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چرا که سرعت و قدرت پاسخگویی مناسب . بزرگ شده استیک چالش  به وب سایت کارآمد در دنیاي امروز طراحی یک: چکیده
امري مهم توسعه دهندگان  یک سیستم، براي عملکرديغیر  نیازهايتوجه به . استجهت رضایت مشتریان از اهمیت باالیی برخوردار 

مورد  و تکنولوژي افزارها نرم معماري امنیت تحت تأثیر و در دسترس بودن، پذیري مقیاس کارایی،نظیر  بعضی از این نیازها .است
در این تحقیق به . به نظر نرسد، ی که مشکل یا حالت خاصی رخ ندادهتا زمان است ممکن نرم افزار عملکردصحت . قرار دارد استفاده

دو برنامه کاربردي تحت وب یکسان با هریک . می پردازیم phpو  asp.netارزیابی کارایی دو ابزار توسعه نرم افزارهاي تحت وب، یعنی 
هدف ما ارزیابی  .م، عملکرد هر یک از آن دو را بررسی و مقایسه می نماییدر شرایط مشابه انجام تست فشار با واز این دو ابزار ایجاد 

نتایج این آزمایش دو ابزار در سناریو هاي بحرانی است که  و بررسی زمان پاسخ دهی نرم افزارهاي تحت وب طراحی شده با این کارایی
 هاي تحت وب، براي انتخاب هر چه بهتر ابزار و تکنولوژي پیاده سازي در جهت بهبود عملکردند براي توسعه دهندگان نرم افزارمیتوا

  .همچنین می تواند در طراحی مجدد نرم افزار براي رسیدن به اهداف مورد نیاز کمک کند. مورد استفاده قرار گیرد ها سیستم
  

  asp.net ،phpتست نرم افزار، اهداف غیر عملکردي، تست فشار، : کلیدي واژگان
  
  
   مقدمه - 1

یک چالش  به وب سایت کارآمد در دنیاي امروز طراحی یک
چرا که با زیاد شدن تعداد کاربران و همچنین . است بزرگ شده

افزایش روز افزون برنامه هاي کاربردي تحت وب ، سرعت و 
قدرت پاسخگویی مناسب جهت رضایت مشتریان از اهمیت 

یک سیستم،  عملکردي نیازهايتوجه به . استباالیی برخوردار 
اید ولی نب .بسیار مهم است توسعه روند درتوسعه دهندگان  براي

عملکردي غیر نیازهاي . از نیازهاي غیر عملکردي نیز غافل شد
و امنیت  در دسترس بودن،، پذیري مقیاس کارایی،کلیدي نظیر 

قرار  مورد استفاده و تکنولوژي افزارها نرم معماري تحت تأثیر
تا زمانی که مشکل یا حالت ممکن  نرم افزار عملکردصحت . دارد

 در دسترسدیگر،  به عبارت. نرسدخاصی رخ نداده است، به نظر 
، از افزایش تقاضا صورت در و پاسخگویی به درخواست هابودن 

. مهم ترین مسایل غیر عملکردي یک سیستم تحت وب است
باید بتوانند در زمان اوج تقاضا  وب برنامه هاي کاربرديبنابراین، 

اگر یک سیستم این اهداف . به بهترین نحو ممکن پاسخگو باشند
اهداف  .رآورده نکند، بعید است توسط کارفرما پذیرفته شودرا ب

 CPUغیرعملکردي برنامه شامل زمان پاسخ، گذردهی، بهره وري 
،ورودي خروجی شبکه، ورودي خروجی دیسک، بهره وري حافظه 

این مقاله با دادن پس زمینه مسائل مربوط به ارزیابی  .است... و 
از روش ها و تکنیک هاي  کارایی، انگیزش، و مروري بر استفاده

سپس به معرفی روش هاي مورد استفاده  .مختلف شروع می شود
در نهایت، نتایج به دست آمده در  .در این کار پرداخته می شود

  .این تحقیق مورد بحث قرار گرفته است
  
  تست اهداف غیرعملکردي نرم افزار - 2

 آزمایش انواع شامل، معمولی یک سازمان در وبتست برنامه 
  :[2,6]بار است و تست، عملکردي، پذیرش، ادغام مانند

