ВЕРИФІКАЦІЯ ТА ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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Тип дисципліни – нормативна.
Викладач – Авраменко Валентин Семенович, к. ф.-м. н., доцент.
Мова вивчення – українська.
Форми організації освітнього процесу – лекції, самостійна робота, лабораторні
заняття, семінарські заняття, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати).
Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з
огляду на її хронологічні межі) студент повинен:
 обґрунтувати необхідність основних технологій тестування програмного
забезпечення та вивчення технологій захисту програмного забезпечення від
різноманітних способів несанкціонованого втручання в процес його
нормального функціонування;
 класифікувати і характеризувати сучасні методи та технології тестування
програмного забезпечення, особливості їх застосування; методи та технології
захисту програм, особливості їх застосування.
Компетентності студента:
 здатність визначати методи для тестування програмного продукту, реалізувати
та застосувати їх для визначення недоліків у програмному коді;
 уміння застосовувати сучасні методи захисту програмного продукту з метою
забезпечити ускладнення несанкціонованого порушення нормальної роботи
програми зловмисниками;
 здатність використовувати сучасні методи захисту програмного забезпечення
на програмному і апаратному рівні;
 уміння застосовувати набуті знання для тестування і розробки методів захисту
програмного забезпечення.

Змістові модулі (перелік тем):
Модуль 1. Тестування програмного забезпечення
Тема 1.1 Основні поняття тестування
Тема 1.2. Критерії вибору тестів
Тема 1.3. Модульне та інтеграційне тестування
Тема 1.4. Системне та регресивне тестування
Тема 1.5. Автоматизація тестування
Модуль 2. Методи захисту програмних продуктів (ПП)
Тема 2.1. Юридичні аспекти захисту авторських прав на ПП
Тема 2.2. Методи програмного захисту ПП
Тема 2.3. Програмно-апаратний захист ПП
Тема 2.4. Методи електронного захисту ПП
Тема 2.5. Методи захисту від дослідження програм
Тема 2.6. Ідентифікація програмного забезпечення
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