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Wprowadzenie
Zaawansowane systemy informatyczne powstają według przyjętej metodyki w procesie wytwarzania
oprogramowania. Inżynieria oprogramowania w czasie swojego rozwoju wypracowała wiele różnych
procesów i metodyk. Bardzo ważnym etapem każdego procesu jest testowanie. W europie
zachodniej i USA badania nad niezawodnością i testowaniem oprogramowania są przedmiotem
badao wielu naukowców. Dzięki tym pracom, mamy możliwośd praktycznego poznania modeli
niezawodności oprogramowania. W Polsce istnieje kilka ośrodków naukowych zajmujących się tym
tematem. Są to między innymi: Akademia Górniczo – Hutnicza oraz Politechnika Warszawska.
Jeżeli chodzi o literaturę z zakresu testowania i niezawodności oprogramowania, to pozycje polskich
autorów stanowiły mniejszy procent wszystkich prac wykorzystanych do tworzenia niniejszej pracy.
Na szczególna uwagę zasługują prace Górskiego *8+ oraz praca zespołu grupy roboczej ISTQB *12+.
Jeżeli chodzi natomiast o pozycje zagranicznych autorów to możemy tu wymienid jako najważniejsze:
pracę zbiorową Alana Paga, Kena Johnstona, Bj Rollisona [1], oraz pozycję Glenforda J. Myersa,
Corey Sandlera, Toma Badgetta *7+. Są to pozycje w których został dogłębnie opisany i
przedstawiony proces zapewnienie niezawodności oraz testowania oprogramowania. Dlatego
niniejsza praca powstała w dużej mierze z wykorzystaniem materiałów i dokumentów
anglojęzycznych autorów.
Przegląd dostępnych publikacji oraz materiałów stał się powodem napisania tej pracy z dziedziny
testowania oprogramowania, ponieważ mała ilośd pozycji polskojęzycznych stanowi poważny brak w
krajowej literaturze informatycznej.
Celem pracy jest wykonanie zautomatyzowanego testu wydajnościowego witryn WWW, na
podstawie scenariusza testowego z wykorzystaniem określonego narzędzia.
Zakres pracy obejmuje teoretyczne opracowanie zagadnieo związanych z testowaniem,
niezawodnością i jakością produktu informatycznego oraz praktyczne przedstawienie możliwości
wykorzystania wybranego narzędzia informatycznego w celu zapewnienia jakości serwisom WWW.
Zawartośd pracy przedstawia się następująco. Rozdział pierwszy pod tytułem: „Automatyzacja
procesu testowania” zawiera informacje o możliwościach automatyzacji testów. Zostały w nim
przedstawione zalety i wady automatyzacji oraz automatyzacja testów wydajnościowo –
obciążeniowych. Dokonano w nim także przedstawienia budowy oraz funkcji wybranego narzędzia
służącego do automatyzacji testów.

Rozdział drugi pod tytułem: „Testy wydajnościowe systemów informatycznych” najważniejszą częśd
pracy. Zawiera opis praktycznego zastosowania automatyzacji testowania z punktu widzenia
wydajności serwisów WWW. W części tej została wykorzystana aplikacja pozwalająca na
przeprowadzenie wydajnościowych testów automatycznych. Wyniki tych badao zostały umieszczone
w koocowej części rozdziału drugiego.
Zakooczenie jest podsumowaniem zawartości pracy. W tej części zostały opisane wnioski oraz
propozycje dalszych badao w kierunku zapewnienia jakości dla produktów informatycznych.

Automatyzacja procesu testowania
W poniższym rozdziale zostaną przedstawione zagadnienia związane z procesem automatyzacji
procesu testowania. Proces ten ma niezwykle ważny wpływa na testowanie, pomaga przyspieszyd
niektóre czynności, eliminuje (w części) błędy ludzkie oraz wpływa na czas realizacji całego procesu.
Temat automatyzacji procesu testowania jest tematem bardzo obszernym – niemalże każdy rodzaj
testów można zautomatyzowad, zarówno testy uwzględniające zakres danej aplikacji, testy
określonego przeznaczenia oraz testy obciążeniowo - wydajnościowe. Ręczne wykonywanie testów,
nie zawsze jest dobrą rzeczą. Mimo, iż testowanie ręczne jest skuteczne przy początkowej fazie
testowania, nie zawsze może się sprawdzid na koocowym etapie testów np. w czasie testowania
regresyjnego. Musimy pamiętad, że w czasie początkowego wykonywania testów np. systemowych
bądź integracyjnych testowany system pod względem wielkości pozwala na w miarę szybkie i
efektywne wykonywanie testów manualnych. Jednak kiedy nasz projekt zbliża się ku koocowi i jest
już bardzo rozbudowany, testowanie ręczne musiałoby byd wykonywane przez długi okres czasu,
byłoby nie efektywne, a przez to też kosztowne. Podczas budowy systemu jest on poddawany
wielokrotnym poprawkom oraz ulepszeniom, osoba testująca zwraca wówczas uwagę na nowsze
elementu sytemu – zakładając, że wcześniej przetestowane moduły działają bez większych błędów.
Kiedy nasz system nabiera ostatecznych kształtów (odnośnie specyfikacji), testerzy maja do wyboru
dwie różne drogi:
a) Wykonywania mniejszej liczby wariantów testu linii podstawowej i skupienia się na testach
decydujących o uprawomocnieniu koocowych przyrostów [3].
b) Zaangażowania dodatkowych osób do wprowadzania i osądzania rosnącej liczby wariantów
testów linii podstawowej [3].
W większości przypadków wybór pada na pierwszą opcję. Dlatego tak istotnym elementem
współczesnego testowania jest automatyzacja testów.

