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Στόχοι 
• Εξέταση των διαφορών μεταξύ δοκιμών επικύρωσης και 

δοκιμών για ατέλειες 
• Περιγραφή των αρχών που διέπουν τις δοκιμές 

συστήματος και τις δοκιμές συστατικών στοιχείων 
• Αναφορά στις στρατηγικές που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή περιπτώσεων 
δοκιμής συστήματος 

• Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών των 
εργαλείων λογισμικού που υποστηρίζουν την 
αυτοματοποίηση των δοκιμών 



Περιεχόμενα 
• Δοκιμές συστήματος 
• Δοκιμές συστατικών στοιχείων 
• Σχεδιασμός δοκιμαστικών περιπτώσεων 
• Αυτοματοποίηση δοκιμών 



Η διαδικασία δοκιμών 
• Δοκιμές συστατικών στοιχείων  

– Δοκιμή μεμονωμένων συστατικών στοιχείων ενός προγράμματος 
– Συνήθως είναι ευθύνη των προγραμματιστών των συστατικών στοιχείων 

(εξαίρεση αποτελούν τα κρίσιμα συστήματα) 
– Οι δοκιμές απορρέουν από την πείρα του προγραμματιστή. 

• Δοκιμές συστήματος 
– Δοκιμή ομάδων συστατικών στοιχείων τα οποία έχουν συνδυαστεί ώστε να 

δημιουργήσουν ένα σύστημα ή υποσύστημα 
– Διεξάγονται με ευθύνη μιας ανεξάρτητης ομάδας δοκιμών 
– Οι δοκιμές βασίζονται στις προδιαγραφές του συστήματος. 



Φάσεις δοκιμών 



Δοκιμές για ατέλειες 
• Ο στόχος των δοκιμών για ατέλειες είναι η 

ανακάλυψη ελαττωμάτων στα προγράμματα 
• Επιτυχής δοκιμή για ατέλειες είναι εκείνη η 

οποία προκαλεί την ανώμαλη συμπεριφορά 
ενός προγράμματος 

• Οι δοκιμές αποδεικνύουν την ύπαρξη 
ατελειών, όχι την απουσία τους 



Στόχοι των διαδικασιών δοκιμών 

• Δοκιμές επικύρωσης 
– Να αποδείξουν στον κατασκευαστή και τον πελάτη ότι το λογισμικό 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 
– Μια επιτυχημένη τέτοια δοκιμή αποδεικνύει ότι το σύστημα 

λειτουργεί όπως αναμένεται. 

• Δοκιμές για ατέλειες 
– Να εντοπίσουν σφάλματα ή ατέλειες τα οποία προκαλούν 

συμπεριφορά του λογισμικού η οποία είναι εσφαλμένη, ανεπιθύμητη 
ή δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές του συστήματος. 

– Μια δοκιμή θεωρείται επιτυχημένη όταν προκαλεί λανθασμένη 
απόδοση ενός συστήματος και με τον τρόπο αυτό αποκαλύπτει 
κάποια ατέλειά του. 



Η διαδικασία δοκιμών λογισμικού 



Πολιτικές δοκιμών 
• Μόνο με εξαντλητικές δοκιμές μπορεί να αποδειχθεί ότι ένα 

πρόγραμμα δεν έχει ατέλειες. Όμως δεν είναι εφικτές οι 
εξαντλητικές δοκιμές 

• Η προσέγγιση που θα υιοθετηθεί στην επιλογή των δοκιμών 
συστήματος καθορίζεται με τις πολιτικές δοκιμών 
– Θα πρέπει να δοκιμαστούν όλες οι λειτουργίες του συστήματος που 

προσπελάζονται μέσω μενού 
– Θα πρέπει να δοκιμαστούν συνδυασμοί λειτουργιών που 

προσπελάζονται μέσω του ίδιου μενού 
– Όπου υπάρχει είσοδος από το χρήστη, πρέπει να δοκιμάζονται όλες οι 

λειτουργίες τόσο με σωστές όσο και με λανθασμένες εισόδους 



Δοκιμές συστήματος 
• Αφορούν την ενοποίηση δύο ή περισσοτέρων συστατικών 

στοιχείων με σκοπό τη δημιουργία ενός συστήματος ή 
υποσυστήματος. 

