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ВСТУП 
 

Анотація 

Управління великими даними – це абсолютно нова концепція управління 

побудована на постійному розвитку і цифрової трансформації великої кількості даних. 

Мета дисципліни «Управління великими даними» – познайомити студентів з концепціями 

управління великими даними, інструментами, що дозволяють виявити дані, підготувати 

дані, отримати доступ до них, а також механізмами обробки потоків. 

Протягом вивчення курсу розглядаються різні техніки і методи аналізу що 

застосовуються у великих даних, проводиться огляд технологій які збільшили можливості 

для аналізу великого обсягу даних. 

Студентам буде запропоновано роботу з інструментами управління великими 

даними в економічному середовищі бізнес-процесів, ознайомитися з технологіями 

обробки великих даних і напрямками їх використання у сучасному світі. 

Курс спрямований на формування у студентів компетентностей з питань отримання, 

обробки, аналізу та оцінювання інформації в різних суспільних сферах на основі 

управління великими даними та використання отриманих результатів для обґрунтування 

управлінських рішень. 

Ключові слова: інформація, управління, великі данні, технології, цифрові 

трансформації, аналіз і аналітика. 

 

Abstract 

Big Data Management it is a completely new management concept built on the 

development and digital transformation of «Big data».   

The purpose of the Big Data Management to introduce students with the concepts of big 

data management, tools to detect data, prepare data, access them, and processing methods big 

data.   

During the study of the course, various techniques and methods of analysis big data, a 

review of technologies that have increased the ability to analysis big data.  

Students will be offered to work with big data management tools in the economic 

environment of business processes, to get acquainted with big data processing technologies and 

directions of their use in the modern world. 

The course is aimed at developing students' competencies in obtaining, processing, 

analysis and evaluating information in various social spheres based on big data management and 

using the results to justify management decisions.  

Key words: information, management, big data, technologies, digital transformations, 

analysis and analytics. 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

МЕТА ТА ЗАДАЧІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Мета виконання самостійної роботи: 

− поглиблення, систематизація та закріплення набутих теоретичних знань за 

допомогою самостійного опрацювання здобувачами вищої освіти навчальної та 

спеціальної наукової літератури, а також більш глибока розробка одного з конкретних 

питань; 

− вміння узагальнювати теоретичні матеріали, обробляти і аналізувати зібрані дані; 

− розвинути навички формулювання власних висновків, розробляти пропозиції з 

проблем, що досліджуються; 

− напрацювання навичок застосування інструментарію аналізу даних, а також 

вміння аналізувати результати конкретних ситуацій поведінки виробників на ринку. 

Самостійна робота – одна з найважливіших форм навчання, ефективний спосіб 

розвитку мислення, її виконання повинно сприяти підвищенню вміння здобувача вищої 

освіти: 

− самостійно формулювати проблему дослідження; 

− здійснювати пошук необхідної наукової інформації; 

− аналізувати наукову літературу та вивчати законодавчі матеріали з досліджуваних 

питань; 

− досліджувати поведінку та механізм прийняття рішень окремими економічними 

суб’єктами у різних ринкових ситуаціях; 

− моделювати процес погодження господарських цілей сукупності 

мікроекономічних суб’єктів за допомогою ринкового механізму; 

− оформляти науково-дослідний матеріал; 

− захищати підготовлений матеріал (робити наукові доповіді, відповідати на 

запитання, захищати свою точку зору). 



 

 
 

 

 

 

ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ  
 

Завдання на самостійну роботу підготовка реферату з обраною тематикою та 

проробка тестових завдань. 

Тематика за напрямками: 

1. Основні характеристики Big Data 

У нас є три основні характеристики Big Data, і якщо будь-які дані 

задовольняють цим характеристикам, вони будуть розглядатися як Big Data. Це – 

комбінація трьох V, згаданих нижче: 

➢ Гучність 

➢ Швидкість 

➢ Різноманітність 

 

 
 

 

Гучність: Дані мають бути величезного обсягу. Big Data має рішення для 

підтримки великого обсягу даних, що знаходяться в терабайті або петабайті. Ми 

можемо виконувати операції CRUD (створення, читання, оновлення та видалення) на 

Big Data легко та ефективно. 

Швидкість: Він відповідає за швидший доступ до даних. Сьогодні соціальні 

медіа потребують швидкого обміну даними протягом частки часу, і Big Data є 

найкращим рішенням для цього. Отже, швидкість - це ще одна характеристика, і це 

швидкість обробки даних. 

