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MỞ ĐẦU 

1.  Lý do chọn ñề tài 

Bên cạnh những yếu tố ảnh hưởng ñến chất lượng web như giao 

diện, khả năng tương thích, chức năng của ứng dụng web và bảo mật, 

thì yếu tố hiệu năng là một trong những vấn ñề rất quan trọng ñể ñánh 

giá hệ thống và khả năng mở rộng của web. 

Việc xác ñịnh số người dùng tối ña, sức tải công việc cũng như 

thời gian xử lý các giao tác của các ứng dụng web là rất quan trọng 

trong quá trình phát triển và xây dựng web. 

Kiểm thử hiệu năng nhằm xác ñịnh tốc ñộ, khả năng phân tải và 

mức ñộ tin tưởng của ứng dụng trong môi trường nhiều người dùng, 

có nhiều hoạt ñộng khác nhau. Dùng công cụ kiểm tra tự ñộng ñể 

kiểm tra hiệu năng ứng dụng web ở ñiều kiện có sự ñiều chỉnh về mức 

ñộ tải. 

Kết quả kiểm thử nhằm ñánh giá khả năng của hệ thống ñể có sự 

ñiều chỉnh hợp lý về hệ thống phần cứng hay các phần mềm phát triển 

ứng dụng web. Khả năng ñáp ứng yêu cầu người dùng, mức tải ñáp 

ứng, là ñiều kiện cần thiết trong việc phát triển và mở rộng web.  

2. Mục ñích nghiên cứu 

Đề tài tập trung nghiên cứu, tìm hiểu, ñánh giá các nguyên lý, 

phương pháp tiếp cận kiểm thử hiệu năng ứng dụng web (Web 

Performance Testing). Tìm hiểu, ñánh giá quy trình kiểm thử hiệu 

năng web ñể xác ñịnh tốc ñộ, khả năng phân tải và mức ñộ tin tưởng 

của ứng dụng web trong môi trường nhiều người dùng, có nhiều hoạt 

ñộng khác nhau. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Các mô hình phân tích, thiết kế và kịch bản trong kiểm thử hiệu 

năng web và các ứng dụng web. 

- Đặc tả các qui trình thiết kế kiểm thử hiệu năng các ứng dụng 

web. 

- Công cụ Webserver Stress Tool. 

- Thực thi kiểm thử trên ứng dụng Elearning của Trường Trung 

học Bưu chính viễn thông & Công nghệ thông tin 2. 

4. Phương pháp nghiên cứu  

Đề tài tập trung nghiên cứu, tìm hiểu các kỹ thuật, chiến lược từ ñó 

xây dựng kịch bản, phương pháp, qui trình kiểm thử hiệu năng của 

ứng dụng web ở các môi trường khác nhau. 

Sử dụng các công cụ Stress Test Tool ñể mô phỏng người dùng, 

thời gian ñáp ứng và thiết kế các kịch bản kiểm thử. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

Đề tài ñã ứng dụng những kiến thức ñã học trong công nghệ phần 

mềm, kiểm thử phần mềm góp phần nghiên cứu hiệu năng của các ứng 

dụng web ở môi trường có những hoạt ñộng và số người sử dụng 

khác. 

6. Cấu trúc của luận văn 

Nội dung của luận văn gồm 3 chương. 

Chương 1. Giới thiệu tổng quan về kiểm thử ứng dụng web, mục 

tiêu, các mô hình ứng dụng của web và các loại kiểm thử web. 

Chương 2. Nghiên cứu phương pháp, mục tiêu, các yếu tố ảnh 

hưởng ñến kiểm thử, phân tích chức năng của các giai ñoạn và trình 

bày các công cụ kiểm thử hiệu năng của ứng dụng web. 
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Chương 3. Ứng dụng ñể kiểm thử hiệu năng của ứng dụng Elearing 

Trường Trung học Bưu chính viễn thông & Công nghệ thông tin, sử 

dụng công cụ tạo mô phỏng và phân tích và ñánh giá kết quả.  

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM THỬ ỨNG DỤNG WEB 

1.1 Giới thi ệu về kiểm thử ứng dụng Web 

1.1.1 Kiểm thử  

1.1.2 Mục ñích của kiểm thử ứng dụng web 

Kiểm thử các ứng dụng web ñể ñảm bảo rằng nó chính xác về chức 

năng, ñáng tin cậy, khả năng mở rộng và thực hiện tốt với tải trọng 

khác nhau của người dùng. Nó bao gồm việc kiểm tra cả các khách 

hàng và các thành phần phía máy chủ của ứng dụng Web.  

Đối với các ứng dụng web cần phải ñược kiểm thử về hiệu suất và 

khả năng mở rộng. Các tiêu chuẩn cho các trang web thử nghiệm là: 

Kịp thời, kết cấu chất lượng, nội dung, chính xác và nhất quán, ñáp 

ứng thời gian, ñộ trễ và hiệu suất.  

1.1.3 Các tiêu chí ñể kiểm thử ứng dụng web 

1.2  Các thành phần của ứng dụng web 

1.2.1 Mô hình ứng dụng 

Đối với phần lớn các ứng dụng web, một trình duyệt web hoạt 

ñộng như một chương trình giao diện trên máy tính khách. 

Các hệ thống khách – chủ, dựa trên hệ thống web, cần có hệ thống 

mạng và ít nhất hai máy tính ñể hoạt ñộng, một máy tính khách 

(client) và một máy tính chủ (server), máy chủ trả lời dữ liệu yêu cầu 

từ máy tính khách.  

1.2.2 Các ứng dụng web 

1.2.2.1 Các ứng dụng phía trình khách 
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Hầu hết các hệ thống khách – chủ là các ứng dụng truy cập dữ liệu. 

