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முன்னுரை

>ொன் ப)ன்ப ொறியொளன் ஆன கரைதவேய விந்ரைதயொன ஒன்று. டித்தது ப ொறியியலும்
பதொழில்நுட் மும் என்றொலும் 'OS Compatibility Test')ஏட்டுச்சுரை க்கொய் கறிக்கு உத ொது'OS Compatibility Test') என்ற ழப)ொழிக்குப்
ப ொருத்த)ொனதொகத் தொன் என்னுரைடய கல்லூரி ொழ்க்ரைக இருந்தது. எதற்குப்
டிக்கிவேறொம், என்ன டிக்கிவேறொம் என்வேற பதரியொ)ல் டித்த டிப்ரை எதற்குப்
டித்வேதொம், என்ன டித்வேதொம் என்று பின் >ொட்களில் ருந்திய >ொட்களும் உண்டு.
ஆனொலும் ப)ன்ப ொருள் துரைறயிவேலவேய கொலம் கழிந்து பகொண்டிருந்தது.
அப் டிப் ட்ட கொலத்தில் தொன் சொப்ட்வே ர் படஸ்டிங் ற்றிய பதொடரை க் கணியத்தில்
எழுதத் பதொடங்கிவேனன். எத்தரைனவேயொ ப ரிய, ப ரிய ப)ன்ப ொறியொளர்கள் இருக்கும்
தமிழ்த்திரு>ொட்டில் யொரும் எழுதவில்ரைல என் தொல் எழுதத் பதொடங்கியரைதத் தவி , வே று
எந்த வே>ொக்கமும் என்னிடம் இல்ரைல. நீண்ட >ொட்களுக்கு முன்னவே , ஆர் )ொக எழுதத்
பதொடங்கிய இந்தத் பதொடர், இரைடயிரைடவேய ந்த சில சின்னச் சின்ன தரைடகளொல்
முரைடயொகி விடுவே)ொ என்று நிரைனத்திருந்வேதன். அப் டி உரைடயொ)ல் விரைடயொக உங்கள்
ரைககளில் த ழ்கிறது இந்த மின் நூல்!
ஒவ்ப ொரு முரைற அரைலவே சியில் வே சும் வே ொதும் 'OS Compatibility Test')அந்தத் பதொடரை
முடிச்சிடுங்கவேளன்'OS Compatibility Test') என்று அன்வே ொடு வேகட் ொர் கணியம் சீனி ொசன். >ொனும் ஒவ்ப ொரு
முரைறயும் 'OS Compatibility Test')முயல்கிவேறன்'OS Compatibility Test'), ‘பதொடங்குகிவேறன்'OS Compatibility Test'), ‘முடிக்கிவேறன்'OS Compatibility Test') என்று தட்டொ)ல் தட்டிக்
கழித்துக் பகொண்டிருந்வேதன். கடந்த சில >ொட்களொக என்ரைனயும் அறியொ)ல் ஒரு வே கம் குடி
பகொண்டிருந்தது. எப் டியொ து கணியத்தில் பதொடரை >ல்ல டியொக முடித்து
விடவே ண்டும் என்று )னம் இரைடயறொது பசொல்லிக் பகொண்டிருந்தது. அந்த வே கத்தின்
விரைளரை வேய, நீங்கள் நூலொகப் ொர்க்கிறீர்கள்.
பதொட ொக ந்த வே ொது, எழுத்திலும் எதிரிலும் ந்து ொழ்த்திய ொசகர்களுக்கு
>ன்றிகள் ல! உங்களுரைடய ொழ்த்துகள், ல வே> ங்களில் உந்துதலொக இருந்திருக்கின்றன.
பதொட ொக ந்த அப்ப ொழுதும் மின் நூலொக ரும் இப்ப ொழுதும் ொய்ப்பு ந்த
கணியத்திற்கு எப்ப ொழுதும் என் >ன்றிகள்!
எத்தரைனவேயொ ல்ல ர்கள் இருக்க, என்ரைனயும் ஒரு கருவியொகப் யன் டுத்தி
எழுத்துகரைளக் பகொண்டு ந்த - எல்லொம் ல்ல இரைற ரைன, பதன்னொடுரைடய சி ரைன
ப>ஞ்சொ நிரைனக்கிவேறன். >ன்றியொல் >ரைனக்கிவேறன்.
31 அக்வேடொ ர் 2019
)ொரைல 4.30

கி.

வேதொழரை)யுடன்
முத்து ொ)லிங்கம்

muthu1809@gmail.com
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சொப்ட்வே ர் படஸ்டிங் என்றொல் என்ன?
சொப்ட்வே ர் படஸ்டிங் என் ரைதப் ொர்ப் தற்கு முன்னர் 'OS Compatibility Test')படஸ்டிங்'OS Compatibility Test') என்றொல் என்ன
என்று ொர்த்து விடுவே ொம். 'OS Compatibility Test')படஸ்டிங்'OS Compatibility Test') என்றொல் என்ன? வேசொதிப் து, ஆய்ந்து ொர்ப் து
என்று பசொல்லலொம். வேசொதிப் து என்றொல் எரைதச் வேசொதிப் து? ள்ளிக்கூடத்தில் 'OS Compatibility Test')படஸ்ட்'OS Compatibility Test')
(வேதர்வு) என்று ரை க்கிறொர்கள். அங்வேக என்ன வேசொதிக்கிறொர்கள்? ஆசிரியர் கற்றுக்பகொடுத்த
ொடம் முழு தும் )ொ/ ர்கரைளப் வே ொய்ச் வேசர்ந்திருக்கிறதொ என்று வேசொதிக்கிறொர்கள்.
அந்தச் வேசொதரைனக்கு ப)ொத்தம் நூறு )திப்ப ண் ரை த்துக்பகொள்கிறொர்கள். அதில் நூற்றுக்கு
)ொ/ ர்கள் எவ் ளவு )திப்ப ண் ொங்குகிறொர்கவேளொ அந்த அளவு வேசொதரைன (படஸ்ட்)
ப ற்றி என்று பசொல்கிறொர்கள். அப் டித் தொவேன!
அதொ து, )ொ/ ர்கள் நூறு சதவீதம் டித்திருக்க வே ண்டும் என்று ஆசிரியர்
எதிர் ொர்க்கிறொர். அந்த எதிர் ொர்ப்ரை )ொ/ ர்கள் எந்த அளவு நிரைறவே ற்றுகிறொர்கள்
என் ரைதப் ப ொறுத்து 60, 70, 80 என )திப்ப ண்கள் பகொடுக்கிறொர். எனவே படஸ்டிங்கின்
ப ற்றி, வேதொல்வி என் து எந்த அளவு எதிர் ொர்ப்ரை நிரைறவு பசய்கிவேறொம் என் ரைதப்
ப ொறுத்து அரை)கிறது. 100 க்கு 100 எடுத்தொல் ப ற்றி!
இவேத வே ொல் தொன் சொப்ட்வே ர் படஸ்டிங் என் தும்! நீங்கள் ஒரு கணினி நிறு னம்
>டத்திக்பகொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று ரை த்துக் பகொள்வே ொம். உங்களிடம் ஒரு ஒரு
ொடிக்ரைகயொளர், "கணியம்.கொம் வே ொலவே எனக்கு ஒரு இரை/யத்தளம் வே ண்டும்" என்று
வேகட்கிறொர் என்று ரை த்துக்பகொள்ளுங்கள். நீங்களும் உடனடியொக உங்கள் நிறு ன
ஊழியர்கரைள ரை த்து இரை/யத்தளத்ரைத டி ரை)க்கத் பதொடங்கி விடுவீர்கள். இந்த
இரை/யத்தளம் ொடிக்ரைகயொளர் வேகட்ட எல்லொச் பசயல் ொடுகரைளயும் நிரைறவு பசய்கிறதொ
- என்று ொடிக்ரைகயொளரிடம் ப)ன்ப ொருரைள ஒப் ரைடப் தற்கு முன்பு >ன்றொகச்
வேசொதிப் து தொன் சொப்ட்வே ர் படஸ்டிங்! ொடிக்ரைகயொளர் விரும்பிய எல்லொ ற்ரைறயும்
நிரைறவு பசய்தொல் படஸ்டிங் ப ற்றி! இல்ரைலபயனில் வேதொல்வி! அவ் ளவு தொன்!
வே)ல் உள்ள எடுத்துக்கொட்டில் >ொம் ஓர் இரை/யத்தளத்ரைத எடுத்துக் பகொண்வேடொம்.
ப ொது ொக, சொப்ட்வே ர் என் து இரை/யத்தளம் )ட்டு)ல்லொது யர் ொக்ஸ் வே ொல நிறுவி
இயங்கும் ப)ன்ப ொருளொகவே ொ, அரைலவே சிகளில் இயங்கும் 'OS Compatibility Test')ஆப்'OS Compatibility Test') பசயலியொகவே ொ எனப்
ல ரைககளில் இருக்கலொம். இ ற்றில் எது ொக இருந்தொலும், அந்த ப)ன்ப ொருள் எந்த
வே>ொக்கத்திற்கொக உரு ொக்கப் ட்டவேதொ அந்த வே>ொக்கத்ரைத நிரைறவு பசய்கிறதொ என்று
ொர்ப் து தொன் சொப்ட்வே ர் படஸ்டிங் ஆகும்.
>ொம் உரு ொக்கி ஒப் ரைடத்த ப)ன்ப ொருளில், ொடிக்ரைகயொளர் வேகட்ட எல்லொச்
பசயல் ொடுகளும் எதிர் ொர்த்த டி இயங்கினொல், ொடிக்ரைகயொளர் 'OS Compatibility Test')>ல்ல ப)ன்ப ொருள்'OS Compatibility Test'),
'OS Compatibility Test')த )ொன ப)ன்ப ொருள்'OS Compatibility Test') என்று )ற்ற ர்களிடம் ரிந்துரை ப் ொர். த )ொன ப)ன்ப ொருள்
மூலம் ொடிக்ரைகயொளரும் ளர் ொர். >ம்முரைடய வியொ ொ மும் ளரும்! இப் டி 'OS Compatibility Test')த )ொன
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ப)ன்ப ொருரைள'OS Compatibility Test') உரு ொக்கு தற்குப் யன் டுத்தும் உத்தி தொன் 'OS Compatibility Test')சொப்ட்வே ர் படஸ்டிங்'OS Compatibility Test')
ஆகும்.
சரி! 'OS Compatibility Test')த ம்'OS Compatibility Test') என்றொல் என்ன? இ ண்டொயி ம் ரூ ொய்க்கு அரைலவே சி ொங்கு ரும்
த )ொன அரைலவே சி என்கிறொர்! இரு தொயி ம் பகொடுத்து ொங்கு ரும் த )ொன
அரைலவே சி என்கிறொர். அப் டிபயன்றொல் 'OS Compatibility Test')த ம்'OS Compatibility Test') என் ரைத எப் டி அளவிடு து? த )ொன
ப)ன்ப ொருள் என்று எப் டி ரை யறுப் து? த ம் என் தன் அளவுவேகொல் விரைலயொ?
ப ளித்வேதொற்ற)ொ? வே று எதுவு)ொ? அடுத்த திவில் ொர்ப்வே ொம்.
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சொப்ட்வே ர் படஸ்டிங் - த ம் என்றொல் என்ன?
த ம் என்றொல் என்ன என்னும் வேகள்வியுடன் முந்ரைதய திரை முடித்திருந்வேதொம்.
வேயொசித்துப் ொர்த்தீர்களொ? த ம் என்று எரைதச் பசொல் து? விரைல அதிக)ொக உள்ள ஒரு
ப ொருரைளத் த )ொனது என்று பசொல்லலொ)ொ? ப ொது நிரைலயில் அது சரி என்று
வேதொன்றினொலும் உண்ரை) அது ொக இருக்கொது. விரைல அதிகம் என் வேதொடு த மும்
இல்லொத ப ொருட்கள் ஏ ொளம் சந்ரைதயில் கிரைடக்கின்றன. சரி! குரைறந்த விரைலயில்
கிரைடக்கும் ப ொருட்கள் த )ற்றரை என்று பசொல்ல முடியு)ொ? அப் டியும் ரை யறுத்துச்
பசொல்ல முடியொது. ஏபனன்றொல், த )ொன சில ப ொருட்கள் குரைறந்த விரைலயில் >)க்குக்
கிரைடக்கின்றன. சரி! இரைதயும் விட்டு விடலொம்.
இல ச)ொகக் கிரைடக்கும் ப ொருட்கரைளத் த )ற்றரை என்று ஒதுக்கி விடலொ)ொ?
அப் டியும் பசொல்லிவிட முடியொது. ஏபனன்றொல், விரைல பகொடுத்து ொங்கும் ல
ப)ன்ப ொருட்கரைள விட, இல ச)ொகக் கிரைடக்கும் வி எல் சி மீடியொ பிவேளயர்,
யர் ொக்ஸ், லினக்ஸ் எனக் கட்டற்ற ல ப)ன்ப ொருள்கள் த )ொக இருக்கின்றன. எனவே ,
இதனொல் சகல )ொ/ ர்க்கும் அறிவிப் து என்னப ன்றொல், விரைலக்கும் த த்திற்கும்
ரை யறுக்கப் ட்ட எந்தத் பதொடர்பும் கிரைடயொது.
சரி! ஒரு ப ொருரைளத் த )ொன ப ொருள் என்று எப்வே ொது பசொல்வீர்கள்? ஒரு ப ொருள்
எல்லொ எதிர் ொர்ப்புகரைளயும் நிரைறவு பசய்தொல் அரைதத் த )ொன ப ொருள் என்று
பசொல்லலொம். அப்ப ொருளில் சிற்சில குரைற ொடுகள் இருக்கலொம்; த றில்ரைல. ஆனொல்
ொடிக்ரைகயொளர் எரைத எதிர் ொர்த்து அப்ப ொருரைள ொங்குகிறொவே ொ அந்த முதன்ரை)யொன
எதிர் ொர்ப்பு நிரைறவு பசய்யப் ட வே ண்டும். இந்த எதிர் ொர்ப்புகள் ஒவ்ப ொரு
ொடிக்ரைகயொளருக்கும் )ொறலொம்.
நீங்கள் ஓர் அரைலவே சி ொங்குகிறீர்கள் என்று ரை த்துக் பகொள்வே ொம். நீங்கள், உங்கள்
அம்)ொவிற்வேகொ அப் ொவிற்வேகொ ொங்கும் வே ொது உங்களுரைடய முதன்ரை) எதிர் ொர்ப்பு யன் டுத்த எளிதொக இருக்க வே ண்டும் என் தொக இருக்கலொம். அவேத அரைலவே சிரையக்
கல்லூரியில் டிக்கும் உங்கள் தம்பிக்வேகொ தங்ரைகக்வேகொ ொங்கினொல், எதிர் ொர்ப்பு
)ொறிவிடும். யன் டுத்தக் கடின)ொக இருந்தொலும்
ொயில்ரைல - இரை/யம் முதலிய
எல்லொ சதிகளும் இருக்க வே ண்டும் என் தொக இருக்கும். சரிதொவேன! எல்லொ சதிகளுடன்
கூடிய அரைலவே சி ொங்கும் வே ொது அதில் வே ட்டரி நீண்ட வே> ம் நிற்கொ)ல் வே ொகலொம்.
ஆனொல் வே ட்டரி நிரைலத்து நிற்க வே ண்டும் என் து உங்களுரைடய அடிப் ரைடத்
வேதரை யில்ரைல. எனவே ஏற்றுக்பகொள்ளத் தயங்க )ொட்டீர்கள். சரி தொவேன!
எனவே , த ம் என் தற்கு

ொடிக்ரைகயொளரின் வேதரை கரைள நிரைறவு பசய் து
 சரியொன ப ொருளுக்குச் சரியொன விரைல பகொண்டு சரியொன சதிகரைளக் பகொடுப் து
 குரைறகள் ஏதுமின்றிப் ப ொருள் இருப் து (அல்லது கண்ணுக்குத் பதரியொத
குரைறகரைள )ட்டும் பகொண்டிருப் து)
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எனப் ல விளக்கங்கரைளக் பகொடுக்கலொம்.
இந்தத் த ம், ப ளியொகும் ப)ன்ப ொருளில் இருக்கிறதொ என்று வேசொதிப் து தொன்
சொப்ட்வே ர் படஸ்டிங்கின் அடிப் ரைடயொகும்.
சரி! படஸ்டிங் ஏன் பசய்கிவேறொம் என்னும் அடிப் ரைடரையப் புரிந்து பகொண்டீர்கள்!
சொப்ட்வே ர் என்றொல் என்ன? அதில் படஸ்டிங்கின் அடிப் ரைடகள் என்பனன்ன?
வே சுவே ொம்!
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சொப்ட்வே ர் படஸ்டிங் - சொப்ட்வே ர் என்றொல் என்ன?
முந்ரைதய திவுகளில் படஸ்டிங் என்றொல் என்ன என் து ற்றியும் சொப்ட்வே ர்
படஸ்டிங்கின் அடிப் ரைட வே>ொக்கம் ற்றியும் ொர்த்திருந்வேதொம். இப்வே ொது >ம் முன்னொல்
நிற்கும் வேகள்வி - சொப்ட்வே ர் (ப)ன்ப ொருள்) என்றொல் என்ன? இபதல்லொம் என்ன
வேகள்வி? இவேதொ பசொல்கிவேறன் - கணினிக்கு ஏவேதொ ஓர் உள்ளீட்ரைடக் பகொடுத்து
வேதரை ப் டும் திரைல எடுத்துக்பகொள் து - சரிதொனொ? என்கிறீர்களொ! நூற்றுக்கு நூறு சரி!
ப)ன்ப ொருள் என் து அது தொன்! அரைதத் தொன் >ொம் வேசொதிக்கப் (படஸ்டிங்) வே ொகிவேறொம்.
ப)ன்ப ொருரைள, லினக்சில் இயங்கும் ப)ன்ப ொருள், விண்வேடொஸ் ப)ன்ப ொருள்,
வே)க் ப)ன்ப ொருள் என்று இயங்கு தள அடிப் ரைடயிவேலொ, ஜிப)யில், வே ஸ்புக்,
டக்டக்வேகொ என்று யன் ொட்டு அடிப் ரைடயிவேலொ ல ரைககளில் பிரிக்கலொம். எந்த
ரைககளில் பிரித்தொலும் >ம்முரைடய வே ரைல அ ற்ரைறச் வேசொதிப் து! வேசொதித்து
ொடிக்ரைகயொளரை ப் ொதிக்கும் த றுகரைள உரு ொக்கு>ரிடம் (பட லப் ரிடம்) எடுத்துச்
பசொல் து! இரை தொம் சொப்ட்வே ர் படஸ்ட ொக >ம்முரைடய வே ரைல! எனவே >ம்முரைடய
வே ரைலயின் அடிப் ரைடயில் சொப்ட்வே ரை இ ண்டு ப ரும் பிரிவுகளில் பிரித்து விடலொம்.
1. கணினியில் நிறுவி (இன்ஸ்டொல் பசய்யப் ட்டு) இயங்கும் ப)ன்ப ொருள்
2.
இரை/ய சதியுடன் இயங்கும் ப)ன்ப ொருள்
அடிப் ரைடயொக இந்த இ ண்டு ரைக ப)ன்ப ொருள்கரைளயும் வேசொதிக்கத் பதரிந்தொவேல >ொம்
'OS Compatibility Test')படஸ்டர்'OS Compatibility Test') என்று பசொல்லிக் பகொள்ளலொம். இ ற்ரைற எப் டிச் வேசொதிப் து? ொர்ப்வே ொம்.
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1. கணினியில் நிறுவி (இன்ஸ்டொல் பசய்யப் ட்டு) இயங்கும்
ப)ன்ப ொருள்
இந்தத் தரைலப்ரை ரை த்வேத இவ் ரைக சொப்ட்வே ரை எப் டிச் வேசொதிக்கலொம் என்று
பதரிந்து பகொள்ளலொம். ஆ)ொம்! >ொம் பசய்ய வே ண்டிய முதல் வேசொதரைன - ப)ன்ப ொருரைள
>ம்)ொல் எளிதொக கணினியில் நிறு முடிகிறதொ என் து தொன்!

இயங்குதளப் ப ொருத்தச் வேசொதரைன ('OS Compatibility Test')OS Compatibility Test'OS Compatibility Test'))
உரு ொக்கப் ட்டுள்ள ப)ன்ப ொருள் லினக்ஸ் தளத்தில் இயங்கும் டி
உரு ொக்கப் ட்டுள்ளதொ, விண்வேடொசுக்கொக உரு ொக்கப் ட்டுள்ளதொ,
ஆண்டி ொய்டுக்கொ எனப் ொர்த்து அந்தந்த இயங்குதளத்தில் நிறுவிச் சிக்கல் ருகிறதொ
எனப் ொர்க்க வே ண்டும்.
 சில ப)ன்ப ொருள்கள், இயங்குதளத்தின் குறிப்பிட்ட திப்புகளுக்கு )ட்டும்
இயங்கு)ொறு உரு ொக்கப் ட்டிருக்கும். எடுத்துக்கொட்டொக, விண்வேடொஸ் 7 அல்லது
8 இல் )ட்டும் இயங்கு)ொறு சில ப)ன்ப ொருட்கள் உரு ொக்கப் ட்டிருக்கும்.
அந்நிரைலயில் அ ற்ரைறப் ப ொருத்த)ொன (விண்வேடொஸ் 7, 8) இயங்குதளங்களில்
)ட்டும் நிறுவி, நிறு லில் ஏதொ து சிக்கல் ருகிறதொ எனச் வேசொதிக்க வே ண்டும்.
இச்வேசொதரைனக்கு இயங்குதளப் ப ொருத்தச் வேசொதரைன ('OS Compatibility Test')OS Compatibility Test'OS Compatibility Test')) என்று
ப யர்.


நிறு ல் - உயர்த்தல் வேசொதரைனகள்:
ப ொது ொக லி ர் ஆபிஸ் வே ொல ஒரு ப)ன்ப ொருரைள விண்வேடொசில் நிறுவுகிறீர்கள்
என்றொல், இயல் ொகவே அது c:\Program Files\ என் து வே ொல ஓர் இயல்பு நிரைல
அரை)விடத்தில் நிறு ப் ட்டு விடும். இல்ரைல எனக்கு c:\Program Files\ வே ண்டொம்;
>ொன் வே று இடத்தில் நிறுவுகிவேறன் என்றொல் நீங்கள் இடத்ரைத )ொற்றிக் பகொள்ளலொம். இந்த
இரு ரைக நிறு ரைலயும் >ொம் வேசொதிக்க வே ண்டும்.
 இயல்பு நிரைல இடத்தில் (டீஃ ொல்ட் பலொவேகசன்) ப)ன்ப ொருரைள நிறு
முடிகிறதொ?
 வே று இடத்தில் ப)ன்ப ொருரைள நிறு முடிகிறதொ?
 இப் டி இரு நிரைலகளும் முடிகிறது என்றொல் நிறுவிய பின்னர், வே று
திப்புகளுக்குத் த ம் உயர்த்த முடிகிறதொ எனச் வேசொதிக்க வே ண்டும்.
எடுத்துக்கொட்டொக, லி ர் ஆபிஸ் 4.4.2 ஐ நிறுவியிருக்கிறீர்கள் என்றொல், நிறுவிய பின்னர்
அரைத 4.4.3.2 க்கு உயர்த்த முடிகிறதொ எனச் வேசொதிக்க வே ண்டும். இச்வேசொதரைனக்குத் 'OS Compatibility Test')த ம்
உயர்த்து வேசொதரைன'OS Compatibility Test') ('OS Compatibility Test')Upgrade Testing'OS Compatibility Test')) என்று ப யர்.
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இச்வேசொதரைனரையச் பசய்த பின்னர், >ொம் நிறுவியிருக்கும் ப)ன்ப ொருளின் திப்பு
சரியொனதொ எனப் ொர்த்துக்பகொள்ள வே ண்டும்.

நீக்கல் வேசொதரைன:
நிறு ல் வேசொதரைன வே ொல, நீக்கல் வேசொதரைனயும் முக்கிய)ொனது தொன்! அபதன்ன நீக்கல்
வேசொதரைன என்கிறீர்களொ? உங்கள் ஊகம் சரிதொன்! நிறு ப் ட்ட ப)ன்ப ொருரைளக்
கணினியில் இருந்து நீக்க (அல்லது தூக்க) முடிகிறதொ, என்று ொர்ப் து தொன்! யனொளர்
'OS Compatibility Test')இந்த ப)ன்ப ொருள் தனக்குத் வேதரை யில்ரைல'OS Compatibility Test') என்று நிரைனத்தொல் சிக்கல் ஏதும்
இல்லொ)ல் நீக்க ஏது ொக ப)ன்ப ொருள் டி ரை)க்கப் ட்டிருக்க வே ண்டும். அப் டி
நீக்கிச் வேசொதிப் து நீக்கல் வேசொதரைன ('OS Compatibility Test')Uninstallation Testing'OS Compatibility Test')) ஆகும்.
என்ன நீங்கள் - நிறு ப் ட்ட ப)ன்ப ொருரைள எப் டிச் வேசொதிப் து என்று பசொல்வீர்கள்
என்று ொர்த்தொல் - நிறு ல், உயர்த்தல், நீக்கல் என்று ஆக்கல், ஒடுக்கல், அழித்தல் என்று
கடவுளுக்கு மூன்று பதொழில் பசொல் து வே ொலச் பசொல்கிறீர்கவேள! என்று நிரைனக்கிறீர்களொ?
நீங்கள் நிரைனப் து சரி தொன்! சொப்ட்வே ர் படஸ்டிங் என் தில் நிறு ப் ட்டு இயக்கப் டும்
ப)ன்ப ொருள்கரைளச் வேசொதிக்கும் உத்திகரைளப் பிறகு ொர்ப்வே ொம். இப்வே ொரைதக்கு, எந்த
ப)ன்ப ொருளொக இருந்தொலும் எப் டி அடிப் ரைடயொகச் வேசொதிக்க வே ண்டும் என்னும்
ப ொதுநிரைலரையத் பதரிந்து பகொண்வேடொம். அவ் ளவு தொன்!
வேசொதரைன ஓட்டத்ரைத('OS Compatibility Test')Trial Version'OS Compatibility Test'))ச் வேசொதிப் து:
சில ப)ன்ப ொருட்கரைளச் வேசொதரைனக் கொல)ொக 30 >ொட்கள் )ட்டுவே)ொ இல ச)ொகப்
யன் டுத்திப் ொர்ப் தற்கு நிறு னங்கள் ழங்கும். (சில நிறு னங்கள் 15 >ொட்கள்
பகொடுக்கின்றன.) அப் டிப் ட்ட ப)ன்ப ொருட்கரைள
 முப் து >ொட்கள் இயங்குகின்றன ொ?
முப் து >ொட்கள் வேசொதரைனரையக், கணினியின் வேததிரைய முப் து >ொட்கள் )ொற்றிச் பசய்ய
முடியும்.
 முப் த்வேதொ ொ து >ொளில் இருந்து 'OS Compatibility Test')ப)ன்ப ொருள் இயங்கொது'OS Compatibility Test') என்னும் பசய்தி
கொட்டப் ட்டுகிறதொ?
 கணினியின் வேததிரைய முன் வேததியிட்டு அரை)ப் தன் மூலம் வேசொதரைன ஓட்டத்திற்குக்
பகொடுக்கப் ட்ட >ொட்களில் ஏதொ து )ொற்றம் ஏற் டுகிறதொ?
என் ன ற்ரைறப் ொர்க்க வே ண்டும்.
இந்த அடிப் ரைடயுடன், நிறு ப் ட்ட ப)ன்ப ொருளின் இயக்கத்ரைதயும் முழுரை)யொகச்
வேசொதிக்க வே ண்டும். இந்த இயக்கச் வேசொதரைன மிகவும் முக்கிய)ொனது!
இபதல்லொம் சரி! இரை/ய சதியுடன் இயங்கும் ப)ன்ப ொருட்கரைள எப் டிச்
வேசொதிப் தன் அடிப் ரைடகள் என்பனன்ன? என்று பதரிந்து பகொள்ள வே ண்டுவே)! என்று
நிரைனக்கிறீர்களொ! அடுத்த திவு அரைதப் ற்றித் தொன்!
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சொப்ட்வே ர் படஸ்டிங் - இரை/ய
வேசொதரைனகள்

ழி இயங்கும் ப)ன்ப ொருள்

என்ன இது? தரைலப்வே புரியவில்ரைல என்று வேதொன்றுகிறதொ? க ரைலப் டொதீர்கள்!
புரியும் டிப் ொர்த்து விடலொம்! இரை/யம் இல்லொ)ல் எந்பதந்த ப)ன்ப ொருள்கள்
(சொப்ட்வே ர்) எல்லொம் இயங்கொவேதொ, அரை பயல்லொம் இரை/ய ழி இயங்கும்
ப)ன்ப ொருள்கள் தொம்! அப் டியொனொல், கணியம்.கொம் என் து இரை/ய ழி இயங்கும்
ப)ன்ப ொருள் - சரிதொனொ என்கிறீர்களொ? நூற்றுக்கு நூறு சரிதொன்!
ஓர் இரை/யத்தளத்ரைதவேயொ, ரைலப்பூரை வேயொ வேசொதிக்க வே ண்டு)ொனொல் அடிப் ரைடயில்
எரைதபயல்லொம் க னம் எடுத்துப் ொர்க்க வே ண்டும் - அ ற்ரைறத் தொன் இப்வே ொது ொர்க்கப்
வே ொகிவேறொம்.

1. யன் ொட்டுச் வேசொதரைன ('OS Compatibility Test')Usability Test'OS Compatibility Test'))
இரை/யத்தளத்ரைதப் ப ொருத்த ரை , யன் டுத்து தற்கு எளிதொக இருக்க வே ண்டும்.
எளிரை)யொன யன் ொட்டு முரைறக்கொகப் ல்வே று ழிமுரைறகரைள இரை/யத்தளங்கள்
பின் ற்றி ருகின்றன. அந்த ழிமுரைறகள் >ொம் வேசொதிக்கும் இரை/யத்தளத்திலும்
இருக்கின்றன ொ என்று ொர்த்துக் பகொள்ள வே ண்டும். சில எளிய எடுத்துக்கொட்டுகரைள
உங்களுக்குக் கொட்டுகிவேறன்.
அ. ஜிப)யில் வே ொன்ற இரை/யத்தளங்களில் முகப்புப் க்கத்தில், நீங்கள் ஏற்பகனவே
பகொடுத்திருந்த யனர் ப யர் கீழ் ரிரைசயில் பதரியும். நீங்கள் அந்த ரிரைசயில் இருந்து
யனர் ப யரை த் பதரிந்பதடுத்துக் பகொள்ளலொம்.

)ொநிலங்களின் ப யர்கள்,
ஆகிய ற்ரைறக் கீழ் ரிரைசப்

ஆ. கடவுச்பசொல்ரைல நிரைனவில் பகொள்க ('OS Compatibility Test')Remember
Password'OS Compatibility Test')) என்னும் வேதர்ரை க் பகொடுப் து.
இ. விண்/ப் ப்
டி ங்களில்
>ொடுகளின் ப யர்கள்,
)ொதங்கள்
ட்டியலில் தரு து.
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2. இரை/ப்புச் வேசொதரைன ('OS Compatibility Test')Link, Navigation Test'OS Compatibility Test'))
தரைலப்ரை ரை த்வேத ஓ ளவு ஊகித்திருப்பீர்கள்! உங்கள் ஊகம் சரி தொன்! இரை/யத்தளச்
வேசொதரைனயில் மிகவும் முக்கிய)ொனது இது! அவேத வே ரைளயில் ப ொம் எளிதொனதும் கூட!
இரை/யத்தளத்ரைத விட்டு விடுங்கள். ஓர் எடுத்துக்கொட்ரைடப் ொர்ப்வே ொம். நீங்களும்
உங்கள் >ண் ரும் ண்டியில் நீண்ட தூ ம் வே ொய்ப் ொர்க்க விரும்புகிறீர்கள். ண்டிரைய
எடுத்துக் பகொண்டு ல ரை)ல் தூ ம் வே ொய் விட்டீர்கள். வே ொன பிறகு அங்கிருந்து எப் டித்
திரும்பி ரு து என்று பதரியவில்ரைல! ஏதொ து ழிகொட்டிப் லரைக, சொரைலரைய ஒட்டி
இருக்கொதொ, என்று ொர்த்துக் பகொண்வேட ருவீர்கள் - அப் டித் தொவேன! அந்த ழிகொட்டிப்
லரைக தொன் உங்கரைளத் பதொடங்கிய இடத்திற்வேக பகொண்டு ந்து வேசர்க்க உதவும்! இவேத
தொன் இரை/யத் தளத்திலும்!
1) நீங்கள் இரை/யத்தளத்தின் ஒரு க்கத்தில் இருந்து எந்பதந்த
இரை/ப்புகரைளபயல்லொவே)ொ பதொட்டுத் பதொட்டு ஏவேதொ ஒரு க்கத்திற்கு ந்து விட்டீர்கள்!
ந்த பிறகு மீண்டும் முதல் க்கத்திற்குப் வே ொக வே ண்டும் என்றொல் என்ன பசய் து?
சொரைலயில் ழிகொட்டிப் லரைக இருந்தது வே ொல, இங்கும் ழிகொட்டிகள் இருக்க
வே ண்டொ)ொ?
அப் டி ழிகொட்டிப் லரைகவேய இல்ரைல என்றொல் நீங்கள் நிற்கும் இடத்தில் இருந்து
ப ளிவேயற முடியொது தவிப்பீர்கள். இரை/யத்தில் இப் டி இரை/ப்புகவேள இல்லொ)ல்
தனித்து நிற்கும் இரை/யப் க்கங்களுக்குத் தனி) ங்கள் ('OS Compatibility Test')Orphan pages'OS Compatibility Test')) என்று ப யர்!
இப் டித் தனி) ங்கள் இல்லொ)ல் உங்கள் இரை/யத் தளத்ரைதப் ொர்த்துக் பகொள்ள
வே ண்டும்.
இரை/ப்புகள் இருந்தொல், அந்த இரை/ப்புகள் சரியொக வே ரைல பசய்ய வே ண்டும்.
இரை/யத் தளத்தில் எந்த இரை/ப்ரை (link) நீங்கள் பதொடுகிறீர்கவேளொ, அந்த
இரை/ப்புக்கு >ொம் வே ொக வே ண்டும். அப் டிப் வே ொகவில்ரைல என்றொவேலொ, த றொன
இரை/ப்புக்குப் வே ொனொவேலொ த று! அரைத உடனடியொகத் பதரியப் டுத்த வே ண்டும்.

3. ொதுகொப்புச் வேசொதரைன ('OS Compatibility Test')Security Testing'OS Compatibility Test'))
இரை/யம் என்று ந்து விட்டொவேல ொதுகொப்பு என் து மிகவும் முக்கிய)ொனது!
தக ல்கரைளப் ொதுகொக்க முடியவில்ரைல என்றொல் இரை/யத்ரைதப் யன் டுத்தவே
முடியொது! எனவே தொன் ொதுகொப்புச் வேசொதரைன முக்கிய)ொனதொகக் கருதப் டுகிறது.
அ) சரியொன யனர் ப யர், கடவுச் பசொல்லுக்குத் தொன் தக ல்கள் கி ப் டுகின்றன ொ
ஆ) யனர் நிரைலக்கு ஏற் , வேதரை யொன அனு)திகள் பகொடுக்கப் டுகின்றன ொ? எ.கொ.
ஒரு யனர், நிர் ொகியொக இருந்தொல், இரை/யத்தளத்தில் வேதரை ப் டும் )ொற்றங்கரைளச்
பசய்ய அ ருக்கு அனு)தி பகொடுக்கப் ட வே ண்டும். அ வே சொதொ / யன ொக
இருந்தொல், ொர்ரை அனு)தி )ட்டுவே) வே ொது)ொனது.
19

இ) யனர் ப யர், கடவுச் பசொல் ஆகிய ற்ரைறக் வேகட்கும் இரை/யத்தளங்களின் எந்தப்
க்கத்ரைதத் திறந்தொலும் முதலில் யனர் ப யர், கடவுச் பசொல் ஆகிய ற்ரைறக் வேகட்கிறதொ?
என்று ொர்ப் து.