• Μπορεί να αφορούν τη δοκιμή μιας επαύξησης που 
πρόκειται να παραδοθεί στον πελάτη. 

• Δύο φάσεις: 
– Δοκιμές ενοποίησης - η ομάδα δοκιμών έχει πρόσβαση στον πηγαίο 

κώδικα του συστήματος. Γίνεται δοκιμή του συστήματος κατά την 
ενοποίηση των συστατικών στοιχείων. 

– Δοκιμές τελικής έκδοσης - η ομάδα δοκιμών δοκιμάζει ολόκληρο το 
σύστημα που πρόκειται να παραδοθεί με δοκιμές "μαύρου κουτιού". 



Δοκιμές ενοποίησης 
• Προβλέπουν τη δόμηση ενός συστήματος από τα συστατικά του στοιχεία 

και τη δοκιμή του για προβλήματα που προκύπτουν από τις 
αλληλεπιδράσεις των εν λόγω συστατικών στοιχείων. 

• Αναλυτική ενοποίηση 
– Πρώτα αναπτύσσεται ένας γενικός σκελετός του συστήματος και μετά 

προστίθενται τα διάφορα συστατικά στοιχεία. 
• Συνθετική ενοποίηση 

– Πρώτα ενσωματώνονται συστατικά στοιχεία υποδομής και μετά προστίθενται 
τα συστατικά στοιχεία που παρέχουν τις λειτουργίες. 

• Για να απλοποιηθεί ο εντοπισμός της θέσης των σφαλμάτων, τα 
συστήματα πρέπει να ενοποιούνται βαθμιαία. 



Βαθμιαίες δοκιμές ενοποίησης 



Προσεγγίσεις δοκιμών 
• Επικύρωση της αρχιτεκτονικής 

– Οι δοκιμές με αναλυτική ενοποίηση είναι πιο αποτελεσματικές στην 
ανακάλυψη σφαλμάτων στην αρχιτεκτονική των συστημάτων. 

• Επίδειξη συστήματος 
– Με τις δοκιμές αναλυτικής ενοποίησης μπορεί να γίνει μια περιορισμένη 

επίδειξη των λειτουργιών του συστήματος σε κάποιο πρώιμο στάδιο της 
ανάπτυξής του. 

• Υλοποίηση δοκιμών 
– Συχνά είναι πιο εύκολες οι δοκιμές συνθετικής ενοποίησης. 

• Παρατήρηση δοκιμών 
– Προβλήματα και με τις δύο προσεγγίσεις. Για την παρατήρηση των δοκιμών 

μπορεί να απαιτείται επιπλέον κώδικας. 



Δοκιμές τελικής έκδοσης 
• Η διαδικασία της δοκιμής μιας έκδοσης του συστήματος η 

οποία θα διανεμηθεί στους πελάτες. 
• Κύριος στόχος είναι να αυξήσει το επίπεδο εμπιστοσύνης του 

προμηθευτή στο ότι το σύστημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
του. 

• Οι δοκιμές τελικής έκδοσης αποτελούν συνήθως μια 
διαδικασία δοκιμών "μαύρου κουτιού" (black-box testing) ή 
λειτουργικών δοκιμών 
– Βασίζονται μόνο στις προδιαγραφές του συστήματος 
– Τα μέλη της ομάδας δοκιμών δεν γνωρίζουν την υλοποίηση του 

συστήματος. 



Δοκιμή μαύρου κουτιού 



Οδηγίες δοκιμών 
• Οι οδηγίες δοκιμών αποτελούν συμβουλές για την ομάδα 

δοκιμών οι οποίες θα βοηθήσουν τα μέλη της να επιλέξουν 
κατάλληλες δοκιμές ώστε να αποκαλύψουν ατέλειες στο 
σύστημα 
– Επιλογή εισόδων οι οποίες αναγκάζουν το σύστημα να παράγει κάθε 

είδους μήνυμα σφάλματος 
– Σχεδιασμός εισόδων που προκαλούν υπερχείλιση των χώρων 

