
Конспект лекції № 3. 

Тема: Вимоги програмного забезпечення 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як „Вступ до фаху” та „Інформатика”,  

 

Мета лекції: познайомити з поняттям тестування, його властивостями та 

способами реалізації; розглянути фази життєвого циклу тестування програмного 

забезпечення; визначити яке місце займає тестування в процесі розробки 

програмного забезпечення 

 

План лекції: 

1. Фази тестування.  

2. Особливості вимог програмного забезпечення.  

3. Характеристики якості програмного забезпечення.  

 

Опорні поняття: фаза тестування, життєвий цикл, баг, «парадокс тестування», 

верифікація, валідація,, планування, аналіз вимог, оцінка, реліз, підтримка. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

 Андон Ф.И., Коваль Г.И., Коротун Т.М., Лаврищева Е.М., Суслов В.Ю 

Основы инженерии качества программных систем. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – К.: Академпериодика, 2007. – 672 с.  

 Дастин Э., Рэшка Дж., Пол Дж. Автоматизированное тестирование 

программного обеспечения: Пер.с англ.-М.: Изд-во: Лори, 2003. – 592 с.  

 Дідковська М.В., Тимошенко Ю.О. Тестування: Основні визначення, 

аксіоми та принципи. Текст лекцій. Частина І. 2010. – 62с. 

 

 

Інтернет ресурси:  

 Тестування програмного забезпечення: [Електрон. ресурс]. / Режим 

доступу:http://moodle.chdu.edu.ua/course/view.php?id=1021 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, 

мультимедійна презентація.  

 

 



ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

1. Фази тестування 

Фази тестування: 

 Створення тестового набору (Test Suit) для конкретного середовища 

тестування (Testing Environment) 

 Прогон програми на тестах з отриманням протоколу результатів 

тестування (Test Log) 

 результатів виконання програми на наборі тестів з метою прийняття 

рішення про продовження або зупинку мтестування. 

 

Класи еквівалентності (Equivalence class): 

Підхід полягає в наступному: вхідні / вихідні дані розбиваються на класи 

еквівалентності, за принципом, що програма веде себе однаково з кожним 

представником окремого класу. Таким чином, немає необхідності тестувати всі 

можливі вхідні дані, необхідно перевірити по окремо взятому представнику класу. 

Клас еквівалентності – це набір значень змінної, який вважається 

еквівалентним. 

Тестові сценарії еквівалентні, якщо: 

 Вони тестують одне і те ж; 

 Якщо один з них знаходить помилку, то й інші виявлять її; 

 Якщо один з них не знаходить помилку, то й інші не виявлять її. 

Еквівалентне розбиття: Розробка тестів методом чорного ящика, в якому 

тестові сценарії створюються для перевірки елементів еквівалентної області. Як 

правило, тестові сценарії розробляються для покриття кожній області як мінімум 

один раз. 

Приклад: 

Припустимо, ми тестуємо Інтернет-магазин, який продає олівці. У 

замовленні необхідно вказати кількість олівців (максимум для замовлення – 1000 

штук). Залежно від замовленої кількості олівців змінюється вартість: 

 1 – 100 – 10 грн. за олівець; 

 101 – 200 – 9 грн. за олівець; 

 201 – 300 – 8 грн. за олівець і т.д. 

З кожною новою сотнею, ціна зменшується на гривню. 

 

Продовжити перегляд 
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2. Особливості вимог програмного забезпечення. 

Вимоги (Requirements) до програмного забезпечення – сукупність 

тверджень щодо атрибутів, властивостей, або якостей програмної системи, що 

підлягає реалізації: 

1. Одиничність – Вимога описує одну і тільки одну річ. 

2. Завершеність – Вимога повністю визначена в одному місці і вся необхідна 

інформація присутня. 

3. Послідовність – Вимога не суперечить іншим вимогам і повністю 

відповідає зовнішній документації. 

4. Атомарність – Вимога не може бути розбита на ряд більш детальних вимог 

без втрати завершеності. 

5. Відстежування – Вимога повністю або частково відповідає діловим 

потребам як заявлено зацікавленими особами і задокументовано. 

6. Актуальність – Вимога не стала застарілою з часом. 

7. Здійснимість – Вимога може бути реалізовано в межах проекту. 

8. Недвозначність – Вимога коротко визначена без звернення до технічного 

жаргону та інших прихованих формулювань. Вона виражає об’єктивні 

факти, можлива одна і тільки одна інтерпретація. Визначення не містить 

нечітких фраз. Використання негативних тверджень заборонено. 