4. உலவிப் ப ொருத்தச் வேசொதரைன ('OS Compatibility Test')Browser Compatibility Testing'OS Compatibility Test'))
யனர் எந்பதந்த உலவிகரைள ('OS Compatibility Test')Browser'OS Compatibility Test'))ப் யன் டுத்துகிறொவே ொ, அந்தந்த உலவிகளில்
இரை/யத்தளம் ஒழுங்கொகத் திறக்கிறதொ? எல்லொப் டங்களும் சரியொகக்
கொட்டப் டுகின்றன ொ? என் ன ற்ரைறச் வேசொதிக்க வே ண்டும். அடிப் ரைட நிரைலயில்
ப ரும் ொலொவேனொர் யன் டுத்தும் உலவிகளொன யர் ொக்ஸ், குவே ொம், இன்டர்ப>ட்
எக்ஸ்புவேளொ ர் ஆகிய ற்றின் அண்ரை)ப் திப்புகளில் (latest versions) இரை/யத்தளம்
ஒழுங்கொகச் பசயல் டுகிறதொ என்று ொர்க்க வே ண்டும்.
இப்வே ொது அரைலவே சிகள், சிறு கணினிகள் ஆகியன ந்து விட்டன. அந்தத் திரை களிலும்
இரை/யத் தளம் சரியொகத் திறக்கின்றதொ என்று ொர்க்க வே ண்டும்.

5. த வு சரி ொர்ப்புச் வேசொதரைன ('OS Compatibility Test')Validation Testing'OS Compatibility Test'))
என்ன தரைலப்பு இது என்று தரைலரையச் பசொறிகிறீர்களொ? எளிரை)யொனது தொன்! த வு
என்றொல் யனர் இரை/யத்தளத்தில் தரும் தக ல்! அந்தத் தக ல் சரியொனதொக இருக்கிறதொ,
சரியொன டி த்தில் இருக்கிறதொ என்று ொர்ப் து தொன் த வு சரி ொர்ப்புச் வேசொதரைன!
 நீங்கள் பகொடுக்கும் அரைலவே சி எண், த்து இலக்கங்களுடன் இருக்கிறதொ என்று
ொர்ப் து! அப் டி இல்லொவிட்டொல் 'OS Compatibility Test') த்து இலக்கங்கள் இல்ரைல- தயவு பசய்து
சரி ொருங்கள்'OS Compatibility Test') என்று பசய்தி பகொடுப் து!
 ஒரு ர் மின்னஞ்சரைலக் பகொடுத்தொல் அது 'OS Compatibility Test')@'OS Compatibility Test'), 'OS Compatibility Test').com'OS Compatibility Test'), 'OS Compatibility Test').co.in'OS Compatibility Test'), 'OS Compatibility Test').org'OS Compatibility Test') என் ன வே ொன்ற
குறியீடுகரைளக் பகொண்டிருக்கிறதொ என்று ொர்ப் து
 கடவுச்பசொல் ('OS Compatibility Test')Password'OS Compatibility Test')) கட்டம் கொலியொக இருக்கக் கூடொது என் து வே ொன்ற சரி
ொர்ப்புகள்!
 ஆகியன த வு சரி ொர்ப்புச் வேசொதரைனக்கொன எளிய எடுத்துக்கொட்டுகள்! பசொன்னது
வே ொல் இச்வேசொதரைன எளிதொகத் தொவேன இருக்கிறது?

6. பசயல் திறன் வேசொதரைன ('OS Compatibility Test')Performance Testing'OS Compatibility Test'))
ல இரை/யத்தளங்கள் மிகச் சிறப் ொக வே ரைல பசய்யும். ஆனொல் இரை/யத்தளத்ரைதத்
திறப் தற்வேக ல நிமிடங்கள் ஆகும். சில ச)யங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட இரை/ப்ரை த்
திறப் தற்குள் >)க்குப் வே ொதும் வே ொதும் என்றொகி விடும்! இரைதபயல்லொம்
எதிர்பகொண்டிருக்கிறீர்களொ? இரைதத் தொன் பசயல் திறன் வேசொதரைன என்று பசொல்கிவேறொம்.
20

>ம்முரைடய கணினி நிறு னம் ஓர் இரை/யத்தளத்ரைத உரு ொக்கு தொக
ரை த்துக்பகொள்ளுங்கள். ஒவே வே> த்தில் த்தொயி ம் வே ர் அந்தத் தளத்ரைதப் ொர்க்கும் வே ொது
தளத்தின் வே கம் எப் டி இருக்கிறது? இரை/யப் க்கங்கரைளத் திறக்க எவ் ளவு வே> ம்
ஆகிறது? எல்லொப் டங்களும் ஒழுங்கொகக் கொட்டப் டுகின்றன ொ? என் ன
வே ொன்ற ற்ரைற ஆ ொய வே ண்டும். இதுவே பசயல்திறன் வேசொதரைன ('OS Compatibility Test')Performance Test'OS Compatibility Test'))
என்று பசொல்லப் டுகிறது.
ஒவே வே> த்தில் த்தொயி ம் வே ொ? எப் டிப் த்தொயி ம் வே ரை த் தி ட்டி
இரை/யத்தளத்ரைதச் வேசொதிப் து? என்று நீங்கள் சிந்திக்கலொம்! அப் டிப் த்தொயி ம் வே ர்
தளத்ரைதப் ொர்ப் து வே ொன்ற சூழரைல உரு ொக்க ஏ ொள)ொன பசயல்திறன் வேசொதரைன
ப)ன்ப ொருட்கள் உள்ளன. எல்லொ இடங்களிலும் நீங்கொ இடம் ப ற்றிருக்கும் கட்டற்ற
ப)ன்ப ொருட்கள் இங்கும் கிரைடக்கின்றன. வேiமீட்டர் ('OS Compatibility Test')JMeter'OS Compatibility Test')) என் து அ ற்றுள்
லரும் அறிந்த கட்டற்ற ப)ன்ப ொருள் ஆகும்.
நீங்கள் பசொல் பதல்லொம் புரிகிறது. ஆனொல் ஒரு கணிப்ப ொறி நிறு னத்தில்
ப)ன்ப ொருள் வேசொதரைன (சொப்ட்வே ர் படஸ்டிங்) என் து எப்வே ொது பதொடங்கும்? >ொன்
சொப்ட்வே ர் படஸ்டிங் பசய்ய என்பனன்ன பசய்ய வே ண்டும்? ப)ன்ப ொருள்
வேசொதரைனயொள ொக (படஸ்ட ொக) )ொற, புவே ொகி ொமிங் அறிவு வேதரை யொ? இப் டிப் ல
வேகள்விகள் இருக்கின்றன ொ? அ ற்ரைறபயல்லொம் ொர்ப்வே ொம் - இனி ரும் திவுகளில்!
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சொப்ட்வே ர் படஸ்டிங் - எங்கு பதொடங்கு து?
சொப்ட்வே ர் படஸ்டிங்கின் அடிப் ரைடகரைளப் ொர்த்து விட்வேடொம். இப்வே ொது >ம்
முன்னொல் இருக்கும் வேகள்வி - சொப்ட்வே ர் படஸ்டிங்ரைக எங்கு, எப் டித் பதொடங்கு து?
என் து தொன்!
ஒரு ப)ன்ப ொருரைளச் வேசொதிக்க வே ண்டும் என்று >ொம் விரும்பினொல், முதலில் அந்த
ப)ன்ப ொருள் தயொ ொக இருக்க வே ண்டும் அப் டித் தொவேன! எனவே ,
 எப் டி ஒரு ப)ன்ப ொருள் உரு ொக்கப் டுகிறது?

ொடிக்ரைகயொளரிடம் இருந்து ப)ன்ப ொருளுக்கொன தக ல்கரைள எப் டிப்
ப று து? யொர் அந்தத் தக ல்கரைள ொங்கித் தரு ொர்கள்?

ொங்கிய தக ல்கரைள ரை த்துக் பகொண்டு >ம்முரைடய நிறு னம் (அதொ து
ப)ன்ப ொருரைள உரு ொக்கும் நிறு னம்) என்ன பசய்யும்?
 எப்வே ொது >)க்கு படஸ்டிங்கிற்குத் தரு ொர்கள்?
இப் டிப் ல வேகள்விகள் இருக்கின்றன. சரி தொவேன!
இ ற்ரைறபயல்லொம் ற்றிப் வே சு தற்கு முன்னர், ஒரு சிறிய கரைதரையப் ொர்ப்வே ொம்.

தமிழினிக்குத் திரு)/ம்:
>ல்லூர் என் து ஓர் அழகிய சிற்றூர். அந்தக் கி ொ)த்தில் அறிப ொளி என் ர் ொழ்ந்து
ந்தொர். அ ருரைடய ஒவே )கள் தமிழினி. தமிழினி சிறு யதில் இருந்வேத வே ச்சிலும்
எழுத்திலும் டு சுட்டி! அ ளும் ளர்ந்து டித்து, திரு)/ யரைத எட்டினொள்.
அ ளுக்குத் தகுந்த )/)கன் வேதடும் வே ரைலரையத் பதொடங்கினொர் அறிப ொளி. கதி ன்
என் ர் தகுந்த )/)கனொகப் டவே )களிடமும் வே சி ஒப்புதல் ொங்கித் திரு)/
வே ரைலகரைளத் பதொடங்கினொர். ஒவே )களின் திரு)/ம் என் தொல் தடபுடலொக >டத்த
விரும்பிய அறிப ொளி, ப ரிய திரு)/ )ண்ட ம் ஒன்ரைற ொடரைகக்குப் பிடித்தொர்.
'OS Compatibility Test')கல்யொ/ வீடு என்றொவேல சொப் ொடு ப ொம் முக்கியம், ொய் ொழ்த்தொவிட்டொலும் யிறு
ொழ்த்தும்'OS Compatibility Test') என்று நிரைனத்த அறிப ொளி, ல வே ரிடம் வே ொய் ">ல்ல சரை)யல்கொ ர்கள்
இருந்தொல் பசொல்லுங்கள், என் )கள் திரு)/த்திற்குச் சரை)யலுக்குத் வேதடிக்
பகொண்டிருக்கிவேறன்" என்று பசொல்லி ரை த்தொர்; லரும் ல சரை)யல்கொ ர்கள்
முக ரிகரைளக் பகொடுத்தொர்கள்.
அ ர்கள் ஒவ்ப ொரு ரை யும் அரைலவே சியில் கூப்பிட்டு 'OS Compatibility Test')நீங்கள் வே>ரில் என்னுரைடய
வீட்டுக்கு
முடியு)ொ? அடுத்த )ொதம் என்னுரைடய )கள் திரு)/த்திற்குச் சரை)யலுக்கு
ஆள் வேதடிக்பகொண்டிருக்கிவேறன்'OS Compatibility Test') என்று பசொன்னொர். அ ர் கூப்பிட்ட டி, ஒவ்ப ொரு
சரை)யல்கொ ரும் ந்து,
1. எந்தத் வேததியில் சரை)க்க வே ண்டும்?
2. எத்தரைன வே ருக்குச் சரை)க்க வே ண்டும்?
22

3. என்பனன்ன சரை)க்க வே ண்டும்? ரைச )ொ? அரைச )ொ?
4. எத்தரைன வே ரைளகள் சரை)க்க வே ண்டும்?
5. இதற்பகல்லொம் அறிப ொளி எவ் ளவு பசலவு ண்/லொம் என்று
திட்டமிட்டிருக்கிறொர்?
6. அ ர் வேகட்கும் உ/வு ரைககளுக்கு எவ் ளவு ஆகும்? தங்களொல் அ ற்ரைறச் பசய்ய
முடியு)ொ?
என் ன வே ொன்ற வி ங்கரைளப் வே சு ொர்கள் அல்ல ொ? வே சிய விசயங்கரைள எல்லொம்
எழுதி ஆ /ப் டுத்தித் திட்டமிட்டு வே ரைல பசய்யத் பதொடங்கு ொர்கள் அல்ல ொ?
எனவே இரைத ஒரு திட்டமிட்ட ணி (வே ரைல) என்று பசொல்லலொம். இரைதத் தொன் திட்டப் ணி (பு ொபiக்ட்) என்று பசொல்கிறொர்கள்.

ொடிக்ரைகயொளர் வேதரை

ஆ /ம்

அறிப ொளியின் )கள் திரு)/த்திற்குச் சரை)யல் வே ரைல என் தற்குப் திலொக, பி ல
>ரைகக்கரைட ஒன்றிற்கு இரை/யத்தளம் என்று ரை த்துக்பகொள்ளுங்கள். இந்த
இரை/யத்தளத்ரைத டி ரை)க்கும் வே ரைல எப் டித் பதொடங்கும்?
1. எந்தத் வேததியில் இரை/யத்தளம் வே ண்டும்?
2. ஒரு வே> த்தில் அதிக ட்சம் எத்தரைன வே ர் ொர்க்கு)ொறு தளம் அரை)ய வே ண்டும்?
3. என்பனன்ன உருப் டிகரைள(வீடிவேயொ, புரைகப் டங்கள், கட்டுரை , பசய்தி)த்
தளத்தில் கொட்ட வே ண்டும்?
4. எத்தரைன ஆண்டுகளுக்கு நிர் கிக்க வே ண்டும்?
5. இதற்பகல்லொம் அந்த >ரைகக்கரைடக்கொ ர்கள் எவ் ளவு பசலவு ண்/லொம் என்று
திட்டமிட்டிருக்கிறொர்கள்?
6. என்ன பதொழில்நுட் ம் யன் டுத்த விரும்புகிறொர்கள்?
என் ன வே ொன்ற வி ங்கரைள எல்லொம் ப)ன்ப ொருள் நிறு னம் - >ரைகக்கொ ரிடம்
வேகட்டுத் பதரிந்து பகொள்ள வே ண்டும்; பதரிந்து அ ற்ரைறபயல்லொம் ஆ /ப் டுத்தி
ரை த்துக் பகொள்ள வே ண்டும்.

ஏன் ஆ /ப் டுத்த வே ண்டும்?
ஏன் ஆ /ப் டுத்துகிவேறொம் என் ரைத எளிதொகச் பசொல்லி விடலொம் - ஆ /ப் டுத்தொ)ல்
விட்டு விட்டொல், பிறகு >ரைகக்கரைடக்கொ ர் இப் டிக் வேகட்டொ ொ, அப் டிக் வேகட்டொ ொ,
இரைதச் பசய்யச் பசொன்னொ ொ? பசொல்லவில்ரைலயொ? எனப் ல குழப் ங்கள் ரும்.
அ ற்ரைறபயல்லொம் தவிர்க்கவே ஆ /ப் டுத்துகிவேறொம். இந்த ஆ /த்தில்
ொடிக்ரைகயொளரின் வேதரை கள் எல்லொம் பசொல்லப் ட்டிருக்கும். எனவே இரைத,
ொடிக்ரைகயொளர் வேதரை ஆ /ம் ("பிசினஸ் ப க்ரைகர்ப)ன்ட் ஸ்ப சிபிவேகசன் - Business
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Requirement Specification (BRS)”) என்று பசொல் ொர்கள். இந்த ஆ /த்தின்
அடிப் ரைடயில் தொன் ப)ன்ப ொருரைள உரு ொக்கத் பதொடங்கு ொர்கள்.
இது ரை >ொம் ொர்த்ததில் இருந்து ல சந்வேதகங்களும் வேகள்விகளும் ந்திருக்கும்.
 >ரைகக்கரைடக்கொ ரை ப் வே ொய் >ம்முரைடய ப)ன்ப ொருள் நிறு னத்தில் இருந்து யொர்
ொர்ப் ொர்கள்?
 இந்த ஆ /ப் டுத்தும் வே ரைலரைய ொடிக்ரைகயொளர் பசய் ொ ொ,
ொடிக்ரைகயொளரை ப் வே ொய்ப் ொர்க்கும் >ம்முரைடய ஆள் பசய் ொ ொ?
 அந்த ஆ /த்தில் என்பனன்ன வி ங்கள் இருக்க வே ண்டும்?
 உரு ொக்கப் டும் ஆ /ம் - சரியொகத் தொன் உரு ொக்கப் ட்டிருக்கிறது என் தற்கொன
உறுதி என்ன?
என் ன வே ொன்ற ல வேகள்விகள்! பதொடர்ந்து ொர்ப்வே ொம்!
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சொப்ட்வே ர் படஸ்டிங் - சொப்ட்வே ர் எங்கு பதொடங்குகிறது?
முந்ரைதய திவில் >ொம் ொர்த்த >ரைகக்கரைடக்கு இரை/யத்தளம் என்னும்
எடுத்துக்கொட்டின் அடிப் ரைடயில் இரைதக் பகொஞ்சம் ொர்ப்வே ொம்! முந்ரைதய திரை ப்
டிக்கொத ர்கள் தயவுபசய்து அரைதப் டித்து விட்டு இப் திவிற்கு ொருங்கள்!
இரைதப் ொர்ப் தற்கு முன்னர் அறிப ொளியின் )கள் தமிழினியின் திரு)/ம் ற்றிப்
வே சிக்பகொண்டிருந்வேதொவே)! அந்தப் வே ச்ரைச முடித்து விடுவே ொவே)! தமிழினியின்
திரு)/த்திற்குச் சரை)யல் வே ரைல பசய்ய ஆள் வேதடிக் பகொண்டிருந்வேதொவே)!
நிரைனவிருக்கிறதொ?
ஒவ்ப ொரு சரை)யல்கொ ரும் ந்து, எந்தத் வேததியில், எத்தரைன வே ருக்கு, என்பனன்ன,
எத்தரைன வே ரைளகள் , எவ் ளவு பசலவில் சரை)க்க வே ண்டும்? என் ன வே ொன்ற
வி ங்கரைளப் வே சு ொர்கள் என்று ொர்த்வேதொவே)! சரி! நிரைனவுக்கு ந்திருக்கும்.
இப்வே ொது உங்களிடம் சில வேகள்விகள்!
வே)வேல உள்ள வேகள்விகளுக்பகல்லொம் சரியொன திரைலச் சரை)யல்கொ ர்களிடம்
யொ ொல் பசொல்ல முடியும்?
 சரை)யல்கொ ர்கள் வேகட்கும் வேகள்விகளுக்கு யொ ொல் சரியொன தில் பசொல்ல முடியும்?
பசொல்லுங்கவேளன்.
இபதன்ன சொதொ / வேகள்விகள் தொவேன! அறிப ொளி தொன் முடிப டுப் ொர்; அ ர்தொம்
சரை)யல்கொ ர்கள் வேகள்விகளுக்குப் தில் பசொல் ொர் என்கிறீர்களொ? சரியொகச் பசொன்னீர்கள்.
இவேத வே ொல் தொன் >ரைகக்கரைடக்கொ ர் - ப)ன்ப ொருள் நிறு ன எடுத்துக்கொட்டும்!
>ரைகக்கரைடக்கொ ர் - ப)ன்ப ொருள் நிறு ன எடுத்துக்கொட்டில் - முந்ரைதய திவின்
கரைடசியில், >ம் முன்னொல் நிற்கும் வேகள்விகள்:
 >ரைகக்கரைடக்கொ ரை ப் வே ொய் >ம்முரைடய ப)ன்ப ொருள் நிறு னத்தில் இருந்து யொர்
ொர்ப் ொர்கள்?
 இந்த ஆ /ப் டுத்தும் வே ரைலரைய ொடிக்ரைகயொளர் பசய் ொ ொ,
ொடிக்ரைகயொளரை ப் வே ொய்ப் ொர்க்கும் >ம்முரைடய ஆள் பசய் ொ ொ?
 அந்த ஆ /த்தில் என்பனன்ன வி ங்கள் இருக்க வே ண்டும்?
 உரு ொக்கப் டும் ஆ /ம் - சரியொகத் தொன் உரு ொக்கப் ட்டிருக்கிறது என் தற்கொன
உறுதி என்ன?
இ ற்ரைற ஒன்பறொன்றொகப் ொர்ப்வே ொம்.
 >ரைகக்கரைடக்கொ ரை ப் வே ொய் >ம்முரைடய ப)ன்ப ொருள் நிறு னத்தில் இருந்து யொர்
ொர்ப் ொர்கள்?
ப)ன்ப ொருள் நிறு னத்தில் இருந்து >ரைகக்கரைடக்கொ ரை ப் வே ொய்ப் ொர்ப் ருக்கு
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>ரைகக்கரைட வியொ ொ ம் ற்றிய வி ங்கள் பதரிந்திருக்க வே ண்டும்.
இல்லொவிட்டொல், >ரைகக்கரைட முதலொளி பசொல்லும் வி ங்கள் புரியொ)ல் வே ொய்
விடும்.
 அந்த வி ங்கரைளக் குறிப்ப டுத்து, >ம்முரைடய ப ொறியொளர்களுக்குப் புரியும்
ரைகயில் எழுதத் பதரிந்திருக்க வே ண்டும். \
இந்தத் திறரை)கரைளக் பகொண்ட ரை >ம்முரைடய ொடிக்ரைகயொளரின்
(>ரைகக்கரைடக்கொ ரின்) வியொ ொ ம் ற்றி >ன்கு பதரிந்த ர் என்று பசொல்லலொம் தொவேன!
இப் டிப் ட்ட திறரை)கரைளக் பகொண்ட ரை த் தொன் நிறு னங்கள் ொடிக்ரைகயொளரை ச்
சந்திக்க அனுப்புகின்றன. அ ர்களுக்கு 'OS Compatibility Test') ணிக ஆய் ொளர்'OS Compatibility Test') ('OS Compatibility Test')பிசினஸ் அனலிஸ்ட்
(Business Analyst)'OS Compatibility Test')) என்று ப யர். சில நிறு னங்களில் இந்த வே ரைலரைய வே)லொளர்
நிரைலயில் உள்ள ஊழியர்கள் பசய் ொர்கள்.
 இந்த ஆ /ப் டுத்தும் வே ரைலரைய ொடிக்ரைகயொளர் பசய் ொ ொ,
ொடிக்ரைகயொளரை ப் வே ொய்ப் ொர்க்கும் >ம்முரைடய ஆள் பசய் ொ ொ?
நீங்கள் கரைடக்குப் வே ொய் ரிரைசயொகப் ல ப ொருட்கள் வே ண்டும் என்று
ஒவ்ப ொன்றொகச் பசொல்கிறீர்கள். நீங்கள் பசொல் ரைத எழுதி ரை த்துக் பகொள்ள வே ண்டியது
ொடிக்ரைகயொள ொகிய உங்கள் கடரை)யொ? கரைடக்கொ து கடரை)யொ? கரைடக்கொ து தொவேன!
இங்கும் அவேத நிரைல தொன்! >ரைகக்கரைடக்கொ ரை ப் வே ொய்ப் ொர்க்கும் >ம்முரைடய ஊழியர்
தொன், வி ங்கரைளத் பதொகுத்து எழுதிவேயொ ஆ /ப் டுத்திவேயொ ரை த்துக் பகொள்ள
வே ண்டும்.
 அந்த ஆ /த்தில் என்பனன்ன வி ங்கள் இருக்க வே ண்டும்?
ொடிக்ரைகயொள து வேதரை கள் அரைனத்தும் ஆ /த்தில் குறிப்பிடப் ட்டிருக்க
வே ண்டும். >ொம் ொர்த்த எடுத்துக்கொட்டின் டி, >ரைகக்கரைடக்கு இரை/யத்தளம்
டி ரை)க்கும் வே ரைலரையப் ற்றிய முழு வி ங்கள் இடம் ப ற்றிருக்க வே ண்டும்.
 உரு ொக்கப் டும் ஆ /ம் - சரியொகத் தொன் உரு ொக்கப் ட்டிருக்கிறது என் தற்கொன
உறுதி என்ன?
ொடிக்ரைகயொளர் வேதரை ஆ /த்தின் அடிப் ரைடயில் தொன் ப)ொத்தத் திட்டப் ணியும்
அரை)ந்திருக்கும். எனவே , இந்த ஆ /த்ரைத நிறு னத்தில் உள்ள மூத்த ஊழியர்கள்
(முதுநிரைல ணிக ஆய் ொளவே ொ முதுநிரைல வே)லொளவே ொ) ஒரு முரைறக்கு இருமுரைற >ன்கு
ஆ ொய்ந்து ொர்ப் ொர்கள். அ ர்கள் ொர்த்து, ஆ ொய்ந்து, ஒப்புக்பகொண்ட பிறகு - இந்த
ஆ /ம் திட்டப் ணியில் இருக்கும் ஊழியர்களுக்குக் பகொடுக்கப் டும்.


சொப்ட்வே ர் உரு ொக்கம் எங்கு பதொடங்குகிறது?
ஒரு சொப்ட்வே ர் உரு ொகும் முதல் இடம் - இந்த ஆ /)ொக்கல் இடம் தொன்! ஆக, இது
ரை >ொம் அறிந்து பகொண்டரை
* ொடிக்ரைகயொளர் வேதரை கரைள அறிய >ம்முரைடய ஊழியர் ொடிக்ரைகயொளரை ப் ொர்த்து
முழு வி ங்கரைளயும் வேசர்ப் ொர்.
* வேசர்த்த வி ங்கரைள ஆ /)ொக்கி முதுநிரைல ஊழியர்கள் ொர்ரை க்குக் பகொடுப் ொர்.
* அ ர்கள் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு ஆ /ம் - ஊழியர்களுக்குக் பகொடுக்கப் டும்.
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இது தொன் சொப்ட்வே ர் உரு ொக்கத்தின் பதொடக்கப் குதி ஆகும். இந்த ஆ /த்ரைத
ரை த்துக் பகொண்டு ஊழியர்கள் என்ன பசய் ொர்கள்? ஊழியர்களுக்கு அணித்தரைல
இருப் ர் என்ன பசய் ொர்? பதொடர்ந்து யணிப்வே ொம்!
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ொக

சொப்ட்வே ர் படஸ்டிங் - திட்டமிடல்
ொடிக்ரைகயொளர் வேதரை கள் ற்றிப் வே ொது)ொன வி ங்கரைளச் வேசர்த்த பிறகு,
ப)ன்ப ொருள் நிறு னம் பசய்ய வே ண்டிய அடுத்த வே ரைல - வே ரைலரையத் திட்டமிடு து.

திட்டமிடல் என்றொல் என்ன?
எளிதொன விசயம் தொன்!
1) யொர் யொர் என்பனன்ன வே ரைல பசய் து?
2) எப்வே ொது பசய் து?
3) எப் டிச் பசய் து?
என்று திட்டமிடு ரைதத் தொன் திட்டமிடல் ('OS Compatibility Test')Planning'OS Compatibility Test')) என்று பசொல்கிறொர்கள்.
இதில் யொர் யொர் என்பனன்ன வே ரைலரையச் பசய் து, என்று திட்டமிடும் வே ொது ஊழியர்
ஒவ்ப ொரு ருக்கும் இருக்கும் திறரை)கள் என்பனன்ன, அ ர்களுரைடய லம் என்ன,
லவீனம் என்ன, என் ரைதத் பதரிந்து திட்டமிட வே ண்டும். இது )ட்டு)ல்லொது
ஊழியர்களுக்கு ஏதொ து பதொழில்நுட் ப் யிற்சி வேதரை ப் டுகிறதொ, வே ரைல பசய்யத்
வேதரை யொன ப)ன்ப ொருட்கள் அரைனத்தும் நிறு னத்திடம் இருக்கிறதொ என் ரைதயும்
வேசர்த்துத் திட்டமிட வே ண்டும்.
எடுத்துக்கொட்டொக, நீங்கள் 'OS Compatibility Test')ஆண்டி ொய்டு'OS Compatibility Test') பசயலி ஒன்ரைறச் வேசொதிக்கப் வே ொகிறீர்கள்
என்றொல், அந்தச் பசயலிரைய உரு ொக்க,
1) உரு ொக்கு>ர் (பட லப் ர்) அணிக்குப் வே ொதிய யிற்சியும் அனு மும் உள்ளன ொ?
2) படஸ்டர்களுக்கு அனு மும் யிற்சியும் உள்ளன ொ?
அப் டிப் யிற்சி வேதரை பயனில் எத்தரைன >ொட்கள் யிற்சிக்குத் வேதரை ப் டும்?
அதற்கொன யிற்சியொளர்கரைள ப ளியில் இருந்து அரைழத்து
வே ண்டு)ொ? நிறு னத்தில்
ஏற்பகனவே இருக்கும் யிற்சியொளர்களும் யிற்சிகளும் வே ொது)ொ?
3) ஆண்டி ொய்டு பசயலிரையச் வேசொதிக்கத் வேதரை யொன சூழல் நிறு னத்திடம் உள்ளதொ?
4) தொனியங்கிச் வேசொதரைன (ஆட்வேடொவே)சன் படஸ்டிங்) வேதரை பயனில் அதற்கொன
திறரை)யும் அனு மும் படஸ்டர்களுக்கு இருக்கிறதொ? ஆட்வேடொவே)சனுக்குத்
வேதரை யொன ப)ன்ப ொருட்கள் ஏற்பகனவே இருக்கின்றன ொ?
5) ொடிக்ரைகயொளர் விரும்பும் வே> த்தில், ப)ன்ப ொருரைள உரு ொக்கிச் வேசொதித்து விட
முடியு)ொ? முடியொதொ? அப் டி முடியொது என்றொல், இப்வே ொவேத இன்னும் சில
உறுப்பினர்கரைள அணியில் வேசர்த்துக் பகொள்ளலொ)ொ? அ ர்களுக்கு யொர் யிற்சியளிப் து?
என் ன முக்கிய)ொன வேகள்விகள் ஆகும். இந்தக் வேகள்விகளுக்குத் தயொ ொ வேத திட்டமிடல்
ஆகும். ப ொது ொகத் திட்டமிடலில் >ொம் ொர்த்த எல்லொக் வேகள்விகளுக்கும் சரியொன
திரைல அணியின் தரைலரை)ப் ப ொறுப்பில் இருக்கும் ஒரு ொல் தொன் பசொல்ல முடியும்.
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அ ருக்குத் தொன் அணி உறுப்பினர்கள் ஒவ்ப ொரு ரின் லம், லவீனம், அணிக்குத்
வேதரை ப் டும் யிற்சிகள் ஆகியன ற்றிய வி ங்கள் பதரியும். எனவே , சொப்ட்வே ர்
பட லப்ப)ன்டின் இந்தக் கட்டத்தில் அணித்தரைல ர் வே ொது)ொன வி ங்கரைளச் வேசர்த்து
திட்டமிடல் ஆ /த்ரைத உரு ொக்கு ொர்.
வே)ல் பசொன்ன வி ங்களுடன், இந்தத் திட்டமிடல் ஆ /த்தில் 'OS Compatibility Test')படஸ்ட் ஸ்டி ொடஜி'OS Compatibility Test')
(வேசொதரைன உத்தி) (Test Strategy) ஏவேதனும் இருந்தொல் அதுவும் வேசர்க்கப் டும். இபதன்ன
புதிதொக இருக்கிறது? வேசொதரைன திட்டம் புரிகிறது! வேசொதரைன உத்தி என்றொல் என்ன என்று
வேகட்கிறீர்களொ? ொர்த்து விடுவே ொம்!
வேசொதரைன திட்டம் என் து, யொர், என்ன, எப்வே ொது, எப் டி வே ரைல பசய்யப் வே ொகிறொர்கள்
என்று ப)ொத்தத் திட்டப் ணிக்கும் வேசர்த்துச் பசொல் து ஆகும்.

வேசொதரைன உத்தி:
ஓர் எடுத்துக்கொட்டு ொர்ப்வே ொம்! நீங்கள் )ட்ரைடப் ந்து அணிக்குத் (கிரிக்பகட் தொன்!)
தரைல ர் என்று ரை த்துக் பகொள்ளுங்கள். உங்கள் அணியில் எந்பதந்த வீ ர்களுக்குப் யிற்சி
பகொடுக்க வே ண்டும், யொர் யொருக்கு வே ட்டிங் யிற்சி, யொர் யொருக்கு ப ளலிங் யிற்சி,
எங்வேக யிற்சி எடுக்க வே ண்டும், எப்வே ொது எடுக்க வே ண்டும் என் ன ற்றிபயல்லொம்
திட்டமிட்டு ஆ /த்ரைத உரு ொக்கினொல் அது திட்ட ஆ /ம் ஆகிறது.
அவேத வே> த்தில், எதி ணியின் முக்கிய)ொன வீ ர் ஒரு ரை வீழ்த்த என்ன பசய்ய
வே ண்டும்?, யொர் ந்து வீச வே ண்டும், ரை)தொனத்தில் எந்பதந்த இடத்தில் யொர் யொரை
நிறுத்த வே ண்டும் என்று முடிவு பசய் து ற்றிப் வே சினொல் அதற்குப் ப யர் உத்தி ஆகும்.
திட்டத்திற்கும் உத்திக்கும் உள்ள வே று ொடு புரிகிறதொ? உத்தி என் து, ஒரு குறிப்பிட்ட
வே ரைலரைய எப் டிச் பசய் து என்று ொர்ப் து ஆகும்.
இங்வேக >ொம் வேசொதரைன உத்தி ('OS Compatibility Test')படஸ்டிங் ஸ்டி ொடஜி'OS Compatibility Test')) ற்றிப் வே சினொல் திட்டப் ணியின்
முக்கிய)ொன வேதரை கரைள எல்லொம் எப் டிச் வேசொதிக்கப் வே ொகிவேறொம் என்று ொர்ப் து
ஆகும். திட்டப் ணிரையப் ற்றி >ன்கு பதரிந்து ரை த்திருக்கும் அணித்தரைல வே ொ மூத்த
உறுப்பினர்களுள் யொவே ொ ஒரு வே ொ இந்த ஆ /த்ரைத உரு ொக்கு ொர்கள்.

வேசொதரைன உத்தி ஆ /த்தில் என்பனன்ன இருக்கும்?
இந்த ஆ /த்தில் உத்தியின் வே>ொக்கம் என்ன, அரைத எப் டிச் பசய்யப் வே ொகிவேறொம்,
அதற்குத் வேதரை ப் டும் சூழல் என்ன (சூழல் என் து என்பனன்ன ப)ன்ப ொருட்கள்
வேதரை ப் டும், என்பனன்ன ன்ப ொருட்கள் வேதரை ப் டும் ஆகியன ற்றியது),
உத்திரையக் ரைகயொண்டு வேசொதிக்க எத்தரைன >ொட்கள் ஆகும் என் து வே ொன்ற வி ங்கள்
அடங்கியிருக்கும்.
இப்வே ொது வேசொதரைனக்கொன திட்டமும் ரைகயில் இருக்கிறது, வேசொதரைன உத்திக்கொன
ழிமுரைறகளும் ரைகயில் இருக்கின்றன. அப் டியொனொல் வேசொதிக்கத் (படஸ்டிங்) பதொடங்கி
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விடலொ)ொ? என்று வேகட்கிறீர்களொ? படஸ்டிங்ரைகத் பதொடங்கு தற்கு முன்னர்
முதன்ரை)யொன ஒரு வே ரைல மீதியிருக்கிறது. அது என்ன? என்று அடுத்த திவில்
ொர்ப்வே ொம்.

படஸ்ட் வேகஸ் எழுதலொம்

ொங்க !

