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Конспект лекції № 1. 

Тема: Місце тестування в процесі розробки программного забезпечення 

 

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 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. Історія розвитку тестування програмного забезпечення.  

2. Тестування програмного забезпечення та його основна мета.  

3. Життєвий цикл тестування програмного забезпечення.  

4. Роль тестування в розробці програмного забезпечення.  

5. Тестування программного забезпечення для самого тестувальника.  

 

Опорні поняття: 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.  

 

Інтернет ресурси:  

 Тестування программного 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. 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. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F


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? 

 

 

 

Укладач:  ____________            Старух А.І., доцент, к.е.н. 
 (підпис)              (ПІБ, посада, науковийступінь, вченезвання) 



 Конспект лекції № 2. 

Тема: Рівні і види 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 тестування, класифікацією видів 

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

тестування. 

 

План лекції  

1. Класифікація видів тестування за ознаками.  

2. Опис видів тестування.  

3. Рівні тестування.  

4. Техніка тестування. 

 

Опорні поняття: 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.  

 

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.  Класифікація видів тестування за ознаками. 

I. За ступенем автоматизації: 

1. Ручне тестування (manual testing) - це процес ручної перевірки 

програмного забезпечення на помилки. Тестувальник має відігравати роль 

користувача програми й використовувати властивості програми для 

знаходження помилок у роботі програми. Для професійного тестування 

тестувальник часто користується написаним планом тестування з 

варіантами тестування (test cases). 

2. Автоматизоване тестування (automated testing)- частина 

процесу тестування на етапі контролю якості в процесі 

розробки програмного забезпечення. Воно використовує програмні засоби 

для виконання тестів і перевірки результатів виконання, що допомагає 

скоротити час тестування і спростити його процес. 

Перші спроби «автоматизації» з'явилися в епоху операційних 

систем DOS і CP/M. Тоді вона полягала у видачі додатком команд через 

командний рядок і аналізі результатів. Трохи пізніше додалися віддалені виклики 

через API для роботи з мережі. Вперше про автоматизоване тестування згадується 

в книзі Фредеріка Брукса «Міфічний людино-місяць», де йдеться про перспективи 

використання модульного тестування. Але по-справжньому автоматизація 

тестування стала розвиватися тільки в 1980-х роках. 

Існує два основних підходи до автоматизації тестування: тестування на 

рівні коду і GUI-тестування. До першого типу належить, зокрема, модульне 

тестування. До другого — імітація дій користувача за допомогою спеціальних 

тестових фреймворків. Найпоширенішою формою автоматизації є тестування 

додатків через графічний інтерфейс користувача. Популярність такого виду 

тестування пояснюється двома факторами: по-перше, додаток тестується тим же 

способом, яким його буде використовувати людина, по-друге, можна тестувати 

додаток, не маючи при цьому доступу до вихідного коду. 

GUI-автоматизація розвивалася протягом 4 поколінь інструментів і технік: 

1. Утиліти запису і відтворення (capture/playback tools) — записують дії 

тестувальника під час ручного тестування. Вони дозволяють виконувати 

тести без прямої участі людини протягом тривалого часу, значно 

збільшуючи продуктивність і усуваючи «безглузде» повторення 

одноманітних дій під час ручного тестування. У той же час, будь-яка мала 

зміна ПЗ, що тестується вимагає перезапису ручних тестів. Тому це перше 

покоління інструментів не ефективне і не масштабоване. 
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2. Сценарії (Scripting) — форма програмування на мовах, спеціально 

розроблених для автоматизації тестування ПЗ — пом'якшує багато проблем 

capture/playback tools. Але розробкою займаються програмісти високого 

рівня, які працюють окремо від тестувальників, що безпосередньо 

запускають тести. До того ж скрипти найбільше підходять для тестування 

GUI і не можуть бути впровадженими, пакетними або взагалі будь-яким 

чином об'єднані в систему. Нарешті, зміни в ПЗ, яке тестується вимагають 

складних змін у відповідних скриптах, і підтримка все більше зростаючої 

бібліотеки тестуючих скриптів стає зрештою непереборним завданням. 

 

Продовжити перегляд 

 

2. Опис видів тестування 

 

Інсталяційне тестування 

Інсталяційне тестування запевняє, що система встановлена правильно і 

коректно працює на апаратному забезпеченні конкретного клієнта. 

