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M Ở ĐẦU 

 

1. Lý do chọn ñề tài luận văn 

Nhịp sống hiện tại cùng với sự phát triển mạnh mẽ của máy tính 

internet trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, ñó là 

nơi lưu trữ, tìm kiếm, trao ñổi thông tin, mua bán hàng hóa. Tuy 

nhiên thực tế cho thấy một số trang Web không ñáp ứng ñược yêu 

cầu của người dùng như vấn ñề truyền tải thông tin ña người dùng 

hay ñộ trễ ñáp ứng thông tin yêu cầu lớn. Để giải quyết vấn ñề ñó 

kiểm thử tải sẽ giúp chúng ta xác ñịnh ñược các giới hạn cho phép 

của một phần mềm giúp cho người phát triển có các giải pháp phù 

hợp, tối ưu hóa phần mềm, ñáp ứng nhu cầu người dùng ñặt ra 

Thực tế, có rất nhiều công cụ hỗ trợ việc thực hiện kiểm thử tải, 

tuy nhiên qua thực tiễn kinh nghiệm sử dụng, công cụ LoadRunner 

của hãng Mercury [8] ñược ñánh giá là một trong những công cụ khá 

tốt và ñược nhiều chuyên gia kiểm tra phần mềm sử dụng. 

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trên tôi chọn ñề tài luận văn cao 

học như sau: 

“Nghiên cứu và ứng dụng kiểm thử tải các Website sử dụng công cụ 

LoadRunner.” 

2. Mục ñích và nhiệm vụ của luận văn 

Đề tài tìm hiểu cơ sở lý thuyết về kiểm thử, kiểm thử tải cũng 

như cách triển khai sử dụng công cụ LoadRunner ñể thực hiện kỹ 

thuật kiểm thử tải. 

Mục tiêu chính của ñề tài là nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng 

ñến kiểm thử tải và ñề xuất quy trình thực hiện kiểm thử tải cho các 

ứng dụng Web 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 

Luận văn nghiên cứu lý thuyết về kiểm thử phần mềm trên ứng 

dụng Web, kiểm thử tải; bên cạnh ñó tìm hiểu công cụ kiểm thử tải 

LoadRunner và triển khai kiểm thử tải trên ứng dụng Web sử dụng 

công cụ LoadRunner. 

4. Những ñóng góp của luận văn 

Luận văn nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng ñến việc thực hiện 

kiểm thử tải và ñề xuất quy trình thực hiện kiểm thử tải cho các ứng 

dụng Web 

5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

Phần nghiên cứu lý thuyết sẽ cung cấp một cách nhìn tổng quát 

về quá trình kiểm thử phần mềm và kiểm thử tải. Kết quả nghiên cứu 

có thể làm tài liệu tham khảo cho các ñơn vị phát triển phần mềm 

ñang cần tiến hành kiểm thử tải cho các ứng dụng Web. Luận văn 

cung cấp giải pháp ứng dụng kỹ thuật kiểm thử tải cho các ứng dụng 

Web. 

6. Bố cục của luận văn 

Toàn bộ nội dung của luận văn bao gồm các chương: 

Chương 1: Tổng quan về kiểm thử phần mềm: Nêu lên cái nhìn 

tổng quan về kiểm thử phần mềm, các loại kiểm thử, kỹ thuật kiểm 

thử, quy trình kiểm thử, cấu trúc ứng dụng Web và các kiểu kiểm thử 

thường ñược thực hiện trên ứng dụng Web. 

Chương 2: Kiểm thử tải: Đi vào tìm hiểu kiểm thử tải, nó là gì, 

các nhân tố ñược thực hiện kiểm thử và các nhân tố ảnh hưởng ñến 

kiểm thử tải, bên cạnh ñó ñề xuất quy trình thực hiện kiểm thử tải cho 

các ứng dụng Web. 
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Chương 3: Triển khai kiểm thử tải sử dụng công cụ LoadRunner: 

Tìm hiểu về cách thực hiện kiểm thử tải cho ứng dụng Web sử dụng 

công cụ LoadRunner, xây dựng ứng dụng Web, sử dụng công cụ 

LoadRunner áp dụng quy trình kiểm thử tải cho ứng dụng Web 

Chương 4: Kết luận và hướng phát triển 
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Chương 1 TỔNG QUAN VỀ KI ỂM TH Ử              
PHẦN MỀM 

1.1 Ki ểm thử phần mềm  

Kiểm thử phần mềm là quy trình ñược sử dụng ñể ñánh giá, kiểm 

tra chất lượng phần mềm ở nhiều khía cạnh khác nhau dựa trên các 

yêu cầu của người sử dụng ñối với sản phẩm phần mềm, nhằm ñảm 

bảo phần mềm hoạt ñộng tốt trong các môi trường, trường hợp, khác 

nhau.  

