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ВъведениеВъведение

•• ОбщиОбщи данниданни заза performance performance тестовететестовете ии технитетехните
вариациивариации..

•• ИзмерванеИзмерване нана производителностпроизводителност нана различнитеразличните ниванива
нана продуктапродукта. (. (отот unit unit тестовететестовете додо сглобениясглобения продуктпродукт))

•• ПодобряванеПодобряване нана производителносттапроизводителността

•• ФакториФактори влияещивлияещи нана производителносттапроизводителността нана еднаедна

системасистема..

•• ИнструментиИнструменти ((ToolsTools))

•• Capacity planning Capacity planning 

•• КаквоКакво, , защозащо, , каккак??

•• РазличниРазлични подходиподходи къмкъм capacity planningcapacity planning ((отот изследванетоизследването
додо математикатаматематиката))



Performance Performance тестоветестове ии вариациивариации

•• НямаНяма единнаединна терминологиятерминология......

•• BenchmarkingBenchmarking

•• Stress testsStress tests

•• Soak TestsSoak Tests

•• Longevity TestsLongevity Tests



ИзмерванеИзмерване нана производителностпроизводителност
нана различнитеразличните ниванива

•• ФиксирайтеФиксирайте очакваниятаочакванията ии целтацелта. (. (примерпример сс Web ServerWeb Server))

•• БройБрой конкурентниконкурентни връзкивръзки

•• ПриемливоПриемливо времевреме заза отговоротговор..

•• ТествайтеТествайте нана различнитеразличните ниванива::

•• Low Low ААpplicationpplication level level –– могатмогат дада бъдатбъдат използваниизползвани ““profilersprofilers””, , заза дада бъдатбъдат
откриваниоткривани слабостислабости вв кодакода. (. (ПримерПример:: бавенбавен алгоритъмалгоритъм заза търсенетърсене))

•• Middle Application level Middle Application level –– тестванетестване нана нивониво компоненткомпонент. . ИгнорираИгнорира сесе
интеграциятаинтеграцията вв целияцелия продуктпродукт..

•• High Application levelHigh Application level –– погледпоглед отот потребителскапотребителска гледнагледна точкаточка. . Black box Black box 
тестванетестване нана производителностпроизводителност..

•• Database levelDatabase level –– могатмогат дада бъдатбъдат използваниизползвани ““profilersprofilers”” ии оптимизаториоптимизатори нана
заявкитезаявките..

•• Operating system levelOperating system level -- могатмогат дада сесе използватизползват инструментиинструменти катокато: : top, top, 
vmstatvmstat, , iostatiostat (Unix(Unix--type systems) type systems) ии PerfMonPerfMon (Windows)(Windows),, заза дада сесе преглеждатпреглеждат
хардуернихардуерни ресурсиресурси катокато: : CPU, memory, swap, disk I/O; CPU, memory, swap, disk I/O; 

•• Network levelNetwork level –– могатмогат дада сесе използватизползват:: packet packet snifferssniffers катокато tcpdumptcpdump, , 
мрежовимрежови анализаторианализатори катокато etherealethereal ии другидруги инструментиинструменти катокато netstatnetstat, , 
MRTG, MRTG, ntopntop, , miimii--tool tool 



ПодобряванеПодобряване производителностпроизводителност
((Web Server + DatabaseWeb Server + Database))

•• ИзползванеИзползване нана кеширащикеширащи механизмимеханизми катокато тозитози
предоставенпредоставен отот SquidSquid

•• НаправетеНаправете найнай--честочесто използванитеизползваните страницистраници
максималномаксимално статичнистатични, , такатака чече дада нене натоварватнатоварват базатабазата
данниданни..

•• РазширетеРазширете сървърасървъра хозизонталнохозизонтално сс балансиранебалансиране нана
натоварванетонатоварването ((load balancingload balancing))

•• РазширетеРазширете сървърасървъра сс базатабазата данниданни хоризонталнохоризонтално, , 
разделетеразделете гого нана сървърисървъри самосамо заза писанеписане ии такиватакива заза
четенечетене ии писанеписане. . СледСлед товатова балансирайтебалансирайте тезитези самосамо заза
четенечетене..

•• РазширетеРазширете Web, Database Web, Database сървъритесървърите вертикалновертикално съссъс
добавянедобавяне нана повечеповече ресурсиресурси (CPU, RAM, Disks) (CPU, RAM, Disks) 

•• ПовишетеПовишете производителносттапроизводителността нана мрежатамрежата ((bandwidthbandwidth))



ПодобряванеПодобряване производителностпроизводителност
((Web Server + DatabaseWeb Server + Database)) IIII

•• КойКой отот предходнитепредходните методиметоди ее найнай--добърдобър??

