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Streszczenie
W rozdziale przedstawiono wykorzystywany iteracyjny i inkrementalny
proces wytwarzania oprogramowania, ze szczególnym uwzgl¦dnieniem planowania, wykonywania i ±ledzenia testów oprogramowania platformy KASKADA. Zaprezentowano opis i przykªady wykorzystania testów jednostkowych, systemowych, wydajno±ciowych i wiarygodno±ciowych. Przedstawiono wybrane wyniki testów oraz ich wpªyw na konstrukcj¦ platformy.
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1 Charakterystyka metod testowania platformy
KASKADA
KASKADA jest zªo»on¡ platform¡ wspomagaj¡c¡ implementacj¦, uruchamianie
i wykonywanie algorytmów analizy i przetwarzania strumieni multimedialnych.
Skªada si¦ z sze±ciu gªównych komponentów programowych, osadzonych na pi¦ciu skalowalnych serwerach, wykorzystuje wiele gotowych bibliotek i podsystemów: relacyjn¡ baz¦ danych, system kolejek wiadomo±ci, serwer serwletów, itp.
Jej kod jest napisany w dwóch gªównych j¦zykach programowania: Java i C++,
licz¡cych obecnie odpowiednio ok. 70 i 21 ty±. linii oraz 25 ty±. linii konguracji
w XML'u.
Rysunek 1 przedstawia gªówne komponenty programowe platformy [5]. Konsola u»ytkownika jest wykorzystywana do zarz¡dzania i konguracji platformy,
usªugi umo»liwiaj¡ wyszukanie i wywoªywanie zaprogramowanej funkcjonalno±ci w postaci niezale»nych komponentów, dyspozytor danych umo»liwia odbiór,
przesyªanie i wymian¦ strumieni multimedialnych, komponent obsªugi zdarze«
jest odpowiedzialny za wspomaganie komunikacji wewn¡trz platformy jak równie» ze ±wiatem zewn¦trznym, zadania obliczeniowe wykonuj¡ operacje analizy i
przetwarzania danych w tym strumieni multimedialnych, a ich wykonywanie jest
kontrolowane przez rezydentny proces monitoruj¡cy. Ka»dy z powy»szych komponentów przedstawia inne wymagania dla testów. Komponenty wspóªpracuj¡ce bezpo±rednio z u»ytkownikiem, np. konsola u»ytkownika wymagaj¡ innego
podej±cia do testowania ni» komponenty obsªuguj¡ce dalsze warstwy przetwarzania, np. zadania obliczeniowe, czy monitoruj¡ce.
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Rysunek 1: Gªówne komponenty platformy KASKADA

W pracach nad platform¡ KASKADA bierze udziaª dziesi¦cioosobowy zespóª programistów i testerów. Czªonkowie zespoªu wspóªpracuj¡ ze sob¡ wykorzystuj¡c zalecenia zawarte w procesie RUP jak równie» elementy metodologii
zwinnych [1] (ang. agile). Prace s¡ zorganizowane w iteracje, w ka»dej z nich
dodawana jest przyrostowo nowa funkcjonalno±¢. Skªadaj¡ si¦ one z etapu wytworzenia przyrostu oprogramowania, oraz z etapu jego testowania. W etapie
drugim przeprowadzane s¡ testy oraz wprowadzane poprawki eliminuj¡ce wykryte bª¦dy (ang.

bug xing).

Ka»da iteracja posiada swój plan dziaªania 

list¦ zada« zwi¡zanych z implementowanymi funkcjonalno±ciami wraz z przypisanymi programistami/testerami.

Rysunek 2 przedstawia przykªad takiego

planu dla etapu tworzenia oprogramowania wraz z wykresem obrazuj¡cym post¦p prac. Oprócz planów, w projekcie wytwarzana jest typowa dokumentacja:
specykacja wymaga«, architektura systemu, projekty szczegóªowe zgodnie z
dobrymi zasadami in»ynierii oprogramowania.

Rysunek 2: Fragment planu zada« dla przykªadowej iteracji

Testowanie jest procesem wykonywania programu w celu znalezienia w nim
bª¦dów. Testy s¡ opisywane przez przypadki testowe  scenariusze wykonania
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danej funkcjonalno±ci, dla konkretnych danych i parametrów wej±ciowych, przy
zaªo»onym wyniku dziaªania. Dobry przypadek testowy to taki, przy wykonaniu którego prawdopodobie«stwo wykrycia bª¦du jest wysokie. Dobrze zaprojektowane testy umo»liwiaj¡ systematyczne wykrywanie ró»nych klas bª¦dów,
minimalizuj¡c czas i wysiªek ich wykonania [8]. Istniej¡ dwie gªówne strategie
testowania:

white box i black box.

