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  مقدمه

و ارايه اطالعات  افزاري نرمافزار تحقيق برروي كيفيت يك محصول يا سرويس  افزار يا آزمايش نرم تست نرم

گيرد ولي به  افزار مزبور براي يافتن خطاها را نيز دربرمي ها است. اين تحقيق جستجوي نرم ناشي از آن به مشتري

 .ودش آن محدود نمي

كنيم در حالي كه از برنامه انتظار  افزار را با آن امتحان مي هايي هستند كه نرم ها يك سري از سوال و جواب تست

هاي صحيحي را به عنوان خروجي  كنيم، جواب هايي كه با استفاده از سواالت وارد مي داريم با توجه به ورودي

 .به دست دهد

گيرد كه از آزمايش  اي را دربرمي هاي رايانه هاي مربوط به توليد برنامه تافزار حيطه وسيعي از فعالي آزمايش نرم

كرد درست يك سيستم اطالعاتي بزرگ به مشتري گرفته تا نشان دادن عمل نويس برنامهكردن كد برنامه توسط 

 .گيرد افزار در حين رانش يك شبكه مركزي كاربردي را دربرمي و ارزيابي نرم

 .افزار است و نه از وظايف تحويل گيرندگان آن افزار از وظايف توسعه دهندگان نرم آزمايش نرم

 Test Driven د. به اين روش ياهاي برنامه را انجام دا توان قبل از نوشتن خود برنامه تست مي

Development گويند مي.  

هاي كه نرم افزارها را توسعه مي دهند، محصولي به نام نرم افزار توليد مي كنند. ولي چه  سازمانها يا شركت

عامل يا عوملي باعث مي شوند كه يك نرم افزار از نرم افزار مشابه ديگر متمايز و برجسته شود؟ عواملي متعددي 

مي توان نام برد كه باعث اين برتري و تمايز شود اما يكي از اين عوامل مي تواند كيفيت محصول نهايي باشد را 

 ككه به بازار عرضه خواهد شد. اما براي رسيدن به اين نقطه تمايز و برتري بايد چگونه عمل كرد و انديشيد؟ ي
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تست فقط مي تواند وجود خطاها را نشان دهد  باشد.پاسخ به اين سوال مي تواند تست نرم افزار و نحوه انجام آن 

  .نه عدم وجود آنها را

تست نرم افزار عموما در چهار سطح مختلف صورت مي گيرد كه اين چهار مرحله به صورت ترتيبي انجام مي 

  پذيرند و عبارتند از :

  

 ) :Unit testingتست واحد (

باشد. كه اين واحد در برنامه نويسي شي گرا مي يك واحد كوچكترين قسمت قابل تست يك نرم افزار مي 

يا يك تابع و ...  تواند يك متد باشد و در برنامه نويسي رويه اي مي تواند كل برنامه (در زباني مانند كوبول) 

هدف در اين سطح از تست اين است كه آيا واحد مورد نظر به تنهايي كاري را كه بايد انجام بدهد مي  باشد. 

  دهد يا نه.

  

  ) :Integration Testing(  تست مجتمع سازي

تست واحد را براي هر كدام از واحدها به صورت جداگانه انجام داديد و از صحت عملكرد آنها مطمئن شديد. 

همه واحدها به صورت منفرد به طور صحيح وظايف خود را انجام مي دهند، آيا نيازي به تست اينكه وقتي 

د و ارتباط برقرار كردند وظايفشان را به شكل صحيح انجام مي دهند هست يا نيست. واحدها كنار هم قرار گرفتن

نفر مشغول كاري هستند هنگاميكه موارد مورد نياز براي انجام كار بطور كامل مهيا باشد هر كدام  2فرضي كنيد 

براي يكي از آنها توسط  فرد مي توانند كارشان را به شكل كامل انجام بدهند. اما اگر موارد مورد نياز 2از آن 

ديگري تامين شود ممكن است موارد تهيه شده دقيقا چيزي نباشد كه فرد دوم نياز دارد، يا زماني زياد براي 
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تحويل آن موارد مورد نياز باشد كه عملكرد فرد دوم را با مشكل روبرو كند. پس ما نياز داريم تا مطمئن شويم 

ند، به درستي فراخواني مي شوند، و داده هاي درستي را در زمان مناسبي كه آيا واحدها در كنار هم كار مي كن

از طريق واسط هاي آنها عبور مي دهند. (تست مجتمع سازي يكي از مهمترين و شايد مهمترين سطح از تست 

 باشد، بخصوص زمانيكه سيستم تغييرات زيادي دارد بعد از انجام تغييرات هرگز اين مرحله را فراموش نكنيد.