Każdy test automatyczny musi byd zbudowany z odpowiednich elementów składowych.
Zastosowanie poprawne tych elementów gwarantuje skutecznośd wykonania testu. Według autorów
[10+, każdy test automatyczny powinien byd zbudowany o następujące zasady:
a) Rozpoczęcie – na tym początkowym etapie testu, musimy ustawid naszą aplikację w punkcie,
w którym nasz test będzie zdolny do uruchomienia.
b) Wykonanie – główne zadanie każdego automatycznego testu to określone przez testera
przypadki testowe które określają funkcjonalnośd oraz wystarczającą odpornośd na różnego
rodzaju anomalie itp.
c) Analiza – do głównych zadao analizy należy określenie czy dany test możemy zaliczyd do
testów pozytywnych lub negatywnych. Jest to najbardziej istotny element każdego testu – i
jak pokazuje doświadczenie to właśnie ten etap sprawia osobom odpowiedzialnym za jego
wykonanie najwięcej problemów.
d) Raportowanie – zadaniem raportowania jest wykonanie odpowiednich raportów – zależnie
od decyzji osoby odpowiadającej za testowanie. Następnie raport taki powinien byd w
odpowiedni sposób rozpowszechniony np. na podstawie raportu mogą byd wygenerowane
logi lub może znaleźd swoje odzwierciedlenie w bazie danych.
e) Oczyszczanie – zadaniem tego etapu jest możliwie najdokładniejsze odtworzenie
pierwotnego punktu wejściowego dla danych. Pozwala to na rozpoczęcie następnego punktu
testów z danymi takimi samymi jak w poprzednich punktach testowania.
f) Pomoc – pozwala na zastosowanie serwisu do naszych testów oraz gwarantuje solidnośd
wykonania.

Zalety i wady automatyzacji testów
Automatyzacja testowania jest z pewnością pozytywną cechą testowania. Dzięki automatyzacji
testowania uzyskujemy szereg pozytywnych wartości, które wpływają na całokształt tworzonego
projektu. Z najważniejszych cech z tym związanych możemy tu wymienid między innymi:
a) Umożliwia szybka i wydajną weryfikację poprawek błędów [3+. Test zautomatyzowany, który
wykrył błąd, można zazwyczaj w kilka sekund wykonad ponownie na poprawionym kodzie,
mając pewnośd, że te same dane zostaną podane na wejściu i ocenione [3].
b) Większa precyzja – narzędziem można zmierzyd dokładnie czas, dokładnie porównywad
obiekty graficzne, także bitmapy, rejestrowad pojawienie się obiektów niewidzialnych (np.
obiekt graficzny ukryty pod innym obiektem graficznym na monitorze [4]).

c) Równomierna jakośd testowania – narzędzie każdorazowo wykonuje testy identyczne
(równie „starannie”), przeciwieostwie do testerów, których starannośd może byd
zróżnicowana, zmieniad się w czasie [4].
Poza tymi trzema wymienionym zaletami, istnieje jeszcze wiele różnorakich cech które mogą
świadczyd o wyższości testowania automatycznego nad testowaniem manualnym. Wiele narzędzi
poza główną cechą automatyzacji, posiada również możliwośd generowania różnych raportów takich
jak np. zgłaszanie błędów do określonych aplikacji, osób, generowanie raportów w rożnych
formatach, generacja skryptów testowych itp. Bez wątpienia do zalet narzędzi testowych można
zaliczyd szybkośd wykonywania testów, co przekłada się na możliwośd wykonania większej ilości
testów w ciągu dnia, co z kolei procentuje na całośd projektu. Automatyczne wykonywanie testów
wpływa również na możliwośd wykorzystania testerów w bardziej „wartościowych” dziedzinach, jak
na przykład projektowanie przypadków testowych lub analiza błędów zgłoszonych przez aplikacje
automatyzujące testy. Automatyczne testowanie jest równie istotne z punktu przewagi firmy nad
konkurentami z branży – szybsze wykonywanie testowania, to w konsekwencji szybszy odbiór danego
systemu przez klienta. Oczywiście tak jak wspomniano wcześniej nie wszystkie testy można
zautomatyzowad – istnieje pewna grupa testów które muszą byd prowadzone przez człowiek. Wśród
tych testów na uwagę zasługują między innymi testy skomplikowane oraz testy sprawdzające funkcje
na podstawie przykładowych danych [4+. Automatyzacja jest procesem niezbędnym podczas
wykonywania testów długich i złożonych. Niektóre ciągi testów mogą zawierad setki, a nawet tysiące
komunikatów [3]. W takich przypadkach nie ma wręcz możliwości wykonywania testów manualnych.
Poza dobrymi cechami automatyzowania testowania, istnieją również negatywne skutki
wykonywania testów poprzez automaty. Stosując testowanie automatyczne musimy pamiętad, że
możemy uzyskad dużą liczbę przypadków testowych, co z kolei przekłada się na dużą liczbę zgłoszeo,
które muszą zostad w poprawny sposób przeanalizowane i zbadane. Podczas analizy zgłoszeo może
dojśd do sytuacji, że częśd błędów jest do zaakceptowania przez klienta, i nie wpływa na całokształt
projektu. Innym minusem stosowania testów automatycznych jest fakt doboru odpowiedniego
narzędzi. Odpowiedniego zarówno dla danego środowiska (systemu operacyjnego), które będzie
kompatybilne ze wszystkimi technologiami stosowanymi w danym projekcie. Następną cechą, która
może wpłynąd na traktowanie automatyki testowej jako zbędnej, jest dobór odpowiedniej kadry
wykonującej dany projekt. Częśd narzędzi testujących działa na zasadzie zarejestruj – odtwórz, lecz
pozostałe wymagają często samodzielnego napisania odpowiednich skryptów testowych, co niesie za
sobą koniecznośd zatrudnienia osób z odpowiednimi kwalifikacjami programistycznymi. Musimy też
wspomnied o odpowiednim wyborze określonego narzędzia testów, nie tylko ze punktu widzenia
aktualnego projektu, ale także biorąc pod uwagę przyszłe prace. Takie wdrożenie musi zostad

poprzedzone odpowiednią analizą wszystkich obszarów, w których będziemy chcieli skorzystad z
naszego narzędzi w przyszłości. Kiedy decydujemy się na wybór określonego narzędzia testów
musimy wziąd pod uwagę opinie jego dotychczasowych użytkowników, problemy występujące
podczas pracy z tym narzędziem oraz cenę. Dlatego też biorąc pod uwagę wszystkie cechy pozytywne
jak i negatywne automatycznego testowania w przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem
produktów z branży informatycznej stosuje się zazwyczaj zarówno testowanie manualne jak i
testowanie automatyczne. Wybór do tego jaka metoda jest lepsza, i kiedy ją zastosowad jest ściśle
uzależniony od danego systemu nad którym pracujemy. Wybór ten jest podejmowany poprzez
dogłębną analizę projektu, która to jest poprzedzona umową pomiędzy zespołem projektowym, a
klientem.