Pierwsza z nich zakªada znajomo±¢ wewn¦trz-

nej struktury testowanego oprogramowania, a przypadki testowe powstaj¡ na
podstawie kodu ¹ródªowego lub jego projektu. Natomiast druga strategia opiera
si¦ na traktowaniu testowanego oprogramowania jako zbioru funkcji, które musz¡ wykona¢ stawiane im zadania przy zaªo»onych wymaganiach jako±ciowych.
Dla tego podej±cia przypadki testowe powstaj¡ na podstawie wymaga« funkcjonalnych i jako±ciowych, bez informacji na temat wewn¦trznej budowy oprogramowania [6].
Platforma KASKADA, tak jak ka»dy zªo»ony program wykorzystuj¡cy paradygmaty przetwarzania równolegªego i rozproszonego, jest nara»ony na szczególne problemy zwi¡zane ze wspóªbie»nym wykonywaniem poszczególnych jego
elementów: w¡tków, procesów czy usªug. Du»e nasilenie komunikacji, chwilowe
przeci¡»enie sieci komputerowej czy zmienne opó¹nienia spowodowane obliczeniami mo»e spowodowa¢, »e jednoczesny dost¦p do pami¦ci czy odbiór poszczególnych komunikatów mo»e nast¡pi¢ w ró»nej kolejno±ci, powoduj¡c wyst¡pienie zjawiska wy±cigów oraz spowodowanych przez nie bª¦dów zale»nych czasowo.
Z tego powodu konieczne byªo wzbogacenie zestawu testów o przypadki testowe
umo»liwiaj¡ce wykrycie takich problemów [4].
Rysunek 3 przedstawia model V przeprowadzania testów, w którym poszczególne produkty (ang.

artifacts ) procesu wytwarzania oprogramowania sªu»¡

do projektowania przypadków testowych dla ró»nych rodzajów testów [6]. Projekt szczegóªowy jest wykorzystany do wykonywania testów jednostkowych, które
zgodnie z obecnie popularn¡ metodologi¡ zwinn¡ [1], powinny by¢ przygotowywane jeszcze przed napisaniem wªa±ciwego kodu.

Testy integracyjne, wyko-

nywane na podstawie dokumentu architektury systemu, umo»liwiaj¡ werykacj¦ protokoªów wspóªpracy komponentu systemu oraz bibliotek zewn¦trznych.
Na kolejnym poziomie wykonywane s¡ testy systemowe.

Projektuje si¦ je na

podstawie specykacji wymaga«: wymagania funkcjonalne s¡ wykorzystywane
przy testach funkcjonalnych, natomiast wymagania niefunkcjonalne umo»liwiaj¡
przygotowanie testów jako±ciowych. Na ko«cu przeprowadzane s¡ testy akceptacyjne bezpo±rednio przez u»ytkownika ko«cowego.
W przypadku platformy KASKADA, wykonywane s¡ testy na wszystkich
opisanych poziomach. W nast¦pnym podrozdziale opisane zostaªy metody wykonywania testów jednostkowych oraz integracyjnych wspomaganych przez automatyczne narz¦dzia JUnit i Boost Test. Testy funkcjonalne przeprowadzane
przez testerów na podstawie zestawu przygotowanych przypadków testowych,
zostaªy one opisane w kolejnym podrozdziale. Nast¦pnie zaprezentowano sposoby wykonywania testów jako±ciowych dla wybranych charakterystyk platformy. Na ko«cu rozdziaªu zawarto podsumowanie dotycz¡ce dojrzaªo±ci platformy KASKADA.
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Rysunek 3: Model V: wykorzystanie produktów procesu wytwarzania oprogramowania do testów

2 Testy jednostkowe i integracyjne
Testy jednostkowe i integracyjne stanowi¡ pierwszy z etapów testowania, którym
poddawana jest platforma KASKADA. Naturalnym jest wi¦c, »e to wªa±nie na
tym poziomie powinno by¢ wykryte najwi¦cej bª¦dów. Wszelkie niewychwycone
bª¦dy staj¡ si¦ na dalszych etapach o wiele trudniejsze do wykrycia, a co za tym
idzie, bardziej kosztowne do wyeliminowania. Dlatego tak wa»ne jest, by testy
te byªy zaprojektowane w sposób, który pokrywaªby jak najwi¦cej mo»liwych
±cie»ek od wierzchoªka startowego do wierzchoªka ko«cowego grafu przepªywu
wykonywania aplikacji. [9]
Testy te s¡ testami typu

white box, a wi¦c ich tworzenie oparte jest na znajo-

mo±ci: wewn¦trznej architektury systemu w przypadku testów integracyjnych,
b¡d¹ projektu szczegóªowego w przypadku testów jednostkowych. To wªa±nie
dzi¦ki zastosowaniu tej techniki mo»liwa jest maksymalizacja liczby ±cie»ek pokrytych testami.
W przypadku platformy KASKADA testy jednostkowe i integracyjne s¡
w peªni zautomatyzowane.