9. Обов’язковість – Вимога представляє певну характеристику, відсутність 

якої призведе до неповноцінності рішення, яка не може бути проігнорована. 

10. Верифікованість – Реалізованість вимоги може бути визначена через один 

з чотирьох можливих методів: огляд, демонстрація, тест чи аналіз. 

 

Методи тетування: 

1. Білий ящик (WhiteBox) – цей метод заснований на тому, що розробник 

тесту має доступ до коду програм і може писати код, який пов’язаний з 

бібліотеками ПЗ, що тестується. 

2. Чорний ящик (Black Box) – цей метод заснований на тому, що 

тестувальник має доступ до ПЗ тільки через ті ж інтерфейси, що і замовник 

або користувач, або зовнішні інтерфейси, що дозволяють іншому 

комп’ютеру або іншому процесу підключитися до системи для тестування. 

3. Сірий ящик (Grey Box) – поєднує елементи двох попередніх підходів. 

Продовжити перегляд 
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3. Характеристики якості програмного забезпечення. 

 

Якість програмного забезпечення — характеристика програмного 

забезпечення, ступінь відповідності ПЗ до вимог. При цьому вимоги можуть 

трактуватись по-різному, що породжує декілька незалежних визначень терміну. 

Якість ПЗ – набір властивостей продукту (сервісу або програм), що 

характеризують його здатність задовольнити встановлені або передбачувані 

потреби замовника. Поняття якості має різні інтерпретації залежно від конкретної 

програмної системи і вимог до неї. 

Якість коду може визначатись різними критеріями. Деякі з них мають 

значення тільки з точки зору людини. Наприклад, форматування тексту програми 

— неважливо для комп'ютеру, але може мати велике значення для супроводу. 

Багато з існуючих стандартів кодування, що визначають специфічні для мови 

програмування угоди та задають низку правил, мають на меті полегшити супровід 

ПЗ в майбутньому. Також існують інші критерії, що визначають чи «гарно» 

написаний код, наприклад, такі, як структурованість — ступінь логічного 

розділення коду на блоки. 

Деякі фактори: 

 Прочитність коду 

 Легкість підтримки, тестування, відлагодження, виправляння помилок, 

рефакторингу та портування 

 Низька складність коду 

 Коректність обробки винятків 

 

Характеристики якості ПЗ 

Стандарт ISO/IEC 9126 регламентує зовнішні і внутрішні характеристики 

якості. Перші відображають вимоги до функціонування програмного продукту. 

Для кількісного встановлення критеріїв якості, за якими буде здійснюватися 

перевірка і підтвердження відповідності ПЗ заданим вимогам, визначаються 

відповідні зовнішні вимірювані властивості (зовнішні атрибути) ПЗ, метрики 

(наприклад, час виконання окремих компонентів), діапазони зміни значень і 

моделі їх оцінки. Метрики використовуються на стадії тестування або 

функціонування і називаються зовнішніми метриками. Вони являють собою 

моделі оцінки атрибутів. 

Внутрішні характеристики якості і внутрішні атрибути ПЗ 

використовуються для складання плану досягнення необхідних зовнішніх 

характеристик якості продукту. Для квантифікації внутрішніх характеристик 

якості застосовують внутрішні метрики, як інструмент перевірки відповідності 



проміжних продуктів внутрішнім вимогам до якості, які формулюються на 

процесах, що передують тестуванню. 

Зовнішні і внутрішні характеристики якості відображають властивості 

самого ПЗ (працюючого або не працюючого), а також погляд замовника і 

розробника на таке ПЗ. Безпосереднього кінцевого користувача ПЗ цікавить 

експлуатаційна якість ПЗ – сукупний ефект від досягнення характеристик якості, 

що виміряється строком результату, а не властивістю самого ПЗ. Це поняття 

ширше, ніж будь-яка окрема характеристика (наприклад, зручність використання 

або надійність). 

 

Продовжити перегляд 

 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань. 

 

 Які фази тестування Ви знаєте? 

 Що таке клас еквівалентності? 

 Які необхідні умови до програмного забезпечення? 

 Які методи тестування Ви знаєте? 

 Що таке якість програмного забезпечення? 

 Які основні характеристики якості програмного забезпечення Ви можете 

назвати? 

 

 

 

Укладач:  ____________                          Старух А.І., доцент, к.е.н.                   
                                  (підпис)                                       (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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