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Resumo
Este trabalho propõe um método para avaliar o desempenho de sistemas
Web. A partir de uma revisão bibliográfica, criou-se um checklist contendo um
conjunto de boas práticas para o bom desempenho de um sistema Web. Esse
checklist deve ser utilizado durante a etapa de projeto do sistema. À medida que o
sistema está sendo codificado o método propõe a realização de medições dinâmicas
de desempenho do código para identificar oportunidades de otimização. Finalizada a
etapa de programação, propõe-se que o sistema seja submetido a testes de carga
que visam avaliar se o sistema Web atende aos objetivos de desempenho préestabelecidos. O método é sustentado por um modelo de custo da qualidade,
utilizado para justificar a realização das atividades que o compõem. Como exemplo
de uso, ele foi aplicado em um pequeno sistema Web desenvolvido pelo autor em
duas versões: uma otimizada e outra não otimizada para o desempenho segundo o
checklist proposto pelo método. O objetivo é mostrar que o desempenho é
influenciado pelos itens do checklist. A medição dinâmica do código e o teste de
carga validam o checklist. O método foi aplicado também em um sistema Web mais
complexo que simula um Petshop virtual, para se verificar as dificuldades reais
quanto à aplicação do método em um sistema Web real. No final do trabalho,
conclui-se que o checklist é uma ferramenta muito útil para os projetistas de
sistemas Web, cujo desempenho seja um fator crítico.
Palavras-chave: Engenharia de software; testes de software; qualidade de software;
custo.

Abstract
Web Systems Performance: a proposal method for its evaluation
This work presents a method for performance evaluation of web systems. Based on a
bibliographyc research a check list was built, listing the good design practices for a
performatic web system. This check list is to be used during the design phase. While
the system is beeing coded the method proposes a set of dinamic measures on the
performance of the code, exposing oportunities for code optimization. In the end of
the coding phase, a load test is performed to assure that the performance objective
are met. The method is supported by a quality cost model, in order to justify
the performance evaluation effords. As an example, the method is applied in a small
web system, developed by the author in two different ways: an optimized way and in
a non optimized way, according to the proposed check-list. The goal of this
experiment is to show that the performance is influenced by the checklist items.
A dinamic measure of performance code and a load test validates the check list. The
method is also applied in a more complex web system: that simulates a virtual Pet
Store, in order to check the real dificulties in applying the method in a actual web
system. The research concludes that the checklist is a very useful tool for
designers of web based systems, whose performance is a critical factor.
Keywords: Software Engineering, Software test, Performance Analysis, Software
Quality, Cost.
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Capítulo 1
1 Introdução
Desde a década de 70, quando os softwares estavam restritos aos centros
de pesquisas, áreas militares e às grandes empresas, até os dias atuais em que
estão cada vez mais presentes em diversas atividades da sociedade, a engenharia
de software tem contribuído para estabelecer um processo de desenvolvimento
consistente, racional e que produza um produto confiável e com qualidade.
A importância do software na vida das pessoas aumenta a cada dia e tanto a
vida pessoal quanto a profissional podem ser melhoradas com a presença de um
software de alta qualidade. A qualidade do produto de software corresponde à
totalidade das características que lhe confere a capacidade de satisfazer
necessidades explícitas e implícitas (NBR ISO/IEC 14598-1, p.4)
A definição do que é qualidade do produto de software envolve várias
características, como funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, manutenabilidade,
portabilidade e eficiência. Esta pode ser definida como a capacidade do produto de
software apresentar desempenho apropriado relativo à quantidade de recursos
usados sob condições especificadas. (NBR ISO/IEC 9126-1, p.7 e 10)
O desempenho de um software refere-se ao tempo de resposta ou ao seu
rendimento de acordo com a percepção dos usuários, sendo que o tempo de
resposta é o tempo necessário para se obter o resultado de uma determinada
requisição, enquanto que o rendimento refere-se ao número de requisições
possíveis de serem processadas em um determinado intervalo de tempo (Smith e
Williams, 2002, p. 3). O tempo de resposta limita o total de trabalho processado e
assim determina a eficiência do software e a produtividade dos usuários.
Desempenho é um atributo de qualidade essencial em qualquer software,
entretanto vários softwares não podem ser utilizados como foram inicialmente
implementados devido a problemas de desempenho. (Smith e Williams, 2002, p.8)
Menasce e Almeida (2002, p.10 e p.11) afirmam que o desempenho ruim de
um software pode, além de gerar insatisfação dos clientes, prejudicar a imagem
externa da empresa que está por trás do software. Smith e Williams (2002, p.9)
também relatam algumas conseqüências de uma falha de desempenho em um
software, como: deterioração do relacionamento com os clientes, perda de receitas,
necessidades de recursos adicionais ao projeto, e perda de competitividade.
Devido às conseqüências de software com baixo desempenho, há motivações
suficientes para se estabelecer esforços bem planejados para a construção de um
software que atenda a objetivos pré-estabelecidos de desempenho através de
atividades de avaliação do desempenho durante o ciclo de desenvolvimento.
Entretanto, a busca pela característica de desempenho de um software impõe um
custo. Segundo Juran e Godfrey (1999, p. 5-3 a 5-5) o custo para se obter a
qualidade é a soma dos gastos em atividades de prevenção e avaliação (custo da
conformidade); e em atividades ocasionadas pelas falhas internas e externas (custo
da não conformidade).
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1.1 Motivação
A motivação principal desta pesquisa é contribuir para que os analistas de
sistemas e programadores de software possam executar atividades de avaliação de
desempenho durante a fase de projeto do sistema. A execução dessas atividades é
justificada pelo modelo de custo da qualidade e visa reduzir a probabilidade de
falhas no desempenho quando o software já estiver em produção, evitando as
eventuais perdas financeiras ocasionadas por um software de baixa qualidade.
Embora as boas práticas da engenharia de software, visando o desempenho,
estejam bem documentadas na literatura, supõe-se que muitos softwares entrem em
produção sem que se conheçam claramente seus objetivos de desempenho, ou
ainda sem que tenham sido submetidos a atividades de avaliação de desempenho.
A literatura referente à aplicação das práticas de testes e principalmente de testes de
desempenho mostra claramente que elas não são aplicadas freqüentemente. Muitas
vezes, o argumento para isso está associado ao tempo e, principalmente, ao custo
desta prática. Smith e Williams (2002, p.14) destacam as seguintes frases citadas
por quem trata o desempenho do software de modo reativo:
“Nós iremos ajustar o sistema posteriormente; não temos tempo para se
preocupar com desempenho agora”
“Desempenho? Isto será contemplado na versão 2.”
“Vamos apenas construir o sistema e vamos ver como ele se comporta”
Quanto ao custo das atividades associadas à avaliação do desempenho,
Smith e Willians (2002, p.22) citam que ele varia de acordo com o risco do projeto.
Esse custo se situa abaixo de 1% da receita do projeto para softwares que tem o
desempenho como fator menos crítico e chega a 10% da receita do projeto para
softwares que tem o desempenho como fator muito crítico.
O planejamento para a qualidade desde o início do desenvolvimento de um
software é um fator de sucesso para um projeto. Não adotar boas práticas da
engenharia de software durante a fase de projeto pode aumentar o custo da
qualidade e inviabilizá-lo economicamente.
Alguns desenvolvedores de software acreditam que a qualidade é algo com a
qual só devem se preocupar após o código ter sido gerado. A garantia da qualidade
do software é uma atividade que deve ser aplicada em todo o seu processo
(Pressman, 2001, p.193). Como desempenho é uma dimensão de qualidade de um
software, pode-se também inferir que ela deva ser contemplada em todo o processo
de software.

1.2 Objetivos
O objetivo é definir um método para avaliar o desempenho de sistemas Web
cujo desempenho seja um fator crítico. O método proposto foi elaborado a partir de
uma ampla pesquisa bibliográfica e propõe a aplicação de um checklist de boas
práticas para o desempenho de sistemas Web, durante a etapa de projeto, visando,
com esse conjunto de atividades, construir, desde o início, um sistema que atenda a
objetivos pré-estabelecidos de desempenho. À medida que o sistema for codificado
realizar-se ão medições dinâmicas de desempenho para identificar oportunidades de
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melhorias no código. Aqui, novamente, o propósito é identificar precocemente
eventuais limitações de desempenho do código, ao invés de deixar os problemas
para serem resolvidos mais tarde. Finalizada essa etapa, e com o sistema já
codificado, ele será submetido a testes de carga que visam avaliar se o sistema Web
atenderá aos objetivos pré-estabelecidos de desempenho.
O método proposto é apoiado pelo modelo de custo da qualidade para
justificar a realização das atividades de prevenção aqui representadas pelo checklist
de verificação de boas práticas para o desempenho de sistemas Web; e das
atividades de avaliação aqui representadas pelas medições dinâmicas de
desempenho do código e pelos testes de carga. Como exemplo de uso, o método
será aplicado em um pequeno sistema Web que simula uma papelaria virtual com o
objetivo de avaliar a influência do checklist no desempenho do sistema. O método é
por fim, aplicado completamente num sistema Web mais complexo, que simula um
Petshop virtual, com o objetivo de verificar a dificuldade da sua utilização em um
sistema real.

1.3 Justificativa
A engenharia de software oferece processos para o desenvolvimento de
software de forma eficiente e a custos controlados. Porém, muitas vezes, os projetos
possuem prazos e custos muito reduzidos, o que pode comprometer atributos de
qualidade como o seu desempenho. Um software com desempenho pobre traz
consigo uma série de custos para a empresa. Observa-se que esta realidade se
agrava nos sistemas Web.
Segundo Fisher e Alban (2003, p.2), em sistemas tradicionais os
programadores desenvolvem os programas para serem executados em um único
computador, utilizando uma mesma linguagem. Nesse ambiente, gerenciar o
desempenho não é simples, mas, por envolver um número finito de componentes de
hardware e software, é mais fácil identificar os componentes que podem
comprometê-lo. Havendo um problema de desempenho, investiga-se um número
específico de parâmetros do sistema e de informações contidas nos arquivos de
registro de uso desses programas.
Fisher e Alban (op cit) afirmam, ainda, que os programadores desenvolvem
sistemas Web para serem executados em diferentes ambientes. Trata-se de uma
nova arquitetura que possui muita flexibilidade e permite uma mistura de diferentes
hardwares e softwares para atender à necessidade de um sistema específico. No
que tange ao software, os programadores precisam incorporar rotinas préestabelecidas com novos códigos, sejam eles desenvolvidos internamente às
empresas, ou adquiridos de fornecedores externos para implementar novos sistemas
Web. Quanto ao hardware, é possível operar com diferentes plataformas e
sistemas operacionais. Fisher e Alban (op cit) concluem que o preço a ser pago por
extrema flexibilidade é a complexidade de administração desses sistemas. Existe um
número maior de componentes que devem ser monitorados e que podem apresentar
problemas e há, também, mais conexões sujeitas às falhas do que nos sistemas que
não são desenvolvidos para a Web.
Um sistema Web com diversas funções não terá utilidade se não for ágil no
fornecimento de informações e serviços. Tais sistemas podem receber milhões de

19

solicitações por dia e não é raro que esses sistemas apresentem tempo de resposta
extremamente elevado, o que tem sido uma fonte de frustração para muitos usuários
e desenvolvedores. (Menasce e Almeida, 2002, p.15 e p.1)
Assim, há uma oportunidade para se investigar a dimensão de qualidade do
desempenho, como ela deve ser tratada pelos desenvolvedores e quais atividades
de avaliação do desempenho podem ser realizadas durante a fase de projeto
visando obter um sistema que atenda a objetivos pré-estabelecidos de desempenho.

1.4 Metodologia da pesquisa
Um processo natural difere de um processo social, o qual é produto da
intenção e da consciência humana. Um processo social existe devido a nossa
concepção e suposição sobre ele. A educação e o desenvolvimento de software são
exemplos de processos sociais. (Pfleeger, 1999, p.33) Assim, esta pesquisa situa-se
na área das ciências sociais e, para realizá-la, será necessário lançar mão de
métodos científicos, ou seja, um caminho ou a ordem a que se sujeita qualquer tipo
de atividade, com vistas a chegar a um fim determinado. Esta pesquisa utiliza o
método monográfico com estudo de casos múltiplos, pois, a partir de uma pesquisa
bibliográfica, será proposto um método para a avaliação de desempenho de
sistemas Web. A aplicação deste método será feita através de estudos de casos de
sistemas Web.
A pesquisa “estudo de caso” analisa com profundidade um ou poucos fatos,
visando à obtenção de um grande conhecimento com riqueza de detalhes do objeto
estudado, sendo utilizada nos estudos exploratórios e no início de pesquisas mais
complexas. O estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um fenômeno
dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o fenômeno e o
contexto não é claramente evidente e múltiplas fontes de evidências são utilizadas.
(Yin, 1989, p.23) É uma técnica adequada para responder às questões “como” e “por
quê” e serve para o estudo de eventos contemporâneos. Segundo Bonoma (1985,
p.207), o estudo de caso como um método qualitativo é útil quando um fenômeno é
amplo e complexo e quando o corpo de conhecimento existente é insuficiente para
permitir a proposição de questões causais e quando um fenômeno não pode ser
estudado fora do contexto no qual ele naturalmente ocorre. Parte-se do princípio de
que os resultados de estudo de casos em profundidade podem ser aplicados a
outros casos semelhantes.

1.4.1 Questões da pesquisa
Este trabalho busca a resposta para a seguinte pergunta:
Quais características devem ser verificadas durante a fase de projeto de
sistemas Web para os quais o desempenho seja um fator crítico?
Esta questão leva à seguinte pergunta:
Como as técnicas de avaliação de desempenho contribuem para a construção
de um sistema Web que atenda a objetivos pré-estabelecidos de desempenho?
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1.5 Modelo conceitual para a pesquisa
Para orientar a construção do método para a avaliação do desempenho de
sistemas Web, será utilizado um framework que conterá as atividades e papéis
necessários para essa avaliação. O uso de framework foi sugerido por Zachaman
(1987, p.276) que, baseado nas disciplinas da engenharia e arquitetura, derivou um
framework para os sistemas de informação. Zachaman justifica o seu uso como uma
forma de racionalização dos vários conceitos e especificações, visando melhorar a
comunicação dos profissionais envolvidos no processo e a integração das
metodologias e ferramentas para estabelecer credibilidade nos investimentos em
recursos dos sistemas de informação. Basicamente, o framework proposto por
Zachaman contém as categorias “o quê”, “como”, “onde”, “quem”, “quando” e “por
quê”.
Checkland e Scholes (1990) propuseram a técnica CATWOE como parte do
Soft System Method (SSM). CATWOE é uma abreviação para cliente, ator,
transformação, visão do mundo, proprietário e ambiente. O cliente representa quem
irá ser beneficiado ou prejudicado por uma determinada atividade (para quem?). O
ator representa o agente responsável pelas mudanças (quem?). A transformação
refere-se às mudanças que serão realizadas (o quê?). A visão do mundo coloca o
sistema no seu contexto mais amplo para analisar as suas conseqüências. Por
exemplo: o sistema tornará o meio ambiente mais seguro? Sua falha, entretanto,
pode causar poluição (por quê?). O proprietário representa o patrocinador da
atividade (quem?). O ambiente representa onde as atividades são realizadas
(quando?, onde?)
O framework proposto por Zachman é forte na área de funções e processos
(como e quando). Já Checkland enfatiza melhor as pessoas (cliente, atores e
proprietário). Como resultado da análise desses dois frameworks, o quadro 1 ilustra
as categorias e a operacionalização de um framework para avaliação do
desempenho para sistemas Web.
O quê? (Transformação)
O sistema Web que tem o desempenho como um fator crítico.
Por quê? (Visão do Mundo)
Avaliação do desempenho de sistemas Web como um fator de sucesso para projetos de
sistemas Web, apoiado por um modelo de custo da qualidade.
Como?
Utilizando-se um checklist para o desempenho de sistemas Web, bem como as técnicas e
ferramentas que permitem a medição dinâmica de desempenho e testes de carga, obtém-se
um sistema que atende a objetivos pré-estabelecidos de desempenho.
Quando? e Onde? (Ambiente)
A avaliação do desempenho de sistemas Web ocorre durante toda a fase de projeto do
sistema.
Quem?
Os analistas de sistemas, programadores, testadores e o gerente de projetos conduzem as
atividades de avaliação do desempenho de sistemas Web.

Quadro 1 - Categorias do Framework para avaliação do desempenho de sistemas
Web (adptado de Zachman e Checkland)
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“O quê” e “por quê” compõem o modelo teórico que define e justifica a
dimensão de qualidade do desempenho em sistemas Web. “Quando” e “onde”,
“como” e “quem” compõem o modelo prático que define as etapas da fase do
projeto, as técnicas as ferramentas e os responsáveis pelo desempenho no
desenvolvimento de um sistema Web.

1.6 Organização do trabalho
Este trabalho está organizado em seis capítulos, conforme descrito abaixo:
O capítulo 1 contém a introdução do trabalho, seus objetivos, suas
motivações e justificativas. Apresenta, também, a metodologia utilizada nesta
pesquisa, definida como uma pesquisa social, exploratória, monográfica e com
estudos de casos. Neste capítulo são definidos as questões, as hipóteses, o modelo
conceitual para a pesquisa baseado em um framework para avaliação de
desempenho de sistemas Web.
O capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica, abordando uma definição
dos sistemas Web, sua origem e evolução. Aborda, ainda, as dimensões de
qualidade de um software, descrevendo a importância da qualidade sob a ótica do
usuário e do desenvolvedor. Em seguida, este capítulo aborda os fundamentos da
engenharia do desempenho, descrevendo os seus processos, e as melhores
práticas para a construção de um sistema Web capazes de atender a objetivos préestabelecidos de desempenho. O capítulo 2 encerra-se com a explanação sobre o
conceito de custo da qualidade, que serve como uma justificativa para a realização
de atividades de prevenção e de avaliação do desempenho nas fases iniciais do
ciclo de desenvolvimento.
O capítulo 3 apresenta o método proposto para avaliação do desempenho de
sistemas Web. Esse método utiliza como orientador o framework introduzido no
capítulo 1, a partir do qual se dá o detalhamento das categorias com a sua
descrição, as atividades envolvidas, os responsáveis pelas atividades e a que etapa
do ciclo de desenvolvimento de um sistema Web se aplica.
O capítulo 4 ilustra um exemplo de aplicação parcial do método em um
pequeno sistema Web, desenvolvido pelo autor, que simula algumas funcionalidades
de uma papelaria virtual. O sistema Web foi desenvolvido em duas versões: uma
otimizada para o desempenho, segundo as práticas do checklist; e a outra não
otimizada. O propósito é demonstrar, por meio das medições dinâmicas e dos testes
de carga, que a versão do sistema Web aderente ao checklist possui desempenho
superior ao da versão não otimizada.
O capítulo 5 apresenta um estudo de caso onde o método foi completamente
aplicado em um sistema Web mais complexo: um Petshop virtual. As etapas
propostas pelo método são aplicadas e os seus respectivos documentos são
produzidos. No final desse capítulo realiza-se uma análise sobre a utilização do
método em um sistema Web mais complexo.
No capítulo 6 faz-se a conclusão do trabalho e identificam-se as
oportunidades para trabalhos futuros.

22

Capítulo 2
2 Sistemas Web, Engenharia de Desempenho e
o Custo da Qualidade
2.1 Os sistemas Web
Segundo Pressman (2001, p. 771), pode-se entender sistemas Web como
uma simples página Web que ajuda um usuário a calcular um financiamento para a
compra de um automóvel, ou até como um sistema complexo para reserva e compra
de passagens aéreas e hospedagem em hotéis. Os sistemas Web oferecem um
arranjo complexo de conteúdo e funcionalidade para uma grande quantidade de
usuários.
Esses sistemas se tornaram onipresentes em um curto período de tempo.
Eles atualmente permeiam todas as áreas da economia, como: manufatura, saúde,
turismo, financeira, educação e a área governamental. Segundo Ginige e Murugesan
(2001, p.14), os sistemas Web podem ser categorizados em informativo – como
jornais, livros eletrônicos, catálogos de produtos, etc; interativo – acesso
customizado através de informações fornecidas pelo usuário; transacional – banco
na internet, comércio eletrônico; fluxo de trabalho – sistemas de planejamento e
agendamento on-line, ambientes de colaboração, comunidades on-line, portais da
Web.
Conallen (1999) afirma que os sistemas Web formam uma arquitetura
apropriada para muitas aplicações. Dentre as suas vantagens destacam-se: o
suporte a tipos heterogêneos de clientes, a baixa demanda por capacidade de
processamento na estação cliente, a habilidade de operação em redes distribuídas
como a Internet e a utilização de uma interface gráfica padronizada.
O crescimento da Internet e sua capacidade para realizar operações
comerciais têm provocado o crescimento de sistemas Web. As empresas viram nas
tecnologias da Web uma oportunidade de transformar uma massa dispersa de
documentos em informação, fazendo com que a informação correta pudesse ser
acessada pela pessoa que necessitasse daquela informação, no momento
apropriado. Assim, adotaram como um padrão de facto o modelo de sistemas Web
para o desenvolvimento de seus sistemas internos, criando um movimento de
migração dos principais sistemas das antigas plataformas para essa nova
tecnologia. Essa migração aumenta a necessidade de se projetar sistemas com
níveis adequados de desempenho.
A Web, no início, era uma típica configuração com a estação cliente e um
servidor Web, que podia suportar pequenos sites, possuía pouca segurança, além
de tráfego e funcionalidade limitados. Dada a simplicidade de funcionamento, os
problemas de desempenho dos sistemas Web não eram de difícil solução. A figura 1
ilustra esse modelo inicial da Web.
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Servidor
HTTP

Navegador

INTERNET

Estação Cliente
Servidor WEB

Figura 1 - Modelo inicial da Web: duas camadas
Atualmente, a maioria dos sistemas Web utiliza-se de uma arquitetura de
várias camadas e, para suportar essa arquitetura complexa, faz-se necessária uma
equipe maior de suporte, envolvendo especialistas em redes, protocolos e
segurança, engenheiros de usabilidade, administradores de banco de dados,
desenhistas gráficos, programadores, administradores de conteúdos, entre outros.
(Offutt, 2002, p.30)
A arquitetura de várias camadas é formada por uma estação cliente, onde é
executado o programa denominado navegador. Ele solicita páginas para um servidor
Web, utilizando o protocolo HTTP – Hypertext Transport Protocol. A rede é
responsável por prover uma forma conveniente para conectar programas distribuídos
em diferentes localizações. Atualmente, além da estação cliente e do servidor Web,
visando incrementar atributos como segurança, disponibilidade, confiabilidade e
funcionalidade dos serviços, a maioria dos programas é instalada no servidor de
aplicação, o qual se comunica com um servidor de banco de dados. Este consiste
em uma coleção de dados inter-relacionados e num conjunto de programas para
acessá-los. A figura 2 ilustra esse modelo. Com a arquitetura de várias camadas,
estimar o desempenho se tornou um desafio, sendo que cada componente da
arquitetura pode ser ajustado para obter melhor desempenho.
Servidor Web

Servidor Aplicação

Servidor de
Banco de Dados

Estação Cliente

Rede

Figura 2 - Modelo atual de sistemas Web: múltiplas camadas
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2.2 Dimensões da qualidade de um sistema Web
Petrasch (1999, p1) define qualidade de um software como:
“A existência de características em um produto, as quais correspondem aos requisitos. Além
disto deve-se considerar as características que não correspondem aos requisitos, as quais
reduzem a qualidade do software, e também as características neutras, as quais não são
relevantes para a qualidade. Está claro que não só as presenças de características são
importantes, mas também as ausências de características contra produtivas.”

Segundo essa definição, a qualidade de um software é determinada
diretamente pela existência de características como, por exemplo, funcionalidade e
desempenho, que atendam a requisitos definidos para o sistema. Além disso, em um
software de qualidade deve inexistir características que não estejam associadas aos
requisitos. A definição dos requisitos de qualidade de um software muda em função
do valor que cada usuário atribui a eles em função do seu tipo de uso. Assim, a
definição de qualidade não é um conceito estático.
Garvin, A. (1988) destaca a importância do modelo de qualidade baseado no
usuário, no qual essa característica passa a ser medida pela percepção da pessoa
que o utiliza. O usuário determina se o sistema em questão atende suas diversas
expectativas, dentre elas: a funcionalidade, a usabilidade e o desempenho. Assim, a
qualidade de um sistema não é um atributo absoluto, ela pode variar em função das
expectativas de diferentes usuários. (IEEE Standard Glossary of Software
Engineering Terminology IEEE-STD-729-1983)
Offutt (2002, p.26) afirma, quanto à qualidade de sistemas Web, que:
“Web application developers only see a return on their investment if their Web sites satisfy
customers’ needs. And unlike many

software vendors, if a new company puts up a

competitive site of higher quality, customers will almost immediately shift their business to the
new site once they discover it. Thus, instead of “sooner but worse,” it is often advantageous to
be “later and better.”
“Desenvolvedores de sistemas Web somente obtém um retorno do seu investimento se o seu
Web site satisfaz a necessidade dos seus clientes. E, diferente de muitos vendedores de
software, se a nova empresa concorrente publica um site de mais alta qualidade, os clientes
irão quase que imediatamente mudar os seus negócios para este novo site, uma vez que eles
descubram este site. Assim ao invés de “mais cedo, porém pior”, é freqüentemente mais
vantajoso, “mais tarde, e melhor”.

Nessa citação, o autor destaca a importância da qualidade em sistemas Web
e justifica, através da satisfação dos futuros usuários, a dimensão de tempo no ciclo
de desenvolvimento: ele defende que se deve desenvolver um sistema melhor,
ainda que leve um tempo maior.
Os principais requisitos de qualidade de software do ponto de vista do usuário
são: a funcionalidade, a usabilidade e o desempenho, caracterizadas através do
gráfico 1, que demonstra as diferentes dimensões de qualidade de um software e a
importância de cada uma delas sob o ponto de vista do desenvolvedor e do
usuário.(Stutzke, 2002, p. 5)
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Gráfico 1 - As dimensões da qualidade e sua importância
(Adaptado de Stutzke, p.1)
Segundo o gráfico 1 o desempenho é uma das dimensões de qualidade mais
importantes para os usuários, logo após a funcionalidade e usabilidade. Isto
demonstra o quanto o desempenho é valorizado sob a perspectiva dos usuários,
portanto o processo de desenvolvimento de um sistema deve contemplar atividades
de avaliação que permitam construir um sistema que atenda a objetivos préestabelecidos de desempenho.

2.3 Fundamentos da engenharia de desempenho
Segundo Smith e Williams (2002, p.16), a engenharia de desempenho é um
modelo sistemático e quantitativo para a construção de sistemas de software que
atendam a objetivos de desempenho. É uma abordagem que foca as escolhas da
arquitetura do desenho e a implementação do software, prescrevendo princípios
para o seu desenvolvimento com bom desempenho, os padrões e anti-padrões de
desempenho utilizados na etapa de projeto, os dados necessários para avaliação do
desempenho e os guias sobre os tipos de avaliação a serem conduzidas em cada
fase do projeto. Com o uso da engenharia de desempenho, pode-se saber, já nas
fases iniciais do projeto, se os usuários de um determinado sistema serão capazes
de completar determinadas tarefas no tempo definido para tal, qual o tempo de
resposta esperado para as principais funções do sistema, entre outras questões.
Às vezes, os problemas de desempenho só são descobertos nas fases mais
avançadas do processo de desenvolvimento, quando eles são mais difíceis e mais
caros de serem consertados. A engenharia de desempenho reduz o retrabalho
incorporando a dimensão de desempenho já nas fases iniciais do ciclo de
desenvolvimento. Caso contrário, pode ser necessário retrabalhar o sistema para
obter um bom desempenho.
Wilson e Kesselman (2001) afirmam que, para obter o máximo desempenho
de um software, é necessário um esforço contínuo durante todas as fases do

26

desenvolvimento, não só na codificação. Méier et al (2004, p.51) também afirmam
que o desempenho inicia-se durante a fase de requisitos e continua com atividades
durante todo o ciclo de vida do sistema. Os autores propõem o gráfico 2 que ilustra o
paralelismo destas atividades, onde se pode ter uma visão sobre como as diversas
atividades relacionadas ao desempenho de um software (modelagem de
desempenho, prototipação, revisão da arquitetura e desenho, revisão de código,
entre outras) podem ser realizadas temporalmente durante as diversas etapas do
desenvolvimento de sistemas. Este gráfico representa, no eixo vertical, o esforço de
trabalho dividido entre as atividades associadas à avaliação de desempenho. No
eixo horizontal, encontram-se as fases do desenvolvimento.