1.2 Phân loại và các kỹ thuật ki ểm thử 

Ta thực hiện phân loại kiểm thử dựa vào các yếu tố: chiến lược 

kiểm thử, phương pháp kiểm thử và kỹ thuật kiểm thử  

 Dựa vào chiến lược kiểm thử ta có thể phân chia kiểm thử thành 

hai loại: kiểm thử thủ công và kiểm thử tự ñộng 

Theo phương pháp tiến hành kiểm thử ta chia kiểm thử làm hai 

loại: kiểm thử tĩnh và kiểm thử ñộng 

Dựa vào kỹ thuật kiểm thử ta có thể phân chia kiểm thử thành ba 

loại: kiểm thử hộp ñen, kiểm thử hộp trắng và kiểm thử hộp xám 

1.2.1 Kiểm thử tĩnh & kiểm thử ñộng 

1.2.1.1 Kiểm thử tĩnh 

1.2.1.2 Kiểm thử ñộng 

1.2.2 Kiểm thử hộp ñen, kiểm thử hộp trắng và kiểm thử hộp 

xám 

1.2.2.1 Kiểm thử hộp ñen 

1.2.2.2 Kiểm thử hộp trắng 

1.2.2.3 Kiểm thử hộp xám 

1.2.3 Kiểm thử thủ công & kiểm thử tự ñộng 
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1.2.3.1 Kiểm thử thủ công 

1.2.3.2 Kiểm thử tự ñộng 

1.2.4 Các kỹ thuật kiểm thử 

1.2.4.1 Các kỹ thuật kiểm thử hộp trắng 

Trong kiểm thử hộp trắng ta ñi vào tìm hiểu các kỹ thuật kiểm 

thử hộp trắng cơ bản ñó là  

Kiểm thử luồng dữ liệu – Data flow testing. 

Kiểm thử bao phủ lộ trình cơ sở – Basis path coverage 

Kiểm thử các mức ñộ bao phủ –Level of coverage testing với bốn 

mức ñộ bao phủ bao phủ câu lệnh, bao phủ nhánh, bao phủ ñiều kiện, 

bao phủ ñường ñi 

1.2.4.2 Các kỹ thuật kiểm thử hộp ñen 

Ta ñi vào tìm hiểu các kỹ thuật kiểm thử hộp ñen thường ñược sử 

dụng trong thực tế ñó là 

Phân vùng tương ñương – Equivalence partitioning 

Phân tích giá trị biên – Boundary value analysis 

Kiểm thử tổ hợp – Combinational testing  

Kiểm thử theo cặp – All-pairs testing 

Kiểm thử dựa trên mô hình Use-case – Use-case based testing 

Kiểm thử ñoán lỗi – Error guessing testing 

1.3 Quy trình ki ểm thử phần mềm 

Trong một dự án kiểm thử thường trải qua các giai ñoạn:  kiểm 

thử ñơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp 

nhận 

1.3.1 Kiểm thử ñơn vị  

1.3.2 Kiểm thử tích hợp 

1.3.3 Kiểm thử hệ thống 

1.3.4 Kiểm thử chấp nhận 
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1.3.5 Mô hình làm việc của quy trình kiểm thử 

1.4 Ki ểm thử các ứng dụng Web 

Để thực hiện kiểm thử một cách ñúng ñắn, ñưa ra nhận xét chính 

xác về các vấn ñề trong ứng dụng thực hiện thử nghiệm ta phải có 

một số hiểu biết nhất ñịnh về cấu hình của một ứng dụng Web 

1.4.1 Các thành phần bên trong của một ứng dụng Web 

1.4.1.1 Các thành phần phía trình chủ 

Tìm hiểu về các thành phần phía trình chủ như : Trình chủ Web, 

trình chủ cơ sở dữ liệu, trình chủ ứng dụng, ngôn ngữ ñánh dấu, 

SOAP, kết nối Web ñến cơ sở dữ liệu và các chương trình dựa trên 

mở rộng của trình chủ Web 

1.4.1.2 Các thành phần phía trình khách 

Tìm hiểu về các thành phần phía trình khách: trình duyệt Web và 

các thành phần Add-on/Plug- in  

1.4.1.3 Kiến trúc hệ thống 

Trong hệ thống ứng dụng Web các thành phần ñược nhóm lại 

thành các cụm dịch vụ liên quan, dưới ñây ta tiến hành xem xét hệ 

thống Web dưới hai dạng: hệ thống khách chủ truyền thống và hệ 

thống khách chủ trên Internet 

Hệ thống khách-chủ truyền thống 

     Trong hệ thống khách-chủ truyền thống một ứng dụng ñiển hình 

gồm bốn thành phần: Mã nguồn giao diện người dùng, mã nguồn xử 

lí logic, mã nguồn dịch vụ truy cập dữ liệu, lưu dữ liệu. 

