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Resultados dos Testes de Laboratório da Infraestrutura e 

Tecnologia do POC 

Introdução 

O principal objectivo deste documento é apresentar os resultados dos testes de infraestrutura 

efectuados no laboratório do POC, conforme especificado no documento “EMR-POC Lab 

Infrastructure and Technology Test Protocol”. Estes testes tiveram como objectivo verificar a 

eficiência do equipamento que será utilizado no âmbito do projecto POC. 

 

Segundo o protocolo utilizado para guiar esta actividade, os testes cobriram os seguintes 

equipamentos e infrasestrutura existente no lab EMR-POC: 

1. Desempenho dos Computadores/Workstations 

2. Desempenho do Servidor 

3. Desempenho da Rede Local (LAN - Intranet) 

4. Desempenho do Leitor de código de barras e impressoras 

5. Segurança Física dos Computadores 

6. Segurança da Informação a nível da Infraestrutura 

7. Backups da Base de dados 

8. Backup de Energia e Solução de Recuperação de Desastres 

9. Teste de Carga da BD 

 

Os resultados são apresentados de forma sequencial, apresentando os mecanismos e 

ferramentas utilizadas para cada e as referências no final. 

Apresentação dos Resultados 

1. Teste de Workstations 

Esta secção apresenta os resultados dos testes de performance feitos nos computadores 

do laboratório, cujas características são: 

● Marca: Lenovo 

● Sistema operativo: Windows 7(x86_64) 

● Processador: Core i5 (4 núcleos) 

● RAM: 4GB 

● Disco duro: 500GB 

 

1.1 Ferramentas 

As ferramentas PassMark BurninTest e Intel Extreme Tuning Utility (XTU) foram utilizadas 

que permitem automatizar os testes de forma fácil e produzem resultados de forma rápida e 

de fácil interpretação. 
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1.1.1 PassMark BurninTest 

O PassMark BurnInTest é uma ferramenta de software que permite que todos os principais 

subsistemas de um computador sejam testados simultaneamente quanto a resistência, 

confiabilidade e estabilidade. Destina-se a revelar quaisquer problemas ou defeitos dentro de 

um sistema, operando-o nas condições de trabalho mais rigorosas e extremas (stress). 

 

O BurnInTest testa a CPU, discos rígidos, SSDs, RAM, unidades ópticas (CD, DVD e Blu-

ray), placas de som, placas gráficas (GPGPU, Video RAM, gráficos 2D, gráficos 3D e 

reprodução de vídeo), portas de rede e impressoras. Na versão Pro, mais opções de testes 

encontram-se disponíveis. 

 

 
 

Para o stress dos componentes, esta ferramenta utiliza funções complexas matemáticas e 

físicas e instruções complexas específicas para os componentes a serem testados. 

 

1.1.2 Intel Extreme Tuning Utility (XTU) 

O Intel Extreme Tuning Utility (XTU) é um programa baseado em Windows que é 

principalmente usado como uma maneira de fazer overclock (aumento de desempenho de 

um componente através do aumento da sua frequência) e melhorar o desempenho de um 

sistema. O Intel XTU oferece opções para modificar métricas como voltagem do núcleo, e 

multiplicador de velocidade do CPU. 

O XTU pode ser utilizado para fazer testes de stress de componentes do computador como 

RAM, CPU e a Gráfica, mas o faz de forma limitada, sem permitir o ajuste de parâmetros para 

os testes, consequentemente nunca esforçando o computador ao máximo. Por este motivo 

não foi utilizado para este fim. 
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Esta ferramenta foi utilizada para monitorar o comportamento dos componentes do 

computador durante a execução dos testes, pois fornece informações detalhadas sobre cada 

componente que nos interessou testar. 

 

1.2 Testes Realizados 

Foram efectuados testes a CPU, Memória RAM, o HDD (I/O), Gráficos 2D e rede, consoante 

ao especificado no protocolo de testes do POC ( em anexo ). 

