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Tại sao chúng tôi muốn biết các kỹ sư kiểm định chất lượng phần mềm đang làm gì?

Chào mừng quý vị đến
với Báo cáo tình trạng
kiểm thử phần mềm!

Thông điệp là khác nhau bởi vì thế giới đang chuyển biến khác nhau, và sẽ là 
phi lý (thậm chí có thể vô trách nhiệm) nếu bỏ qua sự thật này. Chúng tôi đang 
được chỉ ra cách một loại virus nhỏ có thể đã lây lan như một lỗi vô hại 
trong hệ thống phức tạp được gọi là con người, có thể có một tác động 
lớn đến tập hợp các hệ thống phức tạp hơn được gọi là Tính nhân văn.

Về mặt lý trí, lỗi này tương đối nhỏ và hạn chế ảnh hưởng lâu dài - nó 
không giống như cảnh tượng ngày tận thế được mô tả trong sách Khải huyền, 
trong phim và sách Khoa học viễn tưởng - và rất may là như vậy. Nhân 
loại không nghĩ theo những con số lạnh lùng và khô khan. Khi chúng ta nói
về cuộc sống của những người thân thiết của chúng ta, và cuộc sống của 
chính chúng ta, chúng ta nhìn xa hơn những con số thống kê khô khan. 

Một điều mà những sự kiện gần đây cho chúng ta thấy, đó là tầm quan trọng 
của việc thích ứng nhanh với những hoàn cảnh mới và đang thay đổi.

Đây là điều bắt buộc trong kỷ
nguyên COVID-19, nhưng cũng có 
liên quan, hơn bao giờ hết, đối với
công việc hàng ngày của các kỹ sư 
kiểm định chất lượng. Thực tế, như 
chúng ta biết, nó đã thay đổi, 
và chúng ta phải nhanh chóng 
thích ứng để bắt kịp với các công 
nghệ và nhu cầu luôn thay đổi.

Cộng đồng kiểm thử phần mềm
cũng đang thể hiện sự quan
tâm đến các cá nhân của mình, với 
vô số hành động đoàn kết, hỗ 
trợ và giúp đỡ được thực hiện 
bởi các thành viên trong nghề 
của chúng ta trên tất cả các kênh 
xã hội và trong công việc. Ngay cả 
khi chúng ta không theo đạo
nào, Chúa vẫn ban phước lành 
cho nhân loại và những hành vi 
phi lý của chúng ta! Đó là những 
gì làm cho chúng ta trở thành 
một cộng đồng nhân loại toàn cầu.

Kính gửi Cộng đồng Kiểm thử!

Hãy giữ điều đó nhé!

Cuối cùng, xin gửi đến những
người đã và đang trải qua, và có 
thể phải trải qua những ảnh
hưởng, thiệt hại và mất mát do
Đại dịch toàn cầu này. Trái tim và 
suy nghĩ của chúng tôi xin đồng 
hành với các bạn! Và một lần nữa trở 
lại báo cáo khiêm tốn của chúng tôi.

Vâng, đây là thông điệp chào mừng của 
chúng tôi đối với ấn bản thứ 7 của Báo cáo tình 
trạng kiểm thử phần mềm mà chúng tôi đã bắt 
đầu vào năm 2013, nhưng đó là một thông
điệp hoàn toàn khác so với những thông 
điệp mà chúng tôi đã từng viết.
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Chúng tôi đang chia sẻ kết 
quả phân tích của cuộc khảo 
sát Tình trạng kiểm thử phần 
mềm lần thứ 7, với mục đích 
liên tục cải thiện Hệ sinh thái 
kiểm định chất lượng phần 
mềm của chúng ta. Để học 
hỏi lẫn nhau và trở thành 
những người kiểm định 
chất lượng giỏi hơn dựa
trên kiến thức chung, kinh 
nghiệm và thậm chí đôi khi 
là những thất bại mà nhiều 
người trong chúng ta đã trải 
qua trong quá khứ; tất cả
những điều này được chia
sẻ miễn phí để chúng ta có
thể tạo ra một ngày mai 
tốt đẹp hơn. Hãy tận hưởng 
nó, học hỏi từ nó, chia sẻ
nó với những người khác 
và cố gắng trở thành những 
chuyên gia giỏi hơn vì lợi ích 
tương lai của tất cả chúng 
ta!

Joel & Lalit.
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Phần 1 - Thông tin cá nhân
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Chức danh làm việc hiện tại của bạn là...
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Không có sự thay đổi thực sự nào trong việc phân bổ số người 
trả lời cuộc khảo sát và phần lớn câu trả lời đến từ các chuyên 
gia kiểm thử phần mềm. Như đã nói, chúng ta có 6,7% người 
được hỏi là Developers, Technical Leaders hoặc Software 
Development Engineer in Test (SDET). Và cũng có ít hơn 1% 
là Scrum Master.

Một số khác tham gia trả lời bao gồm: Escalation 
manager, UX Lead, Director of Delivery, một vài 
Business Analyst và chúng tôi cũng có sự hiện diện 
của Học viện như những năm trước.
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Phần nào sau đây là trùng khớp nhất với chức danh làm việc hiện tại của bạn?
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Có phải kỹ sư kiểm thử làm 100% công việc kiểm thử phần mềm?

Bao nhiêu phần trăm các hoạt động kiểm thử được làm bởi các kỹ sư kiểm thử phần mềm?

Đây là năm thứ ba chúng tôi đặt câu hỏi này và ngay từ cái nhìn đầu tiên, bạn có thể nghĩ rằng con số kết quả trông giống hoặc ít hơn năm ngoái, 
nhưng nếu chúng ta nhìn vào xu hướng, thì chúng ta có thể thấy tỷ lệ phần trăm giảm liên tục nhưng chậm giảm số người kiểm thử, sự giảm này được 
cân bằng bởi sự gia tăng số người kiểm thử trong khoảng từ 50% thời gian trở xuống.

Đối với chúng tôi, điều này cho thấy rằng kiểm thử phần mềm như một nghề đang trở nên mạnh mẽ hơn và mở rộng cả bên trái và bên phải, thúc đẩy 
nhu cầu trở nên linh hoạt và nắm quyền sở hữu các nhiệm vụ bổ sung làm tăng giá trị chất lượng cho đội nhóm phát triển phần mềm. Bạn có thể hỏi 
những lĩnh vực và nhiệm vụ nào? Hãy tiếp tục đọc và bạn sẽ thấy một số công việc bổ sung mà người kiểm thử đang đảm nhận, trên các trang tiếp theo....

Cũng cần nhắc lại rằng khi chúng ta nhìn vào bên trong các con số, chúng ta sẽ thấy mối liên hệ giữa thâm niên của những người thử nghiệm (họ đã thử 
nghiệm trong bao lâu - xem câu hỏi tiếp theo) và phần trăm thời gian họ dành để thực hiện các nhiệm vụ không phải kiểm thử. Đối với chúng tôi, điều này 
có nghĩa không chỉ là yêu cầu của tổ chức mà là độ trưởng thành của người kiểm thử khi tham gia các nhiệm vụ ngoài kiểm thử.
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Phần 1 - Thông tin cá nhân

Bề dày kinh nghiệm của bạn trong lĩnh vực Kiểm thử phần mềm

Bạn đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm thử phần mềm?

2020 2019 2018 2017

Nhỏ hơn 1 năm Từ 1 đến 2 năm Từ 2 đến 5 năm Từ 5 đến 10 năm Hơn 10 năm
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Điều này luôn có kết quả 
tốt khi xem xét dữ liệu
trong bối cảnh của
một số năm, vì nó cho
phép chúng ta tìm ra
xu hướng và ở đây
chúng ta có thể thấy
xu hướng chung trong
đó các kỹ sư kiểm định 
chất lượng phần mềm 
đang ở trong lĩnh vực
này ngày càng nhiều,
có nghĩa là chúng ta
đang trở thành Chuyên
gia Kiểm thử & Chất
lượng với nhiều năm
kinh nghiệm làm công
việc của chúng ta.