Різноманітність: У соціальних мережах ми маємо справу з неструктурованими 

даними, такими як аудіо- чи відеозаписи, зображення тощо. Крім того, різні сектори, 

такі як банківський домен, потребують структурованих та напівструктурованих 

даних. Big Data – це рішення для підтримки обох типів даних в одному місці. 

Різноманітність означає різні типи даних, такі як структуровані / неструктуровані 

дані, що надходять з різних джерел.  
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2. Проблеми традиційних баз даних 

Традиційна база даних не підтримує різноманітні дані, тобто вона не може 

обробляти неструктуровані та напівструктуровані дані. 

Традиційна база даних працює повільно, маючи справу з великим обсягом 

даних. 

У традиційних базах даних обробка або аналіз великого обсягу даних дуже 

важкий. 

Традиційна база даних здатна зберігати дані у терабайтах або петабайтах. 

Традиційна база даних не може обробляти історичні дані та звіти. 

Через певний проміжок часу необхідне очищення даних від бази даних. 

Витрати на підтримку великого обсягу даних дуже високі за традиційної бази 

даних. 

Точність даних менша в традиційній базі даних, оскільки в ній не зберігаються 

повні історичні дані. 

3. Переваги Big Data порівняно з традиційною базою даних 

Великі дані відповідають за обробку, управління та обробку різних типів даних, 

таких як структуровані, напівструктуровані та неструктуровані. 

Це рентабельно з точки зору збереження великого обсягу даних. Він працює на 

системі розподілених баз даних. 

Ми можемо довго зберігати великі обсяги даних, використовуючи методи Big 

Data. Тож легко обробляти історичні дані та створювати точні звіти. 

Швидкість обробки даних дуже висока, і тому соціальні медіа використовують 

методи великих даних. 

Точність даних - велика перевага Big Data. 

Це дозволяє користувачам приймати ефективні рішення для свого бізнесу на 

основі поточних та історичних даних. 

Обробка помилок, контроль версій та взаємодія з клієнтами дуже ефективні в 

Big Data. 
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4. Виклики та ризики в Big Data 

Однією з основних проблем у роботі з великими даними є управління великими 

обсягами даних. На сьогоднішній день дані надходять у систему з різних джерел з 

різноманітністю. Тож для компаній є дуже великим випробуванням - правильно ним 

керувати. Наприклад, щоб сформувати звіт, що містить дані за останні 20 років, 

потрібно зберегти та підтримувати дані системи за останні 20 років. Для того, щоб 

надати точний звіт, необхідно вносити в систему лише відповідні дані. Він не повинен 

містити нерелевантних або непотрібних даних, інакше підтримка такої кількості 

даних буде великим викликом для компаній. 

Ще однією проблемою цієї технології є синхронізація різних типів даних. Як ми 

всі знаємо, великі дані підтримують структуровані, неструктуровані та 

напівструктуровані дані, що надходять з різних джерел, синхронізувати їх та отримати 

узгодженість даних дуже складно. 

Наступним викликом, з яким стикаються компанії, є розрив експертів, які 

можуть допомогти та реалізувати проблеми, з якими вони стикаються в системі. У цій 

галузі є великий розрив у талантах. 

Обробка аспекту дотримання вимог є дорогою. Збір даних, агрегування, 

зберігання, аналіз та звітування Big Data має величезні витрати. Організація повинна 

мати можливість управляти всіма цими витратами. 

Ризики: Він може обробляти різноманітні дані, але якщо компанії не можуть 

належним чином зрозуміти вимоги та контролювати джерело даних, це дасть 

помилкові результати. Як результат, для дослідження та виправлення результатів 

знадобиться багато часу та грошей. 

Захист даних - ще один ризик для Big Data. При великому обсязі даних є більше 

шансів, що хтось їх вкраде. Хакери даних можуть викрадати та продавати важливу 

інформацію (включаючи історичні дані) компанії. 

Крім того, конфіденційність даних - ще один ризик для Big Data. Якщо ми 

хочемо захистити особисті та конфіденційні дані від хакерів, вони повинні бути 

захищені та повинні відповідати всій політиці конфіденційності. 