προσωρινής αποθήκευσης 
– Επανάληψη της ίδιας εισόδου ή μιας σειράς εισόδων πολλές φορές 
– Πρόκληση μη έγκυρων εξόδων 
– Παραγωγή αποτελεσμάτων υπολογισμών τα οποία είναι πολύ μεγάλα 

ή πολύ μικρά 



Σενάριο δοκιμής 

Ζητήθηκε από μια φοιτήτρια στη Σκωτία η οποία μελετά την Αμερικανική ιστορία να γράψει μια 
έκθεση σχετικά με «Τον επεκτατισμό στην Αμερικανική Δύση από το 1840 μέχρι το 1880». Για να το 
κάνει, πρέπει να βρει πηγές από διάφορες βιβλιοθήκες. Συνδέεται με το σύστημα LIBSYS και 
χρησιμοποιεί τη λειτουργία αναζήτησης για να διαπιστώσει αν μπορεί να προσπελάσει πρωτότυπα 
έγγραφα εκείνης της εποχής. Εντοπίζει πηγές σε διάφορες πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες των ΗΠΑ και 
κατεβάζει αντίγραφα από κάποιες από αυτές. Ωστόσο, για ένα έγγραφο, πρέπει να διαθέτει βεβαίωση από 
το πανεπιστήμιό της ότι είναι πράγματι φοιτήτρια και ότι η χρήση του εγγράφου δεν προορίζεται για 
εμπορικούς σκοπούς. Η φοιτήτρια χρησιμοποιεί τη λειτουργία του LIBSYS με την οποία μπορεί να 
ζητήσει τέτοια άδεια και καταχωρίζει το αίτημά της. Αν γίνει αποδεκτό, το έγγραφο θα μεταφερθεί στον 
καταχωρισμένο διακομιστή της βιβλιοθήκης και θα τυπωθεί για λογαριασμό της. Λαμβάνει ένα μήνυμα 
από το LIBSYS τον οποίο την πληροφορεί ότι θα λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόλις το 
τυπωμένο έγγραφο γίνει διαθέσιμο. 



Δοκιμές συστήματος 

• Δοκιμή του μηχανισμού σύνδεσης (login) με χρήση σωστών 
και λανθασμένων διαπιστευτηρίων ώστε να ελεγχθεί αν οι 
έγκυροι χρήστες γίνονται αποδεκτοί και οι μη έγκυροι 
απορρίπτονται. 

• Δοκιμή της λειτουργίας αναζήτησης με τη χρήση 
ερωτημάτων σε γνωστές πηγές ώστε να ελεγχθεί αν ο 
μηχανισμός αναζήτησης εντοπίζει όντως έγγραφα. 

• Δοκιμή των λειτουργιών παρουσίασης του συστήματος ώστε 
να ελεγχθεί αν οι πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα 
εμφανίζονται σωστά. 

• Δοκιμή του μηχανισμού αίτησης άδειας για λήψη. 
• Δοκιμή της αυτόματης απάντησης ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ότι το έγγραφο είναι διαθέσιμο. 
 



Περιπτώσεις χρήσης 

• Οι περιπτώσεις χρήσης μπορούν να 
αποτελέσουν τη βάση για τις δοκιμές ενός 
συστήματος. Βοηθούν στον προσδιορισμό 
των λειτουργιών που πρέπει να δοκιμαστούν 
και στο σχεδιασμό των απαιτούμενων 
περιπτώσεων δοκιμών. 

• Από το σχετικό διάγραμμα ακολουθίας, 
μπορούν να προσδιοριστούν τα δεδομένα 
εισόδου και εξόδου που πρέπει να 
δημιουργηθούν για το σκοπό των δοκιμών. 



Διάγραμμα ακολουθίας για τη συλλογή 
μετεωρολογικών δεδομένων 



Δοκιμές απόδοσης 

• Στα πλαίσια των δοκιμών τελικής έκδοσης 
μπορεί να περιλαμβάνεται και η δοκιμή για 
ανακύπτουσες ιδιότητες του συστήματος 
όπως η απόδοση και η αξιοπιστία. 

• Οι δοκιμές απόδοσης συνήθως προβλέπουν 
το σχεδιασμό μιας σειράς δοκιμών, κατά τη 
διάρκεια των οποίων το φορτίο αυξάνεται 
σταθερά μέχρι η απόδοση του συστήματος να 
μην είναι πλέον αποδεκτή. 