Automatyzacja testów wydajnościowo – obciążeniowych
Przed przystąpieniem do omówienia jednego z przykładowych narzędzi służących do testowania
wydajnościowego należy wyjaśnid pojęcie testu wydajnościowego oraz możliwości automatyzacji
tego rodzaju testów. Według [14+ testowanie wydajnościowe to testy które są przeprowadzane w
celu oceny stopnia spełnienia wymagao wydajnościowych przez system lub moduł, istnieje kilka
rodzajów wymagao wydajnościowych:
a) wymagania na szybkośd przetwarzania
b) wymagania co do równoległości przetwarzania
c) wymagania na wielkośd obsługiwanych danych
Ogólnie testy wydajności można podzielid na trzy rodzaje [11]:
a) Testy wydajnościowe – odpowiadają one za sprawdzenie czasu krytycznego dla badanych
systemów i aplikacji. Sprawdzają działanie systemu w sytuacji działania pod wieloma
użytkownikami. Określane są również czasy działania dla poszczególnych funkcji oraz
następuję sprawdzenie czy akcje mieszczą się w zadanym czasie.
b) Testy przeciążeniowe – sprawdzają działanie aplikacji w trybie awaryjnym (według założeo
specyfikacyjnych). W tym rodzaju testów sprawdza się również zachowanie systemu gdy
liczba użytkowników zacznie przekracza dozwoloną normę. System zostaje poddany
sprawdzeniu również w sytuacji gdy występują inne nieprzewidziane zjawiska oraz anomalie
takie jak na przykład wprowadzenie zbyt dużej ilości danych lub brak miejsca na zasoby
systemowe.
c) Testy obciążeniowe – w tym rodzaju testów testowana jest między innymi odpornośd
systemu na bardzo dużą liczbę zapytao skierowanych na przykład do bazy danych. Test

obciążeniowy sprawdza również jak długo system może działad pod bardzo dużym
obciążeniem. Następnie następuje porównanie wyników (czasów) z założonymi wartościami
w scenariuszu testów (na tej podstawie następuje decyzja czy dana aplikacja lub system
przeszedł test).
Jak możemy dowiedzied się z *3+ we wszystkich aplikacjach niezdolnośd do spełnienia parametrów
wydajnościowych jest nie mniejszym błędem niż złe wyjście lub załamanie systemu. Bardzo istotnym
czynnikiem w testach wydajnościowych są czas, przepustowośd oraz wykorzystanie. Czas jest
traktowany jako czynnik krytyczny – oznacza to, że dany system lub aplikacja musi wykonad w
określonym czasie żądaną akcję. W większości znanych systemów wydajnośd określa się w
jednostkach czasu (milisekundach) - od każdej aplikacji wymagany jest określony czas działania (w
szczególnej sytuacji można tu ująd aplikacje webowe). W przypadku mierzenia czasu, musimy
pamiętad o trudnościach mogących wystąpid w czasie tego testu. Rozwiązaniem tego problemu jest
zazwyczaj zastosowanie narzędzia które rozumie protokół komunikacyjny [4+. Rozumienie należy
rozumied jako fakt, że narzędzie podczas pomiaru wydajności z danych które otrzymuje z witryny
(zakładając, że mówimy o testowaniu strony www), musi w sposób odpowiedni wyłapad ten pakiet,
który będzie informował o zakooczeniu danego procesu.
Automatyzacja testów wydajnościowych sprowadza się w większości przypadków do sprawdzenia
poprawnego działania badanego systemu pod określonym obciążeniem. W automatyzacji testów
wydajnościowych możemy zastosowad narzędzia służące do nagrywania, symulowania oraz
rejestrowania działania danej aplikacji. Innym sposobem zautomatyzowania testów wydajnościowych
jest zastosowanie tak zwanych monitorów. Narzędzia te analizują, weryfikują i raportują użycie
specyficznych zasobów systemu. Mogą również ostrzegad o potencjalnych problemach w serwisach.
Przechowują informację o wersji oprogramowania lub środowiska testowego i umożliwiają
odtwarzanie tych informacji. Poszczególne przykłady tego typu narzędzi mogą byd wyszczególnione,
w zależności od aplikacji jakie testują np. istnieją specjalne narzędzia wydajnościowe do testowania
aplikacji sieciowych, narzędzia analizy statycznej dla różnych platform sprzętowych, czy narzędzia
analizy dynamicznej dla sprawdzania aspektów bezpieczeostwa *11+. Przykładem narzędzia służącego
do wykonywania testów wydajnościowych jest opisany w dalszej części pracy JMeter. Innym równie
popularnym narzędziem służącym do automatyzacji testów wydajnościowych jest IBM Rational
Performance Tester.
Podsumowując testy wydajnościowe są potrzebne w przypadku gdy chcemy sprawdzid osiągi naszego
systemu.

JMeter jako przykład narzędzia do testów wydajnościowo –
obciążeniowych
Testy wydajnościowo – objętościowe zostały przedstawione w poprzednim rozdziale, jak wiemy
stanowią one bardzo ważny etap testowania oprogramowania – przykładem może byd tutaj sklep
internetowy – podczas budowy takiego serwisu należy szczególną uwagę zwrócid na czas odpowiedzi
z serwisu do klienta. Zbyt długie oczekiwanie może zniechęcad do zakupów w naszym portalu.
Właśnie w takich sytuacjach znajdują zastosowania narzędzia testów wydajnościowych – zanim nasza
aplikacja trafi na serwer produkcyjny. Sprawdzenie braku błędów związanych z poprawnością
wyników otrzymywanych na podstawie algorytmów implementowanych w aplikacje jest niezmiernie
ważne, ale również bardzo istotną cechą jest odpowiedź na pytanie jak duże obciążenie badany
system jest w stanie wytrzymad [13+. Ręczne przeprowadzenie testowania wydajnościowego jest
niemożliwe, dlatego też wymagane jest zautomatyzowanie tego typu testów. Głównym celem testów
wydajnościowych jest zbadanie systemu pod symulowanym działaniem wirtualnych użytkowników.
W chwili obecnej na rynku istnieje wiele narzędzi służących do wykonywania testów wydajnościowo
– obciążeniowych. Są to narzędzi zarówno komercyjne jak i open source. Narzędzia tego typu wiernie
symulują działanie określonej liczby użytkowników na badanym systemie. Jako przykładowe
narzędzie możemy tu podad aplikację JMeter. Jest to aplikacja typu open source stworzona przez
grupę Apache Jakarta. JMeter został stworzony w 2003 roku, a każde kolejne wydanie jest
unowocześnione i udoskonalone w stosunku do poprzedniej wersji. JMeter został napisany w języku
Java z wykorzystaniem biblioteki Swing. Omawiana aplikacja jest wielowątkowym narzędziem
umożliwiającym przeprowadzanie symulacji współbieżnego i/lub równoległego wywoływania różnych
funkcji testowanej aplikacji przez grupy wątków [13]. JMeter posiada wiele zalet przemawiających za
jego stosowaniem, na podstawie [5+ do najważniejszych cech tego narzędzi możemy zaliczyd:
a) Zerowa liczba kosztów użytkowania – JMeter jest projektem typu open source, aby móc z
niego

