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Resum 

Per tal de garantir sistemes de software de qualitat cal implementar un procés 
de proves que acompanyi a les tasques de desenvolupament al llarg de tot el 
cicle de vida del projecte. L’aparició d’un error en un entorn productiu és, cada 
cop més, una amenaça per a les entitats que veuen perillar la seva imatge i 
fiabilitat, a més de l’elevat cost econòmic que representa. Per aquest motiu és 
molt important el disseny de processos de qualitat adaptats a les necessitats 
de cada tipus de software i als diferents models de desenvolupament. 
 
En aquest projecte ens centrem en el disseny del procediment de gestió i el 
procediment de desenvolupament i execució de proves de rendiment d’un 
escenari en concret que és l’Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de 
Barcelona. Definirem ambdós procediments concretament per a les proves 
que han de garantir la correcta posta a producció del sistema de software 
testejat. En particular els sistemes de software que tractarem en aquest 
projecte seran aplicacions web. 
 
Com a punt de partida ens trobem amb la situació que a l’escenari plantejat 
durant els darrers anys s’ha començat a donar aquest servei de proves de 
rendiment de manera progressiva i sempre en funció de la demanda de 
manera que actualment, sorgeix la necessitat de formalitzar el funcionament 
del servei mitjançant la redacció d’aquests procediments. 
 
Ambdós procediments estan basats en les definicions proposades per l’ISTQB 
(International Software Testing Qualifications Board) i adaptades als circuits 
interns de l’IMI. Per tant, tot i que l’esquelet dels procediments és aplicable de 
manera general a d’altres escenaris, els procediments que es defineixen en 
aquest projecte estan orientats a aquest cas en particular.  
 
Per una banda, al procediment de gestió de proves de rendiment es defineixen 
les tasques a seguir per totes les parts implicades per tal de realitzar les 
proves de rendiment que permetin garantir el pas a producció de sistemes 
software de qualitat.  
 
D’altra banda, procediment de desenvolupament i execució de proves de 
rendiment es definiran totes les tasques que internes al servei de proves tant 
per a la preparació, execució i anàlisis de les proves com per a la gestió 
interna del servei. 
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Overview 
 

 
To ensure software quality is necessary to implement a testing process that 
accompanies the development tasks throughout the project cycle life. Detecting 
an error in a production environment is a threat for the institutions, not only due 
to the high cost that represents but also endangers their image and reliability. 
For this reason it is very important to design quality processes which meet 
every type of software and different development models needs. 
 
In this project we focus on the design of the performance testing management 
procedure and the performance testing development and the implementation 
procedure of a particular scenario, the Municipal Institute of Informatics at 
Barcelona City Council. Both procedures shall be defined specifically for the 
tests that must ensure the correct implementation of the software system in a 
production environment. 
 
As a starting point we have the situation that in the proposed scenario in recent 
years has begun to give this service progressively and always depending on 
demand. So that’s why, currently, there is a need to formalize the service with 
the drafting of these procedures. 
 
Both procedures are based on the definitions proposed by the ISTQB 
(International Software Testing Qualifications Board) and adapted to the 
internal IMI guidelines. Therefore, although the structure of the procedures is 
generally applicable to other scenarios, the procedures defined in this project 
are focused on this particular case. 
 
On the one hand, on the performance testing management procedure is 
defined the tasks that all the parties involved must to follow for realize 
performance testing to guarantee the transition of quality software systems to 
production environment. 
 
Moreover, on the development and implementation of performance testing 
procedure will be defined all internal tasks for the preparation, execution and 
analysis for the tests and for the internal service management. 
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CAPITOL 1. INTRODUCCIÓ AL PROJECTE 
 
Aquest capítol descriu l’entorn en el que se situa aquest projecte de final de 
carrera, quins són els seus objectius i la motivació personal que m’ha dut a 
realitzar-lo, així com una breu descripció del contingut de cada capítol.  
 

1.1 Context del Projecte 

 
Aquest projecte de fi de carrera se situa en la branca de la qualitat del software 
i concretament en el procés de proves que acompanya el cicle de vida d’un 
projecte.  
 
El concepte clau per entendre la importància de la qualitat de software és el 
cost que representen els errors que es produeixen en un entorn productiu, que 
no només es tradueixen en pèrdues econòmiques, si no que afecten a la 
imatge publica i reputació de l’empresa posant en risc la pròpia organització. 
 
Per aconseguir l’objectiu d’un software de qualitat actualment es fan servir 
tècniques basades en punts de control en que es determinen diferents nivells 
de qualitat que el proveïdor del sistema de software ha de garantir per poder 
continuar endavant amb el seu projecte i per tant, poder facturar.  
 
El mètode més comú per determinar l’aprovació dels requisits és a partir 
d’informes de proves que obtindrem com a resultat dels procés de proves.  
 
Molt sovint s’acostuma a pensar que el procés de proves consisteix 
exclusivament en l’execució de les proves, però les activitats tenen lloc abans i 
després de l’execució. Les tasques de proves estan presents des de les 
primeres tasques de planificació del projecte i l’acompanyaran durant tot el cicle 
de vida. 
 
En aquest projecte en centrarem en la definició dels procediments de proves 
que s’han de seguir just abans del pas a producció del projecte. En particular 
els sistemes que tractarem en aquest projecte són aplicacions web, però 
sempre poden ser vàlids per altres tipus de sistemes software. 
 
L’escenari d’aquests procediments és l'Institut Municipal d’Informàtica de 
l'Ajuntament de Barcelona, a partir d’aquí IMI, on treballo com a consultora de 
qualitat, i tot i que no es tracta d’un projecte d’empresa, he basat aquest 
projecte en la meva experiència i en les necessitats observades en el meu 
entorn laboral de manera que no només em permet realitzar un treball realista 
si no que em permetrà poder presentar-lo també al client. 
 
En un moment en que s’està implantant un model de qualitat transversal on es 
defineixen les tasques que cal realitzar des del naixement d’un projecte fins a la 
seva implantació en un entorn productiu, aquest projecte es centra en definir 
els procediments que es duran a terme a la direcció d’Explotació i Sistemes, 
després de les activitats de Desenvolupament i abans del pas a Producció.    



  

1.2 Objectius 

 
En un entorn externalitzat, en que cada proveïdor signa acords per entregar un 
producte final que acompleixi una sèrie de requisits, la figura del tester és clau 
per vetllar per l’acompliment d’aquest contracte i proporcionar dades que 
permetin prendre decisions per tal d’evitar córrer riscos innecessaris i poder 
proporcionar sistemes de software de qualitat. 
 
Els principals objectius del projecte són definir tant el procediment de gestió de 
proves de rendiment, com el procediment de desenvolupament i execució de 
les mateixes. De manera que el resultat d’aquest procés de proves haurà de 
ser un informe que proporcionarà la informació suficient per poder garantir el 
pas d’aquest punt de control i per tant, implantar la versió de software testejada 
a l’entorn productiu. 
 
El procediment de gestió de proves definirà els circuits de treball que s’han de 
seguir per dur a terme les proves de rendiment d’una versió de software. 
Aquest procediment està dirigit tant als testers i responsables de gestionar el 
servei de proves, com als proveïdors que hauran de sol·licitar el servei de 
proves de carrega del seu producte per aconseguir les validacions necessàries 
i poder implantar-lo a l’entorn de producció. 
 
En aquest document es definiran els circuits de treball a seguir detallant totes 
les tasques de cada punt i acotant les responsabilitats de manera que cada una 
de les persones implicades al procés de proves conegui en cada moment els 
passos a seguir.  
 
De manera més general es definiran les eines estàndards i es dissenyaran 
plantilles per a tots els documents d’entrada i sortida per tal de normalitzar la 
documentació i facilitar la feina a totes les persones involucrades. 
 
De la mateixa manera, es definirà un procediment de desenvolupament, 
execució i anàlisi de proves de rendiment dirigit especialment als testers i 
responsables de la gestió del servei de proves amb l’objectiu directe de 
formalitzar les tasques de disseny, execució, anàlisis i control del servei de 
proves.  
 
La definició d’aquest procediment té un objectiu molt clar i és que el fet de 
formalitzar els circuits de treball dona un valor afegit al servei que deixarà de 
dependre de la figura d’un tester experimentat tant en aquest tipus de proves 
com en l’entorn de treball, de manera que a partir d’ara qualsevol tester amb 
coneixements en aquest tipus de proves pugui dur a terme el procés de 
desenvolupament, execució i anàlisis de les proves a partir d’aquest document. 
 
El contingut d’aquest procediment anirà alineat amb el procediment de gestió 
de proves de rendiment i definirà de manera detallada les tasques que haurà 
de realitzar el tester des del moment en que rep una sol·licitud de proves fins a 
l’entrega de l’informe de proves resultant. En aquest circuit es definiran tant les 
tasques més tècniques de desenvolupament dels scripts, execució i anàlisi de 
les proves, com totes les tasques de gestió interna del servei. 
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1.3 Motivació Personal 

 
Com he introduït al punt anterior, per entendre el projecte cal situar-lo a 
d’Institut Municipal d’Informàtica de l'Ajuntament de Barcelona on treballo com 
a consultora de qualitat. 
 
El punt de partida d’aquest projecte és la feina realitzada durant els darrers 
quatre anys en que de manera progressiva i marcats sempre per les 
necessitats reals i el volum de feina, s’ha anat implementant el servei de proves 
de rendiment a la direcció d’Explotació i Sistemes de d’Institut Municipal 
d’Informàtica.  
 
La realitat actual, és que s’està oferint un servei consolidat i reconegut per totes 
les parts però que no està degudament formalitzat. 
 
Aquesta situació planteja dues problemàtiques molt marcades, per una banda, 
no hi ha publicats documents formals on es defineixin els procediments del 
procés de proves de rendiment amb totes les limitacions que aquesta situació 
comporta i consegüentment, actualment el servei depèn dels coneixements 
personals del tester que hi ha treballat des de que es va començar a donar el 
servei de proves de rendiment. Ambdues situacions suposen una limitació molt 
important que no només dificulta la feina diària en aquest servei si no que a 
més suposa una gran limitació a l’hora de poder evolucionar. 
 
Per una banda el fet de poder presentar aquest projecte a l’empresa i poder 
formalitzar les tasques realitzades fins ara, suposa consolidar el servei el que 
permetrà treballar de forma molt més àgil i poder proporcionar un nou escenari 
de treball que a la vegada serveixi de punt de partida per a poder introduir 
futures millores que adaptin el servei a les necessitats futures que es puguin 
plantejar.  
 
A nivell personal, trobo en aquestes necessitats una oportunitat tant laboral 
com acadèmica.  
 
D’una banda, poder traspassar els meus coneixements em permetrà dedicar-
me a altres tasques i poder seguir avançant i com a consultora d’una empresa 
que té uns dels seus punts forts en la consultoria de qualitat, dins de la branca 
de Govern TIC, com poden ser processos de proves o models de qualitat, és 
una oportunitat molt bona per seguir creixent dins l'empresa i plantejar-me nous 
reptes.  
 
A nivell acadèmic, resulta de gran ajuda poder situar el meu projecte de fi de 
carrera en el meu àmbit laboral i poder compartir l'esforç. 
 
 

1.4 Capítols de la memòria 

 
En aquest apartat es defineix breument el contingut dels capítols que 
conformen aquesta memòria.  



  

 
Al capítol 2, es pretén introduir al lector en la teoria dels processos de proves. 
Es defineixen els conceptes bàsics que han d’ajudar a entendre el projecte. Es 
parla de la necessitat i l’objectiu dels processos de proves, donant resposta a 
les preguntes: Per que es necessari el procés de proves? i Per a que es duen a 
terme els processos de proves? Es defineixen els diferents models de proves i 
es relaciona amb la definició dels nivells de prova i dels tipus de prova.     
 
El capítol 3, conté el Procediment de gestió de proves de rendiment on es 
defineix l’objectiu, l’abast, les entrades i sortides, les responsabilitats de cada 
tasca, es defineixen les eines estàndards, les plantilles dels entregables i els 
SLAs acordats. Es detallen les tasques que componen aquest procediment en 
cinc blocs: sol·licitud, desenvolupament, execució, informe i tancament. 
 
En definitiva, aquest capítol estableix les pautes a seguir per a dur a terme les 
proves de rendiment d’una versió de software. Aquest document està dirigit tant 
als testers i responsables de gestionar el servei de proves, com als proveïdors 
que hauran de sol·licitar el servei de proves de rendiment del seu producte per 
poder implantar-lo a l’entorn de producció, de manera que s’establiran el 
paràmetres que facilitin la comunicació entre totes les parts definint les taques 
a realitzar i acotant les responsabilitats en cada moment. 
 
El capítol 4, conté el Procediment de Desenvolupament, Execució i Anàlisi de 
proves de rendiment. Es defineix l’objectiu, l’abast, les entrades i sortides, les 
responsabilitats de cada tasca, es defineixen les eines estàndards, les plantilles 
dels entregables i els SLAs acordats. Es detallen les tasques que componen 
aquest procediment en quatre blocs: preparació dels scripts, preparació de 
l’execució, execució i anàlisi dels resultats. 
 
El Procediment de Desenvolupament, Execució i Anàlisi de proves de 
rendiment, es dirigeix de forma més especifica als testers i responsables de la 
gestió del servei de proves amb l’objectiu directe de formalitzar les tasques 
internes. El contingut d’aquest procediment anirà alineat amb el Procediment 
de gestió de proves de rendiment i definirà de manera detallada les tasques 
que haurà de realitzar el tester des del moment en que rep una sol·licitud de 
proves fins a l’entrega de l’informe de proves resultant. 
 
Finalment mostrem l’aplicació del projecte al capitol 5, on amb un exemple 
pràctic seguim els circuits definits per mostrar l’aplicació dels procediments 
definits en la elavoració d’unes proves de rendiment en concret mostrant els 
resultats obtinguts.   
 
Al capítol 6, s’exposen les conclusions extretes de l’elaboració d’aquest 
projecte i es plantegen les línies futures per poder seguir avançant en la 
mateixa linia. 
 
Finalment, a l’annex I, trobarem totes les plantilles i guies d’implementació 
referents als documents d’entrada i sortides de cada punt dels procediments, 
així com els models per a les notificacions per correu electrònic i la definició de 



Organització del treball   5 

l’estructura de directoris del repositori que contindrà tota la documentació 
referent al procés de proves rendiment.  
 
Mentre que a l’annex II, s’inclouen totes les dades referents al cas pràctic 
mostrat al capitol 5.  
 
 
 

CAPITOL 2.  CONCEPTES PREVIS 

2.1 Conceptes previs 

 
L’objectiu d’aquest capítol es donar a conèixer els conceptes bàsics del procés 
de proves que ens situïn en el context del projecte. El contingut d’aquest capítol 
està bastat en les definicions de l’ISTQB (International Software Testing 
Qualifications Board) i per tant, són aplicables a qualsevol procés de proves de 
software.  
 
 

2.1.1 Procés de proves 

 
El procés de proves està present al llarg de tot el cicle de vida del projecte de 
manera que les activitats de prova es van realitzant en paral·lel a les tasques 
de desenvolupament del software. 
 
Entre aquestes activitats es troba: planificar i controlar, seleccionar les 
condicions de proves, dissenyar i executar casos de prova, comprovar els 
resultats, avaluar els criteris de sortida, elaborar informes sobre el procés de 
proves i sobre el sistema provat, i finalitzar o completar les activitats de 
tancament un cop finalitzada una fase de prova. El procés de prova també 
inclou la revisió de documents i la realització d’anàlisis estàtics. 
 

 

2.1.2 Concepte de prova 

 
Definim una prova com l’operació tècnica que consisteix en la determinació 
d’una o més característiques d’un producte, procés o servei donat d’acord a un 
procediment especificat.  
 
El fet de sotmetre els sistemes i la documentació a proves rigoroses pot ajudar 
a reduir el risc de complicacions durant les operacions i contribuir a la qualitat 
del sistema de software, sempre que els defectes detectats es corregeixin 
abans que el sistema estigui disponible a producció. 
 
Cadascun dels diferents tipus de prova aborda una problemàtica específica i 
planteja els seus propis objectius, beneficis i riscos. Les proves de software 



  

també poden servir per acomplir requisits contractuals o legals, o estàndards 
específics del sector. 

 
 

2.1.3 Conceptes d’error, defecte i fallada 

 
Les següents definicions resulten clau per entendre els conceptes i 
característiques de les proves que explicarem més endavant. 
 

 Error: Acció humana que produeix un resultat incorrecte. 
 

 Defecte: Desperfecte al codi software o documentació que pot provocar 
que el sistema de software falli en realitzar les funcions requerides. 
 

 Fallada: És la manifestació d’un defecte. 
 
 

2.1.4 Concepte de Qualitat 

 
Definim qualitat com la totalitat de característiques d’un producte o servei que li 
proporcionen la capacitat de satisfer les necessitats explicites o implícites.  
 
Caracteristiques de qualitat de software: 

 

 Funcionalitat: el sistema software satisfà de forma correcta tots els 
atributs i capacitats requerits. Aquesta característica també inclou 
l’adequació a l’ús, precisió i seguretat d’accés. 
 

 Fiabilitat: En determinades condicions, el sistema software mantindrà 
sempre la seva capacitat/funcionalitat durant un periode de temps. 
També inclou la tolerancia de fallades i la capacitat de recuperació 
 

 Usabilitat: el sistema software és fàcil d’apendre i d’utilitzar a més 
d’intuitiu. 
 

 Eficiencia: el sistema software requereix una utilització minima de 
recursos per executar una tasca concreta. 
 

 Mantenibilitat: Es tracta de la capacitat d’adaptar el sistema software a 
les necessitats de l’usuari. També inclou la facilitat per analitzar l’impacte 
d’un canvi, la facilitat de realitzar un canvi al sistema, l’estabilitat davant 
els canvis i la velocitat amb que es pot probar un canvi en el sistema. 

 

 Portabilitat: Capacitat del sistema software per ser transferit a un nou 
entorn. També inclou la facilitat d’adaptar-se a un nou entorn, la facilitat 
d’instal·lació en un nou entorn, la capacitat del sistema de coexistir amb 
altres sistemes i la facilitat amb que el sistema pot ser reemplaçat. 
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2.2 Necessitat del procés de proves. Perquè? 

 
Una persona pot cometre un error que a la vegada pot produir un defecte en el 
codi de programa o a un document, els defectes, poden donar lloc a errades. 
 
El software que no funciona correctament pot ser la causa de molts problemes i 
tot això es tradueix en pèrdua de diners, temps i/o reputació, fins i tot en danys 
físics. 
 
Amb l’ajuda de les proves es possible mesurar la qualitat del software en 
termes de defectes detectats pel que respecta als requisits i característiques 
funcionals i no funcionals (veure l’apartat 2.7) 
 
Superar una prova dissenyada correctament redueix el nivell general de risc 
d’un sistema. 
 
Les proves de software poden aportar fiabilitat a la qualitat del software en cas 
de detectar pocs o cap defecte, no obstant, si les proves detecten defectes la 
seva correcció incrementarà la qualitat del sistema de software. 
 
 

2.3 Objectiu del procés de proves. Per a que? 

 
El procés de proves pot tenir els diferents objectius: 
 

 Identificar defectes 
 

 Augmentar la confiança en el nivell de qualitat 
 

 Facilitar informació per a la presa de decisions 
 

 Evitar l’aparició de defectes 
 
 

2.4 Set Principis de les proves 

 
En els darrers 40 anys s’han proposat una sèrie de principis que estableixen 
pautes generals comuns a totes les proves. 
 

 Principi 1: Les proves demostren la presencia de defectes.  
 
Les proves poden demostrar que hi ha defectes però no poden 
demostrar que no hi ha. 

 

 Principi 2: Les proves exhaustives no existeixen. 
 



  

Provar totes les combinacions possibles es impossible. En lloc de 
pretendre realitzar proves exhaustives cal realitzar anàlisis de riscos i 
prioritats. 

 

 Principi 3: Proves aviat 
 
Per identificar els defectes el mes d’hora possible les activitats de prova 
s’han d’iniciar el més aviat possible en el cicle de vida del software. 
 

 Principi 4: Agrupació de defectes. 
 
Els defectes es concentren habitualment en un nombre reduït de mòduls 
de software. L’esforç en proves s’ha de distribuir de forma proporcional a 
la densitat esperada/observada de defectes per mòdul. 
 

 Principi 5: Paradoxa del pesticida 
 
La repetició dels mateixos casos de prova porta a no detectar nous 
defectes. Els casos de prova s’han de revisar contínuament. 
 

 Principi 6: Les proves depenen del context. 
 
Les proves varien segons el context. No es el mateix provar un software 
de seguretat crític que una aplicació de comerç electrònic. 
 

 Principi 7: Fal·làcia de l’absència de proves. 
 

La detecció i correcció de defectes no servirà de res si el sistema 
construït no és utilitzable i no compleix les expectatives i necessitats dels 
usuaris.  
 

 

2.5 Models de desenvolupament de software 

 
El procés de proves no es un procés aïllat; les activitats de proves estan 
associades a activitats de desenvolupament de software. El desenvolupament 
de diferents models de cicle de vida requereix de diferents proves. 
 
 

2.5.1 Model en V (model seqüencial) 

 
Es tracta del model de desenvolupament de software més habitual, tot i que 
existeixen variants del model en V, el tipus generalitzat de model V es basa en 
quatre nivells de prova corresponents als quatre nivells de desenvolupament 
(veure Fig 2.1). 
 

 Proves de component (unitàries) 
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 Proves d’integració 
 

 Proves de sistemes 
 

 Proves d’acceptació 
 
 

 
 

Fig 2.1. Model en V 
 
 
Com es pot veure a la imatge, el model s’estructura en dues branques iguals; 
desenvolupament i proves. 
 
