
 

 

  

THI 



1 

 

Vào năm 2012, Knight Capital Americas, một công ty tài chính toàn cầu, đã gặp lỗi trong hệ 

thống định tuyến tự động cho các đơn đặt hàng vốn (equity order) khi team dự án đã triển khai một 

phần mềm chưa được kiểm thử vào môi trường sản xuất. Kết quả là công ty đã mất hơn 460 triệu 

đô la chỉ trong 45 phút, và cơ bản đã dẫn đến sự phá sản của công ty. Lịch sử biết thêm nhiều ví 

dụ về các sự cố phần mềm gây ra thiệt hại tương tự. Tuy nhiên, kiểm thử vẫn là một trong những 

chủ đề gây tranh cãi nhất trong phát triển phần mềm. Nhiều product owner, do xem nhẹ giá trị của 

kiểm thử như một quy trình chuyên biệt, đã đặt các doanh nghiệp và sản phẩm phần mềm của họ 

vào nguy cơ thất bại trong khi bản thân họ cố gắng tiết kiệm từng đồng xu chi phí. 

Mặc dù có một sự hiểu lầm phổ biến rằng nhiệm vụ duy nhất của người kiểm thử là tìm lỗi, 

hoạt động kiểm thử và QA (quality assurance) có tác động to lớn đến thành công của sản phẩm 

cuối cùng. Có hiểu biết sâu sắc về doanh nghiệp, khách hàng và bản thân sản phẩm, các kỹ sư 

kiểm thử làm tăng thêm giá trị cho phần mềm và đảm bảo chất lượng của phần mềm. Nhờ áp dụng 

kiến thức sâu rộng của họ về sản phẩm, người kiểm thử có thể mang lại giá trị gia tăng cho khách 

hàng thông qua việc đóng góp thêm kinh nghiệm vào qui trình kiểm thử và hướng dẫn sử dụng sản 

phẩm. Điều này dẫn đến giảm chi phí sở hữu và nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

1) Khái niệm về chất lượng phần mềm: Quality Assurance (QA), Quality Control (QC) 

& Testing 
Lịch sử biết nhiều ví dụ về các tình huống khi lỗ hổng phần mềm gây lãng phí hàng tỷ đô la 

hoặc thậm chí dẫn đến thương vong: từ việc các cửa hàng cà phê Starbucks bị buộc phải tặng đồ 

uống miễn phí vì trục trặc đăng ký, cho đến việc máy bay quân sự F-35 không thể phát hiện các 

mục tiêu chính xác vì một sự cố radar. Để đảm bảo phần mềm được phát hành an toàn và hoạt 

động như mong đợi, khái niệm chất lượng phần mềm đã được đưa ra. Chất lượng thường được 

định nghĩa là mức độ phù hợp với các yêu cầu rõ ràng và các yêu cầu tiềm ẩn, hay kỳ vọng. Những 

kỳ vọng được gọi là rõ ràng (explicit) và tiềm ẩn (implicit) này tương ứng với hai mức chất lượng 

phần mềm cơ bản: 

• Functional (Chức năng) - sự tuân thủ của sản phẩm với các yêu cầu chức năng (explicit) và thông 

số kỹ thuật thiết kế. Khía cạnh này tập trung vào việc sử dụng phần mềm thực tế, từ quan điểm của 

người dùng: tính năng, hiệu suất, dễ sử dụng, không có lỗi. 

• Non-Functional (Phi chức năng) - đặc điểm bên trong hệ thống và kiến trúc, tức là các yêu cầu về 

cấu trúc. Điều này bao gồm khả năng dễ bảo dưỡng code, dễ hiểu, hiệu quả và bảo mật. Chất 

lượng cấu trúc của phần mềm thường khó quản lý: Nó chủ yếu dựa vào chuyên môn của đội ngũ 

kỹ thuật và có thể được đảm bảo thông qua  code review, code analysis và refactoring. 

Đồng thời, khía cạnh chức năng có thể được đảm bảo thông qua các hoạt động quản lý chất 

lượng đặc thù, bao gồm đảm bảo chất lượng (QA), kiểm soát chất lượng (QC) và kiểm thử (Testing). 