Технології великих даних: 

➢ Apache Hadoop 

➢ Microsoft HDInsight 

➢ NoSQL 

➢ Sqoop 

➢ Big Data в Excel 

 

5. Склад великих даних та даних 

Data Warehouse – це основна концепція, яку ми повинні зрозуміти перед 

обговоренням тестування Hadoop або Big Data. 

Давайте зрозуміємо сховище даних на прикладі в реальному часі. Наприклад , 

є компанія, яка створила свої філії в трьох різних країнах, припустимо філію в Індії, 

Австралії та Японії. У кожному відділенні всі дані про клієнтів зберігаються в 

Локальній базі даних. Ці локальні бази даних можуть бути звичайними класичними 
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СУБД, такими як Oracle, MySQL чи SQL Server тощо, і всі дані клієнтів будуть 

зберігатися в них щодня. 

Зараз щокварталу, півроку чи щороку організація хоче аналізувати ці дані для 

розвитку бізнесу. Щоб зробити те саме, організація буде збирати всі ці дані з кількох 

джерел, а потім складати їх в одному місці, і це місце викликається «Інформаційне 

сховище». 

Сховище даних – це різновид бази даних, яка містить усі дані, отримані з 

декількох джерел або декількох типів баз даних через “ETL” (що 

є Є xtract, Т ransform і L oad) процес. Коли дані будуть готові в сховищі даних, ми 

зможемо використовувати їх для аналітичних цілей. 

Тож для аналізу ми можемо генерувати звіти з даних, доступних у сховищі 

даних. За допомогою інструментів бізнес-аналітики можна створити кілька діаграм та 

звітів. Для аналітичних цілей нам потрібен Data Warehouse для розвитку бізнесу та 

прийняття відповідних рішень для організацій. 

 

 

 

У цьому процесі відбуваються три речі. По-перше, ми зібрали дані з кількох 

джерел і розмістили їх в одному місці, яке є сховищем даних. 

Тут ми використовуємо процес “ETL”, таким чином, завантажуючи дані з 

декількох джерел в одне місце, ми застосовуватимемо їх у коренях трансформації, а 

потім тут зможемо використовувати різні види інструментів ETL. 

Після того, як дані будуть готові до сховища даних, ми можемо створювати різні 

звіти для аналізу ділових даних за допомогою інструментів бізнес-аналітики (BI) або 

ми також називаємо їх інструментами звітування. Такі інструменти, як Tableau або 

Cognos, можуть бути використані для створення звітів та панелей інструментів для 

аналізу даних для бізнесу. 

6. Що таке OLTP і що таке OLAP 
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Викликаються бази даних, які ведуться локально і використовуються для 

транзакційних цілей OLTP, тобто обробка онлайн-транзакцій. Щоденні транзакції 

будуть зберігатися тут і негайно оновлюватися, і тому ми назвали їх системою OLTP. 

Тут ми використовуємо традиційні бази даних, у нас є кілька таблиць і є 

взаємозв'язки, отже, все систематично планується відповідно до бази даних. Ми не 

використовуємо ці дані в аналітичних цілях. Тут ми можемо використовувати 

класичні бази даних RDMBS, такі як Oracle, MySQL, SQL Server тощо. 

Коли ми приходимо до частини Data Warehouse, ми використовуємо Teradata або 

Hadoop Systems, які також є своєрідною базою даних, але дані в DataWarehouse 

зазвичай використовуються для аналітичних цілей і називаються OLAP або Інтернет-

аналітична обробка. 

Тут дані можна оновлювати щокварталу, півроку чи щороку. Іноді дані 

оновлюються також “Offerly”, де “Offerly” означає, що дані оновлюються та 

отримуються для аналізу відповідно до вимог замовника. 

Крім того, дані для аналізу не оновлюються щодня, оскільки ми 

отримуватимемо дані з кількох джерел, за розкладом, і ми можемо виконувати це 

завдання ETL. Ось як працює Інтернет-аналітична система обробки. Тут знову ж таки, 

BI Tools або Reporting Tools можуть генерувати звіти, а також інформаційні панелі, і 

на основі цього ділові люди прийматимуть рішення щодо вдосконалення свого 

бізнесу. 

7. Тестування Big Data та Hadoop 

Після зберігання та обробки розробником дані надходять на формування звіту. 

До цього нам потрібно перевірити оброблювані дані на точність і перевірити, чи дані 

точно завантажені та оброблені правильно чи ні. 