Cada nivell de desenvolupament té el seu corresponent nivell de proves, de 
manera que el disseny de proves és paral·lel al desenvolupament de software. 
 
D’aquesta manera en aquest model les activitats del procés de proves tenen 
lloc a través de tot el cicle de vida del software. 
 
 

2.5.2 Models de desenvolupament iteratiu/incremental (espiral) 

 
El desenvolupament iteratiu-incremental és el procés de establir requisits, 
dissenyar, construir i provar un sistema, realitzat com una sèrie de cicles de 
desenvolupament més curts. 
 
El model resultant produït per iteració pot ser provat a diferents nivells de prova 
durant cada iteració. 



  

 
Després de la primera, les proves de regressió1, van adquirint una importància 
major per a cada iteració.  

2.5.3 Característiques del procés de proves 

 
A qualsevol model de cicle de vida, un bon procés de proves es caracteritza 
per: 

 

 Per a cada activitat de desenvolupament existeix la seva activitat de 
proves corresponent. 
 

 Cada nivell de proves té els seus objectius específics. 
 

 L’anàlisi i disseny de les proves per a un determinat nivell hauria de 
començar durant la seva corresponent activitat de desenvolupament. 
 

 Les persones encarregades de realitzar les proves haurien d’estar 
involucrades en la revisió de documents tan aviat com estigui disponible 
una versió esborrany dels mateixos al cicle de vida de desenvolupament. 

 
 

2.6 Nivells de prova 

 
Considerem un nivell de prova com al conjunt d’activitats de prova gestionades 
i executades de forma conjunta. 
 
Aquesta classificació està basada en el model en V però la descripció dels 
diferents tipus de proves es general i aplicable a qualsevol model.  
 
Cada nivell es caracteritza per: 
 

 Objectiu 
 

 Base de proves: elements utilitzats per a derivar casos de prova. 
 

 Objectes de prova: elements que estaran subjectes a prova. 
 

 Responsabilitat: qui executa les proves 
 

 Aproximació de proves. 
 
 

                                            
1
 Les proves de regressió són qualsevol tipus de proves de software que intenten descobrir la 

causa de nous errors respecte al comportament esperat del software provocats per canvis 
realitzats a l’aplicació. Trobareu més informació a l’apartat 2.7.4. 
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2.6.1 Proves de components 

 

Objectiu 

 

Verificar el funcionament de mòduls de software, 
programes, objectes, classes, etc... que poden ser 
provats de manera separada. 

Base de proves Requisits dels components. 

Disseny detallat 

Codi del software 

Objectes de 
prova 

 

Components 

Programes 

Programes de migració i conversió de dades 

Mòduls de base de dades 

Responsabilitat Desenvolupador del codi software objecte de la prova. 

Aproximació de 
proves 

Tipus de prova:  

 Funcionals / No funcionals / Estructurals 

La prova es realitza amb accés al codi software i a un 
entorn de desenvolupament. 

Els defectes es resolen tan aviat com són detectats 
sense seguir un mètode formal de gestió de defectes. 

 
Taula 2.1. Proves de components 

 
 

2.6.2 Proves d’integració 

 

Objectiu 

 

Verificar el funcionament de: 

 Interfícies entre components 

 Interaccions entre les diferents parts d’un 
sistema. 

 Interfícies entre sistemes. 



  

Base de proves Disseny del software i sistema 

Arquitectura 

Fluxos de treball 

Casos d’us 

Objectes de 
prova 

 

Subsistemes  

Implementació de base de dades 

Infraestructura 

Interfícies 

Configuració de sistema 

Dades de configuració. 

Responsabilitat Desenvolupador, tester independent o ambdós. 

Aproximació de 
proves 

Tipus de prova:  

 Funcionals / No funcionals 

A cada etapa d’integració, les proves han de centrar-
se en la pròpia integració. 

 Provar la integració dels mòduls A i B significa 
verificar la correcta comunicació entre els 
mòduls, no la funcionalitat de cada un d’ells 
(prova de component). 

 
Taula 2.2. Proves d’integració 

 
 

2.6.3 Proves de sistema 

 

Objectiu Verificar el comportament del sistema com un tot. 

Base de proves Especificació de requisits software i sistema 

Casos d’us 
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Especificació funcional 

Informes d’anàlisis de riscos 

Objectes de 
prova 

 

Sistema 

Configuració del sistema 

Dades de configuració 

Responsabilitat Tester independent 

Aproximació de 
proves 

Tipus de prova:  

Funcionals / No funcionals 

P. ex: usabilitat, eficiència, portabilitat, etc. 

L’entorn de proves hauria de correspondre tan com 
fos possible a l’entorn de producció. 

 
Taula 2.3. Proves de sistemes 

 
 

2.6.4 Proves d’acceptació 

 

Objectiu Establir la confiança en el sistema per que pugui ser 
acceptat pel client. 

Base de proves Requisits de l’usuari 

Requisits del sistema 

Casos d’us 

Processos de negoci 

Informes d’anàlisi del risc 

Objectes de 
prova 

 

Processos de negoci en un sistema totalment integrat  

Processos operatius i de manteniment 

Procediments d’usuari 

Formularis 

Informes 



  

Dades de configuració 

Responsabilitat Client o usuari del sistema 

Aproximació de 
proves 

L’objectiu de les proves no es la detecció de defectes. 

L’acceptació pot adoptar diverses formes: 

 Acceptació d’usuari, operativa, contractual i 
regulatòria 

 
Taula 2.4. Proves d’acceptació 

 
 

2.7 Tipus de prova 

 
Cada tipus de prova es focalitza en un objectiu en particular. 
 

2.7.1 Proves funcionals 

 
És la prova de “QUE” fa el sistema. Verifica els requisits funcionals descrits 
a l’especificació de requisits, els casos d’us i l’especificació funcional. 
 
Estan centrades en el comportament extern del sistema i es poden realitzar 
a qualsevol nivell de prova. 
 
Tipus especials: 
 

 Proves de seguretat: avaluació de les funcions relacionades amb la 
detecció d’amenaces externes que podrien fer malbé programes i dades. 
 

 Proves d’interoperabilitat: avaluació de la capacitat del producte software 
per interactuar amb un o més components o sistemes específics.  

 
 

2.7.2 Proves no funcionals 

 
És la prova de “COM” treballa el sistema. Son necessàries per mesurar les 
característiques del software que poden ser quantificades en una escala 
variable com per exemple el temps de resposta. 
Estan centrades en el comportament extern del sistema i es poden realitzar 
a qualsevol nivell de prova. 
 
Tipus de proves no funcionals: 
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 Proves de càrrega: avaluen la resposta davant d’una càrrega variable. 
 

 Proves de rendiment: avaluen la capacitat de processament. 
 

 Proves de volum: avaluen la capacitat de processament d’elevades 
quantitats de dades. 
 

 Proves d’estrès: avaluen la reacció davant d’una situació de 
sobrecàrrega i la posterior recuperació al retornar a una situació de 
càrrega normal. 
 

 Proves d’estabilitat: avaluen el rendiment en mode d’operació continua. 
 

 Proves de robustesa: avaluen la resposta davant de l’entrada de dades 
errònies i la capacitat de funcionament després d’una situació de 
desastre. 
 

 Proves d’usabilitat: avaluen la facilitat d’ús del sistema per part dels 
usuaris. 

 
 

2.7.3 Proves estructurals 

 
Centrades en l’estructura interna d’un objecte de prova.  
 
Es realitzen després de les proves funcionals i a qualsevol nivell de proves,  
ajuden a mesurar el rigor de les proves mitjançant la cobertura d’un tipus 
d’estructura. 

 
 

2.7.4 Proves de confirmació i regressió 

 
Tenen lloc després de la detecció i resolució d’un defecte ja que els 
resultats de les proves prèvies queden invalidats i cal repetir-les. 
 

 Proves de confirmació: verificació que el defecte ha estat eliminat. 
 

 Proves de regressió: verificació de que la resolució del defecte no ha 
provocat efectes col·laterals. 
 

Es poden realitzar a qualsevol nivell de proves. Inclouen proves funcionals, 
no funcionals i estructurals i són clares candidates per a la automatització. 
 
 



  

2.7.5 Proves de manteniment 

 
Un cop desplegat, un sistema software pot estar en servei durant dècades.  
 
Durant aquest temps: 
 

- Podrà ser ampliat 
 

- Probablement contingui defectes i per tant serà modificat i corregit 
 

- Necessitarà adaptar-se a noves condicions i integrar-se a nous 
entorns 
 

- Al final de la seva vida útil serà retirat de l’entorn de producció.  
 

Tots aquest punts requereixen proves addicionals que garanteixin el 
correcte funcionament del sistema. 
 
L’abast de les proves de manteniment estarà condicionat per: 
 

- Risc associat al canvi 
 

- Magnitud del canvi 
 

- Mida del sistema software a on es realitza el canvi. 
 

Depenent del canvi, les proves de manteniment es realitzen: 
 
- En part o tots els nivells i tipus de prova 
 

 
 

CAPITOL 3. PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE PROVES DE 
RENDIMENT 

 

3.1 Introducció 

 
El present apartat estableix les directrius i tasques a realitzar per a la sol·licitud, 
desenvolupament i execució de proves de rendiment sobre versions 
d’aplicacions. 
 
Per demanar realitzar proves de rendiment sobre una versió d’aplicació, 
aquesta ha de complir les següents condicions: 
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 Ha superat satisfactòriament com a mínim les proves de component, 
d’integració, funcionals i d’acceptació d’usuari i està instal·lada a l’entorn 
corresponent (o en disposició de ser instal·lada). 

 

 Si la condició anterior no es compleix hauria d’existir una versió anterior 
de l’aplicació que no variï funcionalment respecte a la versió a provar en 
allò que hagi de realitzar la prova. 

 
Abans de la data prevista d’execució de les proves de rendiment sobre una 
versió d’aplicació, aquesta ha de complir les següents condicions: 
 

 Estigui instal·lada i operativa a l’entorn d’execució de les proves de 
rendiment. 

 

 Tenir els usuaris i contrasenyes a utilitzar a la prova donats d’alta a 
l’aplicació a l’entorn d’execució de les proves de rendiment. 

 
Els sol·licitants que poden demanar al servei de proves la realització de proves 
de rendiment són: 
 

 Cap de projecte de Desenvolupament. 

 Tecnologia. 

 Operacions 

 Suport Tècnic 

 Direcció 
 
Les aplicacions que poden ser objecte de les proves de rendiment són les 
aplicacions de que tenen una interfície d’usuari Web. 
 
S’ha establert un procediment d’urgència (veure l’apartat 3.4) on es redueixen 
els terminis requerits per part del servei de proves per realitzar certes activitats, 
accelerant en la mesura del possible el desenvolupament i execució de certes 
proves. 
 
 

3.1.1 Definicions i sigles 

 

 SilkPerformer: es tracta de l’eina de proves estàndard de l’IMI per 
dissenyar i executar proves de rendiment. En aquest projecte ens 
centrarem en aquesta eina en concret per poder entrar en més detall 
però cal recalcar que els procediments són adaptables a qualsevol eina 
de proves. 
 

 



  

3.2 Descripció 

3.2.1 Objectiu, àmbit i abast 

 
Aquest procediment té per objectiu descriure l’operativa per a la sol·licitud de 
proves de rendiment al servei de proves i el seu desenvolupament, execució i 
report de resultats als sol·licitants. 
 
L’àmbit en que se situa aquest procediment són les Sotsdireccions de 
Desenvolupament i Tecnologia i Producció de l’IMI. 
 
El procediment s’inicia amb la Sol·licitud de proves de rendiment per part d’una 
persona autoritzada (veure Taula 3.1) i finalitza amb l’entrega de l’Informe de 
proves de rendiment per part de l’Oficina de Certificació de versions, a partir 
d’aquí OCV (veure Taula 3.2). 
 
Les aplicacions sobre les que es pot demanar actualment la realització de 
proves de rendiment són les aplicacions amb interfície d’usuari tipus Web. 
 
 

3.2.2 Entrades i sortides 

 
 

Entrada Proveïdor 

 
Petició a través de l’eina 
de gestió d’incidències. 

 
Sol·licitant (Cap de projecte de Desenvolupament, 
Tecnologia, Operacions, Suport Tècnic o Direcció). 

 
Sol·licitud de proves de 
rendiment 

 
Sol·licitant (Cap de projecte de Desenvolupament, 
Tecnologia, Operacions, Suport Tècnic o Direcció). 

 
Taula 3.1. Entrades 

 
 

 Sol·licitud de proves de rendiment: document per a demanar formalment 
proves de rendiment.  
 

 

Sortida Client 

 
Informe de resultats 

 
Sol·licitant (Cap de projecte de Desenvolupament, 
Tecnologia, Operacions, Suport Tècnic o Direcció). 

 
Informe de proves de 
rendiment 

 
Sol·licitant (Cap de projecte de Desenvolupament, 
Tecnologia, Operacions, Suport Tècnic o Direcció). 

 
Taula 3.2. Sortides 
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 Informe de resultats: document que inclou la informació detallada sobre 
els resultats tècnics de les proves. Aquest informe és generat per 
SilkPerformer. 
 

 Informe de proves de rendiment: document que inclou tota la informació 
rellevant sobre la realització de les proves, el resultat de les proves i el 
seu anàlisi. Aquest informe és generat pel tècnic de certificació amb la 
col·laboració del personal de Sistemes i Desenvolupament que ha 
intervingut a les proves. 

 
 

3.2.3 Responsabilitats 

 

 
Sol·licitant 

 
Sol·licitud de les proves de rendiment i verificació 
 

 Emplenar la Sol·licitud de proves de 
rendiment 

 Enviar la Sol·licitud de proves de rendiment 

 Fer els aclariments necessaris 

 
Tècnic de certificació 

 
Sol·licitud de les proves de rendiment i verificació 
 

 Verificació de la sol·licitud 

 Estimació de la sol·licitud 
 
Desenvolupament i validació dels scripts 
 

 Desenvolupar els scripts de proves 

 Convocar reunió de validació dels scripts 

 Reunió per a validar els scripts i planificar 
l’execució 

 Retocar els scripts 
 

Execució de les proves 
 

 Confirmar la data d’execució 

 Comunicar l’execució de les proves als 
afectats  

 Executar les proves 
 
Informe de les proves de rendiment 
 

 Elaborar els informes de proves 

 Enviar els informes 
 
Tancar sol·licitud 



  

 

 Reunió de conclusions 

 Tancar la Sol•licitud de proves de rendiment 
 

 
Tècnic de 
Desenvolupament 

 
Desenvolupament i validació dels scripts 
 

 Reunió per a validar els scripts i planificar 
l’execució 

 
Execució de les proves 
 

 Executar les proves 
 
Tancar sol·licitud 
 

 Reunió de conclusions 

 
Tècnic de sistemes 

 
Execució de les proves 
 

 Monitoratge dels servidors 

 
Taula 3.3. Descripció responsabilitats 

 
 

3.2.4 Plantilles i eines 

 
En aquest apartat es fa referència a les plantilles i eines necessàries en aquest 
procediment:  
 

 Plantilla de Sol·licitud de proves de rendiment (veure I.I) 

 Plantilla de Pla d’execució de proves de rendiment (veure I.III) 

 Plantilla de Informe de proves de resultats (veure I.V) 
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3.2.5 Diagrama 

 

 
 

Figura 3.1. Diagrama Procediment de Gestió de proves de rendiment 
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3.3 Procediment 

 
A continuació es detalla cadascun dels passos a seguir durant el procés de 
proves de rendiment. 
  

3.3.1 Sol·licitud de les proves de rendiment i verificació. 

 
Emplenar la Sol·licitud de proves de rendiment. (1) 
Responsable: Sol·licitant 
 
Per demanar realitzar proves de rendiment sobre una versió d’aplicació, 
aquesta versió d’aplicació ha de complir les següents condicions: 
 

 Ha superat satisfactòriament com a mínim les proves de component, 
d’integració, de sistemes i d’acceptació d’usuari i està instal·lada a 
l’entorn corresponent (o en disposició de ser instal·lada). 
 

 Si la condició anterior no es compleix hauria d’existir una versió anterior 
de l’aplicació que no variï funcionalment respecte a la versió a provar en 
allò que hagi de realitzar la prova. 

 
Per emplenar la Sol·licitud de proves de rendiment fer els següents passos: 
 

 Crear una nova petició a través de l’eina de gestió d’incidències. 
 

 Emplenar la Sol·licitud de proves de rendiment tal com s’indica a la Guia 
de la Sol·licitud de proves de rendiment (veure I.II). 

 
 
Enviar la Sol·licitud de proves de rendiment. (2)  
Responsable: Sol·licitant 
 
Realitzar les següents operacions a la petició donada d’alta a l’activitat anterior: 
 

 Annexar la Sol·licitud de proves de rendiment (veure I.I).  
 

 Annexar, en cas que apliqui, els següents elements: 
 
- Jocs de dades de les proves. 

 
- Certificats per a poder realitzar firmes electròniques requerides. 

 
- Fitxers a pujar durant la prova. 

 

 Enviar la petició. 
 
Una vegada enviada la petició, el servei de proves té un termini de 1 dia per 
verificar la Sol·licitud de proves de rendiment i els annexos i, en cas de tenir 
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tota la informació necessària i que aquesta sigui correcta, estimar la sol·licitud i 
comunicar-ho al sol·licitant. 
 
 
Verificació de la sol·licitud. (3) 
Responsable: Tècnic de certificació 
 
La petició enviada pel sol·licitant arriba al servei de proves en forma 
d’incidència a l’eina de gestió d’incidències. 
 
Arribada la incidència es fan les següents comprovacions: 
 

 Tots els camps obligatoris estan emplenats satisfactòriament a la 
Sol·licitud de proves de rendiment. 
 

 Es fa una navegació del casos de prova més importants, comprovant el 
funcionament de les URLs informades així com el usuaris i contrasenyes 
principals. 

 

 Es comprova l’existència jocs de proves i certificats necessaris per 
executar les proves. 

 
Si alguna d’aquestes comprovacions no és positiva cal informar al sol·licitant 
via e-mail amb el model de sol·licitud d’informació (veure I.VII.I). 
 
El servei de proves disposa de 1 dia (a comptar des de la recepció de la 
sol·licitud per part del servei de proves) per realitzar la verificació i l’estimació 
(en cas que la verificació tingui un resultat positiu) de la sol·licitud i contestar al 
sol·licitant. 
 
En cas d’haver enviat el model de sol·licitud d’informació (veure I.VII.I) per 
sol·licitar completar la informació, si en el termini de 7 dies no s’ha rebut 
resposta amb la informació demanada es tancarà la sol·licitud de prova: 
 

 Informant a l’eina de gestió d’incidències l’estat de la sol·licitud com a 
rebutjada. 
 

 Addicionalment s’informarà al sol·licitant via e-mail amb el model de 
tancament de prova de rendiment (veure I.VII.II). 

 
 
Fer els aclariments necessaris. (4) 
Responsable: Sol·licitant 
 
El sol·licitant ha d’aportar la informació requerida pel servei de proves.  
 
Aquesta tasca es pot fer via e-mail, telèfon o en una reunió depenent de les 
necessitats. 
 
 



  

Estimació de la sol·licitud. (5) 
Responsable: Tècnic de certificació 
 
En cas que la verificació resulti positiva es passa a estimar la sol·licitud.  
 
L’estimació de la sol·licitud donarà com a resultat: 
 

 L’esforç estimat per desenvolupar els scripts de proves 
 

 La data estimada en que estaran desenvolupats els scripts de proves 
(per celebrar la reunió de validació). 

 
Per calcular l’esforç estimat per desenvolupar els scripts de proves es tindran 
presents els següents factors: 
 

 Si es tracta d’una aplicació ja provada anteriorment: 
 

- L’esforç dedicat a desenvolupament dels scripts de proves a la versió 
anterior de l’aplicació. 
 

- Variacions funcionals de l’aplicació respecte a la versió anterior en 
allò que s’ha de provar. 

 

 Si es tracta d’una aplicació nova: 
 

- S’utilitzarà l’experiència amb alguna aplicació similar per a calcular 
l’esforç i s’afegirà una contingència. 

 
Per calcular la data estimada en que estaran desenvolupats els scripts de 
proves es considerarà la planificació de tasques del servei de proves i l’esforç 
estimat per desenvolupar els scripts de proves, calculat anteriorment. 
 
Com a resultat es donarà un dels següents terminis per tenir finalitzats els 
scripts de proves (suposant una càrrega de treball normal): 
 

 3 dies: típicament es tracta d’una aplicació ja provada anteriorment que a 
la nova versió no hi ha variacions funcionals. 
 

 5 dies: típicament es tracta d’una aplicació ja provada anteriorment que a 
la nova versió hi ha variacions funcionals poc importants. 
 

 15 dies: típicament es tracta d’una aplicació nova o una aplicació ja 
provada anteriorment amb variacions funcionals importants. 

 
L’esforç estimat per desenvolupar els scripts de proves no inclou el possible 
sobreesforç a dedicar per a resoldre incidències degudes al funcionament 
incorrecte de l’aplicació. 
 
El servei de proves disposa de 1 dia (a comptar des de la recepció de la 
sol·licitud) per realitzar l’estimació  i contestar al sol·licitant mitjançant el model 
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de comunicació de data estimada de desenvolupament dels scripts (veure 
I.VII.VI), indicant la data estimada en que estaran desenvolupats els scripts. 
  
 

3.3.2 Desenvolupament i validació dels scripts. 

 
Desenvolupar els scripts de proves. (6) 
Responsable: Tècnic de certificació 
 
En base al pla de proves es gravaran els scripts i s’adaptaran per poder 
executar-se amb els jocs de proves previstos. 
 
En cas que sorgeixin problemes que hagin de ser solucionats o requereixin 
informació, suport o presència per part del sol·licitant es procedirà a: 
 

 Enviar la notificació seguint el model de notificació de problemes (veure 
I.VII.III) al sol·licitant. 