Đôi khi 3 khái niệm này được sử dụng lẫn lộn với nhau nhưng chúng đề cập đến các khía cạnh 

có phần khác nhau của quản lý chất lượng phần mềm. Mặc dù có một mục tiêu là cung cấp một 

sản phẩm có chất lượng tốt nhất có thể, cả về cấu trúc và chức năng, các khái niệm nói trên sử 
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dụng các phương pháp khác nhau cho nhiệm vụ này.

 

QA - Đảm bảo chất lượng là một thuật ngữ nghĩa rộng chỉ quá trình cải tiến và bảo trì quy trình 

phát triển phần mềm một cách liên tục và nhất quán để cho phép thực hiện công việc kiểm soát 

chất lượng. QA tập trung nhiều hơn vào các khía cạnh tổ chức của quản lý chất lượng, giám sát 

tính nhất quán của quy trình sản xuất. 

QC- Kiểm soát chất lượng là quá trình validate sự đáp ứng của sản phẩm với các yêu cầu chức 

năng. Đây là một quy trình mà qua đó một doanh nghiệp tìm cách đảm bảo rằng chất lượng sản 

phẩm được duy trì hoặc cải thiện và các lỗi sản xuất được giảm thiểu hoặc loại bỏ hoàn toàn. Hoạt 

động này được áp dụng cho thành phẩm và được thực hiện trước khi phát hành sản phẩm. Trong 

một quá trình sản xuất công nghiệp, QC tương tự như hoạt động chọn một sản phẩm ngẫu nhiên 

từ dây chuyền lắp ráp để xem nó có tuân thủ các thông số kỹ thuật hay không. 

Testing - Kiểm thử là hoạt động cơ bản nhằm phát hiện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong mã 

nguồn phần mềm và đánh giá khả năng sử dụng, hiệu suất, bảo mật và khả năng tương thích. Nó 

có trọng tâm rất hẹp và được thực hiện bởi các kỹ sư kiểm thử song song với quá trình phát triển 

hoặc ở giai đoạn kiểm thử chuyên biệt (tùy thuộc vào phương pháp thực hiện chu trình phát triển 

phần mềm). 
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2) Nguyên tắc chính của kiểm thử phần mềm 
Được xây dựng qua 40 năm, bảy nguyên tắc sau đây là những nguyên tắc cơ bản của quá 

trình kiểm thử. 

 Kiểm thử để phát hiện các lỗi/khuyết tật: Kiểm thử nhằm mục đích phát hiện các lỗi trong 

một phần mềm. Nhưng cho dù sản phẩm được kiểm tra kỹ lưỡng đến đâu, chúng ta không 

bao giờ có thể 100 phần trăm chắc chắn rằng không có khiếm khuyết. Chúng ta chỉ có thể 

sử dụng kiểm thử để giảm số lượng các lỗi/vấn đề không được phát hiện. 

 Kiểm thử đầy đủ mọi chi tiết là bất khả thi: Không có cách nào để kiểm tra đủ tất cả các 

kết hợp dữ liệu đầu vào, kịch bản và điều kiện tiên quyết trong một ứng dụng. 

 Kiểm thử sớm: chi phí khắc phục của một lỗi tăng theo cấp số nhân theo thời gian qua các 

giai đoạn của qui trình phát triển. Vì vậy, điều quan trọng là bắt đầu kiểm thử phần mềm 

càng sớm càng tốt, để các vấn đề/lỗi được phát hiện sớm và được giải quyết sớm. 

 Phân nhóm các lỗi theo từng cụm: thường sử dụng biểu đồ Pareto để phân nhóm lỗi theo 

cụm. Điều này có nghĩa là khoảng 80% số lỗi thường được tìm thấy tập trung vào 20% các 

cấu phần của hệ thống. Do đó, nếu một khiếm khuyết được tìm thấy trong một mô-đun cụ 

thể của phần mềm, cơ hội cao là ta có thể phát hiện thêm những khiếm khuyết khác ở chính 

mô-đun đó. Vì thế bạn nên tập trung nỗ lực kiểm tra kỹ lưỡng module đó. 