Тестування сумісності 

Основною метою якого є перевірка коректної роботи продукту в певному 

середовищі. Середовище може включати в себе наступні елементи: 

 Апаратна платформа 

 Мережеві пристрої 

 Периферія (принтери, CD/DVD-приводи, веб-камери та ін.); 

 Операційна система (Unix, Windows, MacOS, …) 

 Бази даних (Oracle, MS SQL, MySQL, …) 

 Системне програмне забезпечення (веб-сервер, фаєрвол, антивірус, …) 

 Браузери (Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari) 

Смоук тестування (Smoke testing) 

Мінімальний набір тестів на явні помилки. Цей тест зазвичай виконується 

самим програмістом. Програму, що не пройшла такий тест, не має сенсу 

передавати на глибше тестування. 

Регресивне тестування 

Виявляє помилки у вже протестованих ділянках початкового коду. Такі 

помилки — коли після внесення змін до програми перестає працювати те, що 

мало б працювати, — називають регресивними помилками. 

Регресивне тестування (за деякими джерелами) включає: 

 new bug-fix — перевірка виправлення знайдених дефектів; 

 old bug-fix — перевірка, що виявлені раніше й виправлені дефекти не 

відтворюються в системі знову; 
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 side-effect — перевірка того, що не порушилася працездатність працюючої 

раніше функціональності, якщо її код міг бути зачеплений під час виправлення 

деяких дефектів в іншій функціональності. 

Функціональне тестування. Перевіряє, чи реалізовані функціональні вимоги, 

тобто можливості ПЗ в певних умовах вирішувати завдання, потрібні 

користувачам. Функціональні вимоги визначають, що саме робить продукт, які 

завдання вирішує. 

Функціональні вимоги включають в себе: 

 Функціональна придатність 

 Точність 

 Можливість до взаємодії 

 Відповідність стандартам та правилам 

 Захищеність 

 

Продовжити перегляд 

3. Рівні тестування 

 

Модульне тестування. Відноситься до тестів, які перевіряють 

функціональність певного розділу коду, зазвичай на функціональному рівні. В 

об'єктно-орієнтованому середовищі, це, як правило, тестування на рівні класу, а 

мінімальні модульні тести містять у собі конструктори та деструктори. 

Такі типи тестів зазвичай пишуться розробниками під час роботи над кодом 

(стиль «білої скриньки»), щоб впевнитись, що дана функція працює так, як 

очікувалося. Одна функція може мати кілька тестів, щоб переглянути всі випадки 

використання коду. Модульне тестування саме по собі не може перевірити 

функціонування частини ПЗ, а використовується щоб гарантувати, що основні 

блоки ПЗ працюють незалежно один від одного. 

Модульне тестування — це процес розробки ПЗ, що включає в себе 

синхронізовані застосування широкого спектру для запобігання дефектів та для 

виявлення стратегій з метою зниження ризиків розробки ПЗ, часу та витрат. Воно 

виконується розробником ПЗ або інженером, під час будівельної фази життєвого 

циклу розробки ПЗ. Модульне тестування спрямоване на усунення помилок 

проектування. Ця стратегія спрямована на підвищення якості одержуваного ПЗ, 

до такого рівня, як вимагає процес контролю якості. 

Залежно від очікуваної організації розробки ПЗ, модульне тестування може 

включати статичний аналіз коду, аналіз потоку даних аналізу метрик, експертні 

оцінки коду, аналізу покриття коду та інші методи перевірки ПЗ. 
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Інтеграційне тестування. Інтеграційне тестування є типом тестування ПЗ, 

яке прагне перевірити інтерфейси між компонентами від програмного дизайну. 

Програмні компоненти можуть бути інтегровані як в рамках ітеративного 

підходу, так і всі разом. 

Інтеграційне тестування працює над виявленням дефектів у інтерфейсах та 

взаємодії інтегрованих компонентів (модулів). Воно проводиться до тих пір, поки 

великі групи тестованих компонентів ПЗ, які відповідають потрібній архітектурі, 

починають працювати як система. 

Рівні інтеграційного тестування: 

 компонентний інтеграційний рівень (Component Integration testing). 

Перевіряється взаємодія між компонентами системи після проведення 

компонентного тестування; 

 системний інтеграційний рівень (System Integration Testing). Перевіряється 

взаємодія між різними системами після проведення системного тестування.  