 
 
Convocar reunió de validació dels scripts. (7) 
Responsable: Tècnic de certificació 
 
Una vegada estan desenvolupats els scripts es fa una convocatòria de reunió 
de validació de scripts al Tècnic de Desenvolupament amb el model de 
convocatòria de reunió de validació (veure I.VII.V). S’enviarà còpia de la 
convocatòria al sol·licitant de les proves de rendiment. 
 
 
Reunió per a validar els scripts i planificar l’execució. (8) 
Responsable: Tècnic de certificació, Tècnic de Desenvolupament 
 
A la reunió es tracta el següent: 
 

 El Tècnic de certificació mostra la reproducció dels scripts i el Tècnic de 
Desenvolupament ha de valorar si es correspon amb la prova prevista. 
 

 El Tècnic de Desenvolupament ha de proporcionar la informació 
necessària per a definir els escenaris de prova. 
 

 És vital que el peticionari faci arribar al Tècnic de certificació la 
informació relativa a les expectatives de servei que tindrà l’aplicació un 
cop instal·lada a producció. En principi les proves realitzades amb 
anterioritat a l’aplicació per part del personal de desenvolupament, 
haurien de coincidir amb les proves de càrrega realitzades a 
preproducció. 

 
Durant la reunió s’emplenarà el Pla d’execució de proves de rendiment (veure 
I.III) segons la Guia del Pla d’execució de proves de rendiment (veure I.IV). 
 



  

Retocar els scripts. (9) 
Responsable: Tècnic de certificació 
 
Com a resultat de la reunió pot ser que s’hagin de modificar els scripts de 
prova. En aquesta activitat es porten a terme les modificacions dels scripts 
acordades a la reunió. 
 
 

3.3.3 Execució de les proves. 

 
Confirmar la data d’execució. (10) 
Responsable: Tècnic de certificació 
 
Cada dijous el servei de proves planifica l’execució de proves de rendiment de 
la setmana següent. 
 
La finestra d’execució de proves de rendiment és de dilluns a dimecres de 
16:00h a 18:00h. 
 
En primer lloc, es comunica la planificació als responsables de Producció 
d’assegurar la disponibilitat de l’entorn d’execució de les proves per les dates 
previstes i la disponibilitat de Tècnics de Sistemes per fer el seguiment dels 
servidors implicats segons el model de planificació setmanal de les proves de 
rendiment (veure I.VII.VII ). 
 
Posteriorment, a l’execució de les proves, qualsevol modificació o ampliació 
rellevant de les dates i hores reservades seran considerades i enregistrades 
com a incidències de les proves. 
 
 
Comunicar l’execució de les proves als afectats. (11) 
Responsable:  Tècnic de certificació 
 
Un cop es confirma la disponibilitat dels recursos sol·licitats, per a cada 
execució de proves planificada es notificarà via e-mail seguint el model de 
comunicació de la planificació d’execució de les proves (I.VII.VIII) al sol·licitant i 
als Tècnics de Sistemes les dates i hores reservades per a l’execució de les 
proves. 
 
Comunicar als grups implicats l’execució de les proves i les dates i hores 
reservades per a l’execució. Els grups implicats són: 
 

 Cap de projecte de Desenvolupament. 

 Tècnic de Desenvolupament que participarà a la prova. 

 Tècnic de sistemes que participarà a la prova. 

 Qualsevol grup que pugui estar treballant a l’entorn, la xarxa i/o els 
servidors on es faran les proves i que es puguin veure afectats. 
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La comunicació de l’execució de les proves als afectats es farà cada dijous un 
cop s’hagi confirmat la disponibilitat dels recursos necessaris, excepte en el cas 
del procediment d’urgència (veure 3.4). 
 
 
Executar les proves. (12) 
Responsable: Tècnic de certificació, Tècnic de Desenvolupament 
 
Per l’execució de les proves és imprescindible la presència del Tècnic de 
Desenvolupament. No s’executaran les proves de rendiment sense la seva 
presència. 
 
Paral·lelament, el Tècnic de sistemes assignat realitza el monitoratge dels 
servidors afectats per les proves. 
 
Executar les proves segons el Pla de proves i les condicions de prova 
establertes. 
 
Durant l’execució de les proves es recolliran els informes de resultats que 
aportin les eines de proves de càrrega utilitzades. 
 
També es recolliran i registraran les incidències que hagin aparegut durant les 
proves per posteriorment incloure-les a l’Informe de proves de rendiment. 
 
Com a conseqüència de l’execució de proves pot ocórrer el següent: 
 

 Els escenaris de proves s’han executat correctament en les dates i hores 
reservades. Per tant es pot procedir a l’anàlisi de les dades obtingudes i 
l’elaboració de l’Informe de proves de rendiment. 
 

 Els escenaris de proves no s’han executat completament en les dates i 
hores reservades per realitzar les proves. En aquest cas: 

 
- Avaluar si, tot i no poder executar completament els escenaris, tal 

com estava previst, és suficient per assolir els objectius de les 
proves. 
 

- En cas d’haver de continuar amb les proves, s’haurà de: 
 

 Planificar les noves dates d’execució de les proves. 
 

 Per tal de poder determinar les dades anteriors s’han d’haver 
analitzat (i si és possible, resolt) les causes de les incidències que 
van provocar que no es poguessin completar les proves. 

 
Enregistrar com a incidència el fet de no poder finalitzar l’execució de les 
proves dins les dates i hores reservades. 
 
Al final de les proves per part de Desenvolupament s’enviarà al servei de 
proves un informe amb les conclusions de les proves des del seu punt de vista. 



  

Monitoratge dels servidors. (13) 
Responsable: Tècnic de sistemes 
 
Durant l’execució de les proves és imprescindible el monitoratge dels sistemes 
per part del Tècnic de sistemes. En cas de fallada o caiguda de servidors podrà 
restaurar les màquines afectades. 
 
Al final de les proves enviarà al servei de proves un informe amb l’anàlisi del 
comportament del sistemes durant les proves. 
 
 

3.3.4 Informe de proves de rendiment. 

 
Elaborar els informes de proves. (14) 
Responsable: Tècnic de certificació 
 
El tècnic de certificació elabora els següents informes: 
 

 Informe de resultats: document que inclou la informació detallada sobre 
el resultats tècnics de les proves. Aquest informe és generat per 
SilkPerformer mitjançant l’Overview Report de Performance Explorer. 
 

 Informe de proves de rendiment: document que inclou tota la informació 
rellevant sobre la realització de les proves, el resultat de les proves i el 
seu anàlisi. Aquest informe és generat pel tècnic de certificació i haurà 
d’incloure les aportacions següents: 

 
- Per part de Sistemes: l’informe amb l’anàlisi del comportament del 

sistemes durant les proves. S’inclourà a la secció Conclusions de 
Sistemes. 
 

- Per part de Desenvolupament: l’informe amb les conclusions de les 
proves per part de Desenvolupament. S’inclourà a la secció 
Conclusions de Desenvolupament. 

 
Enviar els informes. (15) 
Responsable: Tècnic de certificació 
 
Enviar al sol·licitant via e-mail l’Informe de proves de rendiment i l’Informe de 
resultats (o la referència per accedir a aquests informes) utilitzant el model de 
notificació de l’informe de proves de rendiment (veure I.VII.IV). 
 
 

3.3.5 Tancar Sol·licitud 

 
Reunió de conclusions. (16) 
Responsable: Tècnic de certificació, Tècnic de Desenvolupament i Tècnic 
sistemes 
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Posteriorment a la finalització de l’execució de les proves hauria de celebrar-se 
una reunió que té per objectiu determinar la finalització formal de les proves 
segons els resultats de les mateixes. 
 
Haurien d’assistir a aquesta reunió: 
 

 Tècnic de certificació. 

 Sol·licitant i/o Tècnic de Desenvolupament. 

 Tècnic sistemes 
 
El Tècnic de certificació tindrà disponibles l’Informe de resultats i l’Informe de 
proves de rendiment per poder consultar qualsevol dada rellevant i resoldre els 
dubtes que puguin sorgir respecte l’execució i els resultats de les proves. 
 
 
Tancar la Sol·licitud de proves de rendiment. (17) 
Responsable: Tècnic de certificació 
 
Tancar la incidència a través de l’eina de gestió d’incidències. 
 
 

3.4 Procediment Urgència 

 
El procediment d’urgència permet, sota certes circumstàncies, reduir els 
terminis per realitzar certes activitats definits en aquest procediment (veure 
apartat 3.5. Terminis). En cap cas l’aplicació del procediment d’urgència 
implicarà la no realització de qualsevol de les activitats previstes al procediment 
descrit al capítol 3. 
 
L’aplicació del procediment d’urgència per una sol·licitud de prova de rendiment 
l’haurà de demanar el Cap de Producció al Responsable del servei de proves. 
 
El fet que una sol·licitud de prova de rendiment segueixi el procediment 
d’urgència implica que: 
 

 La sol·licitud de prova de rendiment en qüestió passa a tenir prioritat 
absoluta respecte a les altres sol·licituds de prova de rendiment. Per 
tant, es dedicaran tots els recursos disponibles del servei de proves per 
complir amb aquesta sol·licitud. En cas d’existir al mateix temps varies 
sol·licituds urgents el Cap de Producció haurà de determinar la més 
prioritària. 
 

 Les demés sol·licituds de proves de rendiment es replanificaran i 
s’informarà a les persones implicades dels canvis que puguin haver en 
les dates de compliment dels compromisos adquirits per el servei de 
proves. 

 
 



  

3.5 Terminis 

 
Aquests són els terminis que s’han de complir quan s’obre una Sol·licitud de 
proves de rendiment segons (veure Fig 3.1): 
 

 El termini màxim per que el servei de proves verifiqui, estimi i contesti 
una Sol·licitud de proves de rendiment donada d’alta a l’eina de gestió 
d’incidències és de 1 dia laborable des del moment en que el servei de 
proves rep la incidència. És a dir, una sol·licitud rebuda un dia concret 
serà verificada, estimada i contestada per el servei de proves com a molt 
tard al següent dia laborable. 
 

 En cas que en una sol·licitud (o els annexes corresponents) faltin per 
especificar dades o aquestes siguin incorrectes el servei de proves 
informarà formalment d’aquest fet al sol·licitant en el termini màxim de 1 
dia laborable perquè remeti la informació completa i/o corregida. Si en el 
termini d’un mes no S’ha rebut contestació per remetre la informació 
demanada, el servei de proves tancarà la sol·licitud. 
 

 El termini mínim entre la petició de la creació dels scripts de proves (una 
vegada validada positivament la Sol·licitud de proves de rendiment per 
part del servei de proves) i la finalització dels scripts és de 3/5/15 dies 
hàbils, segons sigui la categorització de la sol·licitud. 
 

 El termini mínim entre la petició d’execució d’uns scripts proves ja 
desenvolupats i la seva execució és de 3 dies naturals. 
 

 La comunicació de l’execució de les proves als afectats es farà com a 
mínim 3 dies naturals abans de la data prevista d’execució de les 
proves. 

 

 
 

Fig 3.1. Terminis 
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CAPITOL 4. PROCEDIMENT DESENVOLUPAMENT, 
EXECUCIÓ I ANÀLISI DE PROVES DE RENDIMENT 

 
 

4.1 Introducció 

 
El present document estableix les directrius i tasques a realitzar per a portar a 
terme Proves de rendiment de manera efectiva. 
 

 

4.1.1 Definicions i sigles 

 

 Agent: màquina que executa accions d’usuaris virtuals. 
 

 Grup d’usuaris (user group): conjunt d’usuaris que comparteixen un ús 
similar de l’aplicació des del punt de vista funcional. 
 

 Línia base de rendiment: valors que tenen un conjunt d’indicadors de 
rendiment per una aplicació en condicions normals d’ús. Els valors 
d’aquesta línia base es compararà posteriorment amb els valors que 
donen els indicadors en les condicions d’ús de la prova de rendiment per 
tal de treure conclusions sobre el rendiment de l’aplicació. 
 

 Perfils d’usuari (user profile o simplement profile): conjunt de 
característiques hardware i software que caracteritzen l’entorn 
d’execució d’un conjunt d’usuaris. 
 
Tipus d’usuari (user type): resultat de combinar els perfils d’usuari amb 
els grups d’usuari. Es a dir, es determinen els tipus d’usuari quan per a 
cada grup d’usuari es determinen els perfils d’usuari aplicables.  
 

 Usuari virtual: simulació de l’activitat d’un usuari real. 
 

 Workload: model de càrrega que es porta a terme durant les proves de 
rendiment. 

 
 

4.2 Descripció 

 

4.1.2 Objectiu, àmbit i abast 

 
Aquest procediment té per objectiu descriure l’operativa per al 
desenvolupament i execució de proves de rendiment i el posterior report dels 



  

resultats. També inclou les directrius per l’emmagatzemament dels productes 
generats. 
 
L’àmbit en que se situa aquest procediment són els departaments de Producció 
de l’IMI. 
 
El procediment s’inicia amb la Sol·licitud de proves de rendiment (veure taula 
4.1) per part d’una persona autoritzada i finalitza amb l’entrega de l’Informe de 
resultats per part del servei de proves (veure taula 4.2). 
 
 

4.1.3 Entrades i sortides 

 

Entrada  Proveïdor 

 
Sol·licitud de proves 
de rendiment 

 
Sol·licitant (Cap de projecte de Desenvolupament, 
Tecnologia, Operacions, Suport Tècnic o Direcció). 

 
Taula 4.1. Entrades 

 
 

 Sol·licitud de proves de rendiment: document per a demanar formalment 
proves de rendiment al servei de proves.  

 
 

Sortida Client 

 
Informe de resultats 

 
Sol·licitant (Cap de projecte de Desenvolupament, 
Tecnologia, Operacions, Suport Tècnic o Direcció). 

 
Informe de proves de 
rendiment 

 
Sol·licitant (Cap de projecte de Desenvolupament, 
Tecnologia, Operacions, Suport Tècnic o Direcció). 

 
Taula 4.2. Sortides 

 
 

 Informe de resultats: document que inclou la informació rellevant sobre el 
resultat de les proves i el seu anàlisi. 
 

 Informe de proves de rendiment: document que inclou tota la informació 
rellevant sobre la realització de les proves, el resultat de les proves i el 
seu anàlisi. 
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4.1.4 Diagrama 
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Fig 4.1. Diagrama del procediment  
 
 
 
 
 



  

4.3 Procediment 

 
A continuació es detalla cadascun dels passos a seguir durant el procés de 
proves de rendiment. 
 
Els detalls de crear els scripts de proves depenen en gran mesura de l’eina 
utilitzada. En aquest cas explicarem l’operativa de forma general però enfocada 
a d’utilització de l’eina SilkPerformer que ens permet entrar en més detall. 
 
 

4.1.5 Preparació dels scripts. 

 
Donar d’alta el projecte en SilkPerformer. (1) 
Responsable: Tècnic de certificació. 
 
En cas que al servei de proves no s’hagi provat anteriorment l’aplicació, es 
donarà d’alta el corresponent projecte SilkPerformer que tindrà per títol el 
mateix nom de l’aplicació. Consultar l’Annex (I.VIII.I) per veure la ubicació del 
projecte SilkPerformer dins el sistema d’arxius i la organització de la 
documentació. 

 
 

Crear nova carpeta d’execució de proves. (2) 
Responsable: Tècnic de certificació. 

 
En cas que es tracti d’una nova versió d’una aplicació que el servei de proves 
ja ha provat anteriorment s’utilitzarà el projecte per l’aplicació ja existent a 
SilkPerformer. 
 
Dins l’apartat de scripts del projecte es crearà una nova carpeta on 
s’emmagatzemaran els scripts corresponents a la prova de rendiment actual. 
Consultar l’Annex (I.VIII.I)  per veure el nom que ha de tenir la carpeta 
esmentada. 

 
 

Gravar les navegacions. (3) 
Responsable: Tècnic de certificació. 

 
Mitjançant la gravadora de SilkPerformer (botó Model Script) es gravaran els 
diferents escenaris previstos al Pla de proves. 
 
A l’hora de fer gravacions s’aconsella que la gravació d’una navegació 
completa finalitzi al mateix punt que es va iniciar, per tal que la navegació 
gravada sigui repetible ‘n’ vegades sense errors. 
  
El resultat de cada gravació és un script on queda reflectit en llenguatge BDL 
(Benchmark Description Language) la comunicació entre el client web i el 
servidor de les accions fetes durant la gravació. Veure l’Annex (I.VIII.I)  per 
consultar el nom que ha de tenir un script de proves. 
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En el cas de la utilització de certificats de client, abans de gravar el script 
s’haurà de procedir a la seva instal·lació al perfil d’usuari per defecte. 
Posteriorment, a l’activitat Definir els perfils d’usuari es procedirà a definir els 
demés perfils d’usuari necessaris per executar les proves. 

 
Analitzar i adaptar els scripts. (4) 
Responsable: Tècnic de certificació. 

 
Una vegada s’ha provat l’script generat mitjançant Try Script, es pot analitzar 
mitjançant els informes i eines que proporciona l’explorador TrueLog 
(mitjançant el botó Analyze Test). Aquests són: 

 

 Informes d’usuaris virtuals: permet veure errors, temps de resposta per a 
cada transacció, mesuraments per a cada pàgina web descarregada, 
comptadors i mesures utilitzades als scripts, etc. 

 Buscar errors: es poden examinar les peticions errònies i determinar les 
adaptacions que cal fer dels scripts. 

 Estadístiques de les pàgines: permet veure el rendiment de l’aplicació 
mitjançant les estadístiques de cada pàgina (temps de resposta, temps 
de descàrrega, temps de servidor ocupat, estadístiques de cache, etc. 

 Comparació d’execucions: aquesta última eina permet comparar 
l’execució efectuada amb Try Script i una nova execució del script. 
Permet veure fàcilment les diferències entre les dues execucions i 
detectar errors com l’existència d’identificadors de sessió. 

 
Els scripts generats sovint s’han d’adaptar per tal de solucionar algun de les 
següents necessitats o problemes: 

 

 Necessitat d’utilitzar diferents dades a l’hora d’emplenar els formularis 
d’entrada de dades per tal de simular el comportament real dels usuaris. 
Per tant cal parametritzar alguna de les entrades de dades d’usuari 
perquè s’agafin dels fitxers de dades especificats o bé es posin valors 
aleatoris creats per SilkPerformer. Això es pot fer mitjançant el botó 
Customize User Data de SilkPerformer (des de l’explorador TrueLog). 

 Necessitat de verificar que el valor d’un camp específic d’un formulari té 
un valor determinat. Per realitzar aquest comprovació cal afegir una 
verificació al script que ens doni la informació que necessitem.  Això es 
pot fer mitjançant el botó Add Verifications de SilkPerformer (des de 
l’explorador TrueLog). 

 Utilització de cookies que provoca un error al reproduir el script gravat. 
Per sol·lucionar-ho cal adaptar el script comentant les línies que fan ús 
de cookies. 

 Utilització d’un identificador de sessió a l’aplicació que provoca un error 
al reproduir el script gravat. Per solucionar-ho cal adaptar el script per 
crear identificadors de sessió dinàmics mitjançant el botó Customize 
Sessions Handling de SilkPerformer (des de l’explorador TrueLog). 

 
 
 



  

Verificar funcionament dels scripts. (5) 
Responsable: Tècnic de certificació. 

 
Fer les comprovacions necessàries per assegurar que l’script realment fa les 
accions que es desitja. Per exemple, generar una alta nova.  
 
Cal buscar la manera d’incorporar la verificació automàticament, per exemple 
amb l’aparició d’un text determinat.  
 
Pot ser que l’aplicació respongui amb un missatge d’error però que l’eina no ho 
interpreti com una acció errònia.   

 

4.1.6 Preparació de l’execució. 

 
Definir els perfils. (6) 
Responsable: Tècnic de certificació. 
 
Per tal de simular diferents condicions de treball dels usuaris es poden crear tants 
perfils d’usuari (user profiles) com siguin necessaris. Per una prova es poden 
definir diversos perfils d’usuari en funció de les diferents velocitats de connexió, de 
protocols, navegadors, certificats de client, etc. disponibles pels usuaris. Per 
exemple, un perfil d’usuari podria tenir les següents característiques: té una 
connexió de 1 Mb, utilitza Internet Explorer 7, amb certificat de client. 
 

 
Execució de la Línia Base. (7) 
Responsable: Tècnic de certificació. 

 
La determinació de la línia base de rendiment és una funcionalitat que té per 
objectiu determinar els valors normals de rendiment de l’aplicació en condicions 
normals d’ús (es a dir, sense estressar l’aplicació) per tenir una referència amb 
que comparar quan es facin les proves de rendiment.  
 
La determinació d’aquests valors de rendiment han de permetre calcular el 
temps de resposta de les transaccions, el temps de resposta de descàrrega de 
pàgines i el número d’usuaris concurrents que podem esperar del sistema. 
 
Es determina una línia base per a cada tipus d’usuari i script, ja que les 
condicions d’ús (navegacions que fa servir, ample de banda disponible, etc.) i 
els requisits de rendiment poden variar d’un tipus d’usuari a un altre. Per a cada 
tipus d’usuari s’executa només un usuari virtual. 
 
Per trobar la línia base de rendiment s’ha de prémer a SilkPerformer el botó 
Find Baseline i informar, entre altra informació, els scripts que s’executaran i 
per a cada script sota quins perfils i tipus d’usuari s’executarà. 
 
Una vegada s’ha portat a terme la prova per trobar la línia base de rendiment 
s’haurà de confirmar que els rendiments determinats a la línia base són els 
desitjats mitjançant el botó Confirm Baseline  Baseline Report. Per fer 
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aquesta confirmació es necessari veure l’informe de línia base que proporciona 
SilkPerformer. 
 