Điều này phù hợp với
những gì chúng ta đã
thấy vào năm ngoái,
khi chúng ta thấy tỷ lệ 
kỹ sư mới giảm so với
tổng cộng.
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Europe 41.1%

USA/Canada 22.4%

India 9.5%

Asia (w/o India) 4%

Russia & former USSR 4.3%

Africa 5.4%

Australia / NZ 2.9%

Latin America 6.7%

Middle East 3.7%

Phần 1 - Thông tin cá nhân

Bạn đang làm việc cho những quốc gia, khu vực nào?

22.4%

41.1%

6.7%

3.7%

2,9%5.4%

4.3%

4%

9.5%
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Phần 1 - Thông tin cá nhân

Thu nhập bình quân hằng năm của bạn về nghề nghiệp kiểm thử (lưu ý: chưa có thống kê tại VN).
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*NA - Chưa đủ thông tin để đánh giá

Đơn vị: USD

> 1 year 1 -2 2 -5 5 -10 10+

Africa 7K 24K 50K 78K NA

5K 18K 20K 24K NA
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Australia/NZ

NA NA 40K 59K 95K
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Phần 2 - Huấn luyện và đào tạo
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HUẤN LUYỆN 
VÀ ĐÀO TẠO
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Tôi đã mong muốn 
trở thành kỹ sư kiểm 
thử và tôi đã học về 
nghề này

2020
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2018
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Tôi học kiểm thử từ lúc 
còn sinh viên / Tôi tham 
gia thực tập nghề kiểm 
thử và làm nghề này luôn

Tôi bắt đầu đi làm vời 
nghề kiểm thử phần 
mềm

Tôi vào nghề này 
như một sự tình 
cờ

Tôi chuyển từ nghề IT 
khác qua kiểm thử trong 
tổ chức tôi làm

Tôi chuyển từ nghề 
không phải IT qua kiểm 
thử trong tổ chức tôi làm

21
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14

17.5

22
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6.5

9

12

12

2

NA

NA

6.5

5.5

6

14.5

14.5

14

Tương tự năm ngoái, khi chúng tôi nhóm những người chuyển sang nghề kiểm thử từ các nhóm khác
trong tổ chức nội bộ thì nhận được kết quả lớn nhất cho câu hỏi này. Điều này củng cố sức mạnh và tạo 
động lực con đường sự nghiệp kiểm thử cho những người muốn thăng tiến trở thành các chuyên gia.
Chúng tôi cũng nhận thấy sự giảm liên tục về số lượng người kiểm tham gia các cơ sở đào tạo chính
thức.
Cuối cùng, năm nay chúng tôi cũng đã thêm một tùy chọn “toàn đội nhóm tham gia kiểm thử” với 2% 
của người trả lời. Đây vẫn chưa phải là một phần chính của các chuyên gia kiểm thử, nhưng chúng tôi 
hy vọng con số này sẽ tăng lên trong những năm tới.

Tôi không phải là tester nhưng 
tôi tham gia hoạt động kiểm 
thử trong nhóm phát triển 
phần mềm của tôi

Khác
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Bạn đã trở thành kỹ sư kiểm định chất lượng phần mềm thế nào?

Bạn đã tham gia nghề kiểm thử phần mềm này thế nào?
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Hiện tại bạn học nghề kiểm thử như thế nào trước và ngay cả khi bạn đã làm nghề này rồi?

Bạn đã và đang dùng phương học tập nào để trau dồi kiến thức và kinh nghiệm cũng như mài giũa kỹ năng trong kiểm thử 
phần mềm? (Có thể chọn nhiều hơn 1)
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38.5Peer mentoring

Total can surpass 100% as respondents could select more than one answer

43

65

38.5

7.5

4.5

2.5

55.5

46.5

43.5

27

14

41

37

31

7

57

40.5

7

4.5

4

56

40.5

40.5

32Magazines / qua các tạp chí

19From other fields (e.g. psychology, writing, etc)

Testing Diplomas

Weekend Testing and Miagi Do

Just doing it / Học ngay trong công việc

Testing books / Học qua sách vở

Conferences, meetups and seminars / qua sự kiện, diễn đàn

38Certifications and Courses / qua các chứng chỉ

Tương tự những năm
trước, nhiều người kiểm 
thử tham dự các hội
nghị và cũng như sử 
dụng các nguồn trực
tuyến để trau dồi kỹ
năng của họ, trong khi ít 
người được đào tạo
chính thức hơn.

Chúng tôi thích xem
các câu trả lời “ngoài ra”
ở đây vì chúng có thể 
cung cấp ý tưởng cho
mọi người về cách tiếp
tục mở rộng kiến thức
của họ. Vì vậy một số câu 
trả lời mà mọi người 
đã thêm là: Udemy test 
automation academy, 
Coursera, StackOverflow 
và trao đổi, chia sẻ với
những người kiểm thử
khác trong công ty.

2020 2019

Webinars and podcasts / qua các hội thảo và Podcasts

49

56.5

67.5

7.5

21

16

2.5

49.5

44

45

35.5

40

34

5

4

Formal Training / qua training bài bản

32.5Online communities and forums

34.5Facebook, twitter, linkedin and blogs / qua mạng xã hội

Testing competitions / qua sự cạnh tranh, thi đua

5Other / ngoài ra

Điều này đáng 
được xem xét 
thêm…!

2018
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Trong 3 năm qua, bạn đã từng tham gia các sự kiện hay các buổi huấn luyện nào?

Bạn đã tham dự những buổi huấn luyện, hội nghị, hội thảo, v.v. (trực tuyến hay trực tiếp) nào trong 3 năm qua?

TestLeadership
Conference StarCanada Testing United Argentesting SAEC

Rapid Software Testing

StarEastSTP ConfQA&Test

copenhagen Context

GTAC QA or Highway
Conference

COMAQAJaSSTRomanian
Testing Conference

WeTest Conferenceheisenbug-moscowAgileTestingDays

OnlineTestConf StarWest Automation Guild QualityJam Eurostar Let’s Test South AfricaAgile DevOps EastTestBash

ASTQB Summit QA FestSelenium ConferenceTabara de testareExpo QAHUSTEFqa: challengeacceptedSauceCon

CAST
National Software

Testing Conference, (UK)PNSQCNordic Testing DaysTest Leadership CongressTestİstanbul
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6-15 Testers
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2020 2019 2018 2017

27

Dựa trên phản hồi mà chúng tôi đã nhận được trong năm trước, chúng tôi đã chia nhóm nhỏ hơn để 
phân biệt giữa các trường hợp chỉ có một người kiểm thử trong tổ chức với các nhóm kiểm thử nhỏ 
từ 2-5 người.

Kết hợp hai nhóm nhỏ hơn, chúng tôi thấy rằng có sự gia tăng tổng thể về quy mô nhóm kiểm tra 
trung bình trong các tổ chức, với nhóm thấp nhất giảm từ 47,5% xuống 42%. Chúng ta sẽ cần phải 
để mắt đến số liệu này, vì nó đi ngược lại với xu hướng chúng tôi đã thấy trước đây là các nhóm thử 
nghiệm thu hẹp quy mô.

Một lời giải thích khả thi - đang được xem xét - có thể là các công ty nhận ra rằng kiểm tra không 
phải là một nhiệm vụ tầm thường chỉ được thực hiện bởi các Developers and DevOps engineers, họ 
quay trở lại việc kết hợp những kỹ sư kiểm định chuyên nghiệp vào nhóm Agile và DevOps của họ. 
Điều này cần tiếp tục xem xét.