Hệ thống khách- chủ trên Web 

Các thành phần của một hệ thống khách chủ trên Web bao gồm: 

các thành phần dịch vụ người dùng (máy khách), các thành phần dịch 

vụ xử lí (máy chủ) và các thành phần dịch vụ dữ liệu (máy chủ) 
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Trong hệ thống khách chủ-truyền thống và hệ thống khách-chủ 

trên Web ñều tồn tại hai mô hình thin-client và thich-client, mỗi mô 

hình ñòi hỏi một chiến lược kiểm thử khác nhau, trong mô hình thick-

client, ta tập trung vào kiểm thử hiệu năng và kiểm thử khả năng 

tương thích. Còn trong mô hình thin-client, vấn ñề không tương thích 

ít liên quan hơn, vấn ñề về hiệu năng thường ñược xem xét 

1.4.2 Các loại kiểm thử thường ñược sử dụng trong ứng dụng 

Web 

Trong một ứng dụng Web những kiểu kiểm thử sau ñây thường 

ñược thực thi 

1.4.2.1 Kiểm thử chức năng 

Dùng ñể kiểm thử cho tất cả các liên kết trong trang, cho việc kết 

nối cơ sở dữ liệu, các form trên trang Web ñể gởi hoặc nhận thông tin 

từ người dùng, kiểm thử Cookie 

1.4.2.2 Kiểm thử khả năng sử dụng 

Dùng ñể kiểm thử các tính dễ sử dụng của hệ thống 

1.4.2.3 Kiểm thử giao diện 

Kiểm tra sự chính xác của sự tương tác giữa tất cả các máy chủ, 

giao diện máy chủ Web và máy chủ ứng dụng, giao diện máy chủ 

ứng dụng và máy chủ cơ sở dữ liệu, kiểm thử sự hiển thị của các 

thông tin, thông báo trong form 

1.4.2.4 Kiểm thử khả năng tương thích 

Dùng ñể kiểm tra sự tương thích giữa các thành phần trong một 

ứng dụng  

1.4.2.5 Kiểm thử thực thi 

Kiểm thử thực thị ñược thực hiện ñể xác ñịnh hệ thống hoạt ñộng 

như thế nào trong từng lượng công việc ñặc thù riêng biệt, nó cũng 
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kiểm tra và xác minh khả năng mở rộng, mức ñộ tin cậy và cách sử 

dụng tài nguyên. Kiểm thử tải là một cách ñể kiểm thử thực thi 

1.4.2.6 Kiểm thử bảo mật 

Dùng ñể ñảm bảo an toàn cho hệ thống trước các loại người dùng 

khác nhau 

1.5 Kết chương 

Trong chương này ta ñi vào tìm hiểu ñể có cái nhìn tổng quan về 

kiểm thử, các kỹ thuật kiểm thử thường ñược sử dụng và việc áp 

dụng kiểm thử cho một dự án ñược thực hiện như thế nào. 

Như ta thấy việc thực hiện kiểm thử cho một ứng dụng Web và 

ứng dụng window là khác nhau, trong Web ñòi hỏi ta phải thực hiện 

các trường hợp kiểm thử mà trong ứng dụng window không hề có. 

Bên cạnh ñó, việc thực hiện kiểm thử cho một ứng dụng Web còn tùy 

thuộc vào kiến trúc hệ thống của nó, thin-client hay thick-client mà 

có kế hoạch kiểm thử phù hợp 
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Chương 2 KI ỂM TH Ử  TẢ I 
2.1 Tổng quan về kiểm thử tải 

2.1.1 Giới thiệu 

Kiểm thử tải là cách kiểm thử ñặt yêu cầu trên một hệ thống hay 

thiết bị và ño lường sự trả lời của nó, ñược thực thi ñể xác ñịnh thái 

ñộ ñối xử của hệ thống dưới các ñiều kiện tải cao ñiểm và bình 

thường 

2.1.2 Phân biệt kiểm thử tải 

2.1.2.1 Kiểm thử thực thi 

2.1.2.2 Kiểm thử tải 

2.1.2.3 Kiểm thử áp lực 

2.1.2.4 Kiểm thử dung lượng  

2.2 Các yếu tố ñược kiểm thử bởi ki ểm thử tải 

Nêu ra các yếu tố thường ñược thực thi kiểm tra trong kiểm 

thử tải 

2.2.1 Thời gian ñáp ứng 

2.2.2 Tỷ lệ lỗi  

2.2.3 Lưu lượng dữ liệu 

2.2.4 Số yêu cầu trên một giây 

2.2.5 Số người dùng ñồng thời 

2.2.6 Tài nguyên máy 

2.3 Các yếu tố ảnh hưởng ñến kiểm thử tải 

2.3.1 Lập kế hoạch 

Trong kiểm thử tải một kế hoạch ñược vạch ra một cách rõ ràng 

sẽ cho ta một kết quả khả quan, một kế hoạch rắc rối, phức tạp sẽ cho 

ta kết quả của nó có xu hướng mơ hồ về bản chất 

2.3.2 Đặt ra mục tiêu  
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Là bước ñầu tiên trong việc lập kế hoạch cho kiểm thử tải, với 

