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Anotace

Diplomová  práce  popisuje  jednotlivé  kroky  při  vývoji  software  WMSTester,  který  je 
specializovaným nástrojem pro testování webových mapových služeb (WMS). V úvodu práce je 
čtenář  seznámen s  historií  původního projektu  na  jehož  základech autor  práci  staví.  Následuje 
analýza nedostatků a návrh jejich řešení. Největší prostor je v práci je věnován novým vlastnostem, 
u kterých je  vždy krátce  popsán postup  řešení  a  výsledná implementace.  Součástí  textu  jsou i 
příklady použití a interpretace výsledků.

Klíčová slova: Webová mapová služba, WMSTester, měření a testování WMS, monitoring WMS

Summary

This thesis describes the process of WMSTester software development, which is a specialized tool 
for testing Web Map Services (WMS). In the introduction reader is familiarized with the  history of 
the original project on which this work builds. The following is section analysis of weaknesses and 
outline possible solutions. Largest space is at work is dedicated to new features, each of which is 
briefly described and the resulting process řešní implementation. The text also includes examples of 
the use and results interpretation.

Key words: Web map service, WMSTester, WMS measurement and testing, WMS monitoring
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 1 Úvod
V dnešní době rychlého internetu, se mnoho aplikací a dat přesouvá z osobních počítačů a 

jejich lokálních disků na servery a disková pole umístěné na síti. Tento trend je možné 

sledovat  i  v  oblasti  publikování  a  poskytování  geodat.  Od  devadesátých  let  minulého 

století  byla  vytvořena celá  řada různých protokolů pro poskytování,  vyhledávání,  nebo 

editaci a sdílení geodat. Jedním z nich je i protokol WMS (Web Map Service), který se 

dnes těší velké popularitě. Geodata publikována pomocí této služby najdeme prakticky v 

každé  organizaci,  která  taková  data  používá,  zpracovává,  nebo  vytváří.  Na  popularitě 

tomuto protokolu kromě jeho jednoduchosti přidává jistě také to, že je stěžejní technologií 

pro budování INSPIRE. V rámci směrnic INSPIRE je mimo jiné stanovena požadovaná 

výkonnost WMS. Zřejmě i  z tohoto důvodu vzešla myšlenka vytvořit  nástroj,  který by 

umožňoval  jednoduchým  způsobem  testovat  výkonnost.  Z  pohledu  uživatele  je  však 

mnohem běžnějším požadavkem průběžný monitoring dostupnosti služeb. K tomuto účelu 

lze  samozřejmě  použít  některý  z  obecných  nástrojů  pro  monitoring  síťových  služeb 

(Nagios [18], Zabbix [31]). Tyto nástroje však WMS nerozumí a server budou testovat 

vždy stejným dotazem, který zadal operátor při konfiguraci. Oproti tomu specializovaná 

aplikace,  která protokolu rozumí,  má možnost službu testovat do hloubky a díky tomu 

poskytnout data o vyšší informační hodnotě.

Při hledání vhodného nástroje který by něco takového umožňoval, byl nalezen WMSTester, 

který byl vytvořen za účelem srovnávacího benchmark testu několika WMS serverů. Po 

provedení  požadovaného  měření  však  byl  jeho  další  vývoj  pozastaven.  Pokračováním 

vývoje  je tato  práce,  jejímž  cílem  je  nástroj,  který  umožní měření  výkonnosti  či 

dlouhodobé  sledování  odezvy  a  dostupnosti  serveru,  bez  předchozí  složité  přípravy 

prostředí  či  množiny  testovacích  dotazů.  Veškerou  zodpovědnost  za  přípravu  dotazů  a 

provedení  testu přebírá tento nástroj.  Uživatel  si  pro testování vystačí  pouze s  adresou 

serveru a znalostí jak použít WMSTester. Součástí projektu je také vizualizace výsledků, 

umožnující rychlou interpretaci naměřených výsledků.
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 2 Zhodnocení současného stavu
Práce vychází  z  projektu  Ing.  Michala  Šeligy Ph.D.,  který v rámci  svého působení  ve 

společnosti T-mapy s.r.o. pracoval na srovnávacím testu několika WMS serverů [28].  Při 

hledání vhodného nástroje bylo rozhodnuto, že nejlepším řešením bude vytvořit pro tuto 

úlohu vlastní specializovaný nástroj.  Takový, který by uměl generovat nové požadavky 

náhodně a neopakoval jen dotazy z předem stanovené testovací množiny. Vznikla tak první 

verze  WMSTesteru,  která  splňovala  požadavky  původního  zadání  a  navíc  byla 

programována s myšlenkou možného budoucího rozšíření. K verzi která by byla použitelná 

pro koncového uživatele bez znalosti programovacího jazyka však již nedošlo.

Tato práce staví na základu tohoto produktu a snaží se z něj vyvinout aplikaci použitelnou 

koncovými uživateli bez znalosti programování a umožnit jim tak snadno a rychle získat 

informace o výkonu či spolehlivosti určité WMS služby.

 2.1 Poskytování geodat

S rozvojem rychlých přístupových sítí se internet postupně dostával od textové formy k 

textu doplněnému obrazovými daty až po velkoobjemový multimediální obsah ve formě 

videa a flashových aplikací tak jak ho známe dnes. Díky tomuto rychlému prostředí mohla 

být, mimo jiné, naplněna také přirozená potřeba publikování a přístupu ke geodatům, jak 

mezi organizacemi a jejich systémy, tak i mezi jednotlivci. Aby mohla být tato potřeba plně 

uspokojena i  napříč různými softwarovými produkty od různých výrobců, bylo potřeba 

stanovit  pravidla pro poskytování  geodat.  Výsledkem úsilí  o standardizaci byl oficiální 

standard zveřejněný v roce 2000 organizací Open Geospatial Consortium (dále jen OGC). 

Dokument popisoval mechanizmus pro poskytování map v rastrové podobě pomocí služby 

pojmenované jako Web Map Services. V průběhu následujících let  OGC vyvinulo také 

další standardy webových služeb, které původní jednoduchou WMS vhodně doplnily, jako 

například WFS (Web Feature Service) 2002 a WCS (Web Coverage Service) 2003. 