  پس روشهاي مختلف تست مجتمع سازي را بررسي و مطالعه كنيد.)

  

  ) :System Testingتست سيستم (

تست مجتمع سازي را براي نرم افزار مورد نظر انجام داديد، و از اين مطمئن شديد كه تمام قطعات در كنار هم 

در كنار هم مجتمع شده اند و پيكره مي توانند قرار بگيرند و بدون هيچ مشكلي وظايفشان را انجام دهند. قطعات 

است و نياز است كه با عناصر ديگر اين   اصلي نرم افزار تشكيل شد، ولي نرم افزار خود جزئي از يك سيستم 

سيستم مانند سخت افزارها ارتباط برقرار كند و با آنها مجتمع شود. پس نياز داريم تا مطمئن شويم كه سيستم به 

مل عمل خواهد كرد و نيازمنديهاي سيستم را برآورده مي كند. اين سطح از تست عنوان يك واحد به طور كا

آخرين سطحي است كه توسط توسعه دهندگان صورت مي گيرد تا قبل از تحويل نرم افزار به كاربرنهايي براي 

  تست از عملكرد آن مطمئن شويم. براي نمونه موارد زير در تست سيستم مورد بررسي قرار مي گيرد:

) : فرضي كنيد سيستم بايد اطالعات حساس و حياتي را پردازش و مديريت Security Testingت امنيت (تس

كند و افرادي هستند كه بدنبال دسترسي غير مجاز به اين اطالعات و سوء استفاده از آن هستند. براي اطمينان از 

در سيستم را بررسي كنيم تا مطمئن شويم كه  عملكرد سيستم در برابر نفوذگران ما بايد مكانيزم امنيتي ايجاد شده

  را تشخيص دهد و در برابر آنها عكس العمل نشان دهد. سيستم مي تواند نفوذهاي غير قانوني 
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) : در اين نوع آزمايش باعث ايجاد مشكل و از كار افتادن سيستم به Recovery Testingتست بازيابي (

ه آيا سيستم مي تواند خود را به طور خودكار بازيابي كند و روش هاي مختلف مي شويم و بررسي مي كنيم ك

  به فعاليت خود ادامه دهد.

  

  ) :Acceptance Testingتست پذيرش ( 

نرم افزار به طور كامل توسط توسعه دهندگان در تمام سطوح تست، با موفقيت تست شد، اما آيا نرم افزار واقعا 

واهد) كار مي كند. آيا تمام نيازهاي فعلي كاربر نهايي را برآورده به طور كامل (آنگونه كه كاربر نهايي مي خ

پس ما به آزمايشي نياز داريم كه توسط كاربران نهايي، مشتريان و نه توسعه دهندگان صورت مي گيرد  .مي كند

ند و هدف آن است كه كاربر مشخص كند عملياتي كه برنامه انجام مي دهد نيازمنديهاي آنها را برآورده مي ك

  .يا نه

سيستم كه آيا است  براي تعيين اين تست آزمون پذيرش يك  ،مختلف آن زيرمجموعه هاي  در مهندسي و

  يا خير. برآورده استرا  هاي مورد نظرمورد نياز مشخصه يا قرارداد

ران كارب در اين مرحله. مي باشد گام بسيار مهم آزمون پذيرش اولين مي شودانتشار هنگامي كه برنامه آماده 

با استفاده از  آزمون پذيرش. را انجام مي دهند تست برنامه نهاييكاربران  گروهي به نمايندگي از نهايي يا

اغلب آخرين مرحله  آزمون پذيرش. انجام مي شودحاالت دنياي واقعي و برداشت هاي مربوط به كاربران نهايي 