 

O BurnInTest permitiu a realização de testes separados para cada componente assim como 

simultâneos, reduzindo o tempo de teste. Para o PC foram testados todos os componentes 

simultaneamente e de forma separada com utilização de 100% para todos os componentes 

seleccionados durante 15 minutos, e os resultados são apresentados de forma generalizada 

e separada para algumas análises individuais.  

 

 
 

O BurnInTest mostra no fim de cada teste o número de operações realizadas durante o stress 

para cada componente e através de um Benchmark que é comparação em relação a outros 

computadores similares diz se que este está no nível dos outros através da flag Passed. No 

caso deste teste todos os componentes passaram, o que quer dizer que todos os 

componentes resistiram ao stress e sem danos.  

 

A imagem a seguir retirada do XTU mostra o estado do computador durante o stress de todos 

os componentes previstos para teste. Durante este teste o computador fica quase inutilizável 

e não é possível usar o POC no navegador. 
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Durante o stress, o disco que faz escritas de em média 120MB/s conseguiu escrever no 

máximo a velocidade de 5.2MB/s, mostrando uma queda enorme de performance. Este é um 

comportamento que se verifica em todos os componentes, durante o stress o número de 

operações é muito menor que o normal quando o volume de carga é menor, com queda de 

até cerca de 95%. 

A seguir serão exibidos os resultados de testes individuais a cada um dos componentes 

previstos de forma mais detalhada. 

1.2.1 Teste a CPU 

Testado individualmente com utilização gradual a partir da utilização de 50% até 100%, o  PC 

funcionou devidamente sem falhas nem demoras. Notou-se a distribuição eficiente de carga 

pelos 4 núcleos durante os processamentos. 

A frequência do PC segundo as especificações da fabricante é de 2.00 GHz, mas com o 

stress verificou-se que consegue ultrapassar e atingir uma frequência de 2.85GHz.  

Pode-se notar aqui a eficiência do computador e capacidade de funcionar adequadamente 

durante muito tempo com nível elevado de stress no CPU. 

1.2.2 Teste a Memória Virtual (RAM) 

Ao ligar o computador, com os programas básicos inicializados pelo sistema operativo no 

background mais o chrome correndo o POC, o nível de utilização da memória é de 1.85GB, 

e o máximo de memória disponível é 3.89G. A performance até aqui é boa. 

Utilizando o BurnInTest para gerar carga foi possível saber a quantidade máxima de carga 

que se pode aumentar para a utilização do PC sem perda considerável de performance. Os 

testes mostraram que a utilização da RAM sem perda de performance não pode passar a 

85%, o equivalente a 3.3GB. O uso de quantidade maior origina lentidão no computador, 

consequentemente na renderização das páginas do POC no chrome pois o tempo de 

resposta é maior. 

 

1.2.3 Teste ao HDD 

Para o stress do disco, o parâmetro usado além do nível de stress do disco a 100% foi o 

tamanho do ficheiro que deve ser manipulado para escrita e leitura durante o stress, que é 

representado pela percentagem do disco. 
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Os tamanhos usados foram a partir de 1% do disco até 15% que é o máximo permitido pelo 

BurnInTest. Os resultados para os números nesse intervalo foram similares, o número de 

operações e a taxa de escrita que foi em média de 120MB/s. 

Com os resultados pode dizer-se que o stress do disco, por si só não gera lentidão do PC, e 

não afecta consideravelmente o processo de I/O em termos de velocidade. 

1.2.4 Testes de Rede 

O teste foi feito para a placa Wireless do computador usando loopback, ou seja, fazendo o 

teste de envio e recepção de dados para o próprio computador para perceber a performance 

da placa durante o teste. A tabela a seguir mostra os resultados obtidos utilizando as métricas 

de tempo de resposta, número de pacotes e bytes enviados. 

