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ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

1. Історія розвитку тестування програмного забезпечення 

 

Тестування програмного забезпечення — техніка контролю якості, що 

перевіряє відповідність між реальною і очікуваною поведінкою програми завдяки 

кінцевому набору тестів, які обираються певним чином. 

Якість не є абсолютною, це суб'єктивне поняття. Тому тестування, як 

процес своєчасного виявлення помилок та дефектів, не може повністю 

забезпечити коректність програмного забезпечення. Воно тільки порівнює стан і 

поведінку продукту зі специфікацією. При цьому треба розрізняти тестування 

програмного забезпечення й забезпечення якості програмного забезпечення, до 

якого належать всі складові ділового процесу, а не тільки тестування. 

У 1960-х багато уваги приділялося «вичерпному» тестуванню, яке повинно 

проводитися з використанням усіх шляхів у коді або всіх можливих вхідних 

даних. Було відзначено, що в цих умовах повне тестування ПЗ неможливе, тому 

що, по-перше, кількість можливих вхідних даних дуже велика, по-друге, існує 

безліч шляхів, по-третє, складно знайти проблеми в архітектурі та специфікаціях. 

З цих причин «вичерпне» тестування було відхилено й визнано теоретично 

неможливим. 

На початку 1970-х тестування ПЗ розглядалося як «процес, спрямований на 

демонстрацію коректності продукту» або як «діяльність з підтвердження 

правильності роботи ПЗ». У програмній інженерії, яка в той час зароджувалася, 

верифікація ПЗ визначалася як «доказ правильності». Хоча концепція була 

теоретично перспективною, на практиці вона вимагала багато часу й не 

охоплювала всі аспекти тестування. Було вирішено, що доказ правильності — 

неефективний метод тестування ПЗ. Однак, у деяких випадках демонстрація 

правильної роботи використовується і в наші дні, наприклад, приймально-

здавальні випробування.  

У другій половині 1970-х тестування представлялося як виконання 

програми з наміром знайти помилки, а не довести, що вона працює. Успішний 

тест — це тест, який виявляє раніше невідомі проблеми. Даний підхід цілком 

протилежний попередньому.  

Зазначені два визначення являють собою «парадокс тестування», в основі 

якого лежать два протилежних твердження: з одного боку, тестування дозволяє 

переконатися, що продукт працює добре, а з іншого — виявляє помилки у ПЗ, 

показуючи, що продукт не працює. Друга мета тестування є більш продуктивною 

з точки зору поліпшення якості, оскільки не дозволяє ігнорувати недоліки ПЗ. 
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У 1980-х тестування розширилося таким поняттям як запобіганням 

дефектам. Проектування тестів — найбільш ефективний з відомих методів 

запобігання помилок. В цей же час почали висловлюватися думки, що 

необхідна методологія тестування, зокрема, що тестування повинно 

включати перевірки впродовж усього циклу розроблення, при цьому це має 

бути керований процес. В ході тестування треба перевірити не тільки 

зібрану програму, але й вимоги, код, архітектуру, самі тести. «Традиційне» 

тестування, яке існувало до початку 1980-х, відносилося тільки до 

скомпілювати, готової системі (зараз це зазвичай називається системне 

тестування), але надалі тестувальники стали залучатися в усі аспекти 

життєвого циклу розроблення. Це дозволяло раніше знаходити проблеми у 

вимогах та архітектурі й тим самим скорочувати терміни та бюджет 

розроблення.  

Продовжити перегляд 

 

2. Тестування програмного забезпечення та його основна мета 

 

У кожного фахівця і експерта у конкретній галузі своє унікальне 

пояснення цього терміну. Інколи такий різний зміст вражає!   

Не потрібно стверджувати що це неправильно, й так не повинно бути! 

Це навпаки позитивне явище, свідчення того, що Software 

Testing розвивається як індустрія та наука. Відбуваються поділи, 

викристалізовуються течії, напрямки, їх філософія. 

     Зокрема інакшості в трактуванні зумовлено різними цілями, котрі 

переслідує тестування у тій чи іншій компанії або організації. Нерідко 

пов’язується із особливостями тестування різних категорій продуктів 

(медицина, освіта, фінанси, туризм, e-commerce тощо). 

     Всіма застосовуються відмінні техніки, методики, практики тестування 

програмного забезпечення. Оскільки у процесі тестування кожен має право 

вибирати, те що йому потрібно в даний момент, для вирішення конкретної 

проблеми, задачі в роботі. 