با شروع از ساده ترین اجزاء، کـالس، توسـعه     :تست ادغام
دهندگان نیاز به تست واحد برنامه براي اطمینان حاصل شدن از 

بــه عنــوان بخشــی از  رســتی رفتــار کــوچکترین واحــد برنامــهد
  .زیرسیستم است، و به عنوان بخشی از برنامه است

این نوع آزمون مناسب است تا به ما در انتخاب   :ت بارتس
  .میان جایگزین هاي معماري و طراحی کمک کند
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 کیفیت تضمین توسعه نرم افزار، طول در :آزمون عملکردي
آزمون  راهنماي کتابچه به صورت خودکار انجام می شود و

  .است کاربر نظر ازبرنامه  رفتار براي ارزیابی عملکردي
هنگامی که یک طرح توسعه نزدیک به کامل  :تست پذیرش

شدن یک نقطه عطف خاص باشد، آزمون پذیرش می تواند انجام 
شود که به منظور بررسی کردن نیازهاي تحقق برنامه انجام می 

  .شود
تکنیک ها مدل هایی هستند که با شاخص هاي  ارزیابی

ارزیابی کارایی به دست آمده اند آن را می توان به دو دسته 
و تکنیک هاي ) تست بار(تکنیک هاي تجربی : بقه بندي کرد ط

  .مدل سازي عملکرد
تکنیک هاي تجربی نیاز است که سیستم یا شبکه موجود در 

ارزیابی شود و اندازه گیري هاي مستقیم، هدف ارزیابی در نظر 
با این حال، می توان برنامه را با شبیه سازي کاربران  .گرفته شود

به عبارت  .دادا سیستم  مورد ارزیابی قرار مجازي در تعامل ب
دیگر، هنگامی که صحبت در مورد مدل هاي کارایی است، آنها 

   .شبیه سازي و تحلیلی :در دو دسته قرار می گیرند
با  .مدل هاي شبیه سازي، شبیه سازي رفتار از نرم افزار است

وجود عمومیتشان و سهولت استفاده از آنها، مدل هاي شبیه 
ممکن است شکست بخورند و یا نتایج غیردقیق تولید سازي 

مدل هاي تحلیلی گرفتن جنبه هاي اصلی یک سیستم  .کنند
کامپیوتري و ارتباط آنها با یکدیگر با استفاده از فرمول هاي 

تعداد زیادي از  .ریاضی با الگوریتم هاي کامپیوتري است
امه هاي در برن -متعلق به این دو -مطالعات مدل سازي عملکرد  

کاربردي وب با استفاده از روش ها و تکنیک هاي مختلف انجام 
مدلسازي عملکرد یک رویکرد ساخت یافته و روش   .می شود

قابل تکرار براي مدل کردن عملکرد برنامه هاي کاربردي نرم افزار 
در طی مراحل اولیه از طراحی نرم افزار آغاز می شود و  .است

مدل  .[2]گی توسعه نرم افزار استهمچنان در سراسر چرخه زند
اجازه می دهد به ما تا طراحی نرم افزار را قبل از سرمایه گذاري 

 .زمان و منابع براي پیاده سازي یک طرح ناقص ارزیابی کنیم
داشتن مراحل پردازش سناریوهاي عملکرد، ما را قادر به درك 

ار و با دانستن ماهیت این ک .ماهیت کار برنامه هایمان می سازد
محدودیت هاي موثر بر آن کار است که ما می توانیم تصمیمات 

 .آگاهانه تري بگیریم
اي که قادر است  به منظور بررسی یک برنامهرا تست عملکرد 

، و آن را به اندازه مورد انتظار و اوج بار اجرا شود تحت شرایط
تست  .می برندکافی می تواند براي مقیاس افزایش ظرفیت بکار 

فرایند گرفتن اندازه گیري عملکرد برنامه به یک مجموعه  عملکرد

به منظور تست عملکرد، برنامه . مشخص از شرایط و ورودي است
را باید در زیرساخت هایی که شبیه به محیط تولید است 

  :سه نوع تست عملکرد وجود دارد  .)مستقر کرد(گسترش داد 
ار برنامه هاي ما معموال تست بار را براي تأیید رفت :تست بار 