2 -5 Testers

Chỉ 1 Tester

16-50 Testers

51+ Testers

34

8
13

18

47.5

24

15.5
13.5

28

46

NA
11

15

26

43

14
16

Số lượng người trong nhóm kiểm thử phần mềm

Trước năm 2020, lựa chọn nhỏ nhất thuộc về nhóm 1-5 testers

Có bao nhiêu kỹ sư kiểm thử trong tổ chức, trong nhóm của bạn (nếu nhiều hơn 1 nhóm thì đếm hết tất cả các nhóm)

NA NA
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Các hệ thống và công nghệ nào dưới đây đang được phát triển và kiểm thử trong tổ chức của bạn? (Có thể chọn nhiều
hơn 1)

77
75

62
59

49
45

34
42

29
27

2731

36

26
26

34

24
26Web

Desktop

Mobile

Internally
DevelopedSystems

Commercial
EnterpriseSystems

Microservices

AppSecurity

Responsive
/Progressive
/Adaptive

User tracking
anddataanalysis39

43

14
13

22
23

19
18 12

11

6
4

4
3

2
1

Medical /Healthcare

Sandboxing,
Kubernetes,Docker, etc

Security /Cybersecurity

AI /MachineLearning

SyntheticMonitoring

IoT

VR /AR

Cryptocurrency

NA
14

NA
14

4
4

PublicServices
orSystems

Hardware/
Embedded

Other

2019

2020

Các hệ thống và công nghệ đang được kiểm thử

Microservices và Container tiếp tục gia tăng phát triển, theo giả định của chúng tôi rằng những công nghệ này sẽ tiếp tục phù hợp trong những năm tới.
Chúng tôi cũng thấy rằng ngay cả khi hầu hết mọi người trả lời rằng họ đang thử nghiệm Web và Mobile, chúng tôi thấy những câu trả lời này có sự sụt 
giảm nhỏ, lý do cho điều này có thể là nhiều công ty đang phát triển các sản phẩm sẽ được các công ty khác sử dụng lại. Vì vậy họ không làm bất kỳ 
ứng dụng Web hoặc Mobile nào trong đó… Trong danh mục “Khác” có các công nghệ như Ô tô, ERP, mạng và truyền thông.

Chúng tôi tin rằng các công nghệ mới và mới hơn ra đời và những thách thức mà chúng đặt ra sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn cho người kiểm thử. Điều này 
buộc chúng tôi phải học những điều mới và đưa ra các chiến lược, công cụ, quy trình và phương pháp phù hợp hơn. Đây là nơi mà việc học hỏi lẫn 
nhau, thông qua các hội nghị và các nền tảng hiện đại khác dường như đã trở nên phù hợp hơn. Thật thú vị khi nhận thấy các câu hỏi được nêu ra bởi 
một số xu hướng trong cuộc khảo sát một phần được trả lời bởi các xu hướng khác mà chúng tôi bắt gặp.

2
2

Cryptography

NA
18BigData

Systems
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AgileorAgile like

Ourown
modelorprinciple

Don’t followany
structuredmodel

FDD-FeatureDriven
Development

ContextDriven

10.5

5.5

9

10

8

5

TDD

MT-ModernTesting

20.522

BDD 2323

DevOps 3641

Waterfall orwaterfall like 3032

8

8

8789

2020 2019

Agile tiếp tục là cách tiếp cận phát triển phù hợp nhất, thậm chí còn phát triển nhiều hơn so với năm ngoái, dựa trên giả định của chúng tôi về tăng trưởng. Theo kết quả
của năm ngoái, DevOps là mô hình phổ biến thứ hai, vượt qua Waterfall, tăng thêm 5% so với năm ngoái. Đáng ngạc nhiên là chúng ta thấy sự hiện diện của Waterfall có 
sự gia tăng nhỏ (32% so với 30% của năm ngoái), nhưng chúng ta sẽ cần xem điều này có đại diện cho một xu hướng hay không. Năm nay, chúng tôi cũng đã bao gồm
FDD và MT, cả hai đều cho thấy sự hiện diện (lần lượt là 8% và 5%).
Cuối cùng, thật thú vị khi thấy rằng một số lượng quan trọng các tổ chức đang hoạt động mà không theo bất kỳ mô hình cấu trúc nào. Có điều gì đó khiến chúng tôi tự hỏi
liệu đây có phải là do họ có mô hình riêng hay vì họ làm việc theo cách hoàn toàn phi cấu trúc.

14

7

NA

17

16

26

37

7

87

2017

13

9

NA

19

17

28

33

7

89

2018

Những loại mô hình phát triển và kiểm thử, hay các quy chuẩn nào đang được áp dụng trong tổ chức bạn làm? (Có thể chọn nhiều hơn 1)

Mô hình phát triển và kiểm thử, hay các quy chuẩn đang được áp dụng trong tổ chức bạn làm?
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Bạn có làm việc trên quy trình CI/CD trong tổ chức, nhóm của bạn không?

Kết quả năm nay cho thấy việc sử dụng CI nhiều hơn trong tất 
cả các dự án, mặc dù mức sử dụng CI nói chung vẫn giữ nguyên 
(khoảng 80%).

Câu hỏi về sự tham gia của người kiểm thử trong quá trình 
này vẫn còn. Theo suy nghĩ của chúng tôi, người kiểm thử 
phải là một phần của việc xác định và thực hiện quy trình CI, 
dựa trên khía cạnh Chất lượng của nó và tầm quan trọng tổng 
thể đối với sự ổn định của sản phẩm đang được phát triển.

Có, tất cả các projects

Có, trong một số projects

Không.

CI/CD là gì?

Khác

20182020 2019

38.5 42.0

14.5

2.5 2.5

41.5 38.5

16.3

1.5
2.1

40.0 36.0

18.0

4.0 2.0
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Có phải kiểm thử phần mềm là 1 phần của quy trình CI/CD?

Vâng, chúng tôi tham gia sử 
dụng và nhận báo cáo từ đó

Vâng, chúng tôi tham gia một
phần để định nghĩa và duy trì 
hoạt động quy trình CI/CD

46% 15%

8%

15%

Hầu như là không, chúng tôi chỉ 
nhận báo cáo từ đó

Không, chúng tôi biết có CI/
CD nhưng chúng tôi chưa 
tham gia

16%Chúng tôi không có hoặc 
không tham gia quy trình CI/CD

Bạn có làm việc trên CI/CD?

Chúng tôi đã thêm câu hỏi này vào cuộc khảo sát hiện tại để xem xét mức độ tham gia của nhóm
kiểm thử như một phần của quy trình CI / CD.

Theo nhận xét trong câu hỏi trước, chúng tôi thấy rằng hơn 61% người kiểm thử câu trả lời tham gia theo
cách này hay cách khác như một phần của quá trình, với tư cách là thành viên đầy đủ hoặc ít nhất là 
“khách hàng nội bộ” của báo cáo. Chúng tôi tin rằng trong 39% còn lại, người kiểm thử có thể đóng một vai 
trò tích cực và có ý nghĩa hơn, đồng thời tham gia vào một số khía cạnh của quy trình CI / CD.
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6
7

43

38
41

44

Có một số điều cần lưu ý trong danh 
sách này, trong thực tế là nó cung 
cấp ý tưởng tốt về những việc bạn 
nên làm ngoài việc kiểm tra các ứng 
dụng của mình theo cách thủ công.

Chúng tôi rất vui khi thấy những
người kiểm thử tập trung vào cái mà 
chúng tôi gọi là “Kích hoạt kiểm thử 
cho cả nhóm” và chúng tôi thấy điều 
này trong các việc như tạo dữ liệu 
thử nghiệm, chuẩn bị môi trường,
thử nghiệm huấn luyện, v.v. Một số 
“động lực” lớn bổ sung trong năm 
nay là: Hỗ trợ khách hàng, TDD / 
ATDD / BDD và viết code là rất thú 
vị.

Cuối cùng, chúng tôi sẽ chú ý đến 
các nhiệm vụ xung quanh môi
trường Sản phẩm đã triển khai cho
người dùng (và DevOps) như Phân 
tích dữ liệu sản phẩm (đã có 43%) 
và Triển khai & giám sát nhật ký sản 
phẩm.