Gráfico 2 - Paralelismo das atividades durante o ciclo de desenvolvimento de
sistemas (Adaptado de Méier et al, 2004, p. 51)

2.4 O escopo da engenharia de desempenho
Entre as categorias de atividades da engenharia de desempenho, podemos
destacar: objetivos de desempenho, projeto orientado para o desempenho,
medições dinâmicas de desempenho do código e testes de desempenho (adaptado
de Méier et al, 2004, p. 59). Os próximos tópicos descrevem detalhadamente cada
uma dessas categorias.

2.4.1 Objetivos de desempenho
Os objetivos de desempenho devem expressar as medidas capazes de
determinar o quão rápido o sistema deve ser executado, qual o limite aceitável para
seu desempenho, qual o consumo de processador e memória aceitável e que
número de usuários concorrentes deve ser suportado. Esses objetivos devem estar
claramente estabelecidos nas metas do projeto do sistema, pois somente assim
poderão nortear os esforços do desenvolvimento para se saber quando eles foram
atingidos.
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Hughes J. (1998, p.1) estabelece três itens para a definição dos objetivos de
desempenho de um sistema:
a) tempo de resposta dos sistemas: relaciona-se à satisfação do usuário;
b) rendimento geral dos sistemas: relaciona-se à produtividade do sistema;
c) utilização de recursos: relaciona-se ao custo do sistema.
Ainda segundo Hughes J. (op cit), na definição dos objetivos de desempenho,
é importante identificar claramente: a abrangência da análise (identificam-se quais
componentes deverão ser analisados e quais serão ignorados); o nível de
detalhamento (estabelecem-se quais características do sistema devem ser
modeladas explicitamente e quais devem ser apenas estimadas); a precisão dos
resultados
(estabelece-se qual a precisão necessária dos resultados da
modelagem para que uma decisão adequada quanto ao desempenho possa ser
tomada); e, finalmente o prazo para realização da análise (estabelece qual o prazo
disponível para realização da análise e para a tomada de decisão).
Para Smith e Williams (2002, p. 2), os objetivos de desempenho definem os
critérios quantitativos para a avaliação de características de desempenho do sistema
em desenvolvimento. Esses objetivos devem ser expressos em três formas
primárias: tempo de resposta, rendimento, ou restrições da utilização de recursos,
definidos como:
Tempo de Resposta: é a soma de tempo gasto para atender a uma
solicitação de um usuário do sistema.
Rendimento: é o número de solicitações ou eventos processados por
unidade de tempo.
Utilização de Recursos: é a medida de consumo de um determinado
recurso, como CPU (% de utilização), memória (total de memória utilizada),
operação de entrada e saída de disco (número de operações de escrita ou leitura
por segundo) ou rede (número de bytes transferidos por segundo) para um
determinado sistema.
A utilização dos recursos computacionais pode ser medida por meio dos
cenários de utilizações do sistema Web. São exemplos de cenários de utilizações:
autenticação do usuário, a navegação por um catálogo de produtos, a escolha de
um ou mais produtos, a respectiva solicitação de compra. Assim, a medida de
utilização de recursos pode ser feita para uma determinada carga de trabalho que
represente um conjunto de clientes realizando várias operações. Tempo de resposta,
rendimento e utilização de recursos podem ser utilizados para medir os cenários de
utilização contra os objetivos de desempenho, a fim de saber se eles foram
atingidos, foram excedidos ou se são insuficientes.
Conhecido os requisitos básicos de desempenho, deve-se investigar para se
obter requisitos quantitativos, a fim de se determinar, por exemplo, se o tempo de
resposta médio do servidor para os cenários de uso 1 e 2 deverá ser de dois
segundos ou menor para até 100 usuários concorrentes, ou se o programa cliente
deve ser carregado em menos de 20 segundos na configuração de hardware
existente para o usuário.
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2.4.2 Projeto orientado para o desempenho
Muitos aspectos do desempenho de um sistema estão associados a decisões
tomadas na fase de projeto. Wilson e Kesselman (2001) destacam a importância
dessa fase, para que se possa produzir um sistema com bom desempenho:
“If you don't have a good analysis of the problem you're modeling, it's nearly impossible to
produce a solid

software design. Without a solid software design, it's nearly impossible to

achieve good desempenho through optimizations alone”.

“Se você não tem uma boa análise do problema que você está modelando, é quase
impossível produzir um desenho sólido de

software. Sem um desenho sólido do software,

é quase impossível obter um bom desempenho através apenas de otimização.”

Pressman (2001, p.340) também cita princípios básicos que devem ser
considerados na fase de projeto de um sistema:
“O desenho não deve reinventar a roda – O sistema deve ser construído usando um conjunto
de padrões de desenho (design patterns), muito dos quais já foram praticados anteriormente.
Estes padrões devem ser escolhidos ao invés de se reinventar a roda. O tempo é curto e os
recursos são limitados. O tempo dedicado ao desenho deve ser investido em novas idéias
verdadeiramente, integrando-se os padrões já existentes”.

Freqüentemente, os sistemas Web avançam da fase de projeto para as fases
de codificação e testes, antes que os engenheiros conheçam quais são os
requisitos de desempenho do sistema (Wilson e Kesselman , 2001). Ainda segundo
os autores, a análise de requisitos é o primeiro passo para a produção de um
sistema de bom desempenho, já que o objetivo dessa etapa é especificar
exatamente o que o sistema fará e o que não fará. Sob a perspectiva do
desempenho, a especificação de requisitos deve contemplar informações, como: os
requisitos de capacidade de processamento e de memória das máquinas onde o
sistema será executado; requisitos de capacidade da rede; e outras informações
pertinentes ao ambiente, por exemplo, a concorrência do uso do sistema com outros
já existentes na máquina, etc.
2.4.2.1 Princípios práticos associados ao desempenho de sistemas
Méier et al (2004, p. 92,93) propõe um conjunto de princípios práticos
associados ao desenho de um sistema, abstraídos de arquiteturas que
apresentaram bom desempenho. Esses princípios práticos serão utilizados no
checklist do método proposto neste trabalho.
a) Colocar o processamento próximo aos recursos dos quais ele necessitará
Se um determinado tipo de processamento envolve muitas interações com o
usuário, pode ser conveniente fazer o processamento mais próximo do usuário, ou
seja, onde estão os dados necessários para o processamento, neste caso, a
estação cliente. Se, entretanto, um determinado tipo de processamento envolve
muitas interações com um banco de dados, pode ser conveniente fazê-lo no servidor
de banco de dados.
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Quando o processamento é típico de ser realizado próximo à estação cliente
como, por exemplo, a validação da entrada de dados do CPF do cliente, deve-se
fazer este processamento na estação cliente. Quando o processamento é típico de
ser realizado no servidor de banco de dados, como a atualização de um grande
número de linhas de uma tabela de um banco de dados, pode-se fazer esse
processamento por meio de um programa que seja executado no servidor de banco
de dados.
b) Adquirir um recurso compartilhado o mais tarde possível eliberar o mais rápido
possível
Deve-se reduzir o tempo de alocação de um recurso compartilhado, como
uma conexão de rede ou a banco de dados. Dessa forma, o recomendável é alocar
o recurso para que ele seja imediatamente utilizado e liberá-lo assim que o seu uso
for finalizado, otimizando, assim, a utilização de recursos compartilhados entre uma
solicitação e outra.
Suponha um sistema para aprovação de crédito para clientes de um banco.
Poderia haver uma porção do código responsável pela análise de viabilidade do
crédito. Esta análise compreende uma pesquisa em uma tabela de aplicações onde
se obtém o montante que o solicitante tem aplicado no banco. A análise é finalizada
após uma segunda consulta em uma tabela de salário para determinar, através de
uma regra de negócio que combina montante da aplicação e salário, a viabilidade do
empréstimo. Em seguida uma tabela de empréstimo é atualizada para registrar o
resultado da análise.
Uma forma de aplicar esta regra (adquirir um recurso compartilhado o mais
tarde possível e liberar o mais rápido possível) seria, em vez de bloquear a tabela de
empréstimo enquanto se executam as consultas e aplica-se a regra de negócios,
dever-se-ia, primeiramente, executar as consultas e aplicar a regra de negócios e, só
então, bloquear a tabela de empréstimos para registrar o resultado da análise de
viabilidade de crédito.
c) Recursos compartilhados
Recursos compartilhados escassos ou dispendiosos para serem criados
como, por exemplo, conexão de banco de dados, devem ser acessados usando um
pool de conexões. Trata-se de uma técnica na qual o servidor de aplicação detém
um determinado número de conexões a um banco de dados para servir as
requisições dos sistemas que necessitam desse tipo de conexão. Dessa forma,
contribui-se para eliminar o ônus de desempenho associado para estabelecer
acesso ao recurso e aumenta a escalabilidade através do compartilhamento de um
número limitado de conexões entre um número elevado de clientes.
Quando um usuário submete uma página Web para o servidor de aplicação,
uma porção do código é executada e o código solicita uma conexão ao banco de
dados. Em vez do código efetuar diretamente essa conexão com o banco de dados,
o que consome tempo, ele solicita a conexão ao pool de conexões existente. O
servidor de aplicação fornece a conexão solicitada e a marca como “em uso”. Após
fazer o processamento necessário junto ao banco de dados, a conexão é devolvida
para o pool e poderá ser utilizada por uma outra solicitação qualquer.
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d) Evitar o processamento desnecessário
Para evitar o processamento desnecessário, utilizam-se técnicas, como
caching, e a de validação, o mais cedo possível, da entrada de dados. A técnica de
caching deve ser usada para tipos de dados que são onerosos para recuperar,
computar e exibir. São candidatos ao uso de caching: páginas Web relativamente
estáticas, certos tipos de dados de saída e resultados de pesquisas em banco de
dados. Dados que são muito voláteis não devem usar caching.
O uso de técnicas como validação de dados de entrada o mais cedo possível
reduzem o processamento desnecessário.
e) Utilizar o processamento progressivo
Na manipulação de dados, as atualizações devem ser feitas de modo gradual.
Assim, quando uma porção de dados sofrer alteração, faz-se a atualização dessa
porção e não de todo o conjunto de dados. As operações de saída devem ser
realizadas progressivamente. Não se deve bloquear um conjunto completo de
resultados, mas se deve exibir uma porção inicial desse conjunto e prover alguma
interatividade para o usuário.
Quando houver alteração em algumas linhas de dados de uma tabela, devese processar a porção que mudou, e não toda a tabela.
f) Reduzir a contenção
Bloqueamento é uma fonte de contenção causada pela execução de tarefas
longas, como as operações de entrada e saída, ou de acesso exclusivo a registros
ou tabelas de banco de dados. Hotpots resulta de acesso concentrado a certos
dados dos quais todos precisam. Em um banco de dados, uma tabela grande deve
ser indexada cuidadosamente para evitar o bloqueamento em função de intensas
operações de entrada e saída. Entretanto, diversos usuários podem acessar
diferentes partes da tabela sem dificuldade. Já uma tabela pequena, provavelmente
não terá problemas com operações de entrada e saída, mas pode ser usada de
forma muito freqüente por muitos usuários, tornando-se bastante solicitada.
Para reduzir a contenção, deve-se fazer um uso eficiente de recursos
compartilhados e reduzir o tempo em que o código bloqueia o acesso a esse
recurso.
g) Processar tarefas independentes assincronamente
Quando for necessário processar tarefas independentes, deve-se executá-las
de forma assíncrona, o qual oferece melhor resultado para tarefas típicas de entrada
e saída. Para tarefas típicas de CPU, em máquinas mono processadas, o modo de
execução assíncrono oferece benefícios limitados.
O processamento assíncrono oferece maiores benefícios para tarefas
intensivas em operações de entrada e saída, mas tem benefícios limitados para
tarefas intensivas em operações de CPU em máquinas mono processado. Nesse
tipo de máquina as tarefas intensivas em CPU são relativamente lentas devido ao
ônus de mudança de contexto dos processos em execução.
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2.4.2.2 - Padrões associados ao desempenho de sistemas
Segundo Smith e Willians (2000, p.1), os padrões de desenho (design pattern)
capturam o conhecimento de especialistas sobre as melhores práticas em desenho
de software, documentando soluções gerais que devem ser customizadas para um
contexto particular. Isto torna possível reutilizar esse conhecimento no
desenvolvimento de diferentes tipos de software. Assim como existem os padrões de
desenho, existem também os padrões para o desempenho. A serguir, relacionam-se
os diversos padrões associados ao desempenho.
a) Caminho Rápido (Fast Path)
Problema: embora geralmente os sistemas possuam um grande número de
funções, apenas algumas delas são usadas mais freqüentemente. Essas funções
determinarão o perfil de utilização e demandarão a maioria dos recursos do sistema.
Por exemplo: em um sistema de livraria virtual, a maioria dos usuários estará
utilizando as opções de consulta dos títulos disponíveis para uma eventual compra.
Assim, o perfil de utilização da função de consulta de títulos poderá ter um impacto
significativo no desempenho geral do sistema.
Solução: deve-se procurar reduzir o processamento das funções que
caracterizam o perfil de uso do sistema. Uma alternativa é criar um caminho curto,
ou rápido, de execução para essas funções. Num sistema Web, pode-se reduzir o
número de telas exibidas para se completar uma determinada tarefa. Exemplo: um
sistema de compra e venda de ações pode exibir um conjunto adequado de
informações em apenas uma tela, em vez de se necessitar navegar em várias
páginas para se obter informações como data de compra e valor atual das ações.
b) Priorização de tarefas (First Things First)
Problema: muitas vezes, uma sobrecarga temporária pode exceder a
capacidade de processamento de um sistema. Por exemplo: em um sistema de
compra e venda de ações, a volatilitade do mercado pode gerar um pico de
demanda, causando perda de dados ou tempos de respostas inaceitáveis.
Solução: deve-se priorizar as tarefas, atribuindo maior prioridade para as mais
importantes e menor prioridade para as menos importantes. Entretanto, esse padrão
só é apropriado se a sobrecarga no sistema for temporária. Se não houver períodos
de baixa demanda, o sistema nunca executará tarefas de baixa prioridade.
c) Acoplamento
Problema: acoplamento é o grau de dependência que existe entre as partes
do sistema e, portanto, os sistemas devem ter baixo acoplamento. Se há um alto
grau de acoplamento e há necessidade de se fazer alterações no sistema, elas
precisam ser feitas em todos os componentes aos quais estão acopladas.
Entretanto, em um sistema com baixo acoplamento, as alterações são limitadas em
cada componente específico. O baixo acoplamento é muito importante para sistemas
Web, pois o custo de chamadas remotas é alto. É também importante para sistemas
Web que se utilizam de banco de dados, pois o custo de chamadas remotas é
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composto pelo custo do acesso ao dado e a transferência pela rede de um grande
quantidade de dados.
Muitos sistemas Web pesquisam ou atualizam banco de dados. Nos sistemas
de múltiplas camadas, a lógica de negócio é executada em um computador
enquanto o banco de dados reside em outra máquina. Essa abordagem pode prover
melhor flexibilidade, facilidade de manutenção e escalabilidade comparado a um
sistema de duas camadas. Ela pode, também, apresentar tempos de respostas
piores devido a latência de freqüentes acessos ao banco de dados remoto. O padrão
de acoplamento resolve esse problema.
Solução: deve-se limitar as responsabilidades dos componentes do sistema,
pois componentes com responsabilidades únicas geralmente precisam se comunicar
menos com outros componentes do sistema, o que resulta em redução do grau de
acoplamento. Para garantir baixo acoplamento, deve-se revisar a descrição de um
componente. Se a descrição inclui conjunções como “e” ou “ou”, então o
componente tem mais do que uma responsabilidade. A responsabilidades precisam
ser divididas em mais de um componente para reduzir o acoplamento.
d) Execução de tarefas em lote (Batching)
Problema: ocorre quando uma determinada tarefa demanda uma sobrecarga
de processamento para sua inicialização, execução e transmissão dos dados
solicitados. Para tarefas freqüentes, a soma de tempo gasto na inicialização,
execução e transmissão pode exceder o tempo real de processamento da tarefa.
Solução: As tarefas devem ser agrupadas e executadas em lote, de forma
que a sobrecarga de processamento para inicialização seja executado apenas uma
vez para todo o lote de tarefas, em vez de ser executado uma vez para cada tarefa
individualmente.
e) Rotas alternativas
Problema: em sistemas que utilizam banco de dados, este problema ocorre
freqüentemente quando muitos processos precisam de acesso exclusivo a uma
mesma localização física, como, por exemplo, para executar uma atualização.
Nesses casos, a atualização demandará, além da atualização dos dados nas linhas
da tabela, a atualização dos índices, o que aumenta a sobrecarga.
Solução: Encontrar formas para que o acesso seja feito a localizações físicas
distintas, como, por exemplo, a criação de uma tabela temporária para atualização
nos horários de pico cuja consolidação com a tabela principal seja realizada fora
desse horário.
f) Horários flexíveis
Problema: ocorre quando o processamento é necessário com uma
determinada freqüência ou em determinado horário do dia. Por exemplo, analistas
financeiros podem desejar consultar um relatório do movimento do mercado no dia
anterior, nas primeiras horas da manhã. Se todos os analistas fizerem essa
requisição nos primeiros dez minutos, eles experimentarão um tempo de resposta
elevado.
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Solução: identificar as funções que são executadas regularmente e modificar
o intervalo de tempo do seu processamento. No exemplo dos relatórios, eles
poderiam ser gerados após o fechamento do mercado, armazenados na rede, e
apenas exibidos quando solicitado.
g ) Funções Cíclicas
Problema: o tempo de execução de uma função cíclica deve ser menor do
que o seu período. Por exemplo, se existe um processamento que deva ser
executado uma vez a cada minuto, ele deve necessitar de menos de um minuto para
completar o seu processamento.
Solução: identificar as funções que são executadas repetidamente, especificar
o intervalo de tempo e reduzir os seus requisitos de processamento.
2.4.2.3 Antipadrões associados ao desempenho de sistemas
Assim como existem os padrões de desenho, existem, também, os
antipadrões de desenho (design antipattern). Eles são conhecidos como antipadrões
porque seu uso resulta em uma conseqüência negativa. Assim, os antipadrões
servem como recomendações sobre o que deve ser evitado e como corrigir o
problema quando se deparar com um antipadrão. Smith e Willians (op cit) afirmam
que antipadrões de desempenho documentam erros comuns associados ao
desempenho, cometidos na arquitetura do software ou no seu desenho. Esses
antipadrões podem também ter um impacto negativo em outros atributos de
qualidade, como a reutilização do software. O uso de antipadrões de desempenho
de software tem provado seu valor na identificação e correção de problemas de
desempenho, assim como colaboram para que os desenvolvedores pensem em
desempenho intuitivamente.
A seguir, relacionam-se os principais antipadrões de desempenho de software
(Adaptado de Smith e Willians, L. G., 2002, p. 6 e 7):
a) Evitar a criação excessiva de processos
Problema: ocorre quando um sistema gasta mais tempo, por exemplo,
fazendo paginação de memória do que efetuando realmente um trabalho, devido à
existência de muitos processos em função dos recursos disponíveis. Às vezes,
quanto mais se trabalha, menos é produzido. Em software, se traduz basicamente
como um problema de memória, pois, ao tentar executar diversos programas ao
mesmo tempo, provoca-se um excesso de paginação e o tempo do sistema é gasto
nessa atividade em vez de no processamento da solicitação.
Solução: quantificar o “gatilho de disparo” de paginação, utilizando-se de
modelos ou medições e em seguida, determinar se a arquitetura pode atender aos
objetivos de desempenho, ficando abaixo do nível de disparo de paginação.

b) Evitar o uso de uma classe única no sistema
Problema: ocorre quando uma classe é responsável por todo o trabalho, ou
abriga todos os dados do sistema. Esse problema retrata projetos pobres de
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sistemas e pode ocorrer de diferentes formas na fase de desenho em atualizações
de sistemas antigos (orientado a procedimentos) para sistemas novos (orientados a
objetos): classes que fazem todo o trabalho são freqüentemente resultado de um
desenho orientado a procedimentos mascarado como um desenho orientado a
objetos. Esse tipo de classe também pode ser criada quando os desenvolvedores
tentam capturar um tipo de mecanismo de controle central, utilizando o modo de
desenho orientado a procedimentos; já as classes únicas que abrigam todos os
dados geralmente aparecem em novos sistemas decorrentes da atualização de
sistemas antigos que possuíam uma grande estrutura de dados.
Um exemplo de classe única é demonstrado em um estudo de caso
elaborado por Sharble e Cohen (1993, p.60-73) onde são apresentados dois projetos
orientados a objetos para uma cervejaria. O primeiro projeto foi desenvolvido
utilizando uma técnica orientada a dados contendo uma classe única que é
responsável por todo o trabalho. No segundo projeto retirou-se a classe única,
correspondendo a uma versão apropriada do projeto inicial. A diferença no número
de mensagens utilizadas em cada projeto para os diferentes cenários é mostrado no
gráfico 3.

Projeto 1
Projeto 2

Número de Mensagens

70
60
50
40
30
20
10
Tranferir Lote

Agendar
Transferência

Gravar
Movimento
Diário

Monitorar
Lote

Criar Recibo

Criar Arquivo

Excluir Item

Incluir Item

0

Gráfico 3 - Total de mensagens versus cenários
(Adaptado de Sharble and Cohen, 1993)
O gráfico 3 mostra que o número de mensagens necessárias para realizar
uma função é maior em qualquer caso para o projeto contendo a classe única
(projeto 1) algumas vezes por um fator de dois ou mais. Esse tráfego excessivo de
mensagem pode degradar o desempenho de um sistema.
Solução: deve-se estar atento para a existência de uma classe única que faz
todo o trabalho: caracterizada por um objeto que solicita muitos dados de outros
objetos e atualiza seu estado com os resultados obtidos. É necessário observar,
também, a existência de uma classe única que abriga todos os dados do sistema:
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caracterizada por um grupo de objetos que devem acessar um objeto comum para
obter e atualizar o dado que ele manipula. A solução para a classe única é refazer o
desenho do sistema a fim de distribuir uniformemente a inteligência para as classes
de alto nível do sistema, mantendo juntos dados e funções. Um objeto deve ter a
maioria dos dados que ele necessita para um processamento.
c) Alocação dinâmica excessiva
Problema: ocorre quando o sistema desnecessariamente cria e destrói uma
grande quantidade de objetos durante sua execução. O custo para criar e destruir
esses objetos tem um impacto negativo no desempenho.
Riel, A. J. (1996) descreve uma abordagem orientada a objetos para o
desenho de um posto de gasolina. Quando um carro necessitar de gasolina,
adquire-se um terreno na beira da estrada, constrói-se um posto de gasolina,
colocam-se as bombas e o carro é abastecido. Após o carro ser abastecido, o posto
de gasolina é destruído. Quando for necessário abastecê-lo novamente, repete-se
este procedimento. (apud Smith e Willians, 2000, p. 4)
Essa situação é similar nos sistemas orientados a objetos, pois, quando um
objeto é criado, será necessária alocação de memória para armazená-lo. Quando o
objeto não é mais necessário, deverá ser realizado um processo de limpeza da
memória. Enquanto o custo de criar e destruir apenas um objeto pode ser pequeno,
o impacto no desempenho pode ser significativo quando um grande número de
objetos é criado e destruído freqüentemente.
Solução: reciclar um objeto através de um pool de objetos, em vez de criar
um novo toda vez que for necessário. Nessa abordagem, novas instâncias de um
objeto são requisitadas do pool e instâncias desnecessárias são devolvidas para o
pool. Embora exista um custo para a pré-alocação dos objetos durante seu primeiro
uso, obtém-se uma redução na soma do processamento versus a freqüência com
que ele é realizado.
d) Buscas sucessivas para se obter uma informação
Problema: ocorre quando um objeto precisa buscar em vários lugares a
informação que ele necessita. Se for necessário muito processamento para cada
busca, o desempenho será comprometido. Este antipadrão ocorre tipicamente em
sistemas que utilizam banco de dados, onde o sistema recupera uma informação de
uma tabela, depois de outra, e assim sucessivamente até que o resultado final seja
obtido.
Solução: refazer o desenho para oferecer caminhos alternativos que evitem
o circuito das “buscas sucessivas”, ou pelo menos reduzir o custo de cada pesquisa.

2.4.3 Medição dinâmica de desempenho do código fonte
As medições dinâmicas de desempenho necessitam que o software seja
executado para que se possa coletar uma medida. (Smith e Williams, 2002, p.214) A
medição dinâmica de desempenho do código fonte consiste na monitoração da
execução, pelo programador, do código fonte do sistema visando à captura de
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dados de tempo de resposta por programas, subprogramas, funções, classes,
métodos e linhas de código.
Hutcherson (2000) afirma que:
“uma regra de ouro para produzir um código veloz é otimizar o que será executado. Tempo
gasto otimizando código que não tem um impacto substancial na desempenho é perdido.
Tipicamente, 80 a 90 por cento do tempo de execução de um sistema é gasto executando
somente 10 a 20 % do seu código. Os 10 a 20 % do código que precisam de melhorias são
melhor encontrados usando medidores de desempenho.”

Vermeulen (2000, p.87) também destaca que não se deve desperdiçar
tempo fazendo otimização do código até se estar certo de que a otimização é
necessária. Assim, as medições dinâmicas de desempenho ajudam a identificar qual
porção do código de um determinado sistema é mais executada, e qual o tempo
gasto para isso. Com a ajuda de ferramentas de software de mercado e um conjunto
de técnicas, a análise de dados detalhados de tempos de resposta de determinadas
porções do código pode identificar os gargalos de desempenho ainda em tempo de
desenvolvimento.

2.4.4 Testes de desempenho
Os testes de desempenho permitem que se observe e se avalie a resposta de
um sistema Web sob diferentes condições de carga em diferentes intervalos de
tempo. Geralmente diversos cenários de utilização de um sistema Web são
necessários para cobrir todas as condições de interesse da avaliação. Para realizar
um teste de desempenho, se possível, o sistema deve ser executado em uma infraestrutura de hardware que represente o ambiente de produção. Segundo Splaine e
Jaskiel (2001, p.214), os testes de desempenho podem ser classificados em testes
de fumaça, testes de carga, testes de stress e testes spike/bounce.
2.4.4.1 Teste de fumaça (Smoke test)
O teste de fumaça é utilizado como pré-requisito para a execução de qualquer
outro tipo de teste e tem a função apenas de certificar que o software sob teste
apresenta um nível de funcionalidade básico, que permita a execução de um teste
mais rigoroso de desempenho, como um teste de carga. O teste de fumaça pode ser
realizado simplesmente através de uma navegação manual pelo software sob teste,
ou ainda através de uma execução de um teste automatizado, contemplando as
funções básicas do software e relatando o nível de desempenho obtido. (Splaine e
Jaskiel, 2001, p.214).
2.4.4.2 Teste de stress
É um teste usado para determinar o comportamento de um sistema
submetido a condições limites para simular um horário de pico de utilização. Esse
tipo de teste também pode ser utilizado para determinar o que irá acontecer com o
sistema quando sua capacidade máxima for atingida.
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Segundo Splaine e Jaskiel (2001, p.216):
“Uma atenção particular deve ser tomada para a integridade funcional de um sistma Web,
enquanto ele for submetido a um teste de stress para garantir que a funcionalidade que
trabalha corretamente durante períodos de baixa carga, ainda trabalhe corretamente nesta
situação”.