korzystad

należy

jedynie

pobrad

go

z

witryny

producenta

(http://jakarta.apache.org/site/downloads/downloads_jmeter.cgi).
b) Niskie wymagania co do umiejętności osób używających tego narzędzia – wymagana jest
znajomośd technologii HTML/(XHTML) oraz stosowanie wyrażeo regularnych.
c) Użytecznośd – możemy zastosowad to narzędzie nie tylko w automatycznych testach
wydajnościowo - obciążeniowych, ale również w testach regresyjnych oraz do testowania
aplikacji stworzonych w języku Java, serwerów baz danych, skryptów Perl, serwerów FTP oraz
innych technologii.

d) Skalowalnośd – JMeter posiada modułową budowę, więc pozwala to na łączenie elementów
w celu wspierania testowania na dużą skalę. Stosując to narzędzie możemy pracowad przy
większej liczbie stanowisk.
e) Rozszerzalnośd – interfejs API pozwala na dostosowywanie narzędzia do aktualnych potrzeb
użytkowników.
f) Wsparcie – na stronie producenta możemy znaleźd dużą liczbę materiałów służących do nauki
tego narzędzia, poza tym ze względu na duże zainteresowanie tym narzędziem mamy do
dyspozycji fora użytkowników, książki oraz szkolenia które pozwalają na rozwiązanie
praktycznie każdego problemu związanego z użytkowaniem JMeter-a.
Z punktu widzenia większości programistów oraz testerów JMeter uważany jest za jedno z
najlepszych narzędzi do prowadzenia testów wydajnościowo – obciążeniowych. Narzędzie to posiada
także niezwykle przydatną funkcję tworzenia scenariuszy testowych, przez co użytkownik ma
możliwośd dokładnego oraz prawidłowego określenia wszystkich kroków testowania w scenariuszu.
Następnie scenariusz stanowi „ścieżkę” po której przechodzą wirtualni użytkownicy zadaną liczbę
razy.

Budowa narzędzia
Po uruchomieniu JMeter-a zobaczymy ekran startowy, na którym można wyróżnid trzy ważne
elementy:
a) Plan Testów ( ang. Test Plan) – przechowuje aktualną konfigurację testową, czyli plan testu i
umożliwia jego uruchamianie [5].
b) Brudnopis (przestrzeo robocza) – służy do tworzenia i konfigurowania testów do późniejszego
wykorzystania, jeżeli praca nad testem w przestrzeni roboczej zostanie zakooczona wówczas
można skopiowad go do węzła plan testów.
c) Grupa Wątków (ang. Thread Group) – są to wirtualni użytkownicy, każdy jeden wątek
symuluje działania jednego użytkownika.

Rysunek 1.1 Okno główne aplikacji
Używanie JMeter-a wymaga zastosowania planu testowego. Plan testów jest opisem poszczególnych
kroków które musi wykonad dane narzędzie w celu sprawdzenia poprawności badanego systemu
(przetestowania). W celu stworzenia takiego planu wykorzystujemy grupę wątków, każdy z wątków
ma za zadanie symulowanie określonego działania użytkownika. JMeter posiada następujące rodzaje
wątków, które wykonują określone interakcje w czasie odtwarzania scenariusza testowego:
a) Sampler – dzięki temu elementowi JMeter może wysyład specyficzne zapytania do serwera.
Może generowad między innymi żądania typu HTTP, HTTPS, FTP, SOAP, JDBC, Java i inne [5].
Każdy rodzaj zapytao posiada odpowiednie parametry takie jak na przykład różne atrybuty,
czas działania i inne. Domyślnie JMeter wysyła zapytania do serwera w kolejności w której
pojawią się one w planie testu, istnieje jednak możliwośd zmiany tej kolejności poprzez użycie
opcji logic controller [5].
b) Logic Controller – określa on kolejnośd działania Samplers-ów w grupie wątków testowanej
aplikacji [5]. Obiekt typu logic controller jest stosowany wówczas kiedy generacja żądania
zależy od pewnej logiki [13+. Opisywany element może również zmieniad kolejnośd zapytao
pochodzących z elementów podrzędnych (sub - elementów oraz potomków elementów).
Swoim działaniem przypomina konstrukcje podobne do pętli znanych z języków
programowania typu if-then-else, loop oraz when [13].
c) Listener – następny element który możemy umieścid w naszym planie testu, listener pozwala
na raportowanie wyników testu w postaci tabeli, wykresu graficznego, drzewa elementów
lub plików typu CSV/XML [13+. Każdy rodzaj listenera w specyficzny sposób informuje o