   .انجام مي شود ارائه برنامه به بازارقبل از 

مورد تست قرار  آنراكه برنامه ها را مورد استفاده قرار مي دهند برنامه ها را قبل از پذيرش ان نهايي معموال كاربر

 شده به آنها تحويل داده كه نرم افزار مي دهد را اعتماد به نفسبه كاربران نهايي اين اين نوع تست  .مي دهند
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مربوط به قابليت استفاده از  كوچكاين تست همچنين كمك مي كند تا اشكاالت .شان مي باشدمطابق با نيازهاي

  .برطرف شودبرنامه 

 

  مقايسه تست سيستم و تست پذيرش

تست سيستم توسط توسعه دهندگان سيستم انجام مي شود ولي تست پذيرش معموالً توسط كاربران نهايي انجام 

ن مشخصات سيستم مي باشد ولي در تست پذيرش مي شود. در تست سيستم تمركز روي درست طراحي شد

تفاوت ديگر اين است كه تست سيستم قبل از تست پذيرش  تمركز روي برآورده شدن نيازهاي كاربر مي باشد.

   انجام مي شود.

  

  : پذيرش تست يپيش نيازها

  .مي تواند انجام شود آزمون پذيرش بدبرنامه به طور كامل توسعه يا قبل از اين كه

بسياري از اشكاالت فني   .پذيرش انجام شده است تستسيستم) قبل از  مجتمع و ،(واحد  تستمختلف سطوح  

  .است قبل از تست پذيرش برطرف شده تستسطوح مختلف  در

   

  ؟در تست پذيرش چه چيزي بايد تست شود

  .شوندايجاد مي  Test cases بودن تست پذيرش براي اطمينان از موثر
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مختلف شناسايي شده در طي مرحله تعريف هاي  Test caseا مي توان با استفاده از رها  Test caseاين  

  .ها ايجاد كردنيازمندي

 Test cases انجام شده است در خالل تست سناريو هاپوشش مناسب تمام را مي دهد كه  اطميناناين  ها . 

محيط  تست در محيطي كه .ي باشدم دنياي واقعي برنامه در دقيق ي استفادهروي  در اين نوع از تست تمركز

 با استفاده از سناريوهاي دنياي واقعي براي برنامه ها Test cases .انجام مي شود ،مي كندشبيه سازي  توليد را

  . است نوشته شده

  ؟انجام شود چگونه تست پذيرش

و قابليت استفاده  تمركز بر روي عملكرد ،به عبارت ديگر  .مي باشد جعبه سياه تست يك معموالً آزمون پذيرش

تست كه برنامه در حال حاضر تحت  بر اين است به طور كلي فرض .مي باشد جنبه هاي فني از برنامه به جاي

پذيرش در  تستبسيار مفيد است كه  ،با اين حال  .قرار گرفته است يكپارچه سازي و سيستم ،واحد هاي 

  .شودام انج باشد به دنياي واقعي يا محيط توليدي كه شبيه محيط

  :مي شوديك يا بيشتر از موارد زير شامل پذيرش به طور معمول  تستاقدامات انجام شده براي  

 برنامه ريزي تست پذيرش )1

 هاي تست پذيرش Test Casesطراحي  )2

 اجرا نمايد را Test Casesانتخاب يك تيم كه  )3

 Test Casesاجراي  )4

 مستند سازي خطاهاي كشف شده در طول اجراي تست پذيرش )5

 و فصل مسائل / رفع اشكال حل )6

7( Sign Off 
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  برنامه ريزي تست پذيرش) 1

تاثير مي  تستاثربخشي فرايند  موضوع روي اينكه  .مثل هميشه مهم ترين مراحل فرايند برنامه ريزي است

مناطق  روي برنامه ريزي اينتمركز .مي كندتشريح را   استراتژي تست پذيرش ،فرايند برنامه ريزي .گذارد

  .مي باشد ورود و معيارهاي خروج ، كليدي

  

  هاي تست پذيرش Test Cases) طراحي 2

Test cases اين  .مي كند كمك براي تست كامل نرم افزارپذيرش  به تيم اجراي تست هاTest cases ها  

 . پوشش كافي از تمام حاالت را فراهم مي كندپذيرش  تستكمك مي كند تا اطمينان حاصل شود كه همچنين 