Neste tipo de teste é comum simular 100% do pico esperado de carga de
usuários mantidos por períodos de 8 a 12 horas. Pode-se também simular 150% do
pico esperado, com um acréscimo e decréscimo linear de carga.
Méier et al (2004, p.751) citam como exemplo de aplicação do teste de stress,
uma situação onde um sistema Web será implantado em um servidor que já executa
um outro sistema com alta taxa de utilização de processamento. Neste cenário, o
novo sistema a ser implantado terá uma grande restrição na oferta de
processamento e terá que concorrer com o outro sistema para o uso do
processador.
2.4.4.3 Teste de carga
O teste de carga é utilizado para determinar o tempo de resposta médio de
um sistema Web, dado um ou mais cenários típicos de utilização, com uma carga
variável de usuários. Os resultados permitem saber se a infra-estrutura do sistema
(envolvendo hardware e software) irá atender aos requisitos de desempenho.
Quando utilizado nas fases iniciais do ciclo de desenvolvimento de um sistema,
permite dimensionar adequadamente a capacidade do hardware necessário para um
determinado requisito de desempenho, evitando gastos desnecessário com o super
dimensionamento do hardware. (Splaine e Jaskiel, 2001, p.215)
Méier et al (2004, p. 744) afirmam que, neste tipo de teste, a carga é
incrementada gradualmente a partir de um nível normal até uma condição limite,
para que se possa avaliar o comportamento do sistema Web submetido a diferentes
condições de carga. Esses autores citam como exemplo de aplicação deste tipo de
teste, um cenário onde a carga sobre um determinado sistema Web é incrementada
até a taxa de utilização de CPU do servidor Web atingir 75 %, que seria o limite
especificado pelo teste de carga. Assim, este tipo de teste permite identificar
limitações de desempenho e a capacidade máxima de processamento do sistema
Web.
2.4.4.4 Teste Spike/Bounce
O teste do tipo spike visa analisar o comportamento de um sistema Web sob
uma condição atípica de elevada carga por um determinado período de tempo.
Enquanto um sistema pode responder adequadamente a um crescimento gradual de
carga, problemas sérios podem surgir durante um aumento repentino de carga. Por
exemplo: um determinado sistema pode suportar corretamente um crescimento de
carga de um a cinco usuários por minuto, em um intervalo de 10 minutos, totalizando
entre 10 a 50 usuários; mas pode não suportar um crescimento abrupto de 10 a 20
usuários por minuto, no mesmo intervalo de 10 minutos, totalizando entre 100 a 200
usuários. Nesse caso poderia haver problemas de conexão com o servidor Web, ou
com o banco de dados, problemas de alocação de memória, entre outros. Os
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sistemas Web podem experimentar esses picos repentinos de carga durante um
evento especial, como anúncio de uma campanha de marketing, oferta de uma
promoção, etc.
Uma variação desse tipo de teste é o tipo bounce, no qual o nível de carga é
subitamente elevado a níveis bastante altos e, em seguida, reduzido a níveis
normais. Dessa forma, é possível mensurar como o sistema responde a mudanças
abruptas de carga e se ela é capaz de requisitar e liberar os recursos necessários.
(Splaine e Jaskiel, 2001, p.220)
2.4.4.5 Ferramentas de software para realização das medições dinâmicas e de
testes de desempenho
Para realizar as medições dinâmicas de desempenho, é necessário utilizar
ferramentas de software que automatizem esse trabalho. O DevPartner Performance
Analysis é uma ferramenta que facilita a identificação de limitações de desempenho
em um programa, por meio de medições dinâmicas do código. Detalhes sobre o
desempenho são coletados toda vez que um programa é executado, permitindo a
análise de desempenho da forma como o programa é utilizado. Essa ferramenta
permite coletar informações detalhadas de desempenho de linhas do código fonte,
métodos, funções e módulos executáveis.
Para os testes de desempenho, é necessária a utilização de uma ferramenta
que permita simular a utilização dos cenários de um sistema sob uma determinada
carga. Segundo Buret e Droze (2003), as ferramentas para esse fim podem ser
caracterizadas por três aspectos quanto à criação de cenários de testes: as que
permitem que o usuário escreva completamente um cenário de testes usando uma
linguagem de programação (Ex.: TestMaker, LoadSim); as que permitem que o
usuário escreva um cenário de teste com o uso parcial de uma interface gráfica
(Ex.: TestMaker, LoadSim, Jmeter); e, finalmente as que automaticamente gravam
um cenário de testes com uma funcionalidade de captura integrada a um navegador
(Ex.: DieselTest, LoadRunner, IBM/Rational Robot).
Buret e Droze (2003) descrevem algumas ferramentas disponíveis para testes
de desempenho, como o Load Runner – que é uma ferramenta que oferece a
criação automática de cenários de testes por meio de uma interface gráfica ou
customizada, utilizando uma linguagem de programação própria da ferramenta.
Possui funcionalidades de monitoração dos recursos, como processador e memória,
permite visualizar os resultados através de gráficos e pode ser utilizada em
diferentes tipos de sistemas, como em ambiente Windows ou Unix e em diferentes
bancos de dados, como SQL-Server, Oracle, etc. Esta ferramenta de software deve
ser utilizada por meio de uma licença comercial. Descreve também o Jmeter – que é
uma ferramenta desenhada inicialmente para testes de sistemas Web e expandida
para teste de outras funções, como FTP, JDBC, etc. Oferece um bom conjunto de
funcionalidades, pode ser utilizada para a realização de testes em diversos tipos de
sistemas e permite que os cenários de testes sejam executados de forma distribuída
em diversas máquinas. Possui como aspectos negativos uma representação gráfica
dos resultados dos testes de desempenho um pouco confusa e a necessidade de
iniciar cada máquina remota individualmente. O uso desta ferramenta dá-se por meio
de uma licença open source.
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Além das ferramentas apresentadas, entre as que foram descritas por Duret e
Broze, pode-se destacar uma ferramenta de licença comercial: o IBM/Rational
Robot, que permite simular testes de carga em sistemas Web, envolvendo
protocolos de comunicação HTTP ou HTTPS. Utiliza uma linguagem de
programação, ou scritps de testes, podem ser entendidos como programas gerados
pela ferramenta de software, que são utilizados para simular a utilização do sistema
pelos usuários. Por meio de relatórios gerados por meio dessa ferramenta de
software, permite identificar limitações de desempenho do sistema sob teste.
Na aplicação do método proposto por este trabalho, serão utilizadas as
ferramentas de software DevPartner Perfornace Analysis, para as medições
dinâmicas do código fonte; e o IBM/Rational Robot, para a execução de testes de
carga.

2.5 O desempenho e o custo da qualidade de
software
O desenvolvimento de sistemas Web que atendam a objetivos préestabelecidos de desempenho impõe um custo para a qualidade. O custo da
qualidade são aqueles custos que seriam eliminados se todos os trabalhadores
fossem perfeitos nos seus trabalhos. (Slaughter, Harter e Krishnan, 1998, p. 68)
Campanella (1999, p.22) descreve uma técnica para análise dos custos da
qualidade, definindo-o como: Custo da Qualidade = Custo da Conformidade + Custo
da Não Conformidade. O custo da conformidade inclui os custos de prevenção e
avaliação; enquanto o custo da não conformidade inclui os custos decorrentes das
falhas internas e externas. A figura 3 ilustra o modelo do custo da qualidade:

Figura 3 - Modelo do custo da qualidade
Kaner, C. (1996, p.3) cita exemplos de custos da conformidade e da não
conformidade associados ao desenvolvimento de software. Trazendo esses
exemplos para o contexto da dimensão de qualidade de desempenho de um sistema
Web, poderiam ser citados os seguintes exemplos de custo da conformidade:
treinamento dos desenvolvedores sobre a qualidade de software; elaboração de
documentos com boas práticas para otimização de sistemas; revisão de código;
laboratório para testes; procedimentos para testes; preparação da massa de dados
para testes; execução, avaliação e elaboração de relatórios de testes. Poderiam ser
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citados, também, os seguintes exemplos de custo da não conformidade: elaboração
de relato de problemas do código, ou da arquitetura do sistema; retrabalhos de
codificação e alteração de arquitetura; suporte técnico; perda de negócios;
retrabalhos de codificação e alteração da arquitetura.
Para que o desenvolvimento de um sistema Web seja competitivo, ele deve
produzir um sistema de alta qualidade e com custos controláveis. Muitas vezes, por
necessidade de se oferecer um sistema Web mais rapidamente ao mercado, acabase por evitar melhorias no processo de qualidade, negligenciando atividades de
revisão de código, revisão da arquitetura, etc, acreditando-se que esses
procedimentos apenas aumentam o tempo do desenvolvimento do software e que
os problemas sempre podem ser consertados posteriormente.
O benefício da qualidade é mal entendido também fora do contexto do
desenvolvimento de software. Existem aqueles que acreditam que a qualidade é
grátis, ou seja, à medida que se aumenta o custo associado à conformidade, obtémse uma redução muito maior dos custos associados à não conformidade. O
resultado final é um custo menor. Existem, também, aqueles que acreditam que é
antieconômico ter altos níveis de qualidade e preferem sacrificá-la para ter, por
exemplo, um ciclo de desenvolvimento mais curto. (Slaughter, Harter e Krishnan,
1998, p. 67)
Empregar o modelo de custo da qualidade é importante para identificar e
priorizar as melhorias quanto ao desempenho de um sistema Web e, uma vez que
essa melhoria é realizada, poder medir o impacto das mudanças. A estratégia deve
ser a de reduzir, ao máximo, (idealmente a zero) os custos de falhas decorrentes do
baixo desempenho. Para isto será necessário otimizar ou mudar o processo de
desenvolvimento de um sistema Web. O dinheiro gasto para investigar e corrigir os
problemas que causam a produção de um software com problema de desempenho
são os custos de prevenção. Medindo esses custos, a empresa conhecerá os
benefícios de eliminar os custos associados às falhas de desempenho.
Conforme demonstra o gráfico 4, os custos de falhas internas e externas
devem ser reduzidos, o que pode ser obtido investindo-se mais em atividades de
prevenção e verificação. As atividades de verificação embora colaborem para evitar
que um sistema de baixa qualidade chegue até o usuário, não evitam que um
sistema de baixo desempenho seja produzido. Investindo-se mais em atividade de
prevenção, o custo de avaliação poderá ser reduzido, resultando também em
redução dos custos de falhas.
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Gráfico 4 - Representação para o custo da qualidade
A melhor relação entre o custo total da qualidade versus o custo de falhas
extenas e internas, versus o custo de prevenção e verificação, se dá quando se
investiu o suficiente em atividades de prevenção e verificação de tal forma que o
custo de falhas externas e internas seja o mais baixo possível. Sabe-se que é
praticamente inviável produzir um software livre de defeitos, ainda que se faça
grandes investimentos em atividades de prevenção e verificação.
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Capítulo 3
3 Apresentação do método para avaliação de
desempenho de sistemas Web
Neste capítulo, apresenta-se o método proposto para avaliação de
desempenho de sistemas Web.

3.1 Definição
O método proposto para a avaliação do desempenho de sistemas Web utiliza
como orientador o framework do quadro 1. Aqui as categorias do framework são
detalhadas para o contexto do método proposto. Elas são decompostas em:
descrição; atividades; documentos de entrada; documentos de saída; responsável
pela atividade; e a etapa do ciclo de vida do desenvolvimento de um sistema Web,
ao qual a atividade se aplica. O quadro 2 apresenta o framework para avaliação de
desempenho de sistemas Web.
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Categorias

Descrição

A. O quê?
(Transformação)

Trata-se da informação, do
alvo da transformação que será
conduzida. Neste caso, temos
os sistemas Web que possuem
o desempenho como fator
crítico como alvo da
transformação.
Esta categoria trata da
motivação para a condução da
transformação.
As motivações para aplicação
deste método são:
1) Existência de sistemas Web
com requisitos de desempenho
como fator crítico para o
negócio atendido pelo sistema.
2) Utilização do modelo do
custo da qualidade para
justificativa da realização das
atividades de avaliação de
desempenho (transformação).
Esta categoria descreve o
processo para avaliação do
desempenho de sistemas Web,
composto por técnicas e
ferramentas de software

B. Por quê?
(Visão do Mundo)

C. Como?

Atividades

Documentos de
Entrada

Documentos de
Saída

Responsável

Ciclo de
Vida

Identificar o sistema Web alvo da
avaliação de desempenho

Documento de
visão do sistema
Web

Gerente de
Projeto

Análise de
Requisitos

Definir os objetivos de
desempenho do sistema Web

Documento de
visão (saída da
categoria A)

Documento de
visão contendo
análise das
consequências do
mau desempenho
do sistema Web
Documento de
visão contendo os
objetivos de
desempenho

Analista de
Sistemas

Análise de
Requisitos

Utilizar o modelo de custo da
qualidade para justificar as
atividades de avaliação do
desempenho

Documento de
visão (saída da
categoria A)

Justificativa
segundo o modelo
do custo da
qualidade

Aplicar o checklist de
desempenho

Checklist de
desempenho

Checklist
preenchido

Analista e
Programador

Análise e
Desenho

Realizar medições dinâmicas

Documentação de
projeto do sistema

Relatório das
medições
dinâmicas

Programador

Codificação

Documentação de
projeto do sistema

Relatório de teste
de carga

Testador

Testes

Realizar testes de carga
Implementar melhorias de
desempenho (no código, na
arquitetura ou na infra-estrutura)

Documento de
solicitação de
mudanças

Documentação de
projeto do sistema

Analista e
Programador

Análise e
Desenho e
Codificação

Evidenciar, por meio da
documentação, se o sistema
Web atende aos objetivos de
desempenho

Checklist, relatório
das medições
dinâmicas, relatório
de testes de carga

Documentação
com as evidências
de atendimento dos
objetivos de

Analista

Implantação
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Categorias

Descrição

Atividades

D. Quando e Onde?
(Ambiente)

Esta categoria trata da questão
temporal e da logística da
avaliação do desempenho de
sistemas Web.

Definir as etapas do ciclo de vida
nas quais ocorrerão as
atividades de avaliação de
desempenho

Documentos
Entrada

de

desempenho
Documentos
Saída

de

Responsável

Ciclo de Vida
Análise de
Requisitos;
Análise e
Desenho;
Codificação;
Testes e
Implantação

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Gerente de
Projeto
Analista de
Sistemas
Programador
Testador

Definir o ambiente (de
desenvolvimento, integração ou
homologação) onde a avaliação
será realizada
E. Quem?

1

Esta categoria trata das
pessoas envolvidas no
processo de avaliação do
desempenho.

Definir os envolvidos no
processo de avaliação de
desempenho

Quadro 2 - Descrição do Framework para avaliação de desempenho de sistemas Web

Não se aplica
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A figura 4 ilustra o fluxo das atividades do método proposto para avaliação do
desempenho de sistemas Web.

Identificar Sistema
Web alvo de
avaliação do
desempenho

Definir os
objetivos de
desempenho do
sistema Web
Utilizar o modelo de
custo da qualidade
para justificar as
atividades de
avaliação de
desempenho

Aplicar o checklist
de desempenho na
fase de projeto do
sistema Web

S
Código do
sistema Web
finalizado e aderente
ao checklist?

Realizar medições
dinâmicas unitárias
de desempenho

Há
oportunidades de
melhoria do
desempenho?

N

S

Retrabalhar

Efetuar testes de
carga

N

Há
oportunidades de
melhoria do
desempenho?

N

S

Retrabalhar

Evidenciar que o
sistema Web atende a
objetivos de
desempenho
estabelecidos

Figura 4 - Fluxo das atividades para a avaliação de desempenho de sistemas Web

3.2 Etapas do método
O método proposto para avaliação de desempenho de sistemas Web é
composto por doze etapas que são descritas abaixo:
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3.2.1 Identificar sistema Web alvo de avaliação do desempenho
Propósito: esta atividade tem o propósito de identificar se um determinado
sistema Web possui características que o tornam elegível para o processo de
avaliação de desempenho.
Descrição: nem todos os sistemas Web têm o desempenho como um fator
crítico. A identificação de um sistema elegível ao proceso de avaliação de
desempenho é feita pela análise de eventuais conseqüências em decorrência do
mau desempenho do sistema Web em questão, tais como: afetar a relação com
clientes; afetar a execução de atividades associadas a negócios críticos; perder
receitas, perder competitividade; necessidade de aumentar os recursos alocados ao
projeto de desenvolvimento do sistema; cancelamento do projeto, etc.
Exemplo: considerando-se que um sistema Web demore 8 segundos para
realizar uma determinada consulta que deveria ser concluída em 4 a 6 segundos,
resultando na perda de 60% dos pedidos dos clientes, pode-se constatar o baixo
desempenho do sistema resultando em perdas financeiras: uma conseqüência que o
tornaria elegível para o processo de avaliação de desempenho.
Estrutura analítica de trabalho: conforme ilustrado pela figura 5, o gerente de
projeto, responsável pela atividade, realiza a análise de conseqüências em
decorrência de eventual mau desempenho do sistema Web, tomando, como base, o
documento de visão (veja exemplo no apêndice B) que contém, nas suas sessões
internas, a descrição sobre visão geral do sistema e seus requisitos de desempenho.
Após a análise das eventuais conseqüências, o gerente de projeto atualiza o
documento de visão com o resultado da análise de conseqüências.

Figura 5 - Análise de conseqüências do mau desempenho de sistema Web

3.2.2 Definir os objetivos de desempenho do sistema Web
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Propósito: esta atividade tem o propósito de especificar, de forma quantitativa,
quais são os objetivos de desempenho do sistema Web, alvo da avaliação de
desempenho.
Descrição: a definição dos objetivos de desempenho de um sistema Web
especifica critérios quantitativos que permite avaliar quando o sistema atinge o
desempenho alvo. Sem parâmetros quantitativos, torna-se difícil evoluir na
avaliação, e nunca se saberá quando os objetivos foram atingidos. Para sistemas
Web, o método propõe que os objetivos de desempenho sejam estabelecidos em
termos de tempo de resposta para um dado cenário de utilização sob a perspectiva
do usuário, ou seja, a quantidade de segundos necessários para responder a uma
dada requisição de um usuário. A partir de objetivos bem definidos de desempenho,
pode-se encerrar os trabalhos de avaliação quando eles forem atingidos, não sendo
necessário ultrapassar esse nível.
Estrutura analítica de trabalho: conforme ilustrado pela figura 6, o analista
sistemas, a partir do documento de visão contendo os requisitos funcionais (tipos
funcionalidades), identifica os cenários críticos e estabelece os objetivos
desempenho de cada cenário, registrando esses dados no documento de visão
sistema.

de
de
de
do

Documento de visão com
análise de consequências
do mau desempenho do
sistema web

Analista de Sistemas

Definição dos objetivos de
desempenho do sistema
Web

Documento de visão
contendo os objetivos de
desempenho do sistema

Figura 6 - Definição dos objetivos de desempenho do sistema Web

3.2.3 Utilizar o modelo de custo da qualidade para justificar a
utilização do processo de avaliação de desempenho de sistemas
Web
Propósito: esta atividade tem o propósito de obter uma justificativa econômica
para a utilização do processo de análise de desempenho.
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Descrição: segundo o modelo de custo da qualidade, para se reduzir o custo
total da qualidade deve-se investir nas atividades de prevenção e verificação, de
forma que se obtenha a redução dos custos de falhas internas e externas (gráfico 4).
Exemplo: Sabe-se que as falhas externas provavelmente são as de maior
montante financeiro. Considerando-se que um sistema demore 8 segundos para
realizar um consulta que deveria ser concluída em 4 a 6 segundos, resultando em
perda de 60% dos pedidos, será possível calcular a perda financeira direta
decorrente do mau desempenho da consulta desde que se saiba o valor médio de
um pedido do cliente.
Como o modelo aqui proposto para a avaliação do desempenho de sistemas
Web se apóia em atividades de prevenção (checklist de desempenho) e atividades
de verificação (medição dinâmica de desempenho e teste de carga), em hipótese, os
custos dessas atividades serão inferiores ao das falhas internas e externas,
justificando-se, assim, a aplicação do método. Não é propósito deste método,
calcular o custo total de qualidade para um determinado sistema Web, mas apenas
utilizá-lo como uma justificativa para a avaliação do desempenho do sistema.
Estrutura analítica de trabalho: conforme ilustrado pela figura 7, o analista de
sistemas, responsável pela atividade, com base nas informações sobre as eventuais
conseqüências do mau desempenho do sistema Web, contida no documento de
visão do sistema, efetua uma análise do custo da qualidade, utilizando-se da
equação CdQ = (Cprev+Cver) + (Cfin+Cfex), onde:
CdQ= Custo da qualidade;
Cprev= Custo de prevenção;
Cver= Custo da verificação;
Cfin= Custo das falhas internas;
Cfex= Custo das falhas externas.

Figura 7 – Análise do custo da qualidade
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3.2.4 Aplicar o checklist de desempenho na fase de projeto do
sistema Web e verificar a aderência do sistema ao checklist
Propósito: esta atividade tem o propósito de utilizar o checklist de
desempenho como orientador para as etapas de análise, desenho e codificação do
sistema Web. Ao final desta atividade, o analista de sistemas e o programador
identificam o nível de aderência do sistema ao checklist
Descrição: esta etapa do método propõe a aplicação de um checklist de boas
práticas, visando ao desempenho já na fase de projeto dos sistemas Web . Esta
atividade pode ser classificada como de prevenção, segundo o modelo do custo da
qualidade (item 2.5). O checklist proposto foi criado a partir da revisão bibliográfica
descrita nos itens 2.4.2.1, 2.4.2.2 e 2.4.2.3. Acredita-se que ele seja útil aos
analistas de sistemas e programadores como um guia capaz de orientar o projeto
dos sistemas Web, que possua requisitos críticos de desempenho, por meio de
princípios, padrões e antipadrões de desempenho que devam ser considerados
durante a fase de projeto, reduzindo, assim, problemas que só seriam detectados
em fases mais avançadas do desenvolvimento, ou mesmo quando o sistema estiver
em produção.
Estrutura Analítica de Trabalho: o analista de sistemas e o programador
utilizam o checklist durante as atividades de definição da arquitetura do sistema e de
codificação, seguindo e contextualizando as boas práticas propostas por ele. O
quadro 3 apresenta o checklist para avaliação de desempenho de sistemas Web.
1. Princípios para o desempenho
A. Os programas são executados na
estação cliente ou no servidor de acordo
com a proximidade dos dados
necessários para seu processamento?

B. O uso de recursos compartilhados,
como conexão de banco de dados, é
alocado o mais tarde possível e liberado
rapidamente?

C. O acesso a recursos compartilhados,
como conexão de banco de dados, é
feito através de um pool de conexões?

Explicação
Se o processamento
envolve muita
interação com o
cliente, deve-se
movê-lo para próximo
do cliente. Se o
processamento
interage
intensivamente com
banco de dados,
deve-se movê-lo para
próximo dos dados.
O tempo de retenção
para uso de um
recurso
compartilhado, como
uma conexão de
banco de dados, deve
ser o mínimo
possível. Assim,
deve-se considerar a
técnica de alocar o
recurso o mais tarde
possível e liberá-lo
rapidamente.

Fonte
Principio de
localidade

Recursos que são
escassos e
dispendiosos para
serem criados, como
uma conexão com um
banco de dados
devem ser acessados
através de um pool de
conexões. Isso ajuda
a eliminar problemas
de desempenho
associados ao
estabelecimento de

Princípio de
recursos
compartilhados

Principio de
recursos
compartilhados

S

Avaliação
N
N.A

Comentários
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D1. O sistema utiliza-se adequadamente
de técnicas de caching?

D2. As validações de dados de entrada
são feitas o mais cedo possível?

E1. As alterações de dados de uma ou
mais tabelas do banco de dados são
realizadas de forma incremental nas
linhas que sofreram alterações e não em
toda a tabela?

E2. As operações de saída são
realizadas progressivamente, exibindo
uma porção inicial em vez de bloquear e
tentar exibir um conjunto completo de
dados para o usuário?

F1. O sistema não possui concentração
de acesso a certos dados comuns a
todos os usuários do sistema?

F2. O sistema não possui fontes de
contenção, como a execução de
operações longas de entrada e saída?

acesso aos recursos.
Deve-se evitar o
trabalho
desnecessário. O
uso adequado de
técnicas de caching
reduz o
processamento
desnecessário.
Deve-se evitar o
trabalho
desnecessário. O
uso de técnicas de
“validação de dados
de entrada” o mais
cedo possível reduz o
processamento
desnecessário.
Devem-se utilizar
boas práticas para
manipular alterações
de dados, como a
realização de
atualizações
incrementais. Quando
houver alteração em
algumas linhas de
uma tabela, deve-se
processar apenas a
porção que mudou.
Devem-se produzir as
saídas de dados de
forma progressiva.
Não se deve bloquear
um conjunto completo
de dados quando se
pode exibir uma
porção inicial e dar
alguma interatividade
para o usuário mais
rapidamente.
Pequenas tabelas em
banco de dados
provavelmente não
terão problema com
operações de entrada
e saída, mas podem
ser acessadas com
muita freqüência por
muitos clientes,
causando um ponto
de concentração de
acesso.
Deve-se evitar o
bloqueamento no
acesso de recursos,
pois pode provocar
uma fila para o
atendimento de
solicitações. Num
banco de dados,
tabelas grandes
devem ser indexadas,
com muita atenção,
para evitar
bloqueamento em
operações intensivas
de entrada e saída.
Técnicas para
redução de contenção
incluem a redução do
tempo de retenção
dos recursos.

Principio de
processamento
versus
freqüência

Principio do
Fixing Point

Principio de
processamento
versus
freqüência

Principio de
processamento
versus
freqüência

Principio de
distribuição da
carga

Principio de
distribuição da
carga
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G. O sistema faz uso de processamento
de tarefas independentes de entrada e
saída de forma assíncrona?

O processamento
assíncrono oferece
maiores benefícios
para tarefas
intensivas em
operações de E/S,
mas tem benefícios
limitados para tarefas
intensivas em
operações de CPU
em máquinas
monoprocessadas,
devido ao ônus de
mudança de contexto.

Principio do
processamento
paralelo

Totalização Princípios para o
Desempenho
2. Padrões de desempenho
A. As funções mais utilizadas e portanto
as que terão mais impacto no
desempenho geral do sistema fazem uso
de poucas telas e funções para
completar uma determinada operação?

B. O sistema utiliza-se de algum
esquema de priorização para execução
de funções mais críticas durante um pico
temporário de sobrecarga?
C. As classes ou funções do sistema
possuem granularidades adequadas ao
tipo de informações que elas manipulam,
evitando a ocorrência de freqüentes
requisições para se obter informações
parciais?
D. O sistema não faz uso de
processamento em lote para as tarefas
nas quais o tempo de inicialização é
maior que o tempo de processamento da
tarefa?

E. O sistema adota rotas alternativas
para operações de atualização de
tabelas em banco de dados, as quais
demandam acesso exclusivo?

F. Havendo funcionalidades no sistema
que demandam sua utilização por um
grande número de usuários de forma
concentrada num determinado período
do dia, o sistema implementa mecanismo

Explicação
Geralmente o
sistema posui um
subconjunto de
funcionalidades
que é mais
freqüentemente
utilizado. Esse
subconjunto de
funcionalidades
deve ser otimizado.
O sistema deve
priorizar as tarefas
mais importantes.

Fonte
Fast Path
Principio de
centralização

As classes ou
funções do
sistemas devem
estar
adequadamente
definidas em
função dos dados
que manipularão.
Este problema
pode ocorrer por
exemplo, quando
muitas linhas
devem ser
inseridas em um
banco de dados,
causando gasto de
tempo para
identificar o local
de inserção,
identificar os
índices a serem
alterados, e outros
requisitos do banco
de dados para o
processamento
Este problema
ocorre
freqüentemente em
sistemas com
banco de dados,
quando muitos
processos
necessitam acesso
exclusivo a uma
determinada
tabela, geralmente
para fazer uma
atualização
Exemplo: geração
de um relatório
gerencial nos
primeiros dez
minutos do

Acoplamento
Princípios da
centralização,
localidade e
processamento
versus freqüência.

First Things First
Princípio de
centralização

Batching
Princípio de
processamento
versus frequência

Alternate Routes
Princípio da
distribuição da
carga

Flex Time
Principio da
distribuição da
carga

S

Avaliação
N
N.A

Comentários
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para distribuição da utilização em
diferentes períodos do dia ?
G. O sistema não possui funções que
são executadas repetidamente em
determinados intervalos de tempo e que
possuem altos tempos de
processamento?

expediente de
trabalho de uma
equipe de diversos
gerentes de venda.
Obviamente, neste
cenário, o tempo
de processamento
deve ser menor
que o intervalo de
tempo entre um
processamento e
outro. Deve-se
buscar diminuir o
tempo de
processamento,
reduzindo os
requisitos de
processamento

Princípio da
centralização

Totalização Padrões de Desempenho
3. Anti-Padrões de desempenho
A. O sistema possui uma classe
responsável por todo o trabalho do
sistema, ou por todos os dados do
sistema ?

Explicação
O uso de uma classe
única, nestas
condições, resulta em
tráfego excessivo de
mensagens e pode
degradar o
desempenho.

Fonte
Violação do
princípio de
localidade e de
processamento
versus
freqüência

B. O sistema faz uso de pesquisas em
banco no qual sejam necessárias
diversas pesquisas em diversas tabelas
para se obter um determinado resultado?

O impacto no
desempenho é causado
pelo processamento do
grande número de
pesquisas nas tabelas
até se obter o resultado
final. Isso pode ser um
problema quando o
dado está num servidor,
e cada pesquisa é
transmitida pela rede,
até se obter o resultado
final
Quando um objeto é
criado, uma porção de
memória é alocada para
ele e é executado o
código de inicialização
dos objetos. Quando o
objeto não é mais útil a
limpeza da memória é
necessária e a memória
alocada deve ser
liberada, para evitar
vazamento de memória.
Enquanto o ônus para
criar e destruir apenas
um objeto é pequeno,
quando um grande
número de objetos
necessita ser
freqüentemente criado e
destruído, o impacto no
desempenho pode ser
significativo.