mục tiêu ñược ñịnh ra ñó ta sẽ có câu trả lời rõ ràng trong các biểu 

mẫu câu hỏi với câu trả lời là có hoặc không hoặc một kết quả  

2.3.3 Kỹ năng của nhân viên  

2.3.4 Nhân viên hỗ trợ 

2.3.5 Môi trường thử nghiệm kiểm thử tải 

2.3.6 Cơ sở dữ liệu 

Trong môi trường kiểm thử, cơ sở dữ liệu phải ñược nạp sẵn với 

hoặc là một bản sao của dữ liệu hiện hành hoặc là dữ liệu giả mà nó 

có kích thướt và nội dung tương tự như dữ liệu hiện hành  

2.3.7 Công cụ kiểm thử tải 

Công cụ kiểm thử tải phải có các tính năng quan trọng như: tham 

số hóa dữ liệu, nắm bắt các dữ liệu ñộng, theo dõi cơ sở hạ tầng và hỗ 

trợ nhiều giao thức cho các ứng dụng 

2.3.8 Giám sát việc thực hiện kiểm thử tải 

Là việc theo dõi các thành phần trong ứng dụng Web khi chạy tải 

ñể tìm ra nguyên nhân cho các nút thắt cổ chai 

2.4 Quy trình thực hiện kiểm thử tải 

Thông thường khi thực hiện kiểm thử tải ta có hai hướng 

� Thực hiện kiểm thử tải cho một hệ thống dựa trên các 

giới hạn hệ thống ñã ñưa ra trước 

� Thực hiện kiểm thử tải ñể xác ñịnh các giới hạn cho một 

hệ thống, ñể ñưa ra các giới hạn hỗ trợ cho việc triển 

khai, duy trì và phát triển hệ thống 

Ở mức tổng quát ta thực hiện kiểm thử tải theo các bước sau ñây 
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2.4.1 Xác ñịnh tiêu chí thực hiện kiểm thử tải 

Xác ñịnh các tiêu chí thực hiện kiểm thử tải cho hệ thống ñó là 

xác ñịnh những gì kiểm thử tải sẽ kiểm tra, bao gồm: thời gian ñáp 

ứng, lưu lượng dữ liệu, tài nguyên hệ thống, …. 

2.4.2 Xác ñịnh kịch bản chính 

Kịch bản chính ñó là cái mà ta có mục tiêu thực hiện riêng biệt, 

cái mà ñược coi là có nguy cơ lỗi cao, những chức năng thường ñược 

sử dụng phổ biến 

2.4.3 Tạo mô hình lưu lượng công việc 

Lưu lượng công việc là khối lượng công việc mà hệ thống phải 

xử lí trong khoảng thời gian nhất ñịnh 

2.4.4 Xác ñịnh các cấp ñộ ñích tải 

Xác ñịnh các cấp ñộ tải ñể áp dụng nó cho khối lượng công việc 

ñã ñược xác ñịnh trong bước trước, mục ñích của xác ñịnh mức tải là 

ñể ñảm bảo rằng sự thử nghiệm có thể ñược sử dụng ñể ñoán trước 

hay so sánh một loạt các ñiều kiện  

2.4.5 Xác ñịnh chuẩn ño 

Đó là việc ñưa ra các số liệu dựa trên kết quả phân tích tại các 

thời ñiểm thích hợp như tại các thời ñiểm giúp ta xác ñịnh nút thắt cổ 

chai cho hệ thống 

2.4.6 Thiết kế các thử nghiệm riêng 

Thiết kế các thử nghiệm riêng giúp ta thu thập thông tin cần thiết 

ñể hiểu, ñánh giá và ñiều chỉnh các ứng dụng, nó phụ thuộc vào công 

cụ ñược lựa chọn, kịch bản tải, các thước ño chính và bảng phân tích 

lưu lượng công việc 

Trong khi thiết kế các thử nghiệm riêng ta cần thực hiện cấu hình 

môi trường kiểm thử tải, kịch bản tải sao cho gần nhất có thể so với 

môi trường thực thi của hệ thống  
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2.4.7 Chạy thử nghiệm 