இது ரை >ொம், சொப்ட்வே ர் படஸ்டிங்ரைகத் திட்டமிடு து, வேசொதரைனக்கொன உத்தி
ஆ /த்ரைத உரு ொக்கு து ஆகிய ற்ரைறப் ொர்த்து விட்வேடொம். இப்வே ொது >ொம்
பசய்யவிருப் து - வேசொதரைனக்கு >ம்ரை) ஆயத்தப் டுத்து து! இபதன்ன வேசொதரைனக்கு
ஆயத்த)ொகும் வேசொதரைனயொ என்று வேயொசிக்க வே ண்டொம்! எளிதொனது தொன்!
திட்டமிடலில் பதொடங்கி, உத்தி ரை >ொம் படஸ்டிங்கு >ம்ரை)யும் >ம்முரைடய
அணிரையயும் ஆயத்தப் டுத்தி விட்வேடொம். ஆனொல் முதன்ரை)யொன ஒன்று படஸ்டிங்கிற்குத் வேதரை யொன ப)ன்ப ொருள்! அது உரு ொனொல் தொவேன >ொம்
வேசொதரைனரையத் பதொடங்கவே முடியும்? அப் டியொனொல் ப)ன்ப ொருள் உரு ொகும் ரை
(இரைதத் தொன் 'OS Compatibility Test')பட லப்ப)ன்ட்'OS Compatibility Test') என்கிறொர்கள். இரைத உரு ொக்கு ர்கள் 'OS Compatibility Test')பட லப் ர்கள்'OS Compatibility Test')
எனப் டு ர்.) என்ன பசய் து?
எந்பதந்த ழிகளில் எல்லொம் ப)ன்ப ொருரைளச் வேசொதிக்கலொம் என ஆ ொயலொம். அந்த
ழிகரைள எல்லொம் ஆ ொய்ந்து ொர்ப் து ஓர் அணி அல்ல ொ? எனவே ஒரு ர்
படஸ்டிங்கிற்குக் கண்டுபிடிக்கும் ழிகரைள )ற்ற ர்களுக்கும் பதரியப் டுத்தும்
ப ொருட்டு, எழுதிச் வேசமித்து ரை த்துக் பகொள்ளலொம். இவ் ொறொக, ஒரு ப)ன்ப ொருரைள
எப் டிபயல்லொம் வேசொதிக்கலொம் என் ரைத எழுதிச் வேசமித்து ரை ப் ரைதத் தொன் 'OS Compatibility Test')படஸ்ட்
வேகஸ்'OS Compatibility Test') என்கிறொர்கள். (படஸ்ட் வேகரைச தமிழில் எப் டிச் பசொல்லலொம் என
வேயொசிக்கிறீர்களொ? 'OS Compatibility Test')ஆய்வு வே>ர்வு'OS Compatibility Test') எனத் தனித்தமிழில் பசொல்கிறது விக்கிப்பீடியொ.)

படஸ்ட் வேகஸ் எழுதலொம்

ொங்க!

படஸ்ட் வேகஸ் எப் டி எழுது து எனப் ொர்ப்வே ொம். ப ொது ொக, படஸ்ட் வேகரைச,
எக்பசல், லி ர் கொல்க் வே ொன்ற அட்ட ரை/ச் பசயலிகரைள படஸ்ட் வேகஸ் எழுதப்
யன் டுத்து ொர்கள். 'OS Compatibility Test')படஸ்ட் லிங்க்'OS Compatibility Test') (http://testlink.org/ ) வே ொன்ற யனுள்ள கட்டற்ற
ப)ன்ப ொருளும் படஸ்ட் வேகஸ் எழுதப் யன் டுத்தப் டுகிறது.
படஸ்ட் வேகஸ் எழுது தற்கு முன்னர், ொடிக்ரைகயொளர் வேதரை ஆ /த்தில் இருப் து
வே ொல, ப)ொத்தத் திட்டப் ணிரையயும் ல்வே று உருப் டிகளொகப் பிரித்து விடு ொர்கள்.
ஒவ்வே ொர் உருப் டிரையயும் 'OS Compatibility Test'))ொட்யூல்'OS Compatibility Test') என்று பசொல் ொர்கள். இந்த உருப் டிகரைள
ஒவ்ப ொரு படஸ்டருக்கும் பிரித்துக் பகொடுத்து விடு ொர்கள். இப்வே ொது படஸ்டரின்
வே ரைல பகொடுக்கப் ட்ட உருப் டிக்கு, படஸ்ட் வேகஸ் எழுது து தொன்!
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எப் டி எழுது து ?
1. படஸ்ட் வேகஸ் எழுது தற்கு முன் - உருப் டியின் ப யரை 'OS Compatibility Test')படஸ்ட் சூட்'OS Compatibility Test') (Test Suite)
ஆக ரை த்துக் பகொள்ள வே ண்டும்.
எ.கொ. முக நூல் தொன் உங்களுரைடய திட்டப் ணி என்று ரை த்துக் பகொள்ளுங்கள். முக
நூலில் யனர் உள்நுரைழயும் க்கத்ரைதச் வேசொதிப் து தொன் உங்கள் உருப் டி என்றொல்,
இங்கு, யனர் உள்நுரைழரை ச் வேசொதிப் து தொன் உங்களுரைடய படஸ்ட் சூட் ஆகும். (இரைத
'OS Compatibility Test')படஸ்ட் சினரிவேயொ'OS Compatibility Test') (Test Scenario) என்றும் பசொல் துண்டு.) இந்த படஸ்ட் சூட்டில்,
1) சரியொன யனர் ப யர், த றொன கடவுச்பசொல் பகொடுத்தொல் என்ன ஆகும்?
2) சரியொன யனர் ப யர், சரியொன கடவுச்பசொல் பகொடுத்தொல் என்ன ஆகும்?
3) த றொன யனர் ப யர், த றொன கடவுச்பசொல் பகொடுத்தொல் என்ன ஆகும்?
ஆகிய மூன்ரைறயும் >ொம் வேசொதிக்க வே ண்டும். இரை ஒவ்ப ொன்றும் ஒரு படஸ்ட் வேகஸ்
ஆகக் கருதப் டும்.
எனவே ,
 படஸ்ட் சூட் என் து யனர் உள் நுரைழவுச் வேசொதரைன
 படஸ்ட் வேகஸ் என் து படஸ்ட் சூட்டில் உள்ள ஒவ்ப ொரு ழிரையயும் குறிப் து.
கீழ் உள்ள படஸ்ட் வேகரைச எடுத்துக்கொட்டுக்குப் ொர்க்கலொம். இங்கு எதிர் ொர்க்கும் முடிவும்
உண்ரை)யொன முடிவும் ப ொருந்தியிருக்க வே ண்டும். அப் டிப் ப ொருந்தினொல் >ொம்
பசய்யும் வேசொதரைன ப ற்றி எனக் பகொள்ளலொம். உண்ரை)யொன முடிரை படஸ்ட் வேகஸ்
எழுதும் வே ொவேத எழுதிவிட முடியொது. ப)ன்ப ொருள் உரு ொக்கப் ட்டு ந்தவுடன்
வேசொதிக்கும் வே ொது அரைத நி ப்பு ொர்கள்.

படஸ் படஸ்ட் வேகஸ்
ட்
வேகஸ்
எண்

முன்
வேசொதரைன
பசய்யவே ண்டி உள்ளீடு
யரை (ஏதும்
இருந்தொல்)

1

சரியொன
யனர்
உள்நுரைழய
முடிகிறதொ
எனப் ொர்.

இல்ரைல

2

சரியொன
யனர்

இல்ரைல

டிகள்

எதிர் ொர்க் உண்ரை)ய வேதர்ச்சி
கும்
ாொன
முடிவு
முடிவு

யனர்
யனர்: அ 1. யனர்
நுரைழய
ஆஇ
ப யரை
முடியும்
கடவுச்ச உள்ளிடு
பாொல்: 2.
கடவுச்பசொல்
க்ச்ட்
ரைல உள்ளிடு
யனர்: அ 1. யனர்
ப யரை
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யனர்
நுரைழய

ஆம்/
இல்ரைல

ஆம்/

த றொன
கடவுச்பசொல்
லுடன்
உள்நுரைழய
முடிகிறதொ
எனப் ொர்.
3

த றொன
யனர்
உள்நுரைழய
முடிகிறதொ
எனப் ொர்.

ஆஇ
கடவுச்ச
பாொல்:
க்ச்

இல்ரைல

உள்ளிடு
முடியொது
2.
கடவுச்பசொல்
ரைல உள்ளிடு

யனர்
யனர்: அ 1. யனர்
நுரைழய
ஆ
ப யரை
முடியொது
கடவுச்ச உள்ளிடு
பாொல்: 2.
கடவுச்பசொல்
க்ச்ட்
ரைல உள்ளிடு

எடுத்துக்கொட்டுக்கு:
இப் டி படஸ்ட் வேகஸ் எழுதி ப)ன்ப ொருளுக்கொக ஆயத்த நிரைலயில் இருக்க வே ண்டும்.
ப)ன்ப ொருரைள உரு ொக்கி முடித்தவுடன் அதில் >ொம் எழுதியுள்ள படஸ்ட் வேகஸ்கரைளப்
ப ொருத்திச் வேசொதித்துப் ொர்க்க வே ண்டும். அது சரி! >ொம் ொடிக்ரைகயொளர் வேதரை
ஆ /த்தில் உள்ள எல்லொத் வேதரை களுக்கும் படஸ்ட் வேகஸ்கரைள எழுதி விட்வேடொ)ொ
என்று எப் டிப் ொர்ப் து? பதொடர்ந்து ொர்ப்வே ொம்!
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இல்ரைலம்

ஆம்/
இல்ரைல

வேதரை

சு ட்டு ஆ /ம் என்றொல் என்ன?

உரு ொக்கு>ர்கள் (பட லப் ர்கள்) ப)ன்ப ொருரைள உரு ொக்கிக் பகொண்டிருக்கும்
வே> த்தில் படஸ்டர்கள் உரு ொக்கப் ட்டுக் பகொண்டிருக்கும் ப)ன்ப ொருரைள எந்பதந்த
ழிகளில் எல்லொம் வேசொதிக்கலொம் என் ரைத எழுதி ரை க்கிறொர்கள். இரைதத்தொன் >ொம்
படஸ்ட் வேகஸ் என்று முந்ரைதய திவில் ொர்த்வேதொம். இந்த படஸ்ட் வேகஸ்கரைள
எழுது தற்கு ொடிக்ரைகயொளர் வேதரை ஆ /த்ரைத அடிப் ரைடயொக எடுத்துக்
பகொள் ொர்கள் என் ரைதயும் ொர்த்து விட்வேடொம்.
உரு ொக்கு>ர்கள் ப)ன்ப ொருரைள உரு ொக்கி முடித்ததும் படஸ்டர்கள் ஏற்பகனவே எழுதி
ரை த்திருக்கும் படஸ்ட் வேகஸ்களின் துரை/ பகொண்டு வேசொதிப் ரைதத் பதொடங்கலொம்.
ஆனொல் அப் டிச் வேசொதரைனரையத் பதொடங்கு தற்கு முன்னர், படஸ்ட் வேகஸ்கள்
முழுரை)யொக எழுதி முடிக்கப் ட்டு விட்டன ொ எனப் ொர்க்க வே ண்டும் அல்ல ொ? அரைத
எப் டிப் ொர்ப் து? இங்குத் தொன் படஸ்ட் வேகஸ்கரைளயும் ொடிக்ரைகயொளர் வேதரை
ஆ /த்ரைதயும் ஒப்பிடும் 'OS Compatibility Test')வேதரை சு ட்டு ஆ /ம்'OS Compatibility Test') ('OS Compatibility Test')Requirements Traceability Matrix)
– ப க்குயர்ப)ன்ட்ஸ் டிவே சபிளிட்டி வே)ட்ரிக்ஸ்'OS Compatibility Test')) வேதரை ப் டுகிறது.

வேதரை

சு ட்டு ஆ /ம் என்றொல் என்ன?

இபதன்ன ப யர் - வேதரை சு ட்டு ஆ /ம் - ஒன்றுவே) புரியும் டி இல்ரைல
என்கிறீர்களொ? க ரைல வே ண்டொம்! விளக்க)ொகப் ொர்த்து விடலொம். அரைதப் ொர்ப் தற்கு
முன் ரைழய திவுகளில் இருந்து உங்களிடம் ஒரு வேகள்வி - ொடிக்ரைகயொளருரைடய
வேதரை கள் அரைனத்ரைதயும் >ொம் எங்வேக ொர்க்கலொம்? சரியொகச் பசொன்னீர்கள் 'OS Compatibility Test') ொடிக்ரைகயொளர் வேதரை ஆ /த்தில்'OS Compatibility Test') இருந்து தொன்! இந்த ொ. வேத. ஆ /த்ரைதயும்
படஸ்டர்கள் எழுதி ரை த்திருக்கும் படஸ்ட் வேகஸ்கரைளயும் ஒப்பிட்டு ஓர் ஆ /த்ரைத
உரு ொக்கி விட்டொல், அந்த ஆ /த்திற்குப் ப யர் தொன் வேதரை சு ட்டு ஆ /ம் ஆகும்.
இந்தத் வேதரை சு ட்டு ஆ /த்தில் எல்லொத் வேதரை கரைளயும் அ ற்றிற்கு வே>ர் எதி ொக
படஸ்ட் வேகஸ்கரைளயும் ட்டியலிட்டுச் சரி ொர்ப் ொர்கள்.
எ.கொ:
வேதரை

ொ.வேத.ஆ
1.1

ொ.வேத.ஆ
1.2

ொ.வேத.ஆ
1.3
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ொ.வேத.ஆ
2.1

ொ.வேத.ஆ
2.2

ொ.வேத.ஆ
3.1

படஸ்ட்
வேகஸ்
1.1.1

x)

1.1.2

x)

1.1.3

x)

x)

1.1.4

x)

x)

1.2.1

x)

x)

1.2.2

x)

X

வேதரை

சு ட்டு ஆ /ம் -

x)

x)
x)

X

X

ரைககள் :

1) வே>ர்நிரைல சு ட்டு ஆ /ம்:
ொடிக்ரைகயொளர் வேதரை கரைள படஸ்ட் வேகஸ்களுடன் ப ொருத்திப் ொர்த்து உரு ொக்கு து
வே>ர்நிரைல சு ட்டு ஆ /ம் ('OS Compatibility Test') ொர் ர்டு டிவே சபிளிட்டி - Forward Traceability'OS Compatibility Test'))
எனப் டுகிறது. இங்கு முதன்ரை) வே>ொக்கம் சரியொன திரைசயில் திட்டப் ணி பசல்கிறதொ,
வேதரை யொன ப)ன்ப ொருரைளச் சரியொக உரு ொக்குகிவேறொ)ொ, அதற்கொன படஸ்ட்வேகஸ்கள்
இருக்கின்றன ொ என்று ொர்ப் தொகும்.

2) எதிர்நிரைல சு ட்டு ஆ /ம்:
எதிர்நிரைலயில் படஸ்ட் வேகஸ்கரைள ரை த்துக் பகொண்டு ொடிக்ரைகயொளர் வேதரை கரைளத்
திட்டப் ணி (அல்லது ப)ன்ப ொருள்) நிரைறவு பசய்கிறதொ என்று ொர்ப் து! அதொ து
ொடிக்ரைகயொளர் வேதரை ஆ /த்ரைதக் பகொண்டு படஸ்ட் வேகஸ்கரைள எழுதி, அந்த
படஸ்ட் வேகஸ்கரைள )ட்டுவே) ப)ன்ப ொருள் பகொண்டிருக்கிறதொ அல்லது
ொடிக்ரைகயொளருக்குத் வேதரை யில்லொத ற்ரைறயும் வேசர்த்து ப)ன்ப ொருளில்
பட லப் ர்கள் (பதரிந்வேதொ பதரியொ)வேலொ) ரை த்து விட்டொர்களொ என்று ொர்ப் து தொன்
எதிர்நிரைல சு ட்டு ஆ /ம் ஆகும்.
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யொர் உரு ொக்கு ொர்கள்?
ஓர் அணியின் தரைல ருக்குத் தொன் அணி உறுப்பினர்கள் ஒவ்ப ொரு ரும் எத்தரைன படஸ்ட்
வேகஸ்கள் எழுதியிருக்கிறொர்கள் என் தும் அரை எந்பதந்த உருப் டிகரைளச் வேசொதிக்க
உதவும் என் து முழுரை)யொகத் பதரியும். எனவே இந்த வேதரை சு ட்டு ஆ /த்ரைத
உரு ொக்கு தற்குத் தகுதியொன ஆள் அணித் தரைல ர் தொம்! சில நிறு னங்களில் அணியில்
உள்ள மூத்த உறுப்பினர்களும் ஆ / உரு ொக்கத்தில் ஈடு டு து உண்டு.

>ன்ரை)கள்:
1) ஒன்று விடொ)ல் ொடிக்ரைகயொளரின் எல்லொத் வேதரை கரைளயும் வேசொதிக்கத் வேதரை யொன
படஸ்ட் வேகஸ்கரைள எழுதிவிட்வேடொ)ொ என்று அறிந்து பகொள்ளலொம்.
2) ொடிக்ரைகயொளரின் வேதரை களில் ஏவேதனும் குழப் ங்கவேளொ சந்வேதகங்கவேளொ இருந்தொல்
அ ற்ரைறத் பதரிந்து திருத்திக் பகொள்ள இந்த ஆ /ம் உதவும்.

வே வேறன்ன பசய்யலொம்:
ப)ன்ப ொருள் உரு ொக்கம் ஒரு க்கம் வே ொய்க் பகொண்டிருக்கிறது. அந்வே> த்தில் தொன்
படஸ்டர்கள் இது வே ொல ல ஆ /ங்கரைள உரு ொக்கிச் வேசொதரைனக்குத் தங்கரைள
ஆயத்தப் டுத்திக் பகொள் ொர்கள். ஆ /ங்கள் எல்லொம் முடிந்த பிறகு, படஸ்டிங் பசய்யத்
வேதரை ப் டும் சூழரைல உரு ொக்கு தில் ஈடு டு ொர்கள்.

வேசொதரைனக்கு உகந்த சூழல்:
>ொம் யர் ொக்ஸ் அரைலவே சி ஒன்ரைறச் வேசொதிக்கிவேறொம் என்றொல், யர் ொக்ஸ்
அரைலவே சி ஒன்ரைறவேயொ அல்லது யர் ொக்ஸ் நிறு ப் ட்டுள்ள கணினி ஒன்ரைறவேயொ
ஆயத்தப் டுத்தி ரை ப் து
 இரை/யத்தளம் ஒன்ரைறச் வேசொதிக்கிவேறொம் என்றொல் வேதரை ப் டும் உலொவிகரைள
( யர் ொக்ஸ், குவே ொம்) நிறுவி ரை த்துக் பகொள் து
 இரைதப் வே ொல வேதரை ப் டும் பிற ப)ன்ப ொருட்கரைள நிறுவிக் பகொள் து
ஆகிய ற்ரைறத் தொன் வேசொதரைனக்கு உகந்த சூழரைல உரு ொக்கு து என்கிவேறொம்.
ஒரு ழியொக, படஸ்ட் வேகஸ் எழுதி, சூழரைல உரு ொக்கிச் வேசொதரைனரையத் பதொடங்கும்
புள்ளிக்கு ந்து விட்வேடொம். பட லப் ர்கள் ப)ன்ப ொருரைளக் பகொடுத்த உடன்,
வேசொதரைனரையத் பதொடங்கி விடலொம். >ம்மிடம் ப)ன்ப ொருரைளக் பகொடுத்துச் வேசொதிக்கச்
பசொல் தற்கு முன், பட லப் ர்கவேள ஒரு முரைற வேசொதித்துப் ொர்ப் ொர்கள்.
'OS Compatibility Test')பட லப் ர்கள் ப)ன்ப ொருரைளச் வேசொதிப் ொர்களொ? வேசொதித்துப் ொர்ப் தற்குத் தொவேன
>ொம் இருக்கிவேறொம்! பிறகு அ ர்கள் என்ன வேசொதிப் ொர்கள்?'OS Compatibility Test') என்கிறீர்களொ? அரைதப் ற்றிப்
வே சுவே ொம் - அடுத்த திவில்!
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ப)ன்ப ொருள் உரு ொக்கமும் வேசொதரைனயும்

படஸ்டர்கள் ப)ன்ப ொருள் வேசொதரைனக்கு ஆயத்த)ொகிக் பகொண்டிருந்த வே ரைளயில்
(அதொ து, படஸ்டர்கள் படஸ்ட் வேகஸ் எழுதிய வே ொதும் அதற்கு முன்பும்) உரு ொக்கு>ர்கள்
(பட லப் ர்கள்) என்ன பசய்து பகொண்டு இருந்திருப் ொர்கள் என்று உங்களொல் ஊகிக்க
முடிகிறதொ? சரியொகச் பசொன்னீர்கள் - ப)ன்ப ொருரைள உரு ொக்கிக் பகொண்டிருப் ொர்கள்.
அ ர்கள் வே ரைலவேய அது தொவேன! ஆனொல் ப)ன்ப ொருரைள உரு ொக்கு வேதொடு
உரு ொக்கு>ர்களின் வே ரைல முடிந்து விடு தில்ரைல! ப)ன்ப ொருரைள முதல் நிரைலயில்
வேசொதிப் தும் அ ர்கள் வே ரைல தொன்!
என்ன குழப்புகிறீர்கள்? ப)ன்ப ொருரைள உரு ொக்கு தொல் 'OS Compatibility Test')உரு ொக்கு>ர்கள்
(பட லப் ர்கள்)'OS Compatibility Test') என்கிறீர்கள். பிறகு, வேசொதிப் தும் அ ர்கள் தொம் என்று பசொல்லிச்
வேசொதிக்கிறீர்கவேள என்கிறீர்களொ? குழப் ம் வே ண்டொம்! ப)ன்ப ொருள் இல்லொ)ல் வே று
ஏதொ து ஓர் எடுத்துக்கொட்டு மூலம் இரைதப் ொர்ப்வே ொம் - புரிந்து விடும்.

>ண் ருக்கு விருந்தும் அம்)ொவின் வேசொதரைனயும்:
>ண் ர் ஒரு ரை வீட்டிற்கு விருந்திற்குக் கூப்பிட்டிருக்கிவேறொம் என்று ரை த்துக்
பகொள்ளுங்கள். >ம்முரைடய அம்)ொ விருந்ரைதச் சரை)க்கிறொர்கள்; இங்கு, >ண் ர் தொம்
ொடிக்ரைகயொளர், அம்)ொ தொன் உரு ொக்கு>ர். விருந்தில், வேசொறு, குழம்பு, கூட்டு, ப ொரியல்,
ரைட, அப் ளம், ொயொசம் எனப் ல உ/வு ரைககரைள அம்)ொ உரு ொக்க வே ண்டும்.
இப்வே ொது அம்)ொ - குழம்பு ரை த்து முடித்து விட்டொர்கள். குழம்பு >ன்றொகக் பகொதி ந்து
அடுப்பில் இருந்து இறக்கி ரை க்கும்வே ொது, அம்)ொ இ ண்டு பசொட்டு க ண்டியில் எடுத்துச்
சுரை த்துப் ொர்ப் ொர்கள் அல்ல ொ - உப்பு, உரைறப்பு எல்லொம் சரியொக இருக்கிறதொ என்று!
இது தொன் முதல் நிரைல வேசொதரைன! அதொ து உரு ொக்கு>வே தொம் உரு ொக்கியுள்ள ப ொருள்
சரியொக இருக்கிறதொ என்று வேசொதித்துப் ொர்ப் து! இங்கு அம்)ொ எல்லொ ரைக உ/ரை யும்
சரை)த்த பின்னர் தனித்தனியொகச் வேசொதித்துப் ொர்ப் ொர்கள்! இப் டி ஒவ்வே ொர்
உருப் டியொகச் வேசொதிப் ரைதத் தொன் 'OS Compatibility Test')தனி உருப் டிச் வேசொதரைன'OS Compatibility Test') என்வேறொ 'OS Compatibility Test')அலகுச் வேசொதரைன'OS Compatibility Test')
என்வேறொ பசொல்கிறொர்கள். ஆங்கிலத்தில் இச்வேசொதரைனக்கு 'OS Compatibility Test')யூனிட் படஸ்டிங்'OS Compatibility Test') என்று ப யர்.
இச்வேசொதரைனரையச் பசய்ய, வேiயூனிட் (http://junit.org/ ) வே ொன்ற கட்டற்ற டி ரை)ப்பு
ப)ன்ப ொருட்கள் யன் டுத்தப் டுகின்றன. இப் டியொக, அலகுச் வேசொதரைனரைய முடித்த
பிறகு ஒருங்கிரை/ப்புச் வேசொதரைனரையச் பசய் ொர்கள். அபதன்ன ஒருங்கிரை/ப்புச்
வேசொதரைன? ொர்த்து விடுவே ொம்!
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இரு சக்க

ண்டியும் ஒருங்கிரை/ப்புச் வேசொதரைனயும்:

ஒரு ப ரிய இருசக்க ண்டிகள் தயொரிக்கும் நிறு னம். அந்நிறு னத்தின் ஒவ்வே ொரு
துரைறயிலும் ஒவ்ப ொரு ொகத்ரைதத் தயொரிக்கிறொர்கள். ஒரு துரைறயில் சக்க ங்கள், ஒரு
துரைறயில் வே க)ொனி (ஸ்பீவேடொமீட்டர்), )ற்பறொரு துரைறயில் இருக்ரைககள் இப் டி! >ொம்
வே)வேல ொர்த்தது வே ொல, ஒவ்ப ொரு துரைற ல்லு>ர்களும் தத்தம் உரு ொக்கிய ொகத்ரைத
'OS Compatibility Test')யூனிட் படஸ்டிங்'OS Compatibility Test') பசய் ொர்கள்.
யூனிட் படஸ்டிங் என் து தனித்தனிவேய ஒவ்ப ொரு ொகமும் சரியொக இயங்குகிறதொ? என்று
வேசொதிப் தொகும். சில அல்லது ல ச)யங்களில் ஒவ்ப ொரு ொகமும் தனித்தனிவேய சரியொக
இயங்கும்; அ ற்ரைற )ற்ற ொகங்களுடன் வேசர்க்கும் வே ொது சரி இயங்கொ)ல் வே ொகும்.
அதொ து, சக்க ம் தனியொக எந்தவிதச் சிக்கலும் இல்லொ)ல் சுழலும்; வே க)ொனி தனியொக
சரியொக இயங்கும். ஆனொல் இரை இ ண்ரைடயும் இரை/க்கும் வே ொது, சக்க த்தின்
வே கத்திற்வேகற் வே க)ொனியின் முள் இருக்க வே ண்டும். இந்த இரை/ப்பு சரியொக
இருக்கிறதொ என்று ொர்ப் து தொன் ஒருங்கிரை/ப்புச் வேசொதரைனயொகும். இரைத ஆங்கிலத்தில்
'OS Compatibility Test')இன்டக்வே ஷன் படஸ்டிங்'OS Compatibility Test') (Intergration Testing) என்று பசொல் ொர்கள்.
 ஒருங்கிரை/ப்புச் வேசொதரைனரைய யொர் பசய் ொர்கள்?
ஒருங்கிரை/ப்புச் வேசொதரைன )ற்ற வேசொதரைனகரைளப் வே ொல படஸ்டர்களொல் பசய்யப் டும்
ஒரு வேசொதரைனயொகும்.
 ஒருங்கிரை/ப்புச் வேசொதரைனரைய ஏன் உரு ொக்கு>ர்கவேள பசய்யக்கூடொது?
>ல்ல வேகள்வி! ப ொது நிரைலயில், உரு ொக்கு>ர்களுக்குத் தத்தம் உரு ொக்கிய ொகத்ரைதப்
ற்றிய அறிவும் ட்டறிவும் இருக்குவே) தவி , பிற ொகங்கரைளப் ற்றி அ ர்கள் பதரிந்து
ரை த்திருப் ொர்கள் என்று பசொல் து சரியொக அரை)யொது. சக்க த்ரைத உரு ொக்கு ருக்கு
வே க)ொனி ற்றிய அறிவும் ட்டறிவும் இருக்க வே ண்டும் என்று எதிர் ொர்ப் து
>ரைடமுரைறக்கு ஒத்து ொது. அவேத வே> த்தில் படஸ்டர்களுக்கு இரை இ ண்டும்
இரை/ந்து இப் டித்தொன் வே ரைல பசய்யும் என் து ற்றிய பதளிவு ஓ ளவு இருக்கும்
என் தொல் ஒருங்கிரை/ப்புச் வேசொதரைனரைய படஸ்டர்கள் பசய் து தொன் சரியொக இருக்கும்.
 இரு வே று ொகங்கரைள இரை/க்கும் வே ொது, சில வே> ங்களில் ஒரு ொகம் )ட்டும்
வேசொதரைனக்குத் தயொ ொகி, )ற்பறொரு ொகம் தயொ ொகவில்ரைல எனில் என்ன
பசய் ொர்கள்? அதொ து, வே க)ொனி ரைகயில் தயொ ொக இருக்கிறது, ஆனொல் இன்னும்
சக்க ம் ந்து வேச வில்ரைல என்று ரை த்துக் பகொள்ளுங்கள். அந்த வே> த்தில்
ஒருங்கிரை/ப்புச் வேசொதரைனரையச் பசய் து எப் டி?
இது வே ொன்ற வே> த்தில் எந்த ொகம் இன்னும் உரு ொகவில்ரைலவேயொ அந்தப் ொகத்ரைதப்
வே ொலவே ஒரு வே ொலி ப)ன்ப ொருரைளத் தற்கொலிக)ொக உரு ொக்கு ொர்கள். அந்தப் வே ொலி
ப)ன்ப ொருரைள ரை த்து வேசொதரைனரைய >டத்து ொர்கள். ஓர் எளிய எடுத்துக்கொட்டு மூலம்
இரைத விளக்கலொம்.
நீங்கள் ஒரு )ொ/ ன் கல்லூரியில் எட்டுப் ரு ங்களிலும் எடுத்த )திப்ப ண்கரைளக்
கூட்டிச் பசொல் தற்குரிய ஒரு ப)ன்ப ொருரைளச் (ப)ன்ப ொருள் 'OS Compatibility Test')அ'OS Compatibility Test')) வேசொதிக்கிறீர்கள் என்று
ரை த்துக் பகொள்வே ொம். இந்த ப)ன்ப ொருளுக்கு இன்பனொரு ப)ன்ப ொருள் ('OS Compatibility Test')ஆ'OS Compatibility Test')) அவேத
)ொ/ ன் ஒவ்ப ொரு ரு த்திலும் எடுத்த )திப்ப ண்கரைளக் கூட்டிச் பசொல்லும்
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வே ரைலரையச் பசய்கிறது. ஆக, ப)ன்ப ொருள் 'OS Compatibility Test')ஆ'OS Compatibility Test') உரு ொன பிறகு தொன் ப)ன்ப ொருள் 'OS Compatibility Test')அ'OS Compatibility Test')
ரை >ம்)ொல் வேசொதிக்க முடியும்.

ஸ்டப் ('OS Compatibility Test')Stub'OS Compatibility Test'))
ஆனொல், விதி சத்தில் ப)ன்ப ொருள் 'OS Compatibility Test')அ'OS Compatibility Test') முன்னதொகவே உரு ொக்கப் ட்டு விடுகிறது.
இப்வே ொது வேசொதரைனரையச் பசய்ய (அதொ து ப)ன்ப ொருள் 'OS Compatibility Test')அ'OS Compatibility Test')விற்கு )திப்ப ண்கரைளக்
பகொடுக்க) ப)ன்ப ொருள் 'OS Compatibility Test')ஆ'OS Compatibility Test') >)க்கு வே ண்டும் - ஆனொல் ரைகயில் இல்ரைல. இந்த
நிரைலயில் தொன் ப)ன்ப ொருள் 'OS Compatibility Test')ஆ'OS Compatibility Test') ரை ப் வே ொலவே ஒரு தற்கொலிகப் வே ொலி
ப)ன்ப ொருரைள உரு ொக்கிச் வேசொதரைனரையச் பசய் ொர்கள். இந்த இடத்தில் ப)ன்ப ொருள்
'OS Compatibility Test')ஆ'OS Compatibility Test')ரை >ம்பித் தொன் ப)ன்ப ொருள் 'OS Compatibility Test')அ'OS Compatibility Test') இருக்கிறது. ப)ன்ப ொருள் 'OS Compatibility Test')ஆ'OS Compatibility Test')விற்கொக
உரு ொக்கப் டும் தற்கொலிகப் வே ொலி ப)ன்ப ொருரைள ஆங்கிலத்தில் 'OS Compatibility Test')ஸ்டப்'OS Compatibility Test') (Stub) என்று
பசொல் ொர்கள்.

டிரை

ர்('OS Compatibility Test')Driver'OS Compatibility Test'))

வே)ல் பசொன்ன அவேத எடுத்துக்கொட்டில், ப)ன்ப ொருள் 'OS Compatibility Test')ஆ'OS Compatibility Test') ஆயத்த நிரைலயில் இருந்து
ப)ன்ப ொருள் 'OS Compatibility Test')அ'OS Compatibility Test') இன்னும் உரு ொக்கப் டவில்ரைல என்று ரை த்துக் பகொள்ளுங்கள்.
அப்வே ொது ப)ன்ப ொருள் 'OS Compatibility Test')அ'OS Compatibility Test')விற்கு )ொற்றொகத் தற்கொலிகப் வே ொலி ப)ன்ப ொருள் ஒன்ரைற
உரு ொக்கு ொர்கள். அரைத 'OS Compatibility Test')டிரை ர்'OS Compatibility Test') என்று பசொல் ொர்கள்.
வே ொலி என்றவுடன் த றொன எண்/த்தில் ொர்த்து விடொதீர்கள். உண்ரை)யொன
ப)ன்ப ொருரைளப் வே ொலவே இருப் தொல் அரைதப் வே ொலி என்கிவேறொம். அவ் ளவுதொன்!
 சரி, இந்த 'OS Compatibility Test')ஸ்டப்'OS Compatibility Test'), 'OS Compatibility Test')டிரை ர்'OS Compatibility Test') ஆகிய ற்ரைறத் 'OS Compatibility Test')தற்கொலிக'OS Compatibility Test') ப)ன்ப ொருள் என்று
பசொல்கிறீர்கவேள! ஏன்?
உண்ரை)யொன ப)ன்ப ொருளுக்கு )ொற்றொக, அந்தந்த வே> த்தில்
வேசொதரைனரைய(படஸ்டிங்ரைக) >டத்திப் ொர்க்க வே ண்டும் என் தற்கொக உரு ொக்கப் டும்
ஸ்டப், டிரை ர் ஆகிய வே ொலி ப)ன்ப ொருட்கள் உண்ரை)யொன ப)ன்ப ொருட்கள்
உரு ொக்கப் ட்டவுடன் அழிக்கப் ட்டு விடும். அ ற்றின் வேதரை வேசொதரைனரைய
>டத்திவிட வே ண்டும் என் தற்கொன தற்கொலிகத் வேதரை வேய! எனவே தொன் அ ற்ரைறத்
தற்கொலிக ப)ன்ப ொருள் என்று பசொல்கிவேறொம்.
இது ரை அலகுச் வேசொதரைனரையப் ற்றியும், ஒருங்கிரை/ப்புச் வேசொதரைனரையப் ற்றியும்
ஓ ளவு ொர்த்து விட்வேடொம். இனிவே)ல் தொன் முழுரை)யொன வேசொதரைனரையப் ொர்க்கப்
வே ொகிவேறொம். அடுத்த திவில் அரைதப் ற்றிப் வே சுவே ொம்.
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வேசொதிக்கத் பதொடங்குவே ொம்
அலகு(தனி உருப் டி)ச் வேசொதரைனரைய உரு ொக்கு>ர் முடித்து, ஒருங்கிரை/ப்புச்
வேசொதரைனரைய படஸ்டர்கள் முடித்திருக்கிறொர்கள். ஒவ்வே ொர் உருப் டிரையயும் உரு ொக்கி
அந்த உருப் டிகரைள )ற்ற உருப் டிகளுடன் சரி இரை/ந்து இயங்குகின்றன ொ என்று
இது ரை ொர்த்திருக்கிவேறொம். ஜிப)யில், யொஹூ ப)யில் வே ொல, மின்னஞ்சல் வேசரை
பகொடுக்கும் ப)ன்ப ொருள் ஒன்ரைற >ம்முரைடய நிறு னம் உரு ொக்கிக் பகொண்டிருக்கிறது
என்று ரை த்துக் பகொள்ளுங்கள். இங்கு,
 மின்னஞ்சல் நுரைழவுப் க்கம் (லொகின் க்கம்)
 உள்ப ட்டி (இன் ொக்ஸ்)
 ப ளிப்ப ட்டி (பசன்ட் ஐபடம்)
 பதொடர்புகள்
என ஒவ்வே ொர் உருப் டிரையயும் )ற்ற உருப் டிகளுடன் இரை/த்துச் வேசொதிக்க வே ண்டும்.
எடுத்துக்கொட்டொக, நுரைழவுப் க்கத்தில் எந்தப் ப யர், கடவுச்பசொல் பகொடுக்கிவேறொவே)ொ அந்தத் தக லுக்வேகற்ற உள்ப ட்டிரையக் கொட்ட வே ண்டும். குப் னின் ப யரை யும்
கடவுச்பசொல்ரைலயும் பகொடுத்தொல் சுப் னின் உள்ப ட்டிரையக் கொட்டக் கூடொது. இரைதத்
தொன் ஒருங்கிரை/ப்புச் வேசொதரைனயில் சரி ொர்க்கிவேறொம்.
ஆனொல் ஒருங்கிரை/ப்புச் வேசொதரைன )ட்டுவே) முழுரை)யொன வேசொதரைனயொகி விடொது
அல்ல ொ? எனவே , ப)ொத்த ப)ன்ப ொருரைளயும் ஒரு முரைற முழுரை)யொகச் வேசொதிக்க
வே ண்டும். அரைதத் தொன் முழுரை)ச் வேசொதரைன என்கிறொர்கள். (ஆங்கிலத்தில் இரைத
'OS Compatibility Test')ப க்ப சன் படஸ்டிங்'OS Compatibility Test') (Regression Testing) என் ொர்கள்.)
உரு ொக்கு>ர்கள் அரைன ரும் இரை/ந்து ப)ொத்த ப)ன்ப ொருரைளயும் உரு ொக்கிய பிறகு,
ப)ன்ப ொருள் முழுரை)ரையயும் ப)ொத்த)ொகச் வேசொதிக்க வே ண்டும். இந்தச் வேசொதரைன,
உண்ரை)யொன ஒரு ொடிக்ரைகயொளர் ப)ன்ப ொருரைள எப் டிக் ரைகயொள் ொவே ொ, அவேத
அடிப் ரைடயில் இருக்க வே ண்டும். அதொ து, வே)ல் பசொன்ன மின்னஞ்சல்
நுரைழவுப் க்கத்ரைத எடுத்துக்கொட்டுக்கு எடுத்துக்பகொள்ளுங்கள்.
யனர்கள்,
 முதல் முரைறயிவேலவேய சரியொன யனர் ப யர், கடவுச்பசொல் பகொடுத்து நுரைழயலொம்
 முதல் முரைறயில் சரியொன யனர் ப யரை யும் த றொன கடவுச்பசொல்ரைலயும்
பகொடுக்கலொம்
 முதல் முரைற - த றொன யனர் ப யரை உள்ளிடலொம்.