Violação do
princípio de
localidade e
fixing point

C. O sistema faz uso excessivo de
alocação dinâmica, criando e destruindo
uma grande quantidade de objetos
durante sua execução?

D. O sistema possui algum tipo de
funcionalidade que causa um gargalo no
desempenho e enfileira o processamento
de outras funcionalidades ?

S

Avaliação
N
N.A

Violação do
princípio de
fixing point,
localidade e
processamento
versus
freqüência.

Violação do
princípio de
recursos
compartilhados e
de distribuição
da carga

Totalização Anti-Padrões de
desempenho

Quadro 3 - Checklist para avaliação de desempenho de sistemas Web.

Comentários
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A figura 8 apresenta a estrutura analítica da aplicação do checklist de
desempenho

Figura 8 – Aplicação do checklist de desempenho

3.2.5 Efetuar medições dinâmicas de desempenho
Verificar se há oportunidades de melhoria no código
Efetuar retrabalhos no código visando à melhoria do desempenho
Propósito: estas atividades têm o propósito de verificar os tempos de
execução do código implementado para, a partir disso, verificar se é possível fazer
melhorias no código e, em seguida, implementá-las.
Descrição: a medição dinâmica do código fonte é a primeira oportunidade de
se verificar o desempenho das funções ou métodos que compõem o sistema Web.
Ela indicará o tempo gasto para a execução dos métodos ou funções, permitindo,
assim, que o programador avalie o desempenho do código produzido e
eventualmente identifique oportunidades de melhorias, evitando que um
determinado método ou função lenta se transforme, posteriormente, em um gargalo
de desempenho, quando o sistema for submetido a uma determinada carga de
usuários. As medições dinâmicas de desempenho são abordadas no item 2.4.3 da
revisão bibliográfica. Esta atividade contribui com a redução do custo da qualidade e
se constitui numa atividade de verificação.
Estrutura analítica de trabalho: conforme ilustrado pela figura 9, a partir da
documentação do projeto e de posse do código fonte do sistema Web, o
programador identifica os cenários críticos quanto ao desempenho do sistema em
questão e exercita cada cenário individualmente. A medição dinâmica do tempo de
execução do código é realizada pela ferramenta de software DevPartner
Performance Analysis. Os resultados obtidos são analisados visando identificar
eventuais oportunidades de melhoria no código. Existindo essa oportunidade, o
código é alterado e, posteriormente, realiza-se nova medição dinâmica. Este
processo pode ser repetido até o programador julgar que o código está
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adequadamente otimizado. As medições realizadas são registradas para compor o
relatório com os resultados das medições dinâmicas.

Figura 9 – Execução das medições dinâmicas de desempenho

3.2.6 Efetuar testes de carga no sistema Web
Verificar se há oportunidades de melhoria do desempenho
Propósito: esta atividade tem o propósito de submeter o sistema Web a uma
determinada carga de usuários concorrentes e obter os tempos de respostas de
cada cenário alvo da avaliação.
Descrição: o tempo de resposta percebido por um usuário de uma
determinada função de um sistema Web é composto pelo tempo de rede e pelo
tempo do Web Site. Para que se possa medir esse tempo de resposta, deve-se
exercitar, por meio do teste de carga, os cenários críticos quanto ao desempenho,
submetendo-os a um determinado número de usuários concorrentes. Assim,
medem-se os tempos de resposta dos cenários críticos, simulando o uso real do
sistema Web. Com os resultados obtidos, é possível conhecer quais cenários
possuem os tempos de respostas mais significativos e identificar eventuais
oportunidades de otimização nas configurações do Web Site, no banco de dados e
no próprio sistema Web. Esta atividade pode ser classificada como de verificação,
segundo o modelo do custo da qualidade (item 2.5). O teste de carga é abordado no
item 2.4.4.3 da revisão bibliográfica.
Estrutura analítica de trabalho: conforme ilustrado pela figura 10, a partir da
documentação de projeto do sistema, o testador elabora o plano de testes que pode
contemplar os seguintes tópicos: objetivos de desempenho do sistema; modelo de
carga, que reflete aspectos de temporização da distribuição da carga dos usuários
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nos respectivos cenários críticos de desempenho; ambiente de execução dos testes;
arquitetura do sistema Web; telas do sistema utilizadas nos cenários críticos;
processo utilizado para realização dos testes de carga; organização dos scritps de
testes; e resultados dos testes.
Finalizado o plano de testes, o testador, a partir de uma ferramenta de
software para automação de testes de desempenho, inicia a geração dos scripts de
testes para cada cenário que será exercitado pelo teste de carga. Com o conjunto de
scripts pronto, o testador os organiza de tal forma que represente a seqüência
desejada para a execução dos testes e inicia a execução dos testes propriamente
ditos. Após a execução ser concluída, o testador avalia os resultados e, se válidos,
passa a elaborar a sessão de resultados do teste, do relatório de testes de carga.
Caso os resultados sejam inválidos, o testador identifica a causa, corrigindo-a e
reexecutando os testes. Em decorrência dos resultados dos testes de carga, o
testador pode gerar um documento de solicitação de mudanças para que o analista
de sistemas, ou o programador implementem eventuais alterações para a melhoria
do desempenho.

Figura 10 – Execução dos testes de carga no sistema

3.2.7 Efetuar retrabalhos no sistema visando à melhoria do
desempenho segundo os testes de carga
Propósito: esta atividade tem o propósito de implementar eventuais melhorias
na arquitetura, ou no código do sistema Web, de acordo com os resultados dos
testes de carga.
Descrição: em decorrência dos resultados dos testes de carga, pode ser
necessário efetuar alterações na arquitetura do sistema Web para se obter uma
melhoria no desempenho. As mudanças na arquitetura podem envolver desde
alterações de parâmetros em servidores de banco de dados, servidores de aplicação
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ou na rede, até alterações associadas à implementação física ou lógica do sistema
Web. Eventualmente pode ser necessário, também, efetuar alterações no próprio
código do sistema Web para se obter uma melhoria no desempenho.
Estrutura analítica de trabalho: conforme ilustrado pela figura 11, a partir da
análise do relatório de testes de carga e da solicitação de melhorias para o
desempenho, o analista pode implementar as alterações necessárias na arquitetura
do sistema. Após a implementação, o analista atualiza a documentação do projeto e
submete o sistema a novo teste de carga. Assim como o analista é responsável por
alterações na arquitetura, o programador é o responsável por eventuais alterações
no código fonte do sistema Web. Após sua alteração, o programador atualiza a
documentação do projeto e submete o sistema a novo teste de carga.

Relatório de testes
de carga
Solicitação de melhorias
para o desempenho

Avalia solicitação
Implementa melhorias no
código do sistema

Avalia solicitação
Implementa melhorias na
arquitetura do sistema
Analista de
Sistemas

Programador

Documentação do
projeto atualizada

Figura 11 – Realização de retrabalhos no sistema

3.2.8 Evidenciar, por meio do checklist, dos relatórios de medições
dinâmicas e de testes de carga, que o sistema Web atende aos
objetivos de desempenho pré-estabelecidos
Propósito: esta atividade tem o propósito de evidenciar que o sistema Web
atende aos objetivos de desempenho pré-estabelecidos.
Descrição: para que o sistema Web possa ser implantado, é importante que
seja evidenciado que ele atende aos objetivos de desempenho estabelecidos. Essa
evidência pode ser dada por meio dos documentos do checklist de desempenho, do
relatório com o resultado das medições dinâmicas e do relatório de testes de carga.
Estrutura analítica de trabalho: conforme ilustrado pela figura 12, o analista de
sistemas deve ser o responsável pela geração das evidências capazes de
comprovar que o sistema Web atende aos objetivos de desempenho estabelecidos.
A documentação do projeto é atualizada e complementada com essas evidências.
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Figura 12 – Gerar evidências de que o sistema atende aos objetivos de desempenho
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Capítulo 4
4 Exemplo de aplicação do método para
validação do checklist
Visando demonstrar a validade do checklist proposto pelo método optou-se
por realizar um estudo de caso, com o desenvolvimento de um pequeno sistema
Web, com duas versões: uma otimizada e outra não otimizada para o desempenho,
segundo aplicação do checklist. Posteriormente foram executados as medições
dinâmicas de desempenho do código e os testes de carga para as versões
otimizada e não otimizada do sistema de papelaria virtual. Com os resultados
obtidos evidência-se a influência dos itens do checklist no desempenho do sistema.

4.1 Descrição do sistema utilizado para validação do
checklist: papelaria virtual
O objetivo deste caso é, a partir do checklist de desempenho, construir um
pequeno sistema Web que simula uma papelaria virtual em duas versões: uma
otimizada para o desepenho e, portanto aderente ao checklist e outra versão não
otimizada para o desempenho em desacordo com o checklist. O propósito final é o
de demonstrar, por meio das medições dinâmicas de desempenho e dos testes de
carga, que a versão do sistema Web aderente ao checklist possui desempenho
superior ao da versão não aderente, evidenciando que o checklist influencia o
desempenho do sistema.
O sistema Web papelaria virtual foi desenvolvido simulando as seguintes
funcionalidades:
A. Exibição de um catálogo de produtos: contém o código do produto,
descrição, preço e um campo que representa se o cliente deseja adquirir o
produto utilizando s (sim) ou n (não). A figura 13 ilustra esta funcionalidade.
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Figura 13 – Tela de exibição do catálogo de produtos
B. Aquisição de produtos: a partir do catálogo de produtos exibido ao
cliente, pode-se selecionar um determinado produto no hiperlink associado ao
código do produto. O sistema exibirá uma tela com a descrição do produto
selecionado e permitirá que o cliente altere o campo Comprar, para s (sim) ou n
(não). A figura 14 ilustra esta funcionalidade.

Figura 14 – Tela de aquisição de produtos
Após optar pela compra do produto, o cliente seleciona o botão Grava
Alteração, exibido a figura 14, para confirmar a aquisição do produto. O sistema
responde retornando à tela do catálogo de produtos, exibindo o estado atualizado
referente à confirmação da compra do produto, conforme ilustrado na figura 15.
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Figura 15 – Tela de produtos do pedido do cliente
C. Fechamento do pedido: após o cliente ter escolhido os itens desejados, o
pedido é finalizado por meio do botão Confirma Pedido exibido na figura 15. O
sistema responde com a tela do pedido final, a qual relaciona os itens constantes no
pedido do cliente, conforme ilustrado na figura 16.

Figura 16 – Tela de pedido final do cliente
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4.2 Aplicação do checklist de desempenho para a
versão otimizada
Para demonstrar a utilidade do checklist, a versão otimizada do sistema de
papelaria virtual foi construida aplicando-se os princípios de desempenho 1-A , 1-B ,
1-C, 1-E1 , 1-E2 e o padrão de desempenho 2A. Neste sistema, não foi analisado o
comportamento de antipadrões de desempenho. O quadro 4 detalha a aplicação dos
princípios de desempenho.
1. Princípios para o desempenho
A. Os programas são executados na
estação cliente ou no servidor, de acordo
com a proximidade dos dados
necessários para seu processamento?

B. O uso de recursos compartilhados,
como conexão de banco de dados, é
alocado o mais tarde possível e liberado
rapidamente?

C. O acesso a recursos compartilhados,
como conexão de banco de dados, é
feito através de um pool de conexões?

D1. O sistema utiliza-se adequadamente
de técnicas de caching?

D2. As validações de dados de entrada
são feitas o mais cedo possível?

Avaliação
N
N.A

Comentários
O sistema
implementa uma
store procedure
para gerar o
fechamento do
pedido.

Explicação
Se o processamento
envolve muita
interação com o
cliente, deve-se
movê-lo para próximo
do cliente. Se o
processamento
interage
intensivamente com
banco de dados,
deve-se movê-lo para
próximo dos dados.
O tempo de retenção
para uso de um
recurso
compartilhado, como
uma conexão de
banco de dados, deve
ser o mínimo
possível. Assim,
deve-se considerar a
técnica de alocar o
recurso o mais tarde
possível e liberá-lo
rapidamente.

Fonte
Princípio de
localidade

S
X

Principio de
recursos
compartilhados

X

O sistema abre
as conexões
antes das
operaçõe com
banco de dados
e são fechadas
ao termino da
operação

Recursos que são
escassos e
dispendiosos para
serem criados, como
uma conexão com um
banco de dados
devem ser acessados
através de um pool de
conexões. Isso ajuda
a eliminar problemas
de desempenho
associados ao
estabelecimento de
acesso aos recursos.
Deve-se evitar o
trabalho
desnecessário. O
uso adequado de
técnicas de caching
reduz o
processamento
desnecessário.
Deve-se evitar o
trabalho
desnecessário. O
uso de técnicas de
“validação de dados
de entrada” o mais
cedo possível reduz o

Princípio de
recursos
compartilhados

X

A conexão com
o banco de
dados é feita por
meio de um pool
de conexões.

Principio de
processamento
versus
freqüência

X

Principio do
Fixing Point

X
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E1. As alterações de dados de uma ou
mais tabelas do banco de dados são
realizadas de forma incremental nas
linhas que sofreram alterações e não em
toda a tabela?

E2. As operações de saída são
realizadas progressivamente, exibindo
uma porção inicial em vez de bloquear e
tentar exibir um conjunto completo de
dados para o usuário?

F1. O sistema não possui concentração
de acesso a certos dados comuns a
todos os usuários do sistema?

processamento
desnecessário.
Devem-se utilizar
boas práticas para
manipular alterações
de dados, como a
realização de
atualizações
incrementais. Quando
houver alteração em
algumas linhas de
uma tabela, deve-se
processar apenas a
porção que mudou.
Devem-se produzir as
saídas de dados de
forma progressiva.
Não se deve bloquear
um conjunto completo
de dados quando se
pode exibir uma
porção inicial e dar
alguma interatividade
para o usuário mais
rapidamente.
Pequenas tabelas em
banco de dados
provavelmente não
terão problema com
operações de entrada
e saída, mas podem
ser acessadas com
muita freqüência por
muitos clientes,
causando um ponto
de concentração de
acesso.

Principio de
processamento
versus
freqüência

X

A atualização do
catálogo de
produtos é feita
apenas para a
linha que contém
o produto
selecionado
como sim (s).

Principio de
processamento
versus
freqüência

X

Quando é
carregada a
página principal,
são exibidos
apenas 20 itens
por página.

Principio de
distribuição da
carga

X

F2. O sistema não possui fontes de
contenção, como a execução de
operações longas de entrada e saída?

Deve-se evitar o
bloqueamento no
acesso de recursos,
pois pode provocar
uma fila para o
atendimento de
solicitações. Num
banco de dados,
tabelas grandes
devem ser indexadas,
com muita atenção,
para evitar
bloqueamento em
operações intensivas
de entrada e saída.
Técnicas para
redução de contenção
incluem a redução do
tempo de retenção
dos recursos.

Principio de
distribuição da
carga

X

G. O sistema faz uso de processamento
de tarefas independentes de entrada e
saída de forma assíncrona?

O processamento
assíncrono oferece
maiores benefícios
para tarefas
intensivas em
operações de E/S,
mas tem benefícios
limitados para tarefas
intensivas em
operações de CPU
em máquinas
monoprocessadas,
devido ao ônus de
mudança de contexto.

Principio do
processamento
paralelo

X

Totalização Princípios para o
Desempenho

5

2

3
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Quadro 4 - Aplicação dos princípios de desempenho – versão otimizada
O quadro 5 detalha a aplicação do padrão 2A de desempenho para a versão
otimizada do sistema Web papelaria virtual.
2. Padrões de desempenho
A. As funções mais utilizadas e portanto
as que terão mais impacto no
desempenho geral do sistema fazem uso
de poucas telas e funções para
completar uma determinada operação?

B. O sistema utiliza-se de algum
esquema de priorização para execução
de funções mais críticas durante um pico
temporário de sobrecarga?
C. As classes ou funções do sistema
possuem granularidades adequadas ao
tipo de informações que elas manipulam,
evitando a ocorrência de freqüentes
requisições para se obter informações
parciais?
D. O sistema não faz uso de
processamento em lote para as tarefas
nas quais o tempo de inicialização é
maior que o tempo de processamento da
tarefa?

E. O sistema adota rotas alternativas
para operações de atualização de
tabelas em banco de dados, as quais
demandam acesso exclusivo?

F. Havendo funcionalidades no sistema
que demandam sua utilização por um
grande número de usuários de forma
concentrada num determinado período
do dia, o sistema implementa mecanismo
para distribuição da utilização em
diferentes períodos do dia ?
G. O sistema não possui funções que
são executadas repetidamente em
determinados intervalos de tempo e que
possuem altos tempos de
processamento?

Fonte
Fast Path
Principio de
centralização

As classes ou
funções do
sistemas devem
estar
adequadamente
definidas em
função dos dados
que manipularão.
Este problema
pode ocorrer por
exemplo, quando
muitas linhas
devem ser
inseridas em um
banco de dados,
causando gasto de
tempo para
identificar o local
de inserção,
identificar os
índices a serem
alterados, e outros
requisitos do banco
de dados para o
processamento
Este problema
ocorre
freqüentemente em
sistemas com
banco de dados,
quando muitos
processos
necessitam acesso
exclusivo a uma
determinada
tabela, geralmente
para fazer uma
atualização
Exemplo: geração
de um relatório
gerencial nos
primeiros dez
minutos do
expediente de
trabalho de uma
equipe de diversos
gerentes de venda.
Obviamente, neste
cenário, o tempo
de processamento
deve ser menor
que o intervalo de

Acoplamento
Princípios da
centralização,
localidade e
processamento
versus freqüência.

X

Batching
Princípio de
processamento
versus frequência

X

First Things First
Princípio de
centralização

S
X

Avaliação
N
N.A

Explicação
Geralmente o
sistema posui um
subconjunto de
funcionalidades
que é mais
freqüentemente
utilizado. Esse
subconjunto de
funcionalidades
deve ser otimizado.
O sistema deve
priorizar as tarefas
mais importantes.

X

Alternate Routes
Princípio da
distribuição da
carga

X

Flex Time
Principio da
distribuição da
carga

X

Princípio da
centralização

X

Comentários
Ao utilizar a função
de gerar pedido, o
pedido é exibido na
próxima tela
exibida de forma
direta.
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tempo entre um
processamento e
outro. Deve-se
buscar diminuir o
tempo de
processamento,
reduzindo os
requisitos de
processamento

Totalização Padrões de Desempenho

1

3

3

Quadro 5 – Aplicação do padrão 2A de desempenho
Conclusão: A aplicação dos princípios de desempenho 1-A, 1-B, 1-C, 1-E1, 1-E2 e
do padrão 2A do checklist, ao sistema de papelaria virtual, resultou nos seguintes
percentuais de aderência do sistema da papelaria virtual:
35,3 % atende;
29,4 % não atende;
35,3 % não se aplicam.

4.3 Aplicação do checklist de desempenho para a
versão não otimizada
A versão não otimizada do sistema Web papelaria virtual foi construída não se
aplicando os princípios de desempenho 1-A, 1-B, 1-C, 1-E1, 1-E2 e do padrão 2A
aplicados na versão otimizada. O objetivo é demonstrar, com as medições
dinâmicas e com os testes de carga, que a versão otimizada possui melhor
desempenho que a versão não otimizada, evidenciando, assim, que o checklist
contribui para a construção de sistemas com melhor desempenho. Neste sistema,
não foi analisado o comportamento de antipadrões de desempenho. O quadro 6
detalha os princípios de desempenho que não foram aplicados na versão não
otimizada.
1. Princípios para o desempenho
A. Os programas são executados na
estação cliente ou no servidor, de acordo
com a proximidade dos dados
necessários para seu processamento?

B. O uso de recursos compartilhados,
como conexão de banco de dados, é
alocado o mais tarde possível e liberado
rapidamente?

C. O acesso a recursos compartilhados,

S

Avaliação
N
N.A
X

Comentários
O sistema faz uso do
comando select em
vez de store
procedure para gerar
o fechamento do
pedido.

Explicação
Se o processamento
envolve muita
interação com o
cliente, deve-se
movê-lo para próximo
do cliente. Se o
processamento
interage
intensivamente com
banco de dados,
deve-se movê-lo para
próximo dos dados.
O tempo de retenção
para uso de um
recurso
compartilhado, como
uma conexão de
banco de dados, deve
ser o mínimo
possível. Assim,
deve-se considerar a
técnica de alocar o
recurso o mais tarde
possível e liberá-lo
rapidamente.

Fonte
Princípio de
localidade

Principio de
recursos
compartilhados

X

A aplicação abre as
conexões antes das
operações com banco
de dados. Elas ficam
abertas até o término
da aplicação.

Recursos que são

Princípio de

X

Não é utilizado o pool
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como conexão de banco de dados, é
feito através de um pool de conexões?

D1. O sistema utiliza-se adequadamente
de técnicas de caching?

D2. As validações de dados de entrada
são feitas o mais cedo possível?

E1. As alterações de dados de uma ou
mais tabelas do banco de dados são
realizadas de forma incremental nas
linhas que sofreram alterações e não em
toda a tabela?

E2. As operações de saída são
realizadas progressivamente, exibindo
uma porção inicial em vez de bloquear e
tentar exibir um conjunto completo de
dados para o usuário?

F1. O sistema não possui concentração
de acesso a certos dados comuns a
todos os usuários do sistema?

F2. O sistema não possui fontes de
contenção, como a execução de
operações longas de entrada e saída?

escassos e
dispendiosos para
serem criados, como
uma conexão com um
banco de dados
devem ser acessados
através de um pool de
conexões. Isso ajuda
a eliminar problemas
de desempenho
associados ao
estabelecimento de
acesso aos recursos.
Deve-se evitar o
trabalho
desnecessário. O
uso adequado de
técnicas de caching
reduz o
processamento
desnecessário.
Deve-se evitar o
trabalho
desnecessário. O
uso de técnicas de
“validação de dados
de entrada” o mais
cedo possível reduz o
processamento
desnecessário.
Devem-se utilizar
boas práticas para
manipular alterações
de dados, como a
realização de
atualizações
incrementais. Quando
houver alteração em
algumas linhas de
uma tabela, deve-se
processar apenas a
porção que mudou.
Devem-se produzir as
saídas de dados de
forma progressiva.
Não se deve bloquear
um conjunto completo
de dados quando se
pode exibir uma
porção inicial e dar
alguma interatividade
para o usuário mais
rapidamente.
Pequenas tabelas em
banco de dados
provavelmente não
terão problema com
operações de entrada
e saída, mas podem
ser acessadas com
muita freqüência por
muitos clientes,
causando um ponto
de concentração de
acesso.

recursos
compartilhados

de conexão com o
banco de dados.

Principio de
distribuição da
carga

X

Deve-se evitar o
bloqueamento no
acesso de recursos,
pois pode provocar
uma fila para o
atendimento de
solicitações. Num
banco de dados,
tabelas grandes

Principio de
distribuição da
carga

X

Principio de
processamento
versus
freqüência

X

Principio do
Fixing Point

X

Principio de
processamento
versus
freqüência

X

A atualização do
catálogo de produtos
é feita em todas as
linhas,
independentemente
de quais foram
alteradas.

Principio de
processamento
versus
freqüência

X

Quando é carregada
a página principal,
são exibidos todos os
registros existentes
no banco de dados.
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devem ser indexadas,
com muita atenção,
para evitar
bloqueamento em
operações intensivas
de entrada e saída.
Técnicas para
redução de contenção
incluem a redução do
tempo de retenção
dos recursos.
G. O sistema faz uso de processamento
de tarefas independentes de entrada e
saída de forma assíncrona?

O processamento
assíncrono oferece
maiores benefícios
para tarefas
intensivas em
operações de E/S,
mas tem benefícios
limitados para tarefas
intensivas em
operações de CPU
em máquinas
monoprocessadas,
devido ao ônus de
mudança de contexto.

Principio do
processamento
paralelo

Totalização Princípios para o
Desempenho

X

0

7

3

Quadro 6 - Princípios de desempenho que não foram aplicados na versão não
otimizada
O quadro 7 detalha a não aplicação do padrão 2A de desempenho para a
versão não otimizada do sistema Web papelaria virtual.
2. Padrões de desempenho
A. As funções mais utilizadas e portanto
as que terão mais impacto no
desempenho geral do sistema fazem uso
de poucas telas e funções para
completar uma determinada operação?

B. O sistema utiliza-se de algum
esquema de priorização para execução
de funções mais críticas durante um pico
temporário de sobrecarga?
C. As classes ou funções do sistema
possuem granularidades adequadas ao
tipo de informações que elas manipulam,
evitando a ocorrência de freqüentes
requisições para se obter informações
parciais?
D. O sistema não faz uso de
processamento em lote para as tarefas
nas quais o tempo de inicialização é
maior que o tempo de processamento da
tarefa?

Fonte
Fast Path
Princípio de
centralização

As classes ou
funções do
sistemas devem
estar
adequadamente
definidas em
função dos dados
que manipularão.
Este problema
pode ocorrer por
exemplo, quando
muitas linhas
devem ser
inseridas em um
banco de dados,
causando gasto de
tempo para
identificar o local
de inserção,
identificar os
índices a serem
alterados, e outros

Acoplamento
Princípios da
centralização,
localidade e
processamento
versus freqüência.

X

Batching
Princípio de
processamento
versus frequência

X

First Things First
Princípio de
centralização

S

Avaliação
N
N.A
X

Explicação
Geralmente o
sistema posui um
subconjunto de
funcionalidades
que é mais
freqüentemente
utilizado. Esse
subconjunto de
funcionalidades
deve ser otimizado.
O sistema deve
priorizar as tarefas
mais importantes.

X

Comentários
Ao utilizar a função
de gerar pedido, é
exibida uma nova
tela e o pedido só
é gerado após o
usuário selecionar
o botão “gerar
pedido”.
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E. O sistema adota rotas alternativas
para operações de atualização de
tabelas em banco de dados, as quais
demandam acesso exclusivo?

F. Havendo funcionalidades no sistema
que demandam sua utilização por um
grande número de usuários de forma
concentrada num determinado período
do dia, o sistema implementa mecanismo
para distribuição da utilização em
diferentes períodos do dia ?
G. O sistema não possui funções que
são executadas repetidamente em
determinados intervalos de tempo e que
possuem altos tempos de
processamento?

Totalização Padrões de Desempenho

requisitos do banco
de dados para o
processamento
Este problema
ocorre
freqüentemente em
sistemas com
banco de dados,
quando muitos
processos
necessitam acesso
exclusivo a uma
determinada
tabela, geralmente
para fazer uma
atualização
Exemplo: geração
de um relatório
gerencial nos
primeiros dez
minutos do
expediente de
trabalho de uma
equipe de diversos
gerentes de venda.
Obviamente, neste
cenário, o tempo
de processamento
deve ser menor
que o intervalo de
tempo entre um
processamento e
outro. Deve-se
buscar diminuir o
tempo de
processamento,
reduzindo os
requisitos de
processamento

Alternate Routes
Princípio da
distribuição da
carga

X

Flex Time
Princípio da
distribuição da
carga

X

Princípio da
centralização

X

0

4

3

Quadro 7 - Não aplicação do padrão 2A de desempenho para a versão não
otimizada
Conclusão: A não aplicação dos princípios de desempenho 1-A, 1-B, 1-C, 1-E1, 1E2 e do padrão 2A do checklist, ao sistema de papelaria virtual, resultou nos
seguintes percentuais de aderência do sistema Web papelaria virtual:
0 % atende;
64,7 % não atende;
35,3 % não se aplicam.

4.4 Execução das medições dinâmicas do sistema
Web papelaria virtual
As medições dinâmicas foram realizadas utilizando-se o seguinte ambiente de
hardware e software:
Computador Pentium III 1Ghz com 512 MB de memória RAM
Sistema Operacional Windows 2000 Server
Banco de Dados SQL-Server 2000
.NET Framework
Navegador Internet Explorer
Software para realizar a medição dinâmica: DevPartner Performance Analysis.
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Para a realização das medições dinâmicas exercitaram-se os cenários exibir
catálogo, selecionar item, gravar alteração, exibir catálogo atualizado e confirmar
pedido. A figura 17 ilustra esses cenários, conforme notação da UCML (User
Community Modeling Language), proposta por
Barber (2003). Ela também
apresenta o respectivo fluxo de navegação de páginas desse cenário.