این به  .کاربردي تحت شرایط نرمال و اوج بار استفاده می کنیم
ما اجازه می دهد که به منظور بررسی برنامه کاربردي می توانند 
اهداف عملکرد مورد نظر را تامین کند، این اهداف عملکرد اغلب 
در توافق نامه سطح خدمات یا جمع آوري الزامات سند مشخص 

ار ما را قادر به اندازه گیري زمان هاي پاسخ، تست ب .شده است
/ ، حافظه ، ورودي  CPU(میزان توان، سطح استفاده از منابع 

  .می سازد) خروجی شبکه/ خروجی دیسک و ورودي 
ما از تست استرس براي ارزیابی  رفتار   : تست استرس

فراتر از شرایط طبیعی برنامه هایمان براي ارزیابی مواقعی که آن 
هدف از تست  .استفاده می کنیمد وج بار تحت فشار قرار داریا ا

برنامه است که تنها تحت شرایط بار  ی ازاسترس کشف اشکاالت
  .رخ می دهدزیاد 

تست ظرفیت مکملی براي تست بار و   :تست ظرفیت
  .تعیین نقطه شکست نهایی سرور ما است

تست عملکرد را به عنوان فرایند شناسایی یک پاسخ  توانمی
نرم افزار براي یک مجموعه مشخص از شرایط و ورودي تعریف 

در برنامه ما اینکه این حالت معموال با هدف شناسایی  .کنیم
ممکن است  .کار می کند انجام می شودچگونه شرایط بحرانی 

قادر به شناسایی تمام ویژگی هاي در حال اجرا یک نوع تست 
ار که تست عملکرد برخی از ویژگی هاي نرم افز .نباشیم عملکرد

زمان پاسخ، گذردهی، حداکثر  آنها مفید است شاملشناسایی در 
، CPU ،RAMپشتیبانی کاربر همزمان، و بهره برداري از منابع 

می ه و ورودي و خروجی منابع دیسک ورودي و خروجی شبک
  .[2]باشد

  
  شرح کار - 3

، یک سناریوي phpو  asp.netبراي ارزیابی و مقایسه عمکلرد 
ده طراحی و سپس توسط این دو ابزار برنامه نویسی، پیاده سا

گذردهی، زمان پاسخ، و درصد سپس میزان . سازي می شوند
در هر یک از آنها  و درصد زمان بیکاري دیسک CPUبهره وري 

   .بررسی می شود
بر روي ماشین هایی با  را از این رو، آزمایش عملکرد

یک برنامه .می کنیماجرا  یکسان پیکربندي مشابه و ابزار تست
براي این منظور  asp.netو  phpساده یکسان و با استفاده از 
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یک فرایند تست بار براي دریافت ایده در مورد  .توسعه داده شد
زمان  طریقدر شرایط استفاده ازآن دو مسائل مربوط به عملکرد 
  .[4]بررسی می شودپاسخ و بهره وري حافظه 

، تست عملکرد با استفاده از براي شبیه سازي حجم کار
ابزار هاي بسیاري وجود  .دوش می مفهوم کاربران مجازي انجام

و ضبط اطالعات  توان جهت شبیه سازي بار کاربران دارد که می
استفاده  مربوط به زمان پاسخ، گذردهی و بهره برداري از منابع

معروف در زمینه تست فشار برنامه هاي تحت  يابزارهااز . کرد
 ,HP LoadRunner،Microsoft ACT ،Wapt proمی توان به وب 

WebKing ، QA CompuwareوRational Performance Tester 

 [2].اشاره کرد 
سازمان هایی هستند مثل شرکت هاي ارزیابی عالوه بر این،  

که معیارهایی را ارائه می دهند و  (SPEC)عملکرد سیستمها 
ند و نتایج بررسی را منتشر تست هاي استاندارد را توسعه می ده

  .[1]میکنند
این پژوهش به دنبال یک روش تست عملکرد که هدف آن 
استفاده از ابزارهاي تست بار براي دادن ایده در مورد مسائل 
مربوط به عملکرد در اوایل چرخه عمر توسعه براي پیاده سازي 