Kluczow¡ rol¦ w procesie wytwarzania platformy

KASKADA speªnia serwer buduj¡cy (ang.

build server )

hudson. Je»eli który-

kolwiek z testów nie zako«czy si¦ sukcesem, to do odpowiedzialnych za komponent deweloperów jest wysyªana informacja drog¡ mailow¡ zawieraj¡ca szczegóªy bª¦du, takie jak nazwa testu i warunek, który nie zostaª speªniony. Rysunek 4 pokazuje przykªadowe wysªanie wiadomo±ci do programisty w reakcji na
bª¡d w jednym z testów.

2.1

Testy jednostkowe

Podczas tworzenia platformy KASKADA deweloperzy wykonuj¡ krótkie cykle
procesu wytwarzania zgodne ze schematem ukazanym na Rysunku 5. Rozpoczynaj¡ od implementacji testu, który sprawdza poprawno±¢ powstaj¡cej funkcjonalno±ci. Wa»nym jest, by pocz¡tkowo test ten ko«czyª si¦ pora»k¡. Je»eli jest
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Rysunek 4: Fragment wyników testów przeprowadzanych na serwerze buduj¡cym hudson

inaczej oznacza to, »e albo funkcjonalno±¢ ju» zostaªa wcze±niej zaimplementowana, albo, co bardziej prawdopodobne, test zostaª bª¦dnie skonstruowany.
Kolejnym krokiem jest implementacja klasy b¡d¹ metody odpowiadaj¡cej za
dodawan¡ funkcjonalno±¢. Ta ko«czy si¦ sukcesem w momencie, gdy napisany
w kroku pierwszym test daje wynik pozytywny. Proces ko«czy si¦ refaktoryzacj¡
kodu w celu poprawy jego jako±ci, przy której deweloper powinien posiªkowa¢
si¦ testami, by upewni¢ si¦, »e podczas procesu oczyszczania kodu nie doszªo
do uszkodzenia funkcjonalno±ci.

Wytwarzanie oprogramowania w taki sposób

nazywane jest wytwarzaniem sterowanym testami (ang.

velopment )

TDD  test-driven de-

[2].

Testy jednostkowe, zgodnie ze swoj¡ nazw¡, powinny dotyczy¢ tylko jednego elementu. S¡ one grupowane w zbiory testów, które dotycz¡ danej klasy.
Je»eli do osi¡gni¦cia celu konieczna jest komunikacja z innymi komponentami
systemu, tworzy si¦ atrapy (ang.

mocks ).

Do tego celu w komponentach tworzo-

nych w j¦zyku Java u»ywany jest pakiet jMock. W przypadku j¦zyka C++ do
tworzenia atrap nie jest u»ywany »aden specjalny framework. S¡ za to tworzone
klasy, które symuluj¡ pewne cz¦±ci systemu. Ich nazwy zawsze zaczynaj¡ si¦ od
przedrostka Dummy, np.

DummyMessenger.

Testy jednostkowe s¡ w peªni zautomatyzowane i wykonywane przez serwer
buduj¡cy, który co pi¦¢ minut sprawdza, czy do repozytorium wpªyn¦ªa nowa
wersja kodu i je»eli wykryje tak¡ sytuacj¦, rozpoczyna budow¦ i testy zmodykowanych komponentów.

2.2

Testy integracyjne

Po wykonaniu testów jednostkowych i zintegrowaniu przetestowanych klas z rzeczywistymi podsystemami wykonywane s¡ testy integracyjne.
wykry¢ bª¦dy w komunikacji mi¦dzy komponentami.

Pozwalaj¡ one

Podobnie jak testy jed-

nostkowe, testy integracyjne wykonywane s¡ na serwerze buduj¡cym. Odbywa
si¦ to codziennie o godzinie 2:00. Testowane s¡ interakcje z baz¡ danych, jak
równie» wykorzystanie WSDL i UDDI. Testy bazodanowe s¡ oparte na silniku
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Rysunek 5:

Schemat blokowy wytwarzania oprogramowania sterowanego te-

stami (TDD)

hsqldb, przechowuj¡cym swoje dane i struktur¦ w pami¦ci procesu.

Dzi¦ki temu

mo»liwe jest tworzenie jej za ka»dym razem na nowo, co uªatwia utrzymanie
takich samych warunków pocz¡tkowych dla ka»dego testu.