Addicionalment, mitjançant l’opció Confirm Baseline  Set response time 
thresholds és poden determinar llindars pels temps de resposta que es 
considerin importants dintre les proves. Si es sobrepassen aquests llindars es 
poden especificar la gravetat dels mateixos. 
 
 
Configurar el Workload. (8) 
Responsable: Tècnic de certificació. 

 
En aquest punt del procés de proves de rendiment cal configurar el workload de 
les proves, és a dir, el model de càrrega que es seguirà durant les proves. A 
continuació es mostra una taula (veure taula 4.3) amb els models possibles, 
una breu explicació de cadascun i per quins cassos poden ser útils: 
 

Model Explicació Útil per 

 
Incremental 
(increasing) 

 
Es comença amb un número 
d’usuaris virtuals que s’incrementa 
progressivament fins al total 
d’usuaris virtuals previstos. 

 
Determinar amb quin nivell 
de càrrega el sistema cau, 
falla o no te un temps de 
resposta adequat. 

 
Constant 
(steady 
state) 

 
El número d’usuaris virtuals és 
constant durant tota la prova. 
Quan per un usuari s’ha finalitzat 
el script es comença de nou, de 
forma cíclica, fins que finalitza el 
temps previst per la prova. 

 
Quan es vol veure el 
rendiment de l’aplicació 
amb diferents nivells de 
càrrega. 

 
Tot el dia  
(all day) 

 
Permet definir la distribució de la 
càrrega amb total flexibilitat. Es 
poden assignar diferents números 
d’usuaris virtuals per a cada 
interval de les proves de càrrega. 
Cada tipus d’usuari pot tenir una 
distribució de la càrrega diferent. 

 
Quan el model de càrrega 
és molt complex o extens 
(es poden definir 
workloads diaris o 
setmanals). 

 
Cua  
(queuing) 

 
En aquest model les transaccions 
s’executen segons un rati 
d’arribada preestablert. Aquest rati 
és un valor aleatori basat en el 
temps de simulació i el número de 
transaccions especificat al script. 
La prova finalitza quan tots els 
usuaris virtuals han completat 
totes les seves tasques. 
 

 
Quan es vol simular 
càrregues de sistemes 
que fan servir cues per 
gestionar peticions 
concurrents (servidors 
d’aplicacions i servidors 
de transaccions). 



  

Model Explicació Útil per 

 
Verificació 
(verification) 

 
Executa un usuari d’un tipus 
d’usuari específic a un agent. 

 
Quan es vol automatitzar 
la verificació de 
aplicacions Web i es vol 
iniciar la verificació des de 
la línia de comandes. 

 
Taula 4.3. Models de càrrega 

 
 
Per configurar el workload prémer el botó Adjust Workload i seleccionar un dels 
models anteriors. 
 

4.1.7 Execució de les proves. 

 
Executar la prova. (9) 
Responsable: Tècnic de certificació. 

 
L’execució de la prova de rendiment consisteix en l’execució dels scripts de 
proves mitjançant els usuaris virtuals configurats i segons el model de càrrega 
(workload) previst. 
 
L’execució de les proves de rendiment com a tals es porta a terme mitjançant el 
botó Run Test. En aquest moment es confirma el model de càrrega a portar a 
terme i per a cada script a executar el perfil d’usuari que s’ha de fer servir, el 
temps de simulació i l’agent que l’executarà. Per tant, és en aquest moment on 
es determina els scripts i usuaris virtuals que executarà cada agent segons el 
previst. 
 
És fonamental que durant tota l’execució de la prova hi hagi personal de 
Desenvolupament amb el Tècnic de certificació per tal d’avaluar els problemes i 
incidències que puguin sorgir, així com decidir conjuntament la continuació o 
aturada de les proves. 

 
 

Monitoratge de la prova. (10) 
Responsable: Tècnic de certificació. 
 
A la finestra Monitor és possible configurar el monitoratge de l’evolució de les 
proves. Concretament, es pot realitzar el monitoratge de: 
 

 Agents: mostra tots els usuaris virtuals que executa l’agent i per a cada 
usuari virtual els seu estat, % de treball completat, número de 
transaccions executades, etc. 
 

 Usuaris virtuals: mostra per a cada usuari virtual les transaccions i 
funcions que executa i les dades que envia i rep del servidor. 
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Segons l’evolució de la prova es poden prendre les següents accions: 
 

 Parar la prova: en cas que hagi errors d’execució o 
sobrecàrrega/caiguda de servidors (veure activitat següent). 

 Reconfigurar el model de càrrega: durant la mateixa execució de la 
prova es pot canviar el model de càrrega. Es pot canviar la configuració 
dels intervals de temps de la prova que encara no han començat a 
executar-se.  

 
 
Monitoratge Servidors. (11) 
Responsable: Tècnic de certificació. 

 
Mitjançant el Performance Explorer es pot fer seguiment en temps real del 
rendiment dels servidors que s’estan provant. 
 
Per part de Sistemes hi haurà un Tècnic de sistemes que s’encarregarà de 
realitzar el monitoratge dels servidors i la xarxa afectats per les proves. La 
responsabilitat del  
Tècnic de sistemes és aixecar serveis i servidors que puguin fallar durant les 
proves, així com emetre un informe al final de l’execució de les proves valorant 
l’afectació de l’execució de les proves als servidors afectats i la xarxa. 
 
 
Recollida de dades. (12)  

Responsable: Tècnic de certificació. 
 
 

Avaluació de l’execució. (13) 
Responsable: Tècnic de certificació. 

 
Per avaluar el resultat de les proves s’han d’analitzar els següents aspectes: 
 

 La història completa de transaccions errònies mitjançant el botó Explore 
Results i seleccionant després l’opció TrueLog Explorer. Es poden fer 
cerques per diversos conceptes, entre els quals esta el tipus d’error 
(error, warning o informacional). Per altra part, a la pestanya Statistics es 
poden trobar els temps de resposta per a cada element de la pàgina, a 
més d’altres indicadors si es fa clic amb el ratolí sobre l’hipervincle de 
cada element. 
 

 L’informe resum (overview summary) que proporciona el Performance 
Explorer. Es pot accedir mitjançant el botó Explore Results i seleccionant 
després l’opció Performance Explorer. Aquest informe proporciona 
informació administrativa i tècnica sobre les proves realitzades. A 
destacar la següent informació: 
 

- Pestanya general information: informació administrativa sobre les 
proves. 



  

- Pestanya summary tables: taules amb comptadors sobre dels usuaris 
virtuals i les transaccions executades i errònies. 

- Pestanya ranking: mostra les pàgines baixades ordenades per temps 
de descàrrega. 

- Pestanya user types: mostra informació rellevant sobre cada tipus 
d’usuari (temps de resposta, errors i warnings, etc.) 

- Pestanya custom charts: es poden afegir gràfics sobre les 
transaccions, usuaris actius, errors, etc. 

- Pestanya custom tables: es poden afegir taules configurades per 
l’usuari. 

- Pestanya detailed charts: permet veure de manera més detallada els 
gràfics inclosos a l’informe resum. 
 

 Els gràfics corresponents al monitoratge dels servidors. 

 

En funció de l’avaluació del resultat de les proves i, juntament amb el Tècnic de 
Desenvolupament i/o el Tècnic de sistemes, es poden proposar accions per tal 
de corregir errors ocorreguts durant les proves de rendiment o optimitzacions 
als sistemes per tal de millorar el seu rendiment. 
 
En tot cas, es pot avaluar la necessitat de repetir les proves en cas de que hagi 
els següents problemes o errors: 
 

 Caiguda o fallada de servidors. 

 Problemes amb les dades de prova proporcionades. 

 Problemes amb certes dades de l’aplicació. 
 

Si el problema es deu a un error de codi es pararà la prova de rendiment i 
s’haurà de planificar per més endavant la repetició de la prova. 
 

 

4.1.8 Anàlisi dels resultats. 

 
Anàlisi dels resultats. (14) 
Responsable: Tècnic de certificació. 

 
 

Creació de l’informe. (15) 
Responsable: Tècnic de certificació. 
 
L’Informe de resultats està destinat al sol·licitant de les proves de rendiment i 
conté la informació més rellevant de l’execució, l’anàlisi i el resultat de les 
proves, així com de les incidències que hagin pogut ocórrer. 
Utilitzar la plantilla d’Informe de resultats per a generar l’Informe esmentat 
seguint les indicacions de la guia corresponent. 
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L’Informe de proves de rendiment té per objectiu documentar detalladament la 
informació més rellevant del desenvolupament, execució, incidències, anàlisi i 
resultats de les proves de rendiment. És un document intern del servei. 
Utilitzar la plantilla d’Informe de proves de rendiment per a generar l’Informe 
esmentat seguint les indicacions de la guia corresponent. 
 
 

CAPITOL 5. CAS PRÀCTIC 
 

5.1 Objectius 

 
L’objectiu d’aquest capítol es mostrar l’aplicació dels procediments definits 
anteriorment mostrant els resultats d’unes proves en concret. 
 
Per tal d’alleugerar el contingut del capítol no entrarem en el detall més tècnic 
de la realització de les proves i ens centrarem en els resultats per mostrar com 
una correcta realització de les proves de càrrega ens pot ajudar a evitar riscos 
innecessaris i com el seguiment dels procediments ens permet optimitzar el 
servei. 
 
En aquest cas en concret, es volen realitzar les proves de rendiment d’una 
aplicació web que s’utilitza per a portar el registre dels expedients d’arrelament 
a les oficines d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 

5.2 Tasques prèvies a l’execució de les proves 

 
Emplenar i enviar la sol·licitud de proves de rendiment (tasques 1 i 2) 
 
La primera tasca a realitzar és la sol·licitud de les proves de rendiment de 
manera que el sol·licitant fa arribar al servei de proves la plantilla correctament 
complimentada amb la informació necessària per preparar les proves. A l’annex 
podeu trobar el detall d’aquest document per a les proves en qüestió. (veure 
II.I).  
 
Es tracta d’una aplicació que s’utilitza per registrar els expedients d’arrelament 
a les oficines d’atenció al ciutadà, al pla de proves es defineixen els tres casos 
d’ús que es provaran per tal de simular l’activitat habitual dels usuaris: l’alta, 
modificació i consulta d’expedients.  
 
Verificació i estimació (tasca 3 i 5) 
 
Un cop rebuda la sol·licitud el tècnic de proves valida que conté tota la 
informació necessària. En aquest cas tot és correcte i es procedeix a comunicar 
l’estimació prevista per a la preparació dels scripts. 
 



  

Tenint en compte la longitud de les navegacions i la complexitat de l’aplicació, 
s’estima que la preparació dels scripts entrarà dins del termini de 3 dies i es 
comunica via e-mail als afectats.. 
 
Desenvolupament dels scripts (tasca 6)  
 
A partir de la informació continguda a la sol·licitud es procedeix a preparar els 
scripts: 
 

- Gravar, analitzar i adaptar els scripts (tasques 3 i 4) 
 
El tècnic genera els scripts necessaris realitzant la gravació de les 
navegacions descrites a la sol·licitud amb l’eina de proves. Com 
resultat tenim tres scripts, un per cada cas d’ús.   
 
Un cop s’han generat els scripts cal analitzar-los per detectar tots els 
paràmetres que han de ser variables, com podrien ser identificadors 
de sessió, ja que de no ser així l’execució fallaria. 
 
De la mateixa manera cal introduir els jocs de dades, de manera que 
en aquest cas en concret per exemple cada vegada es realitzi una 
consulta es faci sobre un expedient diferent agafant el valor d’un 
fitxer de dades. El mateix per als usuaris, de manera que cada usuari 
virtual accedeixi a l’aplicació amb unes credencials diferents.  
 
En aquest punt, també introduirem validacions de manera que si 
durant l’execució de les proves el resultat no és l’esperat es produeixi 
un error. 
  
 

 
 

Fig 5.1. Verificació funcionament scripts 
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- Verificar el funcionament dels scripts (5) 
 
Un cop s’han realitzat aquestes tasques cal provar cada un dels 
scripts per validar que tot funciona correctament com es pot veure a 
la Fig 5.1. 
 

 
Reunió validació (tasca 7 i 8) 
 
Tot i haver comprovat el correcte funcionament dels scripts cal realitzar aquesta 
validació conjuntament amb el representat de desenvolupament que coneix 
l’aplicació. Com a resultat d’aquesta reunió es valida que tot és correcte i 
s’emplena conjuntament el pla d’execució (veure II.I). 
 
Planificació (tasques 10 i 11) 
 
Un cop està tot preparat i validat es planifica l’execució de les proves. 
 

5.3 Execució de les proves 

  
Execució (tasca 12) 
 

- Executar línia base (tasca 7) 
 
El primer pas és executar la línia base que enregistra els temps de 
resposta per a cada cas d’ús de forma individual el que permetrà 
valorar la desviació que pateixen respecte als temps obtinguts als 
escenaris amb càrrega. 
 
 

 
 

Fig 5.2. Configuració workload 



  

 
- Configuració Workload i execució de l’escenari (tasca 8 i 9) 

 
Es configuren els escenaris definits al pla d’execució, indicant el 
número d’usuari i temps de durada de la prova. 
 
Un cop configurats tots els paràmetres es procedeix a l’execució de 
l’escenari. 
 

Monitoratge de les proves (tasca 13) 
 
Paral·lelament a l’execució es duen a terme les tasques de monitoratge en que 
participen tant el tècnic de proves per al seguiment de la prova (tasca 10),  com 
els tècnics de sistemes pell control dels servidors (tasca 11). El detall d’aquesta 
informació la trobareu a l’informe (veure II.III.VII). 
 
Recollida de dades (tasca 12) 
 
Un cop finalitzada l’execució de tots els escenaris previstos es recullen els 
informes generats per l’eina de proves. 
 
Analitzar els resultats (tasca 13) 
 
Per últim entre tots els implicats a les proves es valora si s’han assolit els 
objectius previstos i per tant disposem de totes les dades necessàries per 
extreure conclusions. En aquest cas es així i es dona per finalitzada l’execució. 
 
 

5.4 Tasques posteriors a l’execució de les proves 

 
Elaboració de l’informe (tasca 14) 
 
A partir dels informes generats per l’eina de proves es crea l’informe de 
resultats (veure II.III) que conté la informació recollida a les proves i l’anàlisi de 
les mateixes per part de cada una de les parts implicades que composen les 
conclusions de les proves. 
 
En aquest cas en concret es detecten uns temps molts elevats en dues 
transaccions que arriben als 120s, que per suposat no són acceptables per al 
pas a producció de l’aplicació.  
 
A nivell de sistemes no es detecten problemes significatius. Per part de 
desenvolupament, el fet de conèixer el punt en que es produeixen els temps 
d’espera més elevats permet detectar una possible millora per tal d’optimitzar la 
generació d’aquella pantalla. 
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Reunió Conclusions (tasca 16) 
 
Un cop s’ha realitzat l’informe i enviat a tots els implicats, es realitza la reunió 
per posar en comú les conclusions i acordar els passos a seguir. 
 
Per tant, com a conclusions d’aquestes proves acordem: 
 

- La versió de l’aplicació provada no compleix els requisits per poder 
passar a producció. 
 

- Cal realitzar les modificacions pertinents per optimitzar els temps de 
resposta. 

 

- Un cop realitzats els canvis es repetiran les proves sobre la nova 
versió de l’aplicació. 

 

Tancar sol·licitud (tasca 17) 
 
Es donen per finalitzades les proves i es tanca la sol·licitud corresponent. 

 

 

5.5 Repetició de les proves 

 
Un cop està llesta la nova versió de l’aplicació, cal repetir les proves per 
avaluar que els canvis realitzats solucionen els problemes detectats i per tant  
l’aplicació compleix els requisits per passar a producció, o si per el contrari, 
apareixen nous problemes. 
 
Es repeteixen els mateixos passos descrits anteriorment per tant només 
comentarem les diferencies. 
 
Emplenar i enviar la sol·licitud de proves de rendiment (tasques 1 i 2) 
 
Cal tornar a enviar la sol·licitud tot i que el document de proves serà el mateix o 
pràcticament igual..  
 
Verificació i estimació (tasca 3 i 5) 
 
En aquest cas un cop es rep la sol·licitud es procedeix a provar que els scripts 
generats per a les proves anteriors continuen funcionant després dels canvis 
funcionals realitzats a l’aplicació. 
 
Com tot funciona correctament i es poden aprofitar els scripts anteriors, ens 
saltarem les tasques de desenvolupament dels scripts i per tant, en lloc de 
comunciar l’estimació comunicarem via e-mail que els scripts dels que 
disposem són correctes i estan llestos per executar les proves.   
 
 



  

Desenvolupament dels scripts (tasca 6)  
 
Com s’ha explicat anteriorment, en aquest cas ens saltarem aquestes tasques, 
per que ja tenim els scripts. 
 
Reunió validació (tasca 7 i 8) 
 
En aquests cas concret també ens saltarem la reunió de validació ja que el pla 
d’execució serà el mateix que es va definir per a les proves anteriors. 
 
Planificació (tasques 10 i 11) 
 
Un cop està tot preparat i validat es planifica l’execució de les proves. 
 
Execució (tasca 12) 
 

- Executar línia base (tasca 7) 
 
Es torna a executar la línia base per que degut a factors externs no 
podem assegurar que les condicions de l’entorn de proves siguin 
exactament les mateixes entre les diferents proves, per tant es molt 
important tenir la línia base com a referència.  
 

- Configuració Workload i execució de l’escenari (tasca 8 i 9) 
 
Es configuren els escenaris i es procedeix a l’execució de les proves. 
 

Monitoratge de les proves (tasca 13) 
 
Es repeteixen les tasques de monitoratge durant la prova de la mateixa manera 
que a la darrera execució. El detall d’aquesta informació la trobareu a l’informe 
(veure II.IVII.III.VII). 
 
Recollida de dades (tasca 12) 
 
Un cop finalitzada l’execució de tots els escenaris previstos es recullen els 
informes generats per l’eina de proves. 
 
Analitzar els resultats (tasca 13) 
 
Per últim, entre tots els implicats es va acordar que l’execució de les proves 
compleix els objectius previstos i per tant es dona per finalitzada l’execució. 
 
Elaboració de l’informe (tasca 14) 
 
Tot i que durant l’execució de les proves ja s’ha pogut veure que el 
comportament de l’aplicació ha millorat respecte les proves anteriors, és molt 
important fer un anàlisis exhaustiu de les dades contingudes als informes 
generats per l’eina per tal d’assegurar que tot és correcte. 
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S’elabora l’informe de proves a partir de les dades recollides per l’eina de 
proves i s’afegeixen els comentaris de les diferents parts implicades (veure 
II.IV.IX). 
 
En aquest cas en concret es confirma que els canvis realitzats a l’aplicació 
solucionen el problema detectat a les proves anteriors i els temps de resposta 
es redueixen considerablement, de manera que ara els temps màxims arriben 
als 10s. 
 
A nivell de sistemes, continua sense produir-se una afectació significativa i per 
part de desenvolupament, es confirma que el problema estava focalitzat a la 
generació de la pàgina on s’ha realitzat el canvi. 
 
Reunió Conclusions (tasca 16) 
 
Un cop s’ha realitzat l’informe i enviat a tots els implicats, es realitza la reunió i 
com a conclusions d’aquestes proves acordem: 
 

- La versió de l’aplicació provada soluciona el problema detectat a les 
proves anteriors. 
  

- Els temps de resposta són acceptables pel volum d’usuaris que s’ha 
provat actualment. 
 

- La versió de l’aplicació és apta per al seu pas a producció. 
 

Tancar sol·licitud (tasca 17) 
 
Es donen per finalitzades les proves i es tanca la sol·licitud corresponent. 
 
 

CAPITOL 6. CONCLUSIONS I LINIES FUTURES 
 

6.1 Conclusions 

 
L’objectiu principal d’aquest projecte és la formalització del servei de proves a 
partir de la implantació dels procediments que permetin definir cada una de les 
tasques relatives al servei de proves.  
 
La presentació d’aquest projecte a l’IMI permet:  
 
La formalització del servei, és a dir, fer pública tota la documentació relativa al 
servei el que permet que tothom conegui les tasques que es realitzen i aquest 
punt passi a ser una part obligatòria dins el cicle de vida del projecte per poder 
passar a l’entorn productiu. Fins ara, al no ser un servei formalitzat no tots els 
projectes es sotmeten a les proves de rendiment i tampoc existeix un criteri que 
determini quines aplicacions han de passar les proves i quines no. 



  

 
En la mateixa línia, permetrà que el servei deixi de funcionar en funció de la 
demanda per passar a formar part del cicle de vida de tots els projectes de 
forma planificada. Es podrà dur a terme una gestió del servei de proves 
alineada a la gestió dels projectes de manera que hi hagi una previsió molt 
clara de les proves. Per a cada projecte es definiran les proves des del inici del 
projecte i es podrà planificar dins el calendari en quan s’han de realitzar i quant 
temps comporten. 
 
De manera general, la publicació dels procediments facilitarà la feina a totes les 
parts implicades ja que quedarà escrit que ha de fer cadascú en cada moment i 
com ho ha de fer. Estaran disponibles plantilles per als documents d’entrada i 
sortida del servei per que tothom segueixi un mateix format evitant mal entesos 
i haver de repetir feina ja feta. Tot això es tradueix en l’estalvi de temps que és 
molt important tant per qualsevol projecte com per a qualsevol servei. 
 
A banda d’agilitzar la feina, la creació d’aquest procediments ajuda a la gestió i 
control del servei i facilita la presa de decisions interna. La obligació d’haver de 
seguir uns circuits permet que l’entrada de peticions es faci de manera 
ordenada i existeixin criteris definits per la planificació de la feina que s’ha de 
realitzar evitant conflictes.  
 