Δοκιμές καταπόνησης 
• Οδηγούν το σύστημα να λειτουργήσει πέρα από τα σχεδιαστικά 

όριά του. Η καταπόνηση του συστήματος συχνά προκαλεί την 
αποκάλυψη των ατελειών. 

• Συμπεριφορά σε αστοχία κατά τη δοκιμή καταπόνησης. Η αστοχία 
του συστήματος δεν πρέπει να είναι ολοκληρωτική. Η δοκιμή 
καταπόνησης ελέγχει για ενδεχόμενη μη αποδεκτή έλλειψη 
διαθεσιμότητας υπηρεσίας ή απώλεια δεδομένων. 

• Οι δοκιμές καταπόνησης σχετίζονται ιδιαίτερα με κατανεμημένα 
συστήματα των οποίων η απόδοσή υποβαθμίζεται σημαντικά 
καθώς υπερφορτώνεται το δίκτυο. 



Δοκιμές συστατικών στοιχείων 

• Οι δοκιμές συστατικών στοιχείων αφορούν τη διαδικασία 
δοκιμής μεμονωμένων συστατικών στοιχείων του 
συστήματος. 

• Είναι μια διαδικασία δοκιμών για ατέλειες. 
• Τα συστατικά στοιχεία μπορεί να είναι: 

– Μεμονωμένες συναρτήσεις ή μέθοδοι στο εσωτερικό ενός 
αντικειμένου 

– Κλάσεις αντικειμένων με πολλά γνωρίσματα και μεθόδους 
– Σύνθετα συστατικά στοιχεία που διαθέτουν καθορισμένες 

διασυνδέσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στις 
λειτουργικές δυνατότητές τους 



Δοκιμές κλάσεων αντικειμένων 

• Για πλήρη κάλυψη μιας κλάσης αντικειμένων από πλευράς 
δοκιμών απαιτούνται 
– Η μεμονωμένη δοκιμή κάθε λειτουργίας που σχετίζεται με το 

αντικείμενο 
– Ο ορισμός κάθε γνωρίσματος του αντικειμένου και η αλληλεπίδραση 

με αυτό 
– Η χρήση του αντικειμένου σε όλες τις δυνατές καταστάσεις 

• Η κληρονομικότητα δυσχεραίνει το σχεδιασμό δοκιμών 
κλάσεων αντικειμένων αφού οι πληροφορίες που πρέπει να 
υποβληθούν σε δοκιμή δεν βρίσκονται σε μία θέση. 



Η διασύνδεση αντικειμένων του 
μετεωρολογικού σταθμού 



Δοκιμή του  
μετεωρολογικού σταθμού 

• Απαιτείται ο ορισμός περιπτώσεων δοκιμής για τις μεθόδους 
reportWeather, calibrate, test, startup και shutdown. 

• Με τη χρήση ενός μοντέλου καταστάσεων, προσδιορίζουμε 
ακολουθίες καταστατικών μεταβάσεων που πρέπει να 
δοκιμαστούν και ορίζουμε ακολουθίες συμβάντων οι οποίες 
θα επιβάλλουν αυτές τις μεταβάσεις 

• Για παράδειγμα: 
– Waiting -> Calibrating -> Testing -> Transmitting -> Waiting 



Δοκιμές διασυνδέσεων 
• Ο στόχος είναι η ανίχνευση ελαττωμάτων που 

οφείλονται σε σφάλματα των διασυνδέσεων 
ή σε μη έγκυρες παραδοχές που αφορούν τις 
διασυνδέσεις. 

• Ιδιαίτερα σημαντικές στην αντικειμενοστρεφή 
ανάπτυξη αφού τα αντικείμενα ορίζονται από 
τις διασυνδέσεις τους 



Δοκιμές διασυνδέσεων 



Τύποι διασυνδέσεων 
• Παραμετρικές διασυνδέσεις 

– Μεταβιβάζονται δεδομένα από τη μία διεργασία στην άλλη 

• Διασυνδέσεις κοινόχρηστης μνήμης 
– Κάποιο μπλοκ της μνήμης διατίθεται για κοινή χρήση μεταξύ 

διεργασιών ή λειτουργιών. 