Rysunek 6: Architektura komponentu mayday.uc

Architektura testów konsoli u»ytkownika powi¡zana jest z architektur¡ kom-
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ponentu mayday.uc (patrz Rysunek 6). Poszczególne pakiety s¡ odpowiedzialne
za ró»ne elementy konsoli u»ytkownika (np. pakiet

qdata

odpowiada za parame-

try jako±ciowe usªug). Ka»dy z elementów, o którym dane s¡ trzymane w bazie

Entity. Do
StorageEntityAdap-

danych, a na które wpªyw ma u»ytkownik, dziedziczy po interfejsie
testowania za± u»ywane s¡ klasy dziedzicz¡ce po interfejsie

ter.

Ka»dy z pakietów komponentu ma swoj¡ implementacj¦ tego interfejsu.

Opisane zale»no±ci przedstawione s¡ na Rysunku 7.

Dzi¦ki takiemu rozwi¡-

zaniu mo»liwe jest zmniejszenie czasu i zasobów zu»ywanych podczas procesu
testowania, gdy» do wykonania testów na poszczególnych pakietach mo»liwe jest
odtworzenie tylko tego fragmentu bazy danych, z którym zachodzi interakcja.

Rysunek 7: Diagram klas reprezentuj¡cy architektur¦ testowania komponentu
mayday.uc

3 Testy funkcjonalne
Testy funkcjonalne platformy KASKADA s¡ zrealizowane w oparciu o paradygmat

black box, który zakªada brak informacji na temat budowy wewn¦trznej

oprogramowania. S¡ one cz¦±ci¡ testów Systemowych z modelu V (Rysunek 3).
Pozwalaj¡ na zwerykowanie czy testowane oprogramowanie jest zgodne z specykacj¡ wymaga«.

Testy funkcjonalne zostaªy zaprojektowane na podstawie

specykacji przypadków u»ycia. Z tego powodu tester wykonuj¡cy testy funkcjonalne zazwyczaj korzysta z dwóch dokumentów - opisuj¡cego przypadki u»ycia
i drugiego opisuj¡cego przypadki testowe.
Dobrym przykªadem przypadku u»ycia mo»e by¢ Zarz¡dzanie w¦zªami klastra przedstawione na Rysunku 8. W dokumencie opisuj¡cym ten przypadek
zostaª okre±lony scenariusz jego wykonania, wraz z alternatywnymi przebie-
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Rysunek 8: Przykªadowe przypadki u»ycia platformy KASKADA

gami.

Ponadto wyspecykowane s¡ warunki pocz¡tkowe.

Fragment takiego

dokumentu zostaª uwidoczniony poni»ej:
Warunki wst¦pne:

1.Administrator jest uwierzytelniony i autoryzowany
Scenariusz podstawowy:

1.Administrator

wybiera

opcj¦

dodania

danych

nowego

w¦zªa

klastra.
2.System przedstawia pusty formularz z opisem w¦zªa.
3.Administrator uzupeªnia formularz.
4.System sprawdza poprawno±¢ wpisanych danych.
5.System dodaje wprowadzone dane w¦zªa.
6.System przedstawia list¦ w¦zªów, dla których przechowuje dane.
7.Administrator wybiera w¦zeª dla którego b¦dzie modykowa¢
dane.
...
Scenariusz alternatywny, niepoprawne dane przy dodawaniu danych w¦zªa:

kroki 1-4
5a.System

informuje

administratora

o

niepoprawnych

danych

wprowadzonych w formularzu.
Scenariusz alternatywny, tylko dodanie danych w¦zªa:

kroki 1-5
W Tabeli 1 przedstawiono kilka przykªadowych przypadków testowych zaprojektowanych dla powy»szego przypadku u»ycia.

Opisane s¡ w niej czyn-

no±ci jakie ma wykona¢ tester w testowanej platformie.

Zazwyczaj w czasie

projektowania testów funkcjonalnych tworzy si¦ jeden przypadek testowy na
ka»dy scenariusz wymieniony w specykacji przypadków u»ycia.

Przykªadem

mo»e tu by¢ przyporz¡dkowanie wykonane dla przypadku 5.1 przedstawione na
Rysunku 9.

Opisy kolejnych kroków w Tabeli 1 odnosz¡ si¦, zgodnie z przy-

8

Tablica 1: Wybrane przypadki testowe dla Zarz¡dzanie w¦zªami klastra.

Kolejne kroki
5.1.1

5.1.2

5.1.3

Oczekiwany rezultat

Zarz¡dzanie w¦zªem klastra (use case Zarz¡dzaj w¦zªem klastra)
Wykonanie scenariusza podstawowego.
Dodanie (use case Zarz¡dzaj w¦zªem klastra)
Wykonanie scenariusza alternatywnego,
tylko dodanie.
Niepoprawne dane przy dodawaniu (use
case Zarz¡dzaj w¦zªem klastra)
Wykonanie scenariusza alternatywnego,
niepoprawne dane przy dodawaniu. Zwerykowa¢ dodatkowo sprawdzanie unikalno±ci identykatora.

