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Актуальність дослідження 

• забезпечення 
конкурентної 
спроможності 
програмних 
продуктів; 

• необхідні обсяги 
тестування; 

• неможливість 
здійснити вичерпне 
тестування.  
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Об’єкт дослідження:  

системи автоматизованого 

тестування. 

 

Предмет дослідження:  

методи та алгоритми 

генерації наборів тестів. 
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Постановка задачі 

• Створити систему автоматизованої 
генерації тестових наборів. 

Підзадачі: 

• проаналізувати існуючі підходи до 
створення наборів тестів; 

• розробити алгоритм для побудови 
наборів тестів для тестування; 

• реалізувати систему генерації наборів 
тестів з зручним та гнучким інтерфейсом 
для користувача, в якій втілено 
запропонований алгоритм. 
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Аналіз існуючих методів 
• тестування з виділенням еквівалентних 

тестових даних (Category partitioning) 
– Недоліки: складність у  визначенні правильних 

еквівалентних класів. 

• аналіз граничних значень (Boundary value 
analysis) 
– Недоліки: не перевіряє всі значення та не бере до 

уваги залежність між параметрами. 

• ортогональні матриці та попарне тестування 
(Orthogonal arrays and pairwise testing) 
– Недоліки: кількість тестів не може бути меншою 

за квадрат кількості значень найбільшого 
параметра. 
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Основні означення 

 Нехай S скінчена 

множина n 

символів. 

Латинським 

квадратом порядку 

n називається 

матриця  n x n  , що 

містить по одному 

входженню 

кожного символу в 

рядку та стовбцю.  
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Основні означення 



Основні означення 

• Матриця покриття,  CA(N; t,k,|v|) – це 

матриця N×k з множини |v|, таких 

значень, що кожна підматриця N×t 
містить в собі всі кортежі розміру t з 

множини значень |v| хоча б один раз; 

• Ортогональна матриця OA(N; t,k,|v|,λ) – 
це матриця покриття, в якій кожен t-
ий кортеж покритий точно λ разів. 
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Модифікований алгоритм. FGA 
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Результаты порівнянь алгоритмів 
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Діаграма станів системи 
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Витяг з діаграми класів 
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Використані технології 
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Результати роботи 
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Результати роботи 
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Результати роботи 



Аналіз результатів системи 
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Аналіз результатів системи 

 



Висновки 

Запропоновано: 

• алгоритм, який базується на    
використанні     методу     попарного    
тестування    та генетичного алгоритму. 

Практична цінність: 

• розроблено гнучку архітектуру веб-
системи; 

• реалізовано систему автоматизованого 
тестування для збереження та генерації 
наборів тестів, яка дозволяє зменшити 
кількість тестів на 80 – 99% в залежності 
від кількості параметрів та їх значень. 
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Подальші шляхи розвитку 

• збільшити швидкість генерації тестів; 

• збільшити покриття тестовими 

наборами; 

• зменшити кількість тестів при великій 

кількості  значень параметрів; 

• вдосконалити роботу системи 

використовуючи для цього технології 

такі, як Hadoop та Apache Spark. 
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Дякую за увагу 
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