 Nghịch lý “thuốc trừ sâu”: Ngay sau khi các lỗi đã được sửa, các test case đã dùng trở 

nên vô dụng để phát hiện lỗi. Do đó cần phải rà soát và cập nhật các bài test để có khả năng 

tìm thấy thêm các lỗi mới. 

 Kiểm thử phụ thuộc vào bối cảnh: Tùy thuộc vào mục đích hoặc lãnh vực kinh doanh, các 

ứng dụng khác nhau cần được kiểm thử khác nhau. Trong khi an toàn thông tin là yếu tố 

quan trọng hàng đầu đối với một phần mềm dịch vụ tài chính-ngân hàng, nó không quan 

trọng lắm đối với một trang web công ty. Website công ty nhấn mạnh vào khả năng dễ sử 

dụng và tốc độ đáp ứng hơn là an toàn thông tin. 
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 Ngụy biện về sự sạch lỗi: hoàn toàn sạch lỗi trong sản phẩm của bạn không nhất thiết 

nghĩa là sản phẩm sẽ thành công. Cho dù bạn đã dành bao nhiêu thời gian để đánh bóng 

code hoặc cải thiện chức năng, nếu sản phẩm của bạn không hữu ích hoặc không đáp ứng 

được những kỳ vọng của người dùng, nó sẽ không được khách hàng mục tiêu chấp nhận. 

3) Quá trình kiểm thử phần mềm điển hình 

 

 Lập kế hoạch kiểm thử: chiến lược và kế hoạch kiểm thử 

Các hoạt động kiểm thử được bắt đầu bằng lập kế hoạch kỹ lưỡng. Mục tiêu chính của giai 

đoạn này là đảm bảo team hiểu được mục tiêu của khách hàng, mục đích chính của sản phẩm, 

những rủi ro cần giải quyết và kết quả mong muốn đạt được. Một trong những tài liệu được tạo ra 

ở giai đoạn này là  Kế hoạch kiểm thử. Nó đảm bảo cho các hoạt động kiểm thử ăn khớp với mục 

đích chung của sản phẩm và điều phối nỗ lực kiểm thử với những công việc khác của dự án. 

Chiến lược kiểm thử, hay còn gọi là phương pháp kiểm thử hoặc kiến trúc kiểm thử, là một sản 

phẩm đầu ra khác của giai đoạn lập kế hoạch. Mục đích một chiến lược kiểm thử là định nghĩa rõ 

ràng các nhiệm vụ và thách thức chính phải giải quyết của công tác kiểm thử. Một chiến lược kiểm 

thử tốt cần phải cụ thể, khả thi và hợp lý. Chiến lược kiểm thử phần mềm cung cấp một lộ trình mô 

tả các bước sẽ được tiến hành kiểm thử, dự kiến thời gian các bước này cần được lên kế hoạch 

và được thực hiện, và ước lượng khối lượng nỗ lực, thời gian và chất lượng nguồn lực cần thiết. 

Chiến lược kiểm thử là một tài liệu high level, trái lại kế hoạch kiểm thử cần cụ thể hơn, mô tả 

chi tiết những gì cần kiểm thử, cách kiểm thử, khi nào kiểm thử và ai sẽ thực hiện kiểm thử. Không 

giống như tài liệu chiến lược, kế hoạch kiểm thử bao gồm mọi giai đoạn kiểm thử riêng biệt và được 

người quản lý dự án cập nhật thường xuyên trong suốt quá trình dự án. 

Theo tiêu chuẩn IEEE một tài liệu kế hoạch kiểm thử phải gồm các thông tin sau: 

• Tên kế hoạch kiểm thử 

• Giới thiệu 

• Tài liệu tham khảo (danh sách các tài liệu liên quan) 

• Đối tượng kiểm thử (sản phẩm và các phiên bản của nó) 

• Các tính năng cần kiểm thử 

• Các tính năng sẽ không được kiểm thử 

• Định nghĩa các tiêu chí pass, fail 

• Phương pháp kiểm thử (cấp độ kiểm thử, loại, kỹ thuật) 

• Tiêu chí kết thúc (Exit criteria) 
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• Sản phẩm bàn giao (Kế hoạch kiểm thử - Test plan, Test cases, Test scripts, Nhật ký 

lỗi/khuyết tật, Báo cáo kết quả kiểm thử) 