 

Продовжити перегляд 

 

4. Техніка тестування 

Існує багато прийомів тестування ПЗ. Деякі з них перевершують інші, деякі 

можна використовувати сукупно з іншими для кращих результатів. Нижче 

представлений список основних прийомів тестування: 

1. Ручне тестування – тести виконуються людьми з наперед складеними, або 

визначеними для кожного випробування тестовими даними. 

2. Автоматизоване тестування – тести виконуються спеціальними 

інструментами або самостійними процесами і можуть повторюватися багато 

раз. Тестові дані попередньо вводяться або генеруються. 

3. Регресивне тестування – тести, зазвичай автоматизовані, мають на меті 

виявлення негативного впливу змін в програмі на функції, що пройшли 

попередні перевірки. 

4. Димове тестування – тести, спрямовані на швидку перевірку базової 

функціональності, з метою виявлення, чи новий білд (версія програми чи її 

певного модуля) вартий тестування. 

5. Дослідницьке тестування – тести, що виконуються за відсутністю 

специфікацій. Тестер розроблює власну систему тестування, яка базується 

на накопиченому їм досвіді та оцінює ризики, створюючи сценарії 

тестування. 

 

Продовжити перегляд 
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Питання і завдання студентам для контролю знань. 

 

 Які види тестування виділяють за ступенем автоматизації? 

 За якими класифікаційними ознаками класифікують види тустування? 

 Що таке модульне тестування? 

 Яка різниця між модульним та автоматизованим тестуванням? 

 Що таке тустові скрипти? 

 Які основні прийоми тестування Ви знаєте? 

 

 

 

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

 



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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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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Конспект лекції № 5. 

Тема: Аналіз вимог 

 

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. Типи вимог.  

2. Огляд вимог.  

3. Проблеми аналізу вимог.  

4. Розділи аналізу вимог. 

 

Опорні поняття: статичне аналіз вимог, типи вимог, інженерія вимог, прототип, 

прецедент. 

 

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 
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1st). Redmond, WA: CRC Press. ISBN 1-42006-467-3. Архів оригіналу за 8 

липень 2011. Процитовано 28 жовтень 2010. 

 McConnell, Steve (1996). Rapid Development: Taming Wild Software 
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(2009). Software & Systems Requirements Engineering: In Practice. New York: 
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Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, 

мультимедійна презентація.  
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ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

1. Типи вимог 

Ана́ліз ви́мог полягає в визначенні потреб та умов, які висуваються щодо 

нового, чи зміненого продукту, враховуючи можливо конфліктні вимоги різних 

замовників, таких як користувачі чи бенефіціари. 

Аналіз вимог є критичним для успішної розробки проекту.[1] Вимоги мають 

бути задокументованими, вимірними, тестовними, пов'язаними з бізнес-

потребами, і описаними з рівнем деталізації достатнім для конструювання 

системи. Вимоги можуть бути архітектурними, структурними, 

поведінковими, функціональними, та не функціональними. 

Типи вимог 

Вимоги категоризуються кількома способами. Нижче подана звичайна 

категоризація вимог яка стосується технічного менеджменту: 

вирази фактів та припущень які описують очікування до системи в термінах 

цілей, середовища, обмежень, та міри ефективності й придатності. Споживачі це 

ті, хто виконують вісім первинних функцій системної інженерії, з особливим 

наголосом на операторі, як на ключовому споживачі.  

Операційні вимоги опишуть базову необхідність, і як мінімум дадуть 

відповідь на запитання, з даного списку: 

 Операційне поширення і розгортання: Де використають систему? 

 Профіль чи сценарій місії: Як система буде виконувати свої завдання? 

 Продуктивність та пов'язані параметри: Які параметри критичні для 

виконання місії? 

 Використання середовища: Як будуть використовуватись різноманітні 

компоненти системи? 

 Вимоги ефективності: Якою ефективною має бути система для 

виконання своєї місії? 

 Операційний життєвий цикл: Як довго система буде використовуватись 

споживачем? 

 Середовище: Яких середовищ система очікує щоб працювати ефективно? 

Архітектурні вимоги  

Архітектурні вимоги пояснюють що має бути зроблено ідентифікацією 

необхідної системної архітектури. 

 

Продовжити перегляд 
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2. Огляд вимог 

Аналіз вимог включає три види діяльності: 

 Виявлення вимог: задача комунікації з користувачами для визначення їх 

вимог. Також це називають збором вимог. 