Một trình khách cho phép người dùng, thông qua giao diện, gửi dữ 

liệu vào, nhận kết quả ra và tương tác với xử lý bên trong. Trình chủ 

của hệ thống khách – chủ ñược phát triển trên các hệ thống chuyên 

biệt, nghĩa là ñối với mỗi hệ ñiều hành của trình khách, một ứng dụng 

trên trình khách sẽ ñược phát triển và kiểm thử cho hệ ñiều hành ñó. 

1.2.2.2 Các ứng dụng trên trình chủ 

Các ứng dụng trên trình chủ khác với các ứng dụng trên trình 

khách ở hai mặt.  

-  Thứ nhất, các ứng dụng trên trình chủ là các chương trình không 

có giao diện ñể người dùng cuối của hệ thống tương tác. Các người 

dùng cuối chỉ tương tác với các ứng dụng phía trình khách. Trình 

khách tương tác với các ứng dụng trên trình chủ ñể truy cập các chức 

năng và dữ liệu qua các giao thức truyền thông, giao diện chương 

trình và các chuẩn giao diện khác.  

-  Thứ hai, các ứng dụng trên trình chủ là thực thi liên tục, nghĩa là 

khi ứng dụng trên trình chủ ñược khởi ñộng, nó sẽ luôn thường trực 

chờ ñợi ñể cung cấp dịch vụ cho các ứng dụng phía trình khách nếu có 

trình khách yêu cầu dịch vụ. Ngược lại, ñể sử dụng ứng dụng phía 

trình khách, người dùng phải tự khởi ñộng ứng dụng trên trình khách 

và tương tác với nó qua giao diện. 

1.3 Các loại ki ểm thử ứng dụng web 

1.3.1 Kiểm thử chức năng 

1.3.2 Kiểm thử khả năng sử dụng 

1.3.3 Kiểm thử giao diện  

1.3.4 Kiểm thử khả năng tương thích 

1.3.5 Kiểm thử hiệu năng 
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Kiểm thử hiệu năng (Performance Testing) là phát triển các chiến 

lược cải tiến nhằm duy trì hiệu năng của hệ thống. Kiểm thử hiệu năng 

là phân tích khả năng và tiến trình lập kế hoạch mà trong ñó dữ liệu ño 

lường ñược sử dụng ñể dự ñoán ở những mức hoạt ñộng nào thì sẽ 

làm cạn kiệt nguồn tài nguyên của hệ thống. 

Kiểm thử hiệu năng ñược ñịnh nghĩa là việc nghiên cứu thực hiện  

kỹ thuật ñể xác ñịnh hoặc chứng thực tốc ñộ, khả năng mở rộng, các  

ñặc tính ổn ñịnh của sản phẩm ñược kiểm thử. Một số các hoạt ñộng 

liên quan ñến hiệu năng, chẳng hạn như kiểm thử và ñiều chỉnh, có 

liên quan với thời gian ñáp ứng ñạt ñược, khả năng thông qua, và mức 

ñộ sử dụng tài nguyên ñáp ứng các mục tiêu hiệu suất cho các ứng 

dụng ñược kiểm thử.  

1.3.6 Kiểm thử bảo mật  

1.4  Kết luận 

Thực hiện kiểm thử các ứng dụng web trước khi ñưa vào hoạt ñộng 

là công ñoạn quan trọng trong việc phát triển web, bất kỳ các ứng 

dụng web nào cũng phải ñược thử nghiệm hiệu suất và khả năng mở 

rộng. 

Một số tính năng cần ñược kiểm tra trên một trang web là khả năng 

tương thích trình duyệt, giao diện và chức năng, kiểm tra cấu hình, 

hiệu suất và khả năng mở rộng, bảo mật.  

Để ñảm bảo ứng dụng web chạy ổn ñịnh trong các môi trường hệ 

thống, số người dùng khác nhau, ở những mức tải công việc khác 

nhau thì việc ñánh giá hiệu năng của ứng dụng web là một công ñoạn 

rất quan trọng quyết ñịnh ñến khả năng thành công của trang web. 
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CHƯƠNG 2: KIỂM THỬ HIỆU NĂNG CỦA ỨNG DỤNG WEB 

2.1 Kiểm thử hiệu năng  

2.1.1 Cơ sở của kiểm thử hiệu năng ứng dụng web 

Các hoạt ñộng chính của kiểm thử hiệu năng. 

+  Xác ñịnh  môi trường kiểm thử.  

+ Xác ñịnh tiêu chuẩn chấp nhận hiệu năng. 

+ Lập kế hoạch và thiết kế kiểm thử. 

+ Cấu hình cho môi trường kiểm thử. 

+ Thực thi thiết kế kiểm thử. 

+ Thực hiện kiểm thử. 

+ Phân tích kết quả, báo cáo và thiết kế các kiểm thử mới [2].  

2.1.2 Mục tiêu kiểm thử 

Ở cấp ñộ cao nhất, thử nghiệm hiệu suất gần như luôn ñược tiến 

hành ñể giải quyết một hoặc nhiều rủi ro liên quan ñến chi phí, chi phí 

cơ hội, tính liên tục hoặc danh tiếng của công ty. Một số lý do cụ thể 

hơn ñể thử nghiệm hiệu suất thực hiện bao gồm: 

-   Đánh giá khả năng phát hành 

-   Đánh giá cơ sở hạ tầng ñầy ñủ 

-   Đánh giá ñầy ñủ về hiệu suất phần mềm 

-   Cải tiến hiệu quả của ñiều chỉnh hiệu suất 

2.1.3 Các khái niệm kiểm thử hiệu năng 

Để ñánh giá khả năng hỗ trợ ña người sử dụng, ba loại kiểm thử 

thường hay ñược thực hiện: kiểm thử hiệu năng (Performance 

Testing), kiểm thử tải (Load testing) và kiểm thử chịu tải (Stress 

testing). Mặc dù ba thuật ngữ này thường ñược sử dụng ñể thay thế 

nhau, mỗi loại biểu diễn một kiểm thử ñược thiết kế nhằm hướng ñến 

các mục tiêu khác nhau. 
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Một phương pháp ño lường quan trọng ñược sử dụng ñể ñánh giá 

sự kịp thời là thời gian trả lời. Về cơ bản, thời gian trả lời là thời gian 

một hệ thống cần phục vụ một yêu cầu. Đối với người sử dụng, quan 

trọng nhất ñó là thời gian mà người sử dụng chờ ñợi ñược phục vụ. 