56

38
35

35

43

49
51

30

25

25

20

Các công việc của kỹ sư kiểm thử phần mềm trong tổ chức

57

Những công việc nào kiểm thử viên tham gia ngoài việc thực thi kiểm thử? (Có thể chọn nhiều hơn 1)

Testdatamanagement

Testautomation&scripting (all aspects, regression, load,API, etc)

Tooldevelopment tosupport testingorother functions

Responsible for the testinganddevelopmentenvironments

Producingquality reportsandtrends

Integrationsanddeployments

Requirementsgathering

WritingUserStories

Monitoringproductionenvironments

Customersupport /customer training

TDD/ATDD/BDD

Unit testing (inaddition to theother testing functions)

Writingcode

Productiondeploymentsand logsmonitoring

Professional services / salessupport

Documentation / technicalwriting

Analysisofproductionandotheruserdata

Testcoachingandconsulting

50
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82

Các phương pháp và kỹ thuật trong kiểm thử phần mềm

Các cách tiếp cận, chiến lược kiểm thử phần mềm nào bạn dùng? (Có thể chọn nhiều hơn 1)

Các con số tiếp tục cho thấy cách người kiểm thử kết hợp các loại kỹ thuật kiểm tra khác nhau như một phần công 
việc của họ; kết hợp nhiều kỹ thuật theo kịch bản hơn, cùng với Exploratory Testing và thử nghiệm Ad-Hoc. Cũng 
rất thú vị khi thấy các kỹ thuật Speci fi cation Testing vẫn đóng một vai trò lớn như thế nào trong việc lập kế hoạch 
và thiết kế thử nghiệm của chúng ta.

84

Exploratory Testing
Session based Testing

64 61

Traditional script based checking

37

Bug Hunts / Test Sessions

Coordinated User
(Beta) Testing

1414

9

54 56

NA

60

Ad Hoc Testing

22

A/B testing

68

7 9

Analytics of Product Telemetry

10

Mob Testing

37 42

29

27 28

Pair Testing

2823 20 24

User simulation Persona testing

NA NA

58

NA

Test specification techniques
(e.g. equivalence partitioning,

boundary analysis, etc)

29 30

NA

Review of product logs
(production or testing)

82

2626
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Tương tự như kết quả của những năm trước. Câu chuyện của người dùng (User Stories) và các yêu cầu chính 
thức (Requirement, Use cases, Specification) là những nguồn quan trọng để có được thông tin cần thiết để 
quyết định những gì sẽ kiểm tra. Các nguồn thông tin khác ở đầu danh sách là lỗi được khách hàng cung cấp và 
kinh nghiệm của các kỹ sư kiểm định từ các dự án đã làm trở thành nguồn kiến thức quan trọng thứ 2. Với ngành 
công nghiệp ngày càng chuyên nghiệp và nhiều năm kinh nghiệm, điều này không có gì ngạc nhiên.

Dựa vào đâu để bạn biết kiểm tra và để thiết kế các kịch bản kiểm thử?

User
Stories

79%

70%

54%

Other

2%

20%

62%

Formal
Require-
ments

13%

Applica-
tion
modeling

36%

Interviewing
Customers /
Product
Owners

6

Formal
process
(e.g. STPA)

Production
logs /
Monitoring
services

65%

Bugs from
customers

53%

Work based
on Explorato-
ry Testing
and Heuris-
tics

Brainstorm-
ing sessions
with in the
team

Phần 3 - Tình trạng kiểm thử phần mềm trong các tổ chức

Past
experience
in other
testing
projects

Thông tin về tài nguyên, các đầu vào cho kiểm thử phần mềm
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2020

2019

Tỷ lệ việc kiểm thử phần mềm đến từ nhóm khác (ngoài nhóm kiểm thử)

Trong nhiều tổ chức, các thành viên đến từ nhóm khác (không thuộc nhóm kiểm thử) tham gia việc kiểm tra chính thức. (Developers, Product Owners, Support, End Users etc.)

Chúng tôi đã tách 2 danh mục đầu tiên để kiểm tra xem có bao nhiêu phần trăm các 
nhóm vẫn đang giao các nhiệm vụ thử nghiệm cụ thể cho các kỹ sư kiểm thử. Chúng tôi 
thấy điều này chỉ trong 10,5% trường hợp. Chúng tôi cũng thấy rằng nếu chúng tôi thêm 
hai danh mục đầu tiên với nhau, tỷ lệ người trả lời rằng 90% đến 100% thử nghiệm được 
thực hiện bởi các kỹ sư kiểm thử.

Điều này được khen ngợi bởi thực tế là các tổ chức có ít hơn 50% kiểm thử được thực 
hiện bởi các kỹ sư kiểm thử đã tăng từ 10% lên 13% phần trăm. Cho thấy rằng “Phong 
trào kiểm tra toàn đội” không chỉ là một ý tưởng lý thuyết.

Nhỏ hơn 10% Từ 10% đến 50% Từ 50% đến 75%Tất cả việc kiểm thử chỉ 
được hoàn thành bởi kỹ 
sư kiểm thử phần mềm

Tất cả việc kiểm thử 
chỉ được hoàn thành 
không phải bởi kỹ sư 
kiểm thử phần mềm

353755 11 8 2 24010 NA
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44 25

Programmers
Operations

Product Owners
Managers

Những ai khác tham gia kiểm thử trong tổ chức của bạn

Tiếp theo những câu hỏi trước, chúng tôi muốn biết trong tổ chức của bạn đang làm, có những ai khác ngoài 
các kỹ sư kiểm thử tham gia việc kiểm thử phần mềm.

7

Customer Support
/ Customer
Success

0.5

Sales

11

Other
(please specify)

12

Customers
End Users

Không có gì ngạc nhiên khi Lập trình viên là nhóm lớn nhất (ngoài các kỹ sư kiểm thử) thực hiện các hoạt động kiểm 
thử. Quản lý sản phẩm (Product manager) cũng tham gia kiểm thử khoảng 1/4 trong các tổ chức. Tuy nhiên, điều thú vị 
là sự tham gia của những người đại diện khách hàng, chẳng hạn như customer success/support, điều này cho thấy quá 
trình thử nghiệm thay đổi đang đi từ sửa lỗi sang đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Có nhiều câu trả lời trong số những câu trả lời khác, một số câu trả lời thú vị nhất là UX Experts, Domain Specialists, 
and Managers.
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Bug tracking tools
(Bugzilla, Jira,
Redmine, etc)
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Khi ngày càng có nhiều nhóm làm việc Agile, chúng tôi thấy các công cụ hỗ trợ Agile đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực
quản lý thử nghiệm. Nhưng chúng tôi cũng thấy hệ thống phát triển không dành cho việc kiểm thử, hoặc thậm chí như Office 
và Email cũng chiếm một phần quan trọng. So với năm trước, chúng ta thấy việc sử dụng Bản đồ tư duy (Mind Maps) và các 
công cụ ghi chú Exploratory Testing giảm.

76% 54% 52% 17%

Agile Workflow tools
(Trello, Jira Agile, etc)

MS-Excel,
MS-Word, Mail
and the like

43%

Source control
systems
(GitHub,
BitBucket, etc)

40%

Test or QA
management
tools (QC/ALM, TFS,
PractiTest, etc)

Mind Maps

17%

Project
management
tools

Công cụ quản lý kiểm thử phần mềm

Những công cụ nào bạn dùng để quản lý việc kiểm thử chất lượng

16%

Exploratory
note-taking
tools
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Quy trình quản lý kiểm thử

Những thử thách nào là lớn nhất trong việc giao tiếp và quản lý kiểm thử? (có thể chọn nhiều hơn 1)

Với sự hiện diện ngày càng tăng của tự động 
hóa và kiểm thử tham gia toàn nhóm, không có 
gì ngạc nhiên khi một trong những thách 
thức lớn nhất mà chúng tôi thấy là Tích hợp 
kết quả thử nghiệm thủ công và tự động hóa, 
đồng thời tạo khả năng hiển thị của kết quả 
báo cáo thử nghiệm.

