
Конспект лекції № 8. 

Тема: Робота з базою даних в процесі тестування 

 

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

дисциплін як „Вступ до фаху” та „Інформатика”, «Експертні системи». 

 

Мета лекції: познайомити з поняттям вимог та оглядом вимог; розглянути 

проблеми аналізу вимог. 

 

План лекції  

1. Тестування схеми бази даних. Елементи перевірки в базі даних.  

2. Тестовий процес тестування бази даних. 

 

Опорні поняття: схема даних, база даних, тестовий процес 
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ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

1. Тестування схеми бази даних. Елементи перевірки в базі даних. 

 

У наші дні База Даних є однією з невід’ємних частин майже кожної 

програми. Не має значення чи це веб-додаток, десктопна програма, мобільний 

додаток, клієнт-серверна аплікація або якесь індивідуальне бізнес-ріщення. 

Механізм Бази Даних працює усюди на Backend -і. Однаково не має значення, яка 

це життєва сфера: охорона здоров’я, фінанси, навчання, торгівля, автоматизація 

email розсилок чи керування космічним кораблем. 

     Більше того, якщо аплікація велика або з плином часу розростається прямо 

пропорційно відбувається ускладнення її Бази Даних, виникає необхідність 

підтримувати безпеку та надійність Бази Даних. 

     Те саме стосується додатків з високою частотою транзакцій (наприклад, 

банківські або фінансові програми), тут потрібне використання 

повнофункціональних інструментів — DB Tool. З можливостями працювати з 

великими та складними даними, з якими традиційні Бази Даних не завжди можуть 

справитися, щоб їх обробляти такі великі обсяги даних — застосовуються більш 

сучасніші інструменти Big Data.  

Коли аплікація виконується, кінцевий користувач здебільшого виконує 

CRUD операції, що надаються інструментарієм Бази Даних. 

C: Create (Створити) — операція ‘Create’ виконується, коли користувач 

зберігає будь-яку нову інформацію у Базі Даних. 

R: Retrieve (Отримати) — операція ‘Retrieve’ виконується, коли 

користувач виконує пошук або перегляд вже збереженої інформації. 

U: Update (Обновити) — операція ‘Update’ виконується, коли користувач 

редагує або змінює існуючий запис. 

D: Delete (Видалити) — операція ‘Delete’ виконується, коли користувач 

видаляє  запис із системи Бази Даних. 

Не має значення, яка База Даних та інструментарій використовується і яка 

операція попередньо виконувалася з Базою Даних (з’єднання, запит або 

збереження). 

ФАКТ, усі операції з БД, виконувані користувачем, з користувацького 

інтерфейсу будь-якого додатку, є CRUD операціями. 

Тестуючи Базу Даних тест-інженеру слід зосереджувати увагу на наступному: 

Що перевіряти в тестуванні Бази Даних? 

1) Відображення даних: тестувальнику потрібно перевірити, чи 

відображаються дані правильно у відповідь на дію, і чи дійсно викликана дія сама 

по собі є успішною чи ні. 



 Переконатися, що зв’язки в Базі Даних між даними відповідають проектній 

документації (колонками, рядками, комірками) для всіх операцій CRUD. 

 Перевірити, що відповідні таблиці та записи оновлюються-заповнюються 

успішно для УСІХ що треба користувачів, коли користувач натискає 

«Зберегти», «Оновити», «Пошук» або «Видалити» з графічного інтерфейсу 

програми. 

 
Продовжити перегляд 

 
2. Тестовий процес тестування бази даних 

 

В цілому Тестування Бази Даних не відрізняється від будь-якого іншого 

виду тестування програмного забезпечення: 

Крок # 1 Підготувати тестове середовище 

Крок # 2 Виконати тест 

Крок # 3 Перевірити результати тесту 

Крок # 4 Перевірити очікувані результати 

Крок # 5 Повідомити про результати зацікавлені сторони 

Як тестувати Бази Даних? 

1) Написання SQL запитів тестувальником самостійно: 

Для того, щоб перевірити Базу Даних правильно і точно, тестувальник в 

першу чергу повинен володіти дуже хорошими знаннями SQL та DML (Language 

Manipulation Data). По-друге, тестувальник повинен мати відмінне уявлення про 

внутрішню структуру Бази Даних, яку тестує. 

      Якщо ці два параметри ОК, значить співробітник готовий до тестування 

БД. Він(а) буде виконувати будь-які операції CRUD з користувальницького 

інтерфейсу програми, а потім буде перевіряти виконання результатів за 

допомогою SQL-запитів. 

Цей варіант Тестування Бази Даних пасує означити навіть тестуванням її 

методом Тестування Білої Скриньки (White Box Testing), кому логічніше Сірої 

Скриньки (Grey Box Testing). 

     Це найкращий і найнадійніший спосіб тестування БД, особливо для 

прикладних програм з низьким та середнім рівнем складності. Даний метод 

тестування не тільки дає впевненість, що тестування виконано якісно, але також 

підвищує майстерність написання SQL-запитів тестувальником. 

     Але, повторимося, повинні бути виконані дві вище описані передумови. У 

іншому випадку цей метод тестування БД не підходить Вам. 
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Продовжити перегляд 

 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань. 

 Що таке факт? 

 Що перевіряти в тестуванні Бази Даних? 

 Що відносять до ACID властивостей транзакцій БД? 
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