Như vậy, chúng ta thực hiện kiểm thử hiệu năng sao cho chúng ta 

có thể cung cấp cho những người quả lý thông tin cần thiết ñể ñưa ra 

quyết ñịnh về sự cần thiết và rủi ro. 

Thời gian ñáp ứng hợp lý hay mức ñộ hài lòng của người sử dụng 

phụ thuộc vào hai yếu tố: giá trị của dịch vụ và sản phẩm mà công 

việc mang lại, mong ñợi của hệ thống về giá trị của khách hàng [1]. 

2.1.3.1 Định nghĩa thời gian ñáp ứng  

Một trong những phương pháp ño lường hiệu năng ñược sử dụng 

phỗ biến là thời gian ñáp ứng ñược ñịnh nghĩa như sau: thời gian trôi 

qua giữa sự kết thúc của một yêu cầu trên máy tính và bắt ñầu của sự 

ñáp ứng, ví dụ thời gian giữa tín hiệu kết thúc một yêu cầu và sự hiển 

thị ký tự ñầu tiên trên máy tính của người sử dụng. 

Trong phạm vi của các ứng dụng web, thời gian ñáp ứng có thể 

ñược ño lường bởi khoảng thời gian khi người sử dụng nhấp vào một 

nút hay một liên kết ñến khi trình duyệt bắt ñầu hiển thị trang kết quả.  

Một phương pháp ño lường hiệu năng phỗ biến khác là thời gian 

giao tác, thời gian giao tác là tổng thời gian yêu cầu bởi trình khách, 

mạng và trình chủ ñể hoàn thành một giao tác. Trong một ứng dụng 

web, thời gian của giao tác có thể ñược ño lường bởi khoảng thời gian 

khi người sử dụng nhấp vào một nút hay một liên kết ñến khi trình 

duyệt kết thúc hiển thị trang kết quả. 

Độ trễ (Latency) là thời gian cần thiết ñể hoàn thành một yêu 

cầu. Thời gian cần ñể truyền dữ liệu ñi từ một máy tính ñến máy tính 

khác, nó ñược coi là ñộ trễ mạng (Network latency). Thời gian dành 
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tại một máy chủ  hoàn thành việc xử lý một yêu cầu, nó ñược coi 

là ñược gọi là ñộ trễ trình chủ [1]. 

2.1.3.2 Định nghĩa kiểm thử hiệu năng 

Kiểm thử hiệu năng là tiến trình thu thập và phân tích thông tin mà 

trong ñó dữ liệu ño lường ñược tập ñể dự ñoán khi nào các mức tải sẽ 

vượt quá khả năng chịu ñựng của nguồn tài nguyên của hệ thống. 

Trong tiến trình này chúng ta sẽ tập hợp các giá trị chuẩn. Các giá trị 

này ñược sử dụng ñể xây dựng các kịch bản kiểm thử tải và quá tải 

khác nhau. Các số liệu chuẩn ñó cũng ñược sử dụng như ranh giới 

giúp cho ta phát hiện khi nào hiệu năng hệ thống ñược cải thiện hoặc 

bắt ñầu giảm ñi [1]. 

Kiểm thử hiệu năng mô phỏng các hoạt ñộng bình thường của 

người sử dụng. Kết quả của các kiểm thử này cung cấp cho lập trình 

viên hiểu biết sâu sắc về hiệu năng và thời gian ñáp ứng của hệ thống 

trong các ñiều kiện thực tế. 

2.1.4 Các rủi ro 

-   Rủi ro liên quan ñến tốc ñộ  

-   Rủi ro liên quan ñến khả năng mở rộng  

-   Rủi ro liên quan ñến sự ổn ñịnh  

2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng ñến kiểm thử hiệu năng 

2.1.5.1 Sức tải công việc 

Sức tải công việc (workload) là lượng xử lý lưu thông ñược yêu 

cầu của một hệ thống. Để ñánh giá sức tải của một hệ thống, ba yếu tố 

cần ñược xem xét: người sử dụng, ứng dụng và nguồn tài nguyên. Với 

sự hiểu biết về số lượng người sử dụng (cùng với các hoạt ñộng phỗ 

biến của họ), các yêu cầu ứng dụng xử lý các hoạt ñộng của người sử 

dụng và yêu cầu về nguồn tài nguyên của hệ thống, có thể tính ñược 

sức tải của hệ thống.  
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2.1.5.2 Môi trường của hệ thống và nguồn tài nguyên có sẵn 

Có ba thành phần cơ bản biểu diễn nguồn tài nguyên liên quan 

trong bất kỳ giao tác trực tuyến: trình duyệt phía trình khách, mạng và 

trình chủ. 

Bởi vì các ứng dụng web ñiển hình gồm nhiều thành phần phần 

cứng và phần mềm tương tác, nếu một trong những thành phần này 

không hoạt ñộng hoặc hoạt ñộng không tốt ñều có thể ảnh hưởng ñến 

hiệu năng, do ñó cần ñịnh nghĩa rõ ràng môi trường và nguồn tài 

nguyên cần ñược kiểm thử. Môi trường và nguồn tài nguyên liên quan 

trong một ứng dụng web bao gồm một số hoặc tất cả các thành phần 

sau: 

Các biến truy cập mạng.  

Các biến về nhân khẩu học.  

Các biến về ñịa lý.  