 

Продовжити перегляд 

Звідси основна мета Тестування Програмного Забезпечення, яка 

полягає у намаганні виміряти рівень якості програмного забезпечення 

вцілому з точки зору основних вимог —(Quality Assurance). 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: Тестувальники не виконують жодні дії, які 

безпосередньо змінюють якість. Виконавши тест, тестувальники не 

file:///C:/Users/Anna/Desktop/Методичне%20забезпечення%20на%20сайт/ЕС/2.docx
file:///C:/Users/Anna/Desktop/Методичне%20забезпечення%20на%20сайт/ЕС/2.docx


впливають на базовий код, тому якість програмного забезпечення залишається 

незмінною. Якість програмного продукту може будь-яким чином змінюватися 

тільки подальшими діями розробників. Якість продукту — це не є лише  

відповідальныстю тестувальників. Це відповідальність та ціль усіх членів 

команди.  

 

3. Життєвий цикл тестування програмного забезпечення 

 

Життєвий цикл тестування програмного забезпечення) — це всі дії, що 

виконуються під час тестування програмного продукту. 

Життєвий цикл програмного забезпечення (SDLC – Software 

Development Life Cycle) – період часу, який починається з моменту прийняття 

рішення про необхідність створення програмного продукту і закінчується в 

момент його повного вилучення з експлуатації. Цей цикл – процес побудови і 

розвитку програмного забезпечення. 

 

Етап 1 – Планування (Planning). На цій фазі клієнт пояснює основні деталі і 

концепції проекту, оговорюється необхідний ресурс, час і бюджет, що необхідний 

для розробки. 

Етап 2 – Аналіз вимог (Requirements analysis). Ця фаза розрахована для 

підготовки набору вимог. Потім йде етап узгодження вимог. Як результат ми 

маємо отримати узгоджений документ з вимогами. 

Етап 3 – Дизайн і розробка (Design & Development). На цій фазі визначаються 

основні концепції дизайну програмного забезпечення. Після узгодження дизайну 

починається безпосередньо розроблення продукту. 

Етап 4 – Впровадження (Implementation). Включає в себе програмування і 

отримання кінцевого продукту (бібліотеки, білди, документація). 

Етап 5 – Тестування (Testing). На цій фазі проводиться перевірка на 

відповідність вимогам і підтвердження того, що продукт розроблений згідно з 

ними. 

Етап 6 – Оцінка (Evaluation). На фазі оцінки (або пререлізу) продукт оцінюється 

замовником і вносяться останні уточнення. 

Етап 7 – Реліз (Release). Заключна фаза розробки, враховуються уточнення, що 

зроблені замовником на фазі оцінки. Підготовка продукту в «коробці». 

Етап 8 – Підтримка (Support). Фаза технічної підтримки продукту. 

Тестоване програмне забезпечення повинно проходити кожен з етапів 

тестування, обумовлених продакт овнерами, менеджментом компанії розробника 

та тест-дизайнерами для того, щоб вважати програмний продукт відносно якісним 

або придатним до використання. 

http://moodle.chdu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=1021&concept=%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


 

4. Роль тестування в розробці програмного забезпечення 

Чому ж тестування в рамках даного процесу настільки важливе? Ось кілька 

причин: 

1. Тестуваннядозволяєперевірити, чи правильно реалізованоусівимоги до ПЗ, 

щорозроблялось. 

2. Тестуваннядопомагає у виявленнідефектів / помилок та 

забезпечуєїхрозпізнавання / вирішення до 

етапурозгортанняпрограмногозабезпечення. 

3. Тестуванняпом’якшуєнаслідки та ризикивтратякщопрограмний продукт все ж 

випустили по неправильнихвимогах. Вимоги в такому 

випадкунамагаютьсячасткововиправити, переоцінити. Програмупокращити. 

4. Тестуваннятакождемонструє, щостворене ПЗ працюєвідповідаєтакожвимогам до 

продуктивності. 

5. Тестуваннядопомагаєперевіритиналежнуінтеграцію та взаємодіюпрограми з 

навколишнімсередовищем. 

Люди схильні помилятися, людські помилки можуть призводити до порушення 

нормальної роботи ПЗ на всіх стадіях розробки програмного забезпечення, 

причому наслідки цього можуть бути найрізноманітнішими — від незначних до 

катастрофічних: ну, подумаєш, формочка на сайті не підсвічує, до тестування 

системи контролю запуску протонного колайдера або тестування безпечності 

використання рентгенівського апарату, який потенційно може спричинити шкоду 

людському здоров’ю. Для програмного забезпечення будь-якої складності 

неможливо вилучити всі проблеми. Проте тестування допомагає виявити 

більшість помилок, з якими може зіткнутися користувач, й потенційно зменшує 

ризик виникнення проблем з програмою у майбутньому. 