Tyto  služby  položily  základy  pro  budování  geografických  informačních  systémů 

využívajících  myšlenku  servisně  orientované  architektury  (SOA).  Velmi  zjednodušeně 

řečeno jde o systémy, kde jsou jednotlivé samostatné služby využívány jako prostředek pro 

kompozici těchto služeb do aplikací nebo služeb vyšší úrovně. Webové služby jsou také 

nedílnou  součástí  iniciativy  INSPIRE,  která  si  klade  za  cíl  vytvoření  evropské 
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infrastruktury prostorových dat. INSPIRE má dle [6] „poskytnout větší množství kvalitních  

a  standardizovaných  prostorových  informací  pro  vytváření  a  uplatňování  politik  

Společenství na všech úrovních členských států“. 

 2.2  Historie projektu

První verze WMSTesteru z které tato práce vychází měla následující hlavní nedostatky:

• Omezené možnosti konfigurace.  Konfigurovat bylo možné pouze URL serveru, 

jméno  vrstvy  a  jméno  s  heslem  pro  ověření  uživatele  vůči  serveru.  Ostatní 

parametry,  jako typ a  vlastnosti  testu,  mohly být  změněny pouze ve zdrojovém 

kódu aplikace.

• Omezené možnosti ukládání výsledků. Výsledky testů bylo možné zapisovat jen 

do textových souborů jako CSV tabulku. Těchto souborů s výsledky se vytvářelo 

několik.  První  obsahoval  nejpodrobnější  informace,  kde  každý  řádek  obsahoval 

výsledek jednoho požadavku na WMS server. Tento podrobný záznam byl ideální 

pro  další  zpracování,  protože  obsahoval  kompletní  informaci.  V  dalších  dvou 

souborech byla data zprůměrována, v jednom za časový interval a v druhém podle 

počtu aktivních klientů.  Poslední  čtvrtý soubor obsahoval  vždy jen jeden řádek 

zprůměrovaných hodnot za celý test.

• Použitelnost jen pro specifickou konfiguraci serveru.  Původní WMSTester byl 

používán vždy pro stejná data, která byla jen odbavována různými servery. Z toho 

důvodu nebyly  implementovány funkce  které  by  z  odpovědí  na  GetCapabilities 

dotaz upravovaly parametry testu,  případně ukončily test  s chybovým hlášením. 

Například, když uživatel požádá o vrstvy v CRS (Coordinate Reference System) 

které server nepodporuje.

 2.3 Webová mapová služba

Webová mapová služba (WMS), poskytuje mapy, které jsou na požádání generovány ze 

zdrojových geografických dat.  Mapou se zde  rozumí  vizualizace dat,  ne zdrojová  data 

samotná.  Takže  WMS  na  základě  požadavku  klienta  sestaví  výstupní  mapu  ve  formě 

rastrového obrazu, který poskytne klientovi. K samotnému přenosu dat se využívá HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol), kdy požadavky jsou nejčastěji zakódovány jako parametry 

metody GET, tedy přímo v URL. Odpovědí serveru jsou pak rastrová data v požadovaném 
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formátu, nebo XML dokument s metadaty či chybovým hlášením.

WMS definuje tři typy požadavků:

• GetCapabilities,  který  vrací  XML dokument  s  metadaty  popisujícími  mapovou 

službu, poskytované vrstvy, podporované formáty, projekce atp.

• GetMap,  který  generuje  mapu  na  základě  parametrů  specifikovaných  v  dotazu. 

Mezi  parametry jsou např.  vymezení  zájmové oblasti,  požadované vrstvy,  CRS, 

formát a rozměr rastru a další.

• GetFeatureInfo,  který vrací informaci  o objektu na mapě.  Jedná se o volitelnou 

operaci a nemusí ji poskytovat všechny WMS servery.

Klientem WMS může být i webový prohlížeč v tomto případě však musí uživatel předat 

serveru  všechny  potřebné  parametry  v  URL ručně,  což  není  moc  praktické.  Mnohem 

častěji se jako klient používá některá z aplikací, které umožní změnu parametrů pomocí 

grafického rozhraní. Takovou aplikací může být i webová aplikace napsaná v Javascript 

(např.  OpenLayers  [22]),  nebo  Adobe  Flash  (např.  Beeldblad  [4]).  Tato  aplikace, 

desktopová nebo webová, pak může kombinovat vrstvy z různých WMS serverů a vytvářet 

tak kompozice z rozličných zdrojů o novém významu a informační hodnotě. Toto platí i 

pro WMS servery, ty mohou kombinovat vlastní data s daty z jiných WMS, nebo vytvářet 

kompozice čistě  z  cizích  zdrojů.  To umožňuje vytvářet  sítě  distribuovaných mapových 

serverů. Kompletní popis WMS protokolu je uveden ve specifikaci [19] a [20].

Určitou  nevýhodou  může  být,  že  WMS  služby  dodávají  data  většinou  v  některém  z 

rastrových formátů. Zdrojovými geodaty samozřejmě mohou být i vektorová data, ty ale 

transformací  do  mapy  ztrácí  většinu  svých  atributů  a  zachována  zůstává  především 

prostorová informace. Pro poskytování vektorových geodat jsou vhodnější jiné protokoly 

WFS. Na druhé straně ve velkém množství aplikací je nutné data především jen zobrazit a 

k tomu je  WMS ideální  tím,  že dodává „hotovou“ mapu,  kterou stačí  jen vykreslit  na 

displeji.

K velké oblíbenosti WMS dle mého názoru přispěla také poměrně jednoduchá specifikace 

u prvních verzí 1.1.1 [19]. Jistě i  díky tomu vzniklo velké množství serverů které umí 

poskytovat geodata pravě pomocí tohoto protokolu. Bohatý výběr serverových aplikací a v 

některých  případech  i  velmi  snadná  konfigurace  umožňuje  komukoliv  začít  s 

poskytováním svých geodat. S velkým množstvím provozovaných WMS logicky vzniká 
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požadavek  na  dozorování  těchto  služeb.  Častým  jevem  je  situace  kdy  jsou  data 

publikována ale využívána jen minimálně. Dojde-li pak vlivem SW chyby nebo instalací 

automatické  aktualizace  k  přerušení  správného  fungování,  přijde  se  na  problém až  po 

dlouhé době.  Opačným případem je  intenzivně  využívaná  služba,  kde  serveru  dochází 

systémové  prostředky  a  vyřízení  požadavků  se  tak  nepříjemně  prodlužuje.  V  obou 

případech by ke včasnému řešení problému přispěl pravidelný monitoring a signalizace 

správci při překročení kritických hodnot.