Rezultaty zgodne ze scenariuszem.
W¦zeª pojawia si¦ na li±cie.

Komunikat o wprowadzonych niepoprawnych danych.

porz¡dkowaniem, do scenariuszy przypadków u»ycia, za± w kolumnie obok s¡
przedstawione oczekiwane rezultaty testów.

Rysunek 9: Przyporz¡dkowanie scenariuszy przypadku u»ycia 5.1 Zarz¡dzanie
w¦zªami klastra do przypadków testowych

Ze wzgl¦du na ograniczony skªad zespoªu testy funkcjonalne s¡ wykonywane
przez osoby pisz¡ce oprogramowanie.

Zadania te s¡ tak dobierane, aby te-

sty nie byªy wykonywane przez autora odpowiadaj¡cego im kodu po to, aby
mo»na byªo speªni¢ paradygmat

black box.

Osoba wykonuj¡ca testy funkcjo-

nalne przyjmuje rol¦ u»ytkownika, dewelopera lub administratora w zale»no±ci
od warunków pocz¡tkowych dla danego przypadku testowego. Jest to bezpo±rednie powi¡zanie z diagramem przypadków u»ycia.

Zadanie testera polega

na wykonaniu krok po kroku czynno±ci odpowiadaj¡cych danemu przypadkowi
u»ycia i sprawdzeniu czy otrzymane rezultaty pokrywaj¡ si¦ z oczekiwanymi.
Np.

dla przypadku 5.1.3, tester ma za zadanie sprawdzi¢ jak system reaguje
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na wpisanie niepoprawnych danych w formularzu dodawania w¦zªa. Po wpisaniu bª¦dnych danych osoba testuj¡ca musi stwierdzi¢, czy platforma zwróciªa
komunikat o bª¦dzie. Je±li nie oznacza to wykrycie bª¦du.

Rysunek 10: Fragment raportu z wykonania testów funkcjonalnych dla platformy KASKADA

W czasie przeprowadzania testów funkcjonalnych platformy KASKADA stosowane s¡ dwa narz¦dzia do komunikacji w zespole. Pierwszym z nich jest raport
z wykonania testów funkcjonalnych (Rysunek 10) w postaci wspóªdzielonego
dokumentu.

Skªada si¦ on z czterech kolumn, które dla ka»dego przypadku

testowego zawieraj¡ nast¦puj¡ce informacje: nr przypadku testowego, inicjaªy
testera wykonuj¡cego przypadek testowy, informacj¦ o tym czy przypadek testowy zostaª wykonany pomy±lnie oraz komentarz testera. Drugim narz¦dziem
jest Trac [15], czyli system zgªaszania bª¦dów. Tester który odkryª bª¡d, opisuje
go w specjalnym formularzu narz¦dzia Trac. Umieszcza tam informacje o okoliczno±ciach jego pojawienia si¦, oraz specykuje krok po kroku czynno±ci jakie
nale»y wykona¢ aby doprowadzi¢ do ponownego ujawnienia si¦ bª¦du. Nast¦pnie tak utworzon¡ informacj¦ (ang.

ticket ) przypisuje do osoby odpowiedzialnej

za dany fragment platformy, a tak»e umieszcza nr bª¦du w raporcie w polu z
komentarzem (Rysunek 10, przypadek 3.1.5). Deweloper, który otrzymaª raport
o bª¦dzie, wykonuje odpowiednie poprawki w kodzie. Nast¦pnie odsyªa wiadomo±¢ do testera.

Osoba ta przeprowadza test, który wyka»e, czy bª¡d zostaª

usuni¦ty. Je±li testy si¦ powiod¡ to bª¡d uznawany jest za wyeliminowany. Je±li
jednak testy si¦ nie powiod¡, to do dewelopera odpowiedzialnego za t¡ napraw¦
jest wysyªane powiadomienie o konieczno±ci dokonania poprawek.
W czasie przeprowadzania testów funkcjonalnych testerzy oznaczaj¡ w raporcie (Rysunek 10) w kolumnie trzeciej, które testy zostaªy ju» wykonane,
poprzez wpisanie litery d (skrót od ang.

done ).

Pozawala to na uªo»enie

wykresu post¦pu wykonania testów (Rysunek 11).
W procesie testowania platformy KASKADA stosowane s¡ dwa ±rodowiska.
Pierwszym jest ±rodowisko deweloperskie (Dev), w którym s¡ wykonywane testy
funkcjonalne przez testerów z zespoªów deweloperskiego. Drugim jest ±rodowi-
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Rysunek 11:

Przykªadowy wykres post¦pu wykonania testów funkcjonalnych

dla platformy KASKADA

sko do testów akceptacyjnych (Test), które s¡ wykonywane przez u»ytkowników i deweloperów z innych zespoªów projektu MAYDAY EURO 2012. Testy
funkcjonalne platformy s¡ przeprowadzane w drugiej cz¦±ci ka»dej iteracji. Pozwalaj¡ formalnie potwierdzi¢ poprawno±¢ funkcjonaln¡ platformy.