Trước khi chạy thử nghiệm tải ta cần kiểm tra lại các ñiều kiện 

khởi ñầu của các kịch bản kiểm thử tải, môi trường tải của hệ thống, 

ta thường bắt ñầu chạy thử nghiệm với số lượng nhỏ người dùng và 

sau ñó từng bước tăng dần tải trọng, ghi lại hành vi cho ñến khi ñạt 

ñến ngưỡng trong mục tiêu hiệu suất ta ñặt ra, ngay cả khi tải trọng 

ñó vượt quá tải trọng mục ñặt ra trong thiết kế thử nghiệm 

2.4.8 Phân tích kết quả 

Sau khi thực hiện kiểm thử ta nắm bắt dữ liệu từ kết quả và thực 

hiện so sánh nó với dữ liệu mong muốn ñặt ra trong các trường hợp 

kiểm thử. Ta tiến hành phân tích ñánh giá giữa dữ liệu thu ñược với 

dữ liệu của kết quả mong muốn, ñưa ra các dự ñoán về các nút thắt 

cổ chai, các giá trị ngưỡng tiềm tàng. Thu thập nắm bắt số liệu bổ 

sung cho phần thử nghiệm tiếp theo nếu có 

2.5 Một số công cụ kiểm thử tải  

2.5.1 OpenSTA 

2.5.2 Visual Studio Load Test 

2.5.3 JMeter 

2.5.4 Apploader 

2.5.5 Load Runner 

2.5.6 Tiêu chí ñánh giá, lựa chọn công cụ kiểm thử tải 

Bên cạnh việc ưu tiên cho các phần mềm mã nguồn mở ñể ñảm 

bảo ñộ an toàn cho các dự án các phần mềm thương mại cũng ñược 

ñưa vào xem xét sử dụng, trong ñó công cụ LoadRunner ñược ñánh 

giá là một công cụ mạnh và ổn ñịnh khi sử dụng. Nó giúp ta tạo ra 

môi trường kiểm thử tải gần với môi trường tải thật, bên cạnh trả về 

các thông số cần kiểm tra nó ñưa ra nút thắt cổ chai, phát hiện lỗi 

giúp ta tìm ra nguyên nhân sâu xa ñể cải tiến phần mềm 
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2.6 Kết chương  

Trong chương này ta tập trung tìm hiểu về kiểm thử tải, tìm hiểu 

nó là gì, các nhân tố nào ñược thực hiện kiểm thử bởi kiểm thử tải, 

các nhân tố nào ảnh hưởng ñến quá trình thực hiện kiểm thử tải và 

ảnh hưởng như thế nào. 

Bên cạnh ñó luận văn ñã phát triển, ñề xuất quy trình thực hiện 

kiểm thử tải, nó ñược thực hiện thông qua các bước sau ñây 

� Bước 1: Xác ñịnh tiêu chuẩn thực hiện kiểm thử 

tải 

� Bước 2: Xác ñịnh kịch bản chính 

� Bước 3: Tạo mô hình lưu lượng công việc 

� Bước 4: Xác ñịnh các mức ñộ ñích tải 

� Bước 5: Xác ñịnh chuẩn ño 

� Bước 6: Thiết kế các thử nghiệm riêng 

� Bước 7: Chạy thử nghiệm 

� Bước 8: Phân tích kết quả 

Trong ñó các mức ñộ tải ñược xác ñịnh thông qua việc thực hiện 

phân tích file log. Kiểm thử tải cho một trang Web theo quy trình trên 

sẽ ñược thực hiện trong chương tiếp theo. 
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Chương 3 TRI ỂN KHAI KI ỂM TH Ử  TẢI  V Ớ I 
CÔNG CỤ LOADRUNNER 

3.1 Giới thi ệu công cụ LoadRunner  

3.1.1 Các nhân tố ñược kiểm thử trong LoadRunner 

3.1.2 Sơ lược các thành phần của LoadRunner 

LoadRunner bao gồm 4 thành phần chính sau: Launcher, Virtual 

User Generator, Controller, Load Generator và Analysic 

3.1.3 Thực hiện kiểm thử tải với công cụ LoadRunner 

Để thực hiện kiểm thử tải cho ứng dụng Web bằng công cụ 

LoadRunner ta thường trải qua các bước sau 

− Tạo script kiểm thử tải cho ứng dụng bởi Virtual User 

Generator  

− Sử dụng Controller mô phỏng môi trường kiểm thử tải 

và thực hiện kiểm thử tải 

− Thực hiện phân tích kết quả kiểm thử bằng sử dụng 

Analysis 

3.1.3.1 Tạo script cho kiểm thử tải trong LoadRunner 

Từng bước tạo một script hoàn chỉnh trong Virtual User 

Generator  

3.1.3.2 Tạo kịch bản kiểm thử tải 

Ta tạo kịch bản kiểm thử tải trong Controller 

Trong Controller thẻ Design ta tạo kịch bản tải mô phỏng môi 

trường tải thực của hệ thống, thẻ Run dùng ñể theo dõi và quản lí khi 

chạy một kịch bản tải  

3.1.3.3 Phân tích kết quả kiểm thử tải trong LoadRunner 

Kết quả kiểm thử tải trong LoadRunner ñược thực hiện phân tích 

trong Analysis 

Cách xem thông tin trong báo cáo tổng kết 
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Trong Analysis ta có thể xem các thông tin tổng quát của kịch 