•• НямаНяма еднозначенеднозначен отговоротговор

•• ““ОтстреляйтеОтстреляйте”” систематасистемата сс понепоне 22--3 3 подходаподхода заза

найнай--добърдобър резултатрезултат..



ФакториФактори влияещивлияещи нана
производителносттапроизводителността

•• ДизайнДизайн

•• МрежаМрежа

•• КомбиниранеКомбиниране нана твърдетвърде различниразлични технологиитехнологии

заеднозаедно

•• ““33rdrd partyparty”” библиотекибиблиотеки



ИнструментиИнструменти ((ToolsTools))

•• Memory leaksMemory leaks

•• WebWeb

•• LinksLinks



Memory leaksMemory leaks

•• BoundsCheckerBoundsChecker

•• Rational PurifyRational Purify

•• OptimizeIt (Profiler)OptimizeIt (Profiler)

•• AQtimeAQtime

•• Parasoft Insure++Parasoft Insure++



WebWeb

•• LoadRunner LoadRunner -- Mercury Mercury 

•• QALoadQALoad –– CompuwareCompuware

•• OpenStaOpenSta -- freefree

•• Apache Apache JmeterJmeter

•• QEngineQEngine -- AdventNetAdventNet

•• http://clif.objectweb.org/load_tools_overview.pdfhttp://clif.objectweb.org/load_tools_overview.pdf

•• МногоМного добърдобър прегледпреглед нана основнитеосновните инструментиинструменти

заза WebWeb



ВръзкиВръзки

•• http://www.bsqa.org/forumhttp://www.bsqa.org/forum

•• http://www.softwareqatest.com/qatweb1.htmlhttp://www.softwareqatest.com/qatweb1.html

•• НадНад 300 300 инструментаинструмента вв 12 12 категориикатегории

•• http://www.opensourcetesting.org/http://www.opensourcetesting.org/

•• НадНад 300 300 ““open sourceopen source”” инструментаинструмента въввъв всичкивсички

областиобласти нана тестванетотестването

•• http://www.testingfaqs.org/http://www.testingfaqs.org/



Capacity PlanningCapacity Planning

•• ЦелиЦели

•• ПодходиПодходи

•• РаботиРаботи умноумно, , аа нене многомного –– отот изследваниятаизследванията додо

математикатаматематиката



ЦелиЦели

•• MMащабиранеащабиране нана систематасистемата

•• ДефиниранеДефиниране нана нуждитенуждите отот hardwarehardware

•• ДефиниранеДефиниране нана очакванаочаквана производителностпроизводителност

припри различниразлични натоварваниянатоварвания ии вв различнаразлична средасреда



ПодходиПодходи

•• ДефиниранеДефиниране самосамо нана определениопределени ситуацииситуации безбез

задаванезадаване нана очакванияочаквания заза другитедругите

•• ИзмерванеИзмерване нана повечетоповечето възможнивъзможни състояниясъстояния ии

дефиниранедефиниране нана таблицатаблица сс очакванитеочакваните

резултатирезултати –– small, middle, largesmall, middle, large

•• ОграниченОграничен наборнабор отот измерванияизмервания ии дефиниранедефиниране

нана формулиформули нана базатабазата нана численичислени методиметоди ии

приближенияприближения



ПримерПример заза използванеизползване нана
математическиматематически моделмодел

•• СървърСървър съссъс няколконяколко операцииоперации –– 4 4 нана бройброй. . 

РазмераРазмера нана заявкитезаявките варираварира

•• ПоддръжкаПоддръжка нана различниразлични ““authenticationauthentication””

механизмимеханизми –– 3 3 нана бройброй

•• ВсичкиВсички комбинациикомбинации саса твърдетвърде многомного ––

различниразлични размериразмери нана заявкитезаявките, , различенразличен бройброй

заявкизаявки вв дадендаден моментмомент, , различниразлични комбинациикомбинации

отот заявкизаявки,, различенразличен хардуерхардуер......

•• ПроблемПроблем нана подходаподхода: : нене работиработи заза всекивсеки типтип

софтуерсофтуер



ДанниДанни......
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ДанниДанни......IIII
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МатематикаМатематика......Curve fittingCurve fitting

0.4402060.2300850.3328670.0889310.0884240.1076990.082646Test2

1.1082890.6598231.1153540.192250.1969590.1334020.198821Test1
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F(x1,x2,…xn)=a1.x1 +a2.x2 …+an.xn

F(x1,x2,…xn) – Времето необходимо за
изпълнение на дадената поредица от

заявки

http://mathworld.wolfram.com/LeastSquaresFitting.htmlhttp://mathworld.wolfram.com/LeastSquaresFitting.html



ВъпросиВъпроси

Q & AQ & A