Điều phối các nguồn lực có giới hạn về thời gian
Điều phối một nhóm nhỏ để làm một lượng lớn các dự án
Tích hợp quy trình kiểm tra các thành phần đến từ nhiều công ty 
bên ngoài
Để Quản lý cấp cao hiểu quy trình thử nghiệm
Ưu tiên các nhiệm vụ kiểm tra
Phối hợp kiểm tra người dùng

37

Hiểu những 
gì cần kiểm 
tra và thiết 
kế kiểm thử

47

Tích hợp 
kiểm tra tự 
động và 
bằng tay, và 
báo cáo

Khác

16

Phân chia và 
giao nhiệm 
vụ test, và 
theo dõi tiến 
độ (test 
monitoring & 
controls)

27

Tổ chức 
lượng lớn 
và phức tạp 
dữ liệu thử 
nghiệm

27

Chiến lược: 
Tích hợp các 
loại thử 
nghiệm vào 
quy trình (ví 
dụ: Kịch bản, 
ET, ad-hoc)

39

Tạo hiển thị
báo cáo về 
quá trình 
thử nghiệm 
và trạng thái 
của sản 
phẩm

35

Tích hợp 
E2E: yêu 
cầu, thử 
nghiệm, 
thực thi, 
theo dõi lỗi

23

Kiểm tra tích 
hợp với dữ 
liệu trước và 
dữ liệu thực 
của sản 
phẩm

40

Đưa 
developers 
và team 
khác tham 
gia việc 
kiểm thử

Trong số các câu trả lời khác, chúng tôi thấy một số câu trả lời thú vị:
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Chúng tôi xem thử nghiệm đơn vị (Unit test) là một câu trả lời ngày càng tăng. Điều này được khuyến khích theo 
hai cách, thứ nhất có thể có nghĩa là các nhóm đang đầu tư nhiều hơn vào khía cạnh này của quá trình thử 
nghiệm, nhưng cũng có thể có nghĩa là những người kiểm thử Unit test như một phần trong job kiểm thử khi 
chúng tôi mở rộng trách nhiệm của người kiểm thử trong các hoạt động kiểm thử phần mềm.

Chúng tôi cũng thấy việc sử dụng Phân tích dữ liệu cũng như sử dụng BDD(Behavior Driven Development) giảm.
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Kiểm thử tự động 

Những phần nào bạn làm kiểm thử tự động?

2020 2019 2018

Không, 
chúng tôi 
không làm 
kiểm thử tự 
động

Functional or
Regression
Testing

Continuous
Integration (CI)
/ Continuous
Delivery (CD)

Load and
Stress
Testing

Unit Testing Test data
generation

BDD scripts
using Specflow,
Gherkin

Home-built
scripts

Production
monitoring
and alerts

Log and
Data
analysis

Synthetic
monitoring

Tôi không 
biết chỗ nào 
nên làm 
kiểm thử tự 
động

77 7576

NA NA

17 1620
11 1211

50
43

50 53
4045 41 4140

29 2828

19 1617 18 16
121111

54 4 2 3
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2020

2019

2018

2017

Risk Analysis (business, functional or technical risks)

Các hoạt động tĩnh của kỹ sư kiểm thử

Nhìn chung, chúng tôi nhận thấy sự giảm sút trong việc sử dụng Hoạt động tĩnh này, đây là điều chúng tôi cần tiếp tục xem xét trong những năm tới. Ngoại trừ duy 
nhất ở đây là sự gia tăng liên tục trong Phân tích mã tĩnh (Static Code Analysis) đã tăng trong 3 năm nay.

58

52

49

51

47

42

39

39

37

33

29

19

28

18
13

63

55

52

50

50

47

44

42

41

39

34

23

23

NA
19

68

52

61

43

54

56

50

53

47

44

NA

NA

20

NA
NA

70

56

69

43

NA

49

56

62

NA

NA

NA

NA

NA

NA
NA

Requirement Analysis

Project retrospective meetings

High or low-level test planning

Code reviews

Review and demo sessions

Test review meetings (internal or external)

Regular update meeting with
developers and product management

Design Reviews

Analysis of customer issues

Test coverage analysis and reviews

Bug density analysis

Static code analysis

Test debriefings

Analysis of Product Logs and Monitors
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Áp dụng các quy trình và kỹ thuật trong tổ chức

Những quy trình và kỹ thuật nào đang được xây dựng và triển khai trong tổ chức của bạn?

Testing in
ProductionShifting

Testing Left

Modern Testing
Principles

33%
36%55%

Những bước chuyển từ thử nghiệm truyền thống sang quy trình thử nghiệm hiện tại đang được khuyến khích. Chúng 
tôi thấy cách thử nghiệm đang chuyển sang trái cũng như phải, với một số lượng quan trọng người trả lời cho biết họ 
đang chính thức thử nghiệm trong sản xuất - một bước tiến lớn đối với phương pháp kiểm định chất lượng phần mềm.

Một điều thú vị và quan trọng khác là thấy rằng một phần ba số người trả lời cuộc khảo sát đề cập đến việc áp dụng 
“Các Nguyên tắc Kiểm tra Hiện đại” (7 Modern Testing Principles). Những con số này hơi cao và chúng có thể là kết 
quả của sự thiên vị - do một số người tham gia khảo sát đến từ tổ chức của cộng đồng Thử nghiệm hiện đại. Trong 
mọi trường hợp, chúng tôi vẫn khuyến nghị những người đọc báo cáo này xem lại Nguyên tắc kiểm tra hiện đại do 
Page & Jensen đưa ra.

Chaos
Engineering

9%

Shifting Test
Right

14%

Other

7%
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Các tài liệu kiểm thử

Có những loại tài liệu kiểm thử phần mềm trong tổ chức của bạn? (có thể chọn nhiều hơn 1)

Không có gì đáng ngạc nhiên, Loại báo cáo phổ biến nhất là báo cáo lỗi (Bug report), tiếp theo là báo cáo thử nghiệm 
(Test report) và kế hoạch thử nghiệm ở mức cao (High-level test plan). So với năm ngoái, chúng ta thấy việc sử dụng 
bản đồ tư duy giảm, nhưng chúng ta cần xem liệu đây có phải là xu hướng nhất quán hay không.

2020

2019

2018

NA NA

NA

NA

NA

60

50

49

45

35

35

23

18

9

18

22

74

24

4

65 61

61

51

50

38

35

26

19

17

15

53

52

45

36

33

29

20

12

20

26

78

25

17.67

Test Reports

High-Level test plans

Checklists

Detailed test scripts

Dashboards

Low Level test plans

Mind maps

Test charters

Lean documentations

Live documents
(Specification by Example, BDD, etc)

Product / Test coverage outlines

Bug reports

Master Test plans

We do not have any testing documentation
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Các thử thách cho nhóm kiểm thử phần mềm

Có những thử thách nào cho các kỹ sư kiểm thử phần mềm và đội nhóm của họ?

Tham gia sớm hơn trong quy trình 
phát triển phần mềm

Quản lý môi trường và dữ liệu 
kiểm thử

Đối phó hoàn thành nhiệm vụ 

trong khoảng thời gian nhất định

Số lượng người trong nhóm

Huấn luyện

Vấn để chính trị và văn hóa

Ngân sách của team

Thử thách

Rất thử thách

Không đáng kể

43 29 28

42 30 28

44 32 24

41 29 30

36 36 28

36 33 31

35 24 41

31 30 39

Bắt kịp thay đổi phương pháp và 
công nghệ

28 40 32

Hỗ trợ developers 20 26

Thay đổi đề làm việc 
trong Agile teams

20 30 50

Chọn công cụ tốt 28 32 40

39 31 30

Tốn thời gian cho việc ngoài 
kiểm thử

30 34 36

54

Làm việc với Offshore /
Outsource 22 26 52

Làm cho tổ chức và quản lý 
hiểu được giá trị mang lại của 
việc kiểm thử

41 29 30

Cả nhóm tham gia kiểm thử

Hiểu nghiệp vụ và yêu cầu
trước lúc tiến hành coding
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Ý kiến về việc thay đổi cách tiếp cận kiểm thử phần mềm

Là một phần của “câu hỏi mở”, chúng tôi muốn hỏi cách mọi người đang triển khai những quy trình và cách tiếp cận mới về kiểm 
thử phần mềm trong đội nhóm của họ và chúng tôi đã nhận được một số câu trả lời khá thú vị:

Đã triển khai huấn luyện về API và kiểm tra API cho nhóm.

Triển khai các công cụ Quản lý Kiểm tra và cả Kiểm tra Hiệu suất
(Performance test) của hệ thống

Đã cố gắng tự động hóa Regression test - cho đến nay không phải 
là một thành công lớn.