 Аналіз вимог: виявлення недоліків вимог (неточностей, неповноти, 

неоднозначностей чи суперечностей) і їх виправлення. 

 Запис вимог: Вимоги можуть документуватись в різних формах, таких як 

опис звичайною мовою, прецедентами, користувацькими історіями, чи 

специфікаціями процесу. 

Аналіз вимог може бути довгим та важким процесом що вимагає 

використання тонких психологічних навичок. Нові системи змінюють середовище 

і відношення між людьми, тому важливо розпізнати всі зацікавлені сторони, взяти 

до уваги всі їхні потреби, і переконатись що вони розуміють наслідки які 

приносить нова система. Аналітики можуть використати кілька методів щоб 

отримати від споживача вимоги. Історично це включає проведення інтерв'ю, 

чи фокус-груп (яку в цьому контексті частіше називають як майстерня вимог) і 

створення списків вимог. До сучасніших підходів відносять прототипування, 

та прецеденти. За потреби аналітик використає комбінацію цих методів щоб 

встановити точні вимоги зацікавлених сторін, так щоб система відповідала бізнес-

потребам. 

Систематичний аналіз вимог також відомий як інженерія вимог. Часом 

більш неформально її називають збором вимог, чи специфікацією вимог. 

Термін аналіз вимог також може застосовуватись до відповідного аналізу, в 

протилежність до, наприклад, збору чи документування вимог. Інженерія вимог 

може бути поділена на дискретні хронологічні кроки: 

 Збір (виявлення) вимог 

 Аналіз вимог та їх узгодження 

 Специфікація вимог 

 Моделювання системи 

 Перевірка (валідація) вимог 

 Управління вимогами 

Продовжити перегляд 

 

3. Проблеми аналізу вимог 

 

Проблеми з зацікавленою стороною 

Стів МакКоннел, в своїй книжці Швидка розробка, деталізує способи, якими 

користувачі можуть перешкоджати збору вимог: 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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 Користувачі не розуміють чого їм треба, чи не мають чіткого уявлення про 

свої вимоги 

 Користувачі не вкладуть нічого в набір письмових вимог 

 Користувачі наполягають на нових вимогах після фіксації ціни та графіку 

розробки 

 Спілкування з користувачами відбувається повільно 

 Користувачі часто не беруть участі у оглядах чи не мають змоги брати 

участь 

 Користувачі неграмотні технічно 

 Користувачі не розуміють процес розробки 

 Користувачі не знають про сучасні технології 

Це може привести до ситуації в якій вимоги користувача продовжують 

змінюватись навіть коли почалась розробка. 

Проблеми з інженерами/розробниками 

Можливі проблеми які можуть спричинити розробники та інженери 

протягом аналізу вимог: 

 Технічний персонал та кінцеві користувачі можуть говорити різними 

мовами. Вони можуть помилково вірити в те, що вони перебувають в 

ідеальній згоді, поки не буде наданий закінчений продукт. 

 Інженери та розробники можуть спробувати зробити вимоги які підходять 

до існуючої системи чи моделі, замість того щоб розробляти систему 

спеціально під потреби клієнта. 

 Аналіз часто може проводитись інженерами чи програмістами, а не 

персоналом з навичками комунікації та знанням предменної області для 

правильного розуміння потреб клієнта. 

Можливі рішення 

Одне з можливих рішень в проблемі комунікації — найняти спеціаліста з 

бізнес-аналізу чи системного аналізу. 

Технології представлені в 1990-тих такі як прототипування, Unified 

Modeling Language (UML), прецеденти, та Гнучка розробка програмного 

забезпечення також вважаються рішеннями проблем пов'язаних з попередніми 

методами. 

Також, на ринок вийшов новий клас інструментів симуляції програмного 

забезпечення чи інструментів опису ПЗ. Ці інструменти створені як міст через 

комунікаційний розрив між користувачами та IT — фірмами, і дозволяють 

додаткам(ПЗ) бути «випробуваними ринком» перед тим як з'явиться перший код.  

Продовжити перегляд 
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4. Розділи аналізу вимог 

 

Визначення зацікавлених сторін 

Зацікавлені сторони (ЗС) це особи чи організації, які мають дійсний інтерес 

до системи. Вона може впливати на них прямо чи опосередковано. 

