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Тестування програмного забезпечення відіграє значну роль при створенні 

програмних продуктів. Цей процес є складним та потребує відповідної перевірки якості 

його виконання. Традиційні засоби поверхнево визначають якість тестування 

програмного забезпечення, не враховуючи склад та критичність дефектів, що має 

наслідком неефективне використання ресурсів тестування та необ’єктивний підхід до 

оцінки діяльності тестувальників. Завдяки існуючий традиційній структурі звіту про 

дефекти можливе створення його модифікованої версії, яка б дозволила враховувати 

відповідні аспекти, що стосуються дефектів при визначенні якості тестування та 

розробити методику кількісної оцінки роботи тестувальника, засновану на 

математичному апараті. Модифікована версія звіту та зазначена методика кількісної 

оцінки розраховуються на покращення якості тестування та якості програмного 

продукту у цілому[1]. 

Тестування навантаження є одним з дуже важливих етапів в процесі доставки 

програмного забезпечення підприємства в промисловість. Це забезпечує можливість 

виявлення, як велика кількість користувачів буде впливати на загальну якість системи 

обслуговування. 

Стрес-тестування дозволяє перевірити наскільки додаток, і система в цілому 

працездатні в умовах стресу і також оцінити здатність системи до регенерації, тобто 

повернення до нормального стану після припинення впливу стресу. Стресом в даному 

контексті може бути підвищення інтенсивності виконання операцій до дуже високих 

значень або аварійна зміна конфігурації сервера. Також одним із завдань при 

стресовому тестуванні може бути оцінка зменшення продуктивності.[2] 

Виходячи з цього опису абстрактних запитів до уваги, тести навантаження можна 

розділити на дві категорії: надмірне число запитів (тестування продуктивності) та 

екстремальна кількість інтернет-користувачів.[3] 
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