• Môi trường kiểm thử (phần cứng, phần mềm, công cụ) 

• Ước lượng chi phí 

• Lịch trình 

• Nhu cầu nhân sự và đào tạo 

• Trách nhiệm 

• Rủi ro 

• Giả định và phụ thuộc 

• Phê duyệt 

Viết một kế hoạch kiểm thử, bao gồm tất cả các thông tin được liệt kê như trên, là một nhiệm 

vụ tốn thời gian. Trong các phương pháp phát triển phần mềm Agile mà tập trung vào sản phẩm 

thay vì tài liệu, việc lãng phí thời gian như vậy dường như là không phù hợp. 

Để giải quyết vấn đề này, James Whittaker, một chuyên gia của Microsoft và cựu Giám đốc kỹ 

thuật ở Google, đã giới thiệu “Phương pháp lập kế hoạch kiểm thử trong 10 phút”. Ý tưởng đằng 

sau phương pháp 10p này là tập trung vào các yếu tố cần thiết nhất, loại bỏ tất cả các điều thứ yếu 

nhờ sử dụng danh sách và bảng đơn giản thay vì các mô tả chi tiết cồng kềnh. Kết quả là 80% kế 

hoạch kiểm thử có thể được hoàn thành chỉ trong vòng 30 phút (10 phút thì tỏ ra rất khó đạt được 

trên thực tế). 

 Thiết kế và thực thi kiểm thử 

Khởi đầu cho việc thực hiện kiểm thử, chúng ta cần xác định những gì phải kiểm thử. Đó là 

các test case. Các kỹ sư QA phải xây dựng các test case. Nói vắn tắt thì một test case mô tả các 

điều kiện tiên quyết, kết quả mong muốn và hậu điều kiện của một kịch bản kiểm thử cụ thể, nhằm 

validate rằng một tính năng đáp ứng các yêu cầu xác định. 

Bước tiếp theo trong thực hiện kiểm thử là thiết lập môi trường kiểm thử. Tiêu chí chính cho 

phần này là đảm bảo rằng môi trường kiểm thử càng gần với môi trường thực tế (phần cứng và 

phần mềm) của người dùng cuối càng tốt. Ví dụ: môi trường kiểm thử điển hình cho ứng dụng web 

phải bao gồm Máy chủ Web, cơ sở dữ liệu, HĐH và trình duyệt. Quá trình kiểm thử phần mềm chia 

thành hai nhóm lớn: kiểm thử tĩnh và kiểm thử động. 

Static Testing - Kiểm thử tĩnh: đầu tiên là kiểm tra mã nguồn và tài liệu dự án phần mềm để 

nắm bắt và ngăn ngừa sớm các lỗi trong vòng đời kiểm thử phần mềm. Kiểm thử tĩnh có thể được 

thực hiện dưới dạng kiểm tra (inspection), rà soát không chính thức (informal review) và rà soát kỹ 

thuật (technical review) trong các cuộc họp. Rà soát không chính thức là hình thức kiểm thử ít chi 

phí mà một nhà phân tích QA có thể tiến hành bất cứ lúc nào trong suốt dự án. Kiểm tra, còn được 

gọi là đánh giá chính thức (formal review), là cuộc họp được lên kế hoạch và điều khiển bởi người 

điều hành phiên họp. Trong cuộc họp đánh giá kỹ thuật (technical review), các khiếm khuyết sẽ 

được phát hiện bởi các nhà phân tích QA, được thảo luận và ghi lại trong báo cáo đánh giá. 

Dynamic Testing – Kiểm thử động: phần mềm được thực sự kiểm thử trong môi trường kiểm 

thử. Tài liệu này này tập trung vào quy trình kiểm thử động vì thực tế chúng được sử dụng phổ biến 

nhất. Kiểm thử động có thể được phân loại theo các phương pháp (method), theo cấp độ (level) và 

loại hoạt động. Hãy xem hình vẽ dưới đây để có một cái nhìn sâu hơn về quá trình kiểm thử dynamic 

testing. 
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 Lập tài liệu và làm báo cáo 

Không có phần mềm hoàn hảo cũng như không có chiến lược kiểm thử hoàn hảo 100 phần 

trăm. Exit criteria (tiêu chí hoàn thành) quá trình kiểm thử là các tiêu chí như: 

• Đã thực hiện 100 phần trăm số test case đã định. 