Отже, програму та / або сценарії, створені розробником, потрібно перевірити 

Hadoop або Big Data Tester. Тестувальник повинен знати базове програмування, таке 

як Mapper, Hive, Pig Scripts тощо, щоб перевірити сценарії та виконати команди. 

Отже, перед тестуванням тестувальники повинні знати, які всі програми та 

сценарії працюють, як написати код, а потім подумати, як їх протестувати. Тестування 

може проводитися як вручну, так і за допомогою засобів автоматизації. 

Hadoop має різні види тестування, такі як модульне тестування, тестування 

регресії, тестування системи та тестування продуктивності тощо. Отже, це загальні 

типи тестування, які ми використовуємо в нашому звичайному тестуванні, а також 

тестування Hadoop та Big Data. У нас є однакові терміни тестування, такі як стратегія 

тестування, сценарії тестування, тестові кейси тощо у тестуванні Hadoop та Big Data. 

Тільки середовище відрізняється, і існують різні види методів, які ми використовуємо 

для тестування системи Big Data та Hadoop, оскільки тут нам потрібно тестувати дані, 

а не додаток. 

Тестування Big Data означає перевірку та перевірку даних при зберіганні та 

обробці їх у сховищі даних. Під час тестування Big Data нам потрібно перевірити 

обсяг та різноманітність даних, вилучених з різних баз даних та завантажених, а також 

оброблених у сховищі даних або системі Hadoop, це тестування підлягає 

функціональному тестуванню. Нам потрібно протестувати швидкість даних, 

завантажених з різних баз даних і завантажених до системи Hadoop, яка є частиною 

тестування продуктивності. Отже, як план або стратегія, нам потрібно зосередитись 

на функціональному, а також на тестуванні продуктивності тестування Big Data. 
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У тестуванні Big Data тестувальник повинен перевірити обробку величезної 

кількості даних за допомогою товарного обладнання та відносних компонентів. Отже, 

якість даних також відіграє важливу роль у тестуванні Big Data. Важливо перевірити 

та перевірити якість даних. 

8. Типи тестування для тестування Big Data 

Функціональне тестування та тестування продуктивності відіграють життєво 

важливу роль у тестуванні Big Data, окрім тестування Big Data, нам потрібно провести 

ще кілька видів тестування, таких як тестування баз даних, а також архітектурне 

тестування. 

Ці типи тестування також настільки важливі, як тестування функціональності 

та продуктивності. 

1) Архітектурне тестування 

Це тестування проводиться для того, щоб переконатися, що обробка даних 

правильна та відповідає вимогам. Насправді, система Hadoop обробляє величезні 

обсяги даних і є всебічною. 

Якщо архітектура неправильна, це може погіршити продуктивність, через що 

обробка даних може перерватись і може статися втрата даних. 

2) Тестування бази даних 

Тут перевірка процесу вкладається в картину, і нам потрібно перевірити дані з 

різних баз даних, тобто нам потрібно переконатися, що дані, отримані з вихідних баз 

даних або локальних баз даних, повинні бути правильними та належними. Крім того, 

нам потрібно перевірити, щоб дані, наявні у вихідних базах даних, відповідали даним, 

що вводяться в систему Hadoop. 

 3) Тестування продуктивності 

В рамках тестування продуктивності нам потрібно перевірити швидкість 

завантаження та обробки даних, тобто як IOPS (Input Output Per Second). 

Потрібно перевірити швидкість введення даних або даних як вхідних даних з 

різних баз даних до сховища даних або системи Hadoop та від системи Hadoop або 

сховища даних до середовища клієнта. 

Потрібно також перевірити швидкість даних, що надходять з різних баз даних 

та зі Складу даних, як вихідні дані. Це те, що ми називаємо вхідним виходом на 

секунду або IOPS. 

Окрім цього, ще одним аспектом є перевірка ефективності поглинання та 

розподілу даних, а також наскільки швидко дані споживаються сховищем даних з 

різних баз даних та системою клієнта з системи Hadoop. 

Також, як тестувальник, нам потрібно перевірити ефективність розподілу 

даних, наприклад, наскільки швидко дані розподіляються між різними файлами, 

доступними в системі Hadoop або в сховищі даних. Подібним чином той самий процес 

відбувається під час розподілу даних до клієнтських систем. 

