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Ханов Тувакберді 

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ  

ДО ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Як відомо, основною задачею перших десятирічь комп’ютерної ери 

був розвиток апаратних засобів обчислювальної техніки. Це було 

зумовлено високою вартістю завдань з обробки та збереження інформації. 

Наразі, досягнення мікроелектроніки призвели до значного збільшення 

продуктивності комп’ютерів з одночасним суттєвим зниженням їхньої 

вартості. 

Основним завданням останнього десятиріччя XX століття та початку 

XXI ст. стало вдосконалення якості комп’ютерних сервісів, можливості 

яких повністю залежать від програмного забезпечення (ПЗ). Програмне 

забезпечення розробляють вже понад п’ятдесяти років і за цей період коло 

задач, які воно може вирішувати, рівень їх складності та форми 

представлення отриманих результатів кардинально змінилися [1]. 

На сьогодні розробку ПЗ розглядають вже під кутом зору технології 

«S+S» (Software plus Services, ініціатива корпорації Microsoft, липень 

2007 р.), яка передбачає збірку ПЗ разом з сервісами в єдиний, 

персоналізований, доступний з будь-якого місця інструмент. У той же час 

й дотепер розробка якісних програмних продуктів не стала нормою, а 

загальних технологій, з допомогою яких розробники можуть створювати 

надійне ПЗ з відповідними витратами до заданого часу, – не існує. Джерела 

несправностей сучасного ПЗ вкрай різноманітні і це лише ускладнює 

проблему. Одночасно зріс і масштаб цієї проблеми. Якщо у минулому ціна 

помилки неякісного ПЗ обмежувалась одним користувачем або невеликою 

групою, то зараз ці рамки суттєво розширилися. Проблеми, що колись 
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зводились до повторного «проходження», наприклад, по звіту у ручному 

режимі, зараз можуть означати життя чи смерть цілої компанії. 

Тому актуальність розробки якісного ПЗ підтверджується 
насамперед економічними чинниками. Як відомо, багато «галузевих 
стандартів на “добре” комерційне ПЗ передбачають наявність виникнення 
близько 6 помилок на 1000 рядків коду при середньому показникові у 
30 таких помилок». Можна стверджувати, що рівень помилок за останні 
20 років практично не змінився, не дивлячись на застосування об’єктно-
орієнтованої технології, автоматичних налагоджувачів, більш якісних 
засобів тестування та більш суворий контроль типів у таких сучасних 
мовах програмування, як Java, С++, С#, Ada та ін. Згідно з даними звіту 
Національного інституту по стандартах та технології США [2] «об’єм 
економічних витрат внаслідок несправного ПЗ у США досягає мільярдів 
доларів на рік, що складає за деякими оцінками близько 1 % національного 
валового внутрішнього продукту». 

За словами Б. Гейтса, актуальність надійних обчислень має, також 
найвищий пріоритет у розвитку сучасних інформаційних технологій. Ця 
тенденція отримала спеціальну назву – так звана «платформа для 
достовірних обчислень» [3]. Тому поняття «надійне ПЗ» означає 
спроможність ПЗ виконувати покладені на нього функції при надходженні 
вимог на їх виконання. Відомий розробник складних програмних проектів 
Дж. Фокс (фірма IBM) навіть стверджував: «Вірне ПЗ не зазнає 
несправностей» [4]. 

За думкою іншої видатної постаті у комп’ютерному світі 
Д. Паттерсона, який втілює у життя створення «відновлюваних (після 
відмови) комп’ютерних платформ» («Recovery Oriented Computing»), 
світова гонка лише за продуктивністю електронно-обчислювальних машин 
призвела лише до залежності людини від технологій. Поведінка 
комп’ютерів, починаючи з найпростіших пристроїв і до потужних 
маршрутизаторів, які підтримують інфраструктуру Internet, є непередба-

чуваною. «Комп’ютери на часі стають всепроникаючими (“ubiquitous 
computing”), сучасний світ все більш залежить від них, але ще ніхто не 
довів, що вони заслуговують на таку довіру». У своєму всесвітньо 
відомому маніфесті Д. Паттерсон стверджує: «Настав час обрати 
принципово іншу основу, на якій будуть побудовані технології 
майбутнього». І далі: «Ми повинні створювати інформаційні технології, на 
які світ дійсно може покластися так, як він спирається на технології інших 
типів, повністю довіряючи їм». 