Figura 17 – Cenários exercitados para a medição dinâmica de desempenho e o fluxo
de navegação entre páginas

4.4.1 Processo utilizado para a realização da medição dinâmica
A medição dinâmica foi realizada utilizando-se o ambiente ilustrado na figura
18. Inicialmente foram executados três programas agentes de monitoração de
desempenho, sendo o primeiro para para monitoração do desempenho do código
executado no navegador Internet Explorer, o segundo para monitoração de
desempenho do framework .NET, e o terceiro para monitoração do desempenho no
servidor IIS.
Com os três agentes de monitoração de desempenho ativos, o sistema da
papelaria foi exercitado por meio da navegação nos cenários descritos na figura 17.
Após cada cenário ser exercitado pelo menos uma vez, as medições coletadas
foram descartadas para desconsiderar os tempos para compilação das páginas Web
pelo Framework .NET. Nesse momento, a área de memória temporária do
navegador foi limpa e iniciou-se a coleta das medições propriamente ditas. Para a
medição, o cenário da figura 17 foi exercitado simulando a compra de 9 itens.

Servidor
(IIS, Framework .NET )

LEGENDA
1

2
3
1
Navegador Internet
Explorer

2
3

Agente: Internet
Explorer Performance
Agente: Framework .NET
Performance
Agente:IIS Performance
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Figura 18 – Agentes de monitoração de desempenho para medição dinâmica

4.4.2 Análise dos resultados das medições dinâmicas: versão
otimizada
A tabela 1 apresenta os resultados obtidos a partir da medição dinâmica da
versão otimizada do sistema Web papelaria virtual.

Páginas
Geral

Tempo
Total
Medição

Internet Explorer

IIS

Código
Fonte

Sistema

Código
Fonte

Sistema

30,9s

0%

62,83%

0%

28,74%

Framework .NET
(aspx)
Código
Sistema
Fonte
0,029%

consulta_o.aspx

0,0089%

pedido_o.aspx

0,0185%

confirmap_o.aspx

0,0010%

global.asax

0,0008%

Cenários

8,38%
Exibe
catálogo e
Seleciona
item
Grava
alteração
Confirma
pedido
Todos

Tabela 1 – Resultados da medição dinâmica: versão otimizada
Segundo os dados apresentados na tabela 1, pode-se concluir que o tempo
total para execução do cenário da figura 17 foi de 30,9 segundos. Em termos
percentuais, em relação ao tempo total de execução do cenário, 62,83% foram
gastos pelas chamadas de sistema do navegador Internet Explorer; 28,74%, pelas
chamadas de sistema do servidor Web IIS; nenhum código fonte da papelaria virtual
foi executado no navegador ou no servidor Web IIS; 8,38% foram gastos pelas
chamadas de sistema do .NET; e apenas 0,029%, gasto pelo código fonte da
papelaria virtual processado pelo Framework.NET.
Analisando-se o percentual gasto pelo código fonte no Framework .NET,
conclui-se que: a página “pedido_o.aspx” teve o maior percentual: 0,0185%. Ela
contém o cenário de gravação de dados na tabela do banco de dados. A página
“consulta_o.aspx” teve o segundo maior percentual: 0,0089%. Ela contém o cenário
de consulta à tabela de itens e sua exibição. A página “confirmap_o.aspx” foi a que
apresentou menor percentual de consumo: 0,0010%. Ela contém o cenário de
confirmação do pedido, o qual executa uma store procedure no servidor de banco de
dados.
Pode-se estabelecer, em relação ao código fonte otimizado do sistema Web
da papelaria virtual, a seguinte ordem decrescente de consumo de tempo dos
cenários: gravar alteração, exibição do catálogo e confirmação do pedido.

4.4.3 Análise dos resultados das medições dinâmicas: versão não
otimizada
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A tabela 2 apresenta os resultados obtidos a partir da medição dinâmica da
versão não otimizada do sistema Web papelaria virtual.

Páginas

Geral

Tempo
Total
Medição

Internet Explorer

IIS

Código
Fonte

Sistema

Código
Fonte

Sistema

36,4s

0%

65,19%

0%

28,74%

Framework .NET
(aspx)
Código
Sistema
Fonte
0,029%

consulta_no.aspx

0,0106%

pedido_no.aspx

0,0169%

confirmap_no.aspx

0,0010%

global.asax

0,0008%

Cenários

10,48%
Exibe
catálogo
Seleciona
item
Grava
alteração
Confirma
pedido
Todos

Tabela 2 – Resultados da medição dinâmica: versão não otimizada
Segundo os dados apresentados na tabela 2, pode-se concluir que o tempo
total para execução do cenário da figura 17 foi de 36,4 segundos.Em termos
percentuais, em relação ao tempo total de execução do código, 65,19% foram
gastos pelas chamadas de sistema do navegador Internet Explorer; 28,74%, pelas
chamada de sistema do servidor Web IIS; nenhum código fonte da papelaria virtual
foi executado no navegador ou no servidor Web IIS; 10,48% foram gastos pelas
chamadas de sistema do framework .NET; e apenas 0,029%, gasto pelo código
fonte da papelaria virtual processada pelo framework.Net.
Analisando-se o percentual gasto pelo código fonte no Framework .Net
conclui-se que: a página “pedido_o.aspx” teve o maior percentual: 0,0169%. Ela
contém o cenário de gravação de dados na tabela do banco de dados. A página
“consulta_o.aspx” teve o segundo maior percentual: 0,0106%. Ela contém o cenário
de consulta à tabela de itens e sua exibição. A página “confirmap_o.aspx” foi a que
apresentou menor percentual de consumo: 0,0010%. Ela contém o cenário de
confirmação do pedido, o qual executa uma store procedure no servidor de banco de
dados.
Pode-se estabelecer, em relação ao código fonte não otimizado do sistema
Web da papelaria virtual, a seguinte ordem decrescente de consumo de tempo dos
cenários: gravar alteração, exibição do catálgo e confirmação do pedido.

4.5 Execução dos testes de carga
A execução do teste de carga foi realizada utilizando-se o seguinte ambiente
de hardware e software:
Computador Pentium III 1Ghz com 512 MB de memória RAM
Sistema Operacional Windows 2000 Server
Banco de Dados SQL-Server 2000
.NET Framework
Navegador Internet Explorer
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Software para realizar o teste de carga: Rational Robot.

4.5.1 Processo utilizado para a realização do teste de carga
Para realizar o teste de carga, foram completados os seguintes passos:
A partir dos cenários definidos na figura 17, foram gerados seis scripts,
usados para simular a utilização do sistema pelos usuários. Cada script foi ajustado
com temporizadores internos capazes de simular o tempo de visualização de cada
tela pelo usuário. O apêndice A ilustra as telas do sistema Web da pepelaria virtual,
com seus respectivos scripts e os temporizadores utilizados em cada tela do
sistema, além de apresentar como eles foram organizados na ferramenta de
software Rational Robot.
Os testes de carga foram executados simulando 1, 5, 10, 20, 40 e 80 usuários
concorrentes, tanto para a versão otimizada quanto para a versão não otimizada do
sistema Web papelaria virtual. A figura 19 ilustra o ambiente utilizado para a
execução dos testes de carga. Por meio da ferramanta de software Rational Robot,
foi possível coletar os tempos de execução de cada cenário.

Figura 19 – Ambiente utilizado para a execução dos testes de carga

4.5.2 Resultados dos testes de carga
A tabela 3 ilustra os resultados obtidos com a execução dos testes de carga
para a versão não otimizada do sistema Web papelaria virtual. O detalhamento dos
cenários utilizados pode ser obtido no apêndice A. Segue a legenda para as tabelas
3 e 4:
Us: representa o número de usuários, variando entre 1, 5, 10, 20, 40 e 80;
T.Médio: representa o tempo médio para os usuários, em segundos;
T.90%: representa o tempo para 90% dos usuários, em segundos;
Total: representa a somatória dos tempos médios e para 90% dos usuários,
representando o tempo total em segundos do cenário sob teste
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Cenários

Us.

T.Médio

T.90%

Us.

T.Médio

T.90%

Us.

T.Médio

T.90%

exibe_catalogo_no

1

0.83

0.83

5

0.33

0.52

10

0.24

0.37

exibe_item_no

1

0.02

0.02

5

0.03

0.05

10

0.02

0.02

grava_item_ex_cat_no

1

0.34

0.34

5

0.23

0.28

10

0.26

0.37

exibe_grava_item_ex_cat_8x_no

1

16.22

16.22

5

16.59

16.68

10

17.7

18.21

confirma_pedido_no

1

0.13

0.13

5

0.17

0.22

10

0.27

0.49

gera_pedido_no

1

0.02

0.02

5

0.02

0.03

10

0.04

0.04

17.56

17.56

17.37

17.78

18.53

19.5

Total

Cenários

Us.

T.Médio

T.90%

Us.

exibe_catalogo_no

20

0.25

0.44

40

exibe_item_no

20

0.04

0.06

grava_item_ex_cat_no

20

0.28

0.41

exibe_grava_item_ex_cat_8x_no

20

23.94

confirma_pedido_no

20

gera_pedido_no

20

Total

T.Médio

T.90%

Us.

T.Médio

T.90%

0.32

0.52

80

6.08

13.03

40

0.1

0.29

80

3.77

8.12

40

0.55

1.01

80

2.3

4.93

25.44

40

51.71

55.55

80

124.37

128.9

0.48

1.04

40

1.36

3.52

80

4.1

9.32

0.05

0.1

40

0.35

1.08

80

0.76

2.84

25.04

27.49

54.39

61.97

141.38

167.1

Tabela 3 – Resultados dos testes de carga: versão não otimmizada
A tabela 4 ilustra os resultados obtidos com a execução dos testes de carga
para a versão otimizada do sistema Web papelaria virtual
Cenários

Us.

T.Médio

T.90%

Us.

T.Médio

T.90%

Us.

T.Médio

T.90%

exibe_catalogo_o

1

0.09

0.09

5

0.12

0.15

10

0.11

0.16

exibe_item_o

1

0.02

0.02

5

0.02

0.02

10

0.02

0.02

grava_item_ex_cat_o

1

0.18

0.18

5

0.18

0.28

10

0.16

0.18

exibe_grava_item_ex_cat_8x_o

1

16.02

16.02

5

16.15

16.31

10

16.28

16.41

gera_pedido_o

1

0.08

0.08

5

0.08

0.09

10

0.09

0.11

16.39

16.39

16.55

16.85

16.66

16.88

Tempo Total

Cenários

Us.

T.Médio

T.90%

Us.

T.Médio

T.90%

Us.

T.Médio

T.90%

exibe_catalogo_o

20

0.14

0.23

40

0.15

0.23

80

0.29

0.53

exibe_item_o

20

0.03

0.06

40

0.04

0.07

80

0.09

0.23

grava_item_ex_cat_o

20

0.17

0.22

40

0.22

0.29

80

0.52

1.3

exibe_grava_item_ex_cat_8x_o

20

16.63

16.82

40

23.99

25.77

80

55.66

59.89

gera_pedido_o

20

0.11

0.21

40

0.34

1.09

80

1.37

3.87

17.08

17.54

24.74

27.45

57.93

65.82

Tempo Total

Tabela 4 – Resultados dos testes de carga: versão otimizada
A gráfico 5 apresenta um comparativo do desempenho da versão otimizada
versus a versão não otimizada, tomando-se os valores médios de tempo de
respostas das tabelas 3 e 4. Pode-se concluir que o ganho em desempenho da
versão otimizada aumenta significativamente à medida que se aumenta o número de
usuários concorrentes.
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Comparação de Desempenho: Versão Otimizada x Versão não Otimizada
Vr. Otimizada (tempo médio)
Vr. Não Otimizada (tempo médio)

160

Tempo Médio (s)

140
120
100
80
59.03%

60
40

6.66%

4.72%

10.09%

20
0

% de
Ganho

31.79%

54.51%

1

5

10

20

40

80

Vr. Otimizada (tempo
médio)

16.39

16.55

16.66

17.08

24.74

57.93

Vr. Não Otimizada (tempo
médio)

17.56

17.37

18.53

25.04

54.39

141.38

Usuários

Gráfico 5 – Comparativo de desempenho: versão otimizada x versão não otimizada

4.6 Análise dos resultados obtidos
Pode-se concluir que o desenvolvimento da versão otimizada do sistema Web
da papelaria virtual, orientado pelos princípios de desempenho 1-A, 1-B, 1-C, 1-E1,
1-E2 e pelo padrão 2A, numa aplicação parcial do checklist, resultou em um sistema
com desempenho superior quando comparado com a versão não otimizada.
O desempenho da versão otimizada foi superior segundo a medição
dinâmica de desempenho. O tempo total de execução do cenário foi de 30,9 s da
versão otimizada contra 36,4 s da versão não otimizada, significando um ganho de
15,1% em relação ao desempenho. O desempenho da versão otimizada foi superior
também quando o sistema foi submetido a um teste de carga simulando usuários
concorrentes. Observa-se, pelo gráfico 5, que o ganho em desempenho dessa
versão tende a aumentar à medida que aumenta o número de usuários
concorrentes, traduzindo-se num ganho de 59,03% para 80 usuários concorrentes.
Ainda que não tenha sido objetivo quantificar o efeito de cada item do checklist no
desempenho do sistema sob avaliação, pois nem sempre é possível isolá-lo, o
resultado indica fortemente uma correlação entre o checklist e o desempenho para
os sistemas Web.
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Capítulo 5
5 Aplicação do método: avaliação do
desempenho do sistema Petshop
Este capítulo tem o objetivo de aplicar o método de avaliação de desempenho
proposto em um sistema Web visando analisar as dificuldades e exiquibilidade do
método. Para isso selecionou-se um conhecido sistema Web que simula um
Petshop virtual, cujo código fonte foi obtido na Internet (Microsoft, 2003).

5.1 Descrição do sistema Petshop
O sistema Petshop possui as seguintes funcionalidades:
Página inicial: é a página principal exibida quando o usuário entra no
sistema.
Opções do menu: o sistema apresenta cinco categorias de produtos: Peixes,
Cachorros, Répteis, Gatos e Pássaros. Cada categoria apresenta diversos produtos
associados a cada espécie.
Produtos: ao selecionar um produto, o sistema exibe duas variações: macho
ou fêmea.
Detalhes do produto: ao selecionar um item do produto, pode-se visualizar
sua descrição, imagem, preço e a quantidade disponível em estoque.
Carrinho de compras: permite manipular o carrinho de compras: adicionar,
remover ou atualizar itens.
Autenticação: quando o usuário deseja efetuar uma compra, ele é
redirecionado para a página de autenticação. Depois disso, o usuário é
redirecionado para o formulário do cartão de crédito e endereço de entrega.
Confirmação do pedido: a confirmação do pedido exibe o total da conta e o
endereço para entrega da mercadoria.
Efetivação do pedido: é o processo final do pedido, sendo efetivado no
banco de dados.
A figura 20 ilustra a tela inicial do sistema PetShop
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Figura 20 – Tela inicial do sistema PetShop

5.2 Aplicação do método de avaliação de
desempenho no sistema PetShop
A fim de aplicar o método de avaliação de desempenho no sistema Petshop,
será utilizado o quadro 2, do capítulo 3, no qual se descrevem as respectivas
atividades e os exemplos de documentos de entrada e saída.
5.2.1 Identificar o sistema Web alvo da avaliação de desempenho
Documentos de Entrada: Documento de visão do sistema Web Petshop.
Documento de Saída: Documento de visão, contendo a análise das conseqüências
do mau desempenho do sistema Petshop.
Responsável: Gerente de Projetos.
Ciclo de Vida: Análise de Requisitos.
Comentários: O apêndice B apresenta um exemplo de documento de visão para o
sistema Petshop, contendo, no item 8, o tópico “análise das conseqüências do mau
desempenho do sistema Petshop”. Esse tópico corresponde à atividade realizada
pelo gerente de projetos para identificar o sistema Web alvo da avaliação de
desempenho.
Um eventual mau desempenho do sistema Petshop, principalmente nas
funções de pesquisa de produtos e na geração de pedidos, poderia comprometer o
objetivo de faturamento previsto, afetar a relação com clientes e ocasionar perda de
competitividade. Essas conseqüências tornam o sistema Petshop elegível para o
processo de avaliação de desempenho.
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5.2.2 Definir os objetivos de desempenho do sistema Web
Documentos de Entrada: Documento de visão do sistema Petshop.
Documento de Saída: Documento de visão, contendo os objetivos de desempenho
do sistema Petshop.
Responsável: Analista de Sistemas.
Ciclo de Vida: Análise de Requisitos.
Comentários: O apêndice B apresenta um exemplo de documento de visão para o
sistema Petshop, contendo, no item 9, o tópico “definição dos objetivos de
desempenho do sistema Petshop”. Essa atividade é realizada pelo analista de
sistemas. Ela define, de forma quantitativa, os requisitos de desempenho do sistema
Web. A tabela 5 resume os principais objetivos de desempenho do sistema Petshop.
Número máximo de usuários
concorrentes em um
determinado instante
Perfil de utilização do
sistema pelos usuários
Tempos médios de
respostas

107
70% navegando nos produtos
13% pesquisando produtos
10% criando pedidos
7% utilizando ajuda do sistema
Navegar nos produtos < 8s
Pesquisar produtos < 3s
Criar pedidos < 5s
Utilizar ajuda do sistema < 3s

Tabela 5 - Principais objetivos de desempenho do sistema Petshop

5.2.3 O modelo de custo da qualidade como justificativa das
atividades de avaliação de desempenho
Documentos de Entrada: Documento de visão do sistema Petshop, contendo os
tópicos sobre a “análise das conseqüências do mau desempenho do sistema Web”
e os “objetivos de desempenho do sistema Web”
Documento de Saída: Documento de visão, contendo a justificativa segundo o
modelo de custo da qualidade, para utilização do método para avaliação do
desempenho.
Responsável: Analista de Sistemas.
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Ciclo de Vida: Análise de Requisitos.
Comentários: O apêndice B apresenta um exemplo de documento de visão para o
sistema Petshop, contendo, no item 10, o tópico “análise do custo da qualidade”.
Essa atividade é realizada pelo analista de sistemas. Ela estabelece as estimativas
baseadas no modelo de custo da qualidade, que justifica a aplicação do método
proposto.
Para demonstrar a utilização do custo da qualidade como justificativa para as
atividades de avaliação de desempenho, criou-se um exemplo hipotético no
apêndice B, que demonstra o cálculo do custo da qualidade em dois cenários: o
primeiro sem o uso do método e o segundo com o uso do método. A tabela 6 ilustra
o cálculo do custo da qualidade, considerando-se uma equipe de desenvolvimento
com 15 pessoas que ganham R$ 100,00 por hora e trabalham 176 h/mês, gerando
um custo total do desenvolvimento de R$ 264.000,00 por mês.
Sem o uso
do método
Com o uso
do método

Cprev
7% - R$
18.480,00
10% - R$
26.400,00

Cver
10% - R$
26.400,00
12% - R$
31.680,00

Cfin
5% - R$
13.200,00
9% - R$
23.760,00

Cfex
30% - R$
79.200,00
5% - R$
13.200,00

CdQ
52% - R$
137.280,00
36% - R$
93.600,00

Tabela 6 – Exemplo do cálculo do custo da qualidade
Legenda:
Cprev: custo de prevenção
Cver: custo de verificação
Cfin: custo de falhas internas
Cfex: custo de falhas externas
CdQ: custo da qualidade

Vale ressaltar que o modelo do custo da qualidade é baseado na ocorrência
de defeitos. Assim, esse exemplo parte do princípio que sem o uso do método de
avaliação do desempenho haverá um menor gasto com os custos da conformidade
(Cprev + Cver) e um maior gasto com os custos da não conformidade (Cfin + Cfex).
Já com o uso do método, a princípio, investe-se mais e melhor em atividades de
prevenção e verificação (custos da conformidade), reduzindo-se, por conseqüência,
as falhas internas e externas (custos da não conformidade).
Nesse sentido, o modelo do custo da qualidade justifica a utilização do
método de avaliação de desempenho, pois evidencia os seguintes benefícios:
a) com o uso do método, capacita-se a equipe de desenvolvimento a fazer o
sistema correto do ponto de vista de desempenho, desde o início, e não corrigir
defeitos depois que o sistema estiver pronto.
b) com o uso do método, supõe-se a redução das falhas externas do sistema,
ou seja, aquelas que são descobertas quando o sistema já está em produção, as
quais, muitas vezes, só são descobertas pelos usuários. As falhas externas
geralmente são as mais caras de serem corrigidas, além de poder comprometer os
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objetivos de faturamento da empresa e afetar a imagem e o relacionamento com os
clientes.
c) supõe-se que o uso do método resulte num custo da qualidade menor e
contribua com a assimilação de boas práticas por parte da equipe de
desenvolvimento, visando melhoria contínua da qualidade dos sistemas
desenvolvidos.

5.2.4 Aplicar o checklist de desempenho na fase de projeto do
sistema Web
Documentos de Entrada: Checklist de desempenho.
Documento de Saída: Checklist de desempenho preenchido.
Responsável: Analista de Sistemas e Programador.
Ciclo de Vida: Análise, desenho e codificação do sistema Web.
Comentários:
O checklist de desempenho foi aplicado ao sistema Petshop a partir do
acesso que o autor teve ao código fonte e da documentação disponível do sistema.
O quadro 8 apresenta o resultado do checklist quanto aos princípios para
desempenho
Legenda: S: sim
N: não
N.A.: não se aplica
Avaliação
Comentários
1. Princípios para o desempenho
A. Os programas são executados na
estação cliente ou no servidor de acordo
com a proximidade dos dados
necessários para seu processamento?

Explicação
Se o processamento
envolve muita
interação com o
cliente, deve-se
movê-lo para próximo
do cliente. Se o
processamento
interage
intensivamente com
banco de dados,
deve-se movê-lo para
próximo dos dados.

Fonte
Principio de
localidade

B. O uso de recursos compartilhados,
como conexão de banco de dados, é
alocado o mais tarde possível e liberado
rapidamente?

O tempo de retenção
para uso de um
recurso
compartilhado, como
uma conexão de
banco de dados, deve
ser o mínimo
possível. Assim,
deve-se considerar a
técnica de alocar o
recurso o mais tarde

Principio de
recursos
compartilhados

S
X

X

N

N.A
A arquitetura do
sistema Petshop
foi construída
em três
camadas:
apresentação,
lógica de
negócio, e
acesso a dados.
Assim, cada tipo
de
processamento
ocorre próximo
aos seus dados
necessários.
O sistema abre
as conexões
antes das
operações com
o banco de
dados, e as
fecha,
imediatamente,
após ao término
da operação.
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possível e liberá-lo
rapidamente.
C. O acesso a recursos compartilhados,
como conexão de banco de dados, é
feito através de um pool de conexões?

Recursos que são
escassos e
dispendiosos para
serem criados, como
uma conexão com um
banco de dados
devem ser acessados
através de um pool de
conexões. Isso ajuda
a eliminar problemas
de desempenho
associados ao
estabelecimento de
acesso aos recursos.
Deve-se evitar o
trabalho
desnecessário. O
uso adequado de
técnicas de caching
reduz o
processamento
desnecessário.

Princípio de
recursos
compartilhados

Deve-se evitar o
trabalho
desnecessário. O
uso de técnicas de
“validação de dados
de entrada” o mais
cedo possível reduz o
processamento
desnecessário.
Devem-se utilizar
boas práticas para
manipular alterações
de dados, como a
realização de
atualizações
incrementais. Quando
houver alteração em
algumas linhas de
uma tabela, deve-se
processar apenas a
porção que mudou.

Principio do
Fixing Point

E2. As operações de saída são
realizadas progressivamente, exibindo
uma porção inicial em vez de bloquear e
tentar exibir um conjunto completo de
dados para o usuário?

Devem-se produzir as
saídas de dados de
forma progressiva.
Não se deve bloquear
um conjunto completo
de dados quando se
pode exibir uma
porção inicial e dar
alguma interatividade
para o usuário mais
rapidamente.

Principio de
processamento
versus
freqüência

F1. O sistema não possui concentração
de acesso a certos dados comuns a
todos os usuários do sistema?

Pequenas tabelas em
banco de dados
provavelmente não
terão problema com
operações de entrada
e saída, mas podem

Principio de
distribuição da
carga

D1. O sistema utiliza-se adequadamente
de técnicas de caching?

D2. As validações de dados de entrada
são feitas o mais cedo possível?

E1. As alterações de dados de uma ou
mais tabelas do banco de dados são
realizadas de forma incremental nas
linhas que sofreram alterações e não em
toda a tabela?

Principio de
processamento
versus
freqüência

As conexões aos
dois bancos de
dados do
sistema são
feitas utilizando
um pool de
conexões.

X

X

X

Principio de
processamento
versus
freqüência

X

X

X

O sistema utiliza
as técnicas de
cache de dados
(página
category.aspx.cs
) e de cache de
página para
controle de
cabeçalhos e
banner (página
default.aspx)
Todas as
páginas que
utilizam
formulários para
entrada de
dados, utilizam o
javascript para
validação dos
campos.
A atualização
dos campos
referentes à
conta do usuário
no sistema é
feita no banco
de dados de
todos os
campos, ainda
que tenha
ocorrido
alteração em
apenas um.
Esta
funcionalidade
pode ser
identificada na
navegação dos
diferentes
animais do
Petshop. As
informações
como nomes,
sexo, preço e
quantidade são
exibidos
gradativamente
à medida que,
se especifica os
detalhes de um
determinado
animal.
Não há
concentração de
acesso de dados
comuns à todos
os usuários do
sistema.
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ser acessadas com
muita freqüência por
muitos clientes,
causando um ponto
de concentração de
acesso.
F2. O sistema não possui fontes de
contenção, como a execução de
operações longas de entrada e saída?

Deve-se evitar o
bloqueamento no
acesso de recursos,
pois pode provocar
uma fila para o
atendimento de
solicitações. Num
banco de dados,
tabelas grandes
devem ser indexadas,
com muita atenção,
para evitar
bloqueamento em
operações intensivas
de entrada e saída.
Técnicas para
redução de contenção
incluem a redução do
tempo de retenção
dos recursos.

Principio de
distribuição da
carga

G. O sistema faz uso de processamento
de tarefas independentes de entrada e
saída de forma assíncrona?

O processamento
assíncrono oferece
maiores benefícios
para tarefas
intensivas em
operações de E/S,
mas tem benefícios
limitados para tarefas
intensivas em
operações de CPU
em máquinas
monoprocessadas,
devido ao ônus de
mudança de contexto.

Principio do
processamento
paralelo

Não identificado
este tipo de
ocorrência no
sistema.

X

X

Totalização Princípios para o
Desempenho

8
80%

1
10%

O sistema é
tipicamente
transacional.

1
10%

Quadro 8 – Checklist: princípios para o desempenho aplicado ao sistema Petshop
O quadro 9
desempenho.

apresenta o resultado do checklist quanto aos padrões para
Avaliação
Comentários

2. Padrões de desempenho
A. As funções mais utilizadas e,
portanto, as que terão mais impacto
no desempenho geral do sistema
fazem uso de poucas telas e funções
para completar uma determinada
operação?

B. O sistema utiliza-se de algum
esquema de priorização para
execução de funções mais críticas
durante um pico temporário de
sobrecarga?

Explicação
Geralmente o sistema
posui um subconjunto
de funcionalidades
que é mais
freqüentemente
utilizado. Esse
subconjunto de
funcionalidades deve
ser otimizado.
O sistema deve
priorizar as tarefas
mais importantes.

Fonte
Fast Path
Principio de
centralização

First Things First
Princípio de
centralização

S
X

X

N

N.A
O sistema
possui caminhos
de navegação
rápida para
funções mais
utilizadas, como
a de consulta ao
catálogo de
produtos.
A arquitetura do
sistema permite
sua implantação
utilizando-se um
balanceamento
de rede, com
dois servidores
de aplicação e
dois servidores
de banco de
dados para
realização de
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C. As classes ou funções do sistema
possuem granularidades adequadas
ao tipo de informações que elas
manipulam, evitando a ocorrência de
freqüentes requisições para se obter
informações parciais?
D. O sistema não faz uso de
processamento em lote para as
tarefas nas quais o tempo de
inicialização é maior que o tempo de
processamento da tarefa?

E. O sistema adota rotas alternativas
para operações de atualização de
tabelas em banco de dados, as quais
demandam acesso exclusivo?

F. Havendo funcionalidades no
sistema que demandam sua utilização
por um grande número de usuários de
forma concentrada num determinado
período do dia, o sistema implementa
mecanismo para distribuição da
utilização em diferentes períodos do
dia ?
G. O sistema não possui funções que
são executadas repetidamente em
determinados intervalos de tempo e
que possuem altos tempos de
processamento?