 

Delay Médio 0.66 ms 

Delay Máximo 0.98 ms 

Taxa de trans. 8.0 pkt/s 

Bytes enviados 576000 

Bytes/s 640 

Pacotes env/receb. 7200/7200 

Erros 0 

 

Os resultados obtidos são considerados óptimos para o computador, ou seja, os melhores 

em termos de performance porque o teste só envolveu o computador em si. Um outro teste 

numa rede irá gerar resultados diferentes e com performance pior pois contará com a 

complexidade da rede em que estiver inserido, dependendo assim da sua velocidade e 

disponibilidade. 

1.3 Conclusão Testes de Workstations 

Os testes de carga realizados permitiram ver como o PC se comporta em situações de uso 

excessivo dos seus principais componentes em termos de performance. De onde foi possível 

constatar a sua resiliência em relação ao stress, principalmente em casos de stress do CPU 

que não afectam consideravelmente a performance mesmo que em períodos muito 

prolongados pois o PC consegue fazer uma boa distribuição da carga nos seus 4 núcleos. 

 

O componente que se mostrou reduzir a performance durante o stress foi a RAM, que quando 

ocupada até 85% não compromete a performance, mas acima disso a queda de performance 

é elevada, causando o congelamento por muito tempo, tornando quase impossível utilizar o 

PC. 

O disco consegue sob stress manter alta velocidade de escrita, cerca de 120MB/s quando 

somente é stressado o disco, mas com o stress de outros componentes, principalmente da 

RAM a velocidade de escrita reduz para uma média de 5.2MB/s.  

Importa referir que o stress do disco não afecta consideravelmente a performance do PC. 
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Pode-se concluir que o PC é capaz de suportar um volume elevado de carga que stress os 

seus diferentes componentes simultaneamente de forma eficiente. Mostrando-se assim 

adequado para o uso prolongado e intenso. 

 

2. Teste do Servidor 
Esta secção apresenta os resultados dos testes de performance do servidor que será utilizado 

para a instalação do sistema POC-EMR, que é um sistema baseado em tecnologias web. 

Este servidor será utilizado na fase piloto localmente na Unidade Sanitária. 

As características do servidor testado são: 

● Marca: HP 

● Sistema operativo: Ubuntu 14.04 

● Processador: Core i5 (4 núcleos) 

● RAM: 8GB 

● Disco duro: 500GB 

 

2.1 Ferramentas 

As ferramentas Stress-ng e Htop foram utilizadas para testar a performance do servidor e 

monitorar a performance de forma gráfica, respectivamente. 

 

2.1.1 Stress-ng 

O Stress-ng é uma ferramenta que serve para fazer testes de carga num servidor, gerando 

carga para os diferentes níveis: CPU, RAM, Disco Duro, memória virtual, rede, etc. Esta 

ferramenta é uma melhoria da ferramenta stress que é também usada para fazer testes de 

carga, porém com menos funcionalidades que a sua nova versão. 

 

O stress-ng oferece um conjunto de funções complexas “stressadoras” do servidor em geral 

(stressors). Permite efectuar nossos próprios testes, passando os parâmetros que indicam 

os componentes que pretendemos testar, junto a carga que queremos atribuir para cada um 

deles. 

 

É possível com esta ferramenta saber também a temperatura do computador após um 

determinado período de stress, o que pode ajudar a determinar sobre a necessidade de 

criação de um sistema de refrigeração para o computador. 

 

O stress-ng mostra os resultados do stress em forma de taxa que é expressa pelo número 

de transações/segundos, denominado bogos. 

 

O comando abaixo foi executado no servidor para instalação da ferramenta stress-ng. 
$ sudo apt-get install stress-ng 

 

2.1.2 Htop 

Esta ferramenta foi usada para monitorar o servidor em tempo real durante a execução dos 

testes. O Htop é executado na linha de comando, mas com um resultado gráfico que facilita 

a legibilidade, mostrando o estado de processamento e trabalho dos núcleos em tempo real: 

a quantidade de tarefas sendo executadas, a carga do servidor e uptime.  
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O comando abaixo foi executado no servidor para instalação da ferramenta htop. 
$ sudo apt-get install htop 

 

2.2 Testes Realizados 

Foram efectuados testes a CPU, Memória RAM e o HDD (I/O), consoante ao especificado 

no protocolo de testes do POC. 