யனர் ப யர், கடவுச்பசொல் - இ ண்ரைடயுவே) யனர் த றொகக் பகொடுக்கலொம்.
இப் டியொக ஒவ்ப ொரு யனரும் ஒவ்ப ொரு வித)ொகச் பசயல் டலொம். ஆனொல், யனர்
எப் டிச் பசயல் ட்டொலும், அந்தச் பசயல் ொட்டிற்குப் ப ொருத்த)ொன திரைல
ப)ன்ப ொருள் பகொடுக்க வே ண்டும். அதொ து,
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சரியொன யனர் ப யர், கடவுச்பசொல்லிற்கு, நுரைழவிற்கு அடுத்த இன் ொக்ஸ்
க்கத்ரைதக் கொட்டு து
 த றொன கடவுச்பசொல்லிற்வேகொ, த றொன யனர் ப யருக்வேகொ 'OS Compatibility Test') யனர் ப யர் /
கடவுச்பசொல் த று'OS Compatibility Test') எனச் பசய்தி கொட்டு து
என் ன வே ொன்ற ப ொருத்த)ொன தில்கரைள பகொடுக்க வே ண்டும்.
ஒரு படஸ்ட ொக, வே)ல் பசொன்ன எல்லொ ரைககளிலும் உரு ொக்கப் ட்டுள்ள ப)ன்ப ொருள்
சரியொக இயங்குகிறதொ என் ரைதச் வேசொதிக்க வே ண்டும். ஐயவேயொ! எல்லொ ரைககரைளயும்
எப் டி நிரைனவில் ரை த்திருப் து? ஏதொ து ஒரு ரைகரைய )றந்து விட்டொல் என்ன
பசய் து? என்று க ரைலப் டுகிறீர்களொ? க ரைலவேய வே ண்டொம்! இந்தக் க ரைலரையப்
வே ொக்கு தற்குத் தொன் முன்னவே எல்லொ ரைககரைளயும் உள்ளடக்கி படஸ்ட் வேகஸ்கரைள
எழுதி ரை த்திருக்கிவேறொம். ( ொர்க்க: http://www.kaniyam.com/software-testing-8write-test-case/ )
இப்வே ொது >ம்முரைடய வே ரைல, அந்த படஸ்ட் வேகஸ்கரைள ஒவ்ப ொன்றொக எடுத்து
ப)ன்ப ொருள் மீது பசயல் டுத்திப் ொர்ப் து தொன்! இப் டிச் பசயல் டுத்து தில்
அணியில் யொர் யொர் எந்பதந்த படஸ்ட் வேகஸ்கரைளச் பசயல் டுத்த வே ண்டும் என் ரைத
படஸ்டிங் அணித்தரைல ர் தீர்)ொனித்துப் பிரித்துக் பகொடுப் ொர். இப் டி படஸ்ட்
வேகஸ்கரைளச் பசயல் டுத்தி, ரும் முடிவுகரைள 'OS Compatibility Test')உண்ரை)யொன முடிவு'OS Compatibility Test') என் தில் திந்து
ரை க்க வே ண்டும். எதிர் ொர்க்கும் முடிவுகளும் உண்ரை)யொன முடிவுகளும் ப ொருந்தி
ரும் படஸ்ட் வேகஸ்கரைள வேதறிய படஸ்ட் வேகஸ்களொகவும், ப ொருந்தொத படஸ்ட்
வேகஸ்கரைளத் வேதொல்வியரைடந்த அல்லது வேதறொத படஸ்ட் வேகஸ்களொகவும் எடுத்துக்
பகொள்ளலொம். இப் டித் வேதறொத படஸ்ட் வேகஸ்கள் எல்லொம் >)க்கு உ/ர்த்தும் பசய்தி
ஒன்று தொன் - ொடிக்ரைகயொளர் எதிர் ொர்க்கும் முடிரை >ம்முரைடய உரு ொக்கு>ர்கள்
உரு ொக்கியிருக்கும் ப)ன்ப ொருள் பகொடுக்கவில்ரைல என் து தொன்!


இப் டித் வேதறொத படஸ்ட் வேகஸ்கரைள உரு ொக்கு>ர்களிடம் முரைறப் டி அவ் ப்வே ொது
பதரியப் டுத்தி விட வே ண்டும். அப்வே ொது தொன், அ ர்கள் உடனுக்குடன் உட்கொர்ந்து
த றுகரைளத் திருத்தி மீண்டும் வேசொதிப் தற்கு >ம்மிடம் பகொடுப் ொர்கள்.
 வேதறொத படஸ்ட் வேகஸ்கரைள உரு ொக்கு>ர்களிடம் பகொடுக்க வே ண்டும் என்றொல்,
எந்த உரு ொக்கு>ர் ப)ன்ப ொருளின் எந்தப் குதிரைய உரு ொக்கினொர் என் து பதரிய
வே ண்டுவே)! அரைதத் பதரிந்து பகொள்ள முடியு)ொ?
 அப் டித் பதரிந்து பகொண்டொலும் ஒருவே ரைள அந்த உரு ொக்கு>ர் விடுப்பில்
இருந்தொவேலொ, வே று திட்டப் ணிக்கு )ொற்றப் ட்டிருந்தொவேலொ, வே று
நிறு னத்திற்குப் வே ொய் விட்டொவேலொ வேதறொத குதிகரைள எப் டித் பதரிவிப் து?
 உரு ொக்கு>ர்களிடம் பதரிவிப் து என்றொல் எப் டி - பசொல் து மூல)ொ? அல்லது
மின்னஞ்சல் அனுப் வே ண்டு)ொ? இல்ரைல ப)ன்ப ொருளில் உள்ள த றுகரைளத்
பதரிவிப் தற்பகன்று தனியொக ப)ன்ப ொருட்கள் உள்ளன ொ?
 இரைதபயல்லொம் பதரிந்து பகொண்டு உரு ொக்கு>ரிடம் பதரிவிக்கிவேறொம் என்று
ரை த்துக் பகொள்வே ொம். அ ர் த ற்ரைறத் திருத்தி யொரிடம் பகொடுப் ொர்? த ற்ரைறச்
சுட்டிக்கொட்டிய படஸ்டரி)ொ? ஒருவே ரைள அந்தக் குறிப்பிட்ட படஸ்டர் விடுப்பில்
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இருந்தொவேலொ, வே று திட்டப் ணிக்கு )ொற்றப் ட்டிருந்தொவேலொ உரு ொக்கு>ர் யொரிடம்
பதரிவிப் ொர்?
இப் டிப் ல வேகள்விகள் இப்வே ொது எழலொம். இந்தக் வேகள்விகளுக்பகல்லொம் விரைட
பதரிய வே ண்டும் என்றொல், 'OS Compatibility Test')பிரைழ ொழ்க்ரைக ட்டம்'OS Compatibility Test') என்றொல் என்ன என்று பதரிய
வே ண்டும். அந்த ட்டத்ரைதச் சுற்றுவே ொம் அடுத்த திவில்!

படஸ்ட் வேகஸ் உத்திகள் - 1
வேதொழர்,
அடுத்த திவில் 'OS Compatibility Test')பிரைழ ொழ்க்ரைக ட்டம்'OS Compatibility Test') ற்றிப் ொர்ப்வே ொம் என்று பசன்ற திவில்
பசொல்லியிருக்கிறீர்கள். ஆனொல், அதற்கு முன் எனக்கு ஒரு சந்வேதகம் - படஸ்ட் வேகஸ்
எழுது து ற்றிப் (http://www.kaniyam.com/software-testing-8-write-test-case/)
டித்து விட்டு, ஜிப)யிலில் யனர் உரு ொக்கும் க்கத்திற்கு படஸ்ட் வேகஸ்கரைள
எழுதலொம் என நிரைனத்து ஆர் த்தில் படஸ்ட் வேகஸ் எழுதத் பதொடங்கிவேனன். இன்னும்
முடிக்க முடியவில்ரைல. எழுத எழுத படஸ்ட் வேகஸ்கள் ந்து பகொண்வேட இருக்கின்றன;
>ொனும் க்கம் க்க)ொக படஸ்ட் வேகஸ்கள் எழுதிவிட்வேடன். இப் டித்தொன்
நிறு னங்களிலும் திட்டப் ணியில் பசய் ொர்களொ? இல்ரைல படஸ்ட் வேகஸ்கள்
எழுது தற்கு ஏதொ து எளிய ழிமுரைறகள் இருக்கின்றன ொ? பசொல்லுங்கவேளன்.
இப் டிக்கு,
முகிலன்.
வேதொழர் முகிலனுக்கு,
/க்கம். >ல்ல வேகள்விரையக் வேகட்டிருக்கிறீர்கள். படஸ்ட் வேகஸ்கள் எழுது தற்கு எளிய
ல ழிமுரைறகள் இருக்கின்றன. அ ற்ரைற முதலில் இங்கு விளக்கி விடுகிவேறன். பிறகு,
>ொம் 'OS Compatibility Test')பிரைழ ொழ்க்ரைக ட்டம்'OS Compatibility Test') ற்றிப் ொர்க்கலொம்.

படஸ்ட் வேகஸ் எழுத எளிய

ழிமுரைறகள் :

படஸ்ட் வேகஸ் என் து, ப ொது ொக, யனர் எந்பதந்த வித)ொன உள்ளீடுகரைளக்
பகொடுப் ொர் என் ரைத உ/ர்ந்து குறிப்ப டுத்து ரை த்துக் பகொள் து தொன்! ஆனொலும்
எல்லொச் சூழல்களிலும் எல்லொ வித)ொன உள்ளீடுகரைளயும் பகொடுத்துச் வேசொதிப் து என் து
இயலொத கொரியம். அவேத ச)யம், எல்லொ ரைககளிலும் வேசொதிப் து என் து
இன்றியரை)யொதது. குழப்புகிறதொ? விரி ொகவே
ொர்ப்வே ொம்.
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படஸ்ட் வேகஸ் எழுது தற்கு உத்திகள் ஏன் வேதரை ?
)ட்ரைடப் ந்துப் வே ொட்டி >டந்து பகொண்டிருக்கிறது. சச்சின் படண்டுல்கர் )ட்ரைடவேயொடு
நின்று பகொண்டிருக்கிறொர். எதி ணியில் இருக்கும் அரைன ரும் கூடிப் ந்து வீச்சொளரிடம்
வே சி, சச்சிரைன வீழ்த்த உத்திகள் குக்கிறொர்கள். அவேத ச)யம், )ட்ரைடவேயொடு நிற் ர்
திவேனொ ொ து ஆளொகக் களம் இறங்கு
ொக இருந்தொல் எந்தவித உத்திகளுக்கும்
வேதரை வேய இருக்கொது. சரி தொவேன! ஆக, சிக்கலொன பசயல்கரைள எளிதொக முடிப் தற்குத்
தொன் உத்திகள் வேதரை ப் டுகின்றன.

படஸ்ட் வேகஸ் எழுது து என் து சிக்கலொன ஒன்றொ?
படஸ்ட் வேகஸ் எழுது து சிக்கலொன ஒன்று இல்ரைல தொன்! ஆனொல் யனர் எந்பதந்த
வித)ொன உள்ளீடுகரைள எல்லொம் பகொடுப் ொர் என்று சிந்தித்துச் சிந்தித்து படஸ்ட்
வேகஸ்கரைள எழுது து என் து அதிக வே> த்ரைத எடுக்கும் பசயல்! எனவே வி ய)ொகும்
வே> த்ரைத மிச்சப் டுத்திக் குரைறந்த வே> த்தில் வே>ர்த்தியொக படஸ்ட் வேகஸ்கரைள உரு ொக்கி,
அதிக வே> த்ரைத உண்ரை)யொன வேசொதித்தலில் பசல ழிப் து தொன் நிரைறய பிரைழகரைளக்
கண்டுபிடிக்க உதவும்! எவ் ளவுக்கு எவ் ளவு பிரைழகரைளக் கண்டுபிடிக்கிவேறொவே)ொ அந்த
அளவு ப)ன்ப ொருளின் த ம் உயரும்! அதற்கொகக் தொன் படஸ்ட் வேகஸ்களுக்கு உத்திகள்
குத்துச் பசயல் டுகிவேறொம். அ ற்றில் சில ற்ரைற இப்வே ொது ொர்ப்வே ொம்.

1. எல்ரைலகரைளச் வேசொதிப்வே ொம்: :
)ட்ரைடப் ந்துப் வே ொட்டி >டந்து பகொண்டிருக்கிறது. )ட்ரைடயொளர் ந்ரைதத் தூக்கி
அடிக்கிறொர். அடித்த ந்து, ொர்ரை யொளர்களுக்கு >டுவில் வே>வே பசன்று விழுகிறது.
இப்வே ொது >டு ர் எளிதொக 'OS Compatibility Test')ஆறு'OS Compatibility Test') எனக் ரைககரைளத் தூக்கிக் கொட்டிவிட முடியும். அடுத்த
ந்து - )ட்ரைடயொளர் மீண்டும் முழுவீச்சில் அடிக்கிறொர் - ந்து, இப்வே ொது எல்ரைலக்
வேகொட்ரைட ஒட்டிப் வே ொய் விழுகிறது. இப்வே ொது >டு ர் முன்பு பகொடுத்தது வே ொல, எளிதொக
>ொன்கு அல்லது ஆறு எனக் பகொடுத்து விட முடியொது. மூன்றொ து >டு ரிடம் கலந்து வே சி,
ந்து
 எல்ரைலக் வேகொட்டிற்கு அப் ொல் விழுந்ததொ
 எல்ரைலக் வேகொட்டின் வே)ல் விழுந்ததொ
 எல்ரைலக் வேகொட்டிற்கு உள் க்கம் விழுந்ததொ
என்று பதரிந்து பகொண்டு முடிரை அறிவிப் ொர் அல்ல ொ? எல்ரைலகரைள ப>ருங்கும் வே ொது
இரை வே ொன்ற சிக்கல்கள் ரு து இயல்பு!
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எல்ரைலச் சிக்கலும் வே ருந்தில் அரை க்கட்ட/மும் :
>ொம் வே ருந்தில் யணித்துக் பகொண்டிருக்கிவேறொம் என்று ரை த்துக் பகொள்ளுங்கள்.
வே ருந்தில் ன்னி ண்டு யதுக்கு உட் ட்ட அல்லது 135 பச.மீ உய த்திற்குக் கீழ் உள்ள
குழந்ரைதகளுக்கு அரை க்கட்ட/ம் ொங்குகிறொர்கள். இங்கு, >டத்து>ருக்கு,
 4 யதுக் குழந்ரைதக்கு அரை க்கட்ட/ம் ொங்கு தில் சிக்கல் இருக்கொது
 15 யது சிறு னுக்கு முழுக்கட்ட/ம் ொங்கு திலும் எந்தச் சிக்கலும் இருக்கொது.

எங்குச் சிக்கல்

ரும்?

அரை க்கட்ட/த்திற்கு ந்து நிற்கும் குழந்ரைதவேயொ சிறு வேனொ

ன்னி ண்டு யவேதொ அரைத ஒட்டிவேயொ உள்ள யதினர் வே ொல் வேதொற்ற)ளிக்கும்
வே ொது
 135 பச.மீ. உய த்ரைத ஒட்டி அ ர்கள் உய ம் அரை)யும் வே ொது
இந்த இ ண்டு இடங்களில் தொன் >டத்து>ர் குழம்பிப் வே ொ ொர். இவேத கரைத தொன்
ப)ன்ப ொருளிலும்!
எடுத்துக்கொட்டொக, ஐந்து இலட்சம் ரை சம் ளம் இருந்தொல் ரு)ொன ரி கிரைடயொது
என்று ொடிக்ரைகயொளர் வேதரை ஆ /த்தில் குறிப்பிட்டிருப் ொர்கள். >ம்முரைடய
உரு ொக்கு>ர், ஐந்து இலட்சம் ரு)ொனம் ஈட்டும் ஒரு ருக்கு ரு)ொன ரி உண்டொ?
இல்ரைலயொ? என் தில் குழம்பிப் வே ொய் இருப் ொர்.
எனவே , இந்த எல்ரைலகரைள முரைறப் டிச் வேசொதிப் து தொன் எல்ரைலச் வேசொதரைன
முரைறயொகும்.
வே)லும் சில எ.கொ. கள்:

த்து இலக்க அரைலவே சி எண்ரை/க் வேகட்கும் உரை ப் ப ட்டிகளில் முரைறவேய,
o ஒன் து இலக்க எண்ரை/க் பகொடுத்துச் வேசொதிப் து
o
த்து இலக்க எண்ரை/க் பகொடுத்துச் வேசொதிப் து
o
திவேனொர் இலக்க எண்ரை/க் பகொடுத்துச் வேசொதிப் து
ஆகிய மூன்றிற்கும் படஸ்ட் வேகஸ்கரைள எழுதி ரை த்துக் பகொள் து! முரைறப் டி இந்தச்
வேசொதரைனரைய >ொம் பசய் தொக இருந்தொல், ஓரிலக்க எண்ணில் பதொடங்கி, ஈரிலக்க எண்,
மூவிலக்க எண் எனத் பதொடர்ந்து, திரைனந்து, இரு து இலக்க எண்கள் ரை
வேசொதிப் தற்கு படஸ்ட் வேகஸ்கள் எழுத வே ண்டும். அதற்கு எளிய )ொற்றொக,
த்து இலக்க எண்ரை/ச் வேசொதிக்க,

த்து இலக்க எண்ரை/க் பகொண்டு ஒரு வேசொதரைன - முரைறயொன உள்ளீடு
 ஒன் து இலக்க எண்ரை/க் பகொண்டு ஒரு வேசொதரைன - முரைறயற்ற உள்ளீடு
(முரைறயொன உள்ளீட்டிற்குக் கீழ்)

திவேனொர் இலக்க எண்ரை/க் பகொண்டு ஒரு வேசொதரைன - முரைறயற்ற உள்ளீடு
(முரைறயொன உள்ளீட்டிற்கு வே)ல்)
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ஆகிய மூன்று படஸ்ட் வேகஸ்கரைள )ட்டுவே) எழுதி ரை த்துக் பகொள் து தொன் எல்ரைலச்
வேசொதரைன உத்தியொகும். இரைத ஆங்கிலத்தில் 'OS Compatibility Test') வுண்டரி வே ல்யூ அனொலிசிஸ்'OS Compatibility Test') ('OS Compatibility Test')Boundary
Value Analysis'OS Compatibility Test')) என்று பசொல் ொர்கள்.

2. சரிவிகிதப் பிரிப்பு முரைற :
>ொம் ஒரு பதருவில் >டந்து வே ொய்க் பகொண்டிருக்கிவேறொம் என்று ரை த்துக் பகொள்ளுங்கள்.
பதருவின் இரு க்கங்களிலும் இரு து இரு து வீடுகள் இருக்கின்றன. ஒரு க்கத்தில்
வீட்டு எண்கள் ஒன்றில் பதொடங்கி இரு தில் முடிகின்றன. )று க்கத்தில் வீட்டு எண்கள்
இரு த்து ஒன்றில் பதொடங்கி, >ொற் தில் முடிகின்றன. உங்களுக்குக்
பகொடுக்கப் ட்டிருக்கும் வே ரைல, முப் தொ து எண்ணுரைடய வீட்ரைடக் கண்டுபிடிக்க
வே ண்டும். என்ன பசய்வீர்கள்?

இரு எளிய தீர்வுகள் :
அ. பதருவில் ஒரு க்கத்ரைதப் ொர்த்துக் பகொண்வேட முதல் இரு து வீடுகரைளப் ொர்த்து )று
முரைனரைய அரைடந்து, மீண்டும் அங்கிருந்து )று க்கத்தில் இருக்கும் வீடுகளில் முப் தொம்
எண்ணுரைடய வீட்ரைடக் கண்டுபிடிக்கலொம்.
ஆ. பதருவில் வீட்டு எண்கள் எப் டிக் பகொடுக்கப் ட்டிருக்கின்றன என் ரைத ஊகித்து,
பதருவின் )று க்கத்தில் இருக்கும் முப் தொம் எண்ணுரைடய வீட்ரைடக் கண்டுபிடிக்கலொம்.
இந்த இ ண்டு தீர்வுகளில் எந்தத் தீர்வு எளிதொனது? இபதன்ன வேகள்வி - இ ண்டொ து தீர்வு
தொவேன! என்கிறீர்களொ? சரி தொன்!
இவேத வே ொல் ஒரு தீர்ரை படஸ்ட் வேகஸ் உரு ொக்கத்தில் பின் ற்று தற்கொகத் தொன்
சரிவிகிதப் பிரிப்பு உத்திரையப் ொர்க்கிவேறொம். வே)வேல, >ொம் ொர்த்த எடுத்துக்கொட்ரைடப்
வே ொல, யனர் பகொடுக்கவிருக்கும் உள்ளீட்ரைடச் சரிவிகிதத்தில் பிரித்துக் பகொள் ொர்கள்.
கொப்பீட்டுக் கழகம் ஒன்றிற்குரிய ப)ன்ப ொருரைள >ம் நிறு னம் உரு ொக்கு தொக ரை த்துக்
பகொள்ளுங்கள். கொப்பீட்டுக் கழகம், ொடிக்ரைகயொளரின் யது 18 யதில் இருந்து 60 யது
ரை இருந்தொல் சிறப்புச் சலுரைக ஒன்ரைறக் பகொடுக்கிறது என்று ொடிக்ரைகயொளர் வேதரை
ஆ /ம் பசொல்கிறது. இந்தச் வேசொதரைனக்கு எத்தரைன படஸ்ட் வேகஸ்கள் எழுது து?
 ஒரு யதில் இருந்து திவேனழு யது ரை
திவேனழு படஸ்ட் வேகஸ்கள்

திபனட்டு யதில் இருந்து அறு து யது ரை >ொற் திற்கும் அதிக)ொன படஸ்ட்
வேகஸ்கள்
 அறு த்வேதொரு யதில் இருந்து இன்னும் எண்/ற்ற படஸ்ட் வேகஸ்கள்
என்று எழுதினொல் படஸ்ட் வேகஸ்கரைள எழுதி முடிப் தற்குள்ளொகவே >ம்முரைடய யதும்
)ொறி, ொடிக்ரைகயொளரின் யதும் )ொறிவிடும்! அவ் ளவு வே> ம் பிடிக்கும். இது வே ொன்ற
சூழலில்,
18 – 60 யது என் து தொன் தகுதியொன உள்ளீடு. எனவே
 18 யதுக்கு முன் ஏவேதனும் ஒரு யதுக்கு படஸ்ட் வேகஸ்
 18 – 60 யது
ம்புக்குள் ஏவேதனும் ஒரு யதுக்கு படஸ்ட் வேகஸ்
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 60 யதுக்கு வே)ல் ஏவேதனும் ஒரு யதுக்கு படஸ்ட் வேகஸ்
என்று மூன்வேற மூன்று படஸ்ட் வேகஸ்கள் எழுதிச் வேசொதரைனரையச் பசய் து தொன் கொல
வி யத்ரைதயும் தவிர்க்கும்; அவேத வே ரைளயில் யனர் பகொடுக்கப் வே ொகும் எல்லொவித
உள்ளீட்ரைடயும் வேசொதிக்கவும் உதவும். அதொ து,
 தகுதியொன எல்ரைலயில் உள்ளீடு பகொண்டு ஒரு படஸ்ட் வேகஸ்
 தகுதி எல்ரைலக்கு வே)ல் ஒரு படஸ்ட் வேகஸ்
 தகுதி எல்ரைலக்குக் கீழ் ஒரு படஸ்ட் வேகஸ்
இந்த உத்திரையத் தொன் சரிவிகிதப் பிரிப்பு உத்தி என்கிவேறொம். ஆங்கிலத்தில் இந்த உத்திக்கு
'OS Compatibility Test')ஈக்கு லன்ஸ் கிளொஸ் ொர்ட்டிஷனிங்'OS Compatibility Test') ('OS Compatibility Test')Equivalence Class Partitioning'OS Compatibility Test')) என்று ப யர்.
இது ரை >ொம் ொர்த்ததில் இருந்து, படஸ்ட் வேகஸ்கள் எழுதும் வே ரைலரைய எளிரை)யொக்க
உத்திகள் ப கு ொக உதவுகின்றன என் து பதளி ொகி விட்டது. இப்வே ொது பசொல்லுங்கள் இந்த இ ண்டு உத்திகள் வே ொது)ொ? இல்ரைல படஸ்ட் வேகஸ்கள் உரு ொக்கத்ரைத
எளிரை)யொக்க இன்னும் உத்திகள் வே ண்டு)ொ? வே ண்டும் தொவேன! வே)லும் சில உத்திகரைள
ரும் திவுகளில் ொர்ப்வே ொம்!

படஸ்ட் வேகஸ் உத்திகள் - 2
அரைலவே சி, கணினி, பதொரைலக்கொட்சி, குளிரூட்டி என ஏ ொள)ொன மின்னணுக் கருவிகள்
விற்கும் நிறு னம் ஒன்றில் ொடிக்ரைகயொளர்களுக்கு இ சீது பகொடுக்கும் ப)ன்ப ொருள்
ஒன்ரைற >ம்முரைடய உரு ொக்கு>ர்கள் உரு ொக்கிக் பகொடுப் தொக ரை த்துக்பகொள்ளுங்கள்.
அ ர்கள் உரு ொக்கும் வே> த்தில் வேசொதரைனயொளர்கள் படஸ்ட் வேகஸ்கள் எழுதத்
பதொடங்கியிருப் ொர்கள். இங்கு >ம்முரைடய ப)ன்ப ொருள் இ சீது பகொடுக்கும்
ப)ன்ப ொருள் என் தொல், ல்வே று ரைககளில் இ சீதுகரைளச் வேசொதிக்க படஸ்ட் வேகஸ்கள்
உரு ொக்கப் ட வே ண்டும்.
அதொ து,
 10000 ரூ ொய்க்கு வே)ல் ப ொருள் ொங்கினொல் தள்ளு டி
 கடன் அட்ரைட (கிப டிட் கொர்டு) பகொண்டு ொங்கினொல் சிறப்புத் தள்ளு டி
 குறிப்பிட்ட >ொட்களில் ொங்கினொல் சிறிய தள்ளு டி
 இ ண்டு அல்லது அதற்கு வே)ல் ப ொருட்கள் ொங்கினொல் இல சப் ப ொருள்
 குறிப்பிட்ட நிறு னங்களின் ப ொருட்கரைள ொங்கினொல் குரைறந்த விரைல
என்று ல்வே று தள்ளு டிகரைளயும், இல சங்கரைளயும் இ சீதில் வேசொதிக்கும் ரைகயில்
படஸ்ட் வேகஸ்கள் எழுதப் ட வே ண்டும். இப் டிப் ட்ட படஸ்ட் வேகஸ்கள் எழுது தில்
மிகுந்த அக்கரைற வே ண்டும். ஏபனன்றொல், வேசொதரைனயொளர் க னிக்கொ)ல் விடும்
ஒவ்ப ொரு படஸ்ட் வேகசும் இ சீதில் த றுகரைளக் பகொண்டு ந்து விடும்; அது
நிறு னத்தின் ணிகத்ரைத வே> டியொகப் ொதித்து விடும் அல்ல ொ? எனவே இது வே ொன்ற
இடத்தில் படஸ்ட் வேகஸ்கரைளக் கூடுதல் க னத்துடன் எழுத வே ண்டும். ஏபனன்றொல்,
வே)வேல ொர்த்த தள்ளு டிகள் ல ச)யங்களில் கலரை யொகக் பகொடுக்கப் டும். அதொ து,
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10000 ரூ ொய்க்கு வே)லும் ொங்கிக் குறிப்பிட்ட ங்கிக் கடன் அட்ரைடரையப்
யன் டுத்தினொல் சிறப்புச் சலுரைக
 குறிப்பிட்ட >ொட்களில் குறிப்பிட்ட சில நிறு னங்களின் ப ொருட்கரைள ொங்கினொல்
வே)ல் அதிகத் தள்ளு டி விரைல
என் ன வே ொன்று! இ ற்ரைற எல்லொம் வேசர்த்து படஸ்ட் வேகஸ்கரைள எழுத வே ண்டும்.
எழுதப் டும் படஸ்ட் வேகஸ்களில் வே)வேல ொர்த்தது வே ொல் இருக்கும் கலரை கள் எரை யும்
த றிவிடக் கூடொது. >ம்முரைடய ரைகயில் இப்வே ொது இ ண்டு ப ரிய வே ரைலகள்
இருக்கின்றன.
1) நிரைறய கலரை கரைளச் வேசொதிப் தற்கு படஸ்ட் வேகஸ்கள் எழுத வே ண்டும்.
2) அக்கலரை களுக்குரிய தள்ளு டி சரியொன ரைகயில் 'OS Compatibility Test')எதிர் ொர்க்கும் ப ளியீடொக'OS Compatibility Test')
அரை)ய வே ண்டும்.
இரை வே ொன்ற வே> ங்களில் தொன் உள்ளீடுகரைளயும் அ ற்றிற்குரிய முடிவுகரைளயும் ஓர்
அட்ட ரை/ வே ொல் உரு ொக்கி, அந்த அட்ட ரை/யின் அடிப் ரைடயில் படஸ்ட்
வேகஸ்கரைள எழுது து வே> த்ரைதயும் மிச்ச)ொக்கும்; எல்லொ ரைக உள்ளீட்ரைடயும் ஒன்று
விடொ)ல் படஸ்ட் வேகசொக )ொற்றிவிட உதவும்.
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ஆம்

ஆம்

ஆம்

ஆம்

ஆம்

இல்ரைல இல்ரைல
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ஆம்

ஆம்

ஆம்

ஆம்

இல்ரைல

ஆம்

ஆம்

குறிப்பிட்ட ஆம்
ப ொருள்

ஆம்

ஆம்

இல்ரைல ஆம்

ஆம்

இல்ரைல

46

7

குறிப்பிட்ட ஆம்
ங்கி

ஆம்

இல்ரைல

ஆம்

ஆம்

ஆம்

ஆம்

ஆம்
2
ப ொருளுக்கு
வே)ல்

ஆம்

ஆம்

ஆம்

ஆம்

ஆம்

ஆம்

குறிப்பிட்ட ஆம்
>ொள்

இல்ரைல ஆம்

ஆம்

ஆம்

ஆம்

இல்ரைல

உண்டு

உண்டு

எதிர் ொர்க்கும் முடிவுகள்
5%
தள்ளு டி
கடிகொ ம்
இல சம்

உண்டு

உண்டு

10%
தள்ளு டி
20%
தள்ளு டி

உண்டு

உண்டு

உண்டு

உண்டு

உண்டு

உண்டு

வே)ல் இருப் து வே ொல, ொடிக்ரைகயொளர் வேதரை ஆ /த்ரைத அடிப் ரைடயொகக் பகொண்டு
- விதிகரைளயும் எதிர் ொர்க்கும் முடிவுகரைளயும் அட்ட ரை/ப் டுத்த வே ண்டும். இப் டி
அட்ட ரை/ப் டுத்து பதன் து, முன்னவே பசொன்னது வே ொல, எல்லொ ரைக
உள்ளீடுகரைளயும் வேசொதிக்க மிகுந்த உதவியொக இருக்கும். இந்த முரைறக்கு முடிவுகரைள
அட்ட ரை/ப் டுத்தும் முரைற ('OS Compatibility Test')Decision Table'OS Compatibility Test')) என்று ப யர்.