 2.4 Měření parametrů webových služeb

Metodika a prostředky použité pro měření webových služeb jsou dány zejména účelem a 

požadovanými daty. Vždy je však účelem měření zaznamenávat určité chování serveru. K 

popisu tohoto chování se používají nejčastěji tyto metriky:

Response Time – Čas za který je získána úplná odpověď na požadavek. Ten bývá často 

dále dělen na čas do příchodu prvního byte odpovědi označovaný jako zpoždění (latency), 

nebo  Time  To  First  Byte  (TTFB)  a  čas  do  získání  úplné  odpovědi  označovaný  jako 

Response Time, nebo Time To Last Byte (TTLB), viz obrázek 2.1.

Error  occurrence – Vyjadřuje  výskyt  chyb,  používá  se průměrný čas  mezi  výskytem 2 

chyb, nebo procenta výskytu chyb během “session”, nebo při jistém počtu iterací [10].

Availability – Dostupnost služby vyjádřená zpravidla jako procentuální vyjádření času, kdy 

je služba skutečně dostupná.

Throutput  – Propustnost  vyjadřuje  maximální  počet  zodpovězených dotazů za jednotku 

času, zpravidla za sekundu .

Účel měření a požadované metriky budou vždy otázkou konkrétního záměru měření. Není 
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tedy možné popsat všechny druhy testů a simulací které mohou být prováděny. Zhruba 

však lze rozdělit testy do dvou hlavních kategorií.

 2.4.1 Zátěžové testy

Jedná se o kategorii testů, které mají prověřit především výkonnost testovaného serveru. 

Do této kategorie patří např. Stress test functionality nebo Load and performance testing.

„Zátěžové testy (Load and performance testing) simulují očekávané chování uživatelů v 

současném počtu  přístupů,  který  odpovídá  očekávanému provozu.  Naproti  tomu Stress 

testování  vytváří  záměrně  nepředpokládané  vysoké  zátěže  pro  simulaci  chování  ve 

špičkách a abnormálních situacích“ [10].

Výsledky jsou pak použitelné pro plánování škálování, nebo k odhalení potencionálních 

úzkých  hrdel  v  sytému.  Tento  typ  testu  používá  především provozovatel  služby,  nebo 

externí auditor provozovatelem najatý. Samozřejmě může nastat i situace kdy takový „test“ 

provádí i nějaká třetí strana1.

 2.4.2 Dlouhodobé testy

Druhou kategorií  jsou dlouhodobé testy služeb,  ty jsou založeny na pravidelném, nebo 

náhodném opakovaném měření  serveru  v průběhu delšího  časového období.  Jednotlivá 

měření mohou být realizována jako jeden dotaz, nebo častěji série např. 20 dotazů jejichž 

výsledky jsou zprůměrovány a tento průměr pak reprezentuje měření v daném čase. Tento 

druh  testu  bude  zřejmě  častěji  využívaným než  předchozí  typ.  Vzhledem  k  tomu,  že 

nenarušuje provoz serveru, bývá často provozován také třetími stranami. Naměřená data 

mají  poměrně  široké  možnosti  uplatnění.  Provozovatel  měřené  služby  může  sledovat 

trendy  a  vlivy  dlouhodobého  charakteru  (nárůst  uživatelů,  nebo  dat,  vliv  aktualizace 

systému apod.). Data mohou být použita pro spouštění alarmů pokud server není dostupný, 

nebo dojde-li k významnému odchýlení od průměrných hodnot apod. Jiným užitím může 

být automatická volba výhodnější služby na základě ohodnocení ukazatelů jako je rychlost 

odezvy  (response  time)  nebo  dostupnosti  (availability).  Tento  typ  informací  poskytuje 

například dále zmiňovaný server Mapmatters.org [15].

1  V takovém případě již nehovoříme o testování, ale spíše o útoku na službu typu DoS.
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 2.5 Jiné aplikace pro monitoring

Aplikací pro monitoring nebo zátěžové testování WMS služeb není mnoho. Existuje řada 

aplikací pro monitoring a dohled síťových služeb obecně jako např. Nagios[18], zabbix[31] 

apod. Stejně tak existuje mnoho aplikací pro zátěžové testy služeb používajících HTTP 

protokol  obecně  Apache  benchmarking  tool  [1],  Httperf  [12]  tak  i  aplikace,  které  se 

zaměřují  na  testování  webových  služeb  se  SOAP  protokolem  jako  soapUI  [27], 

Grinder[8]  ,  webinject  [30]  a  zřejmě  i  řada  dalších.  Podle  dokumentace  však  nemají 

přímou podporu přímo pro testování WMS služeb, které jsou přece jen trochu specifickým 

případem2. Zde proto budou zmíněny jen ty aplikace, které WMS protokol přímo podporují 

nebo je z dostupných zdrojů známo jejich použití v této souvislosti.

 2.5.1 Mapmatters.org

Jedná se o webovou aplikaci, která je primárně katalogem WMS služeb, ale umožňuje i 

monitoring  serverů  na  které  odkazuje.  Tím  přidává  další  velmi  důležitý  aspekt  při 

rozhodování o vhodnosti  použití  daného zdroje.  V současné době eviduje a monitoruje 

293569 vrstev z 2317 WMS serverů [15]. Zájemce o data může snadno nalézt službu, nebo 

data pomocí textového vyhledávání, nebo podle prostorového rozsahu dat. Po kliknutí na 

výsledek  vyhledávání  jsou  zobrazeny  veškeré  dostupné  informace  o  vrstvě  a  několik 

náhledů dat samotných. Navíc je k dispozici graf vyjadřující délku odezvy a procentuální 

úspěšnost při dotazování WMS. Data ze kterých graf vychází jsou však spíše sporadická, u 

některých vrstev například jedno měření za rok, což je na objektivní hodnocení služby 

poněkud málo. Tato nevýhoda je částečně vyvážena tím, že registrovaný uživatel si může 

vyžádat měření aktuálního stavu služby. V nedávné době byly také přidány funkce, které 

uživatelům umožňují vkládat dodatečné informace o WMS ve formě tagů a odkazů na další 

webové  stránky.  Zanedbána  není  ani  interakce  se  sociálními  sítěmi,  která  je  zajištěna 

pomocí dvou tlačítek určených ke sdílení na Twitteru nebo Facebooku.