La formalització del servei també permet realment la presa de decisions a partir 
dels informes resultats ja que existirà la garantia de que si s’han seguit aquest 
procediments, els resultats de l’informe son vàlids per prendre una decisió ja 
que a més totes les parts implicades hauran d’estar d’acord amb les 
conclusions escrites en aquest informe que determinarà el pas a producció. 
 
Fins i tot, en el cas que tot i que els resultats siguin desfavorables s’ha de 
passar a producció per temes polítics i haurà una previsió dels problemes que 
es poden produir el que permetrà dissenyar plans de contingència i estratègies 
per a solucionar aquest problemes amb la menor afectació possible. 
Disposar d’un repositori on estigui disponible tota la informació relativa a les 
proves dona un valor afegit al servei ja que la creació d’una bona base de 
dades permetrà la posterior explotació de les mateixes a través de quadres de 
comandament que proporcionin informació per a la presa de decisions. 
 
Un altre punt molt important és que la publicació dels procediments permet el 
traspàs dels servei de proves que deixarà de dependre dels coneixements 
d’una persona en concret. De la mateixa manera facilita l’ampliació del servei 
ajudant a la formació de nous integrants de l’equip. 
 
A nivell personal, la realització d’aquest projecte m’ha permès consolidar el 
procés d’auto aprenentatge en matèria de proves de rendiment assolits durant 
aquests anys de feina. Crec que és important reflectir-los en el projecte de fi de 
carrera, ja que es tracta d’un àmbit que no forma part del pla d’estudis de 
telemàtica, però si que hi està molt relacionat, i és la manera de donar a 
conèixer altres aptituds adquirides en aquest cas a l’àmbit laboral.        
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6.2 Línies Futures 

 
En primer lloc cal tenir molt clar que aquest projecte sorgeix de la necessitat 
real de formalitzar un servei on s’està treballant diàriament des de fa uns anys i 
que el volum de feina o els compromisos polítics marquen el ritme i la manera 
de treballar que com es pot suposar no sempre és la més optima.  
 
En aquest projecte s’ha volgut solucionar aquest problema com a objectiu 
principal. Per aquest motiu els procediments s’han dissenyat de manera que 
s’adaptin el màxim a la realitat i que per tant, un cop presentats siguin fàcils de 
seguir i la seva implantació sigui el més ràpida possible. 
 
Amb aquestes premisses no es tracta de procediments ambiciosos i tan bon 
punt estiguin assumits per totes les parts s’ha de començar a treballar en la 
millora i fins i tot l’ampliació del servei. 
 
A nivell personal, la redacció d’aquest projecte m’ha fet detectar punts febles i 
possibles millores en els procediments però que no he pogut aplicar en aquesta 
primera fase.  
  
Dit això, aquest projecte ha de servir de punt de partida i ha de permetre el 
creixement del servei en tots els sentits.  
 
Per exemple, una bona gestió de les proves realitzades permetrà tenir una 
base de dades amb resultats i realitzar tasques de millora continua amb proves 
de regressió periòdiques per veure l’estat de les aplicacions un cop estan a 
producció. 
 
Un altre exemple de línia futura, podria ser la integració del servei amb la gestió 
de versions. Es a dir, incloure nous estats a l’eina de gestió de versions que 
contemplin els diferents estats de les proves i siguin determinants a l’hora de 
realitzar els desplegaments. 
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ANNEX I  
 

I.I Plantilla Sol·licitud proves de rendiment 

 
 
FITXA DE L’APLICACIÓ 
 

Aplicació:* 2  

Descripció:  

Responsables:*  

 Cap de projecte:  

Responsable 
tècnic: 

 

Responsable de 
client: 

 

Versió 
aplicació:* 

 Data disponibilitat:*  

 
DADES DE LES PROVES DE RENDIMENT 
 

Sol·licitant:*  

Data sol·licitud:*  Data esperada:*  

 

Objectiu de les proves de rendiment:* 

 
 

 
PLA DE PROVES 
 

URLs 
Preproducció: 

 

URLs Producció:  

 
En cas que a la navegació hi hagi algun login per part de l’usuari, es necessari 
emplenar els camps següents. Si s’han de fer servir un conjunt d’usuaris 
diferents, aquesta informació s’adjuntarà a la secció JOCS DE DADES. 

Usuari:  

Password:  

 

Grup d’usuaris* Descripció* 

  

 

Perfil d’usuari* Descripció* 

  

                                            
*  Els camps assenyalats s’han d’omplir obligatòriament. En cas que aquests s’enviés en blanc es retornarà el formulari 
per emplenar. 



  

 

Cas de prova* Descripció / Referència* 

  

 
 

 Escenari: [Nom escenari] 
 

Objectiu de l’escenari:* 

 

 

Criteris de pas/fallada:* 

 
 

 

Grup d’usuaris* Cas de prova* 

  

 

Tipus d’usuaris  

Grup d’usuaris* Perfil d’usuari* VU 
màx* 

Duració 
prova* 

VU 
inici* 

Add 
VU* 

      

 
JOCS DE DADES 
 
Recordeu que cal adjuntar els fitxers de Jocs de Dades necessaris per executar 
la prova de rendiment. 

Fitxer de dades Descripció 

  

 
DADES ADICIONALS 
 
Adjuntar, en cas que apliqui, els scripts de JMETER i el Pla de proves realitzats 
a Desenvolupament o qualsevol altre fitxer o document que calgui per fer les 
proves. 

Fitxer addicional Descripció 

  

 
 
 

I.II  Guia Sol·licitud Proves de rendiment 

 
 
FITXA DE L’APLICACIÓ 
 
L’objectiu d’aquesta secció és determinar la informació bàsica de l’aplicació i 
dels responsables. 
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Camps a emplenar: 
 

 Aplicació (*): nom de l’aplicació. 
 

 Descripció: descripció breu de l’aplicació. 
 

 Responsables (s’ha d’emplenar com a mínim el Cap de projecte i per a 
cada càrrec informat s’ha d’indicar nom, cognoms, telèfon de contacte i 
e-mail). 

 

 Versió aplicació: versió de l’aplicació que es prova. 
 

 Data disponibilitat: data en que la versió de l’aplicació estarà disponible a 
l’entorn especificat per poder començar a preparar les proves. Aquesta 
data hauria de ser anterior a la petició i a partir d’aquesta qualsevol 
parada o modificació de l’aplicació haurà de ser comunicada via e-mail 
amb l’antelació suficient. 

 
 
DADES DE LES PROVES DE RENDIMENT 
 
El propòsit d’aquesta secció és determinar els objectius de la prova de 
rendiment i que a tots els implicats els quedin clars. 
 
Camps a emplenar: 
 

 Sol·licitant (*): nom i cognoms de la persona que fa la sol·licitud de les 
proves de rendiment. 
 

 Data sol·licitud (*): data en que es fa la sol·licitud de les proves de 
rendiment. 
 

 Data esperada (*): data en que s’espera la recepció de l’Informe de 
proves de rendiment. Aquesta data és informativa i en cap cas 
determinarà la planificació de les proves que seguirà el Procediment de 
Gestió de Proves de Rendiment tenint en compte els terminis acordats. 
 

 Objectiu de les proves de rendiment (*): indicar clarament els objectius 
que es pretenen assolir amb les proves sol·licitades. A continuació es 
mostren possibles objectius de proves de rendiment: 

 
- Determinar que el temps de resposta de l’aplicació és adequat amb 

els nivells de càrrega previstos. 
 

- Determinar el comportament de l’aplicació si s’excedeixen les 
previsions de número d’usuaris concurrents. 
 

- Determinar els colls d’ampolla al sistema quan s’augmenta el número 
de transaccions/operacions per segon a l’aplicació. 
 



  

- Determinar que s’ha d’ampliar a la infraestructura per suportar més 
usuaris concurrents a l’aplicació. 

 
 
PLA DE PROVES 
 
L’objectiu d’aquesta secció és, per una part determinar les dades bàsiques 
d’accés a l’aplicació (URLs i usuaris i passwords) i per altra banda definir els 
grups i perfils d’usuaris a simular i els casos de prova i els escenaris a provar. 
 
Camps a emplenar: 
 

 URLs Preproducció/Producció: indicar les URLs de navegació pels 
entorns on s’hagi d’executar la prova. 
 

 Usuari: en cas que hi hagi algun login per part de l’usuari indicar el/s 
nom/s d’usuari a fer servir. En cas de fer servir un conjunt d’usuaris 
diferents s’adjuntaran a la secció JOCS DE DADES. Es indispensable un  
mínim de dos credencials diferents per fer les proves.  
 

 Password: en cas que hi hagi algun login per part de l’usuari indicar el/s 
password/s a fer servir per a cada usuari. 
 

 Grup d’usuaris (*): determinar a la taula els diferents grups d’usuaris que 
participaran a les proves de rendiment. Fer una breu descripció de cada 
grup d’usuari. Els grups d’usuaris es defineixen a partir de la utilització 
funcional de l’aplicació per part dels usuaris. 
 

 Perfil d’usuari (*): determinar els diferents perfils d’usuari que s’han 
d’utilitzar a les proves de rendiment. Descriure les característiques de 
cada perfil d’usuari. Els perfils d’usuari es defineixen a partir de les 
característiques tècniques previstes amb les que els usuaris faran servir 
l’aplicació (per exemple: ample de banda de la connexió, navegador, 
utilització de cookies, utilització de cache, etc.). 
 

 Cas de prova (*): especificar els casos de prova que s’hauran de fer a 
les proves de rendiment. Per a cada cas de prova fer la corresponent 
descripció o referenciar on estigui documentat. 

 

 Escenari: especificar el nom de l’escenari. La determinació dels 
escenaris de prova s’obtenen de l’anàlisi de les característiques de 
rendiment desitjades per a l’aplicació. Aquests escenaris poden ser: 

 
- Escenaris que tracten directament característiques i objectius de 

rendiment. 
- Escenaris dels casos d’ús més utilitzats. 
- Escenaris de funcionalitats crítiques des del punt de vista de negoci. 
- Escenaris d’ús intensiu. 
- Escenaris per comprovar riscs tècnics. 
- Escenaris per comprovar riscs de negoci. 
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Per a cada escenari emplenar una nova secció amb la següent informació: 
 

 Objectiu de l’escenari (*): indicar l’objectiu que es vol assolir amb 
l’execució de l’escenari. 
 

 Criteris de pas/fallada (*): especificar els criteris sota els quals es pot 
considerar que els resultats de l’execució de l’escenari són acceptables 
o no. Els criteris de pas/fallada s’han de basar en els requisits de 
rendiment de l’aplicació i han d’estar alineats amb els objectius de 
l’escenari. En cas de no existir formalment establerts aquests requisits 
de rendiment s’hauran de definir els criteris de pas/fallada basant-se en 
les expectatives dels usuaris i persones implicades de l’aplicació i/o en 
l’històric de proves de rendiment realitzades sobre versions anteriors de 
l’aplicació a provar. 
 

 A continuació es mostren alguns dels paràmetres sobre els quals es 
poden basar els criteris d’acceptació de la prova: 

 
- Usuaris concurrents. Per exemple: l’aplicació ha de suportar 25 

usuaris concurrents. 
- Transaccions/operacions per segon. Per exemple: l’aplicació ha de 

suportar fins a 50 transaccions per segon. 
- Temps de resposta. Per exemple: el temps de resposta per mostrar 

gràfic DH3 no pot excedir 2 segons. 
- Utilització de recursos. Per exemple: el % d’ocupació de la CPU del 

servidor no pot excedir el 50%. 
 
Els criteris de pas/fallada normalment combinen els paràmetres anteriors. Per 
exemple: l’aplicació ha de suportar 25 usuaris concurrents essent el temps de 
resposta de les transaccions inferior al triple del temps de resposta establert a 
la línia base. 
 

 Grups d’usuaris: indicar per a cada grup d’usuaris els casos de prova 
que ha d’executar a l’escenari. 
 

 Tipus d’usuaris: s’anomena tipus d’usuari a cada combinació de grup 
d’usuari i perfil d’usuari. Per tant, cada tipus d’usuari defineix un conjunt 
de funcionalitats (grup d’usuari) i característiques tècniques (perfil 
d’usuari) que s’hauran d’executar a la prova de rendiment. 
Addicionalment, per a cada combinació “grup d’usuari-perfil d’usuari” 
s’haurà d’especificar: 

 
- VU màx: número d’usuaris virtuals màxim amb que finalitzarà la 

prova de rendiment. 
- Duració prova: minuts que durarà la prova de rendiment. 
- VU inici: número d’usuaris virtuals que s’executaran a l’inici de la 

prova. 
- Add VU: indicar quants usuaris s’afegiran a cada increment d’usuaris 

virtuals. 



  

JOCS DE DADES 
 
El propòsit d’aquesta secció és identificar i descriure els fitxers de jocs de 
dades que es faran servir a l’execució de les proves de rendiment. 
 
Camps a emplenar: 
 
Fitxer de dades: indicar els noms dels fitxers de dades que calguin per a 
l’execució de les proves. Aquests fitxers de dades s’han d’adjuntar juntament 
amb la Sol·licitud de proves de rendiment. 
 
Descripció: descriure les dades que conté el fitxer i, si és necessari la seva 
utilització. 
 
 
DADES ADDICIONALS 
 
El propòsit d’aquesta secció és identificar i descriure els fitxers addicionals que 
siguin necessaris per desenvolupar o executar les proves de rendiment. 
 
Camps a emplenar: 
 

 Fitxer addicional: indicar els noms dels fitxers addicionals que calguin o 
siguin útils per al desenvolupament i/o execució de les proves. Els fitxers 
addicionals poden ser scripts de JMeter, Plans de proves realitzats a 
Desenvolupament, etc. i cal annexar-los juntament amb la Sol·licitud de 
proves de rendiment. 
 

 Descripció: descriure el contingut del fitxer i, si és necessari la seva 
utilització. 

 
 

I.III Plantilla Pla d’execució de proves de rendiment. 

 
 
DADES GENERALS 
 

Data i hora reunió:*  

 

Tècnic Desenv.:*  

Tècnic certificació:*  

Altres assistents:*  

 

Inici execució:*  Fi execució:*  

 
WORKLOAD 
 

Escenari Script 
Grup 
d’usuaris 

Perfil 
d’usuari 

VU 
màx 

Duració 
prova 

VU 
inici 

Add 
VU 
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Escenari Script 
Grup 
d’usuaris 

Perfil 
d’usuari 

VU 
màx 

Duració 
prova 

VU 
inici 

Add 
VU 

        

        

        

        

 
EXECUCIÓ DE TRANSACCIONS 
 

 Execució seqüencial  Execució aleatòria 

 

Transacció 
Ordre 
d’execució 

Percentatge 
d’ús 

Temps de 
resposta estimat 
(s) 

    

    

    

    

 
OBSERVACIONS 
 
Realitzar les observacions que es considerin pertinents. 

Observacions 

 
 
 
 

 
 

I.IV Guia del Pla d’execució de proves de rendiment. 

 
 
DADES GENERALS 
 
L’objectiu d’aquesta secció és determinar la informació sobre la reunió de 
validació de scripts i planificació de l’execució. 
 
Camps a emplenar: 
 

 Data i hora reunió (*): data i hora en que es celebra la reunió. 
 

 Tècnic Desenv. (*): nom i cognoms dels Tècnics de Desenvolupament 
que assisteixen a la reunió. 

 

 Tècnic certificació (*): nom i cognoms dels Tècnics de certificació que 
assisteixen a la reunió. 

 



  

 Altres assistents (*): nom, cognoms i funció dels assistents addicionals. 
 

 Inici execució (*): data i hora previstes per l’inici de l’execució de les 
proves de rendiment. 
 

 Fi execució (*): data i hora previstes pel la finalització de les proves de 
rendiment. 

 
WORKLOAD 
 
L’objectiu d’aquesta secció és determinar els escenaris que es provaran i les 
característiques tècniques d’execució. 
Camps a emplenar per a cada escenari a executar a les proves: 
 

 Escenari: especificar el nom de l’escenari. 
 

 Script: especificar el script a executar. 
 

 Grup d’usuaris: indicar el grup d’usuaris pel que s’executarà el script. 
 

 Perfil d’usuari: informar el perfil d’usuari amb el que s’executarà el script. 
 

 VU màx: número d’usuaris virtuals màxim amb que finalitzarà la prova de 
rendiment. 
 

 Duració prova: minuts que durarà la prova de rendiment. 
 

 VU inici: número d’usuaris virtuals que s’executaran a l’inici de la prova. 
 

 Add VU: indicar quants usuaris s’afegiran a cada increment d’usuaris 
virtuals. 

 
EXECUCIÓ DE TRANSACCIONS 
 
El propòsit d’aquesta secció és definir els paràmetres d’execució de les 
transaccions. 
 
Marcar: 
 

 Execució seqüencial: marcar en cas que s’hagin d’executar les 
transaccions de forma seqüencial. 
 

 Execució aleatòria: marcar en cas que s’hagin d’executar les 
transaccions de forma aleatòria. 

 
Camps a emplenar per a cada transacció: 
 

 Transacció: especificar el nom de la transacció. 
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 Ordre d’execució: indicar l’ordre d’execució de la transacció. 
 

 Percentatge d’ús: en cas d’execució aleatòria indicar el percentatge 
d’execució de la transacció respecte el total de transaccions. 

 

 Temps de resposta estimat (s): especificar el temps de resposta estimat 
per a la transacció en segons. 

 
OBSERVACIONS 
 
El propòsit d’aquesta secció és que es puguin anotar les observacions que es 
considerin pertinents. 

I.V    Plantilla de l’Informe de resultats 

 

I.V.I Introducció 

 
El present informe presenta els resultats de les proves de rendiment portades a 
terme per part del servei de proves. 
 

I.V.II Referències 

 
A continuació es detallen els documents relacionats amb aquest informe: 
 

 Sol·licitud de proves de rendiment. (referenciar el directori on es pot 
trobar) 

 Pla d’execució de proves de rendiment (referenciar el directori on es pot 
trobar) 

 Informes de SilkPerformer (referenciar el directori on es poden trobar) 
 

I.V.III Fitxa de la prova 

 
A continuació es detallen les característiques principals de l’aplicació, 
proporcionades pel sol·licitant de les proves de càrrega. 
 

 Aplicació 
 
Copiar la taula següent de la Sol·licitud de proves de rendiment, secció 1. 

Aplicació:*  

Descripció:  

Responsables:*  

 Cap de projecte:  

Responsable 
tècnic: 

 

Responsable de 
client: 

 



  

Versió 
aplicació:* 

 Data disponibilitat:*  

 
 

 Petició 
 

Número 
incidència:* 

 

 
Copiar les dues taules següents de la Sol·licitud de proves de rendiment, 
secció 2. 

Sol·licitant:*  

Data sol·licitud:*  Data esperada:*  

 

Objectiu de les proves de rendiment:* 

 
 

 
 

I.VI Pla de proves 

 

 Descripció dels plans de proves 
 

Sense canvis respecte el previst a la secció PLA DE PROVES de la Sol·licitud 
de proves de rendiment. 
 
En cas que hagi canvis respecte al pla de proves de la Sol·licitud de proves de 
rendiment, descriure aquests canvis. 
 

 Jocs de dades 
 

Copiar la taula següent de la Sol·licitud de proves de rendiment, secció 4. 
 

Fitxer de dades Descripció 

  

 

 Descripció de scripts 
 

Script Descripció 

  

  

  

  

 

I.VI.I Pla d’execució 

Copiar la taula següents del Pla d’execució de proves de rendiment, secció 2. 
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Escenari Script 
Grup 
d’usuaris 

Perfil 
d’usuari 

VU 
màx 

Duració 
prova 

VU 
inici 

Add 
VU 

        

        

        

        

 

I.VI.II Execució 

 

 Dades de l’execució 
 

Entorn d’Execució Preproducció 

Data i hora 
planificada d’inici 
de l’execució 

 Hora planificada de 
final d’execució 

 

Data i hora real 
d’inici de 
l’execució 

 Hora real de final 
d’execució 

 

 
 

 Equip intervinent a l’execució de les proves 
 

Nom Funció IMI/Empresa 

 Preparació i execució OCV/Aventia 

 Suport DSV Sadiel 

 Monitorització sistemes Everis 

 

I.VI.III Resultats 

 

 Resultats detallats de cada escenari 
 

Els resultats detallats de les proves per a cada escenari es poden veure als 
documents següents: 
 

- Directori\Informe Escenari xxx 
- Directori\Informe Escenari yyy 

 
Els informes referenciats tenen el següent contingut que es passa a descriure 
per seccions. 
 

Secció     Informació 

 
General 
information 

 

 Gràfic Active Users. Gràfic amb el número total d'usuaris 
actius virtuals al llarg de la prova. 



  

Secció     Informació 

 

 Gràfic Transactions. Gràfic amb el número de transaccions 
SilkPerformer per segon al llarg de la prova. 

 

 Gràfic Errors. Gràfic amb el número d'errors per segon al 
llarga de la prova (errors d’Internet, base de dades, 
middleware i API) 

 

 Gràfic Throughput [kB]. Gràfic amb la quantitat de dades 
enviades i rebudes des del servidor al llarg de la prova. Inclou 
la informació de capçalera i el cos, tot el tràfic TCP / IP 
relacionat (HTTP, nadiu de TCP / IP, IIOP, POP3, SMTP, FTP, 
LDAP i WAP) i trafic segur sobre SSL/TSL. 
 

 Gràfic Http Hits. Gràfic amb el número de peticions HTTP que 
arriben al servidor Web, 
 

 Gràfic Trans.  (busy) ok[s]. Gràfic amb el temps de resposta de 
les transaccions correctes, amb exclusió del think time 
d'aquestes transaccions. 

 

 Gràfic Trans.  (busy) failed[s]. Gràfic amb el temps de resposta 
de les transaccions errònies, amb exclusió del think time 
d'aquestes transaccions. 