Totalização Padrões de
Desempenho

As classes ou
funções do sistemas
devem estar
adequadamente
definidas em função
dos dados que
manipularão.
Este problema pode
ocorrer por exemplo,
quando muitas linhas
devem ser inseridas
em um banco de
dados, causando
gasto de tempo para
identificar o local de
inserção, identificar
os índices a serem
alterados, e outros
requisitos do banco
de dados para o
processamento
Este problema ocorre
freqüentemente em
sistemas com banco
de dados, quando
muitos processos
necessitam acesso
exclusivo a uma
determinada tabela,
geralmente para fazer
uma atualização
Exemplo: geração de
um relatório gerencial
nos primeiros dez
minutos do
expediente de
trabalho de uma
equipe de diversos
gerentes de venda.
Obviamente, neste
cenário, o tempo de
processamento deve
ser menor que o
intervalo de tempo
entre um
processamento e
outro. Deve-se buscar
diminuir o tempo de
processamento,
reduzindo os
requisitos de
processamento

Acoplamento
Princípios da
centralização,
localidade e
processamento
versus
freqüência.
Batching
Princípio de
processamento
versus
frequência

Alternate Routes
Princípio da
distribuição da
carga

Flex Time
Principio da
distribuição da
carga

Princípio da
centralização

transações
distribuídas,
constituindo-se
assim um
esquema para
picos de
sobrecarga do
sistema.
As classes do
sistema foram
corretamente
dimensionadas.

X

X

O sistema é
basicamente do
tipo transacional.

As operações de
atualização na
tabela de
pedidos estão
otimizadas para
reduzir o tempo
de bloquamento
das tabelas

X

Vide item B
X

Não foi
identificado este
tipo de
característica no
sistema

X

6
85,7%

0

1
14,3%

Quadro 9 – Checklist: padrões para o desempenho aplicado ao sistema Petshop
O quadro 10 apresenta o resultado do checklist quanto aos antipadrões para
desempenho.
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3. Anti-Padrões de desempenho
A. O sistema possui uma classe
responsável por todo o trabalho do
sistema, ou por todos os dados do
sistema ?

Explicação
O uso de uma classe
única, nestas
condições, resulta em
tráfego excessivo de
mensagens e pode
degradar o
desempenho.

Fonte
Violação do
princípio de
localidade e de
processamento
versus
freqüência

B. O sistema faz uso de pesquisas em
banco no qual sejam necessárias
diversas pesquisas em diversas
tabelas para se obter um determinado
resultado?

O impacto no
desempenho é causado
pelo processamento do
grande número de
pesquisas nas tabelas
até se obter o resultado
final. Isso pode ser um
problema quando o
dado está num servidor,
e cada pesquisa é
transmitida pela rede,
até se obter o resultado
final
Quando um objeto é
criado, uma porção de
memória é alocada para
ele e é executado o
código de inicialização
dos objetos. Quando o
objeto não é mais útil a
limpeza da memória é
necessária e a memória
alocada deve ser
liberada, para evitar
vazamento de memória.
Enquanto o ônus para
criar e destruir apenas
um objeto é pequeno,
quando um grande
número de objetos
necessita ser
freqüentemente criado e
destruído, o impacto no
desempenho pode ser
significativo.

Violação do
princípio de
localidade e
fixing point

C. O sistema faz uso excessivo de
alocação dinâmica, criando e
destruindo uma grande quantidade de
objetos durante sua execução?

D. O sistema possui algum tipo de
funcionalidade que causa um gargalo
no desempenho e enfileira o
processamento de outras
funcionalidades ?

Totalização Anti-Padrões de
desempenho

S

Avaliação
N
N.A
X

As pequisas
dos itens do
catálogo são
feitas de
forma parciais
de acordo
com a
informação
solicitada

X

Violação do
princípio de
fixing point,
localidade e
processamento
versus
freqüência.

Não foi
identificado
este tipo de
característica
no sistema

X

Violação do
princípio de
recursos
compartilhados e
de distribuição
da carga

Não foi
identificado
este tipo de
característica
no sistema

X

0

4
100%

Comentários
Não foi
identificado
este tipo de
característica
no sistema

0

Quadro 10 – Checklist: antipadrões para o desempenho aplicado ao sistema
Petshop
Conclusão: O checklist acima aplicado ao sistema Petshop resultou nos
seguintes percentuais para os princípios de desempenho: 80 % atende, 10% não
se aplicam e 10% não atende
Para os padrões de desempenho os percentuais obtidos foram: 85.7%
atende 0% não atende e 14.2 % não se aplica
Quanto aos antipadrões de desempenho o sistema se demonstra 100 %
aderente, ou seja, não possui nenhum anti-padrão de desempenho.
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Deve-se considerar que, neste trabalho, utilizou-se um sistema Web já construído, o
qual estava disponível na internet. Assim, a aplicação do checklist não foi realizada
durante a fase de projeto conforme recomenda o método. O sistema Petshop foi
instalado e executado pelo autor e, com a utilização da documentação disponível do
sistema, o checklist foi preenchido. Dessa forma, o checklist cumpriu o papel de
identificar o nível de aderência do sistema aos princípios, padrões e antipadrões de
desempenho. A aplicação do checklist ao sistema Petshop resultou nos percentuais
de aderência apresentados na tabela 7

Princípios para o
desempenho
Padrões de
desempenho
Antipadrões de
desempenho

Atende
80%

Não atende
10%

Não se aplica
10%

85,7%

0%

14,3%

0%

100%

0%

Tabela 7 - Percentuais de aderência do sistema Petshop ao checklist

5.2.5 Efetuar medições dinâmicas unitárias de desempenho
Verificar se há oportunidade de melhorias no código
Efetuar retrabalhos no código visando à melhoria do desempenho
Documentos de Entrada: Documentação de projeto. Código executável do sistema
Web.
Documento de Saída: Código executável otimizado. Relatório com resultado das
medições dinâmicas.
Responsável: Programador.
Ciclo de Vida: Codificação do sistema Web.
Comentários: As medições dinâmicas do sistema Petshop foram realizadas
utilizando-se o seguinte ambiente de hardware e software:
Computador Pentium III 1Ghz com 512 MB de memória RAM;
Sistema Operacional Windows 2000 Server;
Banco de Dados SQL-Server 2000;
Software .NET Framework;
Navegador Internet Explorer versão 6.0;
Software para realizar a medição dinâmica: DevPartner Performance Analysis
versão 7.1
Os cenários de utilização do sistema Petshop, ilustrados na figura 21,
conforme notação da UCML, foram utilizados para realização das medições
dinâmicas de desempenho.
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Figura 21 – Cenários de utilização do sistema Petshop para medição dinâmica e
teste de carga
5.2.5.1 Passos utilizados para a realização da medição dinâmica
Relacionam-se, a seguir, os passos utilizados para a realização da medição
dinâmica do desempenho:

A medição dinâmica foi realizada utilizando-se o ambiente ilustrado na figura
22. Inicialmente foram executados três programas agentes de monitoração de
desempenho, sendo o primeiro para para monitoração do desempenho do código
executado no navegador Internet Explorer, o segundo para monitoração de
desempenho do framework .NET, e o terceiro para monitoração do desempenho no
servidor IIS.
Com os três agentes de monitoração de desempenho ativos, o sistema
PetShop foi exercitado por meio da navegação nos cenários descritos na figura 21.
Após cada cenário ser exercitado pelo menos uma vez, as medições coletadas
foram descartadas para desconsiderar os tempos para compilação das páginas Web
pelo Framework .NET. Nesse momento, a área de memória temporária do
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navegador foi limpa e iniciou-se a coleta das medições para cada um dos cenários,
ou seja, navegar, pedido, pesquisar e ajuda.

LEGENDA

Servidor
(IIS, Framework .NET )

1
2

2
3

3

1

Agente: Internet
Explorer Performance
Agente: Framework .NET
Performance
Agente:IIS Performance

Navegador Internet
Explorer

Figura 22 – Ambiente utilizado para medição dinâmica de desempenho

5.2.5.2 Análise dos resultados das medições dinâmicas
O resultado detalhado da medição dinâmica de cada cenário é apresentado
no apêndice D. Foi identificado o método do sistema Petshop que mais contribuiu
com o tempo de execução de cada cenário e, quando adequado, identificou-se
também o método que recebeu o maior número de chamadas.
É apresentada, na tabela 8, uma síntese dos resultados da medição dinâmica
do sistema Petshop. Os resultados de cada cenário são apresentados em termos de
tempos médios e máximos (em milisegundos) dos principais métodos que compõem
cada cenário. Esses tempos são obtidos em função do número de vezes que cada
método é executado (consulte apêndice D). Esta tabela permite identificar como é
gasto o tempo com o processamento do código fonte em cada cenário do sistema
Petshop. Identificaram-se em ordem decrescente de consumo de tempo, os cenários
pedido, navegar, pesquisar e ajuda.

Cenários

Tempo Médio
Total(ms)

Tempo
MáximoTotal(ms)

2.64

5.21

Navegar

0.65

1.09

Pesquisar

0.24

0.28

Ajuda

0.05

0.05

Pedido

Tabela 8 – Resultados da medição dinâmica sistema Petshop
Na tabela 9, correlacionaram-se, por cenário exercitado, as páginas que
possuem os métodos com maior tempo de execução e as páginas que possuem os
métodos mais chamados. A partir desses dois parâmetros, o programador tem
dados efetivos para aprimorar, se necessário, o desempenho do sistema Web sob
avaliação. Por exemplo, pela leitura da tabela 5.5 sabe-se que o cenário pedido é o
que mais consome tempo de execução e identifica-se o método
buildControl_Control11 como o mais significativo quanto ao consumo de tempo e ao
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número de chamadas que ele recebe (6 vezes). Logo, esse é um método alvo de
eventual avaliação para melhoria de desempenho.
Cenário

Página com o método de maior Página com método que teve o
tempo de execução
maior número de chamadas e
maior tempo médio de execução

Pedido

Página: ShoppingCart_aspx

Página: ShoppingCart_aspx

Método BuildControl_Control11

Método: BuildControl_Control11

Tempo: 0,421 (ms)

Número de Chamadas: 6
Tempo: 0,421 (ms)

Navegar

Página: Items_aspx

Página: Category_aspx

Método:BuildControlitems

Método: BuildControl_Control4

Tempo: 0,112 (ms)

Número de Chamadas: 14
Tempo: 0,031 (ms)

Pesquisar

Página: Search_aspx

Página: Search_aspx

Método: BuildControlproducts

Método: BuildControl_Control4

Tempo: 0,095 (ms)

Número de Chamadas: 4
Tempo: 0,042 (ms)

Ajuda

Página: Help_aspx

Página: Help_aspx

Método:BuildControlTree

Método: BuildControlTree

Tempo: 0,012 (ms)

Número de Chamadas: 1
Tempo: 0,012 (ms)

Tabela 9 – Correlação de cenário, página e método com maiores tempo de
execução

5.2.6 Efetuar os testes de carga no sistema Web
Verificar se há oportunidades de melhorias do desempenho
Documentos de Entrada: Documentação de projeto do sistema
Documento de Saída: Relatório de testes de carga
Responsável: Testador.
Ciclo de Vida: Testes.
Comentários: O apêndice D apresenta um exemplo de relatório de testes de
carga para o sistema Petshop. Esse relatório contém duas sessões principais que
são: plano de testes e resultado dos testes.
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Segundo o plano de testes, os objetivos de desempenho para o sistema
Petshop são definidos a partir do seguinte perfil de utilização do sistema pelos
usuários: 70% navegando nos produtos, 13% pesquisando produtos, 10% criando
pedidos, 7% utilizando ajuda do sistema. Com esse perfil de utilização, os tempos de
respostas médios estimados são: navegar nos produtos ou utilizar a ajuda do
sistema, menor que 3s; criar pedidos, menor que 6s; procurar produtos, menor que
8s.
O sistema deve suportar um número máximo de 107 usuários conectados
simultaneamente e atender aos tempos de respostas acima.
O gráfico 6 ilustra o comportamento do sistema Petshop quando submetido
ao teste de carga, simulando o perfil definido de utilização do sistema pelos
usuários.

Cenários
Navegar
(70%)
Pedido
(10%)
Auda
(7%)
Pesquisa
(13%)

10

25

50

75

100

125

3.03

3.32

4.16

7.58

13.55

20.56

3.87

4.95

5.75

10.24

17.27

24.6

0.84

0.97

1.64

2.55

4.64

6.52

1.25

1.52

2.14

5.21

9.47

14.85

Gráfico 6 – Desempenho do Sistema Petshop submetido ao teste de carga
Pode-se concluir que o sistema Petshop, quando submetido à carga de
usuários, atendeu aos objetivos de desempenho propostos apenas com 50 usuários
concorrentes, situação em que os tempos médios de respostas obtidos para os
cenários navegar, pedido, ajuda e pesquisar são menores que os estabelecidos no
plano de testes. Assim, o sistema Petshop não atendeu ao objetivo de desempenho
previsto. Nesta situação, deve-se analisar:
a) O ambiente de hardware utilizado para execução dos testes.
i) No contexto deste trabalho, o ambiente de hardware utlizado para
execução dos testes de carga fez uso de um servidor Pentium III com 512 Mb
de memória RAM, o que provavelmente resultou nos tempos médios de
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respostas abaixo dos objetivos de desempenho do sistema Petshop.
Aumentando-se a capacidade do processador do servidor, provavelmente o
teste de carga resultaria em atendimento aos objetivos de desempenho
estabelecidos.
b) O cenário pedido apresentou os maiores tempos de respostas. Neste caso,
localiza-se a requisição que mais contribuiu para o tempo final desse cenário,
identificando-se, assim, a função do sistema que pode eventualmente ser otimizada.
Nesta análise, considera-se que não há gargalos de desempenho impostos pelo
hardware em que o sistema foi testado. Assim passa-se a analisar as requisições
que mais consumiram tempo de execução para 75 usuários concorrentes. Esse foi o
número de usuários não atendido pelo sistema em relação aos objetivos de
desempenho. A tabela 10 resume essas requisições.
Temporizador

Tempo (s)

inicial_pc

1.83

exib_pud_gif

1.12

lista_cao

1

exibe_pud

0.95

exibe_pud_sc_up

0.88

exibe_pud_pay

0.86

exibe_pud_sc

0.85

exibe_pud_login

0.77

exibe_pud_pay_conf
exibe_pud_sc_co
exibe_pud_oc
Tempo Total do Cenário Pedido

0.7
0.68
0.6
10.24

Tabela 10 – Requisições com maiores tempo de execução do cenário pedido
A tabela 10 apresenta os tempos decompostos do cenário pedido, associando
os tempos de respostas em ordem descrescente das respectivas telas que
compõem o cenário pedido (veja as figuras 41 até 52 do apêndice D). Com essa
informação, o analista de sistemas e o programador podem optar por otimizar o
cenário pedido, escolhendo preferencialmente as funções capazes de gerar maior
ganho de desempenho sem afetar a funcionalidade do sistema em questão.

5.2.7 Efetuar os retrabalhos no sistema visando à melhoria do
desempenho, segundo os testes de carga
Documentos de Entrada: Relatórios de testes de carga e solicitação de melhoria
de desempenho.
Documento de Saída: Documentação do projeto atualizada. Sistema otimizado
para o desempenho.
Responsável: Analista de Sistemas e Programador.
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Ciclo de Vida: Análise e Desenho, Codificação.
Comentários: A partir do relatório de testes de carga, o analista de sistemas pode,
se necessário, efetuar algum tipo de alteração na arquitetura do sistema visando
ganho de desempenho. O programador, seguindo orientações do analista de
sistemas, pode efetuar alterações no código do sistema visando, também, ganho de
desempenho.

5.2.8 Evidenciar, por meio da documentação, se o sistema Web
atende aos objetivos de desempenho
Documentos de Entrada: Checklist preenchido indicando o percentual de
aderência quanto a práticas, padrões e antipadrões de desempenho. Relatório com
o resultado das medições dinâmicas. Relatório de testes de carga.
Documento de Saída: Documentação do projeto atualizada.
Responsável: Analista de Sistemas.
Ciclo de Vida: Implantação.
Comentários: Antes da implantação do sistema, o analista reúne e armazena
adequadamente a documentação atualizada, constituindo-se a evidência sobre o
atendimento dos objetivos de desempenho do sistema Web.

5.3 Resultado da aplicação do método
A aplicação do método para avaliação do desempenho do sistema Petshop
possibilitou:
a) identificar características associadas ao desempenho do sistema (funções
de pesquisa de produtos e geração de pedidos) que o classificam como elegível ao
processo de avaliação de desempenho do sistema. Isso é importante, pois evita-se
aplicar o método em todo tipo de sistema, mesmo àqueles para os quais o
desempenho não seja um fator crítico.
b) estabelecer, de forma quantitativa, os objetivos de desempenho para o
sistema Petshop a partir dos critérios associados ao negócio ao qual o sistema
atende. Conhecendo-se, de forma clara, os objetivos de desempenho do sistema,
pode-se orientar, de forma adequada, todos os esforços para a avaliação do sistema
a fim de atender aos objetivos estabelecidos e evitar esforços desnecessários para
se obter o sistema com o melhor desempenho possível.
c) justificar a aplicação dos esforços propostos no método para avaliação do
desempenho por meio do cálculo do custo da qualidade. Tendo-se um parâmetro
econômico como justificativa para a aplicação do método, passa-se da suposição
para o fato de que é mais barato investir na qualidade, desde o início do projeto, do
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que apenas corrigir os defeitos depois que eles aparecem quando o sistema já está
em produção.
d) a aplicação do checklist de desempenho em um sistema já construído
permitiu identificar seu nível de aderência às práticas, padrões e antipadrões de
desempenho, preconizando como seria o desempenho do sistema quando
submetido ao teste de carga.
e) as medições dinâmicas mostraram quais os cenários do sistema são mais
representativos quanto ao tempo de execução (menor desempenho) e, dentro
desses cenários, foi possível identificar quais métodos do sistema mais contribuíram
para o tempo total de execução, constituindo-se, assim, em uma importante
informação para que o programador possa decidir por alterações no código visando
à melhoria do desempenho
f) o resultado do teste de carga permitiu saber finalmente se o sistema
atendeu ou não aos objetivos de desempenho propostos. No teste realizado
constatou-se que o sistema Petshop não atendeu aos objetivos, provavelmente
devido às restrições de hardware do ambiente de testes. Foi possível, também,
identificar o cenário pedido como o primeiro a ser avaliado quanto ao desempenho
e identificado os tempos de resposta de cada função que compõem esse cenário.
Com esses dados o analista e o programador podem decidir por alterações na
arquitetura ou no código visando à melhoria do desempenho do cenário
mencionado.
g) a utilização do método gerou um conjunto de documentos, como: o
documento de visão, o checklist para o desempenho, o relatório de medições
dinâmicas, o relatório de testes de carga. Eles podem ser armazenados como
evidências do tratamento dado quanto ao desempenho do sistema Petshop.
Assim, acredita-se que a aplicação do método em sistemas Web, cujo o
desempenho seja um fator crítico, contribua para se obter, ao final do projeto, um
sistema que atenda aos objetivos de desempenho estabelecidos, justificado pelo
modelo do custo da qualidade e por fim, com o conceito de melhoria contínua da
qualidade, uma vez que as experiências de um projeto poderão ser aproveitadas em
um novo projeto.
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Capítulo 6
6 Conclusão
Nos últimos anos, os sitemas Web se tornaram onipresentes e hoje permeiam
diversas áreas da economia. Muitas vezes, são os sistemas que dão suporte à
realização dos negócios das empresas através da internet. Além da funcionalidade
esperada desses sistemas, o desempenho pode ser um fator determinante para o
sucesso do negócio ao qual ele está atrelado.
Assim, considerando-se a importância do desempenho para sistemas Web e
tomando-se o modelo de custo da qualidade como justificativa para uma abordagem
preventiva para o tratamento do desempenho durante o desenvolvimento de
sistemas Web, este estudo, a partir de uma ampla revisão bibliográfica, propõe um
método para a avaliação de desempenho desses sistemas, baseado numa atividade
de prevenção por meio do uso do checklist para o desempenho, o qual deve ser
aplicado durante a fase de projeto do sistema. Outras duas atividades de verificação
são propostas: a medição dinâmica do desempenho, que é realizada assim que o
código é construído, e o teste de carga, que simula a utilização real do sistema pelos
usuários.
A aplicação experimental do método permitiu identificar em laboratório que
tanto nas medições dinâmicas de desempenho como no teste de carga, que o
desempenho do sistema é influenciado pelos itens do checklist. Isso foi constatado a
partir da aplicação do método em um pequeno sistema Web, desenvolvido em
laboratório, que simula uma papelaria virtual. Ele foi construído em duas versões:
uma otimizada de acordo com o checklist, e a outra não otimizada. A versão
otimizada teve um desempenho notadamente superior.
O método foi então aplicado a um sistema Web de domínio público que
simula um Petshop virtual, visando identificar as eventuais dificuldades da sua
utilização. Aqui foi produzido, segundo o método, o documento de visão do sistema.
Esse documento contém as sessões onde o sistema Web alvo da avaliação de
desempenho é identificado, a sessão onde os objetivos de desempenho são
definidos de forma quantitativa e a sessão onde é utilizado o modelo de custo da
qualidade para justificar a aplicação do método proposto.
Uma vez identificado o sistema elegível à aplicação do método e definidos
seus objetivos de desempenho, a utilização do modelo do custo da qualidade
justifica que é mais econômico investir nas atividades de prevenção e verificação
propostas pelo método do que não fazê-las e arcar com os custos associados às
falhas internas e externas. Embora neste estudo a aplicação do modelo de custo da
qualidade tenha sido feita apenas através de um exemplo hipotético, empiricamente
pode-se supor que é mais vantajoso do ponto de vista do custo da qualidade, no
contexto do caso aqui apresentado, utilizar o método de avaliação de desempenho.
A aplicação do checklist, permitiu identificar que o sistema PetShop
apresentou aderência de 80% aos princípios de desempenho, 85,7% aos padrões
de desempenho, e não apresentou nenhum anti-padrão de desempenho. Aqui reside
uma das principais contribuições deste estudo, pois acredita-se que a utilização do
checklist, durante a fase de projeto, oriente o analista de sistemas e o programador
para produzirem um sistema que atenda a objetivos pré-estabelecidos de
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desempenho. A medição dinâmica do desempenho permitiu identificar os cenários
mais representativos quanto ao desempenho do sistema. Além disso, o método
proposto já dá ao programador elementos efetivos para eventuais melhorias de
desempenho no código do sistema.
Finalmente, a aplicação do método é concluída com a realização de testes de
carga, que simulam o uso real pelos usuários previstos para o sistema. Nesta etapa
do método, o sistema é avaliado como um todo, envolvendo não só o código, mas
também a sua arquitetura, acesso a rede local, banco de dados, hadware, etc.
O método produz, como produto da sua utilização, os documentos de visão,
o checklist para o desempenho, o relatório de medições dinâmicas, o relatório de
testes de carga. Eles podem ser armazenados como evidências do tratamento dado
quanto ao desempenho do sistema Petshop.

6.1 Respostas às questões da pesquisa
Para guiar esta pesquisa, foi formulada a seguinte pergunta:
Quais características devem ser verificadas durante a fase de projeto de
sistemas Web para os quais o desempenho seja um fator crítico?
Essa questão leva à outra pergunta:
Como as técnicas de avaliação de desempenho contribuem para a
construção de um sistema Web que atenda a objetivos pré-estabelecidos de
desempenho?
A seguir serão discutidas as respostas obtidas com a realização desta
pesquisa.
Como as técnicas de prevenção e avaliação de desempenho contribuem
para a construção de um sistema Web que atenda a objetivos pré-estabelecidos de
desempenho?
Uma técnica de prevenção, como o checklist para o desempenho proposto
por este trabalho, cumpre o objetivo de servir como guia para orientar o analista de
sistemas e o programador quanto a aspectos importantes sobre o desempenho do
sistema em desenvolvimento. Obviamente nem todos os itens propostos no checklist
são aplicáveis a todos os sistemas, porém eles constituem um marco inicial e
poderão, com a experiência e as necessidades específicas de cada sistema, ser
ajustados para estar sempre atualizados e refletirem as experiências passadas. As
técnicas de avaliação de desempenho, como a medição dinâmica e os testes de
carga, contribuem, cada uma a seu tempo, para que os eventuais problemas de
desempenho sejam detectados o mais cedo possível, reduzindo, assim, o custo da
qualidade do sistema.
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Quais características devem ser verificadas durante a fase de projeto de
sistemas Web para os quais o desempenho seja um fator crítico?
O checklist de desempenho apresenta as principais características que
devem ser verificadas no projeto de um sistema Web cujo desempenho seja um
fator crítico. Ele foi elaborado a partir da revisão bibliográfica e é dividido em
práticas, padrões e antipadrões de desempenho. É através do uso do checklist que
a qualidade, quanto ao desempenho do sistema, será construída.

6.2 Limitações da pesquisa
Dado que o desenvolvimento de sistemas Web cujo desempenho seja um
fator crítico é uma atividade complexa e que pode ser realizada utilizando-se
diferentes tecnologias existentes (Java, .NET, etc), uma das limitações desta
pesquisa foi a aplicação do método apenas em sistemas Web utilizando a tecnologia
.NET, embora o checklist de desempenho seja independente de tecnologia.
Outra limitação dessa pesquisa foram os recursos de hardware disponíveis
para o ambiente de teste de carga. O ambiente permitiu a simulação do uso
concorrente de usuários no sistema testado, mas, provavelmente, dada à limitação
de processamento do servidor utilizado, produziu, como resultado final, um
desempenho inferior ao que o sistema teria em uma máquina com mais capacidade
de processamento.
Por fim, nesta pesquisa não foi possível demonstrar o cálculo do custo da
qualidade de um projeto real em decorrência do tempo envolvido e da existência de
um projeto real.
Embora a pesquisa apresente essas limitações, e provavelmente várias
outras, acredita-se que ela gerou contribuições relavantes para o desenvolvimento
de um sistema Web cujo desempenho seja um fator crítico.