przebiegu testów, jeżeli na przykład zależy nam na graficznym wglądzie do uzyskanych
wyników testów należy skorzystad z listenera typu aggregate graph [13].
d) Asseration – jest to warunek koocowy na odpowiedzi generowane przez serwer [13].
Warunki te mogą dotyczyd zawartości, jak i czasu otrzymania odpowiedzi wygenerowanej
przez aplikację na żądanie wirtualnego użytkownika *13+. Opisany element pozwala określid
czy JMeter zwraca oczekiwane wyniki.
e) Timer – jest to komponent dzięki któremu możemy w naszym planie testu wprowadzad
przerwy o określonej długości w milisekundach. Poprzez swoje działanie timery pozwalają na
dokładniejsze odzwierciedlenie działania testowanej aplikacji. Domyślnie JMeter wysyła
zapytania bez przerw, stąd sami musimy pamiętad o stosowaniu Timer-ów wtedy kiedy jest
to konieczne. Mamy możliwośd doboru rodzaju opóźnienia poprzez wybór losowych lub
stałych opóźnieo [13+. Opóźnienia generowane poprzez Timer-y są przydatne podczas
wykonywania testów funkcjonalnych aplikacji [13].
f) Config Element – ściśle współpracują z Samplerami, pozwalają na dodanie modyfikowanych
zapytao, jako przykład możemy tutaj podad sytuację w której config element pozwala na taką
modyfikację Samplera, aby ten wysyłał zapytania do serwera losowo.
g) Pre Processor –

często używany do modyfikacji ustawieo Samplerów przed ich

uruchomieniem lub w celu modyfikacji zmiennych wydobytych z odpowiedzi danego
Samplera.
h) Post Processor – jest to funkcja uruchamiana po wykonaniu zapytania przez Samplera.
Dobrze jest umiejscawiad je jako element potomka Samplera w celu upewnienia się, że
Sampler zostanie użyty w odpowiedniej kolejności [5]. Element ten jest stosowany zazwyczaj
jako element w procesach odpowiedzi danych w celu odnalezienia szczególnych wartości dla
późniejszego użytku [5].

Testy wydajnościowe systemów informatycznych
W poniższym rozdziale zostały zaprezentowane praktyczne testy wydajnościowe z wykorzystaniem
narzędzia JMeter. Celem użycia JMetera w niniejszych przykładach było zasymulowanie obciążenia
serwerów http oraz pokazanie możliwości wykorzystania JMetera w testach witryn webowych.
Pierwszy test został przeprowadzony na witrynie producenta narzędzia JMeter mając na celu
pokazanie procesu testowania poprawnie działającej witryny. W dalszej kolejności został
przedstawiony test rzeczywistej witryny wykonanej przez jednego ze studentów w ramach pracy
inżynierskiej.

Test aplikacji wzorcowej
W pierwszym przykładzie test został wykonany poprzez wykorzystanie strony producenta narzędzia
JMeter dostępnej pod adresem: http://jakarta.apache.org/jmeter/. Na poniższym rysunku została
przedstawiona częśd testowanej w niniejszym podpunkcie strony.

Rys. 2.1. Witryna producenta narzędzia
W pierwszej kolejności po uruchomieniu aplikacji JMeter musimy zadbad o odpowiednie
skonfigurowanie serwerów proxy. Pozwoli to na identyfikację IP z którego korzystamy jako localhost.
W tym celu nasz test rozpoczynamy od dodania do naszej przestrzeni roboczej elementu
odpowiadającego za ustawienie odpowiedniego serwera oraz portu – HTTP Proxy Server. Jako dane
podajemy numer portu dla którego chcemy przeprowadzid test - w tym przypadku będzie to 8080.
Po tej krótkiej konfiguracji wciskamy przycisk Start.

Rys. 2.2. Konfiguracja elementu HTTP Proxy Server
W następnym kroku należy skonfigurowad odpowiednio przeglądarkę na której został wykonany
test. W związku z tym, że w teście korzystamy z przeglądarki Mozilla FireFox przechodzimy do opcji
tej przeglądarki, a następnie wybieramy Zaawansowane/Sied/Ustawienia. W nowo otwartym oknie
ustawimy wartośd jak na poniższym rysunku.

Rys. 2.3. Konfiguracja połączeo przeglądarki
Po odpowiedniej konfiguracji ustawieo serwera proxy, przeładowujemy naszą przeglądarkę (w oknie
przeglądarki musimy mied ustawioną witrynę którą testujemy). Po kilku sekundach zauważymy, że w
przestrzeni roboczej naszej przeglądarki pojawiły się nowe kroki.

Rys. 2.4. Przestrzeo robocza z elementami testowanej strony
Po dokładniejszym przyjrzeniu się poszczególnym elementom dodanym do przestrzeni roboczej
zauważamy, że są to poszczególne elementy naszej strony, które dodatkowo zawierają wartości takie
jak ścieżka (Path), nazwę serwera oraz informacje o przeglądarce. Na poniższym rysunku znajduje się
przykładowy element z opisanymi parametrami.

Rys. 2.5. Parametry w przykładowym elemencie przestrzeni roboczej
W chwili obecnej możemy przystąpid do realizowania planu testowego. W pierwszej kolejności do
węzła plan testów dokładamy grupę wątków. Do grupy wątków musimy dołożyd elementy które będę
stanowiły nasz plan testowania. W tym celu zastosujemy niektóre nagrane przez nas w poprzednich
działaniach elementy. W związku z tym kopiujemy wybrane elementy witryny z przestrzeni roboczej
do grupy wątków w planie testów. Po tych działaniach mamy wstępnie przygotowany plan testów,
który możemy zobaczyd na poniższym rysunku:

Rys. 2.6. Plan testów z uwzględnionymi elementami do przetestowania
Jak możemy zauważyd na powyższym zrzucie ekranu w naszym planie testowym zostały użyte dwa
zapytania, według których w dalszej kolejności został wykonany test. W naszym planie
wykorzystaliśmy opcje domyślne ustawione w grupie wątków: liczba użytkowników jest równa jeden,
a cały test jest wykonywany również jednokrotnie.