 

 Gràfic Page time[s]. Gràfic amb el temps que triga un usuari 
virtual per descarregar una pàgina web des del servidor. 

 

 
Summary 
Tables 

 

 Taula Summary General. Taula amb comptadors sobre 
transaccions i errors. 

 

 Taula Summary Internet. Taula amb comptadors sobre 
peticions (enviades i que han fallat), respostes (rebudes i que 
han fallat) i connexions. 

 

 Taula Summary Web. Taula amb comptadors sobre el protocol 
HTTP (redireccions, hits, cookies enviades i rebudes, etc.). 

 
A totes les taules anteriors apareixen quatre columnes: count 
(número total d’ocurrències al llarg de les proves), 1/sec (rati 
d’ocurrències per segon), 1/min (rati d’ocurrències per minut) i 1/h 
(rati d’ocurrències per hora). 
 

 
Ranking 

 

 Gràfic Slowest Web pages (Page Time). Gràfic amb el ranking 
de les pàgines web que més s’han trigat a descarregar. 
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Secció     Informació 

 

 Gràfic Largest Web pages (Page data). Gràfic amb el ranking 
de les pàgines web que més Kbytes s’han descarregat. 

 

 Gràfic Most server resource consuming Web pages (Total 
Server Busy time). Gràfic amb el ranking de les pàgines web 
que més temps consumeixen al servidor. 

 

 Gràfic  Most network resource consuming Web pages (Total 
Page data). Gràfic amb el ranking de les pàgines web que més 
recursos de xarxa consumeixen. 

 
Als gràfics anteriors i per a cada pàgina Web apareixen sis columnes: 
count (número total de vegades que s’ha descarregat la pàgina), 
Total (total de segons o KBytes en descarregar la pàgina “count” 
vegades), Min (valor mínim), Avg (mitjana), Max (valor màxim) i 
StdDev (desviació estàndard). 
 

 
User types 

 
Per a cada combinació de script i perfil d’usuari executat es presenta 
la següent informació: 
 

 User type project settings. Configuració del perfil d’usuari 
(navegador, cache, ordre de transaccions aleatori, etc.) 

 

 Taula Transactions. Indica els temps de resposta per 
transacció. També inclou histogrames per poder comprovar 
que els temps de resposta compleixen el requisits. 

 

 Taula Page timers. Conté mesures sobre la descàrrega de 
pàgines Web per l’usuari virtual. 

 

 Taula Web forms. Conté mesures sobre els web forms 
declarats als scripts. 

 

 
 

 Resultats de l’escenari xxx 
 

Els resultats de les proves d’aquest escenari es poden veure al document 
Incloure un hipervincle al document. 
 
Explicar els aspectes rellevants del resultats de l’escenari tot referenciant les 
seccions dels informes de SilkPerformer que ho demostrin. Explicar les 
incidències i errors que hagin pogut ocórrer. 
 
 
  



  

 Monitoratge Sistemes 
 

El monitoratge dels sistemes va ser efectuada l’equip de proves i Sistemes. 
 
Indicar les incidències que van ocórrer des del punt de vista de sistemes. 
 
A continuació es mostra el percentatge d’ocupació de la CPU i de memòria del 
servidor al llarg de la prova registrat pel Performance Explorer. 
 
Incloure els gràfics de Performance Explorer que es considerin adequats 
(ocupació de CPU, ocupació de memòria). 
 
 

I.VI.IV Incidències 

 

Incidència Anàlisis Accions efectuades 

   

   

   

   

 

I.VI.V Conclusions 

 

 Conclusions de sistemes 
 

Incorporar les conclusions enviades per Sistemes valorant l’afectació de 
l’execució de les proves als servidors afectats i la xarxa. 
 

 Conclusions de la prova 
 

Explicar: 
- Les conclusions extretes dels resultats de les proves 
- Si s’han acomplert els criteris de pas o de parada 
- Si s’han de repetir les proves 
- Si hi ha hagut errors, fer un anàlisi dels mateixos fins al punt de 

coneixement i competència de l’equip de proves que sigui adient. 
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I.VII Models de les comunicacions via e-mail. 

 

I.VII.I Model de Sol·licitud d’informació 

 

Sol·licitud informació prova rendiment 
  
Núm. incidència:   
Aplicació:   
 
Hem rebut una petició per les proves de càrrega de l’aplicació 
____________, el formulari adjuntat no està complert i per tant no tenim la 
informació necessària per començar a treballar amb l’aplicació. Si us plau 
emplenin els caps obligatoris del formulari i enviïn-lo quan abans millor al 
correu _______________. 
 
Recordeu que fins que no tinguem aquesta informació la petició estarà 
aturada. 
 
Persona de contacte:   
Telèfon:   

 
 

I.VII.II Model de tancament de prova de rendiment 

 

Tancament prova rendiment per inactivitat 
  
Núm. incidència:   
Aplicació:   
Data alta:  
Última resposta:  
 
Tenim oberta una incidència relacionada amb les proves de carrega de 
l’aplicació ________ amb data __/__/__, de la qual no tenim resposta des 
del __/__/__. 
 
A data d’avui, la preparació resta aturada.  
 
Us comuniquem que passat aquest període de temps, la petició ha estat 
cancel·lada per inactivitat. 
 
Us recordem que si volguéssiu seguir endavant amb les proves hauríeu 
d’obrir una nova petició. 
 
Persona de contacte:   
Telèfon:   

 
 



  

I.VII.III Model de notificació de problemes 

 

Problemes prova rendiment 
  
Núm. incidència:   
Aplicació:   
 
Estem treballant en la preparació dels scripts de per les proves de càrrega 
de l’aplicació ____________, i ens han sorgit els següents problemes: 
 
 
 
Us demanem una resposta lo abans possible al correu _______________ 
per poder continuar. 
Recordeu que fins que no tinguem aquesta informació la petició restarà 
aturada. 
 
Persona de contacte:   
Telèfon:   

 
 

I.VII.IV Model de notificació de l’informe de proves de rendiment 

 

 
 

I.VII.V Model de convocatòria de reunió de validació 

 

Convocatòria de reunió de validació 
  
Núm. incidència:   
Aplicació:   
Data alta:  
 
Us proposem el dia __/__/__ a les __ per celebrar la reunió de validació de 
scripts i planificació de l’execució de les proves de rendiment. 

Informe de proves de rendiment 
  
Núm. incidència:   
Aplicació:   
Entorn: Pre-producció 
Dia:  
Hora:  
Duració prevista: ___min 
Eina: SilkPerformer 
  
Persona de contacte:   
Telèfon:   
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Si us plau, confirmeu la vostra assistència o proposeu una nova data i hora 
per a la reunió. 
 
Persona de contacte:   
Telèfon:   

 
 

I.VII.VI Model de comunicació de la data estimada de 
desenvolupament dels scripts. 

 

Data estimada de desenvolupament de scripts 
  
Núm. incidència:   
Aplicació:   
Data alta:  
 
Us proposem el dia __/__/__ a les __ per celebrar la reunió de validació de 
scripts i planificació de l’execució de les proves de rendiment. 
 
Si us plau, confirmeu la vostra assistència o proposeu una nova data i hora 
per a la reunió. 
 
Persona de contacte:   
Telèfon:   

 
 

I.VII.VII Model de comunicació de la planificació setmanal. 

 

Planificació de les proves rendiment de la setmana vinent 
 
Us faig arribar la proposta de planificació de les proves per a la setmana 
vinent. 

  

 Data Execució - Nom aplicació: 
Url:  
Observacions: 

  
  
Si us plau, doneu-me el vostre vistiplau per comunicar-ho a la resta 
d'afectats. 
 
Persona de contacte:   
Telèfon:   

 
 



  

I.VII.VIII Model de comunicació de la planificació d’execució de 
les proves. 

 

Planificació de les proves rendiment 
 
Núm. incidència:  

 

Aplicació:   
Data alta: 
 
Us comuniquem que el proper dia __/__/__ a les __ està prevista l’execució 
de les prives de l’aplicació _______. 
 
L'execució començarà a les 16:00h en presencia dels representats de 
desenvolupament i amb el suport dels tècnics de sistemes per al 
monitoratge. 
 
Si us plau, confirmeu la vostra assistència o proposeu una nova data i hora 
per a la reunió. 
 
Persona de contacte: 
Telèfon: 

 
 

I.VIII Repositori de la documentació i productes de les proves 
de rendiment 

 
Existeixen dos repositoris dels productes i documents generats com a 
conseqüència de les proves de rendiment que porta a terme l’equip de proves: 
 

 Repositori de SilkPerformer 

 Repositori dels documents i productes 
 

I.VIII.I Repositori de SilkPerformer 

 

En aquest repositori s’emmagatzemen els projectes de SilkPerformer i tots els 
seus productes associats (scripts, fitxers de dades, línies base i informes). 
 

Element Codificació 

 
Profiles 

 
Nom descriptiu curt. 

 
Script 

 
[Aplicació]_[Versió]_[Funcionalitat] 

 
Data Files 

 
Nom descriptiu curt. 

 
Agents 

 
Nom descriptiu curt. 
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Element Codificació 

Workloads Nom descriptiu curt. 

 
Línies base 

 
[DataLB]_[Aplicació]_Línea base 

 
Informes 

 
[DataInforme]_[Aplicació]_[nVU]_[min]_[Entorn] 

 
Essent: 
 

 [Aplicació]: Nom de l’aplicació. 

 [Versió]: versió del script en la forma x.x 

 [Funcionalitat]: títol curt de la funcionalitat que desenvolupa el script. 

 [DataLB]: data de creació de la línia base en format AAMMDD. 

 [DataInforme]: data de creació de l’informe en format AAMMDD. 

 [nVU]: número d’usuaris virtuals que s’han executat a la prova. 

 [min]: minuts que ha durat la prova. 

 [Entorn]: serà PRO en cas que les proves s’hagin executat a l’entorn de 
Producció i PREPRO en cas que les proves s’hagin executat a l’entorn 
de Preproducció. En aquest últim cas és opcional informar-ho ja que 
s’entén que per defecte les proves de rendiment es fan a l’entorn de 
Preproducció. 
 

I.VIII.II Repositori dels documents i productes 

 

En aquest repositori s’emmagatzemen els documents i productes rellevants a 
l’hora de desenvolupar, executar i analitzar les proves de rendiment realitzades 
per l’equip de proves. 
 
El respositori està organitzat segons els següents directoris: 
 
 

 

Proves de rendiment

[Any_Proves]

[DataExecució_NomProjecte]

Petició

Scripts

Jocs Dades

Resultats

Informes

-

+

-

+

+

+

-

 

 

Fig I.I. Diagrama carpetes repositori 



  

 
 
Essent: 
 

 [AnyProves] el directori on es guarden les proves de l’any corresponent. 
L’any està en format AAAA. 
 

 [DataExecució] la data en que s’executa la prova (en format 
AAAA_MM_DD). Mentre no s’hagi planificat la data d’execució de la 
prova serà [AAAA]_XX_XX, essent [AAAA] l’any d’execució. 
 

Element Contingut Codificació del contingut 

 
Petició 

 
Sol·licitud de proves 
de rendiment 

 
[AA][MM][DD]_[Aplicació] 

 
Scripts 

 
Scripts de JMeter 

 
[Aplicació]_[Versió]_[Funcionalitat] 

 
Jocs de 
dades 

 
Fitxers de dades de 
prova. 
Usuaris/contrasenyes 
Certificats 
Fitxers 

 
Títol descriptiu curt. 

 
Resultats 

 
Informes de l’Eina 

 
[DataExecució]_[Aplicació]_[nVU]_[min] 

 
 
Informes 

 
Informe de resultats 

 
[DataInforme]_[Aplicació] Informe 
resultats 

 
Informe de proves de 
rendiment 

 
[DataInforme]_[Aplicació] Informe 
proves 

 
Taula I.I. Descripció contingut carpetes. 
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ANNEX II  
 

II.I Sol·licitud proves de rendiment 

 
 
FITXA DE L’APLICACIÓ 
 

Aplicació:* 3 Bstarrel 

Descripció: Aplicació utilitzada a les Oficines d’Atenció al Ciutadà per 
registrar els expedients d’arrelament. 

Responsables:* -- 

 Cap de projecte: -- 

Responsable 
tècnic: 

-- 

Responsable de 
client: 

-- 

Versió 
aplicació:* 

Bstarrel 2.0 Data disponibilitat:* 12/02/2013 

 
DADES DE LES PROVES DE RENDIMENT 
 

Sol·licitant:* -- 

Data sol·licitud:* 15/02/2013 Data esperada:* 29/02/2013 

 

Objectiu de les proves de rendiment:* 

L’Objectiu de les proves de càrrega és validar el rendiment de la aplicació 
BSTARREL, concretament, la seva Fase 1 de implantació.  
 
S’espera que l’execució de les proves permeti extreure conclusions de 
l’impacte de la posada en producció de l’evolutiu que s’ha realitzat.  

 
PLA DE PROVES 
 

URLs 
Preproducció: 

http://XX.ajuntament.bcn/APPS/bstarrel/ 

URLs Producció: http://XX.ajuntament.bcn/APPS/bstarrel/ 

 
En cas que a la navegació hi hagi algun login per part de l’usuari, es necessari 
emplenar els camps següents. Si s’han de fer servir un conjunt d’usuaris 
diferents, aquesta informació s’adjuntarà a la secció JOCS DE DADES. 

Usuari: Usuarix 

Password: xxxx 

 

Grup d’usuaris* Descripció* 

Treballadors de Treballadors de les Oficines d’Atenció al Ciutadà 

                                            
*  Els camps assenyalats s’han d’omplir obligatòriament. En cas que aquests s’enviés en blanc es retornarà el formulari 
per emplenar. 



  

Grup d’usuaris* Descripció* 

l’OAC 

 

Perfil d’usuari* Descripció* 

Usuari Alta Usuari que realitza l’alta d’un nou expedient d’arrelament 

Usuari Modifica Usuari que modifica un expedient d’arrelament 

Usuari Cerca Usuari que realitza la cerca d’un expedient. 

 

Cas de prova* Descripció / Referència* 

Alta d’expedient El treballador realitza l’alta d’un nou expedient d’arrelament 

Modificació 
d’expedient 

El treballador modifica un expedient existent 

Cerca 
d’Expedients 

El treballador realitza la cerca d’un expedient. 

 
 

 Escenari 1: Alta Expedients 
 

Objectiu de l’escenari:* 

El objectiu de la prova es avaluar els temps de resposta de l’alta de nous 
expedients d’arrelament de forma aïllada. 

 

Criteris de pas/fallada:* 

L’alta serà valida si es comprova que l’expedient s’ha creat correctament a la 
base de dades. 
 

 

Grup d’usuaris* Cas de prova* 

Treballadors de 
l’OAC 

Alta d’expedient 

 

Tipus d’usuaris  

Grup d’usuaris* Perfil d’usuari* VU 
màx* 

Duració 
prova* 

VU 
inici* 

Add 
VU* 

Treballadors de 
l’OAC 

Treballadors 
de l’OAC 

5 15min 1 1 

 

 Escenari 2: Modificació Expedients 
 

Objectiu de l’escenari:* 

El objectiu de la prova es avaluar els temps de resposta de la modificació 
d’expedients d’arrelament de forma aïllada. 

 

Criteris de pas/fallada:* 

La modificació serà valida si es comprova que l’expedient s’ha modificat 
correctament a la base de dades. 
 



Organització del treball   73 

 

Grup d’usuaris* Cas de prova* 

Treballadors de 
l’OAC 

Modificació d’expedient 

 

Tipus d’usuaris  

Grup d’usuaris* Perfil d’usuari* VU 
màx* 

Duració 
prova* 

VU 
inici* 

Add 
VU* 

Treballadors de 
l’OAC 

Treballadors 
de l’OAC 

5 15min 1 1 

 

 Escenari 3: Cerca Expedients 
 

Objectiu de l’escenari:* 

El objectiu de la prova es avaluar els temps de resposta de la cerca 
d’expedients d’arrelament de forma aïllada. 

 

Criteris de pas/fallada:* 

La cerca serà valida si es comprova que retorna resultats. 
 

 

Grup d’usuaris* Cas de prova* 

Treballadors de 
l’OAC 

Cerca d’expedient 

 

Tipus d’usuaris  

Grup d’usuaris* Perfil d’usuari* VU 
màx* 

Duració 
prova* 

VU 
inici* 

Add 
VU* 

Treballadors de 
l’OAC 

Treballadors 
de l’OAC 

5 15min 1 1 

 

 Escenari 4: Prova conjunta 
 

Objectiu de l’escenari:* 

El objectiu de la prova es avaluar els temps de resposta de l’aplicació simulant 
una situació de càrrega real realitzant les diferents accions paral·lelament. 

 

Criteris de pas/fallada:* 

S’han de complir els criteris de pas/fallada individuals de cada cas de prova. 
 

 

Grup d’usuaris* Cas de prova* 

Treballadors de 
l’OAC 

Alta d’expedient, Modificació d’expedient i cerca 
d’expedient. 

 

Tipus d’usuaris  

Grup d’usuaris* Perfil d’usuari* VU 
màx* 

Duració 
prova* 

VU 
inici* 

Add 
VU* 



  

Tipus d’usuaris  

Grup d’usuaris* Perfil d’usuari* VU 
màx* 

Duració 
prova* 

VU 
inici* 

Add 
VU* 

Treballadors de 
l’OAC 

Usuari Alta 2 15min 1 1 

Treballadors de 
l’OAC 

Usuari 
Modifica 

2 15min 1 1 

Treballadors de 
l’OAC 

Usuari Cerca 1 15min 1 1 

 
JOCS DE DADES 
 
Recordeu que cal adjuntar els fitxers de Jocs de Dades necessaris per executar 
la prova de rendiment. 

Fitxer de dades Descripció 

Dades_alta.csv Conte els paràmetres necessaris per generar nous 
expedients. 

Dades_modificacio.csv Conté paràmetres necessaris per modificar els 
expedients 

Dades_cerca.csv Conté els paràmetres que cal introduir per realitzar les 
cerques. 

 
DADES ADICIONALS 
 
Adjuntar, en cas que apliqui, els scripts de JMETER i el Pla de proves realitzats 
a Desenvolupament o qualsevol altre fitxer o document que calgui per fer les 
proves. 

Fitxer addicional Descripció 

Detall_navegacions.doc En aquest fitxer es descriu pas a pas amb captures 
de pantalla cada un dels casos de prova per poder 
generar els scripts. 

 
 

II.II     Pla d’execució de proves de rendiment. 

 
 
DADES GENERALS 
 

Data i hora reunió:* -- 

 

Tècnic Desenv.:* -- 

Tècnic certificació:* -- 

Altres assistents:* -- 

 

Inici execució:* 16:00 Fi execució:* 18:00 
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WORKLOAD 
 
Esce
nari 

Script 
Grup 
d’usuaris 

Perfil 
d’usuari 

VU 
màx 

Duració 
prova 

VU 
inici 

Add 
VU 

1 ARREL_AltaExpedie
nt.bdf 

Treballador 
OAC 

Usuari Alta 5 15min 1 1 

2 ARREL_ModificaEx
pedient.bdf 

Treballador 
OAC 

Usuari 
modificació 

5 15min 1 1 

3 ARREL_CercaExpe
dient.bdf 

Treballador 
OAC 

Usuari 
cerca 

5 15min 1 1 

4 ARREL_AltaExpedie
nt.bdf 

Treballador 
OAC 

Usuari Alta 2 15min 1 1 

ARREL_ModificaEx
pedient.bdf 

Treballador 
OAC 

Usuari 
modificació 

2 15min 1 1 

ARREL_CercaExpe
dient.bdf 

Treballador 
OAC 

Usuari 
cerca 

1 15min 1 1 

 
EXECUCIÓ DE TRANSACCIONS 
 

x Execució seqüencial  Execució aleatòria 

 

Transacció 
Ordre 
d’execució 

Percentatge 
d’ús 

Temps de 
resposta estimat 
(s) 

    

 
OBSERVACIONS 
 
Realitzar les observacions que es considerin pertinents. 

Observacions 

 
 
 
 

 
 
 

II.III Informe proves rendiment I 

 

II.III.I Introducció 

 
El present informe presenta els resultats de les proves de rendiment portades a 
terme per part del servei de proves. 
 

II.III.II Referències 

 
A continuació es detallen els documents relacionats amb aquest informe: 



  

 

 Sol·licitud de proves de rendiment. (veure II.I) 

 Pla d’execució de proves de rendiment (veure II.II) 

 Informes de SilkPerformer (veure II.VII.V) 
 

II.III.III Fitxa de la prova 

 
A continuació es detallen les característiques principals de l’aplicació, 
proporcionades pel sol·licitant de les proves de càrrega. 
 

 Aplicació 
 
Veure taula de la Sol·licitud de proves de rendiment, secció 1 (veure II.I). 
 
 

 Petició 
 

Número 
incidència:* 

IMYYYY 

 
Veure les dues taules de la Sol·licitud de proves de rendiment, secció 2 (veure 
II.I). 
 

II.III.IV Pla de proves 

 

 Descripció dels plans de proves 
 

Sense canvis respecte el previst a la secció PLA DE PROVES de la Sol·licitud 
de proves de rendiment. 
 
En cas que hagi canvis respecte al pla de proves de la Sol·licitud de proves de 
rendiment, descriure aquests canvis. 
 

 Jocs de dades 
 

Veure la taula de la Sol·licitud de proves de rendiment, secció 4 (veure II.I). 
 
 

 Descripció de scripts 
 

Script Descripció 

ARREL_AltaExpedient.bdf Usuari que realitza l’alta d’un nou expedient 
d’arrelament 

ARREL_ModificaExpedient.bdf Usuari que modifica un expedient d’arrelament 

ARREL_CercaExpedient.bdf Usuari que realitza la cerca d’un expedient. 
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II.III.V Pla d’execució 

Veure la taula del Pla d’execució de proves de rendiment, secció 2 (veure II.II). 
 
