
Конспект лекції № 4. 

Тема: Методи тестування 

 

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, класифікацією видів 

тестування за ознаками та їх описів; розглянути види тестування та техніку 

тестування. 

 

План лекції  

1. Статичне та динамічне тестування. 

2. Тестування «білої скриньки». 

3. Тестування «чорної скриньки».  

 

Опорні поняття: статичне тестування, динамічне тестування, «біла скринька», 

«чорна скринька». 

 

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.  

 

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. Статичне та динамічне тестування 

Тестова діяльність, що пов'язана з аналізом результатів розробки 

програмного забезпечення, називається статичним тестуванням. Воно передбачає 

перевірку програмних кодів, контроль та перевірку програми без запуску на 

комп'ютері. Тестова діяльність, що передбачає експлуатацію програмного 

продукту, називається динамічним тестуванням. Динамічне та статичне 

тестування доповнюють одне одного. 

На етапі статичного тестування перевіряється вся документація, отримана 

як результат життєвого циклу програми. Це і технічне завдання, і специфікація, і 

вихідний текст програми на мові програмування. Вся документація аналізується 

на предмет дотримання стандартів програмування. У результаті статичної 

перевірки встановлюється, наскільки програма відповідає заданим критеріям та 

вимогам замовника. Усунення неточностей та помилок у документації — 

запорука того, що створюваний програмний засіб має високу якість. 
                                   

Динамічні методи застосовуються в процесі безпосереднього виконання 

програми. Коректність програмного засобу перевіряється на безлічі тестів або 

наборів підготовлених вхідних даних. При прогоні кожного тесту збираються та 

аналізуються дані про відмови та збої в роботі програми. 

 

Продовжити перегляд 

 

2. Тестування «білої скриньки» 

Об'єктом тестування тут є не зовнішня, а внутрішня поведінка програми. 

Перевіряється коректність побудови всіх елементів програми та правильність 

їхньої взаємодії один з одним. Зазвичай аналізуються керуючі зв'язки елементів, 

рідше — інформаційні зв'язки. Тестування за принципом «білої скриньки» 

характеризується ступенем, в якому тести виконують або покривають логіку 

(вихідний текст) програми. 

Особливості тестування «білої скриньки» 

Зазвичай тестування «білої скриньки» засноване на аналізі керуючої 

структури програми. Програма вважається повністю перевіреною, якщо 

проведено вичерпне тестування маршрутів (шляхів) її графа управління. 

У цьому випадку формуються тестові варіанти, в яких: 

 Гарантується перевірка всіх незалежних маршрутів програми. 

 Знаходяться гілки True, False для всіх логічних рішень. 

 Виконуються всі цикли (у межах їхніх кордонів та діапазонів). 
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 Аналізується правильність внутрішніх структур даних. 

Недоліки тестування «білої скриньки»: 

 Кількість незалежних маршрутів може бути дуже велика. 

 Повне тестування маршрутів не гарантує відповідності програми вихідним 

вимогам до неї. 

 У програмі можуть бути пропущені деякі маршрути. 

 Не можна виявити помилки, поява яких залежить від даних. 

Переваги тестування «білої скриньки» пов'язані з тим, що принцип «білої 

скриньки» дозволяє врахувати особливості програмних помилок: 

 Кількість помилок мінімально в «центрі» і максимально на «периферії» 

програми. 

 Попередні припущення про ймовірність потоку керування або даних у 

програмі часто бувають некоректними. У результаті типовим може стати 

маршрут, модель обчислень за яким опрацьована слабо. 

 При записі алгоритму програмного забезпечення у вигляді тексту на мові 

програмування можливе внесення типових помилок трансляції 

(синтаксичних та семантичних). 

 Деякі результати в програмі залежать не від вихідних даних, а від 

внутрішніх станів програми. 

Кожна з цих причин є аргументом для проведення тестування за принципом 

«білої скриньки». Тести «чорної скриньки» не зможуть реагувати на помилки 

таких типів. 

 

Продовжити перегляд 

 

3. Тестування «чорної скриньки» 

Основне місце програми тестів «чорної скриньки» — інтерфейс ПЗ. 

Ці тести демонструють: 

 Як виконуються функції програми. 

 Як приймаються вихідні дані. 

 Як виробляються результати. 

 Як зберігається цілісність зовнішньої інформації. 

При тестуванні «чорної скриньки» розглядаються системні характеристики 

програм, ігнорується їхня внутрішня логічна структура. Вичерпне тестування, як 

правило, неможливе. Наприклад, якщо в програмі 10 вхідних величин і кожна 

приймає по 10 значень, то кількість тестових варіантів становитиме 1010. 

Тестування «чорної скриньки» не реагує на багато особливостей програмних 

помилок. 
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Тестування «чорної скриньки» (функціональне тестування) дозволяє 

отримати комбінації вхідних даних, які забезпечують повну перевірку всіх 

функціональних вимог до програми. Програмний виріб тут розглядається як 

«чорна скринька», чию поведінку можна визначити тільки дослідженням його 

входів та відповідних виходів. При такому підході бажано мати: 

 Набір, утворений такими вхідними даними, які призводять до аномалій у 

поведінці програми (назвемо його IT); 

 Набір, утворений такими вхідними даними, які демонструють дефекти 

програми (назвемо його OT). 

Будь-який спосіб тестування «чорної скриньки» повинен: 

 Виявити такі вхідні дані, які з високою ймовірністю належать набору IT; 

 Сформулювати такі очікувані результати, які з високою імовірністю є 

елементами набору OT. 

Принцип «чорної скриньки» не альтернативний принципу «білої скриньки». 

Скоріше це доповнює підхід, який виявляє інший клас помилок. 

Тестування «чорної скриньки» забезпечує пошук наступних категорій 

помилок: 

 Некоректних чи відсутніх функцій; 

 Помилок інтерфейсу; 

 Помилок у зовнішніх структурах даних або в доступі до зовнішньої бази 

даних; 

 Помилок характеристик (необхідна ємність пам'яті і т. д.); 

 Помилок ініціалізації та завершення. 

Подібні категорії помилок способами «білої скриньки» не виявляються. 

 

Продовжити перегляд 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань. 

 

 Яка різниця між статичним та динамічним тестуванням? 

 Особливості тустування білої скриньки. 

 Які категорії помилок можна знайти при тустуванні чорної скриньки? 

 

 

 

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