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Інструментальні засоби тестування  веб-
систем через випробування 

навантаженням



Мета роботи

Мета: розробка інструментарію для тестування 

продуктивності веб-систем



Завдання дослідження

проаналізувати можливості методів оцінки продуктивності веб-систем;

обґрунтувати доцільність використання метода випробування навантаженням

для тестування веб-систем;

оцінити продуктивність тестування веб-систем під впливом зростаючого

навантаження і виконати аналіз відповідних статистичних показників;

здійснити програмну реалізацію розроблених методів.



Об’єкт та предмет дослідження

Об’єкт дослідження – комп’ютерні технології оцінки 

продуктивності інформаційних систем.

Предмет дослідження – комп’ютерні технології тестування 

веб-систем через випробування навантаженням.



Наукова новизна одержаних результатів

удосконалено метод моделювання з рівнем навантаження максимально

наближеним до граничного, за рахунок методів моніторингу для аналізу

процесу тестування, що дозволяє виявити можливі проблеми надійності

системи до того, як вони будуть реальною загрозою для інформаційної

безпеки;



Наукова новизна одержаних результатів

удосконалено алгоритм навантажувального тестування, шляхом знаходження

оптимального співвідношення кількості запитів та кількості заголовків, та їх

розмірів, так, щоб час відгуку веб-системи був максимальний, який эмулює

роботу, великої кількості одночасних користувачів до неї;

набув подальшого розвитку метод навантаження в сфері тестування

програмного забезпечення.



Розв'язання поставлених задач, реалізовано за 

допомогою наступних методів

● методи моніторингу для аналізу процесу 

тестування;  

● метод запуску декількох потоків та безперервні 

запити у кожному потоці для тестування 

навантаження.



Порівняльна таблиця існуючих інструментів для 
тестування навантаженням веб-систем

Інст  румент Зручніст ь Ст  абільніст  ь Варт  іст ь GUI

Apache JMeter + +- - +

HP LoadRunner - - + +

WAPT +- +- + +

Grinder + - + -



Діаграма компонентів



Модульна структура системи має наступний вигляд



Приклад інтерфейсу запропонованого 

інструментарію



Результати роботи

time/ 

requests





Реалізація тестування веб-систем

Адреса – https://{goodreaders.com}

{http://screencast.com/}

{menr.gov.ua}/;  

Тип запитів – HTTP;  

Кількість запитів – 100;  

Час між запитами(млс) – 500;  

Кількість заголовків – 2; 



time/ 

requests
time/ 

requests



Адреса – https://.../;  

Тип запитів – HTTP;  

Кількість запитів – 40;  

Час між запитами(млс) – 1500;  

Кількість заголовків – 2; 

Розмір заголовків – 3;  

Таймаут  – Checked. 



time/ 

requests

time/ 

requests

time/ 

requests



Висновки

в результаті роботи над магістерською дисертацією було проведено аналіз проблеми тестування

шляхом випробування навантаження, в результаті якого було виявлено, що системи тестування

веб-систем на даний момент не неможуть забезпечити достатній рівень навантаження та

валідності результатів, тому для їх реалізації необхідно вдосконалювати та застосовувати

комп’ютерні технології оцінки продуктивності інформаційних систем;

для усунення існуючих недоліків, було удосконалено алгоритм інструменту для тестування веб-

систем, що склав наукову новизну роботи;



Висновки

● удосконалено алгоритм навантажувального тестування шляхом знаходження оптимального 

співвідношення кількості запитів та кількості заголовків, та їх розмірів, що призвело до скорочення 

витрат на відновлення при збоях;

● удосконалено метод моделювання рівня навантаження, максимальнонаближеного до граничного, 

за рахунок використання методів моніторингу для аналізу процесу тестування, що дозволяє 

виявити можливі проблеми надійності системи до того, як вони стануть реальною загрозою для 

інформаційної безпеки;

● створений програмний продукт може використовуватись для покращення програмного 

забезпечення, тестуючи його перед випуском продукту в реліз. Розроблений інструмент 

відповідає вимогам тестувальників програмного забезпечення. 



Дякую за увагу