 

II.III.VI Execució 

 

 Dades de l’execució 
 

Entorn d’Execució Preproducció 

Data i hora 
planificada d’inici 
de l’execució 

16:00 Hora planificada de 
final d’execució 

18:00 

Data i hora real 
d’inici de 
l’execució 

16:00 Hora real de final 
d’execució 

18:00 

 
 

 Equip intervinent a l’execució de les proves 
 

Nom Funció IMI/Empresa 

-- Preparació i execució OCV/Aventia 

-- Suport DSV Sadiel 

-- Monitorització sistemes Everis 

 

II.III.VII Resultats 

 

 Resultats detallats de cada escenari 
 

Els resultats detallats de les proves per a cada escenari es poden veure a 
l’apartat Resultats proves de rendiment 1 (veure II.V) 
 
Els informes referenciats tenen el següent contingut que es passa a descriure 
per seccions. Veure la taula informació a la plantilla d’informe de resultats 
(veure I.V)  
 
  

 Monitoratge Sistemes 
 

El monitoratge dels sistemes va ser efectuada l’equip de proves i Sistemes. 
 
A continuació es mostra el percentatge d’ocupació de la CPU i de memòria del 
servidor al llarg de la prova registrat pel Performance Explorer. 
 
 
WEBSPHERE 6.1 PREPRODUCCIÓ CORPORATIU 
 
 



  

RWAS771A - CPU  

 
 
 
RWAS771B - CPU 

 
 
 
RCAPPS12A-JVM 
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RCAPPS12B - JVM  

 
 
 
ORACLE – PREPRODUCCIÓ 
 

 
 

 
 

 

II.III.VIII Incidències 

 

Incidència Anàlisis Accions efectuades 

   

   



  

II.III.IX Conclusions 

 

 Conclusions de sistemes 
 
Servidors WAS 

- No s’ha arribat al límit de memòria heap del servidor. 
- No s’ha arribat al límit de webcontainers del servidor d’Aplicacions 

durant el període que ha  
- durat la prova.  
- No s’ha arribat al límit de CPU durant la prova. 
- No es detecten missatges d’error als logs. 

 
Base de dades 

- No es detecta que s’incrementa l’ús de CPU de la base de dades. 
- S’incrementa el temps d’espera provocat pel commit. 
- Es detecten querys que s’executen de bstarrels. La seva execució és 

ràpida. 
- No es detecta cap query que es quedi bloquejada.  
- Adjuntem algunes de les querys que han estat a l’espera pel temps 

de commit. 
 

 Conclusions de la prova 
 

L’objectiu d’aquestes proves és obtenir dades que ens permetin avaluar el 
comportament de l’aplicació sota diferents nivells de càrrega. 
 
En quant als temps de resposta cal destacar dues transaccions amb temps de 
resposta molt elevats, TActuacionsDesa i TDesaExpedient que superen els 70s 
i 120s respectivament, però en general s’observa una desviació estàndard 
bastant elevada a totes les transaccions tot i que els temps de resposta son 
bastant baixos.  
 
Des del punt de vista de sistemes, no s’arriba al límit de cpu ni de memòria, ni 
de webcontainers. No es etecten traces d’error al log.  
 
A nivell de BBDD no es detecta increment de l’ús durant les proves, 
s’incrementa el temps d’espera provocat pel commit. No es detecta cap query 
bloquejada. 
 
Tal com es va acordar el dia de l’execució, els passos a seguir seran realitzar 
uns canvis a l’aplicació per mirar de reduir els temps de resposta i tornarem a 
executar les proves per analitzar els resultats. 
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II.IV Informe proves rendiment II 

 

II.IV.I Introducció 

 
El present informe presenta els resultats de les proves de rendiment portades a 
terme per part del servei de proves. 
 

II.IV.II Referències 

 
A continuació es detallen els documents relacionats amb aquest informe: 
 

 Sol·licitud de proves de rendiment. (veure II.III.I) 

 Pla d’execució de proves de rendiment (veure II.I) 

 Informes de SilkPerformer (veure II.VI) 
 

II.IV.III Fitxa de la prova 

 
A continuació es detallen les característiques principals de l’aplicació, 
proporcionades pel sol·licitant de les proves de càrrega. 
 

 Aplicació 
 
Veure la taula de la Sol·licitud de proves de rendiment, secció 1 (veure II.I). 
 
 

 Petició 
 

Número 
incidència:* 

IMYYYY 

 
Veure les dues taules de la Sol·licitud de proves de rendiment, secció 2 (veure 
II.I). 
 

II.IV.IV Pla de proves 

 

 Descripció dels plans de proves 
 

Sense canvis respecte el previst a la secció PLA DE PROVES de la Sol·licitud 
de proves de rendiment. 
 
En cas que hagi canvis respecte al pla de proves de la Sol·licitud de proves de 
rendiment, descriure aquests canvis. 
 

 Jocs de dades 
 



  

Veure la taula de la Sol·licitud de proves de rendiment, secció 4 (veure II.I). 
 
 

 Descripció de scripts 
 

Script Descripció 

ARREL_AltaExpedient.bdf Usuari que realitza l’alta d’un nou expedient 
d’arrelament 

ARREL_ModificaExpedient.bdf Usuari que modifica un expedient d’arrelament 

ARREL_CercaExpedient.bdf Usuari que realitza la cerca d’un expedient. 

 
 

II.IV.V Pla d’execució 

 
Veure la taula del Pla d’execució de proves de rendiment, secció 2 (veure II.II). 
 
 

II.IV.VI Execució 

 

 Dades de l’execució 
 

Entorn d’Execució Preproducció 

Data i hora 
planificada d’inici 
de l’execució 

16:00 Hora planificada de 
final d’execució 

18:00 

Data i hora real 
d’inici de 
l’execució 

16:00 Hora real de final 
d’execució 

18:00 

 
 

 Equip intervinent a l’execució de les proves 
 

Nom Funció IMI/Empresa 

-- Preparació i execució OCV/Aventia 

-- Suport DSV Sadiel 

-- Monitorització sistemes Everis 

 

II.IV.VII Resultats 

 

 Resultats detallats de cada escenari 
 

Els resultats detallats de les proves per a cada escenari es poden veure a 
l’apartat II.V de l’annex II:  
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Els informes referenciats tenen el següent contingut que es passa a descriure 
per seccions. Veure la taula informació a la plantilla d’informe de resultats 
(veure I.V)  
 
  

 Monitoratge Sistemes 
 

El monitoratge dels sistemes va ser efectuada l’equip de proves i Sistemes. 
 
A continuació es mostra el percentatge d’ocupació de la CPU i de memòria del 
servidor al llarg de la prova registrat pel Performance Explorer. 
 
 
WEBSPHERE 6.1 PREPRODUCCIÓ CORPORATIU 
 
 
RWAS771A - CPU  
 

 
 
 
RWAS771B - CPU  
 

 
 
 



  

RCAPPS12A – JVM 

 
 
RCAPPS12B – JVM 

 
 
ORACLE_PREPRODUCCIÓ 
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II.IV.VIII Incidències 

 

Incidència Anàlisis Accions efectuades 

   

   

 

II.IV.IX Conclusions 

 

 Conclusions de sistemes 
 

Servidors WAS 
- No s’ha arribat al límit de memòria heap del servidor.  

- No s’ha arribat al límit de webcontainers del servidor d’Aplicacions 
durant el període que ha durat la prova.  

- No s’ha arribat al límit de CPU durant la prova.  
- No es detecten missatges d’error als logs.  

 
Base de dades 
- No arribem a veure querys de BSTARREL que es quedin 

enganxades. Totes elles duren menys d’un segon. 
- No es detecten bloquejos  
- No hi ha cap escenari que destaqui per sobre dels altres en termes 

de temps d’espera o rendiment 
- Centrant-nos en la gràfica: els temps d’espera reflexats en color blau 

i taronja, no fan referència a la prova de càrrega, sinó que són d’una 
altra sessió. 

- No apareixen pics ni problemes de rendiment sobtats. 
 

 Conclusions de la prova 
 

L’objectiu d’aquestes proves és repetir l’execució realitzada anteriorment per 
avaluar els canvis realitzats a l’aplicació. 
 
En quant als temps de resposta s’observa una millora considerable 
desapareixent els pics que arribaven a superar els 120s. En general, ara els 
temps es mantenen bastant baixos i arriben a màxims al voltant dels 10 segons 
a les transaccions TDesa.  
 
Des del punt de vista de sistemes, no s’arriba al límit de cpu ni de memòria, ni 
de webcontainers. No es detecten traces d’error al log.  
 
A nivell de BBDD no es detecten querys que es quedin enganxades, no es 
detecten bloquejos i l’activitat es manté constant sense que cap escenari 
destaqui més que els altres. A nivell de màquina física tampoc es veu cap pic 
de consum excessiu.  
 
En termes generals els canvis realitzats a l’aplicació redueixen els temps de 
resposta i eliminen els pics, el que ens proporciona uns resultats favorables. 



  

II.V Resultats proves rendiment 1 

 

Escenari 1: 5VU durant 15min. 
 

Project: bstarrel Default Project  

Load test: 0 None  

Duration of simulation: 00:15:10 

Agents: 1 

Users: 5 

 
Usuaris actius: 

 

 
Número màxim 
d’usuaris concurrents: 
5 

Transaccions/segon:  

 

 
Número de 
transaccions:  868 
Número mig de 
transaccions/seg: 0,95 
 

Temps de resposta de les transaccions completades amb èxit: 

 

 
Mínim [s]: 0,02 
Mig [s]: 4,46 
Màxim [s]: 122,91 
Desviació estàndard 
[s]: 9,66 
 

Temps de resposta per pàgina:  

 

 
Temps mig de pàgina 
[s]: 1,55 
Temps mig de 
descàrrega de 
documents [s]: 1,49 
Temps mig d’ocupació 
del servidor [s]: 0,74 

 
Transaccions: 

User Type 
Temps 
mig [s] 

Transaccions 
OK 

Transaccions 
Cancel·lades 

Transaccions 
Fallides 

Errors 

ARREL_AltaExpedient.
bdf 

1,547 863   -- 

 

file://PCDDADES7A/DADES7/GLORIAS2A/QUOTA/PRODUCCIO/Suport_Tecnic_Staffing/ProvesRendiment/2012/2012_07_10_bstarrel.w61/20120710_ARREL_ALTA_5VU_15min.htm%23Chart_Active_Users
file://PCDDADES7A/DADES7/GLORIAS2A/QUOTA/PRODUCCIO/Suport_Tecnic_Staffing/ProvesRendiment/2012/2012_07_10_bstarrel.w61/20120710_ARREL_ALTA_5VU_15min.htm%23Chart_Transactions
file://PCDDADES7A/DADES7/GLORIAS2A/QUOTA/PRODUCCIO/Suport_Tecnic_Staffing/ProvesRendiment/2012/2012_07_10_bstarrel.w61/20120710_ARREL_ALTA_5VU_15min.htm%23Chart_ResponseTime_TransOk
file://PCDDADES7A/DADES7/GLORIAS2A/QUOTA/PRODUCCIO/Suport_Tecnic_Staffing/ProvesRendiment/2012/2012_07_10_bstarrel.w61/20120710_ARREL_ALTA_5VU_15min.htm%23Chart_ResponseTime_PageTimerPageTime
file:///Z:/QUOTA/PRODUCCIO/Suport_Tecnic_Staffing/ProvesRendiment/2012/2012_07_10_bstarrel.w61/20120710_ARREL_ALTA_5VU_15min.htm%23UserType_1
file:///Z:/QUOTA/PRODUCCIO/Suport_Tecnic_Staffing/ProvesRendiment/2012/2012_07_10_bstarrel.w61/20120710_ARREL_ALTA_5VU_15min.htm%23UserType_1
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Name Avg Min Max Count Measured Total StdDev 

#Overall Response Time# 

Trans. ok[s]  4,455 0,015 122,906 863 863 3.844,94 9,656 

TActuacions 

Trans. ok[s]  0,182 0,031 3,219 31 31 5,642 0,561 

TActuacionsDesa 

Trans. ok[s]  23,719 7,297 79,906 27 27 640,404 19,628 

TAdresa 

Trans. ok[s]  1,373 0,703 3,625 31 31 42,565 0,655 

TcitaDesa 

Trans. ok[s]  4,124 2 6,203 31 31 127,845 1,075 

TCites 

Trans. ok[s]  0,62 0,39 1,469 31 31 19,232 0,27 

TCreaExpedient 

Trans. ok[s]  0,25 0,14 1,218 32 32 7,997 0,226 

TCrearIdioma 

Trans. ok[s]  5,041 2,86 11,313 31 31 156,284 1,788 

TCrearNou 

Trans. ok[s]  7,986 3,078 14,375 32 32 255,566 3,203 

TCrearPrograme 

Trans. ok[s]  6,137 3 12,25 31 31 190,25 2,221 

TDesaAdresa 

Trans. ok[s]  3,923 2,11 8,891 31 31 121,6 1,557 

TDesaExpedient 

Trans. ok[s]  29,861 2,5 122,906 31 31 925,702 31,105 

TDocumentacio 

Trans. ok[s]  0,126 0,062 0,562 31 31 3,891 0,103 

TDocumentacioDesa 

Trans. ok[s]  4,944 1,844 10,984 31 31 153,262 1,864 

TExpedient 

Trans. ok[s]  0,924 0,469 3,156 32 32 29,577 0,606 

TGestioExpedient 

Trans. ok[s]  0,034 0,015 0,14 32 32 1,079 0,026 

TIdiomes 

Trans. ok[s]  0,185 0,047 2,063 31 31 5,732 0,359 

TIdiomes2 

Trans. ok[s]  0,232 0,047 3,047 31 31 7,203 0,527 

TIdiomesDesa 

file://PCDDADES7A/DADES7/GLORIAS2A/QUOTA/PRODUCCIO/Suport_Tecnic_Staffing/ProvesRendiment/2012/2012_07_10_bstarrel.w61/20120710_ARREL_ALTA_5VU_15min.htm%23PercentileMiniChart_0
file://PCDDADES7A/DADES7/GLORIAS2A/QUOTA/PRODUCCIO/Suport_Tecnic_Staffing/ProvesRendiment/2012/2012_07_10_bstarrel.w61/20120710_ARREL_ALTA_5VU_15min.htm%23PercentileMiniChart_2
file://PCDDADES7A/DADES7/GLORIAS2A/QUOTA/PRODUCCIO/Suport_Tecnic_Staffing/ProvesRendiment/2012/2012_07_10_bstarrel.w61/20120710_ARREL_ALTA_5VU_15min.htm%23PercentileMiniChart_4
file://PCDDADES7A/DADES7/GLORIAS2A/QUOTA/PRODUCCIO/Suport_Tecnic_Staffing/ProvesRendiment/2012/2012_07_10_bstarrel.w61/20120710_ARREL_ALTA_5VU_15min.htm%23PercentileMiniChart_6
file://PCDDADES7A/DADES7/GLORIAS2A/QUOTA/PRODUCCIO/Suport_Tecnic_Staffing/ProvesRendiment/2012/2012_07_10_bstarrel.w61/20120710_ARREL_ALTA_5VU_15min.htm%23PercentileMiniChart_58
file://PCDDADES7A/DADES7/GLORIAS2A/QUOTA/PRODUCCIO/Suport_Tecnic_Staffing/ProvesRendiment/2012/2012_07_10_bstarrel.w61/20120710_ARREL_ALTA_5VU_15min.htm%23PercentileMiniChart_8
file://PCDDADES7A/DADES7/GLORIAS2A/QUOTA/PRODUCCIO/Suport_Tecnic_Staffing/ProvesRendiment/2012/2012_07_10_bstarrel.w61/20120710_ARREL_ALTA_5VU_15min.htm%23PercentileMiniChart_10
file://PCDDADES7A/DADES7/GLORIAS2A/QUOTA/PRODUCCIO/Suport_Tecnic_Staffing/ProvesRendiment/2012/2012_07_10_bstarrel.w61/20120710_ARREL_ALTA_5VU_15min.htm%23PercentileMiniChart_12
file://PCDDADES7A/DADES7/GLORIAS2A/QUOTA/PRODUCCIO/Suport_Tecnic_Staffing/ProvesRendiment/2012/2012_07_10_bstarrel.w61/20120710_ARREL_ALTA_5VU_15min.htm%23PercentileMiniChart_14
file://PCDDADES7A/DADES7/GLORIAS2A/QUOTA/PRODUCCIO/Suport_Tecnic_Staffing/ProvesRendiment/2012/2012_07_10_bstarrel.w61/20120710_ARREL_ALTA_5VU_15min.htm%23PercentileMiniChart_16
file://PCDDADES7A/DADES7/GLORIAS2A/QUOTA/PRODUCCIO/Suport_Tecnic_Staffing/ProvesRendiment/2012/2012_07_10_bstarrel.w61/20120710_ARREL_ALTA_5VU_15min.htm%23PercentileMiniChart_18
file://PCDDADES7A/DADES7/GLORIAS2A/QUOTA/PRODUCCIO/Suport_Tecnic_Staffing/ProvesRendiment/2012/2012_07_10_bstarrel.w61/20120710_ARREL_ALTA_5VU_15min.htm%23PercentileMiniChart_20
file://PCDDADES7A/DADES7/GLORIAS2A/QUOTA/PRODUCCIO/Suport_Tecnic_Staffing/ProvesRendiment/2012/2012_07_10_bstarrel.w61/20120710_ARREL_ALTA_5VU_15min.htm%23PercentileMiniChart_22
file://PCDDADES7A/DADES7/GLORIAS2A/QUOTA/PRODUCCIO/Suport_Tecnic_Staffing/ProvesRendiment/2012/2012_07_10_bstarrel.w61/20120710_ARREL_ALTA_5VU_15min.htm%23PercentileMiniChart_24
file://PCDDADES7A/DADES7/GLORIAS2A/QUOTA/PRODUCCIO/Suport_Tecnic_Staffing/ProvesRendiment/2012/2012_07_10_bstarrel.w61/20120710_ARREL_ALTA_5VU_15min.htm%23PercentileMiniChart_26
file://PCDDADES7A/DADES7/GLORIAS2A/QUOTA/PRODUCCIO/Suport_Tecnic_Staffing/ProvesRendiment/2012/2012_07_10_bstarrel.w61/20120710_ARREL_ALTA_5VU_15min.htm%23PercentileMiniChart_28
file://PCDDADES7A/DADES7/GLORIAS2A/QUOTA/PRODUCCIO/Suport_Tecnic_Staffing/ProvesRendiment/2012/2012_07_10_bstarrel.w61/20120710_ARREL_ALTA_5VU_15min.htm%23PercentileMiniChart_30
file://PCDDADES7A/DADES7/GLORIAS2A/QUOTA/PRODUCCIO/Suport_Tecnic_Staffing/ProvesRendiment/2012/2012_07_10_bstarrel.w61/20120710_ARREL_ALTA_5VU_15min.htm%23PercentileMiniChart_32


  

Trans. ok[s]  4,984 1,734 13,265 31 31 154,516 2,829 

TInit 

Trans. ok[s]  5,806 3,344 8,062 5 5 29,031 2,067 

TNotificacio 

Trans. ok[s]  1,1 0,719 2,063 31 31 34,095 0,421 

TNotificacioDesa 

Trans. ok[s]  3,665 1,907 8,875 31 31 113,609 1,451 

TNovaActuacio 

Trans. ok[s]  5,114 2,86 9,922 30 30 153,424 1,689 

TPerfil 

Trans. ok[s]  1,849 0,812 6,157 31 31 57,328 1,363 

TPerfilDesa 

Trans. ok[s]  4,95 2,266 8,062 31 31 153,454 1,648 

TProgrames 

Trans. ok[s]  0,12 0,031 0,797 31 31 3,733 0,153 

TSeguent 

Trans. ok[s]  9,657 3,297 18,984 31 31 299,372 3,036 

TSolicitant 

Trans. ok[s]  5,35 2,844 9,906 31 31 165,86 1,99 

TTornar 

Trans. ok[s]  0,127 0,015 2,391 27 27 3,423 0,445 

TValidarAdresa 

Trans. ok[s]  0,396 0,078 4,859 31 31 12,291 0,964 

 
 
 
 

Escenari 2: 5VU durant 15min. 
 

Project: bstarrel Default Project  

Load test: 0 None  

Duration of simulation: 00:15:10 

Agents: 1 

Users: 5 

 
 

Usuaris actius: 

 

 
Número màxim 
d’usuaris concurrents: 
5 
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Transaccions/segon:  

 

 
Número de 
transaccions:  1.731 
Número mig de 
transaccions/seg: 1,90 
 

Temps de resposta de les transaccions completades amb èxit: 

 

 
Mínim [s]: 0,02 
Mig [s]: 2,25 
Màxim [s]: 14,94 
Desviació estàndard 
[s]: 2,25 
 

Temps de resposta per pàgina:  

 

 
Temps mig de pàgina 
[s]: 1,62 
Temps mig de 
descàrrega de 
documents [s]: 1,55 
Temps mig d’ocupació 
del servidor [s]: 0,14 

Transaccions: 

User Type 
Temps 
mig [s] 

Transaccio
ns OK 

Transaccions 
Cancel·lades 

Transaccion
s Fallides 

Errors 

ARREL_ModificaExped
ient.bdf 1,623  1.726    -- 

 

Name Avg Min Max Count Measured Total StdDev 

Overall Response Time# 

Trans. ok[s]  2,247 0,015 14,938 1.726 1.726 3.877,70 2,253 

TCerca 

Trans. ok[s]  0,973 0,406 5,843 288 288 280,138 0,665 

TDesaPerfil 

Trans. ok[s]  4,728 1,531 14,938 287 287 1.356,81 1,911 

TExpedients 

Trans. ok[s]  1,018 0,453 4,578 289 289 294,193 0,579 

TInit 

Trans. ok[s]  3,475 1,656 6,156 5 5 17,373 1,504 

TPerfil 

Trans. ok[s]  2,07 0,797 8,781 288 288 596,132 1,272 

TSeleccio 
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Trans. ok[s]  4,651 1,938 13,454 288 288 1.339,58 2,107 

TTornar 

Trans. ok[s]  0,038 0,015 1,25 286 286 10,844 0,083 

 
 
 

Escenari 3: 5VU durant 15min. 
 

