráció menedzsment 
számára megkülönböztethető entitás

❖ Szoftver konfiguráció elem verzió: jóváhagyott 
állapotban lévő konf. elem

❖ Szoftver konfiguráció verzió: szoftver konf. elem 
verziók egy jóváhagyott, kiválaszott halmaza, adott 
időpontban konzisztens szoftver rendszer



Szoftver konfiguráció (szeml.)
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Szoftver konfiguráció elemek

❖ Tervezési dokumentumok

❖ Szoftver forráskód

❖ Adatfájlok

❖ Tesztesetek (leírások, scriptek)

❖ Fejlesztő eszközök



Szoftver konfiguráció menedzsment
❖ Feladatok

❖ Szoftver változások kezelése

❖ Szoftver konf. elem és szoftver konfigurációk 
kibocsátása

❖ Szoftver konfiguráció kezelési információs 
szolgáltatások biztosítása

❖ Szoftver konfiguráció kezelési szabályozásnak való 
megfelelés ellenőrzése



Szoftver konfiguráció verzió kibocsátása

❖ Okok:

❖ hibás szoftver konfiguráció elem

❖ új, ügyfél általi igény (feature)

❖ belső (fejlesztői) javítási kezdeményezés

❖  Kibocsátások (release) típusa

❖ alap (baseline) verziók

❖ átmeneti verziók



Szoftver konfiguráció verzió kibocsátása (folyt.)

❖ Baseline verziók

❖ Tervezett

❖ Átvizsgált, tesztelt, jóváhagyott

❖ További fejlesztések kiindulási alapja

❖ Átmeneti verziók

❖ Azonnali javítások, adaptáció

❖ Korlátozott felhasználás (ügyfelekre, időben, stb.)

❖ Pilot verziók



Változás-kezelés

❖ Változtatási igények (change request) vizsgálata, 
megfelelő igények implementálása

❖ Új szoftver konfiguráció verziók minőségének 
biztosítása



Változtatási igények értékelése
❖ A javasolt változtatás hozzájárulása a termékhez

❖ A változtatás sűrgőssége

❖ A javasolt változtatás hatása a projekt határidőkre, 
szolgáltatás szintre

❖ Az implementáláshoz szükséges erőfeszítések

❖ Szükséges szoftver min.bizt. erőfeszítések (validálás)

❖ Becsült szakmai erőforrás és költségszükséglet



Change request, bug tracking eszözök (pl.)

IBM ClearQuest



Szoftver konfiguráció menedzsment terv

❖ Projektek, szoftver termékek áttekintése

❖ Baseline-ok listája

❖ Szoftver konfiguráció elemek listája ~ verziók

❖ Fejlesztési és karbantartási projekt tervek és 
konfigurációk viszonyának leírása



Szoftver konfiguráció evolúciós modellek
❖ Meghatározó tényezők

❖ A szoftver rendszer jellemzői
❖ Az ügyfélkör összetétele

❖ Evolúciós modellek
❖ Lineáris modell (új konfiguráció verzió lecseréli az előzőt)

❖ egy ügyfélnek
❖ uniformizált termék (szoftver csomag)

❖ Fa modell (több párhuzamos verzió)
❖ több ügyfél
❖ különböző termékek, termékvonalak



Fa evolúciós modell (szeml.)
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Konfiguráció menedzsment támogatás

❖ Csak komputerizált szolgáltatással kezelhető 
hatékonyan és megbízhatóan.

❖ Szolgálatások:

❖ koordináció (elosztott, egyidejű team munka)

❖ változtatások harmonizálása (merge)

❖ elem (fájl) verziók védelme

❖ mentés, archíválás (backup)



Dokumentáció-kezelés
❖ Kontrollált dokumentum: elkészítése, tárolása, 

visszakeresése és kivonása a forgalomból szabályozott.

❖ Célok:

❖ dokumentum minőségének (tartalom, időszerűség) 
biztosítása

❖ dokumentum rendelkezésreállásának 
(elérhetőségének) biztosítása

❖ szoftver meghibásodások elemzésének támogatása



Kontrollált dokumentumok
❖ Szoftver fejlesztési szerződések
❖ Szoftver karbantartási szerződések
❖ Rendszer és szoftver követelmény specifikáció dok.
❖ Tervezési (design) dokumentumok
❖ Adatbázis tervek, leírások
❖ Szoftver teszt tervek
❖ Felülvizsgálati és tesztelési jelentések
❖ Szoftver változtatási igények
❖ Menedzsment riportok, meeting minutes
❖ Audit jelentések



Dokumentum menedzsment eljárások

❖ Dokumentum típusok definíciója

❖ Dokumentum előállítás követelményeinek kialakítása

❖ Dokumentum jóváhagyás (validálás) követelményeinek 
kialakítása

❖ Dokumentum tárolási és visszakeresési eljárások, 
eszközök kialakítása

❖ Dokumentum verzió menedzsment



Dokumentum-kezelő rendszer (pl.)

IBM ClearCase Document Web Frontend



Összefoglaló kérdések

❖ Milyen elemei vannak a szoftver min.bizt. rendszernek?

❖ Milyen szoftver-fejlesztési tevékenységeket érint?

❖ Milyen támogató eszközök állnak rendelkezésre?

❖ Milyen tényezők határozzák meg a szoftver min.bizt. 
rendszer kialakítását?

❖ Milyen esetben kell változtatni a min.bizt. rendszeren?