• Διαδικασιακές διασυνδέσεις 
– Ένα υποσύστημα ενθυλακώνει ένα σύνολο διεργασιών τις οποίες θα 

καλέσουν άλλα υποσυστήματα. 

• Διασυνδέσεις μεταβίβασης μηνυμάτων 
– Κάποια υποσυστήματα αιτούνται υπηρεσιών από άλλα 

υποσυστήματα. 



Λάθη στις διασυνδέσεις 
• Κακή χρήση διασύνδεσης 

– Ένα συστατικό στοιχείο καλεί κάποιο άλλο χρησιμοποιώντας 
λανθασμένα τη διασύνδεσή του, για παράδειγμα η σειρά των 
παραμέτρων είναι λανθασμένη 

• Παρανόηση διασύνδεσης 
– Ένα συστατικό στοιχείο καλεί κάποιο άλλο, κάνοντας λανθασμένες 

παραδοχές σχετικά με τη συμπεριφορά του. 

• Λάθη χρονισμού 
– Το συστατικό στοιχείο που πραγματοποιεί κλήση και εκείνο που 

καλείται μπορεί να λειτουργούν με διαφορετικές ταχύτητες, οπότε 
προσπελάζονται πληροφορίες που δεν έχουν ενημερωθεί. 



Οδηγίες για τις  
δοκιμές διασυνδέσεων 

• Σχεδιάζουμε τις δοκιμές έτσι ώστε οι τιμές των παραμέτρων 
μιας εξωτερικής διεργασίας να βρίσκονται στα όριά τους. 

• Πάντα δοκιμάζουμε τις παραμέτρους των δεικτών με 
μηδενικούς δείκτες. 

• Σχεδιάζουμε δοκιμές που προκαλούν την αστοχία του 
συστατικού στοιχείου. 

• Σε συστήματα μεταβίβασης μηνυμάτων χρησιμοποιούμε 
δοκιμές καταπόνησης. 

• Σε συστήματα κοινόχρηστης μνήμης, μεταβάλλουμε τη σειρά 
ενεργοποίησης των συστατικών στοιχείων. 



Σχεδιασμός δοκιμαστικών 
περιπτώσεων 

• Αναφέρεται στο σχεδιασμό των περιπτώσεων δοκιμών 
(είσοδοι και προβλεπόμενοι έξοδοι) που ελέγχουν το 
σύστημα. 

• Σκοπός της διαδικασίας σχεδιασμού περιπτώσεων δοκιμών 
είναι η δημιουργία ενός συνόλου δοκιμών που είναι 
αποτελεσματικές στην επικύρωση και τον εντοπισμό 
ατελειών ενός προγράμματος. 

• Προσεγγίσεις σχεδιασμού: 
– Δοκιμές βάσει απαιτήσεων 
– Δοκιμές διαμέρισης 
– Δοκιμές δομής 



Δοκιμές βάσει απαιτήσεων 

• Μια γενική αρχή της τεχνολογίας απαιτήσεων 
είναι ότι κάθε απαίτηση πρέπει να μπορεί να 
δοκιμαστεί. 

• Οι δοκιμές βάσει απαιτήσεων αποτελούν μια 
τεχνική δοκιμών επικύρωσης, κατά την οποία 
κάθε απαίτηση εξετάζεται με στόχο την 
παραγωγή ενός συνόλου δοκιμών. 



Απαιτήσεις του  
συστήματος LIBSYS 

Ο χρήστης πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί αναζητήσεις είτε σε όλο το αρχικό  
σύνολο των βάσεων δεδομένων είτε σε ένα υποσύνολό τους. 

Το σύστημα θα παρέχει στο χρήστη κατάλληλα προγράμματα προβολής  
για την ανάγνωση εγγράφων του αποθετηρίου. 

Σε κάθε παραγγελία πρέπει να αποδίδεται ένα μοναδικό  
αναγνωριστικό (ORDER_ID), το οποίο ο χρήστης θα μπορεί να αντιγράψει  
στον μόνιμο αποθηκευτικό χώρο του λογαριασμού. 



