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Co to takiego?

Narzędzie do wykonywania testów obciążeniowych aplikacji WWW



Geneza produktu

▪ Bank „pomarańczowy” i testy nowego oprogramowania do obsługi kart 

VISA/MasterCard

▪ Bank „amarantowy” i testy systemu bankowego przez uruchomieniem 

zmodernizowanego DC

▪ Połączenie banku „zielonego” z „żółtym” i testy mające pokazać, czy po 

konsolidacji system bankowości online obsłuży zwiększoną liczbę 

użytkowników



Jak to działa?

Zwielokrotnione odtwarzanie operacji wykonywanych przez rzeczywistych 

użytkowników

Aplikacja

Stress

Tester

Zarejestrowane 

operacje użytkowników 

(plik pcap HTTP)

Lista adresów IP,

nazw użytkowników,

parametrów



Unikalne cechy i korzyści

Testy obciążeniowe oparte na rzeczywistych operacjach wykonywanych przez 

użytkowników.

Nie trzeba ręcznie przygotowywać hipotetycznych scenariuszy testowych.

Korzyści:

▪ Bardziej wiarygodne wyniki niż w testach „syntetycznych”

▪ Krótki czas przygotowania testów



Przykłady zastosowania

▪ Zmiana środowiska

▪ Test zapasowego środowiska w przypadku awarii

▪ Konsolidacja środowisk/systemów

▪ Przygotowanie do uruchomienia nowego serwisu obok istniejącego

▪ Prowokowanie trudnych do zdiagnozowania błędów aplikacji



W czym pomaga StressTester?

▪ Jakie strony będą otwierać się zbyt długo przy pełnym obciążeniu systemu?

▪ Ilu użytkowników odczuje zwiększone obciążenie systemu?

▪ Jakie strony najbardziej obciążają system?

▪ Ilu dodatkowych użytkowników można obsłużyć w istniejącym środowisku?

▪ Co się stanie z systemem, gdy zostanie maksymalnie obciążony?

▪ Jak system zareaguje na nietypowe zachowania użytkowników?

▪ W jaki sposób modyfikacja fragmentu systemu, np. bazy danych, wpłynie na 

wydajność/stabilność całości?

▪ Jakie słabe punkty ma aplikacja?

▪ Jakie strony są najczęściej odwiedzane?

▪ Ilu jest użytkowników, sesji?

▪ Jakie jest obciążenie serwerów / sieci?



Dla kogo jest przeznaczony?

▪ Właścicieli aplikacji biznesowych

▪ Programistów / administratorów / testerów aplikacji

▪ Administratorów odpowiedzialnych za ciągłość działania systemów

▪ Specjalistów od migracji/konsolidacji środowisk



Pokaz StressTestera



Już niebawem...

▪ Różne strategie wykonywania testów

▪ Zwielokrotnianie tylko części operacji

▪ Wykonywanie testów z wielu maszyn



Zapraszamy do udziałów w beta-testach 

▪ Co jest niezbędne do testów:

▪ Dostęp do testowanej aplikacji w środowisku testowym 

▪ Próbka ruchu (PCAP) 

▪ Pomoc w zrozumieniu zasad funkcjonowania aplikacji i uzyskanych wyników  

▪ Co oferujemy:

▪ Bezpłatne testy wskazanej aplikacji zakończone raportem 

▪ Pełne wsparcie naszych inżynierów i dostosowanie aplikacji oraz raportów 
do Państwa potrzeb 

▪ Możliwość bezpłatnego korzystania z aplikacji przez okres 6 miesięcy 

▪ Osoby zainteresowane prosimy o zaznaczenie pola w ankiecie lub kontakt z 
opiekunem handlowym 



Pytania i odpowiedzi