Rys. 2.7. Konfiguracja grupy wątków
Jednak przed przystąpieniem do odtwarzania naszego testu należało dodad jeszcze jeden element
dzięki któremu uzyskaliśmy wgląd do wyników naszego testu. Tym elementem w przypadku
niniejszego testu był listener – a dokładnie jeden z jego typów nazwany Summary Report. Aby dodad
ten element do naszego planu testowego wybieramy kolejno Add/Listener/Summary_Report. Po
dodaniu tego elementu nasz test jest gotowy do użycia. Ostateczna struktura naszego testu została
zaprezentowana na poniższym rysunku:

Rys. 2.8. Ostateczna konfiguracja planu testów
W tym momencie możemy przystąpid do wykonania naszego testu, w tym celu z górnego menu
wybieramy opcje Run/Start, po kilku sekundach otrzymujemy oczekiwane wyniki, które możemy
zobaczyd w elemencie Summary Report:

Rys. 2.9. Wyniki testów przedstawione w elemencie Summary Report
Jak widzimy na powyższym rysunku nasz test zakooczył się sukcesem. JMeter przeszedł dwa założone
przez nas w planie testowym kroki skonfigurowane dla domyślnej liczby użytkowników. Kiedy
uczestniczymy w rzeczywistym projekcie informatycznym dane które zostały przedstawione w
powyższej tabeli podlegają dalszej analizie oraz ocenie z punktu poprawności oraz dokładności. Na
podstawie wyników możemy stwierdzid, że test wykonał się poprawnie – nie zarejestrowano żadnych
błędów. W raporcie możemy znaleźd również informacje dotyczące czasów dostępu: średniego,
minimalnego oraz maksymalnego (czasy podane są w milisekundach). Ważnymi danymi jeżeli
mówimy o testowaniu serwisów WWW jest z pewnością przepustowośd łączy – w naszym raporcie
również taka wartośd się znajduje. Następnie należy również wspomnied o uzyskanych informacjach
odnośnie ilości przesłanych danych – wyrażonej w bajtach oraz o szybkości ładowania poszczególnych
ścieżek podanych w KB/sek. Wszystkie dane podane zostały dla poszczególnych ścieżek naszego
testu, jak również ostatni wiersz stanowi zsumowanie wszystkich danych i przedstawienie wyników
dla całego testu.

Test rzeczywistej aplikacji użytkowej
W poniższym podpunkcie zostanie zaprezentowany test wydajnościowy dla rzeczywistej witryny
WWW wykonanej na potrzeby pracy inżynierskiej. Tytuł pracy to: „Portal internetowy na bazie CMS i

nowoczesnych technologii informatycznych”. Częśd praktyczna została wykonana w PHP5 z
wykorzystaniem technologii takich jak JavaScript, XML, XHTML oraz CSS, jako baza danych został
wykorzystany mySQL. Projekt strony został umieszczony na serwerze, w celu jego przetestowania z
uwzględnieniem narzędzia JMeter. W niniejszym podpunkcie nadal korzystamy z przeglądarki FireFox
w wersji 3.5.5. Przystępując do naszego testu w oknie przeglądarki ustawiamy testowaną stronę.

Rys. 2.10. Wygląd testowanej witryny
W dalszej kolejności należy odpowiednio skonfigurowad serwery proxy – w celu ustawienia witryny
jako localhost. Wykonujemy tę czynnośd w ten sam sposób co

poprzednim podpunkcie. Po

prawidłowym skonfigurowaniu serwerów proxy nasza strona jest gotowa do przeprowadzenia testów
wydajnościowych. Uruchamiamy JMeter-a i przystępujemy do odpowiedniego konfigurowania
przestrzeni roboczej, która posłuży do wstępnego przygotowania testów. W pierwszym kroku
dodajemy jeden elementów z grupy Non Test Elements: HTTP Proxy Server. Jak widzimy, wartości
domyślne ustawione w tym elemencie odpowiadają także wymaganiom naszego testu:

Rys. 2.11. Element HTTP Proxy Server
Następnie uruchamiamy nasz test, a następnie odświeżamy naszą przeglądarkę. Po ponownym
załadowaniu się strony przechodzimy do JMeter-a. W oknie przestrzeni roboczej widzimy
poszczególne żądania które zostały wysłane do serwera proxy – rysunek 2.12.

Rys. 2.12. Element przestrzeo robocza
W lewej kolumnie (rysunek 2.12) okna JMeter-a widzimy wszystkie zapytania, wysłane do serwera. W
niniejszym podpunkcie wykorzystamy je do stworzenia planu testowego. Ponieważ w tym
podpunkcie zależy nam na wykonaniu całościowego testu wydajnościowego, musimy wykorzystad
wszystkie elementy z przestrzeni roboczej – pozwoli to na wykonanie maksymalnie dokładnego i
oddającego rzeczywistośd testu wydajnościowego. W węźle plan testów dodajemy grupę wątków w
którym to umieszczamy wszystkie elementy planu testowego – rysunek 2.13.

Rys. 2.13. Przygotowany plan testów
W chwili obecnej mamy wstępnie przygotowany plan testów witryny. Musimy go jeszcze
sparametryzowad – to znaczy dodad niezbędne elementy, dzięki którym możliwa będzie
dokładniejsza analiza uzyskanych wyników. W pierwszej kolejności dokładamy element HTTP Cookie
Manager (element ten znajdziemy

w menu: Add/Config elements/HTTP_Cookie manager). Na

poniższym rysunku możemy zobaczyd ten element oraz zapoznad się z jakimi możliwościami
konfiguracyjnymi mamy do czynienia. Element ten pozwala na konfigurację działania przeglądarki w
zakresie zapisywania plików cookies. Ustawiamy cookie policy na wartośd default. Oraz zaznaczamy
opcję clear cookiem after each interation. Pozwoli to na zasymulowanie działania JMetera w sytuacji
gdy każdy użytkownik wchodzi na witrynę po raz pierwszy (żadne pliki nie są zapisane w przeglądarce
użytkownika).

Rys. 2.14. Element HTTP Cookie Manager
Następnym elementem który został wykorzystany w niniejszym teście jest element z grupy Logic
Controller/Recording Controller. Element ten odpowiada za grupowanie wszystkich rejestrowanych
zapytao, określa kolejnośd ich wykonywania. Element ten nie wymaga konfiguracji, musimy go tylko
wstawid w odpowiednie miejsce naszego skryptu automatyzującego. Na rysunku 2.15 został
przedstawiony ten element.

Rys. 2.15. Element Recording Controller
Następnym elementem dzięki któremu łatwiej będziemy mogli dokonad analizy wyników jest
element z grupy Listener-ów: Summary Report. Element ten jest dostępny z menu:
Add/Listener/Summary_Report. Element Summary Report zastosowaliśmy już w poprzednim
przykładzie. Jest to jeden z najczęściej używanych elementów służących do raportowania przebiegu
testów. Zawiera szereg informacji, które mogą nam pomóc poprawnie przeanalizowad wynik testu
(poszczególne elementy zostały opisane w punkcie 2.1). Na poniższym rysunku znajduje się opisany
wyżej element:

Rys. 2.16. Element Summary Report
Element Summary Report posiada także możliwośd zapisu/wczytania rezultatów do pliku/z pliku. Jest
to przydatna opcja kiedy chcemy obejrzed wyniki wykonywane w poprzedniej sesji, lub w poprzednim
scenariuszu testowym. Dodatkowo element Summary Report

posiada w opcjach możliwośd

wybrania formatu w którym chcemy zapisad nasz projektu lub wybrania tylko poszczególnych
elementy podlegających zapisowi. Jest to ważny element podczas wykonywania skomplikowanych
pomiarów.