Δοκιμές για το σύστημα LIBSYS 

• Ο χρήστης αναζητάει στοιχεία που είναι γνωστό ότι υπάρχουν και στοιχεία που είναι 
γνωστό ότι δεν υπάρχουν, όταν το σύνολο των βάσεων δεδομένων περιλαμβάνει μόνο 
μία βάση δεδομένων. 

• Ο χρήστης αναζητάει στοιχεία που είναι γνωστό ότι υπάρχουν και στοιχεία που είναι 
γνωστό ότι δεν υπάρχουν, όταν το σύνολο των βάσεων δεδομένων περιλαμβάνει δύο 
βάσεις δεδομένων. 

• Ο χρήστης αναζητάει στοιχεία που είναι γνωστό ότι υπάρχουν και στοιχεία που είναι 
γνωστό ότι δεν υπάρχουν, όταν το σύνολο των βάσεων δεδομένων περιλαμβάνει 
περισσότερες από δύο βάσεις δεδομένων. 

• Ο χρήστης επιλέγει μία βάση δεδομένων από το σύνολο των βάσεων δεδομένων, και 
αναζητάει στοιχεία που είναι γνωστό ότι υπάρχουν και στοιχεία που είναι γνωστό ότι 
δεν υπάρχουν. 

• Ο χρήστης επιλέγει περισσότερες από μία βάσεις δεδομένων από το σύνολο των 
βάσεων δεδομένων, και αναζητάει στοιχεία που είναι γνωστό ότι υπάρχουν και 
στοιχεία που είναι γνωστό ότι δεν υπάρχουν. 



Δοκιμές διαμέρισης 

• Τα δεδομένα εισόδου και τα αποτελέσματα της εξόδου ενός 
προγράμματος συνήθως ανήκουν σε μια σειρά από 
διαφορετικές κατηγορίες των οποίων τα μέλη έχουν κάποια 
κοινά χαρακτηριστικά. 

• Καθεμιά από αυτές τις κατηγορίες είναι μια διαμέριση 
ισοδυναμίας ή ένας τομέας ισοδυναμίας όπου το πρόγραμμα 
συμπεριφέρεται με ισοδύναμο τρόπο για κάθε μέλος της 
κατηγορίας. 

• Πρέπει να επιλέγονται περιπτώσεις δοκιμής από κάθε 
διαμέριση. 



Διαμερίσεις ισοδυναμίας 



Διαμερίσεις ισοδυναμίας 



Προδιαγραφή ρουτίνας 
αναζήτησης 

procedure Search (Key : ELEM ; T: SEQ of ELEM; 
 Found : in out BOOLEAN; L: in out ELEM_INDEX) ; 
 
Προσυνθήκη 
 -- η ακολουθία έχει τουλάχιστον ένα στοιχείο 
 T’FIRST <= T’LAST  
Μετασυνθήκη 
 -- το στοιχείο υπάρχει και αναφέρεται από το L 
 ( Found and T (L) = Key)  
ή  
 -- το στοιχείο δεν περιέχεται στην ακολουθία 
 ( not Found and 
  not (exists i, T’FIRST >= i <= T’LAST, T (i) = Key )) 
 



Ρουτίνα αναζήτησης –  
διαμερίσεις εισόδου 

• Είσοδοι που συνάδουν με τις προσυνθήκες 
• Είσοδοι στις οποίες κάποια προσυνθήκη δεν 

ισχύει 
• Είσοδοι όπου το στοιχείο-κλειδί είναι μέρος 

της ακολουθίας 
• Είσοδοι όπου το στοιχείο-κλειδί δεν είναι 

μέρος της ακολουθίας 



Οδηγίες δοκιμών (ακολουθίες) 
• Δοκιμάζουμε το λογισμικό με ακολουθίες οι 

οποίες έχουν μία μόνο τιμή. 
• Σε κάθε δοκιμή χρησιμοποιούμε ακολουθίες 

διαφορετικού μεγέθους. 
• Δημιουργούμε δοκιμές οι οποίες θα 

προσπελάζουν το πρώτο, το μεσαίο και το 
τελευταίο στοιχείο κάθε ακολουθίας. 