Система Hadoop або сховище даних складається з декількох компонентів, тому 

тестер повинен перевірити ефективність усіх цих компонентів, таких як Завдання 

MapReduce, вставка та споживання даних, час відгуку запитів та їх продуктивність, а 

також продуктивність пошуку операцій. Все це включено до тестування 

продуктивності. 

4) Функціональне тестування 

Функціональне тестування містить тестування всіх підкомпонентів, програм та 
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скриптів, інструментів, що використовуються для виконання операцій зберігання або 

завантаження та обробки тощо. 

Для тестера це чотири важливі типи та етапи, через які дані потрібно 

відфільтрувати, щоб клієнт отримав ідеальні дані без помилок. 

Існують різні інструменти, які використовуються для тестування Big Data: 

• Файлова система розподілу HDFS Hadoop для зберігання Big Data. 

• Зниження карти HDFS для обробки Big Data. 

• Для NoSQL або HQL Cassandra DB, ZooKeeper та HBase тощо. 

• Хмарні серверні інструменти, такі як EC2. 

9. Ролі та обов'язки тестування Hadoop 

Як тестувальник Hadoop, ми несемо відповідальність за розуміння вимог, 

підготовку кошторисів випробувань, планування тестових кейсів, отримання деяких 

даних тестування для тестування деяких тестових кейсів, участь у створенні 

випробувального стенду, виконанні планів випробувань, звітуванні та повторному 

тестуванні дефектів. Крім того, ми повинні відповідати за щоденне звітування про 

стан та проходження тестів.  

Перше, що ми збираємося обговорити, це Тестова стратегія. Після того, як ми 

запропонуємо рішення нашої проблеми, нам потрібно продовжити і спланувати або 

розробити стратегію нашого плану випробувань, ми можемо обговорити стратегію 

автоматизації, яку ми можемо використовувати там, план про графік випробувань, 

який залежить від наших термінів постачання, також ми може обговорювати 

планування ресурсів. 

Стратегія автоматизації допоможе нам зменшити ручні зусилля, необхідні для 

тестування продукту. Графік випробувань важливий, оскільки він забезпечить 

своєчасну доставку товару. 

Планування ресурсів буде мати вирішальне значення, оскільки нам потрібно 

спланувати, скільки людських годин нам потрібно на нашому тестуванні та скільки 

ресурсів Hadoop потрібно для виконання нашого планування тестів. 

Після того, як ми розробимо стратегію тестування, нам потрібно продовжувати 

створювати плани розробки тестів, які включають створення планів тестування, 

створення тестових сценаріїв, які допоможуть нам автоматизувати тестування, а 

також визначити деякі дані тестування, які будуть використовуватися в планах 

тестування. і допомагає нам виконувати ці тестові плани. 

Коли ми закінчимо розробку тестів, що включає створення тестових планів, 

тестових сценаріїв та тестових даних, ми продовжуємо і починаємо виконувати ці 

тестові плани. Коли ми виконуємо тестові плани, можуть бути певні сценарії, коли 

фактичний результат не відповідає очікуваному, і ці речі називаються дефектами. 

Всякий раз, коли є дефект, нам також потрібно перевірити ці дефекти, і нам потрібно 

створити і підтримувати матриці для них. 

Всі ці речі підпадають під наступну категорію, яка є Управління дефектами. 

10. Що таке управління дефектами? 

Управління дефектами складається з відстеження помилок, виправлення 

помилок та перевірки помилок. Щоразу, коли план тестування виконується щодо будь-

якого з наявних у нас продуктів, і як тільки виявляється конкретна помилка або 

виявляється дефект, про цей дефект потрібно повідомляти розробнику або призначати 

розробнику. 



11 

 
 

 

 

Тож розробник може розглянути це і почати над ним працювати. Як 

тестувальник, нам потрібно відстежувати хід помилки та відстежувати, чи помилку 

виправлено. Якщо помилка була виправлена, як повідомляється, тоді нам потрібно 

повторно протестувати її та перевірити, чи вона вирішена. 

Як тільки всі помилки будуть виправлені, закриті та перевірені, нам потрібно 

продовжувати і пропонувати випробуваний продукт OKAY. Але перед тим, як ми 

доставимо товар, ми повинні переконатися, що UAT (Тест прийняття користувача) 

успішно завершено. 

Ми переконуємось, що тестування встановлення та перевірка вимог зроблені 

належним чином, тобто продукт, який доставляється клієнту або кінцевому 

користувачеві, відповідає вимогам, зазначеним у Документі вимоги до програмного 

забезпечення. 