• Hệ thống không có lỗi có độ ưu tiên cao. 

• Hiệu suất của hệ thống ổn định khi được thêm các tính năng mới. 

• Phần mềm hỗ trợ tất cả các nền tảng cần thiết và/hoặc trình duyệt 

• Hoàn thành kiểm thử UAT và pass. 

Ngay khi tất cả các tiêu chí này (hoặc bất kỳ tiêu chí nào khác nữa mà bạn đặt ra cho dự án 

của bạn) được đáp ứng, quá trình kiểm thử sẽ kết thúc. Nhật ký kiểm thử và báo cáo kết quả được 

ghi lại trong quá trình thực hiện kiểm thử. Mọi vấn đề, lỗi, khuyết tật, bất thường được tìm thấy trong 

sản phẩm phải được báo cáo và xử lý phù hợp. Tài liệu Tóm tắt kiểm thử và Báo cáo kết quả kiểm 

thử được chuẩn bị và gửi cho các bên liên quan. 
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4) Các cấp độ kiểm thử phần mềm 

 

Một phần mềm gồm nhiều dòng mã. Nó thường là một hệ thống đa lớp, phức tạp, kết hợp hàng 

tá các thành phần chức năng riêng biệt và tích hợp của bên thứ ba. Do đó, kiểm thử phần mềm 

hiệu quả cần phải bao trùm xa hơn việc chỉ tìm lỗi trong mã nguồn. Thông thường, kiểm thử phần 

mềm bao gồm các cấp (level) sau đây. 

 Unit Test/Component Test (Kiểm thử thành phần) 

Phần có thể kiểm thử nhỏ nhất của hệ thống phần mềm thường được gọi là một đơn vị. Do đó, 

mức kiểm thử này nhằm mục đích kiểm thử từng đơn vị của một hệ thống phần mềm để đảm bảo 

rằng nó đáp ứng các yêu cầu và chức năng ban đầu như mong đợi. Unit test thường được thực 

hiện sớm trong quá trình phát triển bởi chính các developer chứ không phải do team kiểm thử thực 

hiện. 

 Integration Test (Kiểm thử tích hợp) 

Mục tiêu của cấp độ kiểm thử tiếp theo là validate xem các đơn vị kết hợp có hoạt động tốt với 

nhau như một hệ thống thông suốt hay không. Integration test hợp nhằm mục đích phát hiện các lỗ 

hổng, khuyết tật trong các tương tác giữa các đơn vị trong một mô-đun. Có hai cách tiếp cận chính 

cho kiểm thử này: phương pháp từ dưới lên và từ trên xuống. Kiểm thử tích hợp từ dưới lên bắt 

đầu bằng các kiểm thử đơn vị, liên tiếp tăng độ phức tạp của các mô-đun phần mềm được kiểm 

thử. Phương pháp từ trên xuống có cách tiếp cận ngược lại, tập trung vào các kết hợp cấp cao 

trước và kiểm thử các kết hợp đơn giản sau. 

 System Test (Kiểm thử hệ thống) 

Ở cấp độ này, một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh được kiểm thử toàn bộ. Giai đoạn này phục 

vụ để validate sự đáp ứng của sản phẩm với các yêu cầu chức năng, yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn 

chất lượng tổng thể. Kiểm thử hệ thống nên được thực hiện bởi một team kiểm thử chuyên nghiệp 

cao trong một môi trường kiểm thử càng giông môi trường production càng tốt.  