bản tải tại Analysis Sumary, xem các thông tin của giao dịch trong 

Transaction Summary 

Tạo báo cáo từ Analysis 

Trong Analysis ta có thể tạo báo cáo dưới hai dạng HTML và 

.doc, báo cáo dưới dạng HTML có thể ñược mở trong bất kì trình 

duyệt nào 

3.2 Tri ển khai trang Web thực hiện kiểm thử tải 

Để triển khai thực hiện kiểm thử tải áp dụng quy trình ñã ñề xuất 

ta thực hiện xây dựng trang Web bán sách BookShopOnline viết 

bằng ngôn ngữ C#, trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLServer 

 
Hình 3.47: BookShopOnline Website 

Trang Web bao gồm các chức năng chính sau 

3.2.1 Đăng nhập  

3.2.2 Duyệt danh mục sản phẩm 

3.2.3 Tìm kiếm 

3.2.4 Xem chi tiết sản phẩm  
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3.2.5 Đặt hàng 

3.3 Áp dụng quy trình kiểm thử tải cho trang Web bán sách sử 

dụng công cụ LoadRunner  

3.3.1 Xác ñịnh tiêu chuẩn thực hiện kiểm thử tải 

Để ñáp ứng nhu cầu của người dùng trong việc ñặt sách, ñảm bảo 

các hóa ñơn ñặt hàng sẽ ñược ñặt thành công trong khi có nhiều 

người ñăng nhập và việc ñặt hàng sẽ ñược thực hiện trong khoản thời 

gian có thể chấp nhận ñược, ta sẽ tiến hành kiểm thử ñể xác ñịnh hai 

tiêu chuẩn ñó là  

� Tổng số người dùng của hệ thống ở mức tải cao 

� Thời gian ñáp ứng của trang Web ở các chức năng search 

và xem chi tiết của sách 

3.3.2 Xác ñịnh kịch bản chính 

Trang Web bán sách online thường hỗ trợ những hoạt ñộng sau 

ñây 

� Duyệt danh mục sách xem chi tiết sản phẩm 

� Tìm kiếm sách 

� Đặt sách 

Trong ñó 

� Duyệt danh mục sách xem chi tiết sản phẩm: 

• Mở trang Web, ñăng nhập vào hệ thống, duyệt 

danh mục sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm 

• Mở trang Web, duyệt danh mục sản phẩm, xem 

chi tiết sản phẩm 

� Tìm kiếm sách: 

• Mở trang Web, ñăng nhập vào hệ thống, duyệt 

danh mục sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm 

• Mở trang Web, tìm kiếm sản phẩm 
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� Đặt hàng:  

• Mở trang Web, ñăng nhập vào hệ thống, duyệt 

danh mục sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, chọn 

sản phẩm vào giỏ hàng, xác nhận phương thức 

thực hiện giao dịch và ñặt hàng 

• Mở trang Web, duyệt danh mục sản phẩm, tìm 

kiếm sản phẩm, chọn sản phẩm vào giỏ hàng, 

ñăng nhập vào hệ thống, xác nhận phương thức 

thực hiện giao dịch và ñặt hàng. 

Trong ñó hai kịch bản ñặt hàng thường ñược sử dụng, kịch bản 

duyệt danh mục tìm kiếm xem chi tiết sách thường ñược thực hiện 

kết hợp với nhau 

3.3.3 Tạo mô hình lưu lượng công việc 

Lưu lượng công việc là khối lượng công việc hệ thống phải xử lí 

trong khoảng thời gian nhất ñịnh, là số lượng chương trình ứng dụng 

ñang chạy trong máy tính khi có số lượng người dùng kết nối và tương 

tác với trang Web. Nó ñược phân tích và rút ra từ file log, chỉ số lượng 

các truy cập vào các chức năng trang Web của người dùng lần  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.52: Thông tin file log 
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Dựa vào nội dung của file log sử dụng Microsoft Excel ta thu 

ñược lưu lượng công việc như sau:  