Крок, який ми обговорили, ґрунтується на уяві, будь-який із сценаріїв 

тестування або будь-який з підходів до тестування, які ми будемо використовувати для 

цих кроків, або вимовляємо ці фрази для тестування нашого продукту та отримання 

кінцевого результату, що є OKAY Випробуваний продукт. 

Ми можемо використовувати Sqoop або Flume або будь-який конкретний 

продукт для отримання Даних, записів або чого-небудь іншого як своїх джерел даних. 

Ми можемо використовувати ці інструменти для отримання даних із джерел даних до 

мого проміжного каталогу, який називається першим етапом нашого процесу.  

11. Підходи до тестування для тестування Hadoop / тестування Big Data 

Підхід до тестування є загальним для всіх видів тестування не тільки тому, що 

це тестування Big Data або Hadoop, коли ми переходимо до звичайного ручного 

тестування або тестування автоматизації чи тестування безпеки, тестування 

продуктивності, тому будь-яке тестування дотримується того самого підходу. 

Як частина підходу до тестування, нам слід почати з «Вимоги», Вимоги – це 

основна річ, в основному містить моделі даних, цілі, джерела, а також які 

трансформації нам потрібно застосовувати, які інструменти ми повинні 

використовувати? Усі ці деталі будуть доступні в розділі «Вимоги». В основному це 

вимоги клієнта або вимоги клієнта. Виходячи з цієї вимоги, ми розпочнемо процес 

тестування. 

Ще однією частиною Підходу є «Оцінка», Скільки часу нам потрібно витратити, 

щоб виконати всю діяльність як частину тестування. Ми робимо планування 

випробувань, готуємо сценарії випробувань, готуємо кейси для тестування та 

виконуємо їх, а також знаходимо дефекти та повідомляємо про них, а також готуємо 

звіти про випробування. Всі ці заходи займуть певний час, тому скільки часу нам 

потрібно для завершення всіх цих дій, і це в основному називається оцінкою. Нам 

потрібно дати грубу оцінку керівництву. 

«Планування тестів» – це не що інше, як опис процесів, що тестувати, що не 

тестувати, який обсяг тестування, які графіки, скільки потрібно ресурсів, вимоги до 

апаратного та програмного забезпечення та які терміни, а також цикли тестування 

буде використовуватися, які рівні тестування ми вимагали тощо. Під час планування 

тестування вони виконуватимуть певний розподіл ресурсів для проекту та які різні 

моделі ми маємо, скільки ресурсів потрібно і які набори навичок потрібні тощо. Усі 

ці речі та аспекти будуть включені в тест Етап планування. 
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 «Виконання тесту». Після того, як документ буде готовий, ми отримаємо підпис 

від верхньої команди, щоб розпочати процес виконання, який в основному 

називається тестовим виконанням. Якщо ми хочемо виконати наші тестові випадки 

під час виконання, нам потрібно перевірити, чи розробник повинен надіслати 

інформацію, якщо це нормальне функціональне тестування чи якесь інше тестування 

або тестування автоматизації, нам потрібна збірка.  

12. Звітування про дефекти та відстеження 

Вході виконання тестових заходів системи, ми виявляємо деякі дефекти, деякі 

очікувані, а деякі фактичні не дорівнюють очікуваним результатам, тому нам потрібно 

ввести їх у список і надати їх команді розробників для вирішення, і це в основному 

називається звітування про дефекти. 

Припустимо, якщо ми виявимо дефект у завданні MapReduce, тоді ми 

повідомимо про це розробника, і вони знову відтворять завдання MapReduce, і вони 

внесуть деякі модифікації рівня коду, а потім знову нададуть останнє завдання 

MapReduce, яке нам потрібно протестувати випробування. Після того, як ми закінчили 

весь процес тестування та дефекти були усунені, нам потрібно створити наші Звіти 

про тестування. Звіти про тести – це все, що ми зробили для завершення процесу 

тестування до цього часу. Все планування, написання та виконання тестових випадків, 

який результат ми отримали тощо, все документується разом у формі тестових звітів. 

Нам потрібно надсилати ці звіти щодня або щотижня або відповідно до потреб 

Клієнта. На сьогоднішній день організації використовують модель AGILE, тому кожен 

звіт про статус потрібно оновлювати під час щоденних випробувань. 
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