 2.5.2 WAPT 

WAPT (Web Application Performance Testing) je obecným nástrojem pro testování služeb 

založených  na  HTTP nebo  HTTPS  protokolu.  Dostupný  je  bohužel  jen  pro  operační 

systémy  MS  Windows  a  jedná  se  o  komerční  produkt.  Disponuje  ale  celou  řadou 

2 WMS například pro komunikaci nepoužívá striktně jen XML, ale i GET a POST metodu HTTP 
protokolu, což je v rozporu s tím jak webovou službu definuje např. Horovčák [11].
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zajímavých funkcí které umožňují testování zejména dynamicky vytvářeného obsahu (php, 

asp.NET a pod). Ve verzi PRO lze dokonce využít podpory jazyka Javascript na straně 

WAPT pro generování nových dotazů. Pravděpodobně by bylo možné s pomocí této funkce 

vytvořit nástroj, který by uměl automaticky generovat dotazy pro testování WMS služeb. 

WAPT byl také v nedávné době použit pro testování výkonosti WMS služeb s pomocí 

předpřipravených dotazů, které byly ve WAPT jen použity k dotazování [10]. Tento nástroj 

je ale určen jen k zátěžovým testům a pro průběžný monitoring není vhodný.

 2.5.3 Jmeter

Jmeter je open source software z dílny Apache Foundation, je napsán v jazyce JAVA a je 

tedy multiplatformní. Je také určen k testování převážně webových služeb, jeho záběr je 

však širší než u WAPT. Mezi protokoly které je možné testovat patří HTTP(S), SOAP, 

databáze  podporované  JDBC  konektorem,  LDAP,  JMS  a  dokonce  i  emailové  služby 

POP3(S)  a  IMAP(S).  Běžně  používaný  scénář  testování  probíhá  tak,  že  je  s  pomocí 

vestavěné  proxy  zaznamenáno  ukázkové  chování,  které  je  později  reprodukováno  při 

testování. Tyto záznamy je však možno dynamicky měnit například podle odezvy serveru s 

pomocí  tzv.  preprocesorů.  Toho  využil  i  Mark  Princ  který  s  pomocí  preprocesoru 

umožnujícím vykonávat JavaScript kód vytvořil velmi zajímavý test. Ten funguje tak, že z 

CSV souboru načítá základní souřadnice stanovené ze záznamu a používá je jako vstupní 

data pro funkce ZoomIn, ZoomOut a Pan. Ty pak vstupní hodnoty vrací modifikované o 

určitou  náhodou  hodnotu.  Tím  získává  při  každém  průchodu  základním  seznamem 

originální data pro dotazování. Tento test zřejmě dokáže generovat i požadavky na službu 

identify3, ale o tom se autor v článku zmiňuje jen okrajově [25]. Jmeter byl také využit Ing. 

Dušanem Cibulkou z STU v Bratislavě, jako backend pro svou aplikaci specializovanou na 

ověřování zda webové služby odpovídají legislativním požadavkům stanovených v rámci 

směrnice INSPIRE [14].

3 Obdoba GetFeatureInfo u ArcGIS serveru.
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 3 Analýza nedostatků a návrh řešení
Hlavním předmětem práce je vytvoření aplikace která by umožňovala pohodlné otestování 

webové  mapové  služby.  Budoucí  aplikace  má  navázat  na  původní  kód  vytvořený  ve 

společnosti T-mapy, který poskytoval základní funkčnost pro zátěžové testy. Nová verze 

která z tohoto projektu vznikne by měla mít následující nové vlastnosti:

• Zátěžové testy – rozšíření stávajících možností.

• Monitoring testy – umožnit použití pro pravidelná měření odezvy serverů.

• Vizualizace naměřených výsledků – pro snadnou a rychlou interpretaci výsledků.

• Uživatelská dokumentace – popisující použití a význam naměřených výsledků.

Na počátku práce bylo nejprve nutné analyzovat nedostatky a stanovit požadované nové 

vlastnosti a cíle projektu. Prvotní analýza nedostatků probíhala v rámci seznamování se s 

kódem a poté i v průběhu vývojových prací při testování na laboratorním WMS serveru. 

Stěžejní vlastnosti nové aplikace, které by bylo dobré zapracovat byly stanoveny v rámci 

konzultací s vedoucím práce. 

 3.1 Vývojové prostředí

Vývoj aplikace probíhal s  pomocí integrovaného vývojového prostředí (IDE) NetBeans 

6.9.1 v jazyce Java verze 1.6.0_20, to celé na operačním systému GNU Linux, distribuce 

CentOS 5.7. Pro správu knihoven a sestavení projektu byl použit nástroj Maven 2.0.8 [2]. 

Maven ve  výchozí  konfiguraci  neobsahuje  knihovny GeoTools  [7].  Proto  bylo  potřeba 

přidat do konfiguračního souboru projektu (pom.xml) repositář s knihovnami GeoTools. 

Vše obstará následující záznam vložený na příslušné místo pom.xml souboru:

<repository>
      <id>osgeo</id>
      <name>Open Source Geospatial Foundation Repository</name>
      <url>http://download.osgeo.org/webdav/geotools/</url>
 </repository>

viz též. http://docs.geotools.org/latest/userguide/tutorial/quickstart/maven.html
Konfigurace GeoTools repozitáře souboru pom.xml.

V rámci přípravy na vývoj a testování bylo nutné nainstalovat testovací WMS server s 

příslušnými mapovými podklady. Pro snadnou a rychlou instalaci byl použit MapServer 

5.6.5 [16], jako vzorová geodata byla použita rastrová data z webu Unearthed Outdoors 
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[29]. Tento WMS server byl pak používán při většině kontrolních testů v průběhu celého 

projektu.

 3.2 Konfigurace

Možnosti konfigurace v původní verzi byly velmi omezené, bylo možné nastavit jen cca 4 

parametry, pomocí argumentů příkazového řádku. Ostatní konfigurace byla zapsána přímo 

ve  zdrojových  kódech  a  nebylo  snadné  ji  změnit.  Toto  bylo  vyhodnoceno  jako 

nejzávažnější nedostatek pro použití koncovým uživatelem a proto byla tomuto problému 

dána nejvyšší priorita.

Konfigurace bude realizována tak, aby bylo možno nastavit všechny potřebné parametry 

pomocí argumentů příkazového řádku, nebo načíst z konfiguračního souboru. Konfigurační 

soubor je ve formátu XML. V rámci konfigurace je uplatněn systém priorit, kdy příkazový 

řádek bude mít vyšší prioritu než konfigurační soubor.

 3.3 Zápis výsledků

V původní verzi byl dobře navržený způsob zápisu naměřených dat do souborů, ale byl 

svými možnostmi omezen na nezbytné minimum pro splnění požadavků autora. V prvé 

řadě to bylo omezení na výstupní formát, zápis byl možný jen ve formátu CSV tabulek 

a také některé chybějící statistické ukazatele v agregovaných výsledcích.

