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Регресійне тестування

Регресійне тестування — загальна назва для всіх видів тестування
програмного забезпечення, спрямованих на виявлення помилок у вже
протестованих ділянках початкового коду. Такі помилки — коли після
внесення змін до програми перестає працювати те, що мало б 
працювати, — називають регресивними помилками.
Одна з головних цілей регресійного тестування - це визначити, чи
впливає зміна в одній частині програмного забезпечення на його інші
частини.



АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ

• Економія часу, коштів, ресурсів при 

розробці програмного продукту

• Зменшення мануального 

навантаження на розробників 

автоматизованих тестів 

• Підвищення ефективності та 

покращення взаємодії учасників 

SCRUM команди



ІСНУЮЧІ ПІДХОДИ

• Базуються на ручному оцінюванні 
експертів та автоматичному зберіганні 
попередніх результатів.

• Переваги:

 Висока точність результатів аналізу

• Недоліки:

 Необхідність обробки великої кількості даних
вручну

 Великі часові затрати 

 Рутинна робота

 Якість залежить від компетенції експерта



Об’єкт, предмет і мета дослідження

• Об'єкт дослідження –

• Предмет дослідження -

• Мета дослідження – розробити програмний продукт для 

класифікації та кластеризації багів в регресійному тестуванні



ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

• Дослідження сучасних математичних моделей побудови

кластеризації та класифікації

• Розробка алгоритму для кластеризації та класифікації багів в 

регресійному тестуванні

• Створення архітектури системи для автоматизованого аналізу даних

• Дослідження якості розробленої системи



Алгоритм класифікації для автоматичного аналізу
даних в регресійному тестуванні

Процес класифікації багів пропонується

провести в 5 етапів:

1. Передобробка даних

2. Індексація тестових логів

3. Визначення ваги ознак логів

4. Побудова класифікатора

5. Отримання результатів та оцінка якості 

класифікації



Переобробка даних та індексація тестових логів

Попередня обробка тестових логів включає в себе токенізацію(розбиття 
тексту на більш маленькі частини, токени), нормалізацію (видалення 
знаків пунктуації, чисел, артиклів тощо).
Для індексації тестових логів використовувався механізм, який
представляє ElasticSearch. Кожен лог представлений у JSON форматі
.



Визначення ваги ознак логів

TF-IDF — статистичний показник, що використовується для оцінки важливості слів у контексті
документа, що є частиною колекції документів чи корпусу. Вага (значимість) слова пропорційна
кількості вживань цього слова у документі, і обернено пропорційна частоті вживання слова у 
інших документах колекції.



Метод k-найближчих сусідів

• Переваги методу:

• можливість відновити навчальну вибірку без перенавчання класифікатора

• стійкість алгоритму до аномальних викидів у вихідних даних

• легко зрозуміти результати роботи алгоритму

• Недоліки методу:

• Пошук найближчого сусіда передбачає порівняння класифікуємого об'єкта

з усіма об'єктами вибірки, що збільшує трудомісткість



АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ КЛАСИФІКАЦІЇ

Отже, як можна побачити з таблиці тестова вибірка демонструє кращі 

результати чим реальна.



ДЕМОНСТРАЦІЯ РОБОТИ ПРОДУКТУ КЛАСИФІКАЦІЇ





Алгоритм кластеризації для автоматичного аналізу
даних в регресійному тестуванні

Процес кластеризації багів пропонується

провести в 5 етапів:

1. Підготовка даних 

2. Індексація тестових логів

3. Створення матриці індекcів

4. Вибір метрики

5. Розбиття на кластери



МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ РІШЕНЬ ДЛЯ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ

• Concept Indexing.ФОРМУЛИ



АРХІТЕКТУРА ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ



ДЕМОНСТРАЦІЯ РОБОТИ ПРОДУКТУ



АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ



ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ ПРОГРАМИ



ВИСНОВКИ

• Запропоновано алгоритм класифікації багів в регресійному тестуванні

• Запропоновано алгоритм кластеризації багів в регресійному тестуванні

• Запропонована архітектура системи для автоматизованого аналізу даних

• Реалізовано програмний продукт, який працює для задачі кластеризації з 

такою то точність та класифікації з такою то точністю

• Дозволяє зекономити час в н разів



ШЛЯХИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

• Розпізнавання дуже схожих за семантичною 

структурою багів

• Підвищення точності класифікації та 

кластеризації

• Додати навчання на основі попередніх прогонів



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