Визнається, що зацікавлені сторони не обмежуються організацією що 

найняла аналітиків. До зацікавлених сторін також відносять: 

 кожного хто керуватиме системою (звичайні та обслуговуючі оператори) 

 будь-кого хто отримає вигоди від системи (функціональні, політичні, 

фінансові та соціальні бенефіціари). 

 кожен хто бере участь в придбанні чи закупці системи. В розробці 

продуктів для масового ринку, відділ менеджменту продукту, маркетингу, і 

іноді продаж діють як сурогатні споживачі щоб направляти розробку 

продукту. 

 організації що регулюють аспекти системи (фінансові, безпеки, та інші 

регулятори) 

 люди та організації що протистоять системі (негативні зацікавлені сторони 

(дивіться також Негативний прецедент) 

 організації відповідальні за системи які будуть взаємодіяти з системою що 

розробляється 

 ті організації які горизонтально інтегруються з організацією для якої 

аналітики конструюють систему 

 

Інтерв'ю з зацікавленими сторонами 

Інтерв'ю з ЗС є рядовим підходом що використовується в аналізі вимог. Ця 

техніка може служити як шлях отримання висококонцентрованого знання яке 

часто не виявляється в спільних сесіях розробки вимог, де увага зацікавленої 

сторони підпорядкована забезпеченню більш крос-функціонального контексту. 

Більш того, особистий характер інтерв'ю надає більш розслаблююче середовище 

де хід думок може бути детальніше пояснений. 

Спільні сесії розробки вимог 

Вимоги часто мають крос-функціональні наслідки, які невідомі окремим 

зацікавленим сторонам і часто пропускаються чи неправильно описуються 

протягом інтерв'ю з ЗС. Ці крос-функціональні наслідки можуть бути виявленими 

проведенням сесій СРР в контрольованому середовищі, стимульованому 

кваліфікованим посередником, де ЗС беруть участь в дискусії з метою виявлення 

вимог, аналізують їх деталі і розкривають крос-функціональні наслідки. Мають 

бути присутні спеціально призначені секретар, та бізнес-аналітик для 

документування дискусії. Використання навичок навченого посередника для 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA


управління дискусією звільняє бізнес-аналітика, дозволяючи йому сфокусуватись 

на процесі визначення вимог. 

Сесії СРР подібні до сесій спільного проектування ПЗ. Спершу сесії 

виявляють вимоги які направляють дизайн, а потім виявляють властивості які 

мають бути реалізовані щоб задовольнити отримані вимоги. 

 

Продовжити перегляд 

 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань. 

 

 Які типи вимог Ви знаєте? 

 Що таке інтерв’ю з зацікавленими сторонами 

 Що таке спільні сесії розробки вимог? 

 Списки вимог в стилі контракту. 

 Що таке протопит? 

 Що таке прецедент? 

 

 

 

 

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

 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Конспект лекції № 6. 

Тема : Тест-кейси 

 

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 тестування, класифікацією видів 

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

тестування. 

 

План лекції  

 

1. Види тестових ситуацій. Структура тестової ситуації. Обовязкові вимоги до 

тест-кейсів.  

2. Необхідність тест-кейсів. Параметри якісних тест-кейсів 

3. Дефекти. 

 

Опорні поняття: статичне тестова ситуація, вимога, тест-кейс, дефект. 

 

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.  

 



1. Види тестових ситуацій 

 

Тестовий випадок/ситуація (Тест Кейс /Test Case) - це артефакт, що 

описує сукупність кроків, конкретних умов та параметрів, необхідних для 

перевірки реалізації функції, що тестується чи її частини. 

Під тест кейсом мається на увазі наступна структура: Action > Expected 

Result > Test Result 

Тест кейси поділяються по очікуваному результату 

на позитивні та негативні: 

 Позитивний тест кейс використовує лише коректні дані і перевіряє, що 

додаток правильно виконує функцію що викликається. 

 Негативний тест кейс оперує як коректними так і не коректними даними 

(мінімум 1 некоректний приклад) і ставить за ціль перевірку виняткових 

ситуацій (спрацювання валідаторів), а також перевіряє, що функція яка 

викликається додатком не виконується при спрацюванні валідатору. 