Rys. 2.17. Element Summary Report – opcje konfiguracyjne
Ostatnim elementem który został dodany do planu testowego był następny element z grupy Listenerów: Graph Results. Jest to niezwykle przydatny element, ponieważ pozwala graficznie przedstawid nie
tylko ostateczny wynik testu, lecz również cały przebieg poszczególnych wątków. Na podstawie
otrzymanego wyniku możemy zobaczyd punkty krytyczne w naszej witrynie, i dzięki temu wprowadzid
niezbędne poprawki i zmiany przed ostatecznym wypuszczeniem projektu na środowisko
produkcyjne. Element ten posiada odpowiednie następujące parametry które dodatkowo zostały
określone przez odpowiednie barwy:
a) Czas realizacji poszczególnych żądao – kolor czarny.
b) Średni czas realizacji żądao – kolor niebieski.
c) Mediana – kolor fioletowy.
d) Przepustowośd (średnia liczba żądao, która została przyjęta i wykonana w czasie jednej
minuty) – kolor zielony.
Na poniższym rysunku został przedstawiony element Graph Results:

Rys. 2.18. Element Graph Results
Po dodaniu wszystkich elementów do naszego planu testowego jesteśmy gotowi do przeprowadzenia
naszego testu wydajnościowego. W chwili obecnej plan testowy dla testowanej witryny wygląda tak,
jak na przedstawionym poniżej rysunku:

Rys. 2.19. Plan testu z wszystkimi dodatkowymi elementami parametryzującymi
Jak widzimy na powyższym rysunku plan testów zawiera w tym momencie wszystkie przedstawione
poprzednio elementy, które zostały umiejscowione w odpowiednich miejscach naszego skryptu. W
następnej kolejności musimy odpowiednio skonfigurowad wszystkie parametry, które umożliwią
przyjmowanie przez JMeter-a odpowiednich wartości. W elemencie grupa wątków ustawiamy liczbę
użytkowników wirtualnych na 50 ( będzie odpowiadało to liczbie pięddziesięciu rzeczywistych
użytkowników, którzy będą próbowali skorzystad z tej samej witryny). W elemencie Summary Report
wszystkie ustawienia zostają według domyślnych, to samo tyczy się Graph Results ( w praktyce
oznacza to wykorzystanie na wykresie wszystkich danych). Na poniższym rysunku znajduje się
konfiguracja grupy wątków:

Rys. 2.20. Element grupa wątków (Thread Group) z odpowiednimi wartościami
W chwili obecnej cały skrypt automatyzujący jest gotowy do uruchomienia, przed rozpoczęciem
JMeter poprosi nas o zapisanie scenariuszu w pliku *.jmx – dzięki temu w razie niepowodzenia
pierwszego testu lub nagłej awarii sprzętu nie będziemy musieli ponownie przechodzid całej drogi
budowy naszego automatu. Cały test dla danych zawartych w naszym teście trwa około trzydziestu
minut. Po jego zakooczeniu możemy zobaczyd wyniki przedstawione na elementach typu Listener.
Jako pierwszy został przedstawiony element Summary Report. Na poniższym rysunku możemy
zaobserwowad różne wartości takie jak między innym: czas średniego, minimalnego oraz
maksymalnego wczytywania się danych elementów. Z poniższych parametrów możemy
wywnioskowad, że czasy dostępu dla poszczególnych elementów są akceptowalne. Jednak dla dwóch
wartości występują błędy: dla jednego wynosi on 0,29% a dla drugiego przypadku: 0,30%. Błędy są
spowodowane tym, że te dwa elementy są stosunkowo duże w porównaniu z innymi stąd też czas
dostępu do nich jest większy.

Rys. 2.21. Summary Report z wynikami testu

Kolejnym elementem który ułatwił nam analizę wyników testu jest Graph Results. Element ten w
bardzo przejrzysty i klarowny sposób pokazuje wyniki testu. Wszystkie dane pokazane są w postaci
wykresu. W oknie tego elementu istniej również możliwośd przefiltrowania odpowiednich wyników.
W przypadku naszego testu został wygenerowany wykres jak na rysunku 2.22.

Rys. 2.22. Graph Results z uzyskanymi wynikami
Ostatecznym krokiem w przeprowadzeniu jakiegokolwiek testu dowolnej aplikacji lub systemu
informatycznego, jest analiza wyników z punktu widzenia działania aplikacji. W tym przypadku
czynnikiem na który musimy zwrócid uwagę jest wydajnośd aplikacji. Podczas analizy elementu
Summary Report zauważyliśmy, że wystąpiły dwa błędy (rysunek 2.21.). Są one spowodowane dużą
wielkością plików galerii oraz jednego z elementów witryny. Jako wniosek osób zajmujących się
testowaniem wydajności możemy zaproponowad jako rozwiązanie wykonanie tych elementów w
innej technologii lub zmniejszenie ich wielkości do poziomu akceptowalnego przez serwer. Musimy
tutaj wziąd pod uwagę fakt, że z naszej witryny będą korzystad różni użytkownicy dysponujący różną
prędkością łączy internetowych. W elemencie Graph Results widzimy wszystkie dane które są
zgłaszane do naszej aplikacji. Jak widzimy z wykresu mamy na nim przedstawione wszystkie wątki
które zostały wykonane (czyli wszystkich wirtualnych użytkowników, których udało nam się
zasymulowad). Z wykresy możemy odczytad, że przepustowośd wzrosła przy pierwszym wątku, jednak
w późniejszym czasie została ustabilizowana na średnim poziomie. Pozostałe parametry czyli średni
czas realizacji żądao oraz mediana znajdują się również na akceptowalnym poziomie.