 

5.Тестування Програмного Забезпечення для самого тестувальника. 

1) Investigation — Розслідування: 

Процес тестування в чомусь схожий із дедективним розслідуванням. 

Процес Тестування Програмного Забезпечення не завжди може бути 

передбачуваним, а кінцевий результат Тестування ПЗ  цілком відомим. 

Але робота тестера, полягає розкрити таємну інформацію на усьому шляху, 

яка допоможе людям приймати правильні рішення. Це набагато більше, ніж 

лише опрацювати специфікацію і шляхом порівняння зробити свою оцінку. 

Документації властивий фактор очікування. 

Тестувальнику під час роботи потрібно мислити критично, задавати складні 

питання, зважувати ризики, помітити такі речі, які на перший погляд здаються 

несуттєвими, однак котрі при суворій експертизі набагато важливіші ніж 



здавалося й потребують подальшого дослідження. Тут, Славнозвісне: — Дедукція 

Сер! 

2) Exploratory — Дослідження 

Тестування програм не повинно сприйматися виключно як завдання 

пройти тест-кейси складені по опрацюванню вимог. Звісно вимог необхідно 

дотримуватися, але пробуйте трішечки !!! виходити за їх рамки. 

Наскільки б вимоги не видавалися повними, вони ніколи не стануть вичерпним 

переліком, який наперед передбачить що програмне забезпечення буде робити 

в реальності. Завжди будуть вимоги, які не зазначені, які не передбачили або 

опустили. Звідси тест кейси не можуть повністю покрити програму. 

 

Продовжити перегляд 

Підсумок: 

Тестування — це структурована технічна діяльність, це робота, котра дається не 

легко. З часом потрібно навчитися щось автоматизувати, а це узагалі далеко не 

просте завдання. Це розуміння рамок автоматизації, визначення моментів, коли 

слід автоматизовувати, знання коду. 

 

Визначення: 

План Тестування (Test Plan) – це документ, що описує весь обсяг робіт 

з тестування, починаючи з опису об’єкта, стратегії, розкладу, критеріїв початку і 

закінченнятестування, до необхідного в процесі роботи обладнання, спеціальних 

знань, а також оцінки ризиків з варіантами їх дозволу . 

Тестовий випадок (Test Case) – це артефакт, що описує сукупність кроків, 

конкретних умов і параметрів, необхідних для перевірки реалізації функції, що 

тестується або її частини. 

Основні атрибути Test Case: 

 ID (номер), 

 Name (ім’я), 

 Preconditions (умови і параметри), 

 Steps (кроки до відтворення), 

 Expectedresult (очікуваний результат), 

 Actualresult (фактичний результат), 

 Postconditions (постумови) 

Тест дизайн (Test Design) – це етап процесутестування ПЗ, на якому 

проектуються і створюються тестові випадки (тест кейси), відповідно з 

визначеними раніше критеріями якості і цілями тестування. 
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Баг / Дефект Репорт (Bug Report) – це документ, що описує ситуацію або 

послідовність дій, що призвела до некоректної роботи об’єкта тестування, із 

зазначенням причин і очікуваного результату. 

Тестове Покриття (Test Coverage) – це одна з метрик оцінки якості тестування, 

що представляє із себе щільність покриття тестами. 

Специфікація Тест Кейсів (Test Case Specification) – це рівень деталізації опису 

тестових кроків і необхідного результату, при якому забезпечується розумне 

співвідношення часу проходження до тестового покриття 

Час Проходження Тест Кейса (Test Case Pass Time) – це час від початку 

проходження кроків тест кейса до отримання результату тесту. 

Питання і завдання студентам для контролю знань. 

 Щотакетестування? 

 Які ви знаєте періоди розвитку тестування? 

 Щотаке«парадокс тестування»? 

 Основна мета тестування програмного забезпечення? 

 Яка різниця між верифікацією та валідацією? 

 Що таке життєвий цикл тестування програмного забезпечення? 

 Опишіть важливість тестування в програмному забезпеченні. 

 Яке місце займає реліз в процесі тестування програмного забезпечення? 

 Які основні цілі процесу тестування? 
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