• Πραγματοποιούμε δοκιμές με ακολουθίες 
μηδενικού μήκους. 



Ρουτίνα αναζήτησης –  
διαμερίσεις εισόδου 

 

Ακολουθία Στοιχείο 
Μία τιμή Στην ακολουθία 
Μία τιμή Δεν περιέχεται στην ακολουθία 
Περισσότερες από 1 τιμές Το πρώτο στοιχείο της ακολουθίας 
Περισσότερες από 1 τιμές Το τελευταίο στοιχείο της 

ακολουθίας 
Περισσότερες από 1 τιμές Το μεσαίο στοιχείο της ακολουθίας 
Περισσότερες από 1 τιμές Δεν περιέχεται στην ακολουθία 
 
Ακολουθία εισόδου (T) Κλειδί (Key) Έξοδος (Found, L) 
17 17 αληθές, 1 
17 0 ψευδές, ;; 
17, 29, 21, 23 17 αληθές, 1 
41, 18, 9, 31, 30, 16, 45 45 αληθές, 7 
17, 18, 21, 23, 29, 41, 38 23 αληθές, 4 
21, 23, 29, 33, 38  25 ψευδές, ;; 



Δοκιμές δομής 
• Μερικές φορές ονομάζεται και δοκιμή 

"λευκού κουτιού". 
• Δημιουργούνται περιπτώσεις δοκιμών 

ανάλογα με τη δομή του προγράμματος. Για 
τον προσδιορισμό επιπλέον περιπτώσεων 
δοκιμών χρησιμοποιείται η γνώση και η 
κατανόηση του προγράμματος. 

• Ο αντικειμενικός στόχος είναι ο έλεγχος όλων 
των εντολών του προγράμματος (όχι όλων 
των συνδυασμών διαδρομών). 



Δοκιμές δομής 



Δυαδική αναζήτηση –  
ισοδυν. διαμερίσεις 

• Ικανοποιούνται οι προσυνθήκες, το στοιχείο-κλειδί ανήκει 
στον πίνακα. 

• Ικανοποιούνται οι προσυνθήκες, το στοιχείο-κλειδί δεν 
ανήκει στον πίνακα. 

• Δεν ικανοποιούνται οι προσυνθήκες, το στοιχείο-κλειδί 
ανήκει στον πίνακα. 

• Δεν ικανοποιούνται οι προσυνθήκες, το στοιχείο-κλειδί 
δεν ανήκει στον πίνακα. 

• Ο πίνακας εισόδου έχει μία μόνο τιμή. 
• Ο πίνακας εισόδου έχει ζυγό πλήθος τιμών. 
• Ο πίνακας εισόδου έχει μονό πλήθος τιμών. 



Δυαδική αναζήτηση –  
ισοδυν. διαμερίσεις 



Δυαδική αναζήτηση - περιπτώσεις 
δοκιμών 

 Πίνακας εισόδου (Τ) Κλειδί 
(Key) 

Έξοδος (Found, L) 

17 17 αληθές, 1 
17  0 ψευδές, ;; 
17, 21, 23, 29 17 αληθές, 1 
9, 16, 18, 30, 31, 41, 45 45 αληθές, 7 
17, 18, 21, 23, 29, 38, 41 23 αληθές, 4 
17, 18, 21, 23, 29, 33, 38 21 αληθές, 3 
12, 18, 21, 23, 32 23 αληθές, 4 
21, 23, 29, 33, 38 25 ψευδές, ;;  



Δοκιμές διαδρομής 
• Ο αντικειμενικός στόχος των δοκιμών διαδρομής είναι η 

εξασφάλιση ότι κάθε διαδρομή του προγράμματος 
εκτελείται τουλάχιστον μία φορά με το χρησιμοποιούμενο 
σύνολο περιπτώσεων δοκιμών. 

• Το σημείο εκκίνησης για τις δοκιμές διαδρομής είναι ένα 
γράφημα ροής του προγράμματος, το οποίο αποτελείται 
από κόμβους που αντιπροσωπεύουν αποφάσεις και ακμές 
που δείχνουν τη ροή του ελέγχου. 

• Επομένως, κάθε εντολή υπό συνθήκη εμφανίζεται ως 
κόμβος στο γράφημα ροής. 