Část  zodpovědná  za  výstupy  z  měření  byla  upravena  tak,  aby  umožňovala  mimo 

stávajícího formátu CSV, také XML a přímé vkládání výsledků do SQL databáze. Stávající 

agregované výstupy budou kromě jednoduchého aritmetického průměru doplněny o další 

statistické ukazatelé, pro zajištění vyšší informační hodnoty.

 3.4 Vizualizace výsledků

Původní projekt neobsahoval žádné možnosti vizualizace nebo jiné možnosti zobrazení či 

zpracování výsledků. Výsledky bylo nutné zpracovávat post-processingem v tabulkovém 

kalkulátoru nebo jiné aplikaci. To však při analýze detailních dat z rozsáhlejšího měření 

může běžným tabulkovým procesorům působit problémy4.

Tato část je vytvořena zcela nově a s využitím externích prostředků, protože WMSTester je 

aplikací  na  příkazovou  řádku,  která  nedisponuje  žádným  grafickým  uživatelským 

rozhraním (GUI) v němž by bylo možné vizualizaci realizovat.

4 Například v MS Excel 2007 je maximální počet řádků 1 048 576, u MS Excel 2003 jen 65 536.
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 3.5 Dlouhodobý monitoring

Pro  budoucí  uplatnění  je  z  uživatelského  hlediska  nejzajímavější  vlastností  možnost 

nasazení WMSTesteru pro dlouhodobý monitoring služeb. Aby toto použití bylo možné, 

bylo potřeba vyřešit tyto body:

• Možnost spouštět opakovaně stejný test v určitém časovém intervalu.

• Ukládat výsledky měření ve vhodném formátu pro snadné zpracování i  velkých 

objemů uložených dat.

• Umožnit prohlížení těchto dat.

 3.6 Dokumentace

Vzhledem  k  tomu  že  se  jedná  o  specializovanou  aplikaci  s  ne  úplně  intuitivním 

uživatelským rozhraním, bylo potřeba vytvořit kvalitní uživatelskou dokumentaci. Ta by 

měla obsahovat obecný rámec, kde bude řečeno co vlastně aplikace dělá a dále detailní 

popis konfiguračních parametrů s ukázkou základního použití. Pro správnou interpretaci 

výsledků bude také potřeba popsat obsah výstupních souborů a mechanizmus kterým tyto 

hodnoty byly získány.

Nejdetailnější  formou  dokumentace  je  samotná  diplomová  práce  a  její  přílohy.  Méně 

detailní, ale pro zamýšlené použití postačující výtah z této práce bude přiložen ve formě 

textového souboru jako součást distribučního archivu.

 3.7 Generování požadavků

Pro generování požadavků GetMap byl původní SW vybaven několika různými typy testů, 

všechny ale obsahovaly jeden nedostatek. Pokud dotazovaná vrstva, nebo sada vrstev měla 

omezení  minimálního nebo maximálního měřítka,  toto  nebylo  respektováno a  byly tak 

generovány  dotazy  které  končily  prázdnou  odpovědí.  Z  toho  duvodu  bylo  nutné 

přizpůsobit algoritmus který generuje parametry pro dotazy GetMap, tak aby respektoval 

omezení uvedená v GetCapabilities.
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 4 Provedení realizace
Jak již bylo uvedeno, WMSTester je naprogramován v jazyce JAVA a díky tomu je bez 

nutnosti rekompilace spustitelný ve všech běžných operačních systémech. Jeho uživatelské 

rozhraní je čistě textové (CLI). To na straně jedné může komplikovat práci některým méně 

zkušeným uživatelům,  ale  na straně  druhé  podporuje  přenositelnost  a  umožňuje  použít 

tento nástroj i na serverech, které v řadě případů grafickým rozhraním vůbec nedisponují. 

Pro implementaci WMS protokolu a práci s geodaty je využita knihovna GeoTools [7], ta 

poskytuje velké množství nástrojů a velmi usnadnila práci s WMS. Nutno ale podotknout, 

že  tato  knihovna  obsahuje  řadu  chyb a  vzhledem k  jejím vnitřním závislostem někdy 

vzrůstá  počet  potřebných  balíčků  až  neúměrně  požadované  funkcionalitě.  Proto  by  s 

ohledem  na  optimalizaci  a  úsporu  paměti  mohla  být  v  příštích  verzích  některá 

funkcionalita implementována pomocí jiných knihoven, nebo přímo v rámci projektu.

Při řešení úkolů bylo postupováno systematicky podle priorit stanovených při konzultacích 

s  vedoucím  práce.  A  jak  již  bylo  řečeno  nejpalčivějším  problémem  byla  omezená 

konfigurovatelnost.

 4.1 Konfigurace

Z počátku byla použita knihovna stávajícího SW a pouze byly rozšiřovány parametry které 

lze  z  příkazové  řádky  změnit.  Později  při  pokusech  o  implementaci  konfiguračního 

souboru se toto ukázalo jako slepá ulička. Proto byla část zodpovědná za konfiguraci od 

základu  přepracována,  byla  vytvořena  třída  Config,  entitní  třídy  Test  a  Global 

reprezentující konkretní konfiguraci testu a třída Tests, která pomáhá agregovat jednotlivé 

objekty Test. Tyto třídy byly později vyčleněny do samostatného balíčku (package) Config. 

V rámci třídy Config jsou použity 2 důležité knihovny, CLI a Digester obě z projektu 

Apache  Commons  [3].  CLI  je  knihovna  poskytující  rozhraní  pro  práci  s  parametry 

příkazového řádku. Knihovna Digester zase pomáhá s načtením XML dokumentu, jako 

hierarchie objektů. 

Třída Config pak poskytuje jednotné rozhraní ke konfiguračním parametrům bez ohledu na 

to zda jsou předané z příkazové řádky nebo souboru. Zajišťuje také nastavení výchozích 

hodnot pro parametry které nebyly explicitně zadané. Výsledkem práce na této části zadání 

je  konfigurační  rozhraní  s  velkým množstvím nastavitelných parametrů  i  jednoduchým 
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ovládáním.  Při  prvních  pokusech  s  programem  použije  uživatel  nejčastěji  příkazovou 

řádku.

 4.1.1 Příkazový řádek (CLI)

Počet parametrů příkazového řádku se v průběhu vývoje značně rozrostl (cca ze 4 na 25). 