Структура тестової итуації 

Якісний тестовий сценарій включає в себе: 

 Опис (Description) - відображає мету перевірки; 

 Передумова (PreConditions) - список дій, які приводять систему в стан 

необхідний для основної перевірки; 

 Кроки (Steps) - метод виконання тесту, описаний покроково; 

 Очікуваний результат (Expected Result) - передбачена поведінка системи 

після проходження по крокам; 

 Статус кейсу (Status) - вказується відповідно того, чи відповідає фактичний 

результат очікуваному; 

PostCondition - список дій, що переводить систему в початковий стан (стан до 

проведення тесту) і є не обов'язковою частиною. 

Обов’язкові вимоги до тест-кейсів: 

 Відсутність залежності один від одного. Так як тести можуть 

доповнюватися, змінюватися, втратити свою актуальність і бути видаленими. 

Крім того взаємозв'язок може ввести в оману, що робота продукту відповідає 

очікуванням. 

 Чіткі формулювання та висока ймовірність виявлення помилки; 

 Наявність детальної та не надлишкової інформації. Якщо перевірці 

підлягає процес авторизації, тест-кейс має містити логін та пароль. 

 Легка діагностика помилок. Виявлена помилка має бути очевидна. 

 Дослідження відповідної (безпосередньо тієї, що потрібно) області 

додатку, виконання потрібних дій. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82


Основні навички тестування. 

 Чек-лист (Check list) — це набір тестових ідей; простий, іноді 

поверхневий, лаконічно (але інформативно) описаний список ідей для перевірок. 

В більшості випадків чек-лист використовується тестувальником як “чернетка”, 

щоб задокументувати всі ідеї та думки в голові, так як дуже часто продукти 

достатньо складні, з великою кількістю функцій, та кількість перевірок може 

досягати сотен, а такий об’єм інформації з деталями достатньо складно втримати 

в голові особисто мені. 

 

Продовжити перегляд 

 

2. Необхідність тест-кейсів 

 

Тест кейси розробляються з метою перевірки системи оптимальною 

кількістю тестових випадків. 

Що необхідно зробити до написання тест кейсів? 

 уважно прочитати і дослідити вимоги до продукту;    

 чітко розуміти цілі розробки продукту;        

 проаналізувати та розробити дизайн необхідних сценаріїв для максимально 

оптимального покриття системи тестовими випадками;     

 визначити середовище для проведення тестів;   

 розробити стратегію тестування та визначитись із видами тестування;         

 з’ясувати функціональні та інші залежності у системі;    

 передбачити поведінку системи на випадок некоректної поведінки 

користувача чи інші можливі некоректні умови. 

 

Параметри якісних тест кейсів: 

1. Результати легко визначаються 

   Очікуваний результат повинен бути чітким, помітним, зрозумілим та його 

можна легко інтерпретувати. 

2. Тести виконуються швидко 

    Тестові випадки повинні повинні містити якогомога меншу кількість кроків, по 

можливості, та повинні швидко проводитися. 

3. Зрозумілий кожному опис кроків 

     Тест кейси повинні бути описаними у достатньо зрозумілий та доступний 

спосіб, щоб інший інженер зміг виконати його без вникання у вимоги до 

продукту. 

Продовжити перегляд 
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3. Дефекти 

Система відстеження помилок (багтрекінгова система, bugtracking system) 

– програма, розроблена з метою допомоги розробникам ПЗ враховувати і 

контролювати помилки (баги), знайдені в програмах, побажаннях користувачів, а 

також стежити за процесом усунення цих помилок і виконання або невиконання 

побажань. 

Головний компонент такої системи – база даних, що містить відомості про 

виявлені дефекти: 

1. Номер (ідентифікатор об’єкта) 

2. Дата і час, коли був виявлений дефект 

3. Хто повідомив про дефект 

4. Хто відповідальний за усунення дефекту 

5. Короткий опис проблеми (обов’язкове поле) 

6. Критичність дефекту (обов’язкове поле) і пріоритет рішення 

7. Опис кроків для виявлення дефекту (відтворення неправильної поведінки 

програми) (обов’язкове поле) 

8. Очікуваний результат (обов’язкове поле) 

9. Фактичний результат (обов’язкове поле) 

10. Обговорення можливих рішень і їх наслідків 

11. Статус дефекту 

12. Версія продукту, в якій дефект був знайдений 

13. Версія продукту, в якій дефект виправлений 

14. Скріншот 

Серйозність (Severity) – це атрибут, що характеризує вплив дефекту на 

працездатність програми 

Блокуюча (Blocker) – розробка або використання продукту неможливо. 

