
A harmadik feladatban specifikáció alapján kellett manuális tesztet végezniük a versenyzőknek a 

megadott szoftveren. Az első feladatban meghatározott specifikáció javított változata alapján kellett a 

teszteket elvégezni és a hibákat feljegyezni.  

Az alább szereplő hibákat szándékosan helyeztük el a programban. 

1. Vendég listában nem jeleníti meg a középső nevet a bal oldalon található táblázatban. 

2. Vendég lista alapértelmezett rendezése sorszám szerint növekvő, pedig a specifikáció név szerint 

kéri. 

3. Előtag értéklista nem egyezik meg a specifikációval. 

4. Előtag lehet több mint 4 karakter, pedig specifikáció szerint csak 4. 

5. Vezetéknév és keresztnév kötelező mezőknél nem egyértelműen jelzi, hogy melyik mező 

kötelező  (a specifikáció így kéri). 

6. Telefon mezőkben a maszkot nem figyeli, bármilyen karakter beírható, nem csak a 

specifikációban adottak. 

7. Specifikációban szereplő dátumokra vonatkozó értékkészlet ellenőrzése nem megfelelő, 

beállítható annál kisebb és nagyobb érték is. 

8. Utolsó látogatásnál nem ellenőrzi, hogy nagyobb-e, mint az Első látogatás. 

9. Utolsó látogatás akkor is beállítható, ha Első nincs kitöltve, pedig a specifikáció ilyenkor tiltaná. 

10. Ajánlás típusa alapértelmezett értéke eltér a specifikációban kérttől. 

11. Más vendég ajánlotta mezőben nem jeleníti meg a középső nevet, pedig a specifikáció kéri. 

12. Ajánlás mezők nem kötelezőek, pedig specifikáció az Ajánlás típusától függően kötelezőre teszi 

őket. 

13. Megye és Város is kap alapértelmezett értéket, pedig a specifikáció szerint nem kéne. 

14. Új rekord mentésnél nem törli ki a szerkesztőben lévő irányítószámot. 

15. Otthoni és munkahelyi telefonszámot módosításkor felcseréli. 

16. Email esetén nincs maximum hossz ellenőrzés, pedig specifikáció szerint van maximum. 

17. Email mezőben a maszkot nem figyeli, bármilyen inputot elfogad. 

18. Módosításnál a Megjegyzés mezőbe írt hosszú ő és ű elveszik, helyette o és u kerül be. 

19. Direkt marketing engedélyezett alapértelmezett értéke eltér a specifikációban kérttől. 



20. Specifikáció nem írja, de vendég nevet egyedinek ellenőrzi a program. 

Minden megtalált hiba 10 pontot ért, de maximum 150 pont volt szerezhető a feladat megoldása során! 

 