 

2.2.1 Teste a CPU 

Este teste tem como objectivo apurar o comportamento do servidor no caso da CPU ser 

submetida a um elevado nível de carga de processamento, e ver o quanto isso afecta a 

performance do servidor. 

 

O comando abaixo foi executado no servidor para medir a performance do CPU: 
$ stress-ng --cpu N  --timeout 1h --metrics-brief 

 

Traduzindo, o comando inicializa N stressors à CPU durante 1 hora, e no fim imprime o 

resumo dos bogos e tempo de execução do comando. 

 

Os testes de CPU foram feitos gradualmente, a partir de 1 CPU stressor até os 1024 stressors 

a serem executados de uma vez com uma carga média de 999.0  durante 1 hora. O servidor 

teve um funcionamento sem falhas nem demoras.  

 

Pode-se observar na figura 1 que mesmo que se tente stressar um núcleo (Core) específico 

da CPU, a CPU de forma inteligente faz a gestão deste stress distribuindo a carga por todos 

os núcleos disponíveis de forma eficiente sem que seja comprometida a sua performance.  

 

 
Figura 1 

 

Pela figura 2 pode-se notar que o número de bogos se mantém quase consoante com 

aumento da quantidade de stressors, sendo que em 1 hora o número médio de bogos por 

segundo foi de 130. 

 

 
Figura 2 

 

Com base nos resultados dos testes a CPU pode-se afirmar que o servidor é capaz de 

aguentar altos níveis de stress sobre a CPU por longos períodos de tempo, sem que a sua 

performance seja afectada e sem comprometer a informação que está a ser processada 
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2.2.1 Teste à Memória Virtual (RAM) 

Este teste tem como objectivo avaliar o comportamento do servidor no caso de este ser 

submetido a um elevado nível de carga/stress à RAM, e avaliar o quanto isso afecta a 

performance do servidor. 

 

Comando 
$ stress-ng --vm N --vm-bytes 1G --metrics-brief --timeout 1h 

 

Traduzindo, o comando inicializa N stressors à RAM com 1GB de memória cada durante 1h 

e no fim imprime o resumo dos bogos e tempo de execução do comando. 

 

O servidor responde normalmente e sem afectar de forma considerável a performance até o 

N = 6. A partir dos 7GB nota-se uma redução significativa na performance no servidor, porém 

o mesmo ainda responde a comandos básicos do sistema operativo na terminal (listagem e 

navegação em diretórios, edição de ficheiros, etc.). A partir dos 8GB que correspondem a 

capacidade máxima do servidor, este fica muito lento chegando a congelar na maior parte do 

tempo do teste. 

 

 
Figura 3 

 

Após alguns minutos o servidor recupera e começa a responder a certos comandos básicos, 

porém o processamento continua lento dificultando o seu uso. 

 

A partir dos resultados obtidos neste teste pode-se afirmar que o servidor é eficiente até a 

utilização da RAM em 75% (6GB). Acima disso se regista uma relevante queda na 

performance e a partir da utilização da capacidade máxima o servidor congela durante a maior 

parte do stress, aliviando-se em alguns momentos e respondendo a alguns comandos, 

porém, o uso do servidor nesta altura é quase impossível.  

2.2.2 Teste ao HDD 

O objectivo deste teste é saber como o servidor se comporta no caso de ser submetido a 

um elevado nível de carga nas operações do HDD: leitura, escrita e remoção de ficheiros. 

Comando 
$ stress-ng --hdd N  --timeout 1h --metrics-brief 

 

Traduzindo, no stress do HDD o stress-ng inicializa N stressors que fazem leituras, escritas 

e remoções contínuas no HDD durante 1h. 
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Figura 4 

 

O servidor consegue fazer nesse período cerca de 15,126 transações por segundo sem 

degradação considerável da performance utilizando até 9 stressors. A partir de 10 stressors 

o servidor começa a ficar lento e a funcionar indevidamente para outras funcionalidades 

mesmo não esforçando ao máximo a CPU e RAM. 