நிரைல )ொற்ற முரைற வேசொதரைன
சில ச)யங்களில் யனர் பகொடுக்கும் உள்ளீடுகள் ஒன்றொக இருக்கும். ஆனொல் கிரைடக்கும்
விரைடகள் ஒவ்ப ொரு முரைற ஒவ்ப ொன்றொக இருக்கும். ஏடிஎம் ரை)யத்திற்குச் பசன்று
உங்களுரைடய கடவுச்பசொல்ரைல உள்ளிடு ரைத எடுத்துக்பகொள்ளுங்கள். முதல் இ ண்டு
முரைற த றொன கடவுச்பசொல்ரைல உள்ளிடும் வே ொது ஏடிஎம் கருவி, 'OS Compatibility Test')த றொன கடவுச்பசொல்'OS Compatibility Test')
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என்று தில் பசொல்லும். மூன்றொ து முரைறயும் த றொன கடவுச்பசொல்ரைல உள்ளிட்டொல்,
'OS Compatibility Test')கடவுச்பசொல் த று - 24 )ணி வே> ம் கொத்திருக்கவும் அல்லது அருகில் உள்ள
ங்கிக்கிரைளரைய அணுகவும்'OS Compatibility Test') என்று பசய்தி தரும்.
இந்த எடுத்துக்கொட்டில், மூன்று முரைறயும் யனர் ஒவே வே ரைலரையத் (த றொன
கடவுச்பசொல் பகொடுத்தரைதத்) தொன் பசய்தொர். ஆனொல் முதல் இ ண்டு முரைற கிரைடத்த
தில், மூன்றொ து முரைற அரை)யவில்ரைல. , யனர் யன் டுத்தியது வே ொலவே ஒரு
வேசொதரைனயொள ொக >ொமும் மூன்று முரைற இது வே ொன்ற நிகழ்வில் வேசொதிக்க வே ண்டும்.
இங்கு, பதொடக்க நிரைலயில் ஏடிஎம் கருவி தன்னியல்பில் இருக்கிறது. முதல் இ ண்டு
உள்ளீடுகளொல் அதன் நிரைலயில் )ொற்றம் ஏதுமில்ரைல. ஆனொல் மூன்றொ து உள்ளீட்டொல்
ஏடிஎம் கருவி தன் நிரைலரைய )ொற்றி, இனி அட்ரைடரைய உள்ளிட்டொலும் பசயல் ட
)றுக்கிறது அல்ல ொ? இரைதத் தொன் நிரைல )ொற்ற முரைற வேசொதரைன (State Transition) என்று
பசொல் ொர்கள். இரைதயும் படஸ்ட் வேகஸ்கள் எழுதும் வே ொது கருத்தில் பகொள்ள வே ண்டும்.
இது ரை >ொம் கண்ட உத்திகள் அரைனத்தும் கருப்புப் ப ட்டிச் வேசொதரைன முரைறயில்
படஸ்ட் வேகஸ்கரைள எழுதப் யன் டும் உத்திகள் ஆகும். அபதன்ன கருப்புப் ப ட்டிச்
வேசொதரைன? வி)ொனத்தில் தொன் கருப்புப் ப ட்டி என்று வேகட்டிருக்கிவேறொம். இபதன்ன
ப)ன்ப ொருளில் கருப்புப்ப ட்டிச் வேசொதரைன என்கிறீர்களொ? கருப்புப் ப ட்டி
)ட்டுமில்ரைல, ப ள்ரைளப் ப ட்டிச் வேசொதரைனயும் இருக்கிறது. ரும் திவுகளில்
அ ற்ரைறப் ற்றிக் கலந்துரை யொடுவே ொம்.

கருப்புப் ப ட்டியும் ப ள்ரைளப் ப ட்டியும்
ொனூர்தியில் தொன் கருப்புப் ப ட்டி என்று வேகள்விப் ட்டிருக்கிவேறன். இபதன்ன
சொப்ட்வே ர் படஸ்டிங்கிலும் கருப்புப் ப ட்டியொ? என்று வியக்கிறீர்களொ? வியக்க
வே ண்டொம். எளிரை)யொனது தொன்! ொர்த்து விடலொ)ொ?
ொனூர்தியில் தொன் கருப்புப் ப ட்டி என்று வேகள்விப் ட்டிருக்கிவேறன். இபதன்ன
சொப்ட்வே ர் படஸ்டிங்கிலும் கருப்புப் ப ட்டியொ? என்று வியக்கிறீர்களொ? வியக்க
வே ண்டொம். எளிரை)யொனது தொன்! ொர்த்து விடலொ)ொ?

கருப்புப் ப ட்டிச் வேசொதரைன:
வீட்டில் இருக்கும் வே)ொடத்திற்கு (Modem) இரை/ய இரை/ப்புக் பகொடுக்கிறீர்கள். ஆனொல்
அந்த வே)ொடம் எப் டி உள்ளீட்ரைட ொங்குகிறது? எப் டி உங்களுக்கு இரை/ய சதி
கிரைடக்கிறது என்று வேயொசித்திருக்கிறீர்களொ? எப் டிக் கிரைடத்தொல் என்ன – இரை/யம்
கிரைடத்தொல் வே ொதும் அல்ல ொ?
ண்டிக்குப் ப ட்வே ொல் நி ப்புகிவேறொம். ப ட்வே ொல் இஞ்சினுக்குப் வே ொய் இஞ்சிரைன
இயக்குகிறது. எப் டி இது >டக்கிறது என்று என்ரைறக்கொ து வேயொசித்திருக்கிவேறொ)ொ?
இல்ரைல அல்ல ொ? உங்கள் வே)ொடம், இஞ்சின் ஆகிய ற்ரைறக் கருப்புப் ப ட்டி என்று
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நிரைனத்துக் பகொள்ளுங்கள். அதொ து, உள்ளீடு என்ன என்று பதரியும் - ப ளியீடு என்ன
என்று பதரியும் - உள்வேள என்ன >டக்கிறது என் து )ட்டும் பதரியொது. இது தொன் கருப்புப்
ப ட்டிச் வேசொதரைன முரைற!
அதொ து, பட லப் ர்கள் உரு ொக்கித் தரும் ப)ன்ப ொருளுக்கு என்ன உள்ளீடு பகொடுக்க
வே ண்டும், அந்த உள்ளீட்டுக்கு என்ன ப ளியீடு கிரைடக்க வே ண்டும் என் ரைத )ட்டும்
ொர்த்தொல் வே ொதும்! அந்த ப)ன்ப ொருரைள எப் டி உரு ொக்கியிருக்கிறொர்கள், என்ன நி ல்
ப)ொழி யன் டுத்தியிருக்கிறொர்கள் என் ரைதப் ற்றிபயல்லொம் க ரைலப் டத்
வேதரை யில்ரைல! இது தொன் கருப்புப் ப ட்டிச் வேசொதரைன முரைற! >ொம் முந்ரைதய இ ண்டு
திவுகளில் ொர்த்த உத்திகள் அரைனத்தும் இந்தச் வேசொதரைன முரைறக்கு உரிய உத்திகள் தொம்!
கருப்புப் ப ட்டிச் வேசொதரைன சரி! ப ள்ரைளப் ப ட்டி என்றொல் என்ன என்கிறீர்களொ?
கருப்புக்கு வே>ர் எதிர் தொவேன ப ள்ரைள! ஆ)ொம்! >ொம் வேசொதிக்கப் வே ொகும் ப)ன்ப ொருரைள
எப் டி உரு ொக்கியிருக்கிறொர்கள் - நி ல் ப)ொழி என்ன யன் டுத்தியிருக்கிறொர்கள்?
எப் டி நி ல் எழுதியிருக்கிறொர்கள் என் ன வே ொன்ற அரைனத்ரைதயும் பதரிந்து அ ற்ரைறச்
வேசொதிப் ரைதயும் வேசர்ந்து பசய் து தொன் ப ள்ரைளப் ப ட்டி முரைற! இந்த ப ள்ரைளப்
ப ட்டி முரைறக்குத் திறந்த ப ட்டி முரைற, கண்/ொடிப் ப ட்டி முரைற என்று வே று சில
ப யர்களும் உள்ளன.
கருப்புப் ப ட்டிச் வேசொதரைன முரைறயில் சில உத்திகள் பசொன்னீர்கவேள! அப் டியொனொல்
அப் டிப் ட்ட உத்திகள் ப ள்ரைளப் ப ட்டி முரைறயிலும் இருக்க வே ண்டுவே)! என்று
வேகட்கிறீர்களொ? க ரைலவேய டொதீர்கள். நி ரைல ரி ரியொகச் வேசொதிப் து, நி லின் வே ொக்கு
அடிப் ரைடயில் வேசொதிப் து, என்று இங்கும் சில உத்திகள் இருக்கின்றன. இந்த உத்திகரைளச்
பசயல் டுத்த வே ண்டும் என்றொல், படஸ்டர்களுக்கு நி ல் ப)ொழி (புவே ொகி ொமிங்
வேலங்குவே ஜ்) ற்றிய புரிதல் இருக்க வே ண்டுவே) என்று நிரைனக்கிறீர்களொ? உங்கள்
நிரைனப்புச் சரி தொன்! கட்டொயம் ப ள்ரைளப் ப ட்டி முரைற படஸ்டர்களுக்கு ப)ொழி
ற்றிய புரிதல் இருக்க வே ண்டும். ப று)வேன திட்டப் ணி ற்றிய புரிதல் )ட்டும்
வே ொதொது.
ப ள்ரைளப் ப ட்டிச் வேசொதரைன முரைறயில் இருக்கும் உத்திகள் என்பனன்ன? அடுத்த
திவில் அரைதப் ொர்ப்வே ொ)ொ!

ப ள்ரைளப் ப ட்டி உத்திகள்
ப ள்ரைளப் ப ட்டி என்று சொப்ட்வே ர் படஸ்டிங்கில் எரைதச் பசொல்கிறொர்கள்? கருப்புப்
ப ட்டி என்றொல் என்று ொர்த்வேதொம் அல்ல ொ? அதற்கு வே>ர் எதி ொனது தொன் ப ள்ரைளப்
ப ட்டி! ப ளிப் ரைடயொன (transparent) ப ட்டிரையத் தொன் ப ள்ரைளப் ப ட்டி என்று
பசொல்கிறொர்கள். ப ளிப் ரைட என்றொல் என்ன? கணினியில் இ ண்டு எண்கரைளக்
கூட்டு தற்கு நி ல்(program) எழுதுகிறீர்கள் என்று ரை த்துக் பகொள்ளுங்கள். நி லின்
முடிவில் இ ண்டு எண்கரைளக் பகொடுக்கிறீர்கள். ரும் ப ளியீடு(output) சரியொ என்று
ொர்க்கிறீர்கள். இது தொன் கருப்புப் ப ட்டி முரைற! அதொ து உள்ளீட்டுக்குத் தகுந்த
ப ளியீடு கிரைடக்கிறதொ என்று )ட்டும் ொர்ப் து! ப ள்ரைளப் ப ட்டி முரைறயில் உள்ளீடு,
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ப ளியீடு ஆகிய ற்வேறொடு நீங்கள் எழுதியிருக்கும் நி ரைலயும் வேசர்த்துச் சரி ொர்ப் து
ப ள்ரைளப் ப ட்டி முரைற!
அதொ து,
* உள்ளீடு
* ப ளியீடு ஆகியன )ட்டு)ல்லொது
* நி ல் எப் டி எழுதியிருக்கிறொர்கள்
* கட்டுப் ொட்டு ொக்கியங்கரைள எப் டி அரை)த்திருக்கிறொர்கள்
* திருப்பு ொக்கியங்கரைள எப் டி அரை)த்திருக்கிறொர்கள்
என் ன ற்ரைறயும் வேசர்த்துச் வேசொதிப் து தொன் ப ள்ரைளப் ப ட்டி முரைறயொகும்.
ஆகொ! திடீப ன கட்டுப் ொட்டு ொக்கியங்கள், திருப்பு ொக்கியங்கள் என்பறல்லொம்
வே சுகிறீர்கவேள! என்னப ன்வேற புரியவில்ரைலவேய! என்கிறீர்களொ? க ரைலரைய விடுங்கள்!
பதலுங்கில் ஒரு ழப)ொழி உண்டு - ‘வே ரு ப த்த வே ரு - தொக நீரு வேலது!’ என்று! அதொ து
- ப ரிய ஆளொக இருப் ொர் - ஆனொல் குடிக்கத் தண்ணீர் கூடத் த )ொட்டொர்! பதொழில்நுட்
ொர்த்ரைதகளும் அப் டிப் ட்டரை தொன்! ொர்க்கப் ப ரிதொக யமுறுத்து து வே ொலத்
பதரியும்! உள்வேள நுரைழந்து பகொஞ்சம் ஆ ொய்ந்தொல் - ‘அட! இது தொனொ!’ என்று
நிரைனப்வே ொம். எனவே , கட்டுப் ொட்டு ொக்கியங்கள், திருப்பு ொக்கியங்கள்
ஆகியன ற்ரைறப் ற்றி விரி ொகப் பின்னர் ொர்ப்வே ொம். இப்வே ொரைதக்கு அரை எல்லொம்
எளிரை)யொனரை தொன் என்று )ட்டும் )னத்தில் ஏற்றிக் பகொள்ளுங்கள்.

நி ல் ற்றித் பதரிய வே ண்டு)ொ?
ஆனொல் ஒன்று! ப ள்ரைளப் ப ட்டி முரைற என் வேத உள்ளீடு, ப ளியீடு ஆகிய ற்றுடன்
நி ரைலயும் ஆ ொய் து என் தொல், இந்த முரைறயில் வேசொதிப் தற்கு, வேசொதரைனயொளருக்கு
(படஸ்டருக்கு) நி ல் ற்றிய அறிவு கட்டொயம் வேதரை !
நி ரைல எடுத்துச் வேசொதிப் தன் மூலம் ப)ன்ப ொருள் சரியொக இயங்குகிறதொ என்று
ொர்ப் துடன் ப))ரி லீக் (நிரைன க ஓட்ரைட) இருக்கிறதொ என்று கூடப் ொர்க்கலொம்.
இந்தச் வேசொதரைனரையச் பசய் தற்கு ழக்கம் வே ொல் கட்டற்ற ப)ன்ப ொருட்கள் ஸ் பிலின் ட் ,
ால் கிடைரண் டு  என் ன வே ொன்று நிரைறய இருக்கின்றன.
எல்லொம் சரி! இந்தப் திவின் தரைலப்பு என்னவே ொ ப ள்ரைளப் ப ட்டி உத்திகள் என்று
பசொல்கிறது - ஆனொல் நீங்கள் இன்னும் உத்திகரைளப் ற்றிப் வே சவே இல்ரைலவேய! என்று
வேதொன்றுகிறதொ?
ப ள்ரைளப் ப ட்டி உத்திகள்:
1) ரி ரிச் வேசொதரைன முரைற (Statement Coverage)
2) கிரைள ரிச் வேசொதரைன முரைற (Branch Coverage)
3) ழிச் வேசொதரைன முரைற (Path Coverage)
ஆகிய உத்திகரைளப் யன் டுத்தி ப ள்ரைளப் ப ட்டிச் வேசொதரைனயில் ஈடு டலொம். இரை
தவிர்த்து, )ொற்றச் வேசொதரைன முரைறயும் (Mutation Testing) உண்டு. அ ற்ரைறப் ற்றித் தொன்
அடுத்த திவு! விரி ொகப் வே சுவே ொம்.
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ப ள்ரைளப் ப ட்டி உத்திகள் -2
வே ொன திவில் ப ள்ரைளப் ப ட்டி என்றொல் என்ன என் து ற்றியும் அதன் உத்திகள்
என்பனன்ன என் ரைதயும் ொர்த்வேதொம். இப்வே ொது >ொம் ொர்க்கவிருப் து அந்த உத்திகரைளப்
ற்றித் பதரிந்து பகொள் து தொன்! வே ொன திவில் என்பனன்ன உத்திகரைளப் ற்றிப்
வே சிவேனொம் என்று நிரைனவில் இருக்கிறதொ? ஆம்!
1) ரி ரிச் வேசொதரைன முரைற (Statement Coverage)
2) கிரைள ரிச் வேசொதரைன முரைற (Branch Coverage)
3) ழிச் வேசொதரைன முரைற (Path Coverage)
4) )ொற்றச் வேசொதரைன முரைறயும் (Mutation Testing) ஆகிய >ொன்கும் தொன்! ஒவ்ப ொன்றொகப்
ொர்ப்வே ொ)ொ?

1)

ரி ரிச் சோதனை முறை  வேசாதனை முறை ! முனை முறை " (Statement Coverage)Statement Coverage)

வே வே ப ொருரைளச் பசொல்லிவிட்டதல்ல ொ? ரி விடொ)ல் ஒவ்ப ொரு ரிரையயும் எடுத்துச்
வேசொதிப் து தொன் ரி ரிச் வேசொதரைன முரைறயொகும். அதொ து, நி லின் ஒவ்ப ொரு ரியும்
சரியொக இயங்குகிறதொ என்று ொர்ப் து! எளிரை)யொன ஒரு நி ரைலப் ொர்ப்வே ொ)ொ?
1 நி லின் பதொடக்கம்
2 முதல் எண்ரை/ ொங்குக.
3 2 ஆ து எண்ரை/ ொங்குக.
4 முதல் எண், 2 ஆ து எண்ரை/ விடப் ப ரிதொக இருந்தொல்,
அக முதல எழுத்பதல்லொம் என்று பசொல்க
5 நி லின் முடிவு
இங்கு ப)ொத்தம் 5 ரிகள் உள்ளன. இந்த ஐந்து ரிகரைளயும் வேசொதிக்க வே ண்டும் என்றொல்,
முதல் எண், 2 ஆ து எண்ரை/ விடக் கட்டொயம் ப ரிய எண்/ொகத் தொன் இருக்க
வே ண்டும். (அப்வே ொது தொவேன ‘அக முதல எழுத்பதல்லொம்’ என் து ரும்!).
இன்பனொரு நி ரைலப் ொர்ப்வே ொம்!
1 நி லின் பதொடக்கம்
2 முதல் எண்ரை/ ொங்குக
3 2 ஆ து எண்ரை/ ொங்குக
4 3 ஆ து எண் = முதல் எண் + (2 * 2 ஆ து எண்)
5 3 ஆ து எண் 100 ஐ விடப் ப ரிதொக இருந்தொல்
மின்மினி எனச் பசொல்க
6 நி லின் முடிவு
இங்கு ரி ரிச் வேசொதரைன பசய்ய என்னப ல்லொம் பசய்யலொம்? முதல் எண்ரை/யும்
2 ஆ து எண்ரை/யும் பகொடுத்துப் ொர்ப்வே ொ)ொ?
முயற்சி #1:
முதல் எண் = 20, 2 ஆ து எண் = 30 எனக் பகொள்வே ொம்.
இப்வே ொது 3 ஆ து எண் = 20 + (2* 30) – அதொ து 80. இந்த உள்ளீடுகளுக்கு 5 ஆ து ரி
பசயல் டொது தொவேன!
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இந்த முயற்சியில் எல்லொ ரிகளும் இயக்கப் டவில்ரைல.
முயற்சி #2:
முதல் எண் = 30, 2 ஆ து எண் = 40 எனக் பகொள்வே ொம்.
இப்வே ொது 3 ஆ து எண் = 30 + (2* 40) – அதொ து 110. இந்த உள்ளீடுகளுக்கு 5 ஆ து
ரி பசயல் டும்.
இந்த முயற்சியில் எல்லொ ரிகளும் இயக்கப் ட்டிருக்கின்றன. எனவே , முயற்சி #2 ஐ
ரி ரிச் வேசொதரைனக்குரிய சரியொன முயற்சியொகும்.

2) கினை முறை % ரிச் சோதனை முறை  வேசாதனை முறை ! முனை முறை " (Statement Coverage)Branch Coverage)

கிரைள ரிச் வேசொதரைனரையப் புரிந்து பகொள்ள, ஒரு நி லில் கிரைள ரி (Branch) என்றொல்
என்ன என் ரைத முதலில் புரிந்து பகொள் து அ சியம். பசன்ரைனயில் இருந்து )துரை
வே ொ து தொன் >ம்முரைடய நி ல் என்று ரை த்துக் பகொள்ளுங்கள். பசன்ரைனயில் இருந்து
திருச்சி ொப் ள்ளி ழியொக )துரை க்குப் வே ொகலொம். பசன்ரைனயில் இருந்து சிதம் ம்,
சீர்கொழி, )யிலொடுதுரைற, கும் வேகொ/ம், தஞ்சொவூர் என்று ஊரை பயல்லொம் சுற்றித்
திருச்பசந்தூர் விரை ொன் வே ொ து வே ொல், இன்பனொரு ழியில் )துரை க்குப் வே ொகலொம்.
ஆக, >ம்முரைடய பசன்ரைன – )துரை நி லுக்கு இப்வே ொது இ ண்டு கிரைளகள். ஒன்று வே>ர்
ழி, இன்பனொன்று சுற்று ழி! இரைதத் தொன் கிரைள ரி(Branch) என்கிவேறொம்.
ஒரு ர் பசன்ரைனயில் இருந்து )துரை க்குப் வே ொ ரைதக் கிரைள ரிச் வேசொதரைன பசய்ய
வே ண்டும் என்றொல் இப்வே ொது இந்த இ ண்டு கிரைளகரைளயும் வேசொதிக்க வே ண்டும். இந்தக்
கிரைள ரிகளின் எண்ணிக்ரைக கூடக் கூட, வேசொதரைனயின் கடினத் தன்ரை) கூடும் – அதொ து
வேசொதிக்க நீண்ட வே> ம் ஆகும். பசன்ரைனயில் இருந்து மும்ரை க்குப் வே ொ ரைத,
1) வே ருந்து ழிப் ய/ம்
2) கடல் ழிப் ய/ம்
3) ொன் ழிப் ய/ம்
என மூன்று கிரைளகளில் வேசொதிக்கலொம் எனில் இங்கு, கிரைள ரிச் வேசொதரைனயின்
எண்ணிக்ரைக 3 – சரி தொவேன!
இப்வே ொது, கிரைள ரிச் வேசொதரைன புரிந்திருக்கும் என நிரைனக்கிவேறன். ரி ரிச் வேசொதரைன,
கிரைள ரிச் வேசொதரைன ஆகிய இ ண்டுவே) இப்வே ொது உங்களுக்குத் பதரியும் அல்ல ொ?
இ ண்ரைடயும் வேசர்த்துப் ொர்த்தொல் ஏதொ து வேதொன்றுகிறதொ? “ஆ)ொம்! ஆ)ொம்! கிரைள ரிச்
வேசொதரைனரைய நூறு விழுக்கொடு முடித்தொல் ரி ரிச் வேசொதரைனரையயும் நூறு விழுக்கொடு
முடித்தது வே ொல் தொன்! சரிதொவேன! கணியம் ொசகர்களொ? பகொக்கொ?” என்கிறீர்களொ? க க க
வே ொங்கள்! இவ் ளவு கூர்ரை)யொன ஆளொக நீங்கள் இருந்தொல் – ழிச் வேசொதரைன என்றொல்
என்ன என்றும் ொர்த்து விடுவே ொ)ொ? அடுத்த திவில் ொர்ப்வே ொம்!

ப ள்ரைளப் ப ட்டி உத்திகள் – 3
இந்தப் திவில் >ொம் ொர்க்கவிருப் து

ழிச் வேசொதரைன முரைற தொன்!

52

3)

ழிச் வேசொதரைன முரைற (Path Coverage)

ஒரு நி லின் எல்லொ ழிகரைளயும் வேசொதித்துப் ொர்ப் து தொன் ழிச் வேசொதரைன முரைற
ஆகும்.
>ொம் இது ரை ொர்த்த வேசொதரைன முரைறகரைள எல்லொம் ரை த்து சுழல் முரைற
கடினத்தன்ரை) (‘Cyclomatic Complex)ity’)ரையக் கண்டுபிடிக்கலொம். அபதன்ன ‘சுழல்
முரைற கடினத்தன்ரை)’ – வே வே புதிதொக இருக்கிறது – ஒன்றுவே) புரியவில்ரைல –
என்பறல்லொம் நிரைனக்கத் பதொடங்கி விடொதீர்கள். இன்னும் அடுத்த ஐந்து
நிமிடங்களுக்குள் புரிந்து விடும். கீழுள்ள டத்ரைதப் ொருங்கள்.

ஒரு நி ரைலத் தொன் இப் டிப் ட)ொக ரை ந்து ரை த்திருக்கிவேறொம்.
இங்கு ப)ொத்தம் உள்ள மூடிய குதிகள் 5, ப ளிப் குதி 1 என ப)ொத்தப் குதிகள் 6.
சுழல்முரைற கடினத்தன்ரை) என் து எப் டிச் சுழன்றொலும் இந்த நி ரைலச் வேசொதிப் தற்கு
என்பனன்ன ழிமுரைறகள் இருக்கின்றன என்று பசொல் து! அவ் ளவுதொன்! வே)ல் உள்ள
நி லில் ப)ொத்தப் குதிகள் 6. அதொ து, ஆக, இதன் கடினத்தன்ரை) சற்றுக் கூடுதல் தொன்!
இவேத வே ொல் கீழ் உள்ள நி ரைலப் ொருங்கள். ஒவே வே>ர்வேகொட்டில் இந்த நி ல் யணிக்கிறது.
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சுழல்முரைற கடினத்தன்ரை) – கண்டுபிடிப் து எப் டி?
முதல் நி லில் உள்ள ட்டங்கள் 13. இந்த ட்டங்கரைள ‘Nodes’ என்று குறிப்பிடு ொர்கள்.
ப)ொத்தமுள்ள அம்புக்குறிகள் 17. அம்புக்குறிகள் ‘Edges’ எனப் டும். பிரிக்கும்
ட்டங்கள் – அதொ து எந்பதந்த ட்டங்களில் இருந்து ஒன்றுக்கு வே)ற் ட்ட
அம்புக்குறிகள் ருகின்றனவே ொ (அந்த அம்புக்குறிகள் – புது ழிகரைளக் கொட்ட வே ண்டும்)
அரை – பிரிக்கும் ட்டங்கள் (Predicate Nodes) எனச் பசொல்லப் டுகின்றன. அ ற்றின்
எண்ணிக்ரைக இங்கு, 5.
இங்கு சுழல்முரைற கடினத்தன்ரை)(Cyclomatic Complex)ity – CC) என் து,
CC = E-N+2
CC -> Cyclomatic Complex)ity, E – Edges, N – Nodes
அதொ து, CC = 17-13+2 => 6. அதொ து 6 ழிகளில் இந்த நி ல் கட்டொயம் வேசொதிக்கப் ட
வே ண்டும். எரை பயரை அந்த ஆறு ழிகள்?
 1-2-3-5-7-11-13
 1-2-3-5-8-11-13
 வே)ல் உள்ள 2 ழிகளில் 11 இல் இருந்து ( டத்ரைதப் ொர்க்கவும்) 2 க்குப் வே ொய்
மீண்டும் அவேத ழியில் ரு து
 1-2-4-6-9-12-13
 1-2-4-6-10-12-13
 வே)ல் உள்ள 2 ழிகளில் 12 இல் இருந்து ( டத்ரைதப் ொர்க்கவும்) 4 க்குப் வே ொய்
மீண்டும் அவேத ழியில் ரு து
சுழல்முரைற கடினத்தன்ரை)ரைய முடிவு பசய் தில் ஒரு ட்டரைதவேயொ, அம்புக்குறிரையவேயொ
நீங்கள் எண்/ொ)ல் விட்டொல் கூட, கடினத்தன்ரை)யின் )திப்பு )ொறி விடும். எனவே ,
ஏதொ து ஒரு )ொற்று ழியில் அந்தக் கடினத்தன்ரை) )திப்பு சரியொனது தொன்! என் ரைத
உறுதிப் டுத்த வே ண்டும் அல்ல ொ?
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அந்தச் சூத்தி ம் தொன் –
CC = P + 2
P – Predicate Node – பிரிக்கும் ட்டம்
இங்கு பிரிக்கும் ட்டங்கள் – 2, 5, 4, 6 என ப)ொத்தம் >ொன்கு.
எனவே CC = 4 + 2 => 6
இந்தக் கடினத் தன்ரை) )திப்பும் இதற்கு முன் >ொம் கண்டுபிடித்த )திப்பும் ப ொருந்த
வே ண்டும். அப்வே ொது தொன், >ொம் சரியொன )திப்ரை க் கண்டுபிடித்திருக்கிவேறொம் என்று
அர்த்தம்!
இப்வே ொது வே)ல் உள்ள முதல் நி லுக்கு, ரி ரிச் வேசொதரைன, கிரைள ரிச் வேசொதரைன,
ழிச்வேசொதரைன ஆகியன ற்றின் )திப்புகரைளக் பகொஞ்சம் வேயொசிக்கலொ)ொ?
ழிச் வேசொதரைன – 6 – இப்வே ொது தொன் ொர்த்வேதொம் – எத்தரைன ழிகள் இருக்கின்றன
என்று!
ரி ரிச் சோதனை முறை  வேசாதனை முறை ! – இதற்கொன எளிய ழிமுரைற – எல்லொ ட்டங்கரைளயும்
(Edges) இரை/க்கும் ழிகள் எத்தரைன இருக்கின்றன என்று ொர்ப் து – இங்கு
 1-2-3-5-7-11-13
 1-2-3-5-8-11-13
 1-2-4-6-9-12-13
 1-2-4-6-10-12-13
என்று >ொன்கு ழிகள் இருக்கின்றன. எனவே , ரி ரிச் வேசொதரைனயின் )திப்பு 4 ஆகும்.
கிரைள ழிச் வேசொதரைன – இதற்கொன எளிய ழிமுரைற – எல்லொ அம்புக்குறிகரைளயும் (Nodes)
இரை/க்கும் ழிகள் எத்தரைன இருக்கின்றன என்று ொர்ப் து – இங்கு
 1-2-3-5-7-11-13
 1-2-3-5-8-11-13
 1-2-4-6-9-12-13
 1-2-4-6-10-12-13
 1-2-3-5-7-11-2-மீண்டும் 13 ரை ,
 இவேத வே ொல், 1-2-4-6-9-12-4-மீண்டும் 13 ரை
எனக் கிரைள ழிச் வேசொதரைனயின் )திப்பு 6 ஆகும்.

முதன்ரை)யொன குறிப்பு:
100 % ழிச் வேசொதரைன பசய்தொல் 100% கிரைள ழிச் வேசொதரைன பசய்தது வே ொல் ஆகும்.
100% கிரைள ழிச் வேசொதரைன பசய் து 100% ரி ரிச் வேசொதரைன பசய்தது வே ொல் ஆகும்.
)ொற்ற ழிச் வேசொதரைனரைய(Mutation Testing) அடுத்த திவில் வே சுவே ொம்.
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ப ள்ரைளப் ப ட்டி உத்திகள் -4

)ொற்ற

ழிச் வேசொதரைன(Mutation Testing)

அபதன்ன )ொற்ற ழிச் வேசொதரைன? ஒரு சின்ன கரைத ழியொக இரைதப் புரிந்து பகொள்வே ொம்.
அருள், வியன் – இரு ரும் >ண் ர்கள்; ப)ன்ப ொறியொளர்கள். இரு ரும் இரை/ந்து
இரை/யத்தளம் ஒன்ரைற டி ரை)க்கிறொர்கள். இரை/யத்தளத்தின் பின்னணி நிறம்
சி ப் ொக இருந்தொல் ளிச்பசன்று எல்வேலொருக்கும் பிடித்தது வே ொல் இருக்கும் என்று
நிரைனக்கிறொர் அருள். ஆனொல், வியனுக்வேகொ வே பறொரு எண்/ம் – பின்னணி நிறம்
ச்ரைசயொக இருந்தொல், ொர்ப் தற்குப் சுரை)யொக இருக்குவே) என் து வியனின் கருத்து.
இரு ரும் ஒரு ரை இன்பனொரு ர் )ொற்ற முயல்கிறொர்கள் – முடியவில்ரைல. தங்கள்
கருத்ரைத )ற்பறொரு ர் மீது திணிக்க இரு ருக்கும் விருப் ம் இல்ரைல. இரு ரும்
உட்கொர்ந்து வேயொசிக்கிறொர்கள். அப்வே ொது அருள் ஒரு வேயொசரைனரையச் பசொல்கிறொர் – “இந்த
இரை/யத்தளத்ரைத ஒரு ொ ம் சி ப்புப் பின்னணிவேயொடு ப ளியிட்டுப் ொர்ப்வே ொம் –
சி ப்புப் பின்னணி பிடித்திருக்கிறதொ என்று வேகட்டு ஒரு ப ொத்தொரைன இரை/யத்தளத்தில்
ரை த்து விடுவே ொம். எத்தரைன வே ர் விரும்புகிறொர்கள் என்று க/க்கிட்டுக் பகொள்வே ொம்.
பிறகு – ஒரு ொ ம் கழித்து – தளத்தின் பின்னணிரையப் ச்ரைச நிறத்திற்கு )ொற்றி விடுவே ொம்.
திரும் வும் இவேத வே ொல், ச்ரைசப் பின்னணிரைய எத்தரைனப் வே ர் விரும்பியிருக்கிறொர்கள்
என்று ொர்ப்வே ொம். >ம்ரை) விட, ொடிக்ரைகயொளர்கள் அறி ொளிகள் அல்ல ொ?
அ ர்களுரைடய முடிவில் எது ப ரும் ொன்ரை)வேயொ அரைத எடுத்துக் பகொள்வே ொம்!” – இது
தொன் அந்த வேயொசரைன! வேயொசரைனரையக் வேகட்ட உடவேனவேய வியனுக்குப் பிடித்துப் வே ொய்
விடுகிறது. “இந்த வேயொசரைனப் டி, இன்னும் நீலம்,)ஞ்சள் என்று எல்லொ நிறங்கரைளயும்
கூட )ொற்றிப் ொர்க்கலொவே)!” என்கிறொர் வியன். “ஆ)ொம்! வே ண்டு)ொனொல் அரைதயும்
பசய்யலொம்” – இது அருள்.
இந்தக் கரைத உங்களுக்குப் புரிந்தொல் வே ொதும். நீங்கள் )ொற்ற ழிச் வேசொதரைனயின்
அடிப் ரைடரையப் புரிந்து பகொண்டீர்கள். இவேத தொன் )ொற்ற ழிச் வேசொதரைன! வே)ல் உள்ள
கரைதயில் இரை/யத்தளத்ரைத எடுத்து வே று ண்/ம் பூசினொர்கள் அல்ல ொ? அதற்குப்
திலொக,
1) ஒரு ப)ன்ப ொருள் நி ரைல எடுத்துக் பகொள்ள வே ண்டும். அதில் சின்னச் சின்ன
)ொற்றங்கள் பசய்து – ஒவ்ப ொரு )ொற்றத்திற்கும் ஒரு >கல்( டி) எடுத்து ரை த்துக் பகொள்ள
வே ண்டும். இந்த >கலுக்குத் தொன் )ொற்ற ழி (Mutant) என்று ப யர்.
2) இப்வே ொது ஏற்பகனவே >ொம் எழுதி ரை த்திருக்கும் படஸ்ட் வேகஸ்கரைள )ொற்றங்கள்
பசய்யப் டொத மூல நி லிலும் பசயல் டுத்திப் ொர்க்க வே ண்டும்; )ொற்றங்கள்
பசய்யப் ட்ட >கல்( டி)களிலும் பசயல் டுத்திப் ொர்க்க வே ண்டும்.
3) பிறகு, படஸ்ட் வேகஸ்களின் முடிவுகள் அரைனத்ரைதயும் ஒன்றொகத் பதொகுத்து ஒப்பிட
வே ண்டும்.
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4) இதில் எந்த )ொற்ற ழி – குரைற ொன குரைறகரைளவேயொ அல்லது குரைறகவேள இல்லொத
ழிரையவேயொ கொட்டுகிறவேதொ – அரைத இறுதி நி லொக எடுத்துக் பகொள்ளலொம்.
இப் டிச் பசய் து தொன் )ொற்ற ழிச் வேசொதரைன (Mutation Testing) என் தொகும். இந்தச்
வேசொதரைனரைய எளிதொக்க, கட்டற்ற ப)ன்ப ொருள் ஏதொ து இருக்கிறதொ? என்று
வேகட்கிறீர்களொ? இல்லொ)ல் இருக்கு)ொ? ஜம் பிள் (Jumble), ஸ் டிடைரக் கர் (Stryker) என்று நிரைறய
இருக்கின்றன.
இந்தப் திவே ொடு ப ள்ரைளப் ப ட்டிச் வேசொதரைன முரைறகரைள மூட்ரைட கட்டி விடலொம்.
இனி அடுத்த திவில் கருப்புப் ப ட்டி, ப ள்ரைளப் ப ட்டிச் வேசொதரைனகளில்
கண்டுபிடிக்கப் டும் பிரைழகரைள எப் டிப் தி து? யொரிடம் பசொல் து? அந்தப்
பிரைழகரைளத் திருத்த வே ண்டியது யொர்? இப் டிப் ல வேகள்விகரைளப் ொர்க்க வே ண்டியது
இருக்கிறது – பதொடர்ந்து வே சுவே ொம்!

