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Agenda 

Kodėl testuoti? 

Lietuviška realybė 

Testavimo būdai ir įrankiai 

Rekomendacijos, pavyzdžiai 



Aplinka 

 E-demokratija 

 DVS projektai 

 Interaktyvios elektroninės paslaugos 

 Veiklos procesų optimizavimas 

 Viešojo administravimo sektoriaus veiklos skaidrumo didinimas 

 ... 

 

Informacinių technologijų projektų daug ir jie stambėja. 

 

Naudojamos technologijos: 

.NET, PHP, Java, AJAX, Oracle, Ms SQL, Prostgress, Sybase, BEA WebLogic 
Portal, SharePoint Server, Liferay Portal, jBoss, IBM Enterprise Content 
Management, EMC Documentum, OpenText, kt... 

 

... o technologijų daugėja. 



Kokios yra rizikos, jei programinė įranga 

neveikia, kaip priklauso? 

Nepavykusios organizacijos operacijos 

Laikas, prarandamas neveikiant arba lėtai 
veikiant organizacijos procesams. 

Neužtikrintas organizacijos veiklos 
tęstinumas. 

Dėl sistemų gedimų sumažėjęs vartotojų 
pasitikėjimas. 

Nesugebėjimas reaguoti į vis didėjančius 
reikalavimus ar augančias veiklos apimtis. 



Kada testuoti reikalinga? 

 Organizacijoje yra naudojamos informacinės 
sistemos, nuo kurių priklauso organizacijos 
kasdienė veikla 

 Programinės įrangos kūrimas nėra jūsų 
specializacija 

 Reikia daug laiko norint tinkamai prižiūrėti esamas 
sistemas 

 Programinės įrangos gedimas gali įtakoti tai, kad 
prarasite daug pinigų / reputaciją 

 Programinė įrangos kūrimas yra outsource‘intas 



Kada testuoti būtinai reikalinga? 

 Kai iš tiekėjo nėra gaunama pilna dokumentacija 
pagal programinės įrangos kūrimo standartus 

 Kai programuojama ir produktas tiekiamas klaidų 
būdu (angl. „Bug driven development“) 

 Vartotojai sako, kad nepasitiki nauja programine 
įranga 

 Naujos programos versijos kūrimas užima n-
mėnesių 

 Nepasitikima (ar prarastas pasitikėjimas) tiekėju 



Lietuviška realybė 

 Projekto valdymas reikalaujamas iš tiekėjo ir 
atiduodamas tiekėjui 

 Sistemos dokumentacija būna nepilna, t.y. 
nepateikiami: 
 Detalizuoti funkciniai reikalavimai 

 Sprendimo architektūros dokumentacija 

 Testavimo scenarijai visam sprendimui ištestuoti 

 Nėra atliekamas pilnas testavimas, kartais užtenka tik 
apmokymų... 

 Trūksta laiko ir specifinių žinių 

 Diegiančiojo darbo kokybę kontroliuoja pats diegėjas 



Testavimo  būdai 

 



 



Teisingas požiūris į testavimą 

 Prieinamas source code (angl. „white box testing“) 

 Programinio kodo tikrinimas automatizuotai (angl. 
„Code static analysis“) 

 Programinio kodo tikrinimas (angl. „Code review“) 

 Automatinis kompiliavimas 

 Automatizuoti testai 

 Reguliarus kodo kompiliavimas 

 

 Funkcinis, greitaveikos testavimai ties kiekviena 
versija 

 Saugos, UI, įsilaužimo – pagal poreikį 



Kuo anksčiau pradedamas testavimas, tuo 

geriau 

Nauda 

 

Perdarymas 





Automatinio testo kūrimas 



Apkrautumo testo vykdymas 



Plačiausiai naudojami testai 
 Nefunkcinis testavimas: 

 Performance ir load testai 

 Konfigūravimo ir diegimo testai 

 Didelio patikimumo testai 

 Saugumo testai 
 Konfidencialumo 

 Autorizacijos  

 Autentifikacijos 

 Funkcinis testavimas 
 Black-box: 

 Neteisinga įvestis 

 Neleistinas vartotojo elgesys 

 Kt. 

 UAT 
 Scenarijų kūrimas pagal funkcinę specifikaciją 

 Scenarijų vykdymas 

 

 



Rekomendacijos 

 Reikalaukite iš diegėjo: 
 Programinio kodo koregavimo teisių savo reikmėms 

 Funkcinės specifikacijos 

 Projektinės dokumentacijos 

 Testavimo atvejų ir rezultatų ataskaitos 

 Kritiškai įvertinkite pateiktą dokumentaciją 

 Testuokite naudodamiesi minimais dokumentais prieš 
priimdami sistemą 

 Stambioms IS tokios rekomendacijos jau realizuojamos 

 Galima testavimo paslaugas pirkti iš išorinio tiekėjo 

 Jei yra priežiūros paslaugos, fiksuokite SLA reikalavimus 
ir numatykite atsakomybę 



Ačiū už dėmesį! 

Gal turite klausimų?   

 

Daugiau informacijos apie mus ir mūsų 

sprendimus:  

www.DPA.lt 

http://www.dpa.lt/