4 Testy jako±ciowe
Platon deniuje jako±¢ jako stopie« doskonaªo±ci. Jak zauwa»ono w [6], w stosunku do produktów informatycznych wielu niesªusznie pojmuje jako±¢ jako
speªnienie wymaga« funkcjonalnych produktu.

Jest to jednak spojrzenie nie-

zwykle w¡skie, ograniczaj¡ce si¦ do denicji jako±ci zwi¡zanej z produkcj¡, pomijana jest denicja jako±ci zwi¡zana m. in. z produktem czy u»ytkownikiem
[3]. Nie wszystkie aspekty jako±ci s¡ ªatwo mierzalne, bowiem ró»ne parametry
jako±ciowe, gªównie te postrzegane przez u»ytkownika, s¡ subiektywne.
Testy jako±ciowe skupiaj¡ si¦ na ocenie niezawodno±ci, wiarygodno±ci, wydajno±ci i skalowalno±ci platformy KASKADA. Przeprowadzane s¡ na kolejnych
publikowanych wersjach platformy.

Ponadto na bie»¡co ocenie poddawane s¡

parametry subiektywne jako±ci pracy z platform¡  u»ytkownicy pracuj¡cy na
kolejnych wersjach zgªaszaj¡ swoje uwagi co do ergonomii pracy czy estetyki
wykonania. Uwagi te s¡ nast¦pnie poddawane ocenie przez zespóª projektowy
i, je»eli zostaªa podj¦ta decyzja o realizacji, wprowadzane w kolejnej wersji platformy.

4.1

Zasady Testowania Jako±ciowego

Wedªug denicji zamieszczonej w sªowniku j¦zyka polskiego [13], obiekt niezawodny to taki, na którym zawsze mo»na polega¢. W platformie KASKADA
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niezawodno±¢ uwa»ana jest za wa»n¡ cech¦, opisan¡ w specykacji systemu.
Odnosi si¦ ona gªównie do niezawodno±ci sprz¦tu, na którym pracuje i odpowiedniego reagowania na wszelkie niestabilno±ci w dziaªaniu warstwy sprz¦towej. Brane s¡ pod uwag¦ dwa scenariusze: gdy w¦zeª, na którym wykonywane
byªy usªugi zostaje odª¡czony od sieci b¡d¹ caªkowicie wyª¡czony. W obu przypadkach wszelkie pozostaªe zadania w ramach usªug, których cz¦±¢ byªa wykonywana na ulegaj¡cym awarii w¦¹le musz¡ zosta¢ zako«czone odpowiednim
komunikatem o bª¦dzie, a dane o nich usuni¦te z bazy danych. Ponadto, w przypadku gdy w¦zeª ponownie zostaje wpi¦ty do topologii sieci, z której wcze±niej
zostaª odª¡czony, powinny na nim zosta¢ zatrzymane wszelkie dziaªaj¡ce wcze±niej zadania.
Testowanie poprawno±ci przedstawionego powy»ej zachowania odbywa si¦
przed ka»dym opublikowaniem nowej wersji platformy KASKADA. Jest wykonywane na rzeczywistym sprz¦cie, odª¡czenie od sieci symulowane jest za pomoc¡
wyª¡czenia interfejsu sieciowego, a wyª¡czenie w¦zªa poprzez restart maszyny.

4.2

Charakterystyka testów wiarygodno±ci, wyda jno±ci i skalowalno±ci

Podczas testowania pozostaªych trzech parametrów wykonywane s¡ eksperymenty testowe polegaj¡ce na uruchamianiu ró»nej  w zale»no±ci od testowanej
cechy  liczby zada« i obserwacji:

•

obci¡»enia procesora  testowanie wydajno±ci i skalowalno±ci;

•

zu»ycia pami¦ci  testowanie wydajno±ci i skalowalno±ci;

•

ruchu przychodz¡cego  testowanie wydajno±ci i skalowalno±ci;

•

ruchu wychodz¡cego  testowanie wydajno±ci i skalowalno±ci;

•

liczby ramek w pliku wyj±ciowym  testowanie wiarygodno±ci i skalowalno±ci.