பிரைழ கண்டுபிடிப் து - பிரைழப்வே அது தொன்!
இது பிரைழகரைளப் ற்றிப் வே ச வே ண்டிய வே> ம். இப்வே ொது ரை , படஸ்ட் வேகஸ்கள்
எழுது து, உத்திகள் குத்து வேசொதிப் து - ஆகிய ற்ரைறப் ொர்த்து விட்வேடொம். இப்வே ொது
>ொம் கண்டுபிடிக்கும் பிரைழகரைள - எங்வேக தி து? யொரிடம் பசொல் து? யொர் அரைதப்
ொர்ப் ொர்கள்? யொர் திருத்து ொர்கள்? அ ர்கள் திருத்தியது, >)க்கு எப் டித் பதரிய ரும்?
அதன் பிறகு படஸ்டர்களொகிய >ொம் பசய்ய வே ண்டியது என்ன? இப் டி அடுக்கடுக்கொக
நிரைறய வேகள்விகள் இருக்கின்றன. நிரைறய வேகள்விகள் என்றொல் - தில்களும் நிரைறய
இருக்குவே) என்று நிரைனக்கிறீர்களொ? அது தொன் இல்ரைல! மிக எளிதொகப் ொர்த்து விடலொம்.
பிரைழகரைளப் ற்றிப் வே சு தற்கு முன்பு, வே பறொரு கரைத வே சுவே ொம். கரைத தொன் >)க்குப்
பிடிக்குவே)! இந்த முரைற >ம்முரைடய >ொயகனின் ப யர் கவின். கவினுக்குச் சின்ன யதில்
இருந்வேத அரைலவே சிகள் மீது அலொதி ஆர் ம். அ னுக்குக் கல்லூரிக் கொலத்திவேலவேய
எல்லொவித அரைலவே சிகள் ற்றி அத்துப் டி! டிப்பு முடித்து வே ரைலக்கு ந்த பிறகு
அரைலவே சி தொன் அ னுக்கு உற்ற >ண் ன் என்று பசொல்லும் அளவு அரைலவே சிப் பிரியன்.
அப் டிப் ட்ட னுக்கு ந்தது வேசொதரைன!
கடந்த சில >ொட்களொக எந்த அரைழப்பும் அ னுக்கு ரு துமில்ரைல; அ னொல் யொரை யும்
அரைழக்கவும் முடியவில்ரைல. அ னும் அரைலவே சிரைய அரை/த்து உயிர்ப் து, சிம்
அட்ரைடரையக் கழற்றி )ொட்டு து என்று எல்லொ ரைக முயற்சிகரைளயும் பசய்து விட்டொன்.
சரி பசய்த ொடில்ரைல. கரைடசியொக என்ன பசய் பதன்வேற பதரியொ)ல், சிம் நிறு னத்தின்
ொடிக்ரைகயொளர் வேசரை ரை)யத்ரைதத் பதொடர்பு பகொண்டொன். தமிழுக்கு எண் ஒன்ரைற
அழுத்தினொன். எதிர்முரைனயில் ஓர் இனிரை)யொன கு ல் - 'OS Compatibility Test') /க்கம்! தங்களுக்கொக உத க்
கொத்திருப் து ப ண் ொ! என்ன சிக்கல்னு பதரிஞ்சிக்கிடலொ)ொ?". " /க்கங்க! என் ப யர்
கவின். கரைடசி 2,3 >ொளொவே என் வே சியில் இருந்து யொருக்கும் அரைழப்பு வே ொகல,
எனக்கும் யொருரைடய அரைழப்பும் ல. " என்றொன் கவின். "உங்க கஷ்டம் எங்களுக்குப்
புரியுது! நீங்க என்ன அரைலவே சி யன் டுத்துறீங்கனு பதரிஞ்சுக்கலொ)ொ?" - ப ண் ொ.
கவின் பசொன்னொன். "அந்தப் வே சியில, ஸ்லொட் 1 ஆ, ஸ்லொட் 2 ஆ - எந்த ஸ்லொட்ல - நீங்க
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சிம் அட்ரைடரைய ச்சிருக்கீங்கன்னு பகொஞ்சம் பசொல்ல முடியு)ொ சொர்?" - இந்தக் வேகள்வி
கவிரைனச் சற்வேற எரிச்சல் டுத்தினொலும் கட்டுப் டுத்திக் பகொண்டு, "2 ஸ்லொட்ல எந்த
ஸ்லொட்டில் இருந்தொலும் சிம் வே ரைல பசய்யனும் இல்ரைலயொ?" என்று வேகட்டொன். இதன்
பிறகு, ப ண் ொ த ப்பில் இருந்து, "சிம்ரை) ஒரு தடரை கழற்றி )ொட்டினீர்களொ?
அரைலவே சிரைய ஒரு தடரை அரை/த்து உயிர்ப்பித்தீர்களொ?" என்று ொ ம் ரிய)ொக
ொடிக்ரைகயொளர் வேசரை ரை)யத்தில் இருந்து வேகட்கப் டும் வேகள்விகள். எல்லொக்
வேகள்விகளுக்கும் ப ொறுரை)யொகப் தில் பசொன்னொன் கவின். கரைடசியில் "எங்களுரைடய
பதொழில்நுட் அணியில் இருந்து இன்னும் 24 )ணி வே> த்திற்குள் உங்கரைளத் பதொடர்பு
பகொள் ொர்கள். இந்த >ொள் இனிய >ொளொக அரை)ய எங்களுரைடய ொழ்த்துகள்" என்ற ொறு
பதொடர்ரை த் துண்டித்தொள் ப ண் ொ.
இப்வே ொது கரைதரையப் டித்துக் பகொண்டிருக்கும் உங்களிடம் ஒரு வேகள்வி ொடிக்ரைகயொளரிடம் வே சத் பதொடங்கியதில் இருந்து பதொடர்ரை த் துண்டித்தது ரை
ப ண் ொ என்பனன்ன பசய்திருப் ொள்?
1) அரைழப்பு ந்த உடன், என்ன சிக்கல் என்று வேகட்டிருக்க வே ண்டும். அரைதக் குறித்து
ரை த்திருக்க வே ண்டும்.
2) சிக்கல் ற்றி வி )ொகத் பதரிந்து பகொண்டு அரைதயும் குறித்து ரை த்திருக்க வே ண்டும்.
3) ொடிக்ரைகயொளர் சிக்கரைலத் தீர்க்க என்பனன்ன பசய்தொர் - அப் டியும் சிக்கல் தீ வில்ரைல
என் ரைதக் வேகட்டு குறித்து ரை த்திருக்க வே ண்டும்.
4) ொடிக்ரைகயொளரின் சிக்கலின் தீவி ம் எப் டிப் ட்டது எனத் பதரிந்து பகொண்டிருக்க
வே ண்டும். அரைதப் ப ொறுத்துத் தொன், சிக்கரைல 24 )ணிவே> த்தில் தீர்ப் தொ? 48
)ணிவே> த்தில் தீர்ப் தொ? இல்ரைல இன்னும் அதிக வே> ம் எடுக்கலொ)ொ? என்று முடிவு
பசய்திருக்க வே ண்டும்.
5) வே)ற்பகொண்டு இந்தச் சிக்கரைலத் தீர்க்கும் வே ரைலரைய யொருக்கு ஒதுக்கு து என்று முடிவு
பசய்திருக்க வே ண்டும்.
6) தொன் ொடிக்ரைகயொளரிடம் என்ன வே சிவேனொம் என் ரைதக் குறித்து ரை த்திருக்க
வே ண்டும்.
7) இரை தவிர்த்து, ொடிக்ரைகயொளர் - வேசரை ரை)யத்ரைதத் பதொடர்பு பகொண்ட >ொள்,
வே> ம், அந்த அரைழப்ரை எடுத்த ர் யொர், அந்த அரைழப்புக்பகன தனிவேய ஓர் எண்,
அரைழப்பு முடிந்ததும் தொனியங்கியொக ொடிக்ரைகயொளர் எண்ணுக்கு ஒரு குறுஞ்பசய்தி ஆகிய அரைனத்ரைதயும் ொடிக்ரைகயொளர் வேசரை ரை)ய நிறு னம் ஒருங்கிரை/த்திருக்க
வே ண்டும்.
இரை தொவே) உங்களுரைடய ஊகங்கள்! பசம்ரை)யொகச் பசொன்னீர்கள் வே ொங்கள். இவேத
வே ொல, ஒரு கரைதரையத் தொன் படஸ்டரும் பசொல்லப் வே ொகிறொர் - ஒவே ஒரு
வித்தியொசத்வேதொடு! அந்த ஒவே ஒரு வித்தியொசம் என்ன என்று வேகட்கிறீர்களொ? சொதொ /)ொக,
ொடிக்ரைகயொளர் வேசரை ரை)யத்தில் - ஓர் அரைழப்பில் - ொடிக்ரைகயொளர், வேசரை ரை)ய
அதிகொரி என இரு ர் உண்டு. ப)ன்ப ொருள் வேசொதரைனயில் ஒவே ஒரு ர் )ட்டும் தொன்!
அ ர் தொம் படஸ்டர்!
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1) படஸ்டவே ொடிக்ரைகயொள ொகத் தன்ரைன நிரைனத்துக் பகொண்டு த றுகரைளக்
கண்டுபிடிக்க வே ண்டும். 2) அ வே ொ. வேச. ரை)ய அதிகொரியொகத் தன்ரைன உரு கித்துக்
பகொண்டு - அந்தத் த றுகரைளப் திய வே ண்டும். இ ண்ரைடயும் ஒரு வே பசய்ய
வே ண்டும்.
த றுகள் (அல்லது பிரைழகள்) கண்டுபிடித்து அரைதப் திந்து உரிய அணிக்குத்
பதரியப் டுத்த வே ண்டும். உரிய அணி எது என் து பதரியொத சூழலில் தன்னுரைடய
அணித்தரைலரை)க்குத் பதரியப் டுத்த வே ண்டும். >ொம் வே)வேல ொர்த்த கவின் - ப ண் ொ
உரை யொடரைலவேய ஒரு பிரைழயொகப் திந்தொல் எப் டி இருக்கும் என்று ொர்ப்வே ொ)ொ?
பிரைழ எண்: 1234 >ொள்: 27-அக்வேடொ ர்-2019 வே> ம்: 07:45 கொரைல
கண்டுபிடித்த ர்: கவின் தீர்ப் து: ப ண் ொ
நிரைல: புதிது
தரைலப்பு: இ ண்டு >ொட்களொக அரைழப்பு /வே ொகவில்ரைல.
சிக்கலின் ொதிப்பு: தீவி ம் தீர்ப் து: எளிதொகத் பதரியவில்ரைல
வி ம்:
கடந்த 2, 3 >ொட்களொக, ொடிக்ரைகயொளருக்கு எந்த அரைழப்பும் வில்ரைல. அ ொலும்
யொரை யும் கூப்பிட முடியவில்ரைல. ஆனொல், குறுஞ்பசய்தி அனுப் / ப ற முடிகிறது.
டிகள்:
1) ொடிக்ரைகயொளருக்கு கடந்த 2, 3 >ொட்களொக, ொடிக்ரைகயொளருக்கு எந்த அரைழப்பும்
வில்ரைல. அ ொலும் யொரை யும் கூப்பிட முடியவில்ரைல.
2) அ ர் தம்முரைடய சிம்ரை) ஸ்லொட் )ொற்றி ரை த்து முயன்றிருக்கிறொர். அப் டியும் சிக்கல்
தீ வில்ரைல.
3) ஓரிரு முரைற, அரைலவே சிரைய அரை/த்து உயிர்ப்பித்திருக்கிறொர். அப் டியும் சிக்கல்
தீ வில்ரைல.
4) ொடிக்ரைகயொளரின் க/க்கில் வே ொது)ொன அளவு இருப்பும் இருக்கிறது.
இயங்கு சூழல்: சொம்சங் வேi7 புவே ொ, ஆண்டி ொய்டு 6
சொன்றுகள்:
அரைலவே சியின் ஸ்கிரீன்ஷொட், அரைழப்ரை முயலும் வே ொது சிம் நிறு னத்தில் உரு ொகும்
அடிப் ரைடயொன சில வேகொப்புகள்
இந்தத் தக ல்கரைளத் தொம் - பிரைழரையப் தியும் வே ொது ஒரு படஸ்டர் பசொல்ல வே ண்டும்.
இரைதத் தொன் பிரைழ தித்தல் (Bug Reporting) என்று பசொல் ொர்கள். இதில், சிக்கலின்
ொதிப்பு, தீர்ப் து என்பறல்லொம் என்பனன்னவே ொ பசொல்கிறீர்கவேள அரை பயல்லொம்
என்ன? இந்த எடுத்துக்கொட்டில் கண்டுபிடித்த ர் கவின் என்றும் தீர்ப் து: ப ண் ொ
என்றும் பசொல்லியிருக்கிறீர்கள். ப)ன்ப ொருள் வேசொதரைனயில் இந்த இ ண்டுவே)
படஸ்டரை த் தொவேன குறிக்கும்? நிரைல: புதிது என்றொல் என்ன? இயங்கு சூழல், சொன்றுகள்
எதற்கொகச் வேசர்த்திருக்கிறீர்கள்? இப் டி அடுக்கடுக்கொக நிரைறய வேகள்விகள் ருகின்றன ொ?
இந்தக் வேகள்விகளுக்கும் இ ற்வேறொடு வேசர்த்து பிரைழ ொழ்க்ரைக ட்டம் என்றொல் என்ன
என் ரைதயும் அடுத்த திவில் ொர்ப்வே ொ)ொ?
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‘பிரைழ'OS Compatibility Test')ப்ரை த் பதொடர்வே ொம்!
வே ொன திவு ல வேகள்விகளுடன் முடிந்திருந்தது. அந்தக் வேகள்விகளுக்கும்
எல்லொ ற்றிற்கும் தில் ொர்த்து விடுவே ொ)ொ?

பிரைழ எண் (Bug ID):
ஒவ்ப ொரு பிரைழக்கும் ஒதுக்கப் டும் தொனியங்கி எண். இந்த எண்ரை/க் பகொண்டு தொன்
பிரைழரைய அரைடயொளம் கண்டுபிடிப் ொர்கள்.

கண் டு பிடித் த ர்  (Opened By): Opened By): ):
பிரைழரையக் கண்டுபிடித்த ர் ப யரை ப் தி தற்கொக இந்த ஏற் ொடு. பிரைழயில் ஏதொ து
சந்வேதகம் ந்தொல், இ ரை க் வேகட்கலொம் அல்ல ொ? அதற்கொகத் தொன்!
டெபாறுப் பு  (Opened By): Assigned To): ):
பிரைழரையச் சரி பசய் து யொர்? என்று இங்குக் குறிப்பிடு ொர்கள். யொர் சரி பசய் து என்று
முடிவு பசய்து விட்டொல், அந்த நி லர் ப யரை வே> டியொகச் பசொல்லி விடலொம்.
இல்ரைலபயனில் எந்த அணி - பிரைழரையத் தீர்க்க வே ண்டிய ப ொறுப்பில் உள்ளவேதொ அந்த
அணித் தரைல ர் ப யரை க் குறிப்பிடலொம்.
நிரைல (Status):
பிரைழயின் தற்வே ொரைதய நிரைல என்ன என்று பசொல் து. இதில் புதியது,
ஒப் ரைடக்கப் ட்டது, தீர்க்கப் ட்டது, முடிந்தது எனப் ல நிரைலகள் இருக்கலொம். இரைதப்
ற்றி விரி ொகப் பின்னர் ொர்ப்வே ொம்.

தரைலப்பு (Title):
பிரைழயின் தரைலப்பு - பிரைழ எரைதப் ற்றியது என்று பசொல் து.

சிக்கலின் ொதிப்பு(Severity):
இப்வே ொது >ொம் தியும் பிரைழ - ொடிக்ரைகயொளருக்கு எவ் ளவு ொதிப்ரை ஏற் டுத்தும்
என்று பசொல் து. ஒரு படஸ்டருக்கு - ொடிக்ரைகயொளருக்கு ஏற் டும் ொதிப்பு ற்றிய
ட்டறிவு வேதரை என் தொல், இரைத படஸ்டவே திய வே ண்டும். ப ொது நிரைலயில்,
ொதிப்ரை
 குரைறவு
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>டுத்த ம்
அதிகம்
என்று ரைகப் டுத்து ொர்கள். சில வே> ங்களில் 1,2,3 என எண்கரைளக் பகொண்டு
ரிரைசப் டுத்து தும் உண்டு.



தீர்வு(Priority):
ஒரு பதொழில்நுட் ச் சிக்கரைலத் தீர்ப் தற்கு எவ் ளவு கொலம் ஆகும் என் ரைத ஒரு
படஸ்ட ொல் பசொல்ல முடியொது அல்ல ொ? அதனொல் இரைத )ட்டும் படஸ்டர் நி ப் ொ)ல்
விட்டு விடு ொர். பதொழில்நுட் அணிவேயொ, நி லர்(developer) அணிவேயொ இரைத,
 எளிது
 >டுத்த ம்
 கடினம்
என்று ரைகப் டுத்து ொர்கள்.
சுருக்க)ொகப் புரிந்து பகொள் தொக இருந்தொல்:

ொதிப்பு - யனருக்கு ஏற் டும் ொதிப்ரை ப் ப ொருத்தது.
 தீர்வு - தீர்வுக்கு ஆகும் வே> த்ரைதப் ப ொருத்தது.

வி

ம் (Description):

தரைலப்ரை ப் ற்றி ஓரிரு

ரிகளில் வி

)ொகச் பசொல் து.

டிகள்(Steps):
என்பனன்ன டிகரைளச் பசய்யும் வே ொது இப் டிப் ட்ட பிரைழ ந்தது என் ரைதச்
பசொல் து. இந்தப் டிகரைளத் தொன் நி லர் அணி ஒவ்ப ொரு டியொகச் பசய்து ொர்த்து
பிரைழரைய உறுதிப் டுத்து ொர்கள். அதற்கொகத் தொன் டிகரைள ரிரைசப் டிச் பசொல் து.
இயங்குசூழல் (Environment):
பிரைழரைய எந்தச் சூழலில் கண்டுபிடித்வேதொம் என்று பசொல் து - அதொ து, ன்ப ொருள்
தக ல்கள்( இன்படல் ஐ 3 என் து வே ொன்று), ப)ன்ப ொருள் தக ல்கள் (லினக்ஸ் மின்ட்
19, 64 பிட் இயங்கு தளம், யர் ொக்ஸ் உலொவி என் ன வே ொன்று) ஆகிய ற்ரைறச்
பசொல் து. சில ச)யங்களில் ஒரு பிரைழ - எல்லொ இயங்குசூழல்களிலும் ொது. சில
சூழல்களில் )ட்டும் ரும். அது வே ொன்ற ச)யத்தில் பிரைழரையப் வே ொக்கும் நி லருக்கு
இயங்குசூழல் ற்றிய வி ங்கள் இன்றியரை)யொதரை அல்ல ொ? அதற்குத் தொன் இந்த
ஏற் ொடு.
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இரை/ப்புகள்(Attachments):
படஸ்டர் கண்டுபிடித்த பிரைழக்குச் சொன்றொக இருக்கும் அரைனத்து வி ங்களும் இதில்
பகொடுக்கப் டும். ஸ்கிரீன்ஷொட் (திரை ப் பிடிப்பு), பிற வேகொப்புகள் ஆகியன இதில்
வேசர்க்கப் டும்.
பிரைழ திப் து (Bug Reporting) எப் டி என் ரைதத் தொன் இப்வே ொது >ொம்
ொர்த்திருக்கிவேறொம். இன்னும் பிரைழ ொழ்க்ரைக ட்டத்ரைதப் ற்றி >ொம் வே சவே
இல்ரைலவேய! என்கிறீர்களொ? அடுத்த திவில் அந்த ட்டத்ரைத ரை ந்து விடுவே ொம்.
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பிரைழ

ொழ்க்ரைக

ட்டம்(Bug Life Cycle)

'OS Compatibility Test') ொழ்க்ரைக ஒரு ட்டம்'OS Compatibility Test') என்று பதரியும் - அபதன்ன பிரைழ ொழ்க்ரைக ட்டம்? பிரைழயொன
ொழ்க்ரைக ட்ட)ொ? என்று வேகட்கிறீர்களொ? இல்ரைல! >ம்முரைடய ொழ்க்ரைக எப் டி ஒரு
ட்டவே)ொ, அவேத வே ொல, சொப்ட்வே ர் படஸ்டிங் மூல)ொக >ொம் ப)ன்ப ொருளில்
கண்டுபிடிக்கும் பிரைழகளுக்கும் ஒரு ொழ்க்ரைக ட்டம் இருக்கிறது! எனவே , இது
பிரைழயின் ொழ்க்ரைக ட்டம்! அரைதப் ற்றிப் ொர்ப்வே ொம்!
ப)ன்ப ொருள் உரு ொக்கத்திற்குப் பிறகு, படஸ்டர்கள் ப)ன்ப ொருரைளச் வேசொதிக்கிறொர்கள்.
அந்தச் வேசொதரைன மூலம் ல்வே று பிரைழகரைளக் கண்டுபிடிக்கிறொர்கள். அந்தப் பிரைழகள்
கடந்து ரும் ல்வே று நிரைலகள் தொம் பிரைழ ொழ்க்ரைக ட்டத்ரைத அரை)க்கின்றன. அந்த
நிரைலகள் என்பனன்ன? ஏன் ல நிரைலகள் வேதரை ப் டும்? ொர்ப்வே ொ)ொ?
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( ட உதவி: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bugzilla_Lifecycle_coloraqua.png)
>ம் ொழ்க்ரைக எப் டிப் ல வே> ங்களில் ல ட்டம் அடிக்குவே)ொ, அவேத வே ொல் தொன்
பிரைழ ொழ்க்ரைக ட்டமும்! ஒவே வே>ர்வேகொட்டில் யணிக்கொது. ஒவ்ப ொரு வே> மும்
ஒவ்ப ொரு வேகொட்டில் யணிக்கும். ஒவ்ப ொன்றொகப் ொர்ப்வே ொ)ொ?

முதல் வேகொடு:
UNCONFIRMED → NEW → ASSIGNED → RESOLVED → VERIFIED → CLOSED
1) எப்வே ொதுவே) பிரைழ கண்டுபிடிக்கப் டும் வே ொது உறுதிப் டுத்தப் டொத
நிரைல(UNCONFIRMED)யில் இருக்கும்.
2) பிற படஸ்டர்கள் அந்தப் பிரைழரைய உறுதிப் டுத்தும் வே ொது, நிரைல புதியது(NEW) என
)ொற்றப் டும்.
3) பிறகு அந்தப் பிரைழ - நி லர் அணியில் உள்ள ஏதொ து ஒரு நி லருக்கு ஒதுக்கப் டும்.
அப்வே ொது நிரைல ப ொறுப்பு(ASSIGNED) என )ொற்றப் டும்.
4) நி லர் பிரைழரைய நீக்கிய பிறகு, அ ர் பிரைழயின் நிரைலரையத் தீர்ந்தது(RESOLVED)
நிரைலக்கு )ொற்றி விடு ொர்.
5) பிறகு அது படஸ்டருக்கு ஒதுக்கப் டும். படஸ்டர் வேசொதித்துப் ொர்த்து - பிரைழ
நீக்கப் ட்டிருந்தொல் சரி ொர்க்கப் ட்டது(VERIFIED) என )ொற்றப் ட்டு கரைடசியொக
'OS Compatibility Test')முடிந்தது'OS Compatibility Test')(CLOSED) நிரைலக்கு )ொற்றப் டும்.

இ ண்டொ து வேகொடு:
UNCONFIRMED → NEW → ASSIGNED → RESOLVED → REOPENED →
ASSIGNED → RESOLVED →CLOSED
முதல் வேகொட்டிற்கும் இ ண்டொ து வேகொட்டிற்கும் உள்ள வித்தியொசம் - மூன்றொ து டியில்
நி லர் பிரைழரைய நீக்கி விட்டதொகச் பசொல்கிறொர். ஆனொல் படஸ்டர் - தம்முரைடய
வேசொதரைனயில் பிரைழ நீங்கவில்ரைல என உறுதி பசய்கிறொர். அதொ து, தீர்ந்தது → 
)றுதிறப்புக்குப் வே ொய் மீண்டும் தீர்கிறது.

மூன்றொ து வேகொடு:
சில ச)யங்களில் ல படஸ்டர்கள் ஒரு ர் பிரைழ திந்தரைத அறியொ)ல் )ற்ற ர்களும்
அவேத வே ொலப் பிரைழரையப் திந்து விடு ொர்கள். இது வே ொன்ற சூழலில், அந்தப் பிரைழகள்
வே ொலி எனப் தியப் ட்டு நீக்கப் ட்டு விடும். அதொ து, அந்தக் வேகொடு
UNCONFIRMED → NEW → ASSIGNED → DUPLICATE → RESOLVED →
VERIFIED → CLOSED
என அரை)யும்.
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>ொன்கொ து வேகொடு:
வே று சில ச)யங்களில் படஸ்டர் தியும் பிரைழ, உண்ரை)யொன பிரைழயொக இல்லொ)ல்,
அ ருரைடய கணினியில் )ட்டும் சரி இயங்கொ)ல் இருக்கும். அரைதப் பிரைழ என
நிரைனத்து அ ரும் திந்து விடு ொர். அப் டிப் ட்ட பிரைழகள், சூழல் கொ /)ொக அரை)ந்த
பிரைழகள் (Environmental Issues) என அறியப் ட்டு நீக்கப் டும். அந்தக் வேகொடு,
UNCONFIRMED → NEW → ASSIGNED →WORKS FOR ME → RESOLVED →
VERIFIED → CLOSED என்னும் ரைகயில் இருக்கும்.

ஐந்தொ து வேகொடு:
ொடிக்ரைகயொளருரைடய வேதரை கள் அரைனத்தும் வேதடை சு ட் டு  ஆ ணத் தில்  பதளி ொகக்
பகொடுக்கப் ட்டிருக்கும். அந்த ஆ /த்ரைதச் சரி புரிந்து பகொள்ளொ)ல் படஸ்டர்கள் சில
வே> ங்களில் பிரைழகரைளப் தியும் நிரைல உண்டு. அந்த வே> ங்களில், அரை
தகுதியற்றரை (INVALID) என நிரைல )ொற்றப் ட்டு - நீக்கப் டும்.
UNCONFIRMED → NEW → ASSIGNED →INVALID → RESOLVED → VERIFIED
→ CLOSED

ஆறொ து வேகொடு:
படஸ்டர்கள் உரு ொக்கும் பிரைழகளின் ொதிப்பு (Severity) குரைற ொக இருக்கும் வே ொது,
நி லர்களுக்கு இருக்கும் ணிச்சுரை)ரையப் ப ொறுத்து சில பிரைழகள்
உறுதிப் டுத்தப் ட்டொலும் பின்னர்(LATER) அல்லது நிரைனவூட்டு(REMIND) நிரைலக்கு
)ொற்றப் டும்.
UNCONFIRMED → NEW → ASSIGNED →LATER → RESOLVED → VERIFIED
→ CLOSED
UNCONFIRMED → NEW → ASSIGNED →REMIND → RESOLVED → VERIFIED
→ CLOSED

ஏழொ து வேகொடு:
நி லர்களுக்குப் பிரைழகரைள நீக்கும் வே ரைல ஒதுக்கப் ட்ட பிறகு சில சூழல்களில் வே று
நி லருக்கு அந்தப் பிரைழ ஒதுக்கப் டும் நிரைல லொம். அதொ து,
UNCONFIRMED → NEW → ASSIGNED →NEW → RESOLVED → VERIFIED →
CLOSED
இரை வே ொல இன்னும் சில வேகொடுகள் கூட >ம்)ொல் வேயொசிக்க முடியும். ஆனொல், ப ொது
நிரைலயில் இருக்கும் பிரைழ ொழ்க்ரைக ட்டம் இவ் ளவு தொன்! இப்ப ொழுது - பிரைழ
ொழ்க்ரைக ட்டம் (Bug Life Cycle) ற்றி ஓ ளவு உங்களுக்குப் புரிந்திருக்கும் என்று
>ம்புகிவேறன்.
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ப)ன்ப ொருள் வேசொதரைன

ரைககள்

ப ொது ொக ப)ன்ப ொருள் வேசொதரைனகரைள(Software Testing - Types) இ ண்டு
ரைககளொகப் பிரிக்கலொம்.
 நிரைலத்த ரைக வேசொதரைன (Static Testing)
 இயக்க ரைக வேசொதரைன(Dynamic Testing)

நிரைலத்த

ரைக வேசொதரைன (Static Testing):

நிரைலத்த ரைக வேசொதரைன என் து உண்ரை)யில் ப)ன்ப ொருரைளச் வேசொதிப் து அன்று!
ப)ன்ப ொருளின் நி ல்(Code), வேதரை ஆ /ங்கள்(Requirement Documents),
டி ரை)ப்பு ஆ /ங்கள்(Design Documents) ஆகிய ற்ரைறச் வேசொதிப் து ஆகும்.
ப)ன்ப ொருரைளச் வேசொதிப் து என் து ப)ன்ப ொருளின் யரைனப் ப ொருத்து )ொறும்.
ஆனொல், நி ல், ஆ /ங்கள் ஆகிய ற்ரைறச் வேசொதிப் து என் து நிரைலயொனது அல்ல ொ?
அதனொல் தொன் இவ் ரைகச் வேசொதரைனக்கு நிரைலத்த ரைகச் வேசொதரைன என்று
ப யரிட்டிருக்கிறொர்கள்.
நிரைலத்த ரைக வேசொதரைனகரைள வே)லும் அதன் உட்பிரிவுகளொக,
=> திறனொய்வு முரைற (Review)
=> விளக்க முரைற (Walkthrough)
என்று இ ண்டு ரைககளொகப் பிரிக்கலொம்.

திறனொய்வு முரைற (Review) :
இந்தத் திறனொய்ரை முரைறசொ ொத் திறனொய் ொகவும் (Informal) பசய்யலொம்; முரைறயொன
திறனொய் ொகவும்(Formal) பசய்யலொம். முரைறசொ ொ(Informal Review)த் திறனொய்வு
என் தில் வே று ஒரு நி லர் நி ல், ஆ /ங்கள் ஆகிய ற்ரைற வே> ம் கிரைடக்கும் வே ொது
ஆய்ந்து ொர்ப் ொர். அ ர் தம்முரைடய ஆய்வு முடி ொக என்பனன்ன பசொல்ல வே ண்டும்
என் தற்கு எந்த ரை யரைறயும் கிரைடயொது. தம்முரைடய அனு த்தின் அடிப் ரைடயில்
அ ர் திறனொய்வு பசய்து முடிவுகரைள விளக்கு ொர். இந்தத் திறனொய்வு முரைறக்குத் தொன்
விளக்க முரைற(Walkthrough) என்று ப யர்.

முரைறயொன திறனொய்வு(Formal Review):
முரைறயொன திறனொய்வு என் து ஆய்வு(Inspection) என்று பசொல்லப் டும். இந்தத்
திறனொய்வில் யொர் யொர் கலந்து பகொள்ள வே ண்டும், எப்வே ொது திறனொய்வுக் கூட்டம்
>டக்கும், எங்கு >டக்கும் என் ன வே ொன்ற எல்லொவே) முரைறயொகத் திட்டமிட்டு >டத்தப் ட
வே ண்டும்.
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இந்த ரைக திறனொய்வுக் கூட்டத்ரைத ஏற் ொடு பசய் ருக்கு
ஏற் ொட்டொளர்(Moderator) என்று ப யர்.
 திறனொய்வுக் கூட்டத்தில் >டக்கும் அரைனத்ரைதயும் குறிப்ப டுப்
ருக்கு
குறிப்ப டுப் ர்(Scribe) என்று ப யர்.
 கூட்டத்தில் கலந்துபகொண்டு திறனொய்வு பசய்
ர்கள்
திறனொய் ொளர்கள்(Reviewers) என்று பசொல்லப் டு ொர்கள். அ ர்கள் எந்பதந்த
நி ல்கள், ஆ /ங்கள் ஆகிய ற்ரைறத் திறனொய்வுக்கு உட் டுத்து ொர்கள் என் து
ற்றிய ட்டியல் திறனொய்வுக்கூட்டத்திற்கு முன்னவே முரைறயொ எல்வேலொருக்கும்
பகொடுக்கப் டும்.
 யொருரைடய நி ல், ஆ /ங்கள் ஆகிய ற்ரைறத் திறனொய்வுக்கு
உட் டுத்துகிறொர்கவேளொ - அ ரை எழுத்தர்(Author) என்று பசொல் ொர்கள்.


இயக்க

ரைக வேசொதரைன(Dynamic Testing)

இயக்க ரைக வேசொதரைனகரைள >ொம் முன்னவே விரி ொகப் ொர்த்திருக்கிவேறொம். முழுரை)யொன
வேசொதரைனக்குப் பிறகு ொடிக்ரைகயொளர் பசய்யும் சில வேசொதரைனகள் இருக்கின்றன. என்ன –
படஸ்டர்கள் தொவே) வேசொதிப் ொர்கள்? ொடிக்ரைகயொளர்களும் வேசொதிப் ொர்களொ?
என்கிறீர்களொ? எல்லொ ரைகச் வேசொதரைனகளும் முழுரை)யொக முடிந்த பிறகு ொடிக்ரைகயொளர்கரைள ஈடு டுத்தி ொடிக்ரைகயொளர் ஏற்புச் வேசொதரைனகள்(User Acceptance
Testing) பசய்யப் டும்.
o ஆல் ொ வேசொதரைன (Alpha Testing)
o பீட்டொ வேசொதரைன (Beta Testing)
ஆகிய வேசொதரைனகள் பசய்யப் டும். ொடிக்ரைகயொளர்கள் என்றொல் எல்லொ
ொடிக்ரைகயொளர்களும் அல்லர்! வேதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட ஒரு சில ொடிக்ரைகயொளர்கள் இந்தச்
வேசொதரைன ொய்ப்பு பகொடுக்கப் டும். அபதன்ன ஆல் ொ வேசொதரைன, பீட்டொ வேசொதரைன?
ொர்ப்வே ொம் ஒவ்ப ொன்றொக!

ஆல் ொ வேசொதரைன:
>ொம் ப ளியிடப் வே ொகும் ப)ன்ப ொருரைள முழுரை)யொக படஸ்டர்கள் பகொண்டு வேசொதித்த
பிறகு - ப ளியீட்டிற்கு முன் வேதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட சில ொடிக்ரைகயொளர்கள் - >ம்
இடத்திற்கு
ரைழக்கப் டு ொர்கள். ப ளியிடப் வே ொகும் ப)ன்ப ொருரைள >ம்
கணினிகளில் நிறுவி அ ர்களிடம் பகொடுப்வே ொம். அ ர்கரைள புதிய ப ளியீட்ரைடப்
யன் டுத்திப் ொர்க்க வே ண்டு ொர்கள். அ ர்கள் யன் டுத்திப் பிரைழகள் ஏதொ து
இருந்தொல் பசொல் ொர்கள். இப் டிச் பசய் தில் ஒவே கல்லில் இ ண்டு )ொங்கொய்!
* ப)ன்ப ொருள் நிறு னத்திற்கும் ொடிக்ரைகயொளர் என்ன விரும்புகிறொர் என் து
ப ளியீட்டிற்கு முன்னர் பதரிந்து விடும்.
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* வேதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட ொடிக்ரைகயொளர்களும் இப் டி ப ளியீட்டிற்கு முன்னவே (பிறர்
யன் டுத்தத் பதொடங்கு தற்கு முன்னவே ) ஒரு ப)ன்ப ொருரைளப் யன் டுத்து ரைதப்
ப ருரை)யொக நிரைனப் ொர்கள்.