Podsumowanie
Cel, jaki postawiono w pracy, został zrealizowany. Udało się bowiem wykorzystad narzędzie, które
wspomaga czynności testowania oprogramowania ze szczególnym uwzględnieniem testowania
wydajnościowego. Głównym powodem wykorzystania tego narzędzia jest jego uniwersalnośd oraz
użytecznośd. Wyniki jakie udało się nam uzyskad zostały przedstawione w podrozdziale 2.1 oraz 2.2,
na ich podstawie można stwierdzid, że użyte narzędzie jest dobrym wyznacznikiem jakości jeżeli
chodzi o testowanie wydajności. Na podstawie badao można stwierdzid, że ocena testowanej witryny
byłaby trudna bez wykorzystania JMetera.
Na podstawie wszystkich informacji przedstawionych w powyższej pracy można określid
przypuszczalną drogę rozwoju testowania oprogramowania. Przegląd zagadnieo związanych z
metodykami wytwarzania oprogramowania przedstawiony w rozdziale pierwszym pozwala
przypuszczad, że inżynieria oprogramowania będzie się rozwijad w kierunku metod lekkich.
Oczywiście nie można wnioskowad, że metodyki ciężkie będą całkiem wycofywane z użycia. Metodyki
ciężkie od wielu lat przynoszą konkretne wymierne korzyści w postaci udanych projektów. Są
ponadto wspierane przez komercyjne firmy takie jak między innymi IBM. Należy się raczej
spodziewad poszukiwania kompromisu między metodykami ciężkimi i lekkimi. Mowa tu między
innymi o tak zwanych metodykach hybrydowych. Pozwala on dostosowad się do potrzeb
konkretnego projektu i wybrad najlepszy proces wytwarzania.
Wraz z rozwojem metodyk oprogramowania zyskuje na znaczeniu technika automatyzacji testów,
która jest szeroko stosowana zarówno w metodzie ciężkiej jak i lekkiej. W tej dziedzinie jest jeszcze
wiele do zrobienia. Można tu bowiem zastosowad wiele nowych metod oraz sposobów. Można
wykorzystad między innymi automatyczne generowanie testów na podstawie kodu lub obustronne
współdziałanie kodu oprogramowania i testów tak jak to się obecnie odbywa na nowoczesnych
platformach programistycznych, gdzie mamy przypadek sprzężenia między kodem i specyfikacją
systemu. Innym ciekawym oraz wartym zainteresowania sposobem wykonywania testów
automatycznych jest możliwośd wykorzystywania metod sztucznej inteligencji lub bogatego aparatu
matematycznego, jaki został opracowany przy niezawodności systemów technicznych.
Informatyzacja postępująca w każdej dziedzinie życia powoduje i będzie powodowad coraz większą
liczbę powstających aplikacji oraz systemów informatycznych. Powoduje to stawiane coraz to
nowszych wymagao dla budowanych systemów. Będzie to dotyczyd także zagadnieo jakości oraz
niezawodności oprogramowania. Dlatego możemy przypuszczad, że niezawodnośd oprogramowania
jest taką dziedziną, która na wiele lat zapewni odpowiednie pole do prac badawczych.

Referencje
1)

Alan Page, Ken Johnston, Bj Rollison „ How we test software at Microsoft”, Redmond 2009.

2)

Andy Hunt, Dave Thomas „JUnit. Pragmatyczne testy jednostkowe w Javie”, Gliwice 2007.

3)
Binder Robert V. „Testowanie systemów obiektowych. Modele, wzorce i narzędzia”,
Warszawa 2003.
4)
Bogdan Wiszniewski, Bogdan Bereza – Jarocioski „ Teoria i praktyka testowania
oprogramowania”, Warszawa 2006.
5)

Emily. H. Halili „Apache JMeter”, Birmingham 2008.

6)

Francois Zaninotto, Fabien Potencier „The Definitive Guide to symfony", New York 2007.

7)
Glenford J. Myers, Corey Sandler, Tom Badgett, „Sztuka testowania oprogramowania”,
Gliwice 2005.
8)

Janusz Górski, „Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym”, Warszawa 1999.

9)

Jaszkiewicz Andrzej „Inżynieria oprogramowania”, Gliwice 1997.

10)

Kent Beck „Extreme Programming Explained: Embrace Change”, United States edition 1999.

11)

Zespół autorów „Tester.pl”, Warszawa 2003 – 2007.

12)
Thomas Müller, Rex Black, Sigrid Eldh, Dorothy Graham, Klaus Olsen, Maaret Pyhäjärvi, Geoff
Thompson, Erik van Veendendal „Certyfikowany tester, plan poziomu podstawowego wersja 1.0”,
Warszawa 2004 - 2005.
13)

Software Wydawnictwo Sp. z o. o. „Software Developer’s Journal”, Warszawa 2006 – 2009.

14)

http://en.wikipedia.org

15)

http://wazniak.mimuw.edu.pl/

16)

http://testerzy.pl

Spis rysunków
Rys. 1.1. Okno główne aplikacji
Rys. 2.1. Witryna producenta narzędzia
Rys. 2.2. Konfiguracja elementu HTTP Proxy Server
Rys. 2.3. Konfiguracja połączeo przeglądarki

Rys. 2.4. Przestrzeo robocza z elementami testowanej strony
Rys. 2.5. Parametry w przykładowym elemencie przestrzeni roboczej
Rys. 2.6. Plan testów z uwzględnionymi elementami do przetestowania
Rys. 2.7. Konfiguracja grupy wątków
Rys. 2.8. Ostateczna konfiguracja planu testów
Rys. 2.9. Wyniki testów przedstawione w elemencie Summary Report
Rys. 2.10. Wygląd testowanej witryny
Rys. 2.11. Element HTTP Proxy Server
Rys. 2.12. Element przestrzeo robocza
Rys. 2.13. Przygotowany plan testów
Rys. 2.14. Element HTTP Cookie Manager
Rys. 2.15. Element Recording Controller
Rys. 2.16. Element Summary Report
Rys. 2.17. Element Summary Report – opcje konfiguracyjne
Rys. 2.18. Element Graph Results
Rys. 2.19. Plan testu z wszystkimi dodatkowymi elementami parametryzującymi
Rys. 2.20. Element grupa wątków (Thread Group) z odpowiednimi wartościami
Rys. 2.21. Summary Report z wynikami testu
Rys. 2.22. Graph Results z uzyskanymi wynikami