 
 

O tempo definido para o stress não influencia significativamente no número de transações 

por segundo. 

A conclusão que se tira deste teste é que a realização de um volume elevado de operações 

de I/O concorrentes no HDD não esforça muito a CPU e a RAM, porém deixa o servidor 

bastante lento, não permitindo o seu uso durante o período de stress. 

2.3 Conclusão Testes de Servidor 

Os testes de carga realizados permitiram ver como o servidor se comporta em situações de 

uso excessivo dos seus principais componentes em termos de performance. De onde foi 

possível constatar a sua resiliência ao stress, principalmente em casos de stress do CPU que 

não afectam consideravelmente a performance mesmo que em períodos muito prolongados, 

pois o servidor consegue fazer uma boa distribuição da carga nos seus 4 núcleos. 

Os componentes que se mostraram reduzir a performance durante o stress foram a RAM e 

HDD, de formas diferentes. A RAM quando ocupada até 75% não compromete a 

performance, mas acima disso a queda de performance é elevada, causando o congelamento 

por muito tempo, porém com alguns intervalos em que o servidor se recupera e responde à 

instrucções, mas mesmo assim é quase impossível utilizar o servidor. 

O disco duro permite efectuar um volume elevado de transações de escrita, leitura e remoção 

de ficheiros por segundo, cerca 15,126 sem degradar consideravelmente a performance, o 

que é adequado para alojar um sistema altamente transacional. É de salientar que um volume 

de trabalho maior reduz a performance do servidor mesmo não esforçando a memória e a 

CPU. 

 

Pode-se concluir que o servidor é capaz de suportar um volume elevado de carga que stress 

os seus diferentes componentes simultaneamente de forma eficiente. Mostrando-se assim, 

adequado para alojar sistemas altamente transacionais. 
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3. Teste da Rede Local (Intranet)  
O teste da rede local (Intranet) teve como objectivo saber a taxa de transferência de dados 

entre os computadores e o servidor na rede do laboratório.  

 

3.1 Ferramenta Netstress 

Para testar a performance da rede de dados existente no laboratório foi utilizada a ferramenta 

Netstress, que é uma ferramenta usada para testar a performance de uma rede de 

computadores. Gera tráfego na rede de forma a saber a taxa de transferência de dados entre 

os computadores existentes na rede e mostra a variação da taxa de transferência em tempo 

real, junto à taxa média. 

 

3.2 Testes realizados e Conclusão 

 

A imagem a seguir mostra o netstress em execução no teste realizado de comunicação entre 

um computador e o servidor. 

 
 

O resultado obtido mostrou que a taxa média de transferência é de 3400KB/s. A taxa máxima 

de transferência registada foi de aproximadamente a 5000KBps. 
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4. Teste dos Leitores de Código de Barra e Impressora 

O laboratório EMR-POC está equipado com os leitores de código de barras em todas as 

estações de trabalho, uma vez que em vários momentos do fluxo de atendimento aos 

pacientes poderá ser necessário utilizar um leitor de código de barras, por exemplo, para 

fazer a leitura do código do paciente (NUID) colocados no processo dos pacientes, facilitando 

assim a leitura e pesquisa no Sistema POC. 

 

4.1 Leitor de Código de Barras 

 

4.1.1 Metodologia 

Para avaliar a performance do leitor de código de barra existente foram utilizados 100 códigos 

previamente impressos e utilizados para leitura, medindo o tempo que leva a decifrar o código 

no Sistema POC, e registando os erros, caso hajam. 

 

4.1.2 Resultados Obtidos 

Das 100 leituras realizadas 94 (94%)  foram possíveis em 1s de tempo, tendo as restantes 6 

(6%) demorado cerca de 3s. Sendo assim a média de tempo da leitura de código de barras é 

de 1.12s. De referir que, na distância correcta, nenhuma das medições teve erro, tendo sido 

possível realizar todas as 100 leituras com sucesso. No entanto, a distância entre o leitor e 

código de barras dever ser mínima (cerca de 1cm). 

