
A negyedik feladatban az előző feladatban tesztelt alkalmazás egy új funkcióját kellett felderítő teszttel 

megvizsgálni a versenyzőknek. Az új funkcióhoz nem készült specifikáció. Sok versenyző a harmadik 

feladatban használt specifikáció alapján is vett fel hibajegyeket, ezekre azonban nem tudtunk pontot 

adni, hiszen jeleztük, hogy úgy kell tesztelni, mintha nem lenne specifikáció. 

Az alább szereplő hibákat szándékosan helyeztük el a programban. 

1. Csoportról más típusra módosításnál figyelmeztetés nélkül törli az összes tagot 

2. Csoportba be lehet tenni csoportot, de nem jól kezeli: Access Violation 

3. Üres csoportra hibaüzenet: List index out of bounds 

4. Csoporton belül hiába inaktív a beviteli mező, mindenképpen mutatja 

5. Numerikus mező: tizedeseket bele lehet írni, de nem jeleníti meg 

6. Logikai érték igaz állapotát nem menti 

7. Ha annyi dinamikus tulajdonságot vesz fel, hogy nem fér ki a képernyőre, nem kapcsol be a 

görgető és egyes tulajdonságok nem érhetők el semmilyen módon 

8. Csoport típusú tulajdonság másolásánál nem másolja a tagokat 

9. Csoportba tartozó tulajdonság rögzítésekor ismételt rögzítésnél nem jegyzi meg, hogy melyik 

csoportba kell betenni 

10. Felsorolás mutatott értéknél nem menti az őű karaktereket 

11. Tulajdonság törlésénél ha van már beállítva bármelyik vendégnél, akkor hibaüzenetet ad 

12. Típusváltásnál nem vesznek el értékek, pedig a program üzenetben jelzi, ha ez indokolt lenne 

13. Lehet új elemet felvenni már meglévő sorrenddel 

14. Csoporton belül nem nézi a sorrendet 

15. Tulajdonságoknál nem lehet menteni értékkészletet 

16. Szöveges mezőknél (pl. név) nincs megfelelő validálás 

Minden megtalált hiba 10 pontot ért, de maximum 140 pont volt szerezhető a feladat ezen részének 

megoldása során!  

További 10 pont volt szerezhető ergonómiai észrevételekkel, javaslatokkal, mint például: 

1. Gombokon nincsen ALT billentyűvel elérhető hotkey vagy egyéb gyorsbillentyű 

2. Szerkesztő módban nincs Bezárás gomb 



3. Nem lehet a rekordokat szűrni a táblázat fejlécével 

4. Csak külön ablakon lehet karbantartani a kapcsolódó listákat (Foglalkozás, Ajánlás) 

5. Az ablak átméretezésénél nem méreteződik a táblázat 

6. Más vendég ajánlotta mezőben a keresésre nincs túl sok lehetőség, csak az elejét begépelni 