Test cases ايجاد شده در طي مرحله تعريف نيازمندي ها ممكن است به عنوان ورودي براي ايجاد  هاي

Test cases كارشناسان موضوع نيز براي ايجادهاي تحليل گران تجاري و  ورودي .شود استفاده ها        

Test cases هر . استفاده مي شود هاTest cases  انجام تست را يق يك زبان ساده مراحل دقبه پذيرش تست

  هاي تست پذيرش را بازبيني مي نمايند. Test casesتحليل گران تجاري و تيم پروژه  .شرح مي دهد

  

  را اجرا نمايد Test Cases) انتخاب يك تيم كه 3

تست  تيم .مي باشديك گام بسيار مهم  نمايد اجراهاي تست پذيرش را  Test casesانتخاب يك تيم كه 

كاربران نهايي واقعي  حقيقت هماناين تيم در  .واقعي استدنياي ي نمايش خوبي از كاربران به طور كلپذيرش  

  .خواهند كرداستفاده برنامه  ازكه  بودخواهد 
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  Test Cases) اجراي 4

تصادفي مربوط به آنها  اضافي و هاي تست د به انجامنو مي توان را اجرا كرده  ها Test cases  ،تيم تست

  بپردازند.

  

 مستند سازي خطاهاي كشف شده در طول اجراي تست پذيرش )5

 . پيش مي آيد را ثبت مي كنند  تستكه در طي  ينقص و يا مسائل ،شكستهر گونه  ،اين تيم نظرات خود

  

  ) حل و فصل مسائل / رفع اشكال6

مورد بحث  تجاريكارشناسان موضوع و تحليلگران  ،با تيم پروژه  تستنقص هاي پيدا شده در طي يا  مسائل

  .مي شود مسائل در اجماع متقابل و رضايت كاربران نهايي حل و فصل .مي شودقرار گرفته 

  

7 (Sign Off  

در اين مرحله  .صورت مي گيردبرنامه  پذيرش و حل مسائل اين تيم پذيرش  تستپس از اتمام موفقيت آميز 

نشان مي دهد كه نرم افزار  انجام مي گيردنرم افزار  "پذيرش"هنگامي زيرا  مهم استفروش نرم افزار تجاري 

   .كاربر مي باشدمطابق با نيازهاي 

  در اين مرحله كاربر به برنامه اطمينان پيدا مي كند و فروشنده نيز مي تواند حق الزحمه خود را دريافت نمايند.
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  3تست پذيرش ايهانواع نمونه 

 آزمون پذيرش كاربر )1

  اينكه محصول از نظر كاربر مورد پذيرش واقع شود.ن قبل از يعني تست هاي انجام شده توسط كاربرا

  

 (OAT) آزمون پذيرش عملياتي )2

اين تست به تستي اشاره مي كند كه براي اين انجام مي شود تا اطمينان حاصل شود كه پردازش ها و 

م در پروسيجر ها سر جاي خود قرار دارند. مثالً رويه هاي بكاپ گيري و بازيابي بكاپ آيا در سيست

شرايط مناسبي انجام مي شود يا خير، رويه هاي نگهداري، رويه هاي امنيتي و يا بحث آموزش به 

آيا به راحتي انجام مي شود يا خير كه مثالً در صورت تغيير كاربر، آموزش سيستم به كاربر  كاربران

  جديد آيا به راحتي انجام مي شود يا خير.

  

  آزمون پذيرش قرارداد و مقررات )3

تست مي شود كه آيا  قوانين  قوانين و مقررات معيارهاياز نظر يك سيستم  ،آزمون پذيرش قرارداد در 

و مقررات مربوطه را دارا مي باشد يا خير. مثال ممكن است قانوني وجود داشته باشد كه شركت هايي 

ي با كيفيت ارم افزار هرا دارا باشند و نمي توانند ن Xبايد نرم افزار هاي با كيفيت بيشتر از  Bبا گريد 

  . در اين قسمت اين موارد بررسي مي شود.پايين داشته باشند

  

  تست آلفا و بتا )4

در اغلب موارد توسط  و سيستم انجام مي شود در سايت توسعه دهندگانكه  تستي است آلفا تست

  .كارمندان داخلي و در بعضي از موارد توسط مشتري انجام مي گيرد
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و شامل تست توسط يك گروه از  ،مي گيرد صورت در سايت هاي مشتريان تستي است كه تست بتا 

كنند انجام قبل از اينكه سيستم را به مشتريان ديگر عرضه  خود و سايت سيستم را در محل  مشتريان كه 

  .مي شود

  

  1چرا تست پذيرش مهم مي باشد؟

چگونه نيازهاي كاربر  اين تست ها نيازمنديهاي كاربر را دريافت مي كنند و  بررسي مي كنند - 1

 برآورده مي شود.