Необхідно негайне виправлення проблеми. 

Критична (Critical) – серйозні проблеми (не працює критичний блок 

функціоналу, спостерігаються серйозні помилки, пов’язані з втратою даних тощо) 

Значна (Major) – проблема, пов’язана з важливим функціоналом продукту. 

Незначна (Minor) – проблема пов’язана з другорядним функціоналом 

продукту або є легкий обхідний шлях для цієї проблеми. 

Тривіальна (Trivial) – проблема косметичного рівня («недопрацьований» 

інтерфейс: друкарські помилки, різнобій з кольорами) 

Пріоритет (Priority) – це атрибут, який вказує на черговість виконання 

завдання або усунення дефекту. Чим вище пріоритет, тим швидше потрібно 

виправити дефект. 

Високий (High) – помилка повинна бути виправлена якомога швидше, тому 

що її наявність є критичною для проекту. 



Середній (Medium) – помилка повинна бути виправлена, її наявність не є 

критичною, але вимагає обов’язкового рішення. 

Низький (Low) – помилка повинна бути виправлена. Її наявність не є 

критичною, і не вимагає термінового вирішення. 

Порядок виправлення помилок з їх пріоритетами: 

High -> Medium -> Low 

 

Продовжити перегляд 

 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань. 

 

 Що таке тестовий випадок? 

 Які основні тестові навички тестування можете назвати? 

 Що необхідно зробити до написання тест кейсів? 

 Які параметри якісних тест кейсів є? 

 Що представляє собою система відстеження помилок? 

 Які основні елементи тест кейсу Ви знаєте? 

 

 

 

Укладач:  ____________                          Старух А.І., доцент, к.е.н.                   
                                  (підпис)                                       (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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Конспект лекції № 7. 

Тема: Види тестування програмного забезпечення 

 

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

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

 

Мета лекції: познайомити студентів із видами тестування; розглянути види 

тестування по класифікації. 

 

План лекції  

 

1. Класифікація тестування.  

2. Функціональне тестування.  

3. Стресове тестування.  

4. Тестування безпеки 

 

Опорні поняття: тестування, функціональне тестування, стресове 

тестування, тестування безпеки. 

 

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. Класифікація тестування. 

 

Всі види тестування програмного забезпечення, залежно від переслідуваних 

цілей, можна умовно розділити на наступні групи: 

 Функціональні (Functional testing) 

 Нефункціональні (Non-functional testing) 

 Пов’язані зі змінами (Regression testing) 

Функціональні види тестування 

Функціональні тести базуються на функціях і особливостях, а також 

взаємодії з іншими системами, і можуть бути представлені на всіх 

рівняхтестування: компонентному або модульному (Component / Unit testing), 

інтеграційному (Integration testing), системному (System testing) і приймальному 

(Acceptance testing). 

Функціональні види тестування розглядають зовнішню поведінку системи. 

Далі перераховані одні з найпоширеніших видів функціональних тестів: 

Функціональне тестування (Functional testing). 

Тестування безпеки (Security and Access Control Testing). 

Тестування взаємодії (Interoperability Testing). 

Нефункціональні види тестування 

Нефункціональне тестування описує тести, необхідні для визначення 

характеристик програмного забезпечення, які можуть бути виміряні різними 

величинами. В цілому, це тестування того, “Як” система працює. Далі 

перераховані основні види нефункціональних тестів: 

Всі види тестування продуктивності: 

 тестування навантаження (Performance and Load Testing) 

 стресове тестування (Stress Testing) 

 тестування стабільності або надійності (Stability / Reliability Testing) 

 об’ємне тестування (Volume Testing) 

 тестування установки (Installation testing) 

 тестування зручності користування (Usability Testing) 

 тестування на відмову і відновлення (Failover and Recovery Testing) 

 Конфігураційне тестування (Configuration Testing) 

Тестування, пов’язане зі змінами  

Після проведення необхідних змін, таких як виправлення бага / дефекту, 

програмне забезпечення повинне бути перетестоване для підтвердження того 

факту, що проблема була дійсно вирішена. Нижче перераховані види тестування, 

які необхідно проводити після установки програмного забезпечення, для 



підтвердження працездатності програми або правильності здійсненого 

виправлення дефекту: 