Các biến hạ tầng ISP.  

Cấu hình của trình khách. 

Cấu hình của trình chủ.  

2.1.5.3 Thời gian ñáp ứng của hệ thống 

Các ứng dụng web có thể chứa nội dung tĩnh và nội dung ñộng và 

có kích thước khác nhau. Khi một người sử dụng nhấp một liên kết 

hay nhập một Form, trang kết quả có thể là một tệp HTML tĩnh ñơn 

giản chứa một vài dòng văn bản hoặc có thể là một trang xác nhận một 

ñơn ñặt hàng ñược hiển thị sau khi giao tác mua bán ñược xử lý và số 

của thẻ tín dụng ñược kiểm tra qua một dịch vụ của hãng thứ 3. Mỗi 

loại nội dung này sẽ có các thời gian ñáp ứng chấp nhận ñược khác 

nhau.  

2.2  Các phương pháp kiểm thử hiệu năng 

2.2.1 Kiểm thử hiệu năng dựa trên các hoạt ñộng trọng tâm 
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2.2.2 Kiểm thử hiệu năng phối hợp với sự lặp lại của tiến trình 

2.2.3 Quản lý chu trình kiểm thử hiệu năng với sự ñiều chỉnh 

môi trường 

2.3 Các giai ñoạn kiểm thử hiệu năng 

2.3.1 Thiết kế môi trường kiểm thử 

Những hoạt ñộng này có thể ñược thực hiện bằng cách làm theo 

các bước sau: 

+ Nắm bắt các chức năng của hệ thống và quy trình kinh doanh. 

+ Nắm bắt các hoạt ñộng của người dùng. 

+ Nắm bắt ñược kiến trúc logic và vật lý. 

Một khi dữ liệu thử ñã ñược chuẩn bị, nên thực hiện một vài bước 

chuẩn bị cuối cùng cho kiểm thử. Các chuẩn bị bao gồm một số hoặc 

tất cả các bước sau: 

- Cấu hình môi trường của hệ thống cần ñược kiểm thử. 

- Cấu hình môi trường kiểm thử. 

- Chuẩn bị nguồn tài nguyên mạng. 

- Cấu hình các trình giám sát hiệu năng. 

- Xác ñịnh các ñộ ño ñể giám sát và thu thập.  

2.3.2 Giai ñoạn chuẩn bị 

2.3.2.1 Xác ñịnh hiệu năng chấp nhận tiêu chuẩn.  

2.3.2.2 Thiết kế các kịch bản kiểm thử 

2.3.3 Lập kế hoạch kiểm thử 

2.3.3.1 Thiết lập mục tiêu kiểm thử 

Xác ñịnh mục tiêu kiểm thử. 

- Tỷ lệ yêu cầu của các trang web tĩnh mà  thời gian  ñáp ứng có 

thể chấp nhận ñược? 



 13 

- Tỷ lệ yêu cầu của các Scrip mà  thời gian  ñáp ứng có thể chấp 

nhận ñược? 

- Các kiểm thử ranh giới (2x, 4x,...) mà hệ thống có khả năng xử 

lý? 

- Kiểm thử cao ñiểm mà hệ thống phải có khả năng xử lý? 

- Tỉ lệ ñột biến mà hệ thống phải có khả năng xử lý? 

- Khoảng chấp nhận: áp ñặt tải 25%? 

- Mức an toàn: áp ñặt tải x 2? 

- Mức ñột biến: áp ñặt tải x 3? 

- Tăng kích thước của sức tải bằng cách tăng sức tải ranh giới 1x, 

2x, 3x, 4x, Nx dần ñến khi thời gian ñáp ứng không chấp nhận 

ñược. 

2.3.3.2 Sức tải công việc 

Sức tải (workload) trên một hệ thống có thể ñịnh nghĩa về mặt sức 

tải người sử dụng và sức tải ứng dụng. 

Sức tải người sử dụng 

- Số lượng mỗi loại người sử dụng. 

- Số lượng lớn nhất mỗi loại người sử dụng ñồng thời. 

- Tỷ lệ người sử dụng ñồng thời của mỗi loại trong một khoảng 

thời gian. 

- Thời gian các phiên làm việc của người sử dụng mỗi loại. 

- Số lượng mỗi loại hoạt ñộng duy nhất ñược thực hiện bởi người 

sử dụng.  

Sức tải của ứng dụng 
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- Các hoạt ñộng có thể ñược thể hiện về mặt tốc ñộ của dịch  vụ, 

như số giao tác trên một giây hay tốc ñộ truyền dữ liệu, thường 

ñược biểu diễn dạng kilobit trên giây. 

- Tỷ lệ các trang ñược yêu cầu bởi người sử dụng. 

- Các giao tác ñược yêu cầu bởi người sử dụng.  

- Bất kỳ yêu cầu nào ñối với hệ thống hay ứng dụng nhằm ñáp 

ứng yêu cầu của người sử dụng. 

Mô tả sức tải công việc (Workload Characterization): 

Đặc tính của sức tải bao gồm việc mô tả khối lượng công việc bằng 

các các tham số ñịnh lượng và chức năng. Mục tiêu là ñể tìm ñược mô 

hình có thể hiển thị, ghi lại và tái tạo các hành vi của các khối lượng 

công việc và các tính năng quan trọng nhất. 

2.3.3.3 Đơn vị ño hiệu năng 

Các ñộ ño phổ biến ñược thu thập 

- Giao tác trên mỗi giây (Transactions Per Second). Số giao tác 

ñược xử lý bởi trình chủ trên mỗi giây. 

- Số yêu cầu trên mỗi giây (Hits Per Second). Số lượng yêu cầu 

trên mỗi giây mà trình chủ Web nhận ñược từ người sử dụng (hãy 

ghi nhớ rằng một giao tác yêu cầu một tệp HTML có thể phát sinh 

nhiều yêu cầu ñến trình chủ). Khi số lượng giao tác tăng lên và số 

lượng yêu cầu trên mỗi giây ñạt ñến ñiểm bảo hòa, thời gian  hành 

trình của giao tác trở nên dài hơn. 

