
  



2 
 

 
clevercrayon.com 

Невід'ємним етапом розробки будь-якого програмного продукту (в тому числі і веб- сайту) є тестування - перевірка 

відповідності між реальною і очікуваною поведінкою програми або, іншими словами, контроль та забеспечення 

якостi (quality control – QC and quality assurance – QA). 

Жоден клієнт не погодиться оплатити своє замовлення, не переконавшись у високій якості виконаної роботи. Що 

ж стосується програмного продукту або веб- сайту, то рівень їх якості визначити досить складно, і під силу це 

тільки справжнім професіоналам . 

Якість програмного продукту визначається за такими критеріями :  

- Надійність ( reliability )  

- Ефективність ( efficiency )  

- Функціональність ( functionality )  

- Зручність використання ( usability )  

- Портативність ( portability ) 

- Супроводжуванiсть (maintainability) 

Відомо, що практично будь-який сайт або додаток мають дефекти . У сайтів можуть виникати проблеми з 

функціональністю при використанні різних браузерів . Програмний продукт може некоректно працювати при 

підвищеному навантаженні або в умовах браку потужностей . Також не варто забувати про такі важливі критерії, 

як безпека і юзабіліті. Наші фахівці неодмінно зможуть виявити подібні вузькі місця в роботі вашої програми або 

сайту і допомогти вам забезпечити їх надійність і функціональність . 



3 
 

 
clevercrayon.com 

Вони застосовують безліч підходів і методів для тестування та верифікації ( verification ) програмного забезпечення 

і сайтів.  

Досить умовно можна виділити такі основні напрямки:  

- Функціональне тестування (functional testing) (чи здатний продукт або сайт вирішувати поставлені завдання) 

- Юзабіліті-тестування (usability testing) (чи зручний продукт або сайт для передбачуваного застосування)  

- Тестування продуктивності (performance testing) (чи здатний продукт або сайт коректно працювати в умовах 

підвищеного навантаження та / або обмежених ресурсів)  

- Тестування на сумісність (compatibility testing) (перевірка працездатності продукту на різних типах і моделях 

комп'ютерів і мобільних пристроїв з різними типами операційних систем, перевірка працездатності сайту при 

використанні різних типів браузерів) 

- Регресійне тестування (regression testing) (виявлення регресійних помилок з метою їх подальшого усунення)  

- Тестування в реальних умовах ( operational testing ) (перевірка здатності продукту якісно функціонувати при 

установці на реальні персональні комп'ютери або мобільні пристрої, і перевірка здатності сайту якісно 

функціонувати в мережі інтернет). 

Крім того, тестування проводиться за багатьма іншими ознаками і напрямками з однією головною метою - 

виявити і усунути всі можливі дефекти. В цілому, процес тестування не зводиться до виконання якихось інструкцій 

і процедур - це, швидше, процес творчий. Від фахівця вимагаються не тільки знання поцедур і методик, але також 

гнучкість мислення і великий професійний досвід. 
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Отримавши заявку на виконання робіт, наші фахівці планують ці роботи (Test Plan), проектують тести (Test Design ), 

виконують тестування (Test Execution) , аналізують отримані результати (Test Analysis) і надають Замовнику 

результати в оформленому вигляді. 
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ОБШИРНЕ ТЕСТУВАННЯ - ЗАПОРУКА ЯКОСТІ ПРОГРАМИ! 

 

Оплачувати наші послуги ви можете одним з трьох способів на вибір, а саме: 

• Через платформу Upwork.com . (Погодинна оплата. Ставка погодинної оплати договірна, (прибл. 8-35 доларів США за годину). 

Платформа дозволяє замовнику контролювати, чим саме займається наш спеціаліст);  

• Через платформу Upwork.com (Відрядна (фіксована) оплата за кожне виконане завдання . Ціна договірна, в залежності від обсягу 

та складності роботи);  

• Безпосередньо щомісяця (Щомісячна оплата послуг). Замовник схвалює кандидатуру(и) нашого(их) спеціаліста(ів) на період 

виконання замовлення і покриває всі узгоджені витрати (зарплата, накладні витрати, тощо). 

 

Примітки: 

1. Замовлення з фіксованою оплатою та вартістю більше 150 доларів США повинні бути поділені на декілька частин, кожна з котрих 

оплачується окремо. 

2. Робота в вихідні, святкові дні та у позаробочий час: плюс 50% до базової вартості перекладу. 

3. Оптові знижки надаються тільки VIP клієнтам. («VIP-клієнт» - умовне найменування Замовника, який раніше зробив та оплатив 

замовлення загальною сумою не менш, ніж 2 000 доларів США.) 
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ЯК З НАМИ ЗВ’ЯЗАТИСЬ: 

 

 

ТОВ "Центр інформаційної безпеки" 

Поштова адреса: - вул. Нижньодніпровська 6а, м. Запоріжжя, 69091, Україна  

Email:  affiliates@clevercrayon.com   

 

 

 

 

Ми з радістю допоможемо Вам! 
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