 User Acceptance Test (Kiểm thử nghiệm thu bởi người dùng) 

Đây là giai đoạn cuối cùng của quy trình kiểm thử, trong đó sản phẩm được xác nhận đáp ứng 

các yêu cầu của người dùng. Bước cuối cùng này giúp team dự án quyết định xem sản phẩm đã 

sẵn sàng để được phát hành cho người dùng hay chưa. Mặc dù các vấn đề nhỏ cần được phát 

hiện và giải quyết sớm hơn trong quy trình, cấp độ kiểm thử này tập trung vào chất lượng hệ thống 

tổng thể, từ nội dung và giao diện người dùng đến các vấn đề về hiệu suất. Giai đoạn nghiệm thu 

có thể được đi kèm theo một kiểm thử kiểu alpha và beta, mà trong đó cho phép một số lượng nhỏ 

người dùng thực tế dùng thử phần mềm trước khi nó được phát hành chính thức. 
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Trong phát triển phần mềm theo các phương pháp Agile, kiểm thử đại diện cho một quy trình 

lặp trong mỗi iteration. Mặc dù các cấp độ kiểm thử thường đề cập đến sản phẩm hoàn chỉnh, chúng 

cũng có thể được áp dụng cho mọi tính năng được thêm vào mỗi increment. Trong trường hợp này, 

mọi đơn vị nhỏ của chức năng mới được validate. Sau đó, các kỹ sư kiểm thử các kết nối giữa các 

đơn vị này, các cách thức mà các tính năng được tích hợp với phần còn lại của hệ thống và xác 

định liệu bản cập nhật mới đã sẵn sàng để phát hành hay chưa. 

5) Các loại kiểm thử phần mềm 
Dựa trên mục tiêu chính của quy trình, kiểm thử có thể chia thành nhiều loại khác nhau. 
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 Functional Testing - Kiểm thử chức năng 

Kiểm thử chức năng là loại kiểm thử quan trọng nhất. Điều này được mong đợi, vì không có 

chức năng, sẽ không có tất cả các khía cạnh phi chức năng khác của hệ thống. Trong kiểm thử 

chức năng, hệ thống được kiểm thử đối với các yêu cầu chức năng bằng cách cung cấp cho đầu 

vào và kiểm tra đầu ra. Loại kiểm thử này áp dụng phương pháp hộp đen (black box). Kiểm thử 

chức năng thường được thực hiện trong cấp system test và user acceptance test. Thông thường, 

quá trình kiểm thử chức năng bao gồm: 

• Phác thảo các chức năng phần mềm cần thực hiện 

• Chuyển bị dữ liệu đầu vào tùy theo thông số chức năng 

• Xác định đầu ra tùy thuộc vào các chức năng kỹ thuật 

• Thi hành test case 

• Đối chiếu các kết quả đầu ra thực tế với đầu ra dự kiến 

 Performance Testing - Kiểm thử hiệu năng 

Kiểm thử hiệu năng được coi là loại kiểm thử phi chức năng quan trọng nhất. Kiểm thử hiệu 

năng nhằm mục đích điều tra khả năng đáp ứng và tính ổn định vận hành của hệ thống trong một 

load (tải) nhất định. Người ta phân biệt các loại kiểm thử hiệu suất khác nhau như sau: 

• Load Testing - Kiểm thử tải - với khối lượng tải tăng dần lên 

• Stress Testing hay Volume Testing – với tải ở mức giới hạn hoặc vượt quá mức giới hạn 

của tải thông thường 

• Endurance Testing - Kiểm thử độ bền - với tải đáng kể duy trì liên tục kéo dài 

• Spike Testing – áp đặt tải tăng đột ngột và tăng ở mức đáng kể 
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 Use Case Testing - Kiểm thử theo use case 

Là kỹ thuật kiểm thử được sử dụng rộng rãi nhất. Use case mô tả cách một hệ thống sẽ phản 

ứng với một kịch bản nhất định được tạo bởi người dùng. Nó hướng đến người dùng và tập trung 

vào các hành động (activity) và tác nhân (actor). Các nhà phát triển viết các use case và sau khi 

hoàn thành chúng, hành vi của hệ thống được kiểm thử tương ứng. Người kiểm thử sử dụng tài 

liệu use case để tạo ra các test case. 

Use case testing được áp dụng rộng rãi trong việc phát triển các kiểm thử ở cấp độ system test 

hoặc user acceptance test. Nó cũng giúp phát hiện ra các khiếm khuyết trong integration test. Use 

case test kiểm thử xem các logic paths được sử dụng bởi người dùng có hoạt động như dự định 

hay không và đảm bảo các tác vụ có thể được thực hiện thành công. Áp dụng use case testing, các 

nhà phân tích có thể phát hiện những thiếu sót, và giúp sửa đổi hệ thống để đạt được hiệu quả và 

độ chính xác trong vận hành. 