 

4.2 Impressora 

4.2.1 Metodologia 

Para avaliar a performance da impressora laserjet instalada no laboratório, foram efectuadas 

cerca de 50 impressões a partir do sistema POC, medindo e registando o tempo de 

impressão, assim como os erros, em caso de existência. 

 

4.2.2 Resultados Obtidos 

Os resultados obtidos estão apresentados na tabela a seguir. Das 50 impressões realizadas 

todas foram efectuadas com sucesso, tendo sido o tempo médio de impressão de 

1.89segundos. 

 

  Time 

(s) 

Err   Time Err   Time Err   Time Err   Time Err 

1 1,6s No 11 1,8s No 21 1,7s No 31 1,5s No 41 1,9s No 

2 1,7s No 12 2,1s No 22 2,1s No 32 2,1s No 42 1,5s No 

3 1,8s No 13 2,0s No 23 2,0s No 33 1,7s No 43 2,0s No 

4 1,7s No 14 4,2s No 24 1,8s No 34 3.5s No 44 1,8s No 
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5 1,6s No 15 1,7s No 25 2,1s No 35 1,7s No 45 1,5s No 

6 1,7s No 16 1,7s No 26 1,7s No 36 2,2s No 46 1,7s No 

7 1,7s No 17 2,2s No 27 2,1s No 37 1,8s No 47 2,2s No 

8 2,2s No 18 1,7s No 28 1,8s No 38 1,7s No 48 1,7s No 

9 1,9s No 19 1,7s No 29 1,5s No 39 1,5s No 49 1,7s No 

10 1,7s No 20 1,8s No 30 1,7s No 40 2,0s No 50 1,8s No 

 

 

5. Verificação da Segurança Física de Computadores 

O objectivo deste teste foi apenas de verificar que todos os equipamentos tenham os 

dispositivos (cadeados) para segurança do equipamento e garantir que os mesmos não 

permitam a remoção dos equipamentos. 

 

5.1 Resultados Obtidos 

Todos os equipamentos instalados no laboratório estão fixos na secretaria com “cadeados” 

próprios, o que dificulta a remoção dos mesmos. Outros métodos ou técnicas poderão ser 

utilizados no entanto não foram implementados no laboratório EMR-POC. 

Verificou-se igualmente a necessidade de elaborar um plano de segurança a nível da US no 

âmbito de instalação da infraestrutura do POC. Este plano ou protocolo ainda não existe. 

6. Verificação da Segurança da Informação a nível da Infraestrutura 

Segundo o estipulado no protocolo de testes, o objectivo deste teste foi de verificar se os 

aspectos relacionados com a infraestrutura estão devidamente configurados e instalados 

evitando assim qualquer acesso não autorizado a informação confidencial (dados dos 

pacientes) do Sistema POC. 

As seguintes configurações deveriam ser verificadas: 

a. Disco do servidor encriptado; 

b. Password ao  iniciar ou reiniciar o servidor; 

c. Password ao iniciar ou reiniciar os computadores; 

d. Password para aceder o disco do servidor; 

e. Password para aceder o disco do computador; 

 

6.1 Resultados Obtidos 

Nenhuma das configurações assim listadas foram verificadas nos computadores ou no 

servidor. Assim, os resultados obtidos foram insatisfatórios. 
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Deste modo, há necessidade de elaborar um plano ou protocolo de segurança da 

infraestrutura e da informação contida na mesma, de modo a definir claramente os requisitos 

e os procedimentos (em caso de furto/roubo). 

 

7. Teste de Backup da BD 

O objectivo deste teste foi de estimar o tempo necessário para fazer um backup da base de 

dados do sistema EMR-POC. Para tal, foi necessário instalar no servidor uma base de dados 

“real” de uma US com cerca de 5.0000 pacientes HIV, e executar o backup para um disco 

duro externo e para um lugar remoto (disaster recovery site), medindo e registando o tempo 

de execução. 