Chuyển qua Agile hơn là Quy trình thác nước (Waterfall)

Phân tích rủi ro nhiều hơn trong quá trình thiết kế. Tôi có đủ kinh 
nghiệm với sản phẩm của chúng tôi là một phần quan trọng trong 
nhóm thiết kế. Các rủi ro và lỗi tiềm ẩn thường được phát hiện 
sớm hơn, tức là trước khi thực hiện (trước khi coding).

Tôi thực sự đã triển khai thử nghiệm tự động vào đầu năm 2019 
và đã thấy số lượng lỗi sau khi phát hành được báo cáo giảm 
30% so với năm trước.

Tôi đã từng làm rất nhiều thử nghiệm theo kịch bản / chính thức, 
năm nay tôi đang tập trung nhiều hơn vào Thử nghiệm khám phá
(ET) và nó đã giúp tôi phát hiện ra nhiều lỗi hơn

Sử dụng tự động hóa kiểm tra và CI / CD để thúc đẩy các nhóm
hướng tới các thực hành Agile. Chúng tôi đang làm điều này vì đơn 
giản là việc ủng hộ các thực hành Agile đã không hiệu quả. Còn quá 
sớm để nói chắc chắn điều này sẽ có tác động gì.

Việc thuê Developers để cải thiện chất lượng codes của của code cơ sở 
dường như có liên quan đến tự động hóa thử nghiệm hoặc frameworks.
Sẽ rất thú vị nếu có nhiều người kiểm thử hơn làm trong giai đoạn như 
vậy….

Chúng tôi đang chuyển từ QA là người kiểm thử chính sang Đội phát 
triển tham gia kiểm thử chung, với QA là người chủ trương và điều
khiển việc kiểm thử chất lượng trong nhóm.
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Khái quát về các công nghệ và chủ đề mới quan trọng cho việc kiểm thử phần mềm trong 3 đến 5 năm tới

IOT Machine
Learning

Augmented &
Virtual Reality

Neural
Networks

IAST (Interactive
Application Security

Testing) & RASP
(Runtime Application

Security Testing)

Ethics
Engineering

Data
Analytics

No Code

Observability

Một câu hỏi mở khác là chúng tôi xem thử những chủ đề hoặc lĩnh vực nào liên quan nghề kiểm thử sẽ trở nên “nóng hổi” trong những năm 
tới. Say đây là một số ý tưởng thú vị đối với tất cả những người kiểm thử trẻ tuổi hoặc những ái đang tự hỏi bản thân rằng tôi nên đầu tư kiến 
thức của mình vào công nghệ nào trong những năm tới.
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Những hoạt động ngoài việc kiểm thử

Là một phần của “câu hỏi mở”, chúng tôi muốn hỏi cách mọi người đang triển khai những điều mới và quy trình trong nhóm của họ 
và chúng tôi đã nhận được một số câu trả lời khá thú vị:

Coaching
teams

Developing
a CI/CD
Pipeline

Production
deployments

Customer
support and
demos

Monitoring
and alerting
writing user
stories

Client
consultant

Onboarding
for new team

members

UI/UX and
Application

Design

Cross-fun
ctional -
business
analysis

Scrum
MASTER
TASKS

Feature
development

Requirement
gathering

Managing
releases

Change
management

Writing user
stories

Programming
and fixing bugs
in our Applications
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Kiến thức và kỹ năng để thành công trong nghề kiểm thử

Section 4 - Phát triển nghề kiểm thử phần mềm

KHÔNG QUAN 
TRỌNG

QUAN TRỌNG
RẤT QUAN 

TRỌNG

Operationsmanagement 36 54 11

Functional testingautomation
andscripting

3 35 48

Security testing 8 44 48

Communicationskills 1 20 79

Coaching /Trainingskills 9 53 38

Agilemethodologies 9 51 39

Testing in theCloud 18 57 25

Enterprisesoftwareand
process testing (ERP,CRM,BI, etc) 31 54 15 Performanceand loadtesting 7 55 62

API testing 4 43 54

Webtechnologies
andtesting 3 42 54

IoT testing (Internetof Things) 36 49 14.

Mobile technologiesandtesting 12 54 34

Test / ExperimentDesign 5 49 46

General testing
methodologies

1 46 53

Embeddedsystemsandtesting 29 55 15

Customer facingskills 21 49 30

Dataanalysis 16 54 30

Programmingskills 14 58 29

Businessskills 28 54 19

Machine learning testing /AI 31 51 18

Bigdata testing 27 55 18

Microservices testing 19 55 27

Test automation patterns,
principles, practices 4 45 51

KHÔNG QUAN 
TRỌNG QUAN TRỌNG

RẤT QUAN 
TRỌNG
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Tương lai của nghề kiểm thử phần mềm

Tôi sẽ là kỹ sư 
kiểm thử hoặc 
quản lý về công 
việc này

Tôi sẽ là chuyên 
gia tư vấn hoặc là 
huấn luyện viên 
về kiểm thử

Tôi không 
biết thế nào 
trong 5 năm 
tới

Tôi sẽ là chuyên 
gia lập trình hay 
trưởng nhóm về 
công việc đó

Tôi sẽ là người 
làm về kinh 
doanh

Tôi sẽ nghỉ hưu

2020

2019

2018

41

39

38 8

8

8

6

8

7

6

7

6

2

1

1

2

2

1

17

17

1919

19

18

Tôi sẽ không 
làm trong 
ngành công 
nghệ thông 
tin nữa

Tôi sẽ giữ vai 
trò quản lý 
trong Agile

Bạn sẽ làm gì trong 5 năm tới?
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Bạn băn khoăn thế nào về sự ổn định và bền vững của nghề kiểm thử phần mềm

2017

11%

30%

59%
52%

2018

48%

2019

17%

39%

42%

2020

19%

33%

15%

36%

Phần nào băn khoănKhông có băn khoăn Rất là băn khoăn

Thật tốt khi thấy rằng mức 
độ chắc chắn của người kiểm 
thử chất lượng đối với công 
việc của họ là cao. Đây là một 
cuộc bỏ phiếu quyết định cho 
tương lai của Ngành công 
nghiệp của chúng ta. Điều 
đó không có nghĩa là vai 
trò của người kiểm thử được 
đảm bảo, nhưng nó có nghĩa là 
giá trị mà chúng ta đang mang 
lại là mạnh mẽ và được các 
nhóm cũng như tổ chức của 
chúng ta yêu cầu để phát triển.
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Giải pháp có định 
hướng, không dành 
quá nhiều thời gian 
cho chính trị

Là một kỹ sư kiểm thử, bạn mong muốn điều gì được thay đổi để tốt hơn trong công việc của 
mình (về con người, tổ chức, và ngành công nghiệp phát triển phần mềm).

Những gì người kiểm thử phần mềm hy vọng được thay đổi và phát triển

Nhiều hơn 1 người 
kiểm thử trong 
nhóm

Bao gồm / tham gia QA 
trong giai đoạn đầu của 
dự án - Lên kế hoạch 
thời gian thích hợp cho 
giai đoạn lập kế hoạch & 
thiết kế

Càng ngày các nhà quản 
lý và phát triển phần 
mềm đánh giá cao việc 
thử nghiệm hơn

Áp dụng nhiều hơn các 
nguyên tắc chuyển dịch 
các hoạt động kiểm thử 
sớm hơn về bên trái

Thiên hướng về 
tiếp cận toàn nhóm 
kiểm thử chất lượng

Khung thời gian thực 
tế cho các dự án

Áp dụng Agile nhiều hơn, 
tham gia sớm hơn vào 
SDLC, nhiều hơn vào các 
quyết định về khả năng sử 
dụng và cải thiện thiết kế 
của phần mềm

Tôi muốn xem học 8 
tháng “trở thành người 
kiểm thử phần mềm” để
kết thúc.

Hiểu rõ hơn về kiểm thử chất 
lượng và ngành CNTT nói 
chung, cũng như giao tiếp 
tổng thể.