6.3 Trabalhos futuros
Entre algumas recomendações para continuidade desta pesquisa, pode-se
citar a medição do custo da qualidade num projeto real com e sem aplicação do
método, visando verificar como se comporta o custo da qualidade nessas situações.
Outra oportunidade é a de aplicar o método em sistemas Web construídos em
diferentes tecnologias para verificar o comportamento do checklist de desempenho.
Esta seria uma forma de se identificar novos princípios práticos associados ao
desempenho que poderiam ser incorporados ao checklist. Entre essas tecnologias
cita-se o Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) por permitir a implementação de
diversas funcionalidades como validação em tempo real de campos de formulários,
busca de detalhamento de dados sem a necessidade de atualização completa da
página, que estão associadas ao desempenho dos sistemas Web. Seria interessante
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também avaliar como as decisões quanto à arquitetura de sistemas Web afetam o
desempenho e como conciliar funcionalidade versus desempenho.
Poderia-se também conduzir uma pesquisa quantitativa com os
desenvolvedores de sistemas Web, abordando aspectos sobre os prazos para o
desenvolvimento desses sistemas, o conhecimento por parte dos desenvolvedores
sobre aspectos associados ao desempenho e as conseqüências da adoção de
abordagens reativas para o desempenho de sistemas Web.
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Glossário
Ajax (acrônimo de Asynchronous JavaScript and XML) - É um método para construir
sistemas Web interativos que processam requisições imediatamente após os
usuários realizarem uma ação, diferentemente de uma requisição HTTP, na qual os
usuários devem esperar toda a página ser carregada.
Caching - Mecanismo utilizado pelos navegadores de Internet pelo qual se evita
acesso ao servidor Web a cada vez que um recurso (arquivo, imagem, texto, etc) de
uma determinada página é requisitado. Em vez disso, o recurso é recuperado
através de uma área de armazenamento temporário utilizado pelo navegador, no
computador local do usuário, se o usuário já tiver acessado este recurso pelo menos
uma vez.
Cenário de teste – Definição de um conjunto de casos de testes ou scripts de testes
e a seqüência na qual eles serão executados.
Checklist – Lista de itens a serem verificados.
Código executável – Significa uma linguagem que um computador pode seguir
diretamente. O código fonte de uma linguagem de programação ou é compilado
diretamente em um código executável (exemplo: linguagem C++) , ou em uma
linguagem intermediária, que será convertida em um código executável em tempo de
execução (exemplo: Java)
Código fonte – instruções de programação escritas por um programador, porém,
não são diretamente executadas por um computador. Elas devem antes, serem
convertidas em código executável, através de um programa compilador
CPU - (abreviação do inglês Central Process Unit). Refer-se ao componente central
de um computador, responsável pelo processamento de instruções lógicas e
aritiméticas contidas nos programas.
Framework – Uma estrutura para suportar ou delimiter algo, especialmente um
esquema usado como base para algo que se está construindo. Um conjunto de
definições, conceitos, valores e práticas que constitui uma forma de visão da
realidade.
GQM – Acrônimo do inglês goal (alvo), question (pergunta), metric (métrica).
Hardware – (do ingles, ferragens). Termo associado aos computadores referindo-se
ao equipamento físico, ou seja, seus componentes eletronicos e mecânicos.
HTTP - (acrônimo de Hyper Text Transfer Protocol – Protocolo de transferencia de
hipertexto). Protocolo usado para o tráfego de informações na Internet.
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HTTPS - (acrônimo de Hyper Text Transfer Protocol Sercure Sockets – Protocolo
seguro para transferência de hipertexto). Protocolo usado para o tráfego segura de
informações na Internet. Usando esse protocolo as informações trafegam utilizando
um porta de comunicação segura, em vez da porta padrão, 80. A sessão do usuário
é então controlada por um protocolo seguro.
IEC - (acrônimo de International Electotechinical Commission) ia de hipertexto).
IEEE - (acrônimo de Institute of Electrical & Electronics Engineers)
IIS - (acrônimo de Internet Information Server). Software para servidor Web
fabricado pela Microsoft.
Internet – A maior rede de computadores do mundo, constituída de mais de 100
milhões de computadores, espalhados em mais de 100 países, abrangendo as áreas
comercial, acadêmica, governo e sociedade civil.
ISO - (acrônimo de International Organization for Standardization).Entidade
responsável pela definição de padroes internacionais de todos os campos, com
execeção do elétrico e eletronico, os quais sao definidos pela IEC. Foi fundada em
1946.
Java – Linguagem de programação orientada a objetos que é independente de
pataforma de hardware ou software para execução.
MB - (acrônimo do ingles MegaByte). Representa um milhão de bytes (1.048.576
bytes)
Modelo de carga – representação gráfica dos cenários de testes contendo os
percentuais de usuários estimados em cada cenário.
.NET – É o framework da Microsoft para componentes de software, introduzido no
ano de 2000 e pronuncia-se dot-net. Constitui um ambiente de programação para o
desenvolvimento de sistemas Web.
Pentium III – Modelo de micropocessador, o qual é responsável pela execução das
operações lógicas e aritiméticas. É fabricado pela empresa norte-americana Intel.
Pool de conexões – É a manutenção de um grupo de conexões ao banco de
dados, para reutilização pelas sistemas de um servidor Web.
RAM – (acrônimo de Random Access Memory – Memória de acesso aleatório). É a
memória principal do computador. Tipo de memória que retém os dados enquanto
apenas enquanto o computador está ligado.
Script de teste – refere-se às instruções para um tipo de teste que será executado
por uma ferramenta de automação de testes.
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Software – (do ingles Soft = suave + ware = utensílio). Conjunto de instruções e
dados a elas associadas, empregadas na utilização do computador. É o mesmo que
programa, sistema ou aplicativo.
Store Procedure – Nos sistemas de gerenciamento de banco de dados, é um
conjunto de comandos tipicamente escrito em linguagem SQL, é armazenado no
servidor, e está disponível para todos os usuários.
UCML – (acrônimo para User Comunit Modeling Language – Linguagem para
modelagem de comunidade de usuários). Representação gráfica utilizada na
definição dos cenários de testes.
Web – refere-se a World Wide Web. Espaço da internet que contém documentos em
formato de hipermidia (hipertexto e multimedia). Esses documentos são chamados
de páginas da Web, e podem conter text, som, video, imagens e ligações com outros
documentos da Web.
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Apêndice A
Telas dos cenários do sistema
virtual, utilizadas no teste de carga

papelaria

Este anexo descreve como o cenário composto pelas funções de exibir
catálogo, selecionar itens e confirmar pedido foram particionados para a geração
dos scripts utilizados no teste de carga. A figura 23, ilustra a função exibir catálogo
(produtos disponíveis) do sistema, o nome do script de teste dessa função e o valor
do temporizador usado antes da exibição desta tela.

Nome do script: exibe_catalogo
Valor do temporizador: (5s a 20s)

Figura 23 – Função exibir catálogo
A figura 24, ilustra a função selecionar item do sistema, o nome do script de
teste dessa função e o valor do temporizador usado antes da exibição desta tela.
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Nome do script: exibe_item
Valor do temporizador: (3s a 10s)

Figura 24 – Função selecionar item
A figura 25, ilustra a função gravar alteração e exibir catálogo atualizado do
sistema, o nome do script de testes dessa função e o valor do temporizador usado
antes da exibição desta tela.
Nome do script: grava_item_exibe_cat
Valor do temporizador: (5s a 15s)

Figura 25 – Função gravar alteração e exibir catálogo atualizado
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A figura 26, ilustra as funções selecionar item, gravar alteração e exibir
catálogo atualizado. Essas funções são repetidas oito vezes, para simular o uso do
sistema. Nesta figura é ilustrado também, o nome do script de teste dessa função e
o valor do temporizador utilizado antes da exibição desta tela.
Nome do script: exibe_grava_item_ex_cat_8x
Valor do temporizador: (5s a 15s)

seleção 8 itens (103, 107, 109, 111, 116, 117, 118, 119)

Figura 26 – Funções selecionar item, gravar alteração e exibir catálogo
atualizado
A figura 27, ilustra a função confirmar pedido do sistema, o nome do script de
teste dessa função e o valor do temporizador utilizado antes da exibição desta tela.
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Nome do script: confirma_pedido
Valor do temporizador: (3s a 7s)

Figura 27 - Função confirmar pedido
A figura 28 ilustra a função gerar pedido do sistema, o nome do script de teste
dessa função e o valor do temporizador utilizado antes da exibição desta tela.
Nome do script: gera_pedido
Valor do temporizador: (3s a 10s)

Figura 28 - Função gerar pedido

A figura 29, ilustra a organização dos scripts de testes na ferramenta de
software Rational Robot
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Figura 29 – Organização dos scripts de testes
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Apêndice B
Documento de visão do sistema Petshop
1.0 Propósito
O documento de visão define a missão do projeto sob a perspectiva de
negócio. Todo o trabalho realizado no projeto, direta ou indiretamente, deve atender
aos objetivos descritos neste documento, que tem o propósito de comunicar
decisões tais como: quais os impactos do projeto no negócio?; quais são os critérios
objetivos de sucesso para o projeto?; o quanto o projeto está alinhado com as
necessidades do negócio?. Além disso, o documento de visão, registra as principais
definições do sistema Petshop, as necessidades do cliente e as características que
a sistema deverá apresentar.
Embora o documento de visão possa conter os objetivos e justificativas
econômicas para o projeto, isto não é classificado como um requisito formal do
sistema, mas direciona os requisitos, projeto, testes e implantação do sistema.

2.0 Declaração do problema
A empresa RDA Pet Food, foi fundada em 1976, por Ralph e Ida Andersen.
Em 1983, Ralph deixou de vender comida para animais, se dedicou exclusivamente
à venda de pequenos animais e mudou o nome da empresa para RDA Pet Store. A
empresa creceu consistentemente na década de 80 e 90. Em 2001, a RDA gerou
vendas no valor de U$ 3.1 milhões, e agora deseja expandir seus negócios por meio
da Internet.
A expansão utilizando a Internet, prevê, a criação de um sistema Web capaz
de promover a divulgação e venda de produtos. O faturamento previsto para o
primeiro ano de funcionamento do sistem Petshop é de U$ 2.000.000,00.

3.0 Descrição dos envolvidos e usuários do sistema
O quadro 11 ilustra o sumário dos envolvidos no desenvolvimento do sistema
Nome
Diretoria da Empresa

Responsabilidade
Responsável pelo patrocínio
do projeto, e pela aprovação
dos requisitos de negócio.
Equipe de desenvolvimento Responsável concepção e
do sistema
pela
parte
técnica
do
desenvolvimento sistema. Irá
levantar e implementar os
requisitos
dos
envolvidos
dentro do prazo, custo e
escopo acordado entre os
envolvidos no projeto.
Centos de distribuição
Enviam aos clientes os
produtos solicitados.

Quadro 11 – Sumário dos envolvidos no sistema Petshop
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O quadro 12 ilustra o sumário dos usuários do sistema Web Petshop
Nome
Cliente

Equipe técnica
(expedição)

Descrição
Utilizará
o
sistema
pesquisando e efetuando
a compra de produtos
de

logística Receberá os pedidos do
sistema,
enviará
os
produtos e registrará os
envios.

Equipe de vendas e marketing

Gerente de vendas

Responsável
por
alimentar o sistema com
as
promoções
dos
produtos oferecidos pelo
site.
Obtêm do sistema as
estatísticas de venda em
forma de relatórios.

Quadro 12 - Sumário dos usuários do sistema Petshop

4.0 Ambiente do usuário
Os clientes e usuários internos acessarão o sistema via software navegador
na internet . Os navegadores com os quais o sistema deverá ser compatível são:
Internet Explorer e Mozilla Firefox.

5.0 Principais necessidades dos envolvidos e
usuários
O quadro 13 ilustra as principais necessidades dos envolvidos e dos usuários
do sistema Petshop
Necessidade

Prioridade

Ofertas
personalizadas Média
para o cliente

Facilidade de consulta Média
aos pedidos pendentes. O
sistema deve permitir

Solução
atual
Não há

Solução Proposta

O sistema deve
fornecer os perfis e
histórico de
compras dos
clientes, e
integração com um
sistema de CRM
especializado em
ofertas
personalizadas.
Relatórios
Sistema irá gerar
em papel de estas informações
vendas
dos pedidos em
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consulta de pedidos por
número
do
pedido,
cidade, região e bairro.

efetuadas
pelos
vendedores
da loja.
Existe uma
loja real no
país.

meio eletrônico.

Agilidade na entrega do Alta
pedido

Os animais
são
comprados
diretamente
na loja

Facilidade de utilização Alta
do sistema ao efetuar a
compra.

Não há

Facilidade no pagamento, Alta
que deverá ser realizado
através de cartão de
crédito.

Não há

O sistema deverá
possibilitar a
entrega do pedido
em até um dia útil
nas grandes
cidades, e em até
dois dias úteis nas
demais localidades,
utilizando
distribuição própria.
Interface visual do
sistema deve ser
concebida para ser
intuitiva, simples e
facilitar a compra
pelo cliente.
Sistema deve ser
integrado ao
sistema das
operadoras de
cartões de crédito,
possibilitando a
confirmação das
operações de
compra efetuadas.
O sistemas utilizará
criptografia e
procedimentos de
segurança da
companhia
naInternet.

Aumentar as vendas e Alta
expandir e diversificar o
negócio por todo o
território nacional.

Segurança
no Alta
fornecimento dos dados
do cliente.

Criação de um
sistema para
vendas virtuais via
Internet, em todo
território nacional.

Quadro 13 - Principais necessidades dos envolvidos e dos usuários do sistema

6.0 Características do sistema
Pesquisa de produtos
O sistema deve permitir que qualquer cliente tenha acesso ao catálogo de
produtos e possa utilizar diversos critérios de pesquisa.

Compra de produtos
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O sistema deve permitir que cliente possa comprar produtos constantes
no catálogo do Petshop virtual
Sumário de vendas
O sistema deve disponibilizar um sumário de vendas por diversos critérios de
sumarização.
Histórico de pedidos
O sistema deve permitir ao cliente consultar o histórico dos seus pedidos.
Histórico de vendas
O sistema deve permitir à equipe de vendas consultar o histórico das vendas
realizadas.
Perfil do cliente
O sistema deve definir e manter perfis de clientes, com base em tipos de
perfis pré-definidos, (perfil de compra, preferências etc.) para possibilitar ofertas
personalizadas.
Ofertas personalizadas
O sistema deve disponibilizar ofertas personalizadas aos clientes de acordo
com o seu perfil.
Consulta à pedidos pendentes e registro de pedidos entregues
O sistema deve disponibilizar consulta aos pedidos pendentes e permitir
registrar os pedidos enviados.

7.0 Casos de uso
Os casos de usos capturam em alto nível de detalhamento os requisitos do
sistema, modelando os processos internos do sistema. Ele descreve o sistema
internamente e os vários papéis que participam do processo, focando nas interações
entre o sistema e os seus atores.
Além de visitar a loja RDA, os clientes podem visitar o Web site RDA e
consultar os produtos existentes, manter a conta de cliente e comprar produtos
usando o cartão de crédito. O operador de logística verificará os pedidos, e, se
necessário, complementará os pedidos, removerá o produto do estoque e o
despachará para o cliente.

7.1 Diagrama de Casos de Uso
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Manter Conta

<<inclui>>

Comprar
Produtos

Cliente
<<inclui>>
Pesquisar
Produto

Operador da
Logística

Atender
Pedido

Figura 30 - Diagrama de casos de uso do sistema Petshop
O quadro 14 ilustra os casos de uso principais e secundários do sistema
Petshop
No. Caso de Uso

Título

Caso de uso principal
1

Comprar de produtos

2

Pesquisar produtos

3

Atender pedido

Caso de uso
secundário
4

Manter conta do cliente

Quadro 14 - Casos de uso do sistema Petshop
a) Caso de uso nº 1 - Comprar produtos
Cliente pesquisa produtos (caso de uso 2), procurando um ou mais produtos
para comprar
Cliente indica que deseja comprar os itens selecionados e fornece as
informações do cartão de crédito, e o endereço para entrega dos itens adquiridos
O operador de logística complementa o pedido (caso de uso 3) e despacha os
itens para endereço especificado no pedido do cliente.

b) Caso de uso nº 2 - Pesquisar produtos
O cliente consulta o catálogo de produtos em um dos modos:
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O cliente navega pelo catálogo por categoria e então por produtos dentro de
cada categoria
O cliente pesquisa itens usando uma palavra chave
A qualquer momento o cliente pode indicar itens para serem adquiridos
c) Caso de uso nº3 - Atender o pedido
O operador de logística periodicamente verifica a fila de pedidos não
atendidos.
fila.

Se existe pedidos na fila, o operador de logística seleciona o primeiro item da
O operador de logística retira o produto do estoque.
O operador de logística imprime a nota fiscal e a associa ao pedido.
O pedido é despachado pelo operador de logística.
d) Caso de uso nº4 - Manter conta do cliente

O cliente utiliza o sistema Petshop para criar uma nova conta. O e-mail do
cliente é utilizado para identificá-lo unicamente, e sua conta é combinada com uma
senha para que ele possa ser autenticado pelo sistema.
Após a autenticação o cliente pode atualizar as informações da sua conta no
sistema

8.0 Análise de conseqüências do mau desempenho
A partir da declaração do problema (item 2.0 deste apêndice) lê-se: “O
faturamento previsto para o primeiro ano de funcionamento do sistem Petshop
é de U$ 2.000.000,00”, assim este pode ser considerado o principal objetivo de
negócio ao qual o sistema Web está associado.
Logicamente este faturamento será obtido a partir das compras efetuadas
através do sistema Petshop, por meio do caso de uso 1 – comprar produto.
Conforme ilustra a figura 30 esse caso de uso inclui o caso de uso pesquisar
produto, formando, assim, os dois casos de usos principais para atingir o objetivo de
faturamento previsto. Logo, o desempenho destes dois casos de uso é de
fundamental importância, e o mau desempenho deles pode comprometer o objetivo
de faturamento previsto; afetar a relação com clientes; ocasionar perda de receitas e
perda de competitividade; tornando assim o sistema Petshop elegível para o
processo de avaliação de desempenho.

9.0 Definição dos objetivos de desempenho do
sistema Petshop
Os objetivos de desempenho foram definidos a partir do objetivo de
faturamento anual de U$ 2.000.000,00 e a partir da informação de que o valor do
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pedido médio é de U$ 85,00. A tabela 11 detalha a definição dos objetivos de
desempenho.
Descrição
Faturamento anual previsto
Valor médio de cada pedido
Nº de pedidos por ano
Nº de pedidos por dia
Nº de pedidos em dias de pico
(campanhas de marketing – 6x)
Nº de pedidos por hora
(considerando janela de pico de 6
horas)
Tempo médio de uma sessão de
usuário
Nº de usuários criando pedidos
por minuto

Valor
U$ 2.000.000,00
U$ 85,00
23.529
64
384

Memória de cálculo

64

384 / 6

Nº máximo de usuários que o
sistema deve suportar

106,7

Tempos médios de respostas

Pesquisa de produtos ou
ajuda do sistema - < 3s
Criando pedidos - < 5s
Navegando nos produtos < 8s
70% navegando nos
produtos
13% pesquisando
produtos
10% criando pedidos
7% utilizando ajuda do
sistema

Perfil de utilização pelos usuários

2.000.000 / 85,00
23.529/365
64 x 6

10 minutos
10,67

64 (pedidos) / 60
(min) x 10 (min de
cada sessão)
10,67 x 100 /10 (a
criação de pedidos é
10% da carga do
sistema)

Tabela 11 – Objetivos de desempenho do sistema Web Petshop
A partir da leitura dessa tabela obtêm-se os principais objetivos de
desempenho: o sistema deve suportar um número máximo de 107 usuários
concorrentes. Nessa situação, 70% dos usuários, estarão navegando nos produtos,
para o qual o tempo médio de resposta deve ser menor que 8 segundos. 13% dos
usuários, estarão pesquisando produtos, para o qual o tempo médio de resposta
deve ser menor que 3 segundos. 10% dos usuários estarão realizando pedidos, e o
tempo médio de resposta deve ser menor que 5s. 7% dos usuários estarão
utilizando a ajuda do sistema, para o qual o tempo médio de resposta deve ser
menor que 3 segundos.

10.0 Análise do custo da qualidade
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A análise do custo da qualidade foi realizada utilizando-se o paradigma GQM
(Goal, Question, Metrics) proposto por Basili (1998). Com este mecanismo,
primeiramente, identifica-se, o principal objetivo de negócio ao qual o sistema
Petshop está associado: obter faturamento de U$ 2.000.000,00.
Dado a importância do desempenho, já identificado no item 8.0 e 9.0 deste
documento, o próximo passo é estabelecer as questões: quais são as opções
disponíveis quanto ao desempenho do sistema Petshop, para se atingir o objetivo
principal? por quê escolher uma determinada opção? como medir se a opção
escolhida foi a melhor para atingir os objetivos?
As opções quanto ao desempenho do sistema Petshop são :
a) Não fazer nada, ou seja, desevolver o sistema sem se preocupar com o
seu desempenho, significando a escolha de uma abordagem reativa para o
tratamento do desempenho do sistema.
b) Utilizar o método de avaliação de desempenho de sistemas Web
Para se decidir por uma destas opções deve-se utilizar a equação do custo
da qualidade:
CdQ = (Cprev+Cver) + (Cfin+Cfex), onde
Cdq= Custo da qualidade
Cprev= Custo de prevenção
Cver= Custo da verificação
Cfin= Custo das falhas internas
Cfex= Custo das falhas externas
Exemplo hipotético de cálculo (cenário sem utilização do método de avaliação
de desempenho)
Equipe de desenvolvimento com 15 pessoas x R$ 100,00 x 176 h/mês = R$
264.000,00 por mês
Cprev - Custo de Prevenção (Treinamento, realização de protótipo)
7% = R$ 18.480,00 (Recursos – 1,0)
Cver - Custo de Verificação (Ambiente para testes, ferramentas de software)
10% = R$ 26.400,00 (Recursos – 1,5)
Cfin - Custo de Falhas Internas (Relato de defeitos, retrabalhos)
5% = R$ 13.200,00 (Recursos – 0,75)
Cfex - Custo de Falhas Externas (Suporte técnico, retrabalhos)
30% = R$ 79.200,00 (Recursos – 4,5)
CdQ => 52% do custo do desenvolvimento = R$ 137.280,00
Exemplo hipotético de cálculo (cenário com utilização do método de avaliação
de desempenho)
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Equipe de desenvolvimento com 15 pessoas x R$ 100,00 x 176 h/mês = R$
264.000,00 por mês
Cprev - Custo de Prevenção (Treinamento, utilização do checklist)
10% = R$ 26.400,00 (Recursos – 1,5)
Cver - Custo de Verificação (Ambiente para testes, ferramentas de software)
12% = R$ 31.680,00 (Recursos – 1,8)
Cfin - Custo de Falhas Internas (Relato de defeitos, retrabalhos)
9% = R$ 23.760,00 (Recursos – 1,35)
Cfex - Custo de Falhas Externas (Suporte técnico, retrabalhos)
5% = R$ 13.200,00 (Recursos – 0,75)
CdQ => 36% do custo do desenvolvimento = R$ 95.040,00
O cálculo acima demonstra um ganho com a aplicação do método de 16% em
relação ao custo do desenvolvimento, quando comparado a não aplicação do
método. Este ganho se traduz em: economia em dinheiro; em um sistema de melhor
qualidade; numa equipe de desenvolvimento melhor capacitada; maior satisfação do
usuário do sistema; e na preservação da imagem da empresa junto ao seus clientes.
Caso se opte por não aplicar o método de avaliação de desempenho, pode-se
produzir um sistema Web com problemas de desempenho, comprometendo o
objetivo de faturamento previsto. A figura 31, ilustra a utilização do paradigma GQM
para análise das conseqüências do mau desempenho do sistema Petshop.

Figura 31 – Aplicação do paradigma GQM
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Apêndice C
Medição dinâmica de desempenho do sistema
Petshop
Este apêndice detalha os resultados das medições dinâmicas de
desempenho realizadas no sistema Petshop. Foram coletadas medições individuais
para cada cenário da figura 21. A tabela 12 demonstra os métodos mais
representativos quanto ao tempo de execução para o cenário NAVEGAR

Nome de Página/Nome Método

Nº
Chamadas
ao método

Tempo
Médio (ms)

Tempo
Máximo
(ms)

Category_aspx..ctor

5

0.005

0.006

Category_aspx.__BuildControl__control2

5

0.013

0.019

Category_aspx.__BuildControl__control3

14

0.003

0.008

Category_aspx.__BuildControl__control4

14

0.031

0.071

Category_aspx.__BuildControl__control5

5

0.004

0.006

Category_aspx.__BuildControlform

5

0.012

0.02

Category_aspx.__BuildControlheader

5

0.005

0.006

Category_aspx.__BuildControllblPage

5

0.006

0.006

Category_aspx.__BuildControlproducts

5

0.085

0.149

Category_aspx.__BuildControlTree

5

0.015

0.019

14

0.006

0.014

5

0.003
0.188
(28,96%)

0.006

Category_aspx.__DataBind__control4
Category_aspx.FrameworkInitialize
Tempo Total da Página Category_aspx

0.33

Default_aspx..ctor

5

0.007

0.008

Default_aspx.__BuildControlBanner1

5

0.006

0.01

Default_aspx.__BuildControlheader

5

0.006

0.007

Default_aspx.__BuildControlTree

5

0.013

0.019

Default_aspx.FrameworkInitialize

5

0.005
0.037
(5,7%)

0.007

Tempo Total da Página Default_aspx

0.051

ItemDetails_aspx..ctor

5

0.005

0.005

ItemDetails_aspx.__BuildControlheader

5

0.005

0.007

ItemDetails_aspx.__BuildControllblDescription

5

0.002

0.003

ItemDetails_aspx.__BuildControllblName

5

0.002

0.003

ItemDetails_aspx.__BuildControllblPrice

5

0.001

0.002

5

0.001

0.001

5

0.001

0.002

5

0.009

0.012

ItemDetails_aspx.__BuildControllblProductName
ItemDetails_aspx.__BuildControllblQty
ItemDetails_aspx.__BuildControllblSearchResults
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ItemDetails_aspx.__BuildControlTree

5

0.071

0.084

ItemDetails_aspx.__Render__control1

5

0.036

0.043

ItemDetails_aspx.FrameworkInitialize

5

0.006
0.139
(21,41%)

0.008

Tempo Total da Página ItemDetails_aspx

0.17

Items_aspx..ctor

5

0.004

0.004

Items_aspx.__BuildControl__control2

5

0.011

0.017

Items_aspx.__BuildControl__control3

7

0.004

0.01

Items_aspx.__BuildControl__control4

7

0.041

0.063

Items_aspx.__BuildControl__control5

5

0.004

0.004

Items_aspx.__BuildControlheader

5

0.007

0.009

Items_aspx.__BuildControlitems

5

0.112

0.223

Items_aspx.__BuildControlproductName

5

0.006

0.009

Items_aspx.__BuildControlTree

5

0.08

0.178

Items_aspx.__DataBind__control4

7

0.011

0.02

Items_aspx.FrameworkInitialize

5

0.005
0.285
(43,9%)

0.006

0.649

1.094

Tempo Total da Página Items_aspx
Tempo Total do Cenário Navegar

0.543

Tabela 12 - Métodos mais representativos do cenário navegar
Análise: O tempo total médio de execução do cenário navegar foi de 0,649
ms. A página items_aspx possui os métodos que mais contribuiram com o tempo
total do cenário navegar, sendo o método buildControlitems o que possui o tempo
médio de execução mais representativo, sendo um dos métodos que poderia ser
avaliado para identificar eventual oportunidade de melhoria do seu desempenho. Já
a página category_aspx possui o método buildControl_control14, que recebe o maior
número de chamadas (14) e que possui o maior tempo de execução, sendo assim
elegível também a ser avaliado para identificar eventual oportunidade de melhoria do
seu desempenho.
A tabela 13 demonstra os métodos mais representativos quanto ao tempo de
execução para o cenário PEDIDO

Nome de Página/Nome Método

Nº
Chamadas
ao método

Tempo
Médio
(ms)

Tempo
Máximo
(ms)

Category_aspx..ctor

1

0.005

0.005

Category_aspx.__BuildControl__control2

1

0.012

0.012

Category_aspx.__BuildControl__control3

4

0.004

0.01

Category_aspx.__BuildControl__control4

4

0.038

0.075

Category_aspx.__BuildControl__control5

1

0.003

0.003

Category_aspx.__BuildControlform

1

0.008

0.008

Category_aspx.__BuildControlheader

1

0.004

0.004

Category_aspx.__BuildControllblPage

1

0.006

0.006

Category_aspx.__BuildControlproducts

1

0.066

0.066
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Category_aspx.__BuildControlTree

1

0.014

0.014

Category_aspx.__DataBind__control4

4

0.007

0.015

Category_aspx.FrameworkInitialize

1

0.002
0.169
(6,4%)

0.002

Tempo Total da Página Category_aspx

0.22

Checkout_aspx..ctor

1

0.004

0.004

Checkout_aspx.__BuildControl__control2

1

0.012

0.012

Checkout_aspx.__BuildControl__control3

1

0.003

0.003

Checkout_aspx.__BuildControl__control4

1

0.076

0.076

Checkout_aspx.__BuildControl__control5

1

0.055

0.055

Checkout_aspx.__BuildControlcart

1

0.065

0.065

Checkout_aspx.__BuildControlheader

1

0.005

0.005

Checkout_aspx.__BuildControllink

1

0.009

0.009

Checkout_aspx.__BuildControlTree

1

0.019

0.019

Checkout_aspx.__DataBind__control4

1

0.034

0.034

Checkout_aspx.__Render__control5

1

0.015

0.015

Checkout_aspx.FrameworkInitialize

1

0.003

0.003

Checkout_aspx.get_TemplateSourceDirectory

1

0.001
0.301
(11,41%)

0.001

Tempo Total da Página Checkout_aspx

0.301

Default_aspx..ctor

1

0.007

0.007

Default_aspx.__BuildControlBanner1

1

0.009

0.009

Default_aspx.__BuildControlheader

1

0.009

0.009

Default_aspx.__BuildControlTree

1

0.012

0.012

Default_aspx.FrameworkInitialize

1

0.005
0.042
(1,59%)

0.005

Tempo Total da Página Default_aspx

0.042

ItemDetails_aspx..ctor

1

0.005

0.005

ItemDetails_aspx.__BuildControlheader

1

0.004

0.004

ItemDetails_aspx.__BuildControllblDescription

1

0.001

0.001

ItemDetails_aspx.__BuildControllblName

1

0.002

0.002

ItemDetails_aspx.__BuildControllblPrice

1

0.001

0.001

ItemDetails_aspx.__BuildControllblProductName

1

0.001

0.001

ItemDetails_aspx.__BuildControllblQty

1

0.001

0.001

ItemDetails_aspx.__BuildControllblSearchResults

1

0.005

0.005

ItemDetails_aspx.__BuildControlTree

1

0.074

0.074

ItemDetails_aspx.__Render__control1

1

0.039

0.039

ItemDetails_aspx.FrameworkInitialize

1

0.004
0.137
(5,19%)

0.004

Tempo Total da Página ItemDetails_aspx

0.137

Items_aspx..ctor

1

0.004

0.004

Items_aspx.__BuildControl__control2

1

0.012

0.012

Items_aspx.__BuildControl__control3

1

0.005

0.005

Items_aspx.__BuildControl__control4

1

0.069

0.069
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Items_aspx.__BuildControl__control5

1

0.005

0.005

Items_aspx.__BuildControlheader

1

0.004

0.004

Items_aspx.__BuildControlitems

1

0.062

0.062

Items_aspx.__BuildControlproductName

1

0.005

0.005

Items_aspx.__BuildControlTree

1

0.014

0.014

Items_aspx.__DataBind__control4

1

0.014

0.014

Items_aspx.FrameworkInitialize

1

0.004
0.198
(7,5%)