பீட்டொ வேசொதரைன:
பீட்டொ வேசொதரைன என் தும் ொடிக்ரைகயொளர் பசய் து தொன்! ஆனொல் ஒவே ஒரு
வித்தியொசம்! ஆல் ொ வேசொதரைனரைய ொடிக்ரைகயொளர் - ப)ன்ப ொருள் நிறு னத்தின்
கணினிகளில் பசய்து ொர்ப் ொர். பீட்டொ வேசொதரைனரைய ொடிக்ரைகயொளர் தம்முரைடய
இடத்தில் இருந்து பகொண்வேட தம்முரைடய கணினியிவேலவேய வேசொதித்துப் ொர்ப் து ஆகும்.
இது ரை >ொம் வேசொதரைன ரைககள் என்பனன்ன என் ரைதப் ொர்த்து விட்வேடொம்.
ப)ன்ப ொருள் வேசொதரைனகள் பசய் தற்கு என்வேற சில ழிகொட்டு ப>றிமுரைறகள்(Software
Testing Principles) இருக்கின்றன. அரை என்பனன்ன? பதொடர்ந்து ொர்ப்வே ொம்.

ப)ன்ப ொருள் வேசொதரைன ப>றிமுரைறகள்
ப)ன்ப ொருள் வேசொதரைனக்கு அடிப் ரைடயொன ழிமுரைறகரைள ஏழு
ப>றிமுரைறகளொக(Software Testing Principles)த் பதொகுத்திருக்கிறொர்கள். அ ற்ரைறத் தொம்
இந்தப் திவில் ொர்க்கப் வே ொகிவேறொம்.

ப>றிமுரைற #1:
பிரைழகள் எங்பகங்கு இருக்கின்றன என்று கொட்டு து தொன் வேசொதரைன.
(Testing shows presence of defects.)
பிரைழகள் எங்பகங்கு இருக்கின்றன என்று கொட்டு து தொன் வேசொதிப் து ஆகும். எனவே
இந்த ப>றிமுரைறரைய )னத்தில் பகொண்டு அதற்வேகற் படஸ்ட் வேகஸ்கரைள உரு ொக்க
வே ண்டும். அதற்கொகப் பிரைழகவேள இல்லொத ஒரு ப)ன்ப ொருரைள உரு ொக்கி விட முடியும்
என்று >ம் ொதீர்கள். (அப் டி ஒரு ப)ன்ப ொருள் இருந்தொல் எதற்கு அடுத்தடுத்த
திப்புகள்(ப ர்ஷன்கள்) வேதரை ப் டும்?)

ப>றிமுரைற #2:
எல்லொ ரைகச் வேசொதரைனகரைளயும் பசய்து முடிப் து சொத்தியவே) இல்லொத ஒன்று.
(Ex)haustive Testing is impossible.).
ஒரு ப)ன்ப ொருரைளச் வேசொதிக்கும் வே ொது எல்லொ ரைகச் வேசொதரைனகரைளயும் வேசொதிப் து
என் து இயலொத ஒன்றொகும். ஒரு கடவுச்பசொல் தியும் ப ட்டிரையச் வேசொதிப் தொக
ரை த்துக் பகொள்ளுங்கள். ஒவ்ப ொரு யனரும், ஒவ்ப ொரு வித)ொகத் தம்முரைடய
கடவுச்பசொல்ரைல ரை த்திருப் ொர். அரைத ஒவ்ப ொன்ரைறயும் ஒரு படஸ்ட ொல் உரு ொக்கிச்
வேசொதிக்க முடியொதல்ல ொ? ஒரு ப ொது ரை யரைறரைய உரு ொக்கி அதன் அடிப் ரைடயில்
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வேசொதரைனரையச் பசய்ய முடியும். ஆனொல், எல்லொ
முடியொது.

ரைககரைளயும் வேசொதரைனக்கு உட் டுத்த

ப>றிமுரைற #3:
முன்கூட்டிய வேசொதரைன(Early Testing)
ொழ்க்ரைகரையப் வே ொலவே தொன் படஸ்டிங்கும்! வேசொதரைனகரைள முதலிவேலவேய
எதிர்பகொள் து சிறந்தது. ஒரு ப)ன்ப ொருள் உரு ொக்கத்தின் கரைடசிக்கட்டத்தில்
வேசொதரைனகரைளச் பசய்து பிரைழகரைளக் கண்டுபிடிக்கலொம். ஆனொல், அந்தப் பிரைழகரைளக்
கரைளய ஆகும் வே> மும் உரைழப்பும் அதிக)ொகத் வேதரை ப் டும் அல்ல ொ? எனவே தொன்,
கூடிய ரை வேசொதரைனரைய முன் கூட்டிவேய பதொடங்கு து என் து சொலச் சிறந்தது. இந்த
ப>றிமுரைறரையப் பின் ற்றும் வே ொது படஸ்டர்கரைளயும் முன் கூட்டிவேய களத்தில் இறக்கி
விடலொம். படஸ்டர்கள் முன்னதொகக் களம் இறங்க, இறங்க, ப)ன்ப ொருளின் த ம் வே)ல்
உயரும்.

ப>றிமுரைற #4:
பிரைழ பகொத்து (Defect Clustering)
என்ன தரைலப்பு இது? பிரைழகரைளக் பகொத்து து தொவேன படஸ்டரின் வே ரைல?
என்கிறீர்களொ? இது பகொத்து து இல்ரைல! பகொத்துகள் - அதொ து பிரைழகரைளக் குவிப் து!
ஒரு படஸ்டர் எப் டிப் பிரைழகரைளக் பகொத்திக் குவிப் து என் ரைதப் ற்றியது!
உங்களுக்கு இத்தொலிரையச் வேசர்ந்த ப ொருளியல் அறிஞர் பவேரட் வேடாரை த் பதரியு)ொ? பவேரட் வேடா (Pareto) எங்வேகவேயொ வேகள்விப் ட்ட ப யர் வே ொல இருக்கிறது என்கிறீர்களொ?
வேகள்விப் ட்டிருந்தொல் கூடப் வே ொதும்! அ ருரைடய புகழ்ப ற்ற ொக்கியம் ஒன்றிருக்கிறது
- 80 % அளவுச் பசொத்துகள் 20% )க்களிடம் தொம் இருக்கின்றன என்றொர் அ ர். உண்ரை)
தொவேன! என்கிறீர்களொ? இது )ட்டுமில்ரைல! அ ருரைடய வேதொட்டத்தில் விரைளந்த
கடரைலயில் 80% கடரைல 20% பசடிகளில் விரைளந்திருந்ததொக அறிந்தொர் வே ட்வேடொ.
1930-40 களில் அப)ரிக்க வே)லொண்ரை) ல்லு>ர் முரைன ர் வேiொசப் iூ ன் (Joseph
Juran) வே ட்வேடொவின் இந்த விதி அரைனத்து விடயங்களுக்கும் ப ொருந்தும் என்று
கூறினொர். இதற்குப் வே ட்வேடொ பகொள்ரைக என்னும் ப யரை அ வே சூட்டினொர். இந்த விதி
தொன் பின்னர் 80/20 விதி என்று ல ொலும் அரைழக்கப் ட்டது.
இப்வே ொது எதற்கு இந்த 80/20 விதி ற்றிய கரைத - என்கிறீர்களொ?
வே ட்வேடொவின் இந்த விதி தொன் எல்லொ விடயங்களுக்கும் ப ொருந்தும் என்று கண்டுபிடித்து
விட்டொர்கவேள! அப் டியொனொல், >ம்முரைடய ப)ன்ப ொருள் வேசொதரைனக்குப் ப ொருந்தொதொ?
ப ொருந்தும் தொவேன! 80% பிரைழகளுக்குக் கொ /ம் நி லர் உரு ொக்கும் ப)ன்ப ொருளின்
20% குதிகள் தொம்! அ ற்ரைறக் கண்டுபிடித்தொல் வே ொதும் - ப ரும் ொலொன பிரைழகரைளக்
கண்டுபிடித்து விடலொம். இந்த விதிக்வேகற் பிரைழகரைளக் பகொத்துகளொக(clusters)ப்
பிரித்துக் பகொள்ள வே ண்டும் என் து தொன் இந்த ப>றி கூறும் கருத்து.
69

ப>றிமுரைற #5: பூச்சிவி ட்டலில் புதிய முரைறகள் (Pesticide Paradox) )
ப)ன்ப ொருள் உரு ொக்கம் என் து கொலத்திற்வேகற் )ொறுகின்ற ஒன்று. ஒரு கொலத்தில்
இரை/யத்தளம் டி ரை)ப்வே ப ரிய விடய)ொகப் ொர்க்கப் ட்டது. ஆனொல், இன்வேறொ
பிடெ,ச் பி(PHP) முதலிய கட்டற்ற ப)ன்ப ொருட்கள், வே ர் டு பிரஸ் , ஜூம் லா வே ொன்ற
இரை/யத்தள டி ரை)ப்புக் கட்டு)ொனங்கள் ஆகியன ந்து விட்டன. இதனொல் ஒரு >ொள்,
இ ண்டு >ொட்களிவேலவேய இரை/யத்தளங்கள் டி ரை)க்கப் ட்டு விடுகின்றன.
முன்னர் எல்லொம் இரை/யத்தளத்ரைதச் வேசொதிக்க வே ண்டும் என்றொல், கணினிகள்,
)டிக்கணினிகள் ஆகிய ற்றில் ஒழுங்கொக இயங்குகிறதொ என்று ொர்த்தொல் வே ொதும்!
அதற்வேகற் படஸ்ட் வேகஸ்கள் எழுதி ரை த்திருந்தொல் வே ொதும். ஆனொல் இப்வே ொது
அப் டியொ? ஓர் இரை/யத்தளம் கணினியில் ஒழுங்கொகத் திறக்கிறதொ? )டிக்கணினியில்
ஒழுங்கொகத் பதரிகிறதொ? அரைலவே சிகளில் ஒழுங்கொகத் பதரிகிறதொ? என்று எவ் ளவு
வேசொதரைனகள்! இந்தச் வேசொதரைனகள் எல்லொ ற்றிற்கும் ஏற் எவ் ளவு படஸ்ட் வேகஸ்கள்!
இரைதத் தொன் பூச்சி வி ட்டலில் புதிய முரைறகள் என்கிறொர்கள். அதொ து, பூச்சிகளுக்கு ஏற் ,
அரை
யிரை த் தொக்கொ)ல் இருக்கும் புதிய முரைறகரைள வே ளொண்ரை)யில் எப் டிக்
கண்டுபிடிக்க வே ண்டுவே)ொ, அவேத வே ொல, ப)ன்ப ொருளிலும் புதிய பூச்சிகரைள(Bugs)
வி ட்ட, புதிய புதிய படஸ்ட் வேகஸ்கரைள எழுதி ரை த்துக் பகொள்ள வே ண்டும். ரைழய
படஸ்ட் வேகஸ்கரைள )ட்டுவே) ரை த்து வேசொதித்துக் பகொண்டிருக்கக் கூடொது என் து தொன்
இந்த ப>றிமுரைற!

ப>றிமுரைற #6:
சூழரைலப் ப ொருத்து வேசொதரைனரைய )ொற்றுக (Testing is contex)t dependent)
ப)ன்ப ொருள் வேசொதரைனரையப் ப ொருத்த ரை , ஒரு படஸ்டர் - யனரை ப் வே ொலச் சிந்திக்க
வே ண்டும்; பசயல் ட வே ண்டும். யனர் என் ர் துரைறக்குத் துரைற வே று டு ர்.
/ப் ரி)ொற்றத்திற்கொன பசயலிரையப் யன் டுத்து ரை யும் ொட்சப் வே ொன்ற சமூக
ரைக பசயலிரையப் யன் டுத்து ரை யும் ஒவே அளவுவேகொல் பகொண்டு அளக்க முடியொது
அல்ல ொ?
ொட்சப் பசயலிரையப் யன் டுத்து ர் ஒவ்ப ொரு முரைற பசயலிரையப் யன் டுத்தும்
வே ொதும் கடவுச்பசொல் வேகட்கப் டு ரைத விரும் )ொட்டொர். ஆனொல், /ப்
ரி)ொற்றத்திற்கொன பசயலிரையப் யன் டுத்து ர் - ஒவ்ப ொரு முரைற யன் டுத்தும்
வே ொதும் கடவுச்பசொல் வேகட்கப் ட வே ண்டும் என்று விரும்பு ொர் அல்ல ொ? ஆக, இங்கு
>)க்கு இருப் து இருவே று ரைகச் சூழல்கள்! இந்தச் சூழல் ஒவ்ப ொன்ரைறயும் ஒவ்வே ொர்
அளவுவேகொல் பகொண்டு வேசொதிக்க வே ண்டும் அல்ல ொ? இரைதத் தொன் சூழலுக்கு ஏற்
வேசொதரைனரைய )ொற்றுக என்று ப>றிப் டுத்திச் பசொல்கிறொர்கள்.
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ப>றிமுரைற #7: பிரைழ

ொ நிரைல - வேசொதரைனவேய பிரைழ! (Absence of error fallacy)

ஒரு ப)ன்ப ொருரைளச் வேசொதிக்கத் பதொடங்கு தற்கு முன்பு, எந்த ரைக வேதரை கரைளச்
வேசொதிக்கப் வே ொகிவேறொம் என் ரைத >ன்கு உ/ர்ந்து, புரிந்து பகொண்டு வேசொதிக்கத் பதொடங்க
வே ண்டும். ொடிக்ரைகயொளரின் வேதரை கரைளத் த றொகப் புரிந்து பகொண்டொல் - சில
வே> ங்களில் ப)ன்ப ொருளில் பிரைழவேய இல்ரைலவேய! என்று வேதொன்றும். அது ஒரு ரைக
வேதொற்ற )யக்கம். அதில் )யங்கிவிடக் கூடொது. பிரைழவேய இல்லொத ப)ன்ப ொருள் என்று
ஒன்று உலகத்திவேலவேய கிரைடயொது. அப் டி ஒரு ப)ன்ப ொருரைள உரு ொக்கவும் முடியொது.
அவேத வே> ம், த றொன வேதரை ரைய )னத்தில் ரை த்துக் பகொண்டு பிரைழகள்
கண்டுபிடிப் தும் கூடொது. >ொம் நிரைனவில் நிறுத்த வே ண்டிய உண்ரை)கள்
1) பிரைழவேய வில்ரைல என்றொல் வேசொதரைன முரைறரைய )ொற்ற வே ண்டும்.
2) அவேத வே> ம் - >ொம் கண்டுபிடிக்கும் பிரைழகள் - வேதரை சு ட்டு ஆ /த்தின்(BRS
Document) அடிப் ரைடயில் )ட்டுவே) அரை)ய வே ண்டும்.
இது ரை >ொம் ொர்த்த ஏழு ப>றிமுரைறகள் தொம் ப)ன்ப ொருள் வேசொதரைனக்கு
அடிப் ரைடயொன ப>றிமுரைறகள் ஆகும். இன்னும் ப)ன்ப ொருரைள அதன்
பசயல்திறன்(performance) அடிப் ரைடயில் எப் டிச் வேசொதிப் து? என் ன வே ொன்ற
வேகள்விகளுக்கு அடுத்த திவில் விரைட வேதடுவே ொம்.

71

இயங்கு வேசொதரைனயும் திறன் வேசொதரைனயும்
இந்தப் திவில் >ொம் ொர்க்கப் வே ொ து - ஒரு ப)ன்ப ொருளின்
இயங்குதன்ரை)(Functionality)ரைய எப் டி எல்லொம் வேசொதிப் ொர்கள் என் ரைதப்
ொர்ப்வே ொம். அடுத்த திவில் அந்த ப)ன்ப ொருளின் திறரைன(Performance) எப் டிச்
வேசொதிப் ொர்கள் என் ரைதப் ொர்ப்வே ொம்! முதலில் இயங்கு தன்ரை) என்றொல் என்ன? திறன்
என்றொல் என்ன? அரைத முதலில் பசொல்லுங்கள் என்கிறீர்களொ? சரி தொன்! அரைத முதலில்
வே சி விடுவே ொம்.
ஒரு கரைத பசொல்லட்டு)ொ? கதிர் ஒரு ப)ன்ப ொறியொளன். தமிழ்>ொட்டில் பிறக்க ஓர் ஊர்,
பிரைழக்க ஓர் ஊர். இதற்குக் கதிர் )ட்டும் விதிவிலக்கொ என்ன? பசன்ரைன ந்து மூன்று
)ொதங்கள் ஆகிவிட்டன. திடீப ன அ னுக்கு ஒவே வீட்டு நிரைனவு. ஒரு ொ ம் ஊருக்குப்
வே ொய் லொம் என நிரைனத்து, இரை/யத்தின் ழி - பதொடர் ண்டிப் ய/த்திற்குப் திய
முயன்றொன்.
இரை/யத் தளத்தில் கிளம் வே ண்டிய இடம், வேச வே ண்டிய இடம், >ொள், வே> ம்,
பதொடர் ண்டி என எல்லொம் ஒழுங்கொகக் பகொடுத்து விட்டொன். ஆனொலும் ய/ச்சீட்டு
உடனடியொகக் கிரைடத்த ொடில்ரைல. ஒரு ழியொகப் ய/ச்சீட்டு கிரைடத்த வே ொது ஐந்து
நிமிடங்கள் ஆகிவிட்டன. ‘என்ன இது இரை/யத்தளம்? இவ் ளவு ப)து ொக
இருக்கின்றது?’ என்று சலித்துக் பகொண்டொன் கதிர்.
இவ் ளவு தொன் கரைத! என்ன – அதற்குள் கரைத முடிந்து விட்டதொ என்கிறீர்களொ?
>ம்முரைடய கட்டுரை க்கு இவ் ளவு கரைத வே ொதும். கதிரின் கரைதரையப் டித்து
முடித்திருக்கும் உங்களிடம் இப்வே ொது சில வேகள்விகள்
கதிருக்கு என்ன >டந்தது?
1. கதி ொல் எதிர் ொர்த்த ஊருக்கு, எதிர் ொர்த்த ண்டியில், எதிர் ொர்த்த வே> த்தில்
ய/ச்சீட்டு எடுக்க முடியவில்ரைல.
அ. ஆம் ஆ. இல்ரைல.
2. கதி ொல் விரும்பிய டி ய/ச்சீட்டு எடுக்க முடிந்தது - ஆனொல் அதற்கு ஆன வே> ம்
அதிகம் என அ ன் நிரைனத்தொன்.
அ. ஆம் ஆ. இல்ரைல
முதல் வேகள்விக்கு உங்கள் தில் என்ன? கரைதப் டி, கதிருக்குப் ய/ச்சீட்டு கிரைடத்து
விட்டது. எனவே , இதற்கொன சரியொன தில் ஆ. இல்ரைல.
இ ண்டொ து வேகள்விக்கு உங்கள் தில் என்ன? ஒரு சொதொ / ய/ச்சீட்டுக்கு ஐந்து
நிமிடங்கள் ஆகின்றனவே எனக் கதிர் நிரைனத்தொன் அல்ல ொ? எனவே , இந்தக்
வேகள்விக்கொன தில் அ. ஆம்.
இந்தக் கரைதக்குக் வேகட்கப் ட்ட இ ண்டு வேகள்விகளில்
 முதல் வேகள்வி இரை/யத்தளத்தின் இயங்குதன்ரை)(Functionality) ற்றியது.
 இ ண்டொ து வேகள்வி இரை/யத்தளத்தின் திறன்(Performance) ற்றியது.
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இந்தக் கரைதயில் இருந்து >)க்குத் பதரிய ரு து - ய/ச்சீட்டு தியும்
இரை/யத்தளத்தின் இயங்குதன்ரை)யில் எந்தச் சிக்கலும் இல்ரைல; ஆனொல் திறன்
வே)ம் ட்டதொக இல்ரைல.
ஒரு படஸ்ட ொக – ஒவ்ப ொரு ப)ன்ப ொருளின் இயங்குதன்ரை)(Functionality),
திறன்(Performance) ஆகிய இ ண்டுவே) வேசொதிக்கப் ட வே ண்டியரை அல்ல ொ? இரை
இ ண்ரைடயும் எப் டிபயல்லொம் வேசொதிக்கலொம் என்று ொர்த்து விடுவே ொ)ொ?

1) புரைக வேசொதரைன (Smoke Testing)
எப்வே ொது புரைக ரும்? சரியொகச் பசொன்னீர்கள்! ப>ருப்பில்லொ)ல் புரைகயொது. இங்வேக
ப>ருப்பு என் து ப ரிய சிக்கரைலக் குறிக்கும் அல்ல ொ? அவேத தொன் இங்கும்! ஒரு
ப)ன்ப ொருளில் எங்பகங்கு இருந்பதல்லொம் ப>ருப்பு
ொய்ப்பு இருக்கிறவேதொ அதொ து முக்கிய)ொன இடங்கரைள எல்லொம் வேதர்ந்பதடுத்து - அ ற்ரைற )ட்டும்
முழுரை)யொன வேசொதரைனக்கு உட் டுத்து து தொன் புரைக வேசொதரைன (Smoke Testing) ஆகும்.
வேசொதரைனயின் வே ொது புரைக எதுவும் வில்ரைல எனில் ப)ன்ப ொருள்
நிரைலயொனதொக(stable) இருக்கிறது என்று புரிந்து பகொள்ளலொம். ப ொது நிரைலயில் புரைக
வேசொதரைன - யனர் ஏற்புச் வேசொதரைன(User Acceptance Testing)க்கு முன்பு பசய்யப் டும்.

2) >லச் வேசொதரைன (Sanity Testing)
>லச் வேசொதரைன என் து ஒரு ப)ன்ப ொருளில் புதிய இயல்புகள்(features) வேசர்க்கப் டும்
வே ொது ப)ன்ப ொருளின் >லம் எந்த நிரைலயில் இருக்கிறது என்று ொர்ப் து ஆகும்.
ஏபனன்றொல், புதிய இயல்புகள் வேசர்க்கப் டும் வே ொது - ப)ன்ப ொருளின் >லத்தில்
ஏவேதனும் குரைறகள் ந்துவிடக்கூடொது என் து தொன் இதன் வே>ொக்கம். எனவே தொன், >லச்
வேசொதரைனரைய முழுச்  வேசாதடைன(Regression Testing)க்கு முன்பு பசய் ொர்கள்.

3) முழுச் வேசொதரைன(Regression Testing)
முழுச் வேசொதரைன அல்லது முழுரை)ச் வேசொதரைன(Regression Testing) என் து
ொடிக்ரைகயொளரின் எல்லொத் வேதரை களும் ப)ன்ப ொருளில்
டி ரை)க்கப் ட்டிருக்கின்றன ொ என்று ொர்ப் தொகும். வேசொதரைன நிரைலயின் இறுதியில்
>டக்கும் வேசொதரைன முழுச் வேசொதரைன ஆகும்.

4) )று வேசொதரைன(Retesting)
வேசொதரைனகளில் கண்டுபிடிக்கப் டும் பிரைழகரைள நி லர்கள் திருத்து ொர்கள். அ ர்கள்
திருத்தியது சரியொ என்று ொர்ப் து தொன் )று வேசொதரைன என்று பசொல்லப் டும். அதொ து,
இங்கு - ப)ொத்த ப)ன்ப ொருரைளயும் வேசொதிக்கொ)ல், பிரைழரைய நீக்கு தற்கு நி லர்
பகொடுத்த திருத்தம் சரியொ என்று )ட்டும் வேசொதிப் து )ட்டுவே) >டக்கும்.
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5) சித்தம் வே ொக்கு சி ம் வே ொக்கு
அன்வே சி ம்! சித்தம் வே ொகும் ழி - சி ம் வே ொகும் ழியொக இருக்க வே ண்டும் என் வேத
தமிழர் ப>றி! சித்தம் எந்த ழியில் வே ொகும்? (அன் ொகிய) சி ம் வே ொகும் ழியில்! அந்த
ழியின் அடிப் ரைட அன்பு என்று பசொல்ல முடியுவே) தவி , ரை யறுத்துச் பசொல்ல
முடியொது அல்ல ொ? அரைத எதற்கு இங்வேக பசொல்கிறீர்கள் என்கிறீர்களொ? கொ /ம்
இருக்கிறது. இப் டிச் சித்தம் வே ொகும் ழி - ப)ன்ப ொருரைளச் வேசொதிப் து ஒரு ரைகச்
வேசொதரைனயொகும்.
வே>ர் ழியில் வே ொய் ஒவ்வே ொர் அலகொக(Unit)ச் வேசொதிப் து என் து ஒரு ரைக! சித்தம்
வே ொகும் ழியில் யணித்து பிரைழகரைளக் கண்டுபிடிப் து என் து வே பறொரு ரைக! இந்த
ரைகச் வேசொதரைனகளுக்கு பகொரில்லொச் வேசொதரைன(Guerilla Testing) அல்லது கு ங்கு வே ொல்
அங்கும் இங்கும் தொவிச் பசய்யும் வேசொதரைன என்னும் அடிப் ரைடயில் இதற்குக் கு ங்குச்
வேசொதரைன (Monkey Testing) என்றும் ப யர் உண்டு.
இரை தொம் ப ரும் ொலும் இயங்குதன்ரை)ரையச் வேசொதிக்கும் ரைககள் ஆகும். அடுத்த
திவில், திறன் வேசொதரைனகள் பசய் து எப் டி என்று விரி ொகப் ொர்ப்வே ொம்.
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இயங்கு வேசொதரைனயும் திறன் வேசொதரைனயும் - 2

இந்தப் திவில் முந்ரைதய திவில் பசொன்னது வே ொல, திறன் வேசொதரைனகரைளப்
ொர்ப்வே ொ)ொ? திறன் என்றொல் என்ன என்று முந்ரைதய திவிவேலவேய வே சிவிட்வேடொம்
அல்ல ொ? எனவே வே> டியொக, அதன் ரைககள் என்பனன்ன என்று ொர்க்கத்
பதொடங்குவே ொ)ொ?

1) யன் ொட்டுச் வேசொதரைன (Usability Testing)
பகொஞ்சம் வேயொசித்துப் ொருங்கள் - ஒரு ப)ன்ப ொருளின் ப ற்றி என் து அந்த
ப)ன்ப ொருள் யன் டுத்து தற்கு எவ் ளவு எளிதொக இருக்கிறது என் ரைதயும்
ப ொருத்தது தொவேன! அதனொல் தொவேன - லினக்ஸ் வே ொன்ற ப ரிய ப ரிய தரைலகள் கூட,
விண்வேடொஸ் வே ொன்ற வில்லன்களிடம் பதொடக்கத்தில் அடி ொங்கியிருந்தொர்கள். எந்த ஒரு
ப)ன்ப ொருரைளயும் யன் டுத்து தற்கு எளிதொக இருக்கிறதொ என்று ொர்ப் தும் எந்த
ரைக யனருக்கு ப)ன்ப ொருரைள உரு ொக்குகிவேறொ)ொ அ ர்கள் யன் டுத்த எளிதொக
இருக்கிறதொ என்று ொர்ப் தும் தொன் யன் ொட்டுச் வேசொதரைன ஆகும்.
முகநூல், கட்பசவி( ொட்சப்), யூடியூப் வே ொன்ற சமூக தளங்களின் ப ற்றிக்குப் பின்னொல்
யன் ொட்டு எளிரை) இருப் ரைத )றுக்க முடியொது அல்ல ொ?

2) ளு தொங்கும் வேசொதரைன(Load Testing)
இபதன்ன வேசொதரைன என்கிறீர்களொ? சின்னச் சின்ன ப)ன்ப ொருட்களுக்குப் ளு தொங்கும்
வேசொதரைன வேதரை யில்ரைல தொன்! ஆனொல், ல யனர்கள் ஒவே வே> த்தில் யன் டுத்தும்
இரை/யம் சொர்ந்த எல்லொ ப)ன்ப ொருட்களும் அத்தரைனப் யனர்களின் உள்ளீடு,
ப ளியீட்டுப் ளுக்கரைள ப)ன்ப ொருள் தொங்குகிறதொ என்று வேசொதிக்க வே ண்டும்
அல்ல ொ? எடுத்துக்கொட்டொக, ஐஆர்சிடிசி(IRCTC) வே ொன்ற ஒரு தளத்தில் ஒவே வே> த்தில்
த்தொயி ம் வே ர் முன் திவுக்கு ந்தொர்கள் என்றொல், ஐஆர்சிடிசி தளம் எப் டி இயங்கும்
என் ரைதச் வேசொதிக்க வே ண்டும் அல்ல ொ? அதொ து, த்தொயி ம் விண்/ப் ங்கரைளத்
தொங்கும் ளு - ப)ன்ப ொருளுக்கு இருக்கிறதொ? இல்ரைலயொ? என்று ொர்ப் து! அரைதத்
தொன் ளு தொங்கும் வேசொதரைன(Load Testing) என்கிறொர்கள்.
இப்வே ொது உங்கள் )னத்தில் எழும் வேகள்வி - அபதப் டி த்தொயி ம் வே ர் முன் திவு
பசய் ரைதச் வேசொதிப் து? த்தொயி ம் கணினிகள் பகொண்டொ? இது எப் டி >ரைடமுரைறச்
சொத்தியம்? என்று தொவேன வேகட்கிறீர்கள்? சரி தொன் - உங்கள் வேகள்வி - இது வே ொன்ற
வேசொதரைனரையப் த்தொயி ம் வே ரை க் பகொண்வேடொ த்தொயி ம் கணினிகரைளக் பகொண்வேடொ
பசய் து >ரைடமுரைறக்குச் சொத்தியவே) இல்லொத ஒன்று தொன்! இந்தப் த்தொயி த்ரைத த்தொயி ம் விண்/ப் ங்களொக(Request) ஒவே கணினியில் இருந்து அனுப்பு ொர்கள்.
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இப் டிப் ட்ட வேசொதரைனகள் பசய் தற்பகன்று தனிவேய திறன் வேசொதரைன(Performance
Testing) ப)ன்ப ொருட்கள் இருக்கின்றன. வேஜமீட் டர்  வே ொன்ற ல கட்டற்ற ப)ன்ப ொருட்கள்
இவ் ரைகச் வேசொதரைனக்கு உதவுகின்றன.

கூடுதல் ொ ச் வேசொதரைன(Stress Testing)
ஒவ்ப ொரு ப)ன்ப ொருரைள உரு ொக்கும் வே ொவேத, அது எவ் ளவு ளு(Load) தொங்க
வே ண்டும் என் ரைதத் தீர்)ொனித்வேத உரு ொக்கு ொர்கள். ப ொது நிரைலயில், திறன் வேசொதரைன
என் து லர் ஒவே வே> த்தில் யன் டுத்தும் இரை/யம் சொர்ந்த ப)ன்ப ொருட்களுக்குத்
தொன் வேதரை ப் டும். அந்தச் சூழலில் திருவிழொக் கொலங்கள் வே ொன்ற வே> த்தில் ளுரை த்
தொண்டி நிரைறய விண்/ப் ங்கள்
ொய்ப்பிருக்கிறது அல்ல ொ? அப் டிப் ளுரை த்
தொண்டி விண்/ப் ங்கள் ரும் வே ொது ப)ன்ப ொருட்கள் எப் டிச் பசயல் டும்?
ப)து ொக இயங்கு)ொ? இல்ரைல இயங்கொ)ல் டுத்துவிடு)ொ? என்பறல்லொம் வேசொதித்துப்
ொர்க்க வே ண்டும் அல்ல ொ? அதற்குத் தொன் கூடுதல் ொ ச் வேசொதரைன பசய் ொர்கள்.

ொதுகொப்புச் வேசொதரைனகள் (Security Testing):
அண்ரை)க் கொலங்களில் இரை/யப் யன் ொடு அதிக)ொக பின்னர், ொதுகொப்புச்
வேசொதரைனகள் (Security Testing) என் து தனிப் பிரி ொக ளர்ந்து ருகிறது. சரியொன
யனர் தொம் யன் டுத்துகிறொ ொ என் ரைதப் யனர் ப யர், கடவுச்பசொல், ஒவே ஒரு வே> ம்
)ட்டும் யன் டும் கடவுச்பசொல் (One Time Password), இரை எல்லொம் தொண்டி,
யனரின் தட்டச்சு வே கத்ரைதக் பகொண்வேட யொர் தட்டச்சிடுகிறொர்கள் என்று கண்டுபிடிப் து
என்று ல்வே று ழிகளில் கண்டுபிடிக்கிறொர்கள். இந்த ரைகச் வேசொதரைனகளுக்குச் சொன்று
உறுதிச் வேசொதரைன (அதொ து, பகொடுக்கும் சொன்றுகள் உறுதியொனரை தொ)ொ? என்று
ொர்ப் து - Authentication Testing) என்று ப யர்.