. است  asp.netو یا  phpازبرنامه هاي کاربردي با استفاده 
این میان  ازاین کمک می کند تا  راین، به معماران سیستمبناب

براي رسیدن  .بهتري داشته باشندانتخاب بتوانند رقابتی ابزارهاي 
 و شدند توسط این دو ابزار تولیدبه این هدف، برنامه کاربردي به 

اندازه گیري مستقیم بر روي حاالت کاربرد مشخص شده با 
  .به دست آمده استاستفاده از ابزارهاي تست مختلف 

 
  طراحی سیستم 3- 1

یک صفحه ساده الگین در نظر گرفته شده که با استفاده از 
پیاده سازي می  phpو  asp.netمعماري سه الیه توسط دو ابزار 

  :سناریوي سیستم بصورت زیر است. شوند
  

  
سازي  براي پیاده php5.3و  asp.net4همچنین از نسخه هاي 

   .استفاده شده است
  
  شرایط سیستم 3- 2

منظور برقرار کردن شرایط مساوي بین دو سیستم طراحی ه ب
 deployبا مشخصـات زیـر    hp G4 سرورها روي  این برنامه شده،

  .کردیم

Intel(R) Xeon™ processor 2.66 GHZ, 4 GB RAM, and the 
database servers is in remote machine connected via 100 Mbps 
network. 

  
  تست ابزار 3- 3

 WAPT proاز نرم افزار در این تحقیق براي اجراي تست 
این نرم افزار تست  .مورد استفاده قرار گرفت  soft logica شرکت

کاربران مجازي را به جاي سرویس گیرنده هاي کالینت هاي 
 مانند اینترنت اکسپلورر ارسال درخواست .(واقعی ایجاد می کند

بعبارتی دیگر برنامه ). به وب سرور HTTPبا استفاده از پروتکل 
کاربردي را با بارگذاري تست ها بوسیله کاربران مجازي بکار می 

، الگوها و  ترافیک تست شدهسطوح آیا آن از اندازد و اینکه 
به  روشاین . ترکیبات پشتیبانی میکند یا خیر را تایید میکند

نرم تحت بارهاي قابیت اجراي  طور معمول به منظور بررسی
 ، تعیین ظرفیت سیستم و شناسایی منبع هر تنگنا مورد انتظار

  .[3]مورد استفاده قرار گیرد
پس از آن، نتایج به دست آمده به منظور بررسی مورد 

هدف از این کار، آزمایش و مقایسه عملکرد  .مقایسه قرار گرفتند
) معروف(شناخته شده این دو تکنولوژي برنامه هاي کاربردي وب 

  .وري حافظه و مدت زمان پاسخ است در بهره
  
  نحوه اجراي تست 3- 4

براي دو )زمان پاسخ (گیري عملکرد  هدف این پژوهش اندازه
مشابه  است و یا به عبارتی در شرایط  معماري برنامه تحت وب

تر است و اهداف و  اینکه کدام معماري براي اهداف ما مناسب
  .ا را در شرایط خاص برآورده میکندهاي م نیازمندي

در این تحقیق دو برنامه تحـت وب بـا عملکـرد یکسـان کـه      
طبـق معمـاري سـه    . پیاده سازي شده اند phpو  asp.netتوسط 

  .اند الیه پیاده سازي و سپس توسط ابزار نام برده شده تست شده
 یـک نمونـه کـاربر مجـازي    WAPT pro بـا اسـتفاده از ابـزار    

  .ایجاد کرده ایم کاربر مجازي 100و75و 50و 25و1شامل
  :[5] مراحل انجام کار

 هاي بحرانی usecase شناسایی سناریوهاي کلیدي و یا  .1
   Workloadمشخص کردن .2

Register 

login 
user 

  ١شکل 
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فرض کنید که هدف ما داشتن : ها  شناسایی متریک .3
مشخص شده ثانیه اي با تعداد  یک زمان پاسخ حداکثر

  .از کاربران همزمان باشد
براي شبیه  ابزار تستکرد با استفاده از انجام آزمون عمل .4

مشـخص شـده از کـاربران مجـازي و       workloadسازي
 .شناسایی نتایج اندازه گیري و تنگناها

  