- Kết nối ñồng thời: Số lượng kết nối ñược mở ñồng thời. 

- Thông lượng: Lượng dữ liệu mà trình chủ xử lý (ñược ño bởi 

KB trên giây). 

2.3.3.4 Thực thi các kiểm thử nào và khi nào thì bắt ñầu 



 15 

Cũng như các hình thức kiểm thử khác, kiểm thử hiệu năng nên 

ñược bắt ñầu sớm nhất có thể và nên ñược lặp lại càng nhiều càng tốt. 

Giải quyết các lỗi về hiệu năng và sửa lỗi sớm trong giai ñoạn phát 

triển sẽ dễ dàng hơn và giảm chi phí. Một vấn ñề về hiệu năng ñược 

phát hiện sớm, lập trình viên sẽ có nhiều thời gian hơn ñể tìm giải 

pháp và kiểm tra xem giải pháp có giải quyết ñược vấn ñề. 

Một số yêu cầu cần phải ñạt ñược trước khi kiểm thử tải có thể bắt 

ñầu: 

- Phần cứng cần phải ñược cài ñặt và vận hành tốt. 

- Mạng phải hoạt ñộng tốt. 

- Các phần mềm trình chủ cần thiết cho các ứng dụng phải ñược 

cài ñặt và vận hành tốt. 

- Chức năng của ứng dụng ñang ñược kiểm thử nên ñược hoàn 

thành. 

- Các kiểm thử, các công cụ và các script cần phải ñược phát triển 

hay ñược tích hợp vào script kiểm thử hiện.  

LẬP KẾ HOẠCH KIỂM THỬ 

Kế hoạch kiểm thử nêu rõ mục tiêu kiểm thử, yêu cầu kiểm thử, 

thiết kế kiểm thử và các thông tin quản trị dự án. Tất cả các sản phẩm 

chuyển giao về phát triển và kiểm thử nên ñược trình bày rõ ràng ngay 

trong kế hoạch kiểm thử. 

Với mục tiêu kiểm thử hiệu năng, tải và quá tải, có thể phát triển 

một tiến trình lập kế hoạch hiệu quả. Ngoài nhóm kiểm thử phần 

mềm, những nỗ lực kiểm thử còn liên quan nhóm Công nghệ thông tin 

và nhóm công nghệ phần mềm. Nhiều hoạt ñộng lập kế hoạch kiểm 

thử dưới ñây là ñiển hình ñối với các dự án lập kế hoạch kiểm thử. 

Xác ñịnh yêu cầu về hiệu năng và cấu hình của ranh giới 
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Xác ñịnh khi nào bắt ñầu kiểm thử 

2.3.4 Thực thi kiểm thử 

Một khi hoàn thành kế hoạch kiểm thử, chúng ta sẵn sàng ñể thực 

thi các kiểm thử. Điển hình, giai ñoạn kiểm thử của dự án sẽ gồm các 

hoạt ñộng sau: 

- Tạo dữ liệu thử. 

- Thiết lập các tham số của bộ kiểm thử (test suite). 

- Thực thi các kiểm thử. 

- Điều chỉnh các kiểm thử. 

- Thực thi lại các kiểm thử. 

2.3.4.1 Tạo dữ liệu thử 

Hầu hết kiểm thử hiệu năng yêu cầu dữ liệu ñể có thể thực thi. Ví 

dụ, có thể cần một tệp các tên người sử dụng và mật khẩu ñể ñăng 

nhập vào ứng dụng, sau ñó các dữ liệu ñể nhập vào ứng dụng. Có 

nhiều giải pháp khác nhau ñể tạo dữ liệu thử. Thứ nhất, dữ liệu có thể 

ñược tạo một cách thủ công, nhưng ñiều này có thể mất nhiều thời 

gian và có thể tạo ra dữ liệu không ñại diện cho dữ liệu sẽ ñược sử 

dụng trong thực tế, tuy nhiên, ñôi khi ñây là sự lựa chọn duy nhất. 

2.3.4.2 Thiết lập các tham số của bộ kiểm thử 

Hầu hết các công cụ tạo sức tải có một số tham số mà có thể ñược 

cấu hình. Có thể cần cấu hình một số hoặc tất cả các tham số sau: 

- Số lượng tuyến và socket ñược sử dụng ñể mô phỏng người 

dùng. 

- Lịch và thời gian thực thi kiểm thử. 

- Phân loại ñịa lý và nhân chủng học người sử dụng ñược mô 

phỏng. 
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- Các nhân tố làm trễ yêu cầu. 

- Tốc ñộ tăng (ramp – up – speed). 

- Tốc ñộ giảm (cool – down speed). 

- Xử lý ñặc biệt, như cookie và phiên. 

- Các ñộ ño trình chủ ñể thu thập. 

- Phân bổ /tỷ lệ script. 

- Sự nghẽn băng thông và tỷ lệ. 

- Các mục tiêu của sức tải, như ngưỡng giao tác thất bại, ngưỡng 

thời gian ñáp ứng… 

2.3.5 Phân tích kết quả và báo cáo 

Phân tích kết quả kiểm thử có thể ñược mô tả bởi tiến trình ba 

bước. Bước thứ nhất là mô tả ñặc ñiểm của hệ thống: tổ chức dữ liệu 

hiệu năng ñã thu thập ñược. 

Bước tiếp theo là phân tích dữ liệu và tìm nguyên nhân của các vấn 

ñề về hiệu năng. Điển hình, nguyên nhân của một vấn ñề về hiệu năng 

có thể tìm thấy bởi xem xét các trình giám sát hiệu năng trên các trình 

chủ nhận sức tải. Ví dụ, nếu lượng bộ nhớ ñang ñược sử dụng bởi 

trình chủ lớn hơn bộ nhớ vật lý, thì bộ nhớ vật lý có thể là nguyên 

nhân làm suy giảm hiệu năng. 