Các công cụ tự động hóa
kiểm thử là lợp học đầu 
tiên trong phát triển phần 
mềm và tích hợp kiểm thử 
đơn vị (Unit test)

Tôi muốn các doanh nghiệp 
hiểu rằng không phải tất cả 
các ứng dụng đều dựa trên
web và micro-service. Một 
số ứng dụng có nhiều khách 
hàng và chúng yêu cầu một 
cách tiếp cận khác. Một số 
ứng dụng bảo mật cũng yêu 
cầu một cách tiếp cận khác.

Chúng tôi sẽ có giá trị 
hơn nếu được coi là 
người ủng hộ hoặc tư 
vấn về kiểm thử cho cả 
nhóm, thay vì bị dồn 
vào một vai trò hạn hẹp 
như “kỹ sư kiểm thử thủ 
công” hoặc “kỹ sư 
kiểm thử tự động”
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Tự học

Nếu bạn là nhà tuyển dụng, bạn có mong muốn thay đổi hoặc bổ sung bất kỳ kỹ năng nào ở 
những người bạn đang muốn thuê cho công việc kiểm thử phần mềm không?

Những kỹ năng đó là gì?

Nhấn mạnh vào 
kiểm thử tự động và 
khả năng viết code

Lập trình Giải quyết vấn 
đề và đa nhiệm

Làm việc đội 
nhóm (và với 
Developers)

Tư duy hướng sản 
phẩm và nghiệp vụ 

khách hàng

Kỹ năng giao tiếp 
tốt và về cảm 

xúc khôn ngoan 
(tham khảo EQ)

Suy nghĩ quyết 
đoán và sáng tạo

Hăng hái nhiệt tình Thêm kình 
nghiệm về 
FE testing

Kỹ năng về Load
testing and

Security testing

Có kinh nghiệm về 
các tool/framework 
kiểm thử tự động

Giải quyết 
những thách đố

Khả năng thích 
ứng và linh hoạt

Có kình 
nghiệm CI/CD

Kỹ năng 
huấn luyện 
và lãnh đạo

Nhận thức về 
kiến thức IoT

Kỹ năng liên 
quan Agile

Giải quyết vấn đề; 
chủ động; định 

hướng kết quả với 
các kỹ năng kỹ thuật
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Chúng tôi chắc chắn rằng 
mỗi người chúng ta sẽ
nhận được những điều 
khác nhau trong báo cáo
và nhiều người trong nghề
luôn nhắc nhở chúng ta 
xem xét mọi thứ sẽ dựa 
trên bối cảnh của nó.

Chúng tôi hy vọng thông tin và phân 
tích của báo cáo này sẽ giúp bạn, 
đồng nghiệp, nhóm của bạn và toàn 
thể Cộng đồng toàn cầu trong lĩnh 
vực kiểm thử của chúng ta tiếp tục 
con đường trở thành những chuyên gia 
kiểm thử tốt hơn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nghề 
của chúng ta đang phát triển như một 
phần của quá trình phức tạp thúc đẩy 
Công nghiệp phần mềm phát triển. 
Quá trình này buộc chúng ta không 
chỉ trở nên hiệu quả hơn mà còn 
phải hình dung lại giá trị của các dịch 
vụ của chúng ta. Và theo cách này, 
chúng ta cũng phải thiết kế lại cách 
tiếp cận để tạo ra giá trị cho nhóm, 
công ty và khách hàng của chúng ta. Để trích dẫn từ Brent Jensen và Alan 

Page, và các nguyên tắc Kiểm tra hiện 
đại của họ, chúng tôi đang tập trung các 
mục tiêu kiểm tra của mình vào việc 
“Tăng tốc đạt được chất lượng có thể 
thay đổi” và thực hiện điều này theo 
nghĩa rộng nhất có thể.

Vâng, chúng tôi vẫn có đủ điều kiện để 
đạt được thành tựu Chất lượng, nhưng 
chúng tôi không thể làm điều này 
bằng cách thử nghiệm chất lượng sản 
phẩm vào cuối quá trình phát triển. 
Quả thế, chúng tôi cần hướng dẫn 
các hoạt động kiểm thử trong nhóm 
của mình, nhưng chúng tôi không thể tự 
mình thực hiện tất cả việc kiểm tra này. 
Đúng vậy, chúng tôi cần tập trung 
nỗ lực vào giá trị của người dùng, 
nhưng chúng tôi cũng cần tìm cách 
thu hút người dùng (ít nhiều) vào quá 
trình phát triển này.

Quay trở lại lời mở đầu của chúng 
tôi, thế giới đang trải qua những 
thay đổi. Một số thay đổi trong 
chốc lát. Số khác đang bị kích 
hoạt nhanh hơn bởi các sự kiện 
ảnh hưởng đến sức khỏe, an ninh 
của chúng ta và thậm chí là môi 
trường chúng ta đang sống.

Mục tiêu của chúng ta phải là cải 
thiện Thế giới chúng ta đang 
sống, từng bước một, tiến về 
phía trước và chắc chắn hướng 
tới một ngày mai tốt đẹp hơn. Mỗi 
chúng ta đóng góp bằng cách 
trở thành những người tốt hơn 
và những chuyên gia giỏi hơn.

Hẹn gặp lại trong năm tới!

Lalit and Joel.

Lời kết

Những gì chúng tôi học được từ khảo sát báo cáo tình trạng kiểm thử phần mềm trong năm nay

© 2020 - PractiTest & Tea-Time with Testers. All rights reserved. 41

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//www.practitest.com/resource/state-of-testing-report-2020/
https://twitter.com/intent/tweet?text=https%3A//www.practitest.com/resource/state-of-testing-report-2020/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//www.practitest.com/resource/state-of-testing-report-2020/&title=2020%20state%20of%20testing%20&summary=&source=Linkedin
https://www.teatimewithtesters.com/
https://qablog.practitest.com/
https://www.practitest.com/?utm_medium=resource&utm_source=stot&utm_campaign=2020


Brought to you by:© 2020 - PractiTest & Tea-Time with Testers. All rights reserved. Brought to you by: 42

PRACTITEST TEA-TIME WITH TESTERS

Để tìm hiểu thêm và nhận được 15 ngày dùng 
thử miễn phí truy cập trang web của chúng tôi:
https://www.practitest.com

Để tìm hiểu thêm, xin mời truy cập:

http://www.teatimewithtesters.com

Tea-time with Testers, là tạp chí phát hành về lĩnh vực 
kiểm thử phần mềm hàng tháng lớn nhất trên thế giới. Khi 
làn sóng thay đổi quét qua lĩnh vực kinh doanh, lĩnh vực thử
nghiệm và cộng đồng người kiểm thử phần mềm hơn bao 
giờ hết, Tea-time with Testers đã đảm bảo rằng người 
đọc của mình có tất cả các nâng cấp cần thiết để thử thách
vào ngày mai. Nó giúp người đọc hiểu sâu hơn để hiểu đầy 
đủ về thế giới kiểm thử phần mềm. Kể từ khi ra đời vào năm 
2011, nó đã thiết lập hết tiêu chuẩn này đến tiêu chuẩn khác 
trong vòng xuất bản thử nghiệm. Đó là điều đầu tiên để 
thực hiện báo cáo nghiêm túc về các lý thuyết và suy nghĩ 
kiểm thử phần mềm. Và một lần nữa, đây là điều đầu tiên để 
đưa một thể loại báo chí kỹ thuật / doanh nghiệp hoàn toàn 
mới đến gần hơn và sâu sắc hơn. Đây là tạp chí hàng 
tháng duy nhất trong cộng đồng kiểm thử phần mềm toàn 
cầu được biết đến với chất lượng nội dung, tác giả và cách 
trình bày thông tin độc đáo. Ngày nay, Tea-time with Testers 
có lượng phát hành và lượng độc giả cao nhất trong số tất 
cả các tạp chí kiểm thử bằng tiếng Anh
trên thế giới.