Architektura ka»dego przypadku testowego opiera si¦ na rozªo»eniu zada« pomi¦dzy w¦zªy wej±ciowe, w¦zeª testowy oraz w¦zªy wyj±ciowe (Rysunek 12),
peªni¡ce nast¦puj¡ce funkcje:

•

w¦zªy wej±ciowe  dokonuj¡ce odczytu strumienia wej±ciowego, dekoduj¡ce
go i nast¦pnie przesyªaj¡ce do w¦zªa testowego;

•

w¦zeª testowy  w¦zeª, na którym dokonywane byªy pomiary; na nim
uruchamiane byªy algorytmy odpowiednie dla danego eksperymentu;

•

w¦zªy wyj±ciowe  aby umo»liwi¢ zliczanie ramek, zachodzi konieczno±¢
kodowania i zapisu strumieni wyj±ciowych na dysk, co realizowane jest
wªa±nie przez te w¦zªy.
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Rysunek 12: Schemat infrastruktury sprz¦towej dla testów jako±ciowych

Liczba w¦zªów wej±ciowych i wyj±ciowych jest równa liczbie uruchamianych zada« w danym te±cie, aby nie znieksztaªci¢ wyników testów. Do eksperymentów
u»ywane s¡ strumienie testowe, zarówno audio i wideo, o ró»nych parametrach.
Przykªadowy taki zbiór przedstawiony jest w Tabeli 2.

Tablica 2: Przykªadowe parametry strumieni do u»ywanych podczas testów.

wideo

Wymiary klatki [px]

Cz¦stotliwo±¢ [fps]

Czas trwania [mm:ss]

Liczba klatek

704x576

21,7

05:00

6506

1920x1080

30,9

05:00

9262

audio

Rozmiar pakietu [B]

Cz¦stotliwo±¢

Czas trwania [mm:ss]

Liczba klatek

9216

38,3

05:00

11485

4.3

Wiarygodno±¢

Wiarygodno±¢ systemu to cecha okre±laj¡ca stopie« zaufania do usªug oferowanych przez ten system [12]. W platformie KASKADA, której zadaniem jest
kontekstowa analiza danych strumieniowych, jej ocena jest wyznaczana na pod-
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stawie liczby utraconych pakietów danych. Wymaganie, jakie zostaªo naªo»one
na platform¦, to utrata maksymalnie 1% klatek wideo lub próbek audio.
Testowanie wiarygodno±ci polega na sprawdzeniu liczby klatek strumienia testowego i porównanie jej z liczb¡ klatek strumienia wyj±ciowego, b¦d¡cego rezultatem przetwarzania przez algorytm testowy. Procent utraconych klatek mo»e
by¢ ró»ny w zale»no±ci od u»ytego do testowania algorytmu. Je»eli algorytm wymaga du»ej mocy obliczeniowej, mo»liwa jest sytuacja, gdy czas przetwarzania
b¦dzie wi¦kszy ni» okres, z jakim do zadania dochodz¡ kolejne elementy strumienia. Nie bez znaczenia jest równie» strumie« danych  im elementy strumienia
maj¡ wi¦kszy rozmiar, tym wymagany czas na ich transfer jest dªu»szy. Dlatego wykonywanych jest wiele kombinacji  testowane s¡ algorytmy o ró»nym
stopniu zªo»ono±ci i strumienie o ró»nych rozmiarach.

4.4

Skalowalno±¢

Skalowalno±¢ to cecha systemu umo»liwiaj¡ca zwi¦kszenie jego wydajno±ci na
skutek rozbudowy jego komponentów [7]. W platformie KASKADA testy skalowalno±ci polegaj¡ na stopniowym zwi¦kszaniu liczby jednocze±nie uruchamianych algorytmów i obserwacji obci¡»enia sieci, pami¦ci i procesora (Rysunek 13).
Liczba ta jest zwi¦kszana tak dªugo, jak dªugo platforma dziaªa poprawnie, a
ocena wiarygodno±ci mie±ci si¦ w zaªo»onych granicach (poni»ej 1% utraty danych).

Rysunek 13: Wykres obci¡»enia procesorów w zale»no±ci od ilo±¢ procesów

skada_relayer

ka-

uruchomionych na w¦¹le obliczeniowym

Pomiar obci¡»enia procesora oraz zu»ycia pami¦ci dokonywany jest z u»y-
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ciem polecenia systemu Linux

top

[14]. Przez caªy czas trwania testu co sekund¦

zbierane s¡ próbki, z których ka»da zawiera informacj¦ o ±rednim u»yciu procesora/pami¦ci od ostatniego dokonanego pomiaru. Nast¦pnie wyliczana byªa
±rednia z tych próbek. Poniewa» w sieci typu

InniBand

[11] mog¡ by¢ wyko-

rzystywane metody transportu przezroczyste dla procesora (np.