0.004

OrderBilling_aspx..ctor

2

0.005

0.005

OrderBilling_aspx.__BuildControl__control10

2

0.001

0.001

OrderBilling_aspx.__BuildControl__control11

2

0.002

0.002

OrderBilling_aspx.__BuildControl__control12

2

0.001

0.001

OrderBilling_aspx.__BuildControl__control13

2

0.001

0.001

OrderBilling_aspx.__BuildControl__control14

2

0.002

0.003

OrderBilling_aspx.__BuildControl__control15

2

0.002

0.002

OrderBilling_aspx.__BuildControl__control16

2

0.002

0.002

OrderBilling_aspx.__BuildControl__control17

2

0.001

0.002

OrderBilling_aspx.__BuildControl__control18

2

0.002

0.002

OrderBilling_aspx.__BuildControl__control19

2

0.003

0.003

OrderBilling_aspx.__BuildControl__control2

2

0.005

0.007

OrderBilling_aspx.__BuildControl__control20

2

0.002

0.002

OrderBilling_aspx.__BuildControl__control21

2

0.001

0.001

OrderBilling_aspx.__BuildControl__control22

2

0.002

0.002

OrderBilling_aspx.__BuildControl__control23

2

0.001

0.001

OrderBilling_aspx.__BuildControl__control24

2

0.001

0.001

OrderBilling_aspx.__BuildControl__control3

2

0.005

0.007

OrderBilling_aspx.__BuildControl__control4

2

0.004

0.006

OrderBilling_aspx.__BuildControl__control5

2

0.001

0.001

OrderBilling_aspx.__BuildControl__control6

2

0.006

0.007

OrderBilling_aspx.__BuildControl__control7

2

0.002

0.002

OrderBilling_aspx.__BuildControl__control8

2

0.002

0.002

OrderBilling_aspx.__BuildControl__control9

2

0.001

0.001

OrderBilling_aspx.__BuildControlbillAddr

2

0.006

0.006

OrderBilling_aspx.__BuildControlbtnContinue

2

0.087

0.091

OrderBilling_aspx.__BuildControlchkShipBilling

2

0.01

0.011

OrderBilling_aspx.__BuildControlconfirmAddress

2

0.069

0.126

OrderBilling_aspx.__BuildControlenterAddress

2

0.028

0.033

OrderBilling_aspx.__BuildControlfrmBill

2

0.019

0.023

OrderBilling_aspx.__BuildControlheader

2

0.086

0.168

OrderBilling_aspx.__BuildControllistCardType

2

0.005

0.006

OrderBilling_aspx.__BuildControllistMonth

2

0.003

0.004
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OrderBilling_aspx.__BuildControllistYear

2

0.003

0.004

OrderBilling_aspx.__BuildControlstaticAddressBilling

2

0.005

0.006

OrderBilling_aspx.__BuildControlstaticAddressShipping

2

0.002

0.002

OrderBilling_aspx.__BuildControlTree

2

0.02

0.022

OrderBilling_aspx.__BuildControltxtCardNumber

2

0.007

0.008

OrderBilling_aspx.__BuildControlvalCardNumber

2

0.005

0.006

OrderBilling_aspx.FrameworkInitialize

2

0.005
0.415
(15,73%)

0.005

OrderProcess_aspx..ctor

1

0.003

0.003

OrderProcess_aspx.__BuildControl__control2

1

0.01

0.01

OrderProcess_aspx.__BuildControl__control3

1

0.003

0.003

OrderProcess_aspx.__BuildControl__control4

1

0.068

0.068

OrderProcess_aspx.__BuildControl__control5

1

0.005

0.005

OrderProcess_aspx.__BuildControlcart

1

0.085

0.085

OrderProcess_aspx.__BuildControlheader

1

0.006

0.006

OrderProcess_aspx.__BuildControllblCardExpiration

1

0.176

0.176

OrderProcess_aspx.__BuildControllblCardNumber

1

0.001

0.001

OrderProcess_aspx.__BuildControllblCardType

1

0.001

0.001

OrderProcess_aspx.__BuildControllblOrderDate

1

0.005

0.005

OrderProcess_aspx.__BuildControllblOrderId

1

0.001

0.001

OrderProcess_aspx.__BuildControllblOrderTotal

1

0.001

0.001

OrderProcess_aspx.__BuildControllblUserId

1

0.001

0.001

OrderProcess_aspx.__BuildControlstatAddrBill

1

0.005

0.005

OrderProcess_aspx.__BuildControlstatAddrShip

1

0.007

0.007

OrderProcess_aspx.__BuildControlTree

1

0.026

0.026

OrderProcess_aspx.__DataBind__control4

1

0.014

0.014

OrderProcess_aspx.FrameworkInitialize

1

0.005
0.423
(16%)

0.005

Tempo Total da Página OrderBilling_aspx

Tempo Total da Página OrderProcess_aspx

0.585

0.423

ShoppingCart_aspx..ctor

2

0.004

0.005

ShoppingCart_aspx.__BuildControl__control10

2

0.01

0.012

ShoppingCart_aspx.__BuildControl__control11

6

0.421

2.51

ShoppingCart_aspx.__BuildControl__control12

6

0.04

0.07

ShoppingCart_aspx.__BuildControl__control13

2

0.006

0.01

ShoppingCart_aspx.__BuildControl__control2

3

0.011

0.012

ShoppingCart_aspx.__BuildControl__control3

3

0.012

0.013

ShoppingCart_aspx.__BuildControl__control4

3

0.126

0.23

ShoppingCart_aspx.__BuildControl__control5

3

0.023

0.058

ShoppingCart_aspx.__BuildControl__control6

3

0.012

0.016

ShoppingCart_aspx.__BuildControl__control7

3

0.017

0.041

ShoppingCart_aspx.__BuildControl__control8

3

0.026

0.034
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ShoppingCart_aspx.__BuildControl__control9

3

0.005

0.006

ShoppingCart_aspx.__BuildControlBanner1

2

0.003

0.003

ShoppingCart_aspx.__BuildControlcart

2

0.088

0.097

ShoppingCart_aspx.__BuildControlfavorites

2

0.044

0.07

ShoppingCart_aspx.__BuildControlfrmCart

2

0.018

0.02

ShoppingCart_aspx.__BuildControlheader

2

0.006

0.006

ShoppingCart_aspx.__BuildControllink

2

0.007

0.008

ShoppingCart_aspx.__BuildControlTree

2

0.021

0.022

ShoppingCart_aspx.__DataBind__control12

3

0.007

0.011

ShoppingCart_aspx.__DataBind__control4

2

0.006

0.008

ShoppingCart_aspx.__DataBind__control5

2

0.009

0.01

ShoppingCart_aspx.__DataBind__control6

2

0.004

0.004

ShoppingCart_aspx.__DataBind__control7

2

0.003

0.003

ShoppingCart_aspx.__Render__control8

2

0.017

0.019

ShoppingCart_aspx.FrameworkInitialize

2

0.006
0.952
(36,1%)

0.006

2.637

5.21

Tempo Total da Página ShoppingCart_aspx
Tempo Total do Cenário Pedido

3.304

Tabela 13 - Métodos mais representativos do cenário pedido
Análise: O tempo total médio de execução do cenário pedido foi de 2,637 ms.
A página ShoppingCart_aspx possui os métodos que mais contribuiram com o
tempo total do cenário pedido, sendo o método buildControl_Control11 o que possui
o tempo médio de execução mais representativo e o que recebe o maior número de
chamadas (6), sendo o método que poderia ser avaliado para identificar eventual
oportunidade de melhoria do seu desempenho.
A tabela 14 demonstra os métodos mais representativos quanto ao tempo de
execução para o cenário PESQUISAR

Nome de Página/Nome Método

Nº
Chamadas
ao método

Tempo
Médio
(ms)

Tempo
Máximo
(ms)

Search_aspx.__BuildControl__control4

4

0.042

0.077

Search_aspx.__DataBind__control4

4

0.008

0.014

Search_aspx.__BuildControl__control3

4

0.002

0.003

Search_aspx.__BuildControl__control5

1

0.003

0.003

Search_aspx.__BuildControl__control2

1

0.012

0.012

Search_aspx.__BuildControlproducts

1

0.095

0.095

Search_aspx.__BuildControlheader

1

0.006

0.006

Search_aspx.__BuildControlTree

1

0.018

0.018

Search_aspx.FrameworkInitialize

1

0.005

0.005

Search_aspx..ctor

1

0.005

0.005
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(81,66%)

0.238

Default_aspx.__BuildControlBanner1

1

0.004

0.004

Default_aspx.__BuildControlheader

1

0.005

0.005

Default_aspx.__BuildControlTree

1

0.014

0.014

Default_aspx.FrameworkInitialize

1

0.004

0.004

Default_aspx..ctor

1

0.017
0.044
(18,33%)

0.017

0.24

0.282

Tempo Total da Página Default_aspx
Tempo Total do Cenário Pesquisar

0.044

Tabela 14 - Métodos mais representativos do cenário pesquisar
Análise: O tempo total médio de execução do cenário pesquisar foi de 0,24
ms. A página Search_aspx possui os métodos que mais contribuiram com o tempo
total desse cenário, sendo o método buildControlproducts o que possui o tempo
médio de execução mais representativo, sendo um dos métodos que poderia ser
avaliado para identificar eventual oportunidade de melhoria do seu desempenho. Já
o método buildControl_control4 é o que recebe o maior número de chamadas (4) e
que possui o maior tempo de execução, sendo assim elegível também a ser avaliado
para identificar eventual oportunidade de melhoria do seu desempenho.
A tabela 15 demonstra os métodos mais representativos quanto ao tempo de
execução para o cenário AJUDA

Nome de Página/Nome Método

Nº
Chamadas
ao método

Tempo
Médio
(ms)

Tempo
Máximo
(ms)

Help_aspx.__BuildControlheader

1

0.006

0.006

Help_aspx.__BuildControlTree

1

0.012

0.012

Help_aspx.FrameworkInitialize

1

0.003

0.003

Help_aspx..ctor

1

0.005
0.026
(49%)

0.005

Tempo Total da Página Help_aspx

0.026

Default_aspx.__BuildControlBanner1

1

0.003

0.003

Default_aspx.__BuildControlheader

1

0.004

0.004

Default_aspx.__BuildControlTree

1

0.012

0.012

Default_aspx.FrameworkInitialize

1

0.002

0.002

1

0.006
0.027
(51%)

0.006

0.053

0.053

Default_aspx..ctor
Tempo Total da Página
Default_aspx
Tempo Total do Cenário Pesquisar

0.027

Tabela 15 - Métodos mais representativos do cenário ajuda
Análise: O tempo total médio de execução do cenário ajuda foi de 2,637 ms.
A página Help_aspx possui os métodos que contribuiram com 49% do tempo total do
cenário ajuda, sendo o método buildControlTree o que possui o tempo médio de
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execução mais representativo sendo o métodos que poderia ser avaliado para
identificar eventual oportunidade de melhoria do seu desempenho.
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Apêndice D
Relatório de teste de carga do sistema Petshop
1. Plano de teste de carga
1.1 Objetivos de desempenho
O objetivo deste teste foi avaliar o desempenho do sistema Petshop, que
segundo os objetivos de desempenho definidos no item 7 do documento de visão
(apêndice B) , deve atender aos requisitos da tabela 16:
Nº de pedidos por hora
(considerando janela de pico
de 6 horas)
Tempo médio de uma sessão
de usuário
Nº de usuários criando
pedidos por minuto

64

Nº máximo de usuários que o
sistema deve suportar

106,7

384 / 6

10 minutos
10,67

64 (pedidos) / 60
(min) x 10 (min de
cada sessão)
10,67 x 100 /10 (a
criação de pedidos
é 10% da carga do
sistema)

Perfil de utilização pelos
usuários

70% navegando nos
produtos
10% criando pedidos
7% utilizando ajuda do
sistema
13% pesquisando
produtos
Tempos médios de respostas
Consulta de produtos ou
ajuda do sistema - < 3s
Criando pedidos - < 6s
Procurando produtos - <
8s
Tabela 16 – Requisitos de desempenho do sistema Petshop
A partir da leitura dessa tabela obtêm-se os principais objetivos de
desempenho: Número máximo de usuários que o sistema deve suportar: 107
usuários. O tempo médio de resposta para a criação de pedidos, deve ser menor
que 5s. Consultar produtos ou usar a ajuda do sistema, deve ter o tempo de
resposta menor do que 3s, e pesquisar produtos deve ter tempo de reposta menor
que 8 s. O perfil de utilização dos usuários é 70% navegando nos produtos, 10%
criando pedidos, 7% utilizando ajuda e 13% pesquisando produtos.
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1.2 Modelo de carga
Para reproduzir os requisitos acima, a execução dos testes de carga será
feita utilizando o modelo de carga de usuários ilustrado na figura 32
70%

100%

10%

13%

7%
Figura 32 – Cenários de execução do teste de carga
O modelo de carga acima estabelece que: 100% dos usuários efetuam a
abertura da página inicial do sistema Petshop; 70% dos usuários fazem navegação
nas opções de seleção do menu dog, fish, reptiles, birds, cats e saem do sistema;
10% dos usuários efetuam um pedido de compra de cães; 7% dos usuários utilizam
a ajuda do sistema e 13% fazem algum tipo de pesquisa.

1.3 Ambiente de execução do teste de carga
A execução do testes de carga será realizada utilizando-se o seguinte
ambiente de hardware e software:
Computador Pentium III 1Ghz com 512 MB de memória RAM,
Sistema Operacional Windows 2000 Server
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Banco de Dados SQL-Server 2000
.NET Framework
Navegador Internet Explorer
Software para realizar o teste de carga: Rational Robot.
A figura 33 ilustra o ambiente que será utilizado para a execução do teste de
carga

Figura 33 – Ambiente utilizado para o teste de carga do sistema Petshop

1.4 Arquitetura do sistema Petshop
A figura 34 ilustra a arquitetura do sistema Petshop.

127

Figura 34 – Arquitetura do sistema Petshop

1.5 Telas do sistema Petshop, utilizadas nos cenário navegar,
pedido, pesquisa e ajuda
Neste tópico é mostrado como o cenário composto pelas funções navegar,
pedido, pesquisar e ajuda foram particionados para a geração dos scripts utilizados
no teste de carga. As figuras 35 até 40 compõem as telas do cenário navegar. Para
cada tela é ilustrado o nome do script de teste e também o valor do temporizador
utilizado antes da exibição das respectivas telas.
Nome do script: inicial
Valor do temporizador: (1s a 30s)

Figura 35 – Função exibir catálogo
A figura 36, ilustra a função navegar no menu cão do sistema Petshop, o
nome do script de teste dessa função e o valor do temporizador utilizado antes da
exibição da tela.
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Nome do script: navega_cao
Valor do temporizador: (5s a 7s)

Figura 36 – Função navegar cão
A figura 37, ilustra a função navegar no menu peixe do sistema Petshop, o
nome do script de teste desta função e o valor do temporizador utilizado antes da
exibição das telas.
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Nome do script: grava_item_exibe_cat
Valor do temporizador: (1s a 5s)

Figura 37 – Função navegar peixe
A figura 38, ilustra as funções navegar réptil do sistema Petshop, o nome do
script de teste dessa função e também o valor do temporizador utilizado antes da
exibição dessa tela.
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Nome do script: navega rept
Valor do temporizador: (3s a 6s)

Figura 38 – Funções navegar réptil
A figura 39, ilustra a função navegar pássaro do sistema Petshop, o nome do
script de teste dessa função e o valor do temporizador usado antes da exibição
dessas telas.
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Nome do Script: navega passaro
Valor do temporizador: (1s a 5s)

Figura 39 - Função navegar pássaro
A figura 40, ilustra a função navegar gato do sistema Petshop, o nome do
script de teste dessa função e o valor do temporizador usado antes da exibição
dessas telas.
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Nome do Script: navega gato
Valor do temporizador: (4s a 8s)

Figura 40 - Função navegar gato
As figuras 41 até 52 compõem as telas do cenário pedido. A figura 41 ilustra a
função inicial do cenário pedido do sistema Petshop, o nome do script de teste
dessa função e o valor do temporizador utilizado antes da exibição dessa.
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Nome do script: inicial_pc
Valor do temporizador: (1s a 30s)

Figura 41 – Função inicial do cenário pedido
A figura 42, ilustra a função lista cão do sistema Petshop, o nome do script de
teste dessa função e o valor do temporizador utilizado antes da exibição dessa tela.
Nome do script: lista_cao
Valor do temporizador: (1s a 5s)

Figura 42 – Função listar cão
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A figura 43, ilustra a função exibir poodle do sistema Petshop, o nome do
script de teste dessa função e o valor do temporizador usado antes da exibição
dessa tela.
Nome do Script: exibe_pud
Valor do temporizador: (1s a 7s)

Figura 43 – Exibir poodle
A figura 44 ilustra a função exibe poodle gif do sistema Petshop, o nome do
script de teste dessa função e o valor do temporizador utilizado antes da exibição
dessa tela.
Nome do script: exibe_pud_gif
Valor do temporizador: (1s a
4s)

Figura 44 – Exibir poodle gif
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A figura 45 ilustra a função exibe poodle shopping cart do sistema Petshop, o
nome do script de teste dessa função e o valor do temporizador usado antes da
exibição dessa tela.
Nome do script: exibe_pud_sc
Valor do temporizador: (1s a 5s)

Figura 45 – Exibir poodle sc
A figura 46, ilustra a função exibe poodle shopping cart update do sistema
Petshop, o nome do script de teste dessa função e o valor do temporizador utilizado
antes da exibição dessa tela.
Nome do script: exibe_pud_sc_up
Valor do temporizador: (1s a 6s)

Figura 46 – Exibir poodle sc update
A figura 47, ilustra a função exibe poodle shopping cart checkout do sistema
Petshop, o nome do script de teste dessa função e o valor do temporizador utilizado
antes da exibição dessa tela.

136

Nome do script: exibe_pud_sc_co
Valor do temporizador: (1s a 5s)

Figura 47 – Exibir poodle sc checkout
A figura 48 ilustra a função exibe poodle login do sistema Petshop, o nome
do script de teste dessa função e o valor do temporizador utilizado antes da exibição
dessa tela.
Nome do script: exibe_pud_login
Valor do temporizador: (1s a 4s)

Figura 48 – Exibir poodle login
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A figura 49 ilustra a função exibe poodle pay do sistema Petshop, o nome do
script de teste dessa função e o valor do temporizador utilizado antes da exibição
dessa tela.
Nome do Script: exibe_pud_pay
Valor do temporizador: (1s a 15s)

Figura 49 – Exibir poodle pay
A figura 50 ilustra a função Poodle pay confirma do sistema Petshop, o nome
do script de teste dessa função e o valor do temporizador utilizado antes da exibição
dessa tela.
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Nome do script: exibe_pud_pay_conf
Valor do temporizador: (1s a 5s)

Figura 50 – Exibe poodle pay confirma
A figura 51 ilustra a função Poodle pay order complete do sistema Petshop,
o nome do script de teste dessa função e o valor do temporizador utilizado antes da
exibição dessa tela.
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Nome do script: exibe_pud_oc
Valor do temporizador: (1s a 4s)

Figura 51 – Exibe poodle order complete
As figuras 52 e 53 compõem o cenário pesquisar.A figura 52 ilustra a função
inicial do cenário pesquisar do sistema Petshop, o nome do script de teste dessa
função e o valor do temporizador utilizado antes da exibição dessa tela.
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Nome do Script: inicial_pesq
Valor do temporizador: (1s a 5s)

Figura 52 – Função inicial do cenário pesquisar
A figura 53 ilustra a função pesquisar cachorro do sistema Petshop, o nome
do script de teste dessa função e o valor do temporizador utilizado antes da exibição
dessa tela.
Nome do Script: dog_pesq
Valor do temporizador: (1s a 15s)

Figura 53 – Função pesquisar dog
As figuras 54 e 55 compõem o cenário Ajuda. A figura 54 ilustra a função
inicial do cenário ajuda do sistema Petshop, o nome do script de teste dessa função
e o valor do temporizador utilizado antes da exibição dessa tela.
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Nome do Script: inicial_hp
Valor do temporizador: (1s a 30s)

Figura 54 – Função inicial do cenário ajuda
A figura 55 ilustra a função ajuda do sistema Petshop, o nome do script de
teste dessa função e o valor do temporizador utilizado antes da exibição dessa tela.
Nome do Script: help
Valor do temporizador: (0s)

Figura 55 – Função ajuda

1.6 Processo utilizado para realização do teste de carga
Para realizar o teste de carga, foram completados os seguintes passos:
a) a partir dos cenários definidos na figura 32, foram gerados seis scripts de
testes para o cenário navegar, onze scripts para o cenário pedido, três
scripts para o cenário pesquisar e dois scripts para o cenário ajuda.
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b) após os scripts terem sido gerados para os respectivos cenários, cada um
foi ajustado com temporizadores internos, que simulam o tempo que
antecede a visualização de cada tela, aproximando assim a execução dos
scripts ao cenário real de utilização do sistema.
c) os scripts gerados foram organizados numa seqüência que representa a
execução do cenário proposto na figura 32.
d) os testes de carga foram executados simulando 1, 25, 50, 75, 100 e 125
usuários concorrentes. Por meio da ferramanta de software Rational
Robot, foi possível coletar os tempos de execução de cada cenário.
e) Coletados os tempos de execução de cada cenário, foi realizada a
comparação desses tempos com os objetivos de desempenho
estabelecidos para o sistema Petshop

1.7 – Organização dos scripts na ferramenta de software Rational
Robot
A figura 56 ilustra a organização dos scripts na ferramenta de software
Rational Robot

Figura 56 – Organização dos scripts
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2.0 Resultados do teste de carga
O procedimento utilizado para execução do modelo de carga da figura 32 foi o
de executar cada cenário individualmente com 1, 25, 50, 75, 100 e 125 usuários
concorrentes, para se conhecer o comportamento quanto ao desempenho de cada
cenário individualmente. Em seguida, os cenários foram executados
concorrentemente.

2.1 Resultados da execução individual do cenário Navegar
O gráfico 7 apresenta os tempos médios totais da execução individual do
cenário navegar

Tempos Médios Totais do Cenário Navegar
25

Tempo (s)

20
15
10
5
0
1

25

50

75

100

125

Usuários

1
3.96

Navegar

25
3.38

50
4.45

75
7.21

100
13.43

125
20.33

Gráfico 7 – Tempos médios totais do cenário navegar
O gráfico 8 apresenta os tempos médios do cenário navegar
Tempos Médios do Cenário Navegar
8
7
tm_inicial
tm_nav_cao
tm_nav_gato
tm_nav_passaro
tm_nav_peixe
tm_nav_rept

Tempo (s)

6
5
4
3
2
1
0
1

25

50

75

Usuários

100

125
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tm_inicial
tm_nav_cao
tm_nav_gato
tm_nav_passaro
tm_nav_peixe
tm_nav_rept

1
1.68
1.07
0.26
0.26
0.26
0.43

25
0.93
0.97
0.32
0.33
0.33
0.5

50
1.29
1.23
0.43
0.45
0.45
0.6

75
2.23
2
0.62
0.66
0.79
0.91

100
4.27
3.87
1.13
1.17
1.46
1.53

125
6.69
6.07
1.55
1.8
2.11
2.11

Gráfico 8 – Tempos médios do cenário navegar
Análise: Na execução individual do cenário navegar, a abertura inicial da
página, (script de teste tm_inicial), é o cenário com o maior tempo de execução,
seguido pelo cenário navegar cão (script de teste tm_nav_cao), e portanto os que
seriam percebidos como mais lentos pelos usuários, segundo o modelo de carga
utilizado.

2.2 Resultados da execução individual do cenário pedido
O gráfico 9 apresenta os tempos médios totais da execução individual do
cenário pedido.

Tempos Médios Totais do Cenário Pedido
30

Tempo (s)

25
20
15
10
5
0
1

25

50

75

100

125

Usuários

Pedido

1
5.03

25
4.07

50
4.9

75
6.27

100
10.37

Gráfico 9 – Tempos médios totais do cenário pedido
O gráfico 10 apresenta os tempos médios do cenário pedido

125
26.59
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Tempos Médios do Cenário Pedido
8
tm_exibe_pud_oc
tm_exibe_pud_pay_conf

7
Tempo (s)

6

tm_exibe_pud_pay
tm_exibe_pud_login

5
4

tm_exibe_pud_sc_co
tm_exibe_pud_sc_up

3

tm_exibe_pud_sc
tm_exib_pud_gif

2
1
0
1

25

50

75

100

125

tm_exibe_pud
tm_lista_cao
tm_inicial_pc

Usuários

tm_exibe_pud_oc
tm_exibe_pud_pay_conf
tm_exibe_pud_pay
tm_exibe_pud_login
tm_exibe_pud_sc_co
tm_exibe_pud_sc_up
tm_exibe_pud_sc
tm_exib_pud_gif
tm_exibe_pud
tm_lista_cao
tm_inicial_pc

1
0.63
0.24
0.48
0.41
0.18
0.22
0.32
0.26
0.2
0.39
1.7

25
0.25
0.31
0.56
0.44
0.23
0.28
0.35
0.33
0.26
0.22
0.84

50
0.29
0.37
0.64
0.5
0.29
0.36
0.43
0.41
0.33
0.31
0.97

75
0.38
0.47
0.74
0.61
0.41
0.52
0.58
0.52
0.44
0.42
1.18

100
0.59
0.72
1.05
0.98
0.71
0.88
0.98
0.9
0.92
0.82
1.82

125
1.53
1.74
2.05
2.05
1.64
2.11
2.35
2.19
2.14
1.88
6.91

Gráfico 10 – Tempos médios do cenário pedido
Análise: Na execução individual do cenário pedido, a abertura inicial da
página (script de teste tm_inicial_pc) é o cenário com o maior tempo de execução,
seguido pelo cenário exibição do carrinho de compras (script de teste
tm_exibe_pud_sc), e portanto os que seriam percebidos como mais lentos pelos
usuários, segundo o modelo de carga utilizado.

2.3 Resultados da execução individual do cenário ajuda
O gráfico 11 apresenta os tempos médios totais da execução individual do
cenário ajuda.
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Tempo Médio Total do Cenário Help
3
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1
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25
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75
1.27

100
1.56

125
2.41

Gráfico 11 - Tempos médios totais do cenário ajuda
O gráfico 12 apresenta os tempos médios do cenário ajuda.
Tempos Médios do Cenário HELP

Tempo(s)

2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4

tm_help
tm_inicial_hp

0.2
0
1

25

50

75

100

125

Usuários

tm_help
tm_inicial_hp

1
0.33
1.72

25
0.34
0.68

50
0.38
0.76

75
0.44
0.83

100
0.57
0.99

125
0.95
1.46

Gráfico 12 - Tempos médios do cenário ajuda.
Análise: Na execução individual dos cenário ajuda , a abertura inicial da
página (script de teste tm_inicial_hp) é o cenário com o maior tempo de execução,
seguido pelo cenário ajuda (script de testes tm_help), e portanto os que seriam
percebidos como mais lentos pelos usuários, segundo o modelo de carga utilizado.
2.4 Resultados da execução individual do cenário pesquisar
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O gráfico 13 apresenta os tempos médios totais da execução individual do
cenário pesquisar.
Tempo Médio Total do Cenário Pesquisar
40
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Tempo (s)
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25
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6.64

75
11.64

100
26.72

125
35.8

Gráfico 13 - Tempos médios totais da execução individual do cenário pesquisar.
O gráfico 14 apresenta os tempos médios do cenário pesquisar.
Tempos Médios do Cenário Pesquisar
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Tempo (s)

20
15
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5
0
1

25
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Usuários

tm_dog_pesq
tm_inicial_pesq

1
0.48
1.53

25
0.62
2.17

50
2.32
4.32

75
4.67
6.97

100
16.85
9.87

125
16.28
19.52

Gráfico 14 - Tempos médios do cenário pesquisar
Análise: Na execução individual dos cenários pesquisar, a abertura inicial da
página (script de teste tm_inicial_pesq) é o cenário com o maior tempo de execução,
seguido pelo cenário da pesquisa (script de teste tm_dog_pesq), e portanto os que
seriam percebidos como mais lentos pelos usuários, segundo o modelo de carga
utilizado.
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2.5 Resultados da execução concorrente dos cenários navegar,
pedido, ajuda e pesquisar.
O gráfico 15 apresenta os tempos médios para a execução concorrentes dos
cenários.
Navegar
Pedido
Help
Pesquisa

Tempos Médios dos Cenários Concorrentes
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Gráfico 15 – Tempos médios dos cenários concorrentes