2.4 Các công cụ kiểm thử hiệu năng 

2.4.1 Công cụ kiểm thử 

2.4.2 Các công cụ kiểm thử hiệu năng 

-  Mercury LoadRunner  

-  Web Performance Load Tester 

- WebServer Stress Tool: Công cụ dùng ñể mô phỏng số người 

dùng và mức tải khác nhau cho máy chủ web và sẽ giúp chúng ta tìm 
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các ra vấn ñề khi thiết lập máy chủ web. Với tải trọng ngày càng tăng 

(ñược gọi là "Ramp Test") ta có thể tìm ra các mức tải mà máy chủ có 

thể xử lý trước khi phát sinh vấn ñề nghiêm trọng.  

-  Apache JMeter  

-  Microsoft Application Center Test  

2.5 Kết luận 

Sử dụng các phương pháp kiểm thử hiệu năng một cách hợp lý 

giúp chúng ta có những ñiều chỉnh hợp lý với các ứng dụng của web. 

Xây dựng kịch bản, kế hoạch kiểm thử chính xác là một trong nhưng 

yếu tố ảnh hưởng ñến kết quả của kiểm thử. 

Công cụ mô phỏng người dùng, mô phỏng tải sẽ giúp giảm thời 

gian chi phí thực hiện và ñưa ra những kết quả hợp lý trong việc phân 

tích và xác ñịnh các nguyên nhân dẫn ñến tắc nghẽn, giảm thông 

lượng và trì trệ của hệ thống. 

CHƯƠNG 3 : KIỂM THỬ HIỆU NĂNG ỨNG DỤNG 

ELEARNING C ỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC BCVT& CNTT 2 

3.1 Quy trình kiểm thử hiệu năng 

Có thể thực thi kiểm thử hiệu năng theo quy trình gồm các bước 

sau:  

Bước 1: Lập kế hoạch 

Bước 2: Thực hiện kiểm thử 

Bước 3: Phân tích kết quả và báo cáo 

3.2 Công cụ kiểm thử Webserver Stress Tool 

Webserver Stress Tool là sản phẩm của Dirk Paessler ñược phát 

triển và ứng dụng từ năm 2006 với nhiều phiên bản cập nhật liên tục, 

là ứng dụng kiểm thử mạnh ñược thiết kế ñể xác ñịnh các vấn ñề hiệu 

suất quan trọng trong trang web hoặc máy chủ web.  
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Bằng cách mô phỏng các yêu cầu HTTP ñược tạo ra bởi hàng ngàn 

người dùng ñồng thời, chúng ta thể kiểm tra hiệu suất máy chủ web 

với tải trọng quá mức bình thường và ñảm bảo thông tin, dịch vụ ở tốc 

ñộ người dùng cuối ñáp ứng mong ñợi. 

3.2.1 Tính toán và các mô hình tải 

Tính toán tải và mô hình tải có lẽ là vấn ñề khó khăn nhất trong 

việc thực hiện kiểm thử hiệu năng trang web. Đầu tiên, là sự khác biệt 

giữa người dùng, giao tác, quan ñiểm và trang truy cập. 

Một người dùng có thể thực hiện một số giao tác (ví dụ, truy cập 

vào một trang chủ, tìm kiếm một sản phẩm, xem chi tiết của sản phẩm, 

mua một sản phẩm,…) 

Một giao tác có thể tạo ra nhiều lượt truy cập (ví dụ, thêm sản 

phẩm vào danh mục hàng, thực hiện kiểm tra, nhập thẻ tín dụng,…) 

3.2.3 Các thuật ngữ  

3.2.4 Thiết lập các chức năng trên công cụ 

3.2.4.1 Chọn kiểu kiểm thử và số người dùng  

3.2.4.2 Chọn và hiệu chỉnh trình tự URL  

3.2.4.3 Thiết lập các tham số mô phỏng trình duyệt 

3.2.4.4 Thiết lập các lựa chọn chương trình 

3.3 Kiểm thử ứng dụng elearning Trường trung học BCVT & 

CNTT 2 

3.3.1 Giới thiệu về ứng dụng Elearning Trường Trung học 

BCVT & CNTT  

Website http://Elearning.Ptivs2.edu.vn là web ñào tạo trực tuyến 

của Trường Trung học Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin 

2 ñang trong quá trình xây dựng, ñược phát triển từ hệ thống mã 

nguồn mở Moodle. 
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3.3.1.1 Đối tượng của hệ thống ñào tạo 

3.3.1.2 Sơ ñồ dòng dữ liệu 

3.3.2 Thực hiện kiểm thử 

3.3.2.1 Yêu cầu kiểm thử 

Yêu cầu thiết lập 

- Kiểm thử các URL 

http://Elearning.Ptivs2.edu.vn 

http://Elearning.Ptivs2.edu.vn/login 

http://Elearning.Ptivs2.edu.vn/course 

- Số người dùng tối ña ñược kiểm thử: 1300 

- Thời gian trì hoãn giữa các giao tác: 7 giây 

Yêu cầu kết quả 

Kiểm thử hiệu năng ứng dụng của elearning Trường Trung học 

BCVT & CNTT 2, sử dụng công cụ Webserver Stress Tool ñể mô 

phỏng nhằm xác ñịnh: 

- Thời gian trung bình và tỉ lệ lỗi khi tải (download) các trang 

trong thời gian thực thi kiểm thử. 

- Thời gian các yêu cầu ñược xử lý. 

- Băng thông tối ña mà máy chủ có thể cung cấp. 

- Số lượt truy cập các trang mỗi giờ. 

- Số người dùng tối ña. 