Γράφημα ροής  
δυαδικής αναζήτησης 



Ανεξάρτητες διαδρομές 
• 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 
• 1, 2, 3, 4, 5, 14 
• 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 5, … 
• 1, 2, 3, 4, 6, 7, 2, 11, 13, 5, … 
• Πρέπει να παραχθούν περιπτώσεις δοκιμών 

ώστε να εκτελεστεί καθεμιά από αυτές τις 
διαδρομές 

• Για να ελέγξουμε αν έχουν εκτελεστεί όλες οι 
διαδρομές, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
ένα δυναμικό αναλυτή προγραμμάτων. 



Αυτοματοποίηση δοκιμών 
• Οι δοκιμές είναι μια πολυδάπανη φάση της διαδικασίας 

παραγωγής λογισμικού. Για τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου 
και του συνολικού κόστους των δοκιμών υπάρχουν κατάλληλα 
εργαλεία. 

• Συστήματα όπως το Junit υποστηρίζουν αυτόματη εκτέλεση 
δοκιμών. 

• Τα περισσότερα εργαλεία δοκιμών έχουν ανοιχτή δομή επειδή οι 
ανάγκες των δοκιμών εξαρτώνται από την εκάστοτε εταιρεία. 

• Μερικές φορές είναι δύσκολη η ενσωμάτωση εργαλείων 
σχεδιασμού και ανάλυσης τα οποία έχουν κλειστή δομή. 



Ένα εργαστήριο δοκιμών 



Προσαρμογή εργαλείων δοκιμών 

• Ίσως απαιτείται η δημιουργία σεναρίων για 
προσομοιωτές διασύνδεσης χρήστη και 
υποδειγμάτων για γεννήτριες δοκιμαστικών 
δεδομένων. 

• Ίσως θα πρέπει να δημιουργηθούν με μη 
αυτόματο τρόπο σύνολα με αποτελέσματα 
δοκιμών. 

• Ίσως είναι απαραίτητη η δημιουργία μονάδων 
σύγκρισης αρχείων ειδικής χρήσης. 



Κύρια σημεία 
• Οι δοκιμές μπορούν να καταδείξουν την παρουσία λαθών σε ένα 

πρόγραμμα, αλλά δεν μπορούν να δείξουν ότι δεν υπάρχουν 
εναπομείναντα σφάλματα. 

• Οι δοκιμές ενός συστατικού στοιχείου είναι ευθύνη του δημιουργού 
του συστατικού στοιχείου. Οι δοκιμές συστήματος συνήθως 
διεξάγονται από μια ξεχωριστή ομάδα δοκιμών. 

• Οι δοκιμές ενοποίησης αποτελούν δοκιμές επαυξήσεων ενός 
συστήματος. Οι δοκιμές τελικής έκδοσης αφορούν τις δοκιμές των 
εκδόσεων που παραδίδονται στον πελάτη. 

• Στις δοκιμές για ατέλειες, η συσσωρευμένη πείρα και οι διάφορες 
κατευθυντήριες οδηγίες συμβάλλουν στο σχεδιασμό δοκιμαστικών 
περιπτώσεων. 



Κύρια σημεία 
• Οι δοκιμές διασύνδεσης έχουν στόχο τον εντοπισμό ατελειών σε 

διασυνδέσεις σύνθετων συστατικών στοιχείων. 
• Ένας τρόπος παραγωγής περιπτώσεων δοκιμής είναι η δημιουργία 

διαμερίσεων ισοδυναμίας - όλες οι περιπτώσεις που ανήκουν 
στην ίδια διαμέριση πρέπει να συμπεριφέρονται με τον ίδιο 
τρόπο. 

• Οι δοκιμές δομής βασίζονται στην ανάλυση ενός προγράμματος 
και τη χρήση αυτής της ανάλυσης ως μέσο για την επιλογή 
περιπτώσεων δοκιμής. 

• Η αυτοματοποίηση των δοκιμών επιτρέπει την υποστήριξη της 
διαδικασίας δοκιμών με ένα εύρος εργαλείων λογισμικού, 
μειώνοντας σημαντικά το κόστος της. 
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