 Exploratory Testing - Kiểm thử thăm dò 

Một phong cách kiểm thử phần mềm nhấn mạnh sự tự do và trách nhiệm, kinh nghiệm của cá 

nhân người kiểm thử để thực hiện các phép test tùy ý không theo kịch bản nào. Kiểm thử thăm dò 

không dựa vào các test case được xác định trước. Nó là quá trình tương tác tự do, với trọng tâm 

chính là xác thực trải nghiệm người dùng, chứ không phải nhằm kiểm tra code. Áp dụng kiểm thử 

thăm dò, người kiểm thử có kỹ năng có thể cung cấp kết quả có giá trị cải tiến chất lượng phần 

mềm. 

 Usability Testing - Kiểm tra tính dễ sử dụng 

 Được thực hiện bởi người dụng thực để xem hệ thống có dễ sử dụng hay không. Cần phân 

biệt giữa Usability Testing với User Acceptance Test. UAT nhằm xác minh rằng sản phẩm cuối cùng 

đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Usability Testing kiểm tra xem cách tiếp cận của giải pháp sẽ hoạt 

động thực sự thuận tiện cho người dùng. 

6) Tự động hóa kiểm thử 
Để tăng tốc và cải thiện chất lượng kiểm thử phần mềm, cần áp dụng tự động hóa kiểm thử. 

Tự động hóa kiểm thử rất quan trọng đối với môi trường continuous integration vì nó giảm bớt gánh 

nặng cho tất cả các nhu cầu kiểm thử, cho phép dành nhiều thời gian và công sức hơn để tạo ra 

các test case hiệu quả. Xu hướng tự động hóa kiểm kiểm thử được hỗ trợ bởi việc áp dụng ngày 

một rộng rãi các phương pháp Agile, qua đó thúc đẩy cả test automation và continuous integration 

như là phần nền tảng của phương pháp phát triển phần mềm Agile. 

Test automation bao gồm công việc thiết kế test case cho functional test, tạo dữ liệu kiểm thử 

và kiểm thử các kịch bản kiểm thử end-to-end. Tuy nhiên, một chiến lược kiểm thử hiệu quả cần 

kết hợp cả kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động. 

Tự động hóa có thể được áp dụng cho hầu hết mọi loại thử nghiệm, ở mọi cấp độ. Tự động 

hóa giảm thiểu nỗ lực của con người cần để chạy thử nghiệm một cách hiệu quả, giảm thời gian 

đưa sản phẩm ra thị trường và giảm chi phí khắc phục lỗi vì các bài test được thực hiện nhanh hơn 

hàng chục lần so với quá trình kiểm thử thủ công. Thử nghiệm tự động hiệu quả hơn khi có thể tự 

động hóa 90% khối lượng kiểm thử code, khả năng phát hiện các vấn đề mà kiểm thử thủ công có 

thể không được phát hiện được, và có thể dễ dàng mở rộng qui mô theo mức độ sản phẩm được 

phát triển. 

7) Regression Test 
Regression test là nhằm validate các chức năng của phần mềm sau khi nó được cập nhật để 

đảm bảo rằng các thay đổi đx thực hiện không  ảnh hưởng đến các chức năng hiện có và vẫn đảm 

bảo tính ổn định và tính toàn vẹn tổng thể của phần mềm. Trong regression test người ta có thể áp 

dụng tất cả các cấp độ và tất cả các loại kiểm thử đã kể trên, nhưng cách phổ biến nhất là chạy 
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regression test theo use case testing. Quy trình làm regression test có thể được tự động hóa để 

tránh các kiểm thử thủ công lặp đi lặp lại sau mỗi lần cập nhật. Có nhiều lựa chọn làm regression 

test: 

• Kiểm thử lại tất cả các test case 

• Chọn một số test case cụ thể 

• Ưu tiên các test case quan trọng nhất trước rồi mới kiểm thử phần còn lại 

• Kỹ thuật kiểm thử hỗ hợp (hybrid) 