3.3.2.2 Môi trường kiểm thử 

Công cụ ñược cài ñặt và thực hiện kiểm thử ở môi trường hệ thống 

như sau: 

+ Kiểu kiểm thử: RAMP (số lượng người dùng tăng trong thời gian 

kiểm thử) 
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+  Số người dùng: 1300  

+ Máy chủ web: DELL Poweredge 750, 2.8 GHz Intel XEON (2 

GB RAM), Apache 2, Windows 2003 Server, 100 MBit Network 

Card. 

+ Trình khách: Dell Vostro 1310, Pentium Core 2 Dou 1795 GHz, 

2.0 GB RAM, Windows XP Pro SP2.  

Phải thực hiện khi hệ thống vừa khởi ñộng, ñể giảm tối thiểu các 

ứng dụng cùng chạy ñồng thời có thể làm nhiễu hoặc ảnh hướng ñến 

kết quả ñánh giá của kiểm thử. 

3.3.2.3 Kết quả kiểm thử  

Sau thời gian thực hiện gần 7 giờ, với kết quả thu ñược có thể kết 

luận rằng máy chủ này có thể hỗ trợ khoảng từ 80 ñến 100 người dùng 

thực hiện các giao tác vào liên kết mỗi 7 giây với thời gian nhấp chuột 

trung bình 2 giây. Nhưng với hơn 100 người sử dụng, yêu cầu tăng lên 

ñáng kể. Máy chủ này không thể hỗ trợ hơn 500 người sử dụng bởi vì 

với tải trọng cao sẽ bắt ñầu phát sinh (xem hình 3.11). 

Băng thông ñáp ứng cho mỗi người dùng trung bình giảm từ mức 

380 Mbit ñến 80 Mbit khi số lượng người dùng tăng lên  từ 1 ñến 100. 

Tổng số giao tác: 3446 (105 lỗi) 

Thời gian trung bình của các giao tác trên mỗi URL: 4744 ms 

3.3.2.4 Phân tích chi tiết kết quả 

Kết quả thực hiện kiểm thử sử dụng công cụ Webserver Stress 

Tool ñược trình bày ở hai kiểu: 

- Tệp văn bản: cho biết thời gian và số giao tác mỗi người dùng, 

mỗi URL. 

- Đồ thị biểu diễn. 

Tệp văn bản (logfile) 
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Phần nội dung ñược ghi lại ở logfile ñược tổng kết theo các URL 

gồm các thông tin:  

URL#1 (Home page): Average Click Time 11,217 ms, 975 Clicks, 

0 Errors  

URL#2 (training): 1057 Clicks, 105 Errors  

URL#3 (login): Average Click Time 4527 ms, 749 Clicks, 0 Errors  

URL#4 (course): Average Click Time 3230 ms, 665 Clicks, 0 

Errors  

Tổng số giao tác: 3446 (105 Errors) 

Thời gian trung bình của các giao tác trên mỗi URL: 4744 ms 

Đồ thị 

Kết quả thực hiện kiểm thử ñược biểu diễn qua các ñồ thị, cho 

phép chúng ta ñánh giá một cách chi tiết về hiệu năng của ứng dụng 

web. 

+  Thời gian yêu cầu và tỉ lệ lỗi khi tải các trang. 

Thực tế ở mức khoảng 300 người dùng ñồng thời,  thời gian yêu 

cầu cho các tập tin tĩnh không thay ñổi nhiều. 

Nhưng khi số lượng người dùng vượt mức 500, có thể thấy rằng 

các yêu cầu ñầu tiên phát sinh lỗi. Đồ thị của tỷ lệ lỗi tăng từ 0% và 

tiếp tục tăng lên ñến 50% cho ñến khi kết thúc kiểm thử. 

+  Thời gian các yêu cầu ñược xử lý 

Biểu ñồ này cho thấy thời gian trung bình một người dùng chờ ñợi 

yêu cầu ñể ñược xử lý, các lượt truy cập tiếp theo và người sử dụng 

mỗi lần CLICK. Sự khác biệt về ñồ thị trên là thời gian này, các giá trị 

ñược tính cho tất cả các URL với nhau. 

Dựa vào kết quả theo biểu ñồ sau, ta có thể thấy rằng số người sử 

dụng hai dòng cho "click per second" và "lượt truy cập lần tiếp theo" 
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khác nhau nhiều. Lý do là số truy cập bao gồm các yêu cầu phát sinh 

lỗi, nhưng CLICK chỉ tính từ yêu cầu ñó ñã thành công. 

+  Số lượng yêu cầu mở và chuyển giao dữ liệu 

Biểu ñồ này cho thấy số lượng yêu cầu mở cũng như số lượng gửi 

và nhận ñược yêu cầu so với các mạng lưới lưu thông. 

+  Kiểm tra khả năng của trình khách 

Giá trị ño của tham số liên tục tăng khi máy ñang hoạt ñộng, nó có 

thể hữu ích ñể tìm hiểu các giới hạn của trình khách thử nghiệm ñã 

ñược. 

Đặc biệt là các dòng CPU cho tải (màu hồng) nên ñược thấp hơn 

100%. Nếu liên tục ñạt giá trị trên 90% ñối với tải CPU thì kết quả 

kiểm tra có thể không ñúng. Ngoài ra lưu lượng (ñường màu xanh 

dương) nên ñược dưới mức giới hạn vật lý của kết nối ñến máy chủ. 

+  Thời gian kết nối 

Khi tất cả dữ liệu chuyển giao, yêu cầu ñược hoàn thành (Click 

Time). Đối với các kiểm thử lưu lượng quan trọng này có thể vượt lên 

trên 50-100 ms mà là một dấu hiệu cho thấy các giới hạn hiệu suất của 

máy cục bộ ñã ñược ñạt tới. 