PractiTest là một giải pháp quản lý kiểm thử đầu cuối để tổ 
chức, chạy và trực quan hóa tất cả các nỗ lực QA của bạn. nó 
cho phép bạn:
Kết hợp tất cả các loại thử nghiệm: thủ công, khám phá và tự 
động hóa cho bất kỳ phương pháp thử nghiệm nào - Waterfall, 
Agile hoặc DevOps.
Kết nối tất cả các khía cạnh của thử nghiệm của bạn với tích 
hợp tích hợp với các công cụ theo dõi lỗi, tự động hóa và CI / 
CD hàng đầu, để có một quy trình duy nhất và cải thiện giao 
tiếp nhóm.
Trích xuất và xem thông tin chi tiết có giá trị từ kết quả kiểm 
tra thời gian thực của bạn bằng cách sử dụng các báo cáo và 
trang tổng quan có thể tùy chỉnh nâng cao.
Đưa ra quyết định thông minh hơn và phát hành phần mềm tốt 
hơn, nhanh hơn.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//www.practitest.com/resource/state-of-testing-report-2020/
https://twitter.com/intent/tweet?text=https%3A//www.practitest.com/resource/state-of-testing-report-2020/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//www.practitest.com/resource/state-of-testing-report-2020/&title=2020%20state%20of%20testing%20&summary=&source=Linkedin
https://www.teatimewithtesters.com/
https://qablog.practitest.com/
https://www.practitest.com/?utm_medium=resource&utm_source=stot&utm_campaign=2020
https://www.practitest.com/?utm_medium=resource&utm_source=stot&utm_campaign=2020


Brought to you by:

Cộng tác viên

Blog cộng tách viên

Nhà tài trợ truyền thông
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Trước hết, tôi xin cảm ơn sâu sắc các anh Joel và Lalit là những người tiên 
phong trong việc khuyến khích lĩnh vực Kiểm thử chất lượng phần mềm trên thế 
giới ngày càng phát triển thông qua việc khảo sát và lấy phản hồi từ rất nhiều tổ 
chức phát triển phần mềm trên thế giới kể từ 7 năm về trước. Nhờ vào những 
phản hồi từ các thị trường trên thế giới mà chúng tôi đã kịp thời cân nhắc và 
triển khai các phương pháp, công nghệ kỹ thuật vào trong công việc hằng ngày 
của tổ chức, mang lại hiệu quả đáng khích lệ.

Khảo sát báo cáo hằng năm này là một trong những báo cáo lớn nhất trên thế 
giới tập trung vào lĩnh vực kiểm thử phần mềm. Tuy nhiên, trong 7 năm qua lại 
chưa được triển khai tại Việt Nam, là nơi tập trung rất nhiều kỹ sư kiểm thử và là 
vùng đất màu mỡ trong việc phát triển các ứng dụng phần mềm nhằm phục vụ 
các thị trường trên toàn thế giới. Điều này đã thúc đẩy tôi phải ngỏ lời cộng tác 
và triển khai tại Việt Nam cho những năm tới, để phần nào cung cấp thêm những 
phản hồi thiết thực từ rất nhiều công ty, tổ chức trong lĩnh vực tại Việt Nam. Và 
giúp phần nào cung cấp thêm thông tin cho các phòng ban, các kỹ sư kiểm thử 
cập nhật và định hướng phát triển nghề nghiệp ngày một tốt hơn.

Qua việc tiếp cận, phỏng vấn, đánh giá và thảo luận với hàng ngàn kỹ sư kiểm 
thử tại Việt Nam trong nhiều năm qua, tôi đã có cơ hội để chia sẻ với họ là chúng 
ta cần tham khảo xu hướng phát triển của ngành nghề này và liên tục cập nhật 
kiến thức và cách tiếp cận hiện đại để cải thiện và mang lại hiệu quả trong công 
việc và nhằm phục vụ khách hàng một cách hiệu quả để đạt được tối đa sự hài 
lòng của họ. Thiết nghĩ đây là dịp thuận tiện để chia sẻ thông tin từ khảo sát báo 
cáo này.

Ước mong báo cáo khảo sát này là nguồn cung cấp thêm thông tin thiết thực 
cho các trường đại học tại Việt Nam, để nắm bắt nhu cầu phát triển của các thị 
trường và giúp cập nhật giáo trình đào tạo và huấn luyện cho các kỹ sư kiểm thử 
tương lại, nhằm phục vụ cho thị trường Việt Nam và trên toàn thế giới.

Sau cùng chúng tôi mời gọi các bạn cùng đón chào khảo sát và báo cáo năm tới 
- 2021 khi nó sẽ mở rộng cho Việt Nam. Rất mong các bạn tham dự. Xin chân 
thành cảm ơn!

TM. Tổ chức khảo sát và báo cáo, cộng tác viên: 
Ngô Văn Từ (tu.ngo@pycogroup.com), QC Director, PYCOGROUP.

PYCOGROUP là công ty hàng đầu, chuyên cung cấp các giải pháp trực tuyến 
và kỹ thuật số cho khách hàng trên toàn thế giới với đội ngũ hơn 550 chuyên 
gia và kỹ sư phần mềm làm việc tại 7 văn phòng khắp 4 châu lục, đồng thời 
tiên phong trong việc tư vấn và xây dựng thành công các trung tâm phát triển 
phần mềm tại Việt Nam dựa trên mô hình Build.Operate.Transfer (B.O.T).

Với nền tảng kiến thức sâu rộng, kinh nghiệm làm việc phong phú, nắm bắt các 
phương pháp và kỹ thuật kiểm thử đa dạng, đội ngũ hơn 100 kỹ sư kiểm thử 
phần mềm tại PYCOGROUP đã tham gia tư vấn, triển khai chiến lược, và lập 
kế hoạch kiểm thử trong nhiều dự án ở các lĩnh vực nghiệp vụ khác nhau như: 
Ngân hàng, Bảo hiểm, Chứng khoán, Thương mại điện tử, Hệ thống mạng xã 
hội, Hệ thống quản lý nội dung (CMS), các hệ thống cổng thanh toán, Truyền 
thông truyền hình kỹ thuật số.

Các kỹ sư được đào tạo và phát triển dựa trên nền tảng kiểm thử phần mềm 
của tổ chức ISTQB, vững chắc về kỹ thuật và công nghệ, được trang bị đầy 
đủ kỹ năng kiểm thử phần mềm hiện đại, giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực 
công nghệ ứng dụng Web, Mobile và API / BE,  bao gồm cả kiểm thử tự động 
đến thủ công và thành thạo kiểm thử từ BE đến FE, E2E. 

Với chương trình thực tập sinh “Kiểm thử phần mềm hiện đại” (Modern QC 
Internship Program) được tổ chức hằng năm, PYCOGROUP đã tuyển dụng và 
đào tạo các bạn sinh viên mới tốt nghiệp tại Tp.HCM và các bạn có hoàn cảnh 
khó khăn đến từ tổ chức phi chính phủ Passerelles numériques (PN) của Pháp. 
Rất nhiều thực tập sinh đã được mời ở lại làm việc tại PYCOGROUP sau khi 
hoàn tất chương trình, tiếp tục được dẫn dắt và đào tạo để trở thành chuyên 
gia trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm. 

Hiện nay, với lĩnh vực công nghệ kỹ thuật không ngừng thay đổi và nhu cầu 
khách hàng ngày càng tăng cao, đội ngũ kỹ sư kiểm thử phần mềm tại 
PYCOGROUP liên tục cập nhật các phương pháp và kỹ thuật mới thông qua 
các chương trình đào tạo và huấn luyện chuyên nghiệp dưới sự dẫn dắt của các 
chuyên gia với hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm.

Để tìm hiểu thêm về PYCOGROUP, vui lòng truy cập https://pycogroup.com.

CHIA SẺ TỪ CỘNG TÁC VIÊN TẠI VIỆT NAM ĐỘI NGŨ KỸ SƯ KIỂM THỬ TẠI PYCOGROUP

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//www.practitest.com/resource/state-of-testing-report-2020/
https://twitter.com/intent/tweet?text=https%3A//www.practitest.com/resource/state-of-testing-report-2020/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//www.practitest.com/resource/state-of-testing-report-2020/&title=2020%20state%20of%20testing%20&summary=&source=Linkedin
https://www.teatimewithtesters.com/
https://qablog.practitest.com/
https://www.practitest.com/?utm_medium=resource&utm_source=stot&utm_campaign=2020
https://pycogroup.com