  
 [6]مراحل انجام تست بار طبق استاندارد ماکروسافت 2شکل 

  
  ارزیابی - 4
نشان داده شده  1نتایج بدست آمده از آزمون نمونه در شکل 
اوت در افزایش زمان پاسخ دهی به افزایش این ارقام تف. است

شن است که زمان پاسخ در رو. تعداد کاربران را نشان می دهد
  .براي بارهاي مختلف کوتاه تر است phpمورد 
  

  

  phpو  asp.net مقایسه زمان پاسخ دهی در استفاده از: 1جدول
 

 
 phpو  asp.net زمان پاسخ دهی در استفاده از نمودار: 3شکل

  
 ه از حافظه براي هر دو برنامه به وسیلهعالوه بر این، استفاد

عامل ویندوز به  2و نظارت بر منابع سیستم 1یت وظیفهمدیر
  .ان داده شده استنش 2که در جدولدست آمده است 

  
  phpو  asp.net ازمقایسه بهره وري حافظه در استفاده : 2جدول

 

  
 phpو  asp.net استفاده از میزان حافظه مصرفی در نمودار: 4شکل

  
و  از این ارقام دید که از لحاظ زمان پاسخ دهیبه وضوح 

، پیاده سازي برنامه ما با استفاده از میزان حافظه مصرف شده
php  بهتر ازasp.net با توجه رشد تعداد کاربران مجازي، . است

از سرعت بیشتري نسبت به  نمودار مربوط  asp.netرشد نمودار 
که این ارزیابی  البته باید توجه داشت. برخوردار است phpبه 

صرفا در راستاي اندازه گیري اهداف غیرعملکردي صورت گرفته 
  .است

  
  نتیجه گیري - 5

در این تحقیق ما یک روش براي تست و پیاده سازي برنامه 
ما ارائه کمک به  هدف. هاي تحت وب پیشنهاد و بررسی کردیم

ن دو یک چارچوب مناسب بین ایت انتخاب معماران نرم افزار جه
کارایی مربوط به برنامه تست . استمعروف  ار توسعه وبابز

عالوه بر  .کاربردي را در هر کدام از پیاده سازي ها انجام دادیم

                                                        
١ windows task manager 
٢ windows resource monitor 

Response time(ms) 
users 

Asp.net php 
3.0682 1.98 1  
4.865 4.621 25  

57.452 15.482 50  
65.652 20.952 75  
76.9 34.768 100  

Memory utilization(MB) 
users 

Asp.net php 
1032 755 1  
1134 796 25  
1282 864 50  
1325 985 75  
1376 1185 100  



۵ 
 

براي  WAPT proجهت گردآوري و بررسی نتایج از ابزار این 
  .اجراي تست استفاده کردیم

در نهایت، نتایج به دست آمده با اسـتفاده از ابـزار تسـت بـار     
هر چه تعداد کاربران همزمان افـزایش مـی یابـد،     دهد نشان می

نسـبت بـه    asp.netدهی در سیستم طراحی شده بـا   زمان پاسخ
در نظـر  بـا   .افـزایش بیشـتري دارد   phpسیستم طراحی شده بـا  

 ، استفادهاز حافظه وري بهرهو  دهی به کاربران  زمان پاسخ گرفتن
، از منظـر   asp.netاز  توسعه نـرم افزارهـاي تحـت وب   در phpاز 

  .تر به نظر می رسد مناسببرآورده نمودن اهداف غیرعملکردي 
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کارشناسی مهندسـی   علی صادقی مبارکه
نرم افزار دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکـه،  
کارشناسـی ارشــد نـرم افــزار واحـد علــوم و    

عات و تحقیقات بوشهر، مدیریت فناوري اطال
ارتباطات شرکت بهره برداري از سد نیروگاه 

   و شبکه هاي آبیاري زهره و جراحی
    

ــا  ــکريحمیدرض ــین کا لش رشناســی زم
سـنجش از دور و   کارشناسی ارشـد شناسی،

GIS  ، ــران ــهید چم ــگاه ش ــدیرعامل دانش م
بهره برداري از سد نیروگـاه و شـبکه   شرکت 

  هاي آبیاري زهره و جراحی
  

  
 