+  Băng thông của máy chủ và người dùng 

Băng thông máy chủ ñã có thể phân bổ (như là một tổng số) cũng 

như băng thông trung bình mà mô phỏng người dùng có kinh nghiệm. 

Chúng ta có thể thấy rằng băng thông có sẵn cho mỗi người dùng 

trung bình ñi xuống từ 380 Mbit ñến 80 Mbit khi số lượng người dùng 

tăng lên  từ 1 ñến 100 người sử dụng. 

3.4 Kết luận 

Sử dụng công cụ mô phỏng người dùng trong việc kiểm thử hiệu 

năng của ứng dụng elearning Trường Trung học BCVT & CNTT 2, 

với những kết quả ñạt ñược cũng như xem xét phạm vi của ứng dụng 
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elearning có thể kết luận rằng với số người dùng có thể lên ñến 500 

(ñáp ứng tốt nhất ở khoảng từ 80 ñến 100 người dùng) máy chủ web 

có thể ñáp ứng và thời gian thực hiện các giao tác ñạt kết quả như 

mong ñợi. 

Nhưng ñể tăng số người dùng, có thể nâng cấp máy chủ web ñể có 

thể cung cấp băng thông cho nhiều người dùng, như vậy sẽ không phát 

sinh lỗi và khả năng thực hiện các giao tác nhanh hơn so với cấu hình 

như hiện nay. 

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRI ỂN 

1.  Kết luận  

Trong sự phát triển của công nghệ, việc tổ chức hệ thống quản lý 

và giao dịch thông qua website là một trong những ưu tiên của tất cả 

các công ty trong tất cả các lĩnh vực khác nhau.  

Việc phát triển các ứng dụng web, ngoài các yêu cầu về giao diện, 

khả năng tương thích, bảo mật,…thì việc kiểm thử hiệu năng các ứng 

dụng web là cần thiết, nhất là ñối những website về kinh doanh, giáo 

dục. 

Một trong những vấn ñề cần quan tâm của các ứng dụng web là số 

người dùng ñồng thời, thời gian ñáp ứng yêu cầu và thông lượng của 

máy chủ web cũng như khả năng tương thích của trình khách khi kết 

nối, truy cập vào hệ thống. 

Đề tài nghiên cứu kiểm thử hiệu năng của ứng dụng web, nhằm 

vận dụng cơ sở lý thuyết về công nghệ và kiểm thử phần mềm kết hợp 

với công cụ mô phỏng ñể thực hiện kiểm thử hiệu năng ứng dụng 

elearning của Trường Trung học BCVT & CNTT 2. 

Trọng tâm chính của ñề tài là nghiên cứu các phương pháp tiếp 

cận, phân tích các giai ñoạn kiểm thử hiệu năng ñể làm nền tảng trong 
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việc thiết lập kịch bản kiểm thử, từ ñó xây dựng kế hoạch và thực thi 

thử nghiệm kiểm thử hiệu năng trên website cụ thể. 

Việc tìm hiểu, nghiên cứu các ñặc tính, của kiểm thử hiệu năng là 

nền tảng trong việc lựa chọn công cụ ñể mô phỏng người dùng, mức 

tải, thời gian trì hoãn, lựa chọn các URL ñể thực thi thử nghiệm. 

Trong kiểm thử các ứng dụng web, việc áp dụng các kỹ thuật kiểm 

thử ở những môi trường khác nhau sẽ cho chúng ta một kết quả toàn 

diện về mọi khía cạnh của các ứng dụng trên một trang web. Áp dụng 

công cụ Webserver Stress Tool ñể kiểm thử hiệu năng, giúp chúng tôi 

xác ñịnh số người dùng tối ña của ứng dụng web, số giao tác thực hiện 

thành công trong một khoảng thời gian, thông lượng của máy chủ 

web. 

Tuy nhiên, một số hạn chế của ñề tài: 

-  Đề tài không phân tích ñến các tùy chọn URL thông qua các 

Script, chưa nghiên cứu vận dụng các tập lệnh (Script) ñể có thể chủ 

ñộng hơn trong việc cấu hình công cụ mô phỏng cũng như khả năng 

can thiệp vào website. 

-  Chưa ứng dụng kiểm thử hiệu năng trên nhiều công cụ khác nhau 

ñể từ ñó tìm ra những sự khác biệt, so sánh và phân tích kết quả ñạt 

ñược của nhiều công cụ kiểm thử khác nhau.  

2.  Hướng phát triển 

Như ñã trình bày, ñề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu ứng dụng 

kiểm thử hiệu năng các ứng dụng web, sử dụng công cụ Webserver 

Stress Tool ñể mô phỏng và tạo môi trường kiểm thử. Việc sử dụng 

một công cụ có thể hạn chế trong việc ñánh giá chính xác hiệu năng 

của các ứng dụng web. 
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Hướng nghiên cứu, phát triển của ñề tài là sử dụng nhiều công cụ 

khác nhau cùng thực hiện trên các môi trường phần cứng và phần 

mềm khác nhau ñể có thể cho ra một kết quả ñánh giá chính xác nhất.  

Lựa chọn công cụ kiểm thử, việc một phần mềm cho phép lựa chọn 

nhiều kiểu kiểm thử khác nhau ñể thực hiện trên một ứng dụng web, 

ñiều này sẽ tiết kiệm ñược thời gian, chi phí và nhân lực. Đây là ñiều 

mà mọi kiểm thử viên hoặc các nhà phát triển web thực sự quan tâm 

và mong ñợi. 

Như chúng ta biết, ñể tạo ra sản phẩm Công nghệ Thông Tin hay 

phần mềm có chất lượng thì hoạt ñộng kiểm thử phần mềm ñóng vai 

trò rất quan trọng, trong khi ñó hoạt ñộng này lại tiêu tốn và chiếm tỷ 

trọng khá lớn công sức và thời gian trong một dự án. 

 

 

 


