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IV Test Planları   
 
Test hazırlıkları, bir yazılım projesinin en önemli parçasıdır ve geliştirilecek projede yapılacak 
işlemlerin pek çoğunu ayrıntılı olarak açıklar. Bu bölümde test işlemlerinin nasıl ilerleyeceği 
belirlenir. Bu bölümün amacı, en etkin ve verimli bir test dizisinin hazırlanması ve sistemin 
çalışacağı ortamın yaratılmasını sağlamaktır.  
IEEE 829-Test Plan dokümantasyonunda yazılımın testi projelerinde  

i) neler yapılması gerektiği,  
ii) bunların hangi kalite standardına göre yapılacağı, 
iii) test işlemlerinin hangi zaman ölçeğinde gerçekleştirileceği, 
iv) test  prosesini hedeflenenler doğrultusunda  sağlamakla alınan riskler ve bunların 

nasıl gerçekleştirileceği açıklanır.  
Bu maddelerin tanımlamaları aşağıdaki bölümlerde sınıflandırılmıştır.   
 

15  Test Edilebilecek ve Test Edilemeyecek Özellikler 

Bu bölüm, IEEE –829 standartına göre  “Library Information System” isimli örnek bir yazılım 
projesinin alt sistemlerine göre aşağıdaki tablolar formatında hazırlanacaktır.  Bunlar geliştirilecek 
yazılım sisteminde test edilecek alt sistemler ve bu alt sistemlerde test proseslerinin gerçekleştirileceği 
senaryolardır.  

 

 

 

       Tablo15.1: ……….. Sisteminin Test Edilecek Alt Sistemleri /Özellikleri/…. 

 

Aşağıdaki tablo da geliştirilecek yazılım sistemin test işlemine sokmayacağı özellikleri özetlemektedir.  
Bu alt sistemlerin ilgili özelliklerinin niçin test işlemine sokulmadığı mutlaka açıklanmalıdır. 

 

 

 

Item Being Tested Business Scenarios Being Tested 

Borrowers sub-system Creating a new library user 

The circulation sub-system Issuing an item 

The circulation sub-system Renewing an item 

The circulation sub-system Returning an item including overdue fine calculations 

The catalogue sub-system Cataloguing a book 

The catalogue sub-system Removing a book from stock 



 

 

 

Tablo 15.2: ……….. Sisteminin Test Edilmeyecek  Alt Sistemleri/Özellikleri/…. 

 

Item Being Tested Business Scenarios NOT Being 
Tested 

Borrowers sub-system Maintaining the user records 

The circulation sub-system Setting up of holiday dates 

The catalogue sub-system Assigning loan periods 

Test edilecek ve edilmeyecek özelliklerin tümü belirlendikten ve kısaca açıklaması yapıldıktan sonra 
test prosesinin bir bütün olarak nasıl gerçekleştirileceği açıklanır.  Bunlar aslında testin planlanması 
aşamasında hedeflenmiş olan test düzeyleri, test tipleri ve test yöntemleri olarak  

i) Testin el ile ya da otomatik gerçekleştirileceği  
ii) Beyaz kutu /kara kutu/ gri kutu testlerinden hangilerinin yapılacağıdır. 

Proje gruplarının el ile gerçekleştirilecek testleri mutlaka bulunmalıdır. Aşağıda el ile test 
tanımlamasına bir örnek verilmiştir.  

 

  Tablo 15.3: Elle gerçekleştirilecek testlerin açıklaması  

 

Test plan tipleri: 

i) Master Test Planı:  geliştirilecek yazılım ürünü için  tüm test planlarını birleştiren tek bir 
üst düzey test planıdır.  

ii) Test Seviyesine Özel Test Planları: Her test seviyesi için planlanır. Bunlar:  
    Unit Test Planı 
    Entegrasyon (Integration) Test Planı 
    Sistem Test Planı 
    Kabul (Acceptance) Test Planı  olarak eklinde her test düzeyinde tanımlanır. 



 

 

iii) Test Tipine Özel Test Planları: Performans Test Planı ve Güvenlik Test Planı gibi , 
fonksiyonel olmayan, ana test türleri için planlardır. 

 

16  Başarılı  / Başarısız  Test Değerlendirme  Ölçütleri  

Önceki bölümlerde planlanmış ve tanımlanmış olan her düzeydeki testlerin aşağıdaki gibi bir örnek 
tablo ile  başarılı  /başarısız  ölçütleri verilir.  

Aşağıdaki örnek interaktif bir öğrenme kiti için sistemin alt sistemlerinin önceden tanımlanmış olan 
testlerinin (test tipi /test yöntemi) gerçekleştirilen işlemlerden sonra hedeflenen sonuçlarını 
özetlemektedir. Bu örneğin test işlemlerinin tümünün başarılı olması hedeflenmektedir. Bazı alt 
sistemlerde ise başarısızlıkla sonuçlanması hedeflenen özellikler tanımlanabilir. Bu örneklerde sonucun 
başarısız olması beklenir.  

 

Tablo 16.1 :  Başarılı / Başarısız  Test Değerlendirmeleri  

 

 

17 Test Cases 

Sistemin alt sistemlerine hangi testler uygulanacak ise her birinin bir  test  kimliği (test case id) 
olmalıdır.  Her bir alt sistemin özelliklerine (features) hangi testin uygulanacağına (functional 
/unit/integration veya  diğerleri) karar verilir.  



 

 

Her bir test case için input specification (giriş betimlemeleri )  ya  data (veri) olarak alfanümerik 
değerler   ya da tıklama ya da herhangi bir seçim yapma gibi kişisel eylemlerdir.  

Her bir test case için beklenen çıktılar (expected outcomes) hatanın (error) kaynağı, hatanın  önem 
derecesi (error severity) ya da hata tipleri (types of error)  şeklinde  elde edilecektir 

Tablo 17.1 :  Ayrıntılı Test Durumları ve Sonuçları  

 

 
 

 
 

…………….. 



 

 

 
 

 

Çalışma grubunun her elemanının grup sayısının büyüklüğü ile orantılı olarak gerçekleştirdikleri diğer 
aktivitelere  (eylemlere)   paralel olarak gerçekleştirecekleri testler de benzer büyüklükte olmalıdır.  
Bu nedenle takımın her elemanı önceki raporlarda gerçekleştirdikleri eylemlere bağlı olarak test 
durumlarını tanımlamalı ve her bir “test case“ için kimliklerini de belirtmelidir. 

 

V Sözlük  

Yazılım Mühendisliği Tasarım Projesi raporlarının tümü içerisinde bu bölümde bulunmasına karar 
verilen önemli kavramlar alfabetik olarak sıralanacak ve birkaç satırlık kısa tanımlamaları yapılacaktır. 
8-10 tane kavramın açıklanması beklenir. Bunlar, vize ve final tasarım projesi raporlarından eşit olarak 
seçilmelidir.   

VI Indeks  (Bir çalışmanın indeksinin hazırlanışı ile ilgili  araştırmayı çalışma grubu  
yapacaktır.  

 
 

 