Project: bstarrel Default Project  

Load test: 0 None  

Duration of simulation: 00:15:10 

Agents: 1 

Users: 5 

 
Usuaris actius: 

 

 
Número màxim d’usuaris 
concurrents: 5 

Transaccions/segon:  

 

 
Número de transaccions:  1.753 
Número mig de 
transaccions/seg: 1,93 
 

Temps de resposta de les transaccions completades amb èxit: 

 

 
Mínim [s]: 0,44 
Mig [s]: 2,15 
Màxim [s]: 13,24 
Desviació estàndard [s]: 2,13 
 

Temps de resposta per pàgina:  

 

 
Temps mig de pàgina [s]: 1,71 
Temps mig de descàrrega de 
documents [s]: 1,65 
Temps mig d’ocupació del 
servidor [s]: 0,07 

Transaccions: 
 

User Type 
Temps 
mig [s] 

Transaccions 
OK 

Transaccions 
Cancel·lades 

Transaccions 
Fallides 

Errors 

ARREL_Cerca.b
df 

1,705  1.748    -- 
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Name Avg Min Max Count Measured Total StdDev 

#Overall Response Time# 

Trans. ok[s]  2,145 0,438 13,235 1.748 1.748 3.750,05 2,125 

TCerca 

Trans. ok[s]  1,228 0,453 5,422 438 438 537,857 0,767 

TExpedients 

Trans. ok[s]  1,073 0,453 5,672 438 438 470,122 0,685 

TInit 

Trans. ok[s]  30,138 4,953 56,657 5 5 150,688 17,558 

TSeleccio 

Trans. ok[s]  5,201 1,937 13,235 437 437 2.272,82 2,015 

TTornar 

Trans. ok[s]  1,079 0,438 6,172 435 435 469,232 0,696 
 
 
 

Escenari 4: 5VU durant 15min. 
 

Project: bstarrel Default Project  

Load test: 0 None  

Duration of simulation: 00:15:10 

Agents: 1 

Users: 5 

 
 

Usuaris actius: 

 

 
Número màxim d’usuaris 
concurrents: 5 

Transaccions/segon:  

 

 
Número de transaccions:  
1.715 
Número mig de 
transaccions/seg: 1,88 
 

Temps de resposta de les transaccions completades amb èxit: 

 

 
Mínim [s]: 0,02 
Mig [s]: 2,59 
Màxim [s]: 95,05 
Desviació estàndard [s]: 
4,34 
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Temps de resposta per pàgina:  

 

 
Temps mig de pàgina [s]: 
1,55 
Temps mig de descàrrega 
de documents [s]: 1,48 
Temps mig d’ocupació del 
servidor [s]: 0,21 

Transaccions: 

User Type 
Temps 
mig [s] 

Transaccion
s OK 

Transaccions 
Cancel·lades 

Transaccions 
Fallides 

Errors 

ARREL_AltaExpedien
t.bdf 

1,463  450    --  

 

Name Avg Min Max Count Measured Total StdDev 

#Overall Response Time# 

Trans. ok[s]  3,939 0,015 95,047 450 450 1.772,69 7,554 

TActuacions 

Trans. ok[s]  0,123 0,031 0,437 16 16 1,967 0,109 

TActuacionsDesa 

Trans. ok[s]  18,596 5,86 43,969 15 15 278,937 11,423 

TAdresa 

Trans. ok[s]  1,435 0,765 2,765 16 16 22,967 0,545 

TcitaDesa 

Trans. ok[s]  3,788 1,75 8,859 16 16 60,608 1,894 

TCites 

Trans. ok[s]  0,762 0,391 1,25 16 16 12,187 0,247 

TCreaExpedient 

Trans. ok[s]  0,388 0,14 1,843 17 17 6,593 0,386 

TCrearIdioma 

Trans. ok[s]  5,158 2,593 8,907 16 16 82,53 1,94 

TCrearNou 

Trans. ok[s]  7,617 4,156 13,234 17 17 129,484 2,748 

TCrearPrograme 

Trans. ok[s]  6,371 3,719 11,047 16 16 101,938 1,951 

TDesaAdresa 

Trans. ok[s]  3,744 1,985 6,64 16 16 59,908 1,319 

TDesaExpedient 

Trans. ok[s]  25,262 3,718 95,047 16 16 404,19 24,178 

TDocumentacio 

Trans. ok[s]  0,179 0,078 0,515 16 16 2,856 0,105 

TDocumentacioDesa 

Trans. ok[s]  2,432 0,781 4,922 16 16 38,91 1,119 

TExpedient 

Trans. ok[s]  1,24 0,5 3,562 17 17 21,076 0,749 

TGestioExpedient 
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Trans. ok[s]  0,034 0,015 0,109 17 17 0,58 0,022 

TIdiomes 

Trans. ok[s]  0,161 0,063 0,39 16 16 2,578 0,104 

TIdiomes2 

Trans. ok[s]  0,285 0,047 2,859 16 16 4,562 0,669 

TIdiomesDesa 

Trans. ok[s]  3,983 1,594 9,86 16 16 63,72 2,302 

TInit 

Trans. ok[s]  7,07 4,781 9,359 2 2 14,14 2,289 

TNotificacio 

Trans. ok[s]  1,849 0,828 3,718 16 16 29,578 0,778 

TNotificacioDesa 

Trans. ok[s]  3,593 2,235 6,25 16 16 57,486 1,218 

TNovaActuacio 

Trans. ok[s]  5,743 2,953 9,641 16 16 91,892 1,963 

TPerfil 

Trans. ok[s]  2,297 0,844 4,688 16 16 36,75 1,078 

TPerfilDesa 

Trans. ok[s]  4,4 1,719 10,859 16 16 70,405 2,323 

TProgrames 

Trans. ok[s]  0,103 0,031 0,485 16 16 1,642 0,112 

TSeguent 

Trans. ok[s]  6,838 3,734 9,672 16 16 109,407 1,782 

TSolicitant 

Trans. ok[s]  4,655 3,406 7,593 16 16 74,483 1,072 

TTornar 

Trans. ok[s]  0,09 0,015 0,641 15 15 1,343 0,154 

TValidarAdresa 

Trans. ok[s]  0,257 0,078 1,344 16 16 4,11 0,356 
 
 
 

User Type 
Temps 
mig [s] 

Transaccions 
OK 

Transaccions 
Cancel·lades 

Transaccions 
Fallides 

Errors 

ARREL_Cerca.bdf 1,637  430    -- 
 

Name Avg Min Max Count Measure
d 

Total StdDev 

#Overall Response Time# 

Trans. ok[s]  2,043 0,453 10,093 430 430 878,344 1,932 

TCerca 

Trans. ok[s]  1,063 0,454 3,39 108 108 114,801 0,609 

TExpedients 

Trans. ok[s]  1,099 0,453 6,25 108 108 118,745 0,791 

TInit 

Trans. ok[s]  22,141 22,141 22,141 1 1 22,141 0 

TSeleccio 
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Trans. ok[s]  4,862 1,922 10,093 107 107 520,279 1,626 

TTornar 

Trans. ok[s]  1,164 0,453 5,516 107 107 124,519 0,876 

 
 

User Type 
Temps 
mig [s] 

Transaccions 
OK 

Transaccions 
Cancel·lades 

Transaccion
s Fallides 

Error
s 

ARREL_ModificaExpe
dient.bdf 

1,564  830    -- 

 

Name Avg Min Max Count Measured Total StdDev 

#Overall Response Time# 

Trans. ok[s]  2,144 0,015 11,547 830 830 1.779,30 2,154 

TCerca 

Trans. ok[s]  0,952 0,422 5,687 139 139 132,352 0,798 

TDesaPerfil 

Trans. ok[s]  4,558 1,313 11,547 137 137 624,457 1,95 

TExpedients 

Trans. ok[s]  0,966 0,468 5,75 139 139 134,251 0,625 

TInit 

Trans. ok[s]  9,04 6,813 11,266 2 2 18,079 2,227 

TPerfil 

Trans. ok[s]  1,828 0,812 4,75 139 139 254,046 0,921 

TSeleccio 

Trans. ok[s]  4,532 1,844 11,109 139 139 629,989 1,824 

TTornar 

Trans. ok[s]  0,031 0,015 0,157 137 137 4,201 0,022 

 
 
 

II.VI Resultats proves rendiment 2 

 

Escenari 1: 5VU durant 15min. 
 

Project: bstarrel Default Project  

Load test: 0 None  

Duration of simulation: 00:15:10 

Agents: 1 

Users: 5 
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Usuaris actius: 

 

 
Número màxim d’usuaris 
concurrents: 5 

Transaccions/segon:  

 

 
Número de transaccions:  
1.323 
Número mig de 
transaccions/seg: 1,45 
 

Temps de resposta de les transaccions completades amb èxit: 

 

 
Mínim [s]: 0,02 
Mig [s]: 2,83 
Màxim [s]: 17,78 
Desviació estàndard [s]: 2,87 
 

Temps de resposta per pàgina:  

 

Temps mig de pàgina [s]: 
1,89 
Temps mig de descàrrega de 
documents [s]: 1,84 
Temps mig d’ocupació del 
servidor [s]: 0,22 

Transaccions 

User Type 
Temps 
mig [s] 

Transaccions 
OK 

Transaccion
s 
Cancel·lade
s 

Transaccio
ns Fallides 

Error
s 

ARREL_AltaExpedien
t_2.bdf 

1,892  1.318    -- 

 

Name Avg Min Max Count Measured Total StdDev 

#Overall Response Time# 

Trans. ok[s]  2,828 0,015 17,781 1.318 1.318 3.727,73 2,865 

TActuacions 

Trans. ok[s]  0,154 0,031 0,5 43 43 6,609 0,103 

TAdreca 

Trans. ok[s]  2,769 0,89 4,687 47 47 130,141 0,955 

TCites 

Trans. ok[s]  1,797 0,406 4,594 46 46 82,644 0,984 

TCrearActuacio 

Trans. ok[s]  0,904 0,234 3,031 43 43 38,861 0,704 
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TCrearExpedient 

Trans. ok[s]  0,485 0,141 0,969 48 48 23,263 0,226 

TCrearIdiomaCurs 

Trans. ok[s]  0,164 0,047 1,75 44 44 7,235 0,248 

TCrearNou 

Trans. ok[s]  3,223 1,594 5,75 48 48 154,703 1,067 

TCrearPrograma 

Trans. ok[s]  0,627 0,203 3,641 45 45 28,22 0,533 

TDesaActuacio 

Trans. ok[s]  6,484 3,687 10,219 43 43 278,816 1,686 

TDesaAdreca 

Trans. ok[s]  4,373 2,094 10,312 47 47 205,515 1,622 

TDesaCites 

Trans. ok[s]  3,247 1,188 7,468 46 46 149,36 1,256 

TDesaDocumentacio 

Trans. ok[s]  0,372 0,078 2,094 43 43 16,001 0,32 

TDesaExpedient 

Trans. ok[s]  3,712 1,125 8,313 47 47 174,483 1,42 

TDesaIdioma 

Trans. ok[s]  1,978 0,953 7,203 44 44 87,047 1,13 

TDesaIdiomaCurs 

Trans. ok[s]  6,522 2,906 10,609 44 44 286,954 1,959 

TDesaNotificacio 

Trans. ok[s]  5,181 1,625 10,953 46 46 238,342 2,074 

TDesaPerfil 

Trans. ok[s]  5,771 1,985 10,313 46 46 265,455 1,808 

TDesaPrograma 

Trans. ok[s]  7,494 2,469 13,438 44 44 329,731 2,374 

TDesaSolicitant 

Trans. ok[s]  3,927 1,578 9,25 47 47 184,566 1,523 

TDocumentacio 

Trans. ok[s]  0,442 0,062 3,266 43 43 19,015 0,645 

TExpedients 

Trans. ok[s]  2,224 0,625 4,562 48 48 106,736 0,952 

TGestioExpedient 

Trans. ok[s]  0,075 0,015 0,313 48 48 3,597 0,069 

TIdiomes 

Trans. ok[s]  0,219 0,063 0,813 44 44 9,655 0,163 

TInit 

Trans. ok[s]  33,484 5,671 77,5 5 5 167,421 26,023 

TNotificacio 

Trans. ok[s]  2,765 0,828 5,016 46 46 127,201 1,05 

TPerfil 

Trans. ok[s]  4,169 1,094 8,515 46 46 191,765 1,697 

TProgrames 

Trans. ok[s]  0,206 0,031 1,296 45 45 9,264 0,287 
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TSeguent 

Trans. ok[s]  9,819 3,032 17,781 47 47 461,503 3,051 

TSolicitant 

Trans. ok[s]  2,291 0,625 4,766 47 47 107,699 0,951 

TTornar 

Trans. ok[s]  0,078 0,015 0,359 43 43 3,352 0,066 
 
 

Escenari 2: 5VU durant 15min. 
 
 

Project: bstarrel Default Project  

Load test: 0 None  

Duration of simulation: 00:15:00 

Agents: 1 

Users: 5 

 
Usuaris actius: 

 

 
Número màxim d’usuaris 
concurrents: 5 

Transaccions/segon:  

 

Número de transaccions:  
1.805 
Número mig de 
transaccions/seg: 2,01 
 

Temps de resposta de les transaccions completades amb èxit: 

 

 
Mínim [s]: 0,02 
Mig [s]: 2,16 
Màxim [s]: 12,58 
Desviació estàndard [s]: 
2,06 
 

Temps de resposta per pàgina:  

 

Temps mig de pàgina [s]: 
1,55 
Temps mig de 
descàrrega de 
documents [s]: 1,47 
Temps mig d’ocupació 
del servidor [s]: 0,09 

   Transaccions: 

User Type 
Temp
s mig 

Transaccion
s OK 

Transaccion
s 

Transaccion
s Fallides 

Error
s 
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[s] Cancel·lade
s 

ARREL_ModificaExpedient
.bdf 

1,546  1.800    -- 

 

Name Avg Min Max Count Measured Total StdDev 

#Overall Response Time# 

Trans. ok[s]  2,155 0,015 12,578 1.800 1.800 3.879,03 2,061 

TCerca 

Trans. ok[s]  1,017 0,437 5,032 302 302 307,023 0,673 

TDesaPerfil 

Trans. ok[s]  4,232 1,469 11,328 299 299 1.265,43 1,735 

TExpedients 

Trans. ok[s]  1,064 0,484 5,328 302 302 321,449 0,646 

TInit 

Trans. ok[s]  3,597 1,172 5,657 5 5 17,985 1,517 

TPerfil 

Trans. ok[s]  1,977 0,781 7,547 299 299 591,138 0,946 

TSeleccio 

Trans. ok[s]  4,599 1,781 12,578 300 300 1.379,75 1,861 

TTornar 

Trans. ok[s]  0,048 0,015 3,031 298 298 14,242 0,18 
 
 
 

Escenari 3: 5VU durant 15min. 
 

Project: bstarrel Default Project  

Load test: 0 None  

Duration of simulation: 00:15:10 

Agents: 1 

Users: 5 

 
Usuaris actius: 

 

 
Número màxim d’usuaris 
concurrents: 5 

Transaccions/segon:  

 

 
Número de transaccions:  
2.039 
Número mig de 
transaccions/seg: 2,27 
 

Temps de resposta de les transaccions completades amb èxit: 
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Mínim [s]: 0,02 
Mig [s]: 2,04 
Màxim [s]: 17,31 
Desviació estàndard [s]: 
2,17 
 

Temps de resposta per pàgina:  

 

 
Temps mig de pàgina [s]: 
1,42 
Temps mig de 
descàrrega de documents 
[s]: 1,35 
Temps mig d’ocupació 
del servidor [s]: 0,17 

 
Transaccions: 

User Type 
Temp
s mig 
[s] 

Transaccion
s OK 

Transaccion
s 
Cancel·lades 

Transaccion
s Fallides 

Error
s 

ARREL_AltaExpedient_2.
bdf 

1,362  717    -- 

 

Name Avg Min Max Count Measured Total StdDev 

#Overall Response Time# 

Trans. ok[s]  2,202 0,015 17,313 717 717 1.579,19 2,494 

TActuacions 

Trans. ok[s]  0,096 0,032 0,25 24 24 2,298 0,054 

TAdreca 

Trans. ok[s]  1,802 0,812 4,375 25 25 45,047 0,86 

TCites 

Trans. ok[s]  0,779 0,375 1,156 25 25 19,483 0,221 

TCrearActuacio 

Trans. ok[s]  0,494 0,219 1,141 24 24 11,844 0,226 

TCrearExpedient 

Trans. ok[s]  0,39 0,14 1,5 26 26 10,141 0,295 

TCrearIdiomaCurs 

Trans. ok[s]  0,111 0,047 0,234 24 24 2,657 0,053 

TCrearNou 

Trans. ok[s]  4,956 1,875 11,344 25 25 123,893 2,141 

TCrearPrograma 

Trans. ok[s]  0,353 0,172 0,859 25 25 8,827 0,169 

TDesaActuacio 

Trans. ok[s]  4,934 2,781 9,782 24 24 118,423 1,547 

TDesaAdreca 

Trans. ok[s]  3,392 1,61 8,906 25 25 84,795 1,645 

TDesaCites 

Trans. ok[s]  3,181 1,297 9,969 25 25 79,531 1,983 

TDesaDocumentacio 
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Trans. ok[s]  0,744 0,062 4,594 24 24 17,857 1,177 

TDesaExpedient 

Trans. ok[s]  3,237 1,375 7,828 25 25 80,923 1,598 

TDesaIdioma 

Trans. ok[s]  2,094 0,703 5,843 24 24 50,263 1,261 

TDesaIdiomaCurs 

Trans. ok[s]  5,132 1,719 11,219 24 24 123,173 2,278 

TDesaNotificacio 

Trans. ok[s]  4,436 1,5 17,313 25 25 110,892 3,219 

TDesaPerfil 

Trans. ok[s]  4,285 1,672 10,797 25 25 107,124 2,189 

TDesaPrograma 

Trans. ok[s]  6,195 2,672 11,812 24 24 148,686 2,29 

TDesaSolicitant 

Trans. ok[s]  3,104 1,703 5,859 25 25 77,611 0,94 

TDocumentacio 

Trans. ok[s]  0,169 0,093 0,375 24 24 4,062 0,061 

TExpedients 

Trans. ok[s]  1,257 0,532 4,235 26 26 32,669 0,827 

TGestioExpedient 

Trans. ok[s]  0,048 0,015 0,313 26 26 1,251 0,057 

TIdiomes 

Trans. ok[s]  0,18 0,062 1,438 24 24 4,316 0,27 

TInit 

Trans. ok[s]  79,633 20,797 138,469 2 2 159,266 58,836 

TNotificacio 

Trans. ok[s]  1,456 0,86 2,906 25 25 36,407 0,557 

TPerfil 

Trans. ok[s]  2,17 0,844 4,188 25 25 54,251 0,894 

TProgrames 

Trans. ok[s]  0,085 0,031 0,329 25 25 2,125 0,075 

TSeguent 

Trans. ok[s]  7,098 2,625 13 25 25 177,451 2,848 

TSolicitant 

Trans. ok[s]  1,67 0,89 4,968 25 25 41,75 0,906 

TTornar 

Trans. ok[s]  0,06 0,015 0,188 24 24 1,436 0,054 
 
 
 

User Type 
Temps 
mig [s] 

Transaccions 
OK 

Transaccions 
Cancel·lades 

Transaccions 
Fallides 

Errors 

ARREL_Cerca.bdf 1,336  506    --  
 

Name Avg Min Max Count Measured Total StdDev 

#Overall Response Time# 

Trans. ok[s]  1,668 0,469 12,562 506 506 844,235 1,648 

TCerca 
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Trans. ok[s]  0,865 0,484 5,125 127 127 109,817 0,571 

TExpedients 

Trans. ok[s]  0,86 0,469 3,453 127 127 109,185 0,462 

TInit 

Trans. ok[s]  52,406 52,406 52,406 1 1 52,406 0 

TSeleccio 

Trans. ok[s]  3,978 1,984 12,562 126 126 501,213 1,647 

TTornar 

Trans. ok[s]  0,984 0,484 4,953 126 126 124,02 0,73 
 
 
 

User Type 
Temps 
mig [s] 

Transacc
ions OK 

Transaccions 
Cancel·lades 

Transaccion
s Fallides 

Error
s 

ARREL_ModificaExpedie
nt.bdf 

1,539  811    -- 

 

Name Avg Min Max Count Measured Total StdDev 

#Overall Response Time# 

Trans. ok[s]  2,129 0,015 10,187 811 811 1.726,99 2,11 

TCerca 

Trans. ok[s]  0,903 0,421 5,781 136 136 122,804 0,561 

TDesaPerfil 

Trans. ok[s]  4,381 1,344 9,672 135 135 591,48 1,813 

TExpedients 

Trans. ok[s]  1 0,484 3,297 136 136 136,049 0,545 

TInit 

Trans. ok[s]  4,648 4,218 5,078 2 2 9,296 0,43 

TPerfil 

Trans. ok[s]  1,787 0,766 5,297 135 135 241,301 0,802 

TSeleccio 

Trans. ok[s]  4,678 1,968 10,187 135 135 631,543 1,828 

TTornar 

Trans. ok[s]  0,029 0,015 0,172 134 134 3,823 0,021 
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