 Димове тестування (Smoke Testing) 

 Регресійне тестування (Regression Testing) 

 Тестування збірки (Build Verification Test) 

 Санітарне ткстування або перевірка узгодженості / справності (Sanity 

Testing) 

Функціональне тестування (Functional testing) 

Тестування функціональності може проводиться у двох аспектах: 

 вимоги 

 бізнес-процеси 

Тестування в аспекті «вимоги» використовує специфікацію функціональних 

вимог до системи як основу для дизайну тестових випадків (Test Cases). У цьому 

випадку необхідно зробити список того, що буде тестуватися, а що ні, 

пріоритезувати вимоги на основі ризиків (якщо це не зроблено в документі з 

вимогами), а на основі цього пріоритезувати тестові сценарії (test cases). Це 

дозволить сфокусуватися і не упустити при тестуванні найбільш важливий 

функціонал. 

Тестування в сенсі «бізнес-процеси» використовує знання цих самих бізнес-

процесів, які описують сценарії щоденного використання системи. У цьому 

випадку тестові сценарії (test scripts), як правило, ґрунтуються на випадках 

використання системи (use cases). 

Переваги функціонального тестування: імітує фактичне використання 

системи; 

Недоліки функціонального тестування: можливість упущення логічних 

помилок у програмному забезпеченні; ймовірність надмірного тестування. 

Досить поширеною є автоматизація функціонального тестування. 

Тестування безпеки (Security and Access Control Testing) – це 

стратегія тестування, що використовується для перевірки безпеки системи, а 

також для аналізу ризиків, пов’язаних із забезпеченням цілісного підходу до 

захисту додатків, атак хакерів, вірусів, несанкціонованого доступу до 

конфіденційних даних. 

Загальна стратегія безпеки ґрунтується на трьох основних принципах: 

конфіденційність, цілісність, доступність. 

Конфіденційність – це приховування певних ресурсів або інформації. Під 

конфіденційністю можна розуміти обмеження доступу до ресурсу деякої категорії 

користувачів, або іншими словами, за яких умов користувач авторизований 

отримати доступ до даного ресурсу. 

Цілісність – Існує два основних критерії при визначенні поняття цілісності: 



Довіра – Очікується, що ресурс буде змінений тільки відповідним способом 

певною групою користувачів. 

Пошкодження і відновлення – у разі коли дані пошкоджуються або 

неправильно змінюються авторизованим або авторизованим користувачем, 

потрібновизначити наскільки важливою є процедура відновлення даних. 

Доступність являє собою вимоги про те, що ресурси повинні бути доступні 

авторизованому користувачеві, внутрішньому об’єкту або пристрою. Як правило, 

чим більш критичний ресурс тим вище рівень доступності. 

Тестування взаємодії (Interoperability Testing) – це 

функціональне тестування, що перевіряє здатність програми взаємодіяти з одним і 

більше компонентами або системами і включає в себе тестування сумісності 

(compatibility testing) і інтеграційне тестування (integration testing). 

 

Продовжити перегляд 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань. 

 

 Що таке функціональне тестування (Functional testing)? 

 Які особливості нефункціонального тестування (Non-functional testing)? 

 Назвіть недоліки тестування, пов’язаного зі змінами (Regression testing). 

 Що представляє собою тестування взаємодії? 

 Що таке тестування безпеки? 

 

 

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

 

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 

 Laplante, Phil (2009). Requirements Engineering for Software and Systems (вид. 

1st). Redmond, WA: CRC Press. ISBN 1-42006-467-3. Архів оригіналу за 8 

липень 2011. Процитовано 28 жовтень 2010. 

 Andrew Stellman and Jennifer Greene (2005). Applied Software Project 

Management. Cambridge, MA: O'Reilly Media. ISBN 0-596-00948-8. 

 Brian Berenbach, Daniel Paulish, Juergen Katzmeier, Arnold Rudorfer 

(2009). Software & Systems Requirements Engineering: In Practice. New York: 

McGraw-Hill Professional. ISBN 0-07-1605479. 

 

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

мультимедійна презентація.  
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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. 
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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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Питання і завдання студентам для контролю знань. 

 Що таке факт? 

 Що перевіряти в тестуванні Бази Даних? 

 Що відносять до ACID властивостей транзакцій БД? 

 

 

 

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