
اختبار جودة البرمجيات

تركاويفادي . د



ألنظمة تعّد البرمجيّات العنصر الرئيسي في العديد من ا•
لعديد وعلى الرغم من تأثير ا، واألجهزة المنتشرة في حياتنا

صميم كالتالبرمجيّات ونجاحها هذه وثوقيّةمن العوامل على 
رئيسيّة التي والتنفيذ الدقيقين، ّإال أّن االختبار هو الوسيلة ال

يد التطويرالتي ال تزال قلتقييم البرمجيات تعتمدها الصناعة 



ت بطويلٍة من تمّكنت الشركات البرمجية منذ فترةٍ ليسبداية،ً•
تحّمل تكاليف توظيف مبرمجين ال يجيدون إجراء
عرفون أّي أّي اختباٍر لمشاريعهم، باإلضافة إلى مختبرين ال ي

ولم يكن من الضروري لصّناع. شيٍء عن البرمجة
تبار أو البرمجيات أن يعرف موّظفوهم المبادئ التقنيّة لالخ

اتوبذلك كان اختبار البرمجي. حتّى تطوير البرمجيات
لى أّنه عمٌل في بداياته نشاطاً غيَر تقنّي ويتمّ النظر إليه ع

.إداري



ياتنا ومع تطّور هندسة البرمجيّات وانتشار برمجيّاتها في ح•
وثوقيّةاليوميّة، ظهرت متطّلباٌت صارمٌة بخصوص 
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ما هي اختبارات جودة البرمجيّات؟
وكان ال بّد للصناعة أن. هذه البرمجيّات وصيانتها وأمنها

لهذه ها طرق اختبارتتجاوب مع هذه المتطّلبات الجديدة بتطوير 
االختبار البرمجيّات، مّما يعني زيادة الخبرة التقنيّة لمهندسي

.رمجينوضرورته عند المبأهميّة االختبار باإلضافة إلى تعزيز 



:تدعى عمليّة اختبار البرمجيات بـ•

.control quality software مراقبة جودة البرمجيات

.assurance quality software  البرمجياتضمان جودة



وهو أي خطأ قام به المهندس كنتيجٍة عن سوءError:لخطأ ا•
.الفهم للمتطّلبات أو التصميم

وندعوه الكود، وهو ظهور هذا الخطأ ضمن Fault:العيب 
.)بمعنى إصابةBug( غالباً 

وهو السلوك أو النتيجة غير الصحيحة Failure:الفشل 
عيباً ما،كود يحوي والناتجة عن تنفيذ 

ظهر أو قد ي) كأن ينهار النظام(قد يكون هذا الفشل مباشرًا 
الحقاً خالل التنفيذ



اراته هل يكون النظام خالياً من العيوب إن تجاوز كّل اختب•
بنجاح؟

درة لألسف ال، فقد تكون العيوب مختبئة ضمن أجزاٍء نا
اتوبذلك تكون وظيفة االختبار إثبالكود، التنفيذ من 

.وجود العيوب وليس عدم وجودها وتأثيرها على النظام

 تشمل ولكن في حال قمنا بتشكيل مجموعة اختباراٍت واسعةٍ 
امنا أّن نظالمجموعة يعني كافة وظائف النظام، فاجتياز هذه 

.للنشرذو جودةٍ عاليٍة وقابٌل 



ّنها فضاء كاّفة وظائف وسلوكيّات النظام على اعتبار أتجميع .1
.واسع

.)نفيذأو الت(هذا الفضاء إلى أجزاء مختلفة الوظيفة تقسيم .2

اء وتنفيذ اختباراٍت تماثل نتيجة كّل جزٍء من هذا الفضتكوين 3
هذه االختبارات



مثال

و xبر لعددين لنفرض أّنه لدينا برنامٌج يقوم بإيجاد القاسم المشترك األك•
،yفمن الممكن أن تكون أجزاء

:الفضاء في هذه الحالة
3=.)القاسم المشترك األكبر هناy=9( وx=6اختبار حالٍة شائعة مثل 

(  وx=2اختبار َكون أحد العددين هو القاسم المشترك األكبر مثل 
4=y2=.)القاسم المشترك األكبر

1=.)القاسم المشترك األكبرy=5( وx=3اختبار عددين أوليّين مثل 
ال يوجد قاسم y=0( وx=9اختبار كون أحد العددين مساوياً للصفر مثل 

.)مشترك أكبر
القاسم المشترك y=9( و x=-3اختبار كون أحد العددين سالباً مثل 

.)األكبر هنا هو العدد السالب
و أمٌر مستحيلويتّضح لنا من المثال السابق أّن اختباَر نظاٍم ما بالكامل ه



أنواع االختبارات

اختبار . نا ويهتمّ بالمفاهيم منخفضة المستوى من النظام، إذ يَجري االختبار هTesting Unit:الوحدة 1
.ومن أجل كّل نموذجٍ وكّل عمليّةضمن الكود البرمجي 

testFoo)(سنجد تابعاً الختباره يدعى foo)(من أجل كّل تابعٍ أو إجرائيٍّة : مثال
معاً ويهتمّ بضمان عمل جميع األجزاء بشكٍل صحيحٍ بعد دمجهاTesting Integration:اختبار التكامل 2.

.الكودعندما يعمل أكثُر من مطّوٍر واحٍد على كتابة وخاّصًة 

اختبار . ع جميللتأّكد من عمل جميع الوظائف الكبيرة ضمن النظام وتطبيق Testing System:النظام 3
.الزبونمتطلبّات 

اختبار . النظام ويجري عادةً من قبل المستخدمين للتأّكد من تلبية Testing Acceptance:القبول 4
.الحتياجاتهم

:الكوداختبارات -5.
هل سلوك النظام مطابٌق لما جاء في المتطّلبات؟Testing Box Black:اختبار الصندوق األسود 1-
هل سلوك النظام مطابٌق لما جاء في المتطلبات مع Testing Box Grey:اختبار الصندوق الرمادي 2-

.ضئيلة ببنية هذا النظاموجود معرفة 
عباراٍت وتفّرعاٍت الكود من اختبار جميع أجزاء Testing Box White:اختبار الصندوق األبيض 3-

.وغيرها



ويقصد به إعادة اختبار Testing Regression:اختبار التراجع . 6
.  عليهاالبرمجيّة بعد أن تمّ تعدليها أو إصالح أخطاء سبق وتمّ العثور

يد من ويتطّلب هذا النوع أكبر قدٍر من الجهد وغالباً ما يتمّ إجراء العد
ٍل بسيٍط ضمن جوالت االختبار التراجعيّة في األنظمة الكبيرة، ألّن أيَّ تعدي

ّتى، وتكون أحد أجزاء البرمجيّة قد يسبّب غالباً مشاكل في أماكن بعيدةٍ ح
.وظيفة االختبار التراجعّي اكتشاف هذا النوع من األخطاء

إن تطبيق جميع Testing Automated:المؤتمتة االختبارات . 7
كون في أمٌر قد ي) الكودوخصوصاً اختبارات (االختبارات السابقة يدوياً 

قوم غاية الصعوبة، ولكن من  حسن الحظ، هناك العديد من األدوات التي ت
وتقوم هذه األنظمة المؤتمتة. الكود بأكملهوتعّقب بتغطية 

كما أّن د، الكوبتوليد تقارير إلظهار النسبة المئوية الُمنَجزة من اختبار 
اربعضها يظهر لنا العبارة البرمجية التي تخضع حاليّاً لالختب