 

1. Estimate time to perform POC-EMR database backups: 

The database containing a sample of existing retrospective OpenMRS data functioning 

in a health facility with at least 5.000 HIV patients will be copied to external drive at 

least 5 times to estimate the time required for backup operation. 

Similar operation will be performed to copy the database to the disaster recovery site 

and estimate the time and test the operation. 

 

  

7.1 Resultados Obtidos 

Uma vez que não foi possível obter uma cópia da base de dados com cerca de 5.000 

pacientes, como estipulado no protocolo, para o backup foi testado uma base de daods 

contendo apenas 500 pacientes, o que poderá influenciar significativamente os resultados da 

performance requerida. 

 

O seguinte comando foi executado para fazer o backup (dump) da base de dados instalada 

no servidor do laboratório EMR-POC. 

 

Dump 
mysqldump --hex-blob --routines --triggers -uroot -p --databases openmrs > 

poc_dump.sql 

 

A duração da operação de backup foi de apenas 1s. 

 

O seguinte comando foi executado para fazer o restore da base de dados: 

 

Undump 
comando: source poc_dump.sql 

 

A duração da operação de restore foi de 2min30s. 

 

Em suma, pode-se dizer que o tempo para o backup é muito menor em relação ao restore, 

pois o restore só com 500 registos levou 2:30s. Uma base de dados com muito mais registos 

(o que é esperado) poderá levar muito mais tempo a fazer o backup e restore. 
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8. Teste de Backup de Energia e Disaster Recovery 

Segundo o estipulado no protocolo de testes, o objectivo deste teste foi de verificar em caso 

de falha de energia se as UPSs colocadas para cada computador no laboratório EMR-POC 

arrancam, fazendo a medição de tempo da autonomia. Para além da autonomia das UPSs, 

pretende-se igualmente verificar em caso de falha do servidor, o arranque e funcionamento 

do servidor de recuperação, registrando as medições de tempo necessário para o 

funcionamento normal do sistema após a falha. 

 

8.1 Resultados Obtidos 

Os testes de backup de energia (UPSs) seguiram os passos seguintes: 

a. Ligar a UPS na tomada de energia eléctrica até que se dê sinal de que as baterias 

estão carregadas; 

b. Verificar se o cabo de alimentação do computador para a UPS está devidamente 

ligado; 

c. Ligar o computador e desligar o cabo da UPS ligado a tomada de energia eléctrica e 

anotar o tempo que o desligamos a UPS da tomada de energia eléctrica. Deste modo 

o computador estará a ser alimentado apenas pela energia das baterias da UPS. 

d. Usar o computador nesse momento durante o qual estiver a ser alimentado pela UPS, 

para que não entre em modo de espera ou sleep, porque convém que esteja a 

consumir energia no seu máximo possível. 

e. Depois de um período de tempo, a UPS dará sinal de que as suas baterias estão 

descarregadas, uns 60 segundos depois a UPS perde a energia e desliga-se, e nesse 

mesmo momento, anotamos a hora que a UPS se desliga ao mesmo tempo com o 

computador. 

 

Os resultados obtidos para o desempenho das UPSs foram os seguintes: 

 

Ao desligar o cabo da UPS da tomada de energia eléctrica as 12:23 a UPS esteve a alimentar 

1 computador até as 13:05, conseguindo-se assim uma autonomia de 42min. 

De notar que o teste foi realizado apenas para 1 UPS e 1 computador. No entanto, como as 

as UPS existentes no laboratório têm 4 saídas que podem ser utilizadas para alimentar 4 

computadores, o tempo de autonomia reduz-se para 10min. 

Pelo que recomenda-se o uso de uma UPS para cada computador, obtendo assim melhores 

resultados de autonomia. 

 

Em relação aos testes de Disaster Recovery não foi possível realizar por falta de condições 

uma vez que no momento de realização dos testes não foi possível ter um servidor de 

recuperação e simular uma falha de servidor principal para verificar o processo de 

recuperação do sistema de funcionamento como previsto no protocolo de testes. 