அதிகொ உறுதிச் வேசொதரைன (Authorization Testing):
சொன்று உறுதிச் வேசொதரைனரையப் வே ொலவே அதிகொ உறுதிச் வேசொதரைன (Authorization
Testing) என்று ஒன்று இருக்கிறது. அவே)சொன் முதலிய இரை/யத்தளங்கரைள எடுத்துக்
பகொள்ளுங்கள். அந்தத் தளத்திற்குப் வே ொய் ப ொருள் ொங்கு ர்க்கும் தனிக்க/க்கு
ரை த்திருப் ொர்கள். ப ொருள் விற் ர்களுக்கும் தனிக் க/க்கு ரை த்திருப் ொர்கள். ஆனொல்
இரு ருக்கும் ப வ்வே று உரிரை)கள் பகொடுக்கப் ட்டிருக்கும் அல்ல ொ? ப ொருள்
விற் ர் - ப ொருள்கரைளத் தளத்தில் வேசர்க்கும் உரிரை) பகொண்டிருப் ொர். ஆனொல்
ொங்கு ர்க்கு அந்த உரிரை) இருக்கொது. இப் டி, இரு ருக்குவே) க/க்குகள் இருந்தொலும்
யொர் யொருக்கு என்பனன்ன அதிகொ ங்கள் பகொடுக்கப் ட்டிருக்கின்றன என்று ொர்ப் தும்
ஒவ்ப ொரு ரைக யனரை யும் அதற்வேகற் வேசொதிப் தும் தொன் தொன் அதிகொ உறுதிச்
வேசொதரைன(Authorization Testing) என்று பசொல்லப் டுகிறது.
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உலக)ய)ொக்கல் வேசொதரைன (Globalization Testing)
உலக)ய)ொக்கலொ? ப)ன்ப ொருள் வேசொதரைனயிலு)ொ? என்று வேகட்கிறீர்களொ? ப ொருளியல்
உலக)ய)ொக்கல் என் து வே று ப)ன்ப ொருள் உலக)ய)ொக்கல் என் து வே று! இங்கு
உலக)ய)ொக்கல் என்று பசொல் து - எந்த ஊரில் இருந்து நீங்கள் ஓர் இரை/யத்தளத்ரைதப்
ொர்க்கிறீர்கவேளொ - அந்த ஊருக்கு ஏற்ற ப ொருத்த)ொன தளத்ரைதக் கொண்பிப் து! அதொ து,
நீங்கள் google.com என்று தட்டச்சிட்டொலும் தொனொகவே இந்தியொவுக்குரிய google.co.in
கொண்பிக்கப் டு து, உங்கள் உலொவியின்(Browser) ப)ொழிரையப் ப ொருத்து
இரை/யத்தளங்களின் ப)ொழியும் தொனொகவே )ொறு து ஆகிய ற்ரைறச் வேசொதிப் து தொன்
உலக)ய)ொக்கல் வேசொதரைன என்று பசொல் ொர்கள். இரைத எப் டி உலக)ய)ொக்கல் என்று
பசொல்ல முடியும்? இது உள்ளூர்)ய)ொக்கல்(Localization) ஆக அல்ல ொ இருக்கிறது என்று
கிடுக்கிப் பிடியொகக் வேகட் ர்களும் இருக்கிறொர்கள். அ ர்கள் வேகட் தும் சரிதொவேன!
எனவே , இவ் ரைகச் வேசொதரைனரைய உள்ளூர்)ய)ொக்கல்(Localization Testing) என்றும்
பசொல்லலொம்.
இன்னும் ப)ன்ப ொருள் வேசொதரைன ற்றித் பதரிந்து பகொள்ள வே ண்டிய முதன்ரை)யொன
குதி ஒன்று இருக்கிறது - அது தொன் ப)ன்ப ொருள் ொழ்க்ரைக ட்டமும் அரைத
>ரைடமுரைறப் டுத்தும் முரைறகளும்! அ ற்ரைற ரும் குதிகளில் ொர்ப்வே ொம்.
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ப)ன்ப ொருள்

ொழ்க்ரைக

ட்டமும் >ரைடமுரைறகளும்

ப)ன்ப ொருள் ொழ்க்ரைக ட்டம்(Software Development Life Cycle) என் து
ொடிக்ரைகயொளரிடம் ப)ன்ப ொருளுக்கொன திட்டத்ரைத ொங்கு தில் பதொடங்கி,
நிரைற ொக, ப)ன்ப ொருரைள ஒப் ரைடப் தில் முடிகிறது. இதில் ப)ன்ப ொருள் ொழ்க்ரைக
ட்டத்ரைத எங்வேக பதொடங்கு து என் ரைத ஏற்பகனவே
ொர்த்திருக்கிவேறொம்.
பதொடக்கத்தில் உரு ொக்கப் டும் ஆ /ம் என்ன என் ரைதயும் >ொம் ஏற்பகனவே
ொர்த்து
விட்வேடொம். அந்த ஆ /த்தில் அடிப் ரைடயில் முரைறயொகத் திட்டமிட வே ண்டும்.
திட்டமிடலின் அடிப் ரைடயில் நி லர்கள்(Developers) ப)ன்ப ொருரைள டி ரை)ப் து
(Design), உரு ொக்கு து(Develop) ஆகிய வே ரைலகளில் ஈடு டத் பதொடங்கு ொர்கள்.
டி ரை)ப்பு, உரு ொக்கம் ஆகியன ஒவே ஒரு நி லர் பசய்யும் வே ரைல இல்ரைல; ல து
கூட்டு முயற்சி! ஓர் அணியொகத் தொன் பசய்ய முடியும். ஒவ்ப ொரு நி லரும் தொம்
உரு ொக்கிய அலரைக(Module/Unit) முரைறயொகச் வேசொதித்து கிட்  வே ொன்ற தளத்தில் ஏற்றி
விடு ொர்கள். பிறகு ஒருங்கிரை/ப்புச் வேசொதரைன(Integration Testing) >டத்தப் டும்.
இரைதப் ற்றி விரி ொக >ொம் ஏற் டெகனவே
டித்திருக்கிவேறொம்.
ஒருங்கிரை/ப்புச் வேசொதரைனக்குப் பிறகு, முழுரை)யொன வேசொதரைன(Regression Testing)
>டத்தப் டும். அதன் பிறகு யனர் ஏற்புச் வேசொதரைன(User Acceptance Testing)
>டத்தப் ட்டு ப)ன்ப ொருள் ப ளியிடப் டும். சுருக்க)ொகச் பசொல்ல வே ண்டும் என்றொல்,
1) ொடிக்ரைகயொளர் வேதரை கரைளப் ப றுதல் (Requirements Gathering)
2) வேதரை கரைள ஆ ொய்தல் (Requirements Analysis)
3) திட்டமிடல்(Planning)
4) டி ரை)ப்பு, உரு ொக்கம் (Design and Development)
5) வேசொதரைனயிடல் (Testing)
6) ப ளியிடல், வே /ல் (Implementation and Maintenance)
ஆகியன தொன் ப)ன்ப ொருள் ொழ்க்ரைக ட்டத்தின் டிநிரைலகள் ஆகும்.
இந்தப் டிநிரைலகரைள எப் டிச் பசயல் டுத்து து என்று பசொல் ரை தொம்
சீர் டி ங்கள்(Models) ஆகும். ல்வே று ப)ன்ப ொறியொளர்களின் ட்டறிவின்
அடிப் ரைடயில் ல ரைக சீர் டி ங்கள் >ரைடமுரைறயில் இருக்கின்றன. அ ற்றுள்
தரைலயொய சீர் டி ங்கள்
1) அருவி(Waterfall) முரைற
2) ‘வி'OS Compatibility Test') (V) முரைற
3) தகப ளிரை)(Agile) முரைற ஆகியன ொகும்.
1) அருவி(Waterfall) முரைற
அருவியில் நீர் எப் டிப் ொயும்? வே)ல் இருந்து கீழொகத் தொவேன! அவேத வே ொன்ற முரைற தொன்
இந்த முரைற! ப)ன்ப ொருள் ொழ்க்ரைக ட்டத்தின் ஒரு டியில் இருந்து அடுத்த டிக்கு
இறங்கி விட்டொல் பிறகு, வே)வேல வே ொகக் கூடொது. அதொ து, ொடிக்ரைகயொளரிடம் எல்லொத்
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வேதரை கரைளயும் வேகட்டுத் பதொகுத்த பின்னர், அடுத்து வேதரை கரைள ஆ ொயலொவே) தவி ,
திரும் வும் ொடிக்ரைகயொளரிடம் வே ொய்த் வேதரை கள் ற்றிப் வே சக் கூடொது. இவேத வே ொல்
தொன் அடுத்தடுத்த டிகளும்! ப)ன்ப ொருரைள உரு ொக்கிச் வேசொதரைனயிடல் டிக்குப்
வே ொன பிறகு, திரும் வும் உரு ொக்குதல் டிக்கு ஏறக்கூடொது. இது தொன் அருவி(Waterfall)
முரைற ஆகும்.
இந்த முரைறரைய அறிமுகப் டுத்திய ர் அப)ரிக்கக் கணினியொளர் வின்ஸ்டன் டபிள்யூ.

ொய்ஸ் ஆ ொர். ( ட உதவி: ிக் கிப் பீடிய தமிழில் சாப்ட்வேர் டெஸ்டிங்ா)
எங்குப் யன் டுத்தலொம்?
அருவி முரைறயில் அதிக)ொகக் க னிக்க வே ண்டிய ஒன்று - ஒரு டியில் இருந்து
இறங்கிவிட்டொல், மீண்டும் வே)வேல ஏற முடியொது என் ரைதத் தொன்! எனவே இந்த
>ரைடமுரைற எங்கு ப ொருந்துகிறவேதொ அங்கு அருவி முரைறயில் ப)ன்ப ொருள் ொழ்க்ரைக
ட்டத்ரைத அரை)க்கலொம். எடுத்துக்கொட்டொக, ஏற்பகனவே உரு ொக்கப் ட்டு
யன் ொட்டில் உள்ள ஒரு ப)ன்ப ொருளில் சின்ன )ொற்றம் ஒன்ரைற ஏற் டுத்த வே ண்டும்
என்றொல் அருவி முரைறரையப் யன் டுத்தலொம். எ.கொட்டொக, விக்கிப்பீடியொ - இந்திய
ப)ொழிகளில் புதிய ப)ொழி ஒன்றில் தன்னுரைடய க்கங்கரைள விரி ொக்குகிறது என்று
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ரை த்துக்பகொள்ளுங்கள். ஏற்பகனவே தமிழ் முதலிய ப)ொழிகளில் விக்கிப்பீடியொ
இருக்கிறது அல்ல ொ? அதொ து, விக்கிப்பீடியொ ஏற்பகனவே நிரைலயொன நி ல்களொல்
உரு ொக்கப் ட்டிருக்கிறது. இப்வே ொது >டப் து விரி ொக்கம் )ட்டுவே)! இது வே ொன்ற
சூழலில் அருவி முரைறரையச் பசயல் டுத்தலொம்.
எங்கு உத ொது?
அருவி முரைறரையச் பசயல் டுத்த வே ண்டும் எனில், பதொடக்கம் முதல் ஒவ்ப ொரு டியும்
முரைறயொக, முழுரை)யொக முடிக்கப் ட வே ண்டும் - அதொ து, ொடிக்ரைகயொளர்
வேதரை கரைள நி லர் வேகட் தில் பதொடங்கி, ப)ன்ப ொருள் ப ளியீடு ரை ! ஆனொல்,
ப ரும் ொலொன வே> ங்களில் ொடிக்ரைகயொளருக்குத் தம்முரைடய வேதரை கரைள
முழுரை)யொகப் ட்டியலிட முடியொது. ப)ன்ப ொருரைள உரு ொக்க, உரு ொக்க,
ொடிக்ரைகயொளர் - தம்முரைடய வேதரை கரைளக் கூட்டு து தொன் ப ரும் ொலொன >ரைடமுரைற.
எனவே , அருவி முரைற ப ரும் ொலும் புதிய திட்டப் ணிகளுக்கு(Project)ப் ப ொருந்தொது.
இது தவிர்த்து, இந்த முரைறயில் படஸ்டர்களின் ங்களிப்பு கிட்டத்தட்ட
கரைடசிக்கட்டத்தில் தொன் பதொடங்குகிறது. படஸ்டர்கள் எவ் ளவு முன்னர் களம்
இறங்கு ொர்கவேளொ த த்தின் அளவு அவ் ளவு >ன்றொக இருக்கும். அருவி முரைறயில்
படஸ்டர்கள் கரைடசியொகக் களம் இறங்கு து ஒரு ரைகயில் சின்ன இழப்புத் தொன்.
அருவி முரைறயில் உள்ள இந்தச் சிக்கரைலப் வே ொக்க ந்த சீர் டி ம் தொன் 'OS Compatibility Test')வி'OS Compatibility Test')(V)
சீர் டி ம்!
'OS Compatibility Test')வி'OS Compatibility Test')(V) சீர் டி ம்:
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முன்னர் ொர்த்த அருவி முரைறரையப் வே ொன்றவேத தொன் வி முரைறயும்! ஆனொல் ஒரு
குறிப்பிடத்தகுந்த வே று ொட்டுடன் - படஸ்டர்கள் முன்னவே களம்
இறக்கிவிடப் டு ொர்கள் என் வேத அது! அரைதத் தொன் வே)ல் உள்ள டம் விளக்குகிறது.
1) யனர் வேதரை கரைள ொங்கி, நி லர்கள் ஆ ொயும் அவேத வே> த்தில் - படஸ்டர்கள்
முழுரை)ச் வேசொதரைன(Regression Testing)க்கொன படஸ்ட் வேகஸ்கரைள எழுது ொர்கள்.
2) வேதரை களின் அடிப் ரைடயில் உயர் டி ரை)ப்பில் (High Level Design) நி லர்கள்
ஈடு டும் வே ொது, அந்த உயர் டி ரை)ப்புக்வேகற்ற படஸ்ட் வேகஸ்கரைள படஸ்டர்கள்
எழுது ொர்கள்.
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3) பின்னர் நி லர்கள் - ஒவ்வே ொர் அலகுக்கும் விரி ொன டி ரை)ப்ரை (Low Level
Design) உரு ொக்கும் வே ொது - படஸ்டர்கள் ஒருங்கிரை/ப்புச் வேசொதரைனக்கொன (Integration
Testing) படஸ்ட் வேகஸ்கரைள எழுதி ரை ப் ொர்கள்.
4) நி லர்கள் நி ல் எழுதி முடிக்கும் வே ொது, படஸ்டர்கள் அந்தந்த ரைக படஸ்ட்
வேகஸ்கரைள எடுத்து வேசொதரைனகரைளச் பசய்யத் பதொடங்கு ொர்கள்.
இந்த முரைறயில், டி ரை)ப்பு(Design) >டந்து பகொண்டிருக்கும் வே ொவேத, படஸ்டர்கள்
படஸ்ட் வேகஸ்கரைள எழுதத் பதொடங்குகிறொர்கள் அல்ல ொ? அருவி முரைறரையப் வே ொல்
அல்லொது, இப் டித் தொன் இங்கு படஸ்டர்கள் முன்னவே களம் இறக்கிவிடப் டுகிறொர்கள்.
இப் டித் தொன் வி முரைறயில் த வே)ம் ொடு பகொடுக்கப் டுகிறது.
‘வி'OS Compatibility Test') என்றொல் என்ன?
‘வி'OS Compatibility Test') என்று ஆங்கிலத்தில் பசொல்லப் டும் இந்த முரைறயின் ஒரு இடப் க்கம் உள்ள
வே ரைலகள் >டக்கும் வே ொது படஸ்டர்கள் படஸ்ட் வேகஸ்கள் எழுது ொர்கள் அல்ல ொ? அந்த
நிரைலரையச் 'OS Compatibility Test')சரி ொர்த்தல்'OS Compatibility Test') (Verification) என்று பசொல் ொர்கள். பின்னர் நி லொக்கம் முடிந்த
பிறகு, படஸ்டர்கள் வேசொதிப் ொர்கள் அல்ல ொ? அந்த நிரைலக்குச் 'OS Compatibility Test')பசல்லத்தக்கதொக்குதல்'OS Compatibility Test')
(Validation) என்று ப யர். Verification, Validation ஆகிய இ ண்டிலும் உள்ள முதல்
எழுத்துகரைளச் வேசர்த்துத் தொன் 'OS Compatibility Test')வி'OS Compatibility Test') முரைற என்று அரைழக்கிறொர்கள்.
எங்கு யன் டுத்தலொம்?
எங்பகல்லொம் அருவி முரைறரையச் பசயல் டுத்த முடியுவே)ொ அங்பகல்லொம் அருவிமுரைறக்கு
)ொற்றொக 'OS Compatibility Test')வி'OS Compatibility Test') முரைறரையப் யன் டுத்தலொம்.
என்ன குரைற ொடு?
‘வி'OS Compatibility Test') முரைறயும் அருவி முரைறயில் உள்ள பிற குரைறகரைளத் தன்னகத்வேத
பகொண்டிருக்கிறது. அதொ து, ஒவ்ப ொரு டியும் முடிந்த பிறகு தொன் அடுத்த டிக்குத் தொ
முடியும் என்னும் குரைற ொடு வி முரைறயிலும் இருக்கிறது தொவேன!
இன்னும் அண்ரை)க் கொலங்களில் எல்லொ இடங்களிலும் யன் டுத்தப் டும்
தகப ளிரை)(Agile) முரைற ற்றிப் ொர்க்க வே ண்டியிருக்கிறது. அடுத்த திவில் அரைதப்
ொர்ப்வே ொ)ொ?
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அண்ரை)க்கொலங்களில் ல ப)ன்ப ொருள் நிறு னங்கள் தகப ளிரை) முரைறக்கு
)ொறியிருக்கின்றன. ஏன் இந்த )ொற்றம்? அப் டி என்ன இருக்கிறது இந்த முரைறயில்?
இரைதப் ற்றி விரி ொகத் பதரிந்து பகொள்ள வே ண்டுவே) என்று நிரைனப் ர்கள் கணியத்தில்
திரு. அவேசொகன் அ ர்கள் எழுதியுள்ள "எளிய தமிழில் சாப்ட்வேர் டெஸ்டிங் தமிழில்  Agile/Scrum” மின் நூலில் டித்துத்
பதரிந்து பகொள்ளலொம். விரி ொகத் பதரி தற்கு முன்னர், தகப ளிரை)(Agile) ற்றிய ஓர்
அறிமுக)ொ து வே ண்டொ)ொ? என்று வேகட்
ொ நீங்கள்? அப் டியொனொல் உங்களுக்கொனது
தொன் இந்தப் திவு!
இதற்கு முன்பு >ொம் ொர்த்த சீர்  டி ங் கள்  இ ண்டும் நீண்ட கொலத் திட்டப் ணிகளுக்கு
ஏற்றரை . நீண்ட கொலம் என்று இங்கு பசொல்லப் டு து )ொதக்க/க்கிவேலொ ஓரி ண்டு
ஆண்டுகளிவேலொ பசய்து முடிக்கப் டும் திட்டப் ணிகள். ஆனொல் பகொஞ்சம் வேயொசித்துப்
ொருங்கள் - இன்ரைறய கொலத்தில் அரைலவே சி பசயலி ஒன்ரைறச் பசய்து முடிப் தற்வேகொ ஓர்
இரை/யத்தளத்ரைத டி ரை)ப் தற்வேகொ ஆண்டுக்க/க்கில் வே> ம் எடுக்க )ொட்டொர்கள்
அல்ல ொ? ஓரிரு ொ ங்கள், கூடிப்வே ொனொல் ஒரு )ொதத்தில் முடித்து விடு ொர்கள். 2,3
ொ ங்களில் உரு ொக்கப் வே ொகும் ஒரு ப)ன்ப ொருளுக்குப் ல >ொட்கள்
ொடிக்ரைகயொளரிடம் வே சித் வேதரை கரைளப் க்கம் க்க)ொகக் கட்டுரை எழுத வே ண்டிய
வேதரை இருக்கொது தொவேன!
இரைதபயல்லொம் பசய் து தொன் தகப ளிரை)(Agile) முரைற! தகப ளிரை) முரைறயில்
ஆ /)ொக்கல் என்று ஒன்று ப ரிதொகக் கிரைடயொது. வேதரை ஏற் டும் வே ொபதல்லொம்
ொடிக்ரைகயொளரிடம் வே சு ொர்கள். அ ர் பசொல் ரைதக் குறித்து ரை த்துக் பகொள் ொர்கள்.
அந்தக் குறிப்புகளுக்குத் தொன் "கொப்பியம்"(epic) என்று ப யர். கொப்பியம் என்றொல் தொன்
>)க்குத் பதரியுவே)! இ ொ)ொய/ம், )கொ ொ தம் ஆகியன கொப்பியங்கள்! கொப்பியங்கள்
என்றொவேல அதில் இருக்கும் ஒவ்ப ொரு கரைத )ொந்தருக்கும் ஓர் உள் கரைத பிரிந்து வே ொகும்
அல்ல ொ! அவேத தொன் இங்வேகயும்!
ஒவ்ப ொரு கொப்பியத்ரைதயும் நி லர் அணி உட்கொர்ந்து ஆ ொயும். ஆ ொய்ந்து யனர்
என்பனன்னப ல்லொம் வேகட்டிருக்கிறொர் என்று ஒரு ட்டியரைல உரு ொக்கும். யனர்க்குத்
வேதரை ப் டும் அந்தக் கரைதகளுக்குப் யனர் கரைதகள்(User Stories) என்று ப யர்.
அதொ து, ஒவ்ப ொரு கொப்பியமும் யனரின் ல கரைதகரைள(வேதரை கரைள)க்
பகொண்டிருக்கும்.
ல கரைதகளொ? அப் டியொனொல் ஒவ்ப ொரு கரைதக்கும் நிரைறய வே ரைலகள் பசய்ய
வே ண்டியிருக்குவே)! எந்த அடிப் ரைடயில் - எந்த வே ரைலரைய எப்வே ொது முடிப் து என்று
முடிவு பசய் ொர்கள் என்கிறீர்களொ? க ரைலரைய விடுங்கள். அரைத ொடிக்ரைகயொளரிடவே)
வேகட்டு விடலொவே)!
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“>ொங்கள் இந்தத் திட்டப் ணிரைய ஆறு ொ த்தில் முடிக்கத் திட்டமிட்டிருக்கிவேறொம். முதல்
இ ண்டு ொ ங்களில் ப)ன்ப ொருளின் குறிப்பிட்ட சில குதிகரைள முடித்து நீங்கள்
அப் டிவேய யன் டுத்தும் ரைகயில் (Shippable Product) பகொடுத்து விடுகிவேறொம்.
எந்பதந்தப் குதிகரைள முடிக்க வே ண்டும் என்று பசொல்லுங்கள்.” என்று
ொடிக்ரைகயொளரிடவே) வேகட்டு விடு ொர்கள். ொடிக்ரைகயொளரை "ப)ன்ப ொருள்
உரிரை)யொளர்" (Product Owner) என்று பசொல் ொர்கள்.
இப் டி ப)ன்ப ொருள் உரு ொக்கத்ரைத இ ண்டு இ ண்டு ொ ங்களொகப் பிரித்து, ஒவ்வே ொர்
இரு ொ த்திலும் யன் டும் ரைகயிலொன ஒரு ப)ன்ப ொருரைள(Shippable product)
ொடிக்ரைகயொளருக்குக் பகொடுத்து விடு ொர்கள். சில நிறு னங்கள் இ ண்டு ொ ங்களொகப்
பிரிப் தற்குப் திலொக, ஒரு ொ ம், மூன்று ொ ம், 4 ொ ம் என அ ர்கள் சதிக்வேகற்
பிரித்துக் பகொள் ொர்கள். ப)ன்ப ொருள் உரு ொக்க வே> த்தில் இந்தப் பிரிப்புக்குச்
சிற்வேறொட்டம்(Sprint) அல்லது குறுவே ொட்டம் என்று ப யர். (ப ொது ொக, வே க)ொகப்
ொய்ந்து பசல்லும் கொர் ந்தயங்களில் ஒரு சுற்று முடிப் ரைத sprint என்று பசொல் ொர்கள்.)
ஒவ்ப ொரு சிற்வேறொட்டத்திலும் ஒரு கொப்பியத்தின் சில ல கரைதகரைள ஓடி முடித்திருக்க
வே ண்டும்.
எல்லொம் சரி! இந்தக் கரைதகரைள முடிக்க எவ் ளவு வே> ம் ஆகும் என்று யொர் முடிவு
பசய் ொர்கள்? முந்ரைதய அருவி முரைற, வி முரைற ஆகிய ற்றில் திட்டமிடல் என்று தனிவேய
ஒரு டி இருந்தது. இங்கு நீங்கள் அரைதப் ற்றிப் வே சவே இல்ரைலவேய! என்று வேகட்டொல்
அது நியொய)ொன வேகள்வி தொவேன!
முந்ரைதய முரைறகரைளக் கொட்டிலும் தகப ளிரை)(Agile) முரைற முற்றிலும் )ொறு து இந்த
இடத்தில் தொன்! முந்ரைதய முரைறகளில் ஒவ்ப ொரு நி லரும் எவ் ளவு வே> த்தில் முடிக்க
வே ண்டும் என் ரைத அணித்தரைல ர் முடிப டுப் ொர். ஆனொல், தகப ளிரை)(Agile)
முரைறயில் அப் டி இல்ரைல! ஒவ்ப ொரு ரும் எவ் ளவு வே> த்தில் முடிப் ொர்கள் என் ரைத
அ
வே தீர்)ொனிப் ொர்கள். ஆ! இபதன்ன புதுரை)! அப் டியொனொல், ஒரு வே ரைலரைய
முடிக்க எவ் ளவு வே> ம் வே ண்டு)ொனொலும் எடுத்துக் பகொள்ளலொ)ொ - என்றொல் இல்ரைல.

ஒருங்கிரை/ப் ொளர் (Scrum Master):
தகப ளிரை)(Agile) முரைறயில் ஏழில் இருந்து ஒன் து வே ர் ரை பகொண்ட அணிகரைளப்
பிரிப் ொர்கள். இந்த அணிக்கு ப)ொய்தி ள்(Scrum) அணி(team) என்று ப யர். ஒவ்வே ொர்
அணியிலும் ஓர் ஒருங்கிரை/ப் ொளர் (Scrum Master) இருப் ொர். தகப ளிரை)(Agile)யில்
உள்ள இன்பனொரு சிறப்பு இந்த ஒருங்கிரை/ப் ொளர் (Scrum Master) தொம்! யதில்
மூத்த வே ொ, வே ரைலயில் மூத்த வே ொ தொன் ஒருங்கிரை/ப் ொளர் (Scrum Master) ஆக
இருக்க வே ண்டும் என்று எந்தக் கட்டொயமும் கிரைடயொது. ஒருங்கிரை/ப் தில் ஆர் ம்
உள்ள யொர் வே ண்டு)ொனொலும் ஒருங்கிரை/ப் ொள ொக (Scrum Master) ஆகலொம். சில
திட்டப் ணிகளில் அணியில் உள்ள எல்வேலொருக்கும் ஒருங்கிரை/ப் ொளர் (Scrum Master)
வே ரைல பதரிய வே ண்டும் என் தற்கொக - ஒவ்ப ொரு சிற்வேறொட்டத்திற்கும்(Sprint)
ஒருங்கிரை/ப் ொளர் (Scrum Master) )ொறு து வே ொல் அரை)த்துக் பகொள் ொர்கள்.
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வேதரை ப் ட்டொல் இப் டிக் கூட அரை)த்துக் பகொள்ளலொம். இந்த
ஒருங்கிரை/ப் ொளரின்(Scrum Master) வே ரைலகள் தொம் என்பனன்ன?
1) ப)ொத்தத் திட்டப் ணிக்கொன திட்டமிடல் கூட்டங்கள் >டத்து து (Project Planning
Meeting)
2) ஒவ்ப ொரு சிற்வேறொட்டத்திற்கும்(Sprint) திட்டமிடல் கூட்டங்கள் >டத்து து (Sprint
Planning Meeting)
இந்தக் கூட்டங்களில் தொம், கொப்பியங்களில்(Epic) உள்ள கரைதகள்(User Stories) ற்றிப்
வே சு ொர்கள். ஒவ்ப ொரு கரைதரையயும் முடிக்க எவ் ளவு வே> ம் ஆகும் என் ரைத எல்லொ
நி லர்களிடமும் வேகட் ொர்கள். இப் டிக் வேகட்கும் வே ொது ஒவ்ப ொரு நி லர் ரைகயிலும்
அ. 1,2,3,5,8,13,21 என்று ரை வே ொனொச்சி எண்கள் அச்சிடப் ட்ட அட்ரைடகள்
ஆ. மிகச் சிறியது, சிறியது, >டுத்த ம், ப ரியது, மிகப்ப ரியது என் ன வே ொன்ற
(சட்ரைடக்கொன அளவுவேகொல் வே ொல) அச்சிடப் ட்ட அட்ரைடகள்
வே ொன்ற ற்ரைறக் பகொடுத்திருப் ொர்கள். ஒவ்ப ொரு கரைதரையயும் வே சி முடித்த பின்னர்,
அந்தக் கரைதரைய முடிக்க எவ் ளவு உரைழப்புத் வேதரை என் தற்வேகற் ஒவ்ப ொரு ரும்
தங்கள் ரைககளில் உள்ள அட்ரைடகரைளக் கொண்பிக்க வே ண்டும். ஒருங்கிரை/ப் ொளர்
ஒவ்ப ொரு ரிடமும் "நீங்கள் ஏன் இந்த எண்ரை/ச் பசொல்கிறீர்கள்? விளக்குங்கள்" என்று
கொ /ம் வேகட் ொர். அ ர்கள் பசொல்லும் கொ /த்தின் வே)ல் கலந்துரை யொடல் >டக்கும்.
கலந்துரை யொடலின் இறுதியில் ப)ொய்தி ள்(Scrum) அணி(Team) அரைன ரும் (மிகச் சில
வே> ங்களில் ப ரும் ொலொவேனொர்) ஒத்துக்பகொள்ளும் முடிரை ஏற்றுக்பகொள்ளும்.
இப் டித்தொன் திட்டமிடல் இங்கு >டக்கும். இது தகப ளிரை)(Agile)யின் சிறப்புகளுள்
ஒன்றொகும். >ம்முரைடய வே ரைலக்கொன திட்டமிடரைல >ொவே) உரு ொக்கு து!
3) இந்தத் திட்டமிடல் ழி அணி இயங்குகிறதொ என் ரைத யொர் கண்கொணிப் து?
வே பறொரு ர், நி லர்கரைளக் கூப்பிட்டு வே ரைலரையக் பகொடுத்தொல் தொவேன கண்கொணிக்க
வே ண்டும்? இங்கு திட்டமிடு தும் நி லர்கள் தொம்! யொர் யொர் எந்பதந்த வே ரைலரையச்
பசய் து என்று பிரித்துக் பகொள் தும் அ ர்கள் தொம்! எனவே , இங்கு கி ப் டு து
வே ரைல இல்ரைல, ப ொறுப்பு! அ
ர் தத்த)க்கு விரும்பிய வே ரைலகரைள எடுத்துக்
பகொள்கிறொர்கள். கடின)ொன வே ரைலரைய ஒரு ர் எடுத்தொல், பிற உறுப்பினர்கள் தத்தம்
ப ொறுப்புகரைள முடித்த பிறகு அ ருக்கு உதவு ொர்கள். அப் டியொனொல், யொர் கடின)ொன
ப ொறுப்புகளுடன் இருக்கிறொர்கள், யொர் எளிரை)யொகப் ப ொறுப்புகரைள முடித்து
விட்டொர்கள் என்று ப)ொத்த ப)ொய்தி ள்(Scrum) அணிக்கும் பதரிய வே ண்டும் அல்ல ொ?
இதற்கொக ஒவ்ப ொரு >ொளும் 10 அல்லது 15 )ணித்துளிகள் அணிக்கூட்டம் வே ொடு ொர்கள்.
இந்தக் கூட்டத்திற்கு தினசரி கூட்டம்(Daily Standup meeting) என்று ப யர்.
இந்தக் கூட்டத்தில் மூன்வேற மூன்று வேகள்விகரைள )ட்டும் தொன் எடுத்துக் பகொள் ொர்கள்.
க. வே>ற்று >ொன் என்ன பசய்வேதன்?
ங. இன்று என்னுரைடய திட்டம் என்ன?
ச. என்னுரைடய வே ரைலயில் ஏவேதனும் தடங்கல் இருக்கிறதொ?
இந்த மூன்று வேகள்விகரைளத் தவி , வே று வேகள்விகரைளப் வே சக் கூடொது.
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4. ஒவ்ப ொரு சிற்வேறொட்டத்தின்(Sprint) இறுதியிலும் யன் டு
ப)ன்ப ொருரைள(Shippable Product)ப் யனரிடம் கொண்பிக்க வே ண்டும் அல்ல ொ?
அதற்கொன முன்வேனொட்டக் கூட்டத்ரைத(Demo Meeting)க் கூட்டு து!
5. லர் வேசர்ந்து ணியொற்றும் இடம் என்றொல் அ சல் பு சல்களுக்கு இடம் இல்லொ)லொ?
அ சல் பு சல்களுடன் ொ ொட்டுகளுக்கும் இடம் இருக்கும் அல்ல ொ? சிக்கல்கரைளக் கூடிய
ரை சீக்கி ம் தீர்க்க வே ண்டும் என்று (Early Testing) என்று ப)ன்ப ொருள் வேசொதரைன
ப>றிமுரைற பசொல்கிறது. அரைத ப)ன்ப ொறியொளர்கவேள தம்முரைடய ொழ்க்ரைகயில்
பசயல் டுத்தொவிட்டொல் எப் டி? - பசயல் டுத்த வே ண்டும் அல்ல ொ? அதற்கொகத் தொன்,
இப் டிப் ட்ட அ சல், பு சல்கள் என்பனன்ன, ொ ொட்டுகள் என்பனன்ன என் ரைத
அணிவேயொடு உட்கொர்ந்து வே ச, ஒவ்ப ொரு சிற்வேறொட்டத்தின் முடிவிலும் குரைறநிரைற
கூட்டம்(Retrospective meeting) >டத்தப் டும்.
தகப ளிரை)(Agile) முரைறயில் இப் டிப் ல கூட்டங்கள் இருப் தொல், >ொள்
திட்டமிடரைலவேய எட்டு )ணிவே> த்திற்குப் திலொக, ஆறு )ணிவே> த்திற்குத் தொன்
ரை த்திருப் ொர்கள். ஏபனன்றொல், தினசரி கூட்டத்ரைதத் தவி மீதி எல்லொக் கூட்டங்களுவே)
ஒரு )ணி வே> வே)ொ இ ண்டு )ணி வே> வே)ொ >டக்கும்.
எங்கு யன் டும்?
குறுகிய கொலத் திட்டப் ணிகளுக்குப் யன் டும். அவ் ப்வே ொது ொடிக்ரைகயொளருக்குப்
யன் டு ப)ன்ப ொருரைள(Shippable Product) அனுப்பு தொல் ொடிக்ரைகயொளரின்
எண்/வே ொட்டங்கள், கருத்துகரைள உடனுக்குடன் அறிந்துபகொள்ளலொம். அதற்வேகற்
)ொற்றங்கரைள அடுத்த குறுவே ொட்டத்திவேலவேய(Sprint) பசய்தும் பகொள்ளலொம்.
சிக்கல்கள்:
தகப ளிரை)யின்(Agile) மிகப் ப ரிய சிக்கல் - முரைறயொன ஆ /ங்கள் இல்லொதது.
இன்பனொரு மிகப்ப ரிய சிக்கல் - குறுகிய கொலத் திட்டப் ணிகள் என் தொல்
ப ரும் ொலொன இடங்களில் படஸ்டருக்குப் திலொக, நி லரை வேய(Developer) )ொற்றி
)ொற்றிச் வேசொதிக்கச் பசொல்கிறொர்கள். அறிவியல் அடிப் ரைடயில் ஒரு நி லவே படஸ்ட ொக
)ொறு து எந்த அளவு சிறந்தது என் து இன்னும் கணினி ல்லு>ர்கள் >டுவே வே சி
முடிக்கப் டொத கருத்தொகவே இருக்கிறது.
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ரிகள்

இது ரை >ொம் ொர்த்திருப் து சொப்ட்வே ர் படஸ்டிங் என்று பசொல்லப் டும் ப)ன்ப ொருள்
வேசொதரைனயின் அடிப் ரைடகள். புதுநிரைல ப)ன்ப ொறியொளர் ஒரு ருக்கு இந்த
அடிப் ரைடகவேள வே ொது)ொனரை தொம். >ொம் வே சிய இந்தத் தரைலப்புகள் தொம் ISTQB
என்று அரைழக்கப் டும் ப)ன்ப ொருள் வேசொதரைனக்கொன ன்னொட்டுத் த ச் சொன்றிதழ்
அரை)ப்பின் பாடத் திட் டத் தில்  இருப் ரைத நீங்கள் ொர்க்கலொம். >ொம் ொர்க்கொது விடு ட்ட
குதிகள் ஒரு சில இருந்தொலும் அ ற்ரைற மிக எளிதொக உங்களொல் புரிந்து பகொள்ள முடியும்.
>ொம் ொர்த்தரை தவிர்த்து, ஒரு படஸ்டருக்கு அடிப் ரைடயில் த ரை)ப்பு(Database)
ற்றிய புரிதலும் அதன் அடிப் ரைட கட்டரைளகளும் இன்றியரை)யொதரை . அ ற்ரைறத்
திரு)தி. து. நித்யொ அ ர்கள் எழுதிய எளிய தமிழில் சாப்ட்வேர் டெஸ்டிங் தமிழில்  MySQL புத்தகம் ழி நீங்கள் டித்துக்
பகொள்ள முடியும். தகப ளிரை)(Agile) ற்றி ஏற்பகனவே பசொன்னது வே ொலத் திரு. இ ொ.
அவேசொகன் அ ர்கள் எழுதிய "எளிய தமிழில் Agile/Scrum” புத்தகம் மூலம் விரி ொகத்
பதரிந்து பகொள் து >ல்லது. இன்னும் திருமிகு. கலொ ொணி அ ர்கள் எழுதும் வேசாதடைன ழி
நிரலாக் கம்  ற்றிய பதொடர் - கணியத்திவேலவேய கொ/க் கிரைடக்கிறது. தொனியங்கிச் வேசொதரைன
(Automation Testing) ற்றித் திரு)தி. து. நித்யொ அ ர்களின் மின் நூல் - கணிய தமிழில் சாப்ட்வேர் டெஸ்டிங்தத
்  ிவேலவேய தமிழில் சாப்ட்வேர் டெஸ்டிங்
கிரைடக்கிறது - அரைதப் டிப் தற்கு முன்பு பகொஞ்சம் நி லொக்கம் டித்து விட்டு அந்தப்
புத்தகத்ரைதப் டிப் து கட்டொயத் வேதரை . எப் டி சொப்ட்வே ர் படஸ்டிங்ரைக அரைடய
நிரைனப் ர்களுக்கு அது எளிரை)யொகத் பதரிகிறவேதொ, அவேத வே ொல் தொன் நி லொக்கமும்!
நி லொக்கத்ரைதப் ப ொருத்த ரை யிற்சி தொன் வேதரை . எனவே , பகொஞ்சம் கூடுதல் வே> ம்
ஒதுக்கி அரைதயும் ரைகக்பகொள்ளுங்கள். ப)ன்ப ொருள் துரைறயில் ப ற்றிக் பகொடி
>ொட்டுங்கள்.
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