RDMA), nie

jest mo»liwe korzystanie ze standardowych liczników obci¡»enia sieci (np. poleceniem

ifcong )

Dlatego pomiar wykonywany jest z wykorzystaniem liczników

znajduj¡cych si¦ bezpo±rednio na kartach sieciowych. Zliczaj¡ one czwórki bajtów, które zostaªy wysªane z b¡d¹ dostarczone do interfejsu.

Tak otrzymane

dane z eksperymentów o ró»nej liczbie uruchomionych zada« wykonuj¡cych zaªo»one algorytmy mo»na ªatwo porówna¢ i umie±ci¢ na wykresie, co pozwala
wyznaczy¢ trend wzrostu poszczególnych mierzonych cech.

4.5

Wydajno±¢

Testy wydajno±ci skupiaj¡ si¦ na badaniu trzech aspektów: wydajno±ci pojedynczego zadania, klastra, na którym pracuje platforma oraz serwera ActiveMQ
[10] u»ywanego do komunikacji pomi¦dzy zadaniami (patrz architektura platformy [5]). Testy wydajno±ci zada«, podobnie jak skalowalno±ci, uruchamiane
s¡ na pojedynczym w¦¹le, ale tylko z jednym zadaniem testowym. Metoda gromadzenia danych pomiarowych pozostaje taka sama jak w przypadku testów
skalowalno±ci.

Otrzymane próbki wykorzystywane s¡ do wyliczenia warto±ci

±rednich u»ycia procesora, pami¦ci i sieci, a tak»e do wykonania wykresów, ukazuj¡cych jak ksztaªtowaªa si¦ dana cecha w czasie trwania testu  Rysunek 14.
Pozwala to odnale¹¢ specyczne bª¦dy jako±ciowe, takie jak wycieki pami¦ci.

Rysunek 14: Wykres wynikowy jednego z testów wydajno±ci

Do testów caªo±ciowych klastra u»yte zostaªy usªugi o szacunkowym obci¡»eniu 900 i 6100 punktów procentowych mocy pojedynczego rdzenia. Sumaryczna
wydajno±¢ u»ywanego klastra  231 w¦zªów posiadaj¡cych po 8 rdzeni ka»dy 
wynosi 184800 punktów procentowych. Testy, w zale»no±ci od eksperymentu,
polegaj¡ na próbie uruchomienia teoretycznie maksymalnej liczby usªug rodzaju
pierwszego, drugiego oraz obu jednocze±nie, zarówno z, jak i bez strumienia wyj±ciowego. Testy te umo»liwiaj¡ wykrycie w¡skich gardeª caªego systemu.
Testowanie wydajno±ci serwera ActiveMQ polega na uruchamianiu du»ej (co
najmniej 200) liczby zada« wysyªaj¡cych do niego ró»ne rodzaje wiadomo±ci.
Sposób wysyªania wiadomo±ci zale»y od eksperymentu i mo»e by¢: okresowe
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Rysunek 15: Wykres ±redniego czasu przebywania wiadomo±ci w kolejce i odchylenia standardowego tego czasu od ilo±ci klientów dla symulacji zada« wysyªaj¡cych wiadomo±ci z cz¦stotliwo±ci¡ 1 wiadomo±¢/10 s do klastra ActiveMQ
zªo»onego z dwóch serwerów poprzez sie¢ InniBand.

z cz¦stotliwo±ci¡ 1/5 s, okresowe z cz¦stotliwo±ci¡ 1/10s (Rysunkek 15), oraz
wybuchowe (ang. Burst) z cz¦stotliwo±ci¡ 1/s przez 10s, a nast¦pnie 20s oczekiwania.

Ostatni¡ kategori¡ testów wykonywanych na platformie s¡ testy akceptacyjne. Ich przygotowywaniem zajmuj¡ si¦ bezpo±rednio u»ytkownicy platformy:
czªonkowie zespoªów wykonuj¡cych aplikacje pilota»owe w projekcie MAYDAY
EURO 2012.

Ich ocena jest ko«cowym elementem zamykaj¡cym ka»d¡ itera-

cj¦, a akceptacja bardzo wa»nym czynnikiem wskazuj¡cym na jako±¢ wykonania caªej platformy KASKADA. Powy»ej przedstawione metody powstaªy na
podstawie dobrze opisanych procesów wytwarzania oprogramowania (RUP, metodologie zwinne [1]), jak równie» zostaªy wzbogacone o elementy wynikaj¡ce
z do±wiadcze« caªego zespoªu. Oczywistym jest, »e powy»szy proces wymaga
kolejnych ulepsze« i rozwoju w celu podwy»szenia jako±ci wytwarzanych komponentów. Dobrym rozwi¡zaniem byªoby wydzielenie osobnego zespoªu wykonuj¡cego testy systemowe, jak równie» wprowadzenie bardziej formalnych metod
zachowania jako±ci procesu wytwarzania oprogramowania.
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