Performance testen.
Performance testen geeft u inzicht in het gedrag van uw systemen wanneer deze gebruikt
worden door een gespecificeerde groep gebruikers. De nadruk van de performance test
ligt op het verkrijgen van inzicht in de reactietijden die de gebruiker ervaart en de mogelijke
belastbaarheid van het systeem. Om deze reactietijden vast te stellen kunnen diverse
performance testsoorten ingezet worden. Polteq heeft een brede kennis en ervaring
met verschillende performance test tools. Polteq is volledig onafhankelijk en heeft geen
voorkeur voor specifieke tools, de best passende tools bij de opdracht worden ingezet.

Stappen naar een succesvolle
performance test
Onze werkwijze kenmerkt zich door onderstaande
gestructureerde aanpak:
• Afstemmen opdracht
Afhankelijk van uw wensen en eisen en op basis van
onze ervaring stelt Polteq één of meerdere performance
testsoorten voor. De test richt zich specifiek op mogelijke
knelpunten zoals door de organisatie vastgesteld of
verwacht. Denk hierbij aan:
•

te hoge reactietijden van de applicaties;

•

zorgen over reactietijden van de applicatie tijdens

• Vaststellen requirements
Voordat een performance test uitgevoerd kan worden,
stellen we vast aan welke eisen het systeem behoort te
voldoen. Polteq helpt bij het vaststellen van realistische
en concrete eisen. Dit kan door requirements te distilleren uit ontwerpen tot het faciliteren van workshops met
de juiste stakeholders.
• Opstellen testplan
Het testplan geeft u inzicht in wat u mag verwachten van de test, wat de test u oplevert, wanneer deze
plaatsvindt en welke kosten ermee gemoeid zijn.

hoge belasting;
•

te lange verwerktijden van business logica;

•

onvoldoende bandbreedte;

•

onvoldoende database connecties.
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Performance meting
Naast de load test is het vaak wenselijk de performance
van het systeem te meten zoals de gebruikers deze
ervaren. Om de gebruikerservaring te meten, wordt een
geautomatiseerde test van de gebruikershandelingen
ingezet. Deze test voert dezelfde handelingen uit als
een eindgebruiker en meet de reactiesnelheid van het
systeem. Tijdens deze metingen wordt de load op het
systeem opgevoerd naar de vooraf vastgestelde waarden

Voorbeeld setup performance tests

om zo vast te stellen hoe de gebruikerservaring beïnvloed
wordt door de belasting.

• Uitvoeren tests
Tijdens de uitvoering van de performance test worden
de afgesproken testsoorten uitgevoerd. De belangrijkste
twee worden hieronder toegelicht.

Belangrijkste testsoorten
Load test
Om de belastbaarheid van een applicatie of een keten
vast te stellen, wordt, onder van te voren vastgestelde
condities, een load test uitgevoerd.

Load test

U profiteert van Polteq!
Polteq volgt de ontwikkelingen in het vakgebied van performance testen op de voet. Daarmee bent u verzekerd van de
beste aanpak van uw performance test. De mogelijkheden die tools bieden groeien en de Polteq specialisten zoeken
continu naar optimale benutting.
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