Je zde použito unixového stylu parametrů, všechny mají tzv. dlouhé jméno a většina z nich 

má i krátký jedno znakový parametr. Pomocí CLI je možné ovlivnit většinu konfiguračních 

parametrů. Nutno však poukázat na určitá omezení:

• Tímto způsobem je možné vykonat jen jeden test za spuštění.

• Není možné využít ukládání do SQL databáze, protože v rámci CLI není možné 

nastavit parametry pro připojení k databázi. 

Popis vybraných konfiguračních parametrů

Kompletní seznam všech parametrů je obsažen v příloze A.

-d, --dump

Pokud je použita tato volba, jsou všechny odpovědi na GetMap požadavky uloženy 

do log adresáře. Tato volba je vhodná zejména pro vizuální kontrolu toho jak byl 

server dotazován a jak vypadaly odpovědi serverem vrácené.

-i, --increase <SEC>

Nastavuje interval pro přírůstek aktivních klientů. Test začíná jedním klientem a po 

uplynutí času -i SEC, je aktivován další klient.

-m, --mode <MODE>

Tato volba vybírá  algoritmus který bude použit  pro generování GetMap dotazů. 

MODE  může nabývat těchto hodnot:

seq – Random sequese read,  výřezy v požadavcích jsou generovány na základě 

sekvence napodobující chování běžného uživatele.  

rer – Random extend read, zcela náhodně generované výřezy.

-n, --clients <NUM>

NUM je maximální počet klientů použitých v daném testu. Výchozí hodnota je 1

-s, --logPeriod <SEC>

Určuje  interval  pro  logování  průběžných  statistik.  Vždy  po  uplynutí  tohoto 
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intervalu se  do logu zapíše statistika zachycující uplynulý interval testu. 

Poznámka: Tato statistika je zapisována pouze do souborů csv a xml pro –log-level 

2 a vyšší. Výchozí hodnota je 5s.

 -t, --totalTime <SEC>

Tímto  parametrem  je  možné  shora  omezit  maximální  trvání  testu.  Pokud  je 

dosaženo tohoto času, nejsou generovány žádné nové požadavky a po dokončení 

probíhajících dotazů je test ukončen. Výchozí hodnota je 20s.

-u, --url <URL>

Parametr určuje adresu testovaného serveru. URL je zde adresa serveru pro dotazy 

GetCapabilities. 

Poznámka: Toto je povinný parametr.

Příklady konfigurace pomocí CLI

Pro spuštění WMSTesteru je potřeba mít nainstalovaný interpret jazyka Java. Pomocí něj 

pak je možné spustit balíček s programem (.jar).

Nejzákladnější tvar spuštění programu je:

java -jar WMSTester.jar

Slovo java spouští interpret jazyka, -jar je přepínač který interpretu říká že chceme spustit 

program distribuovaný jako balíček typu jar. A konečně WMSTester.jar je cesta k souboru s 

naším programem. V tomto případě nepředáváme WMSTesteru povinné parametry a tak 

bude vypsána jen nápověda.

Druhým příkladem je požadavek na výpis vrstev, které server poskytuje:

java -jar WMSTester.jar -e "http://example.com/wms" -L

Výstup pak vypadá takto:

Version: 1.1.1
--------------
Layer Name: MS
Layer Title: WMS raster Demo Server
SRS: EPSG:4326
BBOX: EPSG:4326 [-180.0,-90.0 180.0,90.0]
-
Layer Name: TrueMarble.8km
Layer Title: TrueMarble.8km.5400x2700.tif
SRS: EPSG:4326
BBOX: EPSG:4326 [-180.0,-90.0 180.0,90.0]

Ukázka výpisu dostupných vrstev.

2012 14



Bc. Pavel Mráček : Rozšíření možností monitorovacího nástroje WMSTester.

Příklad spuštění jednoduchého testu:

java -jar WMSTester.jar -e "http://example.com/wms" -l "TrueMarble.8km" -T prvni-test

Tento příkaz vykoná test na serveru http://example.com/wms který bude požadovat vrstvu 

TrueMarble.8km a výstupy měření uloží do složky prvni-test. Samotný test proběhne podle 

výchozích hodnot: Typ testu seq, jeden klient, délka testu 20s, rastr 800x600 image/png, 

log formát xml, log level 2 a log period 5s.

Příklad zátěžového testu s náhodným výběrem:

java -jar WMSTester.jar -e "http://example.com/wms"  -T zatez_1 -m rer -l "TrueMarble.8km&&production" 

-t 600 -n 60 -i 10 -S EPSG:4326 -F image/jpeg -W 900 -H 600 -v 3 -f csv -s 10 -d

Toto  je  již  velmi  přesně  specifikovaný  test,  který  provádí  test  metodou  generovanání 

náhodných požadavků (-m rer), dotazuje dvě vrstvy TrueMarble.8km a production, celkové 

trvání testu je 600s. Počet klientů bude postupně navyšován v 10s intervalech až k počtu 60 

klientů. Požadovaný rastr  bude v  souřadnicovém systému EPSG:4326 a formátu jpeg s 

rozměry 900x600. Informace o průběhu budou zapisovány s nejvyššími detaily (-v 3) ve 

formátu csv. Časový interval pro periodické výsledky bude 10s, tedy každý interval bude 

záznamem chování  serveru  pro  určitý  počet  klientů.  Rastrová  data  získaná  ze  serveru 

budou uložena (-d). U tohoto testu nás bude zajímat především chování v průběhu testu, 

jak se mění odezva se vzrůstajícím počtem klientů. Tato data budou uložena do souboru 

period.csv, popsaného dále v kapitole 4.2.2.

Příklad ne-invazivního testu pro účely monitoringu:

java -jar WMSTester.jar -e "http://example.com/wms" -T odezva_1 -l "TrueMarble.8km" -m rer -t 120 -n 20 

-p 2 -log 1  -f "image/jpeg"

Pro tento test je použita jiná metoda generovaní dotazů (-m rer) a testující klient je jen 

jeden.  Běh  testu  je  omezen  počtem dotazů  (-n  20),  nebo  časem 120s.  Total  time  (-t) 

parametr  je  zde  jen  jako  pomyslná  záchranná  brzda,  protože  limit  20  dotazů  bude 

pravděpodobně splněn již zhruba v polovině tohoto času. Pro minimální invazivnost testu 

je  mezi  každý  dotaz  vložena  2s  mezera.  Z  výsledků  takového  testu  nás  bude  nejspíš 

zajímat  jen souhrnná statistika,  v tomto případě obsažená v souboru  avg.xml,  struktura 

souboru je popsána v kapitole 4.2.2.
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 4.1.2 Konfigurační soubor

Konfigurační  soubor  umožňuje  načítat  parametry  pro  běh  aplikace  ze  souboru.  Tímto 

způsobem je  možné  programu  předat  definici  více  samostatných  testů,  které  jsou  pak 

postupně jeden po druhém vykonány. Umožňuje také definovat výchozí (global) parametry 

pro  všechny  testy  na  jednom  místě  a  vyhnout  se  tak  opakovanému  zápisu  některých 

parametrů  a  případným  chybám  při  editaci.  Pro  známý  typ  zápisu  a  existenci 

standardizovaných  prostředků  pro  manipulaci  a  načítání  byl  pro  konfigurační  soubor 

zvolen formát XML.