Recomenda-se a criação de tais condições para que os testes especificados possam ser 

realizados. 

 

 

 

 

 

9. Teste de Carga da BD 
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Este teste teve como objectivo verificar a performance da base de dados no servidor POC, 

que é o MySQL, em caso de stress causado pela alta demanda dos pedidos, e quais as 

melhores configurações para o uso optimizado para atingir a melhor performance. 

Para tal foi utilizada a ferramenta Sysbench e não a HammerDB indicada no Protocolo de 

Teste, uma vez que a Sysbench possibilitou melhores resultados através de um processo 

mais fácil do que o HammerDB. 

 

9.1 Ferramenta Sysbench 

Sysbench é uma ferramenta usada para fazer stress de base de dados MySQL e clusters 

MySQL. Segundo o site do MySQL, esta ferramenta simula numa base de dados transações 

com registo, estado, pagamento, gestão de stock de encomendas, entre outros. As 

transações são compostas por operações de escrita e leitura. Esta ferramenta pode ser 

instalada em ambientes Linux, Windows e Solaris. Neste caso, o servidor funciona com o 

Sistema Operativo Ubuntu, que é um ambiente Linux. 

 

O seguinte comando é utilizado para instalar a ferramenta Sysbench no servidor POC: 

 

comando: sudo apt-get install sysbench 
 

 

9.2 Resultados obtidos 

Para testar a performance do MySQL, primeiro foi criada uma base de dados “test” que seria 

usada para os testes, correndo o seguinte comando para criar 10 milhões de registos. 

 

comando: sysbench --test=oltp --oltp-table-size=1000000 --db-

driver=mysql --mysql-db=test --mysql-user=root --mysql-password=password 

prepare 

 

O teste foi feito com diferentes timings e números de threads, que influenciam diretamente na 

performance. O site do MySQL afirma que o número óptimo de threads é entre 24 e 36, sendo 

36 o melhor para performance óptima, admitindo algumas excepções. 

 

Constatou-se que quanto maior o número de threads configuradas na base de dados, melhor 

é a performance, com consequente número maior de transações e deadlocks. O tempo de 

execução não influenciou significativamente no número de transações por minuto/segundo. 

 

Comando: sysbench --test=oltp --oltp-table-size=1000000 --db-

driver=mysql --mysql-db=test --mysql-user=root --mysql-password=password 

--max-time=300 --max-requests=0 --num-threads=24 run 

 

A seguir estão os resultados dos testes com 24,34,36 e 40 threads. 

 

 

Teste com 24 threads 
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O número de transacções efectuadas durante 5 minutos é 46148, com 153/s, com 12 

deadlocks. 

 

Teste com 34 threads  

 

O número de transacções efectuadas durante 5 minutos é 58016, com 193/s, com 17 

deadlocks. 

Teste com 36 threads 

 

O número de transacções efectuadas durante 5 minutos é 61741, com 205/s, com 11 

deadlocks. 
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Teste com 40 Threads 

 

 

O número de transacções efectuadas durante 5 minutos é 65616, com 218/s, com 19 

deadlocks. 

 

Observações: 

Os testes mostram que quanto maior o número de threads configuradas maior é o número de 

queries, transacções (e transacções/s), como pode-se ver na tabela de resumo: 

 

Nr. Threads Nr. transacções Nr. Transações/s Deadlocks 

24 46148 153 12 

34 58016 193 17 

36 61741 205 11 

40 65616 218 19 

 

É importante notar que em geral, quanto maior o número de threads, maior é também o 

número de deadlocks, o que pode comprometer o funcionamento da base de dados em um 

sistema real quando houver deadlock em operações/recursos de grande importância para o 

sistema. Assim sendo, o número de deadlocks é um factor a ter em conta na configuração 

dos threads. 

Os testes comprovam a recomendação do site da MySQL em relação ao número de threads 

a usa, que é de 36, pois consegue ter um número de transações elevado com o menor de 

deadlocks registados. 
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