Tổng số ñơn hàng ñặt sách: 727 lần 

Tổng số lần tìm kiếm: 2366 lần 

Tổng số lần xem chi tiết sách: 1754 lần 

Từ thống kê trên ta có mô hình lưu lượng công việc như sau 

Bảng 3.1: Bảng lưu lượng công việc trong trang Web bán sách 

Chức năng % lưu lượng công việc 

Đặt sách 14% 

Xem chi tiết sách 24 % 

Tìm kiếm 30 % 

Duyệt  danh mục 32% 

Tổng cộng 100% 

3.3.4 Xác ñịnh các mức ñộ ñích tải 

Từ việc phân tích thông tin từ file log các cấp ñộ tải ñược xác 

ñịnh như sau ñối với yêu cầu ñặt hàng  
Bảng 3.2: Bảng lưu lượng công việc của chức năng ñặt hàng 

Thời gian Lưu lượng giao dịch ở 

mức bình thường 

Lưu lượng giao dịch 

ở mức tải cao 

Giờ 9210 9210 

Phút (11 phút) 1998 3260 

Trong ñó lưu lượng load tải cao ñược tính từ 22:52:50 ñến 

23:02:10 ngày 29/11/2011: trong thời gian 9 phút 

Tổng số phiên làm việc trong ñiều kiện bình thường: 1998 

Tổng số phiên làm việc trong ñiều kiện tải nặng: 3260 

Tổng số yêu cầu ñặt sách trong ñiều kiện bình thường: 280 (1998 

* 14%) 
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Tổng số yêu cầu ñặt sách trong ñiều kiện tải nặng: 456 (3260 * 

14%) 

Thời gian trung bình cho một phiên ñặt hàng: 3.7phút (rút ra từ 

tập tin log) 

Số phiên làm việc trong thời gian 1 phút: 2.98 (11/3.7) 

Số người dùng ñặt sách ñồng thời trong ñiều kiện bình thường: 

96 (280/2.98) 

Số người dùng ñặt sách ñồng thời trong ñiều kiện tải nặng: 153 

(456/2.98) 

Bảng 3.3: Bảng thể hiện mức ñộ ñích tải cho hệ thống bán hàng 

 
Kịch bản 

tải 

Tỉ lệ 
phân 
phối 
công 
việc 

Số phiên 
làm việc 
tại ñiều 

kiện 
bình 

thường 

Số 
phiên 
làm 
việc 
tại 
ñiều 
kiện 
tải 

nặng 

Thời 
gian 
hoàn 
thành 
các 
giao 
dịch 

Số người 
dùng 
ñồng 
thời 
trong 

ñiều kiện 
bình 

thường 

Số 
người 
dùng 
ñồng 
thời 
trong 
ñiều 

kiện tải 
nặng 

Xem chi 
tiết sách  

24 480 782 0.7 30 50 

Tìm kiếm 30 599 978 0.5 27 44 
Duyệt 
danh muc 

32 639 1043 0.55 32 52 

Đặt sách 14 280 456 3.7 96 153 
Tổng 100 1998 3260    
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3.3.5 Xác ñịnh chuẩn ño 

Như vậy:  

� Tổng số lượng người dùng ñồng thời ñăng nhập trong 

ñiều kiện bình thường là: 185 

� Tổng số lượng người dùng ñồng thời ñăng nhập trong 

ñiều kiện tải nặng là: 299,  tuy nhiên ta thực hiện ño với 

số lượng 290 ñể ñảm bảo sự an toàn cho hệ thống 

� Thời gian ñáp ứng cho các trang  xem chi tiết, tìm kiếm, 

duyệt danh mục lần lượt là: 0.7 phút;  0.5 phút;  0.55 

phút 

3.3.6 Thiết kế các thử nghiệm riêng 

Để thực hiện việc kiểm thử tải ta cần chọn một công cụ thích hợp 

cho việc kiểm thử, và công cụ ñược chọn ở ñây là LoadRunner  

Chức năng chính của hệ thống là chức năng ñặt hàng qua mạng 

với hai kịch bản thực hiện là  

� Mở trang Web, ñăng nhập vào hệ thống, duyệt danh mục 

sách, xem chi tiết sách, chọn sách vào giỏ hàng, xác nhận 

phương thức thực hiện giao dịch và ñặt hàng 

� Mở trang Web, xem chi tiết sách, chọn sách, tìm kiếm 

sách, chọn sách vào giỏ hàng, ñăng nhập vào hệ thống, 

xác nhận phương thức thực hiện giao dịch và ñặt hàng. 