Struktura souboru

Konfigurační  soubor  má velmi  jednoduchou strukturu,  v  kořeni  dokumentu  uvozeného 

tagy  <config>  jsou  dva  elementy,  první  <global>  obsahuje  definici  globálních,  nebo 

chcete-li výchozích hodnot. A druhy element <tests> pak obsahuje definice jednotlivých 

testů <test>, kde veškeré neuvedené parametry jsou děděny ze sekce global.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<config>

<global>
<!-- definice globalních parametrů -->
<param name="format" value="image/png" />

</global>
<tests>

<test name="jmeno-testu">
<!-- definice parametrů pro jednotlive testy -->
<!-- přektytí gobální definice -->
<param name="format" value="image/jpeg" />

</test>
<test name="jiny-test">

<!-- ... -->
</test>

</tests>
</config>

Ukázka struktury konfiguračního souboru.

Jména parametrů jsou shodné s dlouhými jmény parametrů pro příkazovou řádku. Oproti 

konfiguraci z příkazové řádky je zde navíc možné specifikovat parametry pro spojení do 

SQL databáze. Kompletní konfigurační soubor s úplným výčtem parametrů je obsažen v 

příloze A.

 4.2 Zápis výsledků

Část zápisu výsledků, nebo také logování, byla již v původní verzi navržena velmi dobře a 

proto  bylo rozhodnuto  o ponechání  původního návrhu,  s  tím že  bude rozšířen  o nové 
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vlastnosti.  Protože se jedná o vícevláknovou aplikaci, bylo nutné řešit sběr a zpracování 

výsledků  z  jednotlivých  „testujících“  vláken.  Tento  problém  byl  již  v  původní  verzi 

vyřešen implementací třídy StatWriter tak, že běží jako samostatné vlákno, kterému jsou z 

ostatních vláknech zasílány výsledky každého jednotlivého realizovaného GetMap dotazu. 

Ty jsou následně tříděny podle  jména testu  a  započítány do příslušných agregovaných 

metrik.

Třída StatsWriter udržuje pro každý testovaný server několik různých typů agregovaných 

statistik. Statistika za celý test (avg), statistiku za časové intervaly (period-avg). Dříve byla 

použita  i  samostatná  statistika,  podle  počtu  aktivních  klientů.  Tento  typ  agregovaných 

metrik dnes však není využit. Stejná data je totiž možné získat konfigurací stejných časů 

pro přírůstek klientů a interval logování.

 4.2.1 Formáty

Výstup z testování může být uložen buď do souboru, nebo SQL databáze. Mimo různé 

formáty výstupů existují ještě tři typy výstupních souborů. Ty svým obsahem „kopírují“ 

výše uvedené agregované statistiky. Ne každý typ výstupu je však dostupný v libovolném 

formátu,  výčet  možných  kombinací  formátu  a  typu  souboru  je  obsažen  v  tabulce  4.1. 

Jednotlivé typy výstupů jsou popsány dále v kapitole 4.2.2.

Typ/Formát CSV XML SQL

Avg * * *

Period * * -

Raw * - -

Tabulka 4.1: Podporované kombinace typu a formátu výstupních dat.

CSV

(Comma-separated values) – jednoduchý souborový formát  používaný pro zápis dat  ve 

formě  tabulek.  V  tomto  případě  je  jako  oddělovač  použit  středník  a  položky  nejsou 

uvozeny žádným znakem5.

XML

(Extensible Markup Language ) - Univerzální značkovací jazyk pro výměnu informací. K 

souboru je automaticky přiložen XSL styl umožnující zobrazení souboru viz kapitola 4.5.

5 V CSV bývá položka často uzavřena v uvozovkách, zde to však není potřeba.
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SQL

V současné  době  je  podporována  jen  MySQL databáze,  je  však  velmi  snadné  rozšířit 

WMSTester  o  další  databáze  podporované  JDBC  konektorem.  MySQL bylo  zvoleno 

protože se jedná o velmi rozšířený databázový produkt, poskytovaný pod volnou licencí 

GPL,  který  je  instalován na  téměř  každém web serveru.  Pro  ukládání  do  Databáze  je 

dostupný jen typ Avg, který obsahuje agregovaná data za celý test. Jedno spuštění testu je 

pak reprezentováno jedním záznamem v DB. Tento výstupní formát je určen především pro 

dlouhodobý monitoring a sběr dat periodickým spouštěním viz kapitola 4.6 dlouhodobý 

monitoring.  Zápis  do  DB je  realizován  jako  jednoduchá  operace  INSERT pro  vložení 

výsledku do tabulky wmstesterLog. Tabulka v databázi musí být předem vytvořena podle 

definice viz příloha C. Jméno tabulky a jejich sloupců je závazné a není možné je změnit 

jinak než editací zdrojových kódů.

 4.2.2 Typy výstupů

Typ Avg

Tento typ výstupu obsahuje souhrnná data za celý jeden test pro daný server. Obsahuje tak 

nejvíce  agregované  metriky  a  výsledek  testu  je  reprezentován  jen  jedním  řádkem  v 

souboru.  Jména  položek  a  jejich  význam  je  stejný  nebo  velmi  podobný  pro  všechny 

formáty  a  typy  výstupů.  Zde  si  ukážeme  jednotlivé  položky  tak  jak  jsou  obsaženy  v 

souboru ve formátu XML.

• <testName>ukazka-1</testName> - Jméno testu viz parametr -T.

• <Clients>15</Clients> - Počet klientů.

• <Start>2011-12-06 06:04:47.705</Start> - Začátek testu.

• <Finish>2011-12-06  06:17:20.875</Finish> -  Čas  ukončení  testu,  čas  kdy  je 
přijata odpověď na poslední GetMap požadavek.