Саме тому тестування програмних продуктів має таке важливе 
значення в сучасному світі. Які ж існують підходи до тестування ПЗ? 

Тестування – це процес керованого експериментування з продуктом 
за допомогою тестів з метою виявлення в ньому помилок, тобто виявлення 
неточностей допущених розробниками ПЗ. 
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Тест – контрольна задача для перевірки коректності функціонування 
системи та/або її ПЗ. Основна ідея тестування – запустити ПЗ і 
спостерігати за його роботою та її наслідками. Якщо збій в роботі ПЗ 
відбувся, тоді аналізується звіт з метою виявлення місцезнаходження 
помилки, яка його викликала. 

Вдалим тестом є той, при якому виконання програми закінчилось з 
помилкою і навпаки. Тестування виконує дві основні задачі: 

1) демонстрація якості функціонування ПЗ; 
2) знаходження і усунення помилок в ПЗ [5]. 
Головною метою тестування є збільшення ймовірності того, що ПЗ, 

яке тестується, буде відповідати своїм специфікаціям. 
Тестування – процес ітераційний. Після виявлення і виправлення 

кожної помилки обов’язково слідує повторення тестів, що має на меті 
перевірку працездатності програми. Більш того, для ідентифікації причини 
виявленої проблеми може бути потрібно проведення спеціального 
додаткового тестування. При цьому завжди потрібно пам’ятати 
фундаментальний висновок, зроблений професором Едсжером Дейкстрой 
в 1972 г: «Тестування програм може служити доказом наявності помилок, 
але ніколи не доведе їх відсутність!» [6]. 

Тестування може виконуватися вручну або автоматично. Авто-
матичне тестування, якщо воно виконано коректно, забезпечує більш 
швидке, якісне і ефективне тестування, що приводить до зменшення 
кількості тестів, скороченню часу тестування, підвищення стійкості 
системи. 

Тестування пронизує весь життєвий цикл ПЗ, починаючи від 
проектування і закінчуючи невизначено довгим етапом експлуатації, та 
безпосередньо пов’язане з управлінням вимогами і змінами, адже метою 
тестування якраз є можливість переконатися у відповідності програм 
заявленим вимогам [5]. 

Як було зазначено вище, тестування підтверджує, що ПЗ працює 
згідно специфікації. Вважають, що програма працює коректно, якщо вона 
задовольняє наступним критеріям: 

1) отримавши коректні дані, програма надає правильний результат; 
2) отримавши некоректні дані програма відхиляє їх; 
3) програма не зависає і не вилітає, приймаючи як коректні, так і 

некоректні дані; 
4) програма функціонує нормально стільки часу скільки потрібно; 
5) програма працює без збоїв і виконує всі необхідні функції в 

повному обсязі. 
Отже, можемо зробити висновки: тестування програмного забезпе-

чення є вкрай важливим та необхідним етапом в розробці ПЗ, а вивчення і 
використання сучасних методів та засобів тестування ПЗ являється 
життєво необхідними компетенціями сучасного спеціаліста в сфері ІТ. 
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Хміль Юлія 
 

ЗМІСТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 

Під екологічною освітою нині розуміється безперервний процес 
навчання, виховання і розвитку, спрямований на формування загальної 
екологічної культури, екологічної відповідальності за долю своєї країни і 
близьких людей, планети і всього Всесвіту. 

Велике значення екологічної освіти учнів нині надається сучасними 
психологами, дидактами, методистами (Н. Верзилін, Н. Виноградова, 
Л. Виготський, П. Гальперіним, Н. Бібік, О. Біда, С. Дерябо, В. Джигирей, 
З. Запоржан, В. Маршицька, Є. Павлютенко, В. Ясвін та ін.). У своїх 
працях учені говорять про необхідність «повернутися до природи» і 
зазначають, що проблема формування нового типу екологічної свідомості, 
по суті, вимагає створення нової парадигми екологічної освіти. 

Стратегічна мета екологічної освіти у початковій школі передбачає 
планований результат – модель випускника початкової школи. Для її 
реалізації потрібно вирішення наступних завдань: 

– формування знань про екосистемну організацію природи Землі в 
межах проживання людини, системи інтелектуальних і 
практичних умінь із вивчення, оцінки та поліпшення стану 
місцевості та здоров’я населення; 
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