Kịch bản tải ñược thực hiện như sau: ta sẽ xây dựng 2 script với 

kịch bản như sau 

� Script 1: Người dùng mở trang Web, ñăng nhập vào 

trong hệ thống tìm kiếm sách theo các chỉ mục, xem chi 

tiết sách, ñặt sách rồi thoát ra ngoài 
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� Script 2: Người dùng mở trang Web, tìm kiếm sách, xem 

chi tiết sách, bỏ sách và giỏ , ñăng nhập vào trong hệ 

thống, ñặt sách rồi thoát ra ngoài 

3.3.7 Chạy thử nghiệm 

Trong Load Generator ta tạo hai script BookOrder và BookOrder 

1 với kịch bản tải như trên, với số lượng người dùng ñồng thời là 290  

Kết quả chạy trong LoadRunner Controller 

 
Hình 3.54: Kết quả chạy tải trong Controller 

3.3.8 Phân tích kết quả 

Kết quả chạy phân tích trên Analysis 

 

 
Hình 3.55: Kết quả phân tích chung trên LoadRuner 
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Hình 3.56: Kết quả phân tích của từng chức năng 

3.4 Kết chương 

Trên cơ sở lí thuyết về kiểm thử tải ñã ñược nghiên cứu và trình 

bày ở chương trên ta áp dụng thực hiện kiểm thử tải cho website 

BookShopOnline với các luồng làm việc chính: duyệt, tìm và xem 

sản phẩm, ñặt hàng. Trong ñó các thông tin tải thu ñược từ việc phân 

tích file log sinh ra trong quá trình truy cập vào trang Web. Từ việc 

phân tích file log ta thu ñược kết quả sau:  

� Số lượng người dùng tối ña truy cập vào trang Web tại 

thời ñiểm tải nặng. 

� Thời gian ñáp ứng của trang Web…. 

Trên cơ sở ñó ta sử dụng công cụ LoadRunner thực hiện kiểm 

thử lại ứng dụng với các thông số thu ñược ñó. Trong LoadRunner 

ta có thể kết hợp nhiều kịch bản tải, mô phỏng trạng thái, hành vi 

người dùng tạo nên kịch bản tải gần giống với thực tế giúp ta ñánh 

giá hệ thống môt cách ñúng ñắn, ñây chính là ñiểm nổi bật cua 

LoadRunner. 

Bên cạnh ñó LoadRunner còn có chức năng Analysis, thực hiện 

phân tích kết quả kiểm thử tải giúp cho ta có cái nhìn tổng quát và 

chi tiết về kết quả kiểm thủ tải một cách nhanh chóng. 
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K ẾT LU ẬN VÀ H ƯỚNG PHÁT TRI ỂN 
1. Kết luận  

Qua quá trình nghiên cứu và triển khai ứng dụng kiểm thử tải các 

website sử dụng công cụ LoadRunner, ñề tài ñã ñạt ñược một số kết 

quả sau: 

� Nắm ñược cơ sở lí thuyết về kiểm thử, kỹ thuật kiểm thử, 

một số vấn ñề cần chú ý khi thực hiện kiểm thử cho một ứng 

dụng Web 

� Nắm ñược cơ sở lý thuyết về kiểm thử tải, nó là gì, các nhân 

tố ñược kiểm thử trong kiểm thử tải, các nhân tố ảnh hưởng 

tới việc thực hiện kiểm thử tải. 

� Phát triển quy trình kiểm thử tải và áp dụng nó vào việc kiểm 

thử tải cho website 

� Tìm hiểu công cụ kiểm thử tải LoadRunner áp dụng cho việc 

kiểm thử tải 

� Tìm hiểu công cụ Log4net tạo file log như thế nào. 

� Sử dụng công cụ LoadRunner áp dụng quy trình kiểm thử tải 

ñể thực hiện kiểm thử tải cho trang Web 

Với kết quả ñạt ñược ñề tài, ñề tài có ý nghĩa thực tiễn trong lĩnh 

vực nghiên cứu và ứng dụng kiểm thử ñể xác ñịnh các giới hạn tải, 

góp phần tối ưu hóa trang Web 

2. Hướng phát triển 

Trên cơ sở kiểm thử tải ta thực hiện mở rộng việc tìm hiểu ảnh 

hướng của các nhân tố mạng ñến việc thực hiện kiểm thử tải như thế, 

bên cạnh ñó ta thực hiện tìm hiểu công nghệ, ngôn ngữ viết Web có 

ảnh hưởng như thế nào ñến hoạt ñộng kiểm thử tải khi thực hiện 

trang Web trên các nền tảng ngôn ngữ khác nhau 
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Thực hiện tìm hiểu các công cụ kiểm thử khác, thực hiện kiểm 

thử trang Web cho từng loại công cụ ñể tìm ra ưu ñiểm khuyết ñiểm 

của các công cụ khác so với LoadRunner ñể có một cái nhìn khách 

quan và rõ ràng hơn về các công cụ kiểm thử, ñể có nhận xét chính 

xác, ñúng ñắn hơn về công cụ LoadRunner
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