كشف آنها نبوده  و تست سيستم قادر به داشتهمشكالتي كه را كه در سيستم وجود  پذيرشتست  - 2

 را بررسي و كشف مي كند.

  اين تست  مشخص مي كند كه پروژه انجام شده است. - 3

 

  1تست پذيرش چگونه انجام مي شود؟

مشكل مي باشد. براي درست انجام دادن  ت انجام دادن آن خيليتست پذيرش ساده به نظر مي رسد ولي درس

  سوال پاسخ داده شود: 4آن بايد به 

 چه كسي تست ها را بايد بنويسد؟ •

 چه زماني تست ها بايد نوشته شود؟ •

 چه زماني تست ها جرا شوند؟ •

 چگونه نتايج تست ها ثبت و ضبط شود؟ •
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  چه كسي تست ها را بايد بنويسد؟

مشتري، پرسنل بخش كيفي، تحليل گرهاي فني شركت و... خودشان يا با  XPكه شامل  بخش تجاري شركت

  همكاري توسعه دهندگان نرم افزار اين تست ها را مي نويسند.

  

  چه زماني تست ها بايد نوشته شود؟

يلي زود قبل از اينكه محصول نهايي آماده شود اين تست ها بايد نوشته شده باشند. همچنين اين تست ها نبايد خ

  نوشته شوند چون كاربران بايد يك ديدي از سيستم پيدا كرده باشند تا بتوانند تست هاي مناسب تري بنويسند.

  

  چه زماني تست ها جرا شوند؟

اين تست ها بايد اين امكان را داشته باشند كه هم به صورت خودكار در فواصل زماني قابل تنظيم انجام شوند و  

  بايد وجود داشته باشد كه به صورت دستي هم اجرا شوند. همچنين اين امكان نيز
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  چگونه نتايج تست ها ثبت و ضبط شود؟

نتايج اين تست ها بايد به صورت كامل ثبت و ضبط شود و نه فقط درصد موفقيت و شكست ثبت شود چون در 

تا موفق بوده و  20تست تا  100اين صورت باعث ابهام در برداشت مي شود. مثال در جدول زير در روز اول از 

مي باشد ولي چون تعداد تست ها  21% مي باشد. در روز دوم با اينكه تعداد موفقيت ها 20درصد موفقيت 

  % مي باشد.17.5و درصد موفقيت  120افزايش يافته به 

Percent Passed Test Total Test Day# 

20% 20  100 1 

17.5% 21 120 2 
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  نتيجه گيري

يا نرم افزاري توسط تيم بسيار متخصص با امكانات باال تهيه شود ولي استفاده كننده سيستم در  اگر يك سيستم

اين چرخه اظهار نظر نكند مثل اين مي ماند كه ما يك ساختمان با امكانات بسيار خوب تهيه كنيم ولي هيچ كس 

اظ نشده باشد مانند يك سيستم پيدا نشود كه در آن زندگي كند. بنابر اين چنين سيستمي كه نظرات كاربر لح

بالاستفاده مي باشد، بنابراين بايد در چرخه توليد نرم افزار كاربر حتماً گنجانده شود و يكي از مهمترين بخش 

هايي كه مي توان از توانايي هاي كابر استفاده نمود قسمت تست نرم افزار مي باشد. تست پذيرش كاربر 

تا بتواند منجر  يجه مثبتي داشته باشد بايد با اصول و همچنين بادقت انجام شودهمانطور كه بيان شد براي اينكه نت

  .شودبه توليد سيستمي كارا و قابل استفاده و مطلوب براي كاربر 
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