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При тестуванні програмних продуктів важливо не лише виявити дефекти у 

програмному забезпеченні та відстежити їх виправлення, а й оцінити результати 

тестування. Для вимірювання результатів тестування  використовують  метрики 

тестування, які дозволяють оцінити стан визначених характеристик на проекті; 

знайти можливі причини проблем; прийняти рішення по виправленню 

проблемної ситуації; оцінити прогрес/регрес після введення коригувань [1]. 

До основних метрик вимірювання результатів тестування відносять 

метрики оцінювання продукту [2].  

Серед метрик оцінювання продукту найвагомішими є:  

 метрика кількості дефектів, що визначається як сума всіх дефектів, 

виявлених при тестуванні за певний проміжок часу; 

 метрика щільності дефектів, що є відношення кількості виявлених 

дефектів до розміру програмного забезпечення;   

 метрики тенденції дефектів – визначають тенденцію появи дефектів у 

програмній системі, а також динаміку усунення дефектів. До основних метрик 

тенденції дефектів відносять профіль відкритих/закритих дефектів, профіль 

серйозності, середній вік відкритих/закритих дефектів [2]. 

Зокрема важливою є метрика середнього віку відкритих (не усунених) 

дефектів, яка вимірюється за формулою [2] 

ВІКвідк=Дніввідк/Двідк, 

де Дніввідк – загальна кількість днів від відкриття до закриття дефекта,  Двідк – 

загальна кількість відкритих дефектів. 

Оскільки розглянуті метрики є потужним інструментом для аналізу 

результатів тестування та розраховуються на основі даних, що можуть бути 

легко визначені зі звітів про дефекти, актуальним є питання включення  модуля 

вимірювання результатів тестування на основі метрик оцінювання продукту до 

розроблюваної системи відстеження дефектів програмного забезпечення. 
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