• <StartTS>1323191840875</StartTS> -  Časová  značka  začátku  testu  vyjádřená 
jako počet ms od 1.1.1970, tento údaj je později používán při vizualizaci.

• <OK>1990</OK> - Počet odpovědí na dotaz GetMap, které skončily úspěchem.

• <IOError>0</IOError> - Počet neúspěšných GetMap požadavků, které skončily 
chybou spojení, nebo jinou chybou komunikace.

• <ServiceError>0</ServiceError> - Počet neúspěšných GetMap požadavků, které 
skončily chybovou zprávou serveru.

• <Total>1990</Total> - Celkový počet všech požadavků GetMap
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• <AvgGetMap>2178</AvgGetMap> - Aritmetický průměr časů TTFB6.

• <AvgGetImage>443</AvgGetImage> -  Aritmetický  průměr  časů  potřebných  k 
přenosu dat po síti, Jedná se o rozdíl mezi TTLB7 a TTFB časy.

• <AvgTotal>2621</AvgTotal> - Aritmetický průměr celkových TTLB časů.

• <Std>5908</Std> - Směrodatná odchylka v naměřených TTLB časech.

• <Min>219</Min> - Minimální hodnota TTLB.

• <Max>102464</Max> - Maximální hodnota TTLB.

• <Med>1041</Med> - Medián z TTLB.

• <avgClients>7.7</avgClients> - Aritmetický průměr počtu klientů účastnících se 
testu.

Typ Period

Tento typ logu obsahuje podrobnější data, která popisují průběh testu v určitých časových 

intervalech (--logPeriod). Záznamy jsou uspořádány do řádků a tak jako typ Avg obsahoval 

pouze  jeden  řádek  s  daty  za  celý  test,  zde  jeden  řádek  obsahuje  výsledky  požadavků 

spuštěných v daném časovém intervalu (  Δt  =  t  + logPeriod ).  Opět  následuje ukázka 

tohoto  logu  ve  formátu  XML.  Protože  obsahuje  všechny  položky  z  předchozího  typu 

zaměříme se jen na nové,  nebo významově odlišné položky.  Dokument má následující 

strukturu:

<log>
  <row id="0">

<Time>5</Time>
<testName>ukazka-period</testName>
<!-- Zde následují elementy popsané v předchozí části -->

</row>
</log>

Ukázka XML výstupu typu period.

Novými položkami zde jsou:

• <row id="0"> - Každý záznam má unikátní ID odvozené od pořadí log periody.

• <Time>15</Time> - Čas v sekundách od počátku testu.

• <Period>5</Period> - Délka jedné log periody v sekundách .

• <Finish>2011-12-06 06:17:20.875</Finish> - I v tomto případě bude čas Finish 
delší než základní čas (Start + Period), o čas potřebný k zodpovězení posledních 
dotazů.

6 Time To First Byte
7 Time To Last Byte
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Typ Raw

Tento typ logu obsahuje nejpodrobnější data z průběhu testu. Tento typ je dostupný pouze 

ve formátu CSV a každý dotaz vznesený na server je zde zaznamenán jako jeden řádek. 

Většina z položek má „samovysvětlující“ název, nebo je významově shodná s předchozími 

typy. Proto zde jsou uvedeny jen některé z nich.

• ClientsCount – aktuální počet aktivních klientů.

• GetMapResponseTime  –  Čas  od  odeslání  dotazu  do  první  reakce  serveru. 
Konkretně získání hlavičky http dokumentu. Tento čas odpovídá času do příchodu 
prvního byte odpovědi TTFB.

• MapResponseResult  –  Výsledek  operace,  může  nabývat  hodnot  OK,  IOError  a 
ServiceError.

• GetMapImageTime – Vyjadřuje čas potřebný k získání rastru, je měřen jako čas od 
TTFB do TTLB.

• MapImageResult  –  Výsledek  operace  příjmu  rastru  ze  serveru,  může  nabývat 
hodnot OK, ServiceError.

• RequestURL –  Tato  položka  obsahuje  kopii  požadavku  GetMap  zasílaného  na 
server.

 4.3 Režimy testování

WMSTester implementuje různé algoritmy pro generování dotazů GetMap. To umožňuje 

server dotazovat podle různých scénářů a porovnat tak jeho chování v různých situacích. V 

konfiguračních parametrech tyto scénáře označujeme jako „mode“, ale v kódu jako testy. V 

současné době je implementováno několik univerzálně použitelných testů, ale rozšíření o 

další  specifické testy je  otázkou základní znalosti  jazyka JAVA a schopnosti  vyjádřit  v 

tomto jazyce požadovaný algoritmus. Veškeré funkce potřebné k samotnému testování jsou 

implementovány v  třídě  AbstractWmsTester.java,  jedná  se o abstraktní  třídu  obsahující 

metody  a  atributy  společné  pro  všechny  druhy  testů.  Jednotlivé  konkrétní  testy  jsou 

definovány  v  samostatných  třídách  (např.  RandomExtentRead.java, 

RandomSequenceRead.java), ve kterých jsou metody z původní abstraktní třídy rozšířeny 

nebo přepsány implementací vlastní. Z tohoto pohledu má nejdůležitější význam metoda 

createGetMapRequest(), která je zodpovědná za generování nových GetMap požadavků. 

GetMap požadavek bude většinou složen z několika statických  parametrů (např. formát, 

vrstva, výška, šířka) a dynamicky generovaného parametru, který určuje požadovaný výřez 

z  mapy  (extent).  Extent  je  obdélník,  který  je  definován  dvěma body,  levým dolním a 

pravým horním  rohem. Právě změna velikosti a pozice extentu je základem pro dva hlavní 
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typy testů.

 4.3.1 Random extent read (rer)

Tento test je založen na zcela náhodném generování extentu. Byl obsažen již v původní 

verzi  WMSTesteru,  ale  algoritmus  generování  byl  až  příliš  náhodný  a  nerespektoval 

omezení měřítka testované vrstvy a co hůř, nerespektoval ani poměr stran požadovaného 

rastru.  Výsledkem pak byly různě deformované mapy, což na funkci samotnou nemělo 

vliv,  ale  nebylo  to  v  souladu  s  běžným  chováním.  Aby  toto  bylo  odstraněno  byl 

implementován  jiný  algoritmus.  Ten  pracuje  tak,  že  v  rámci  povoleného  rozsahu  (dle 

omezení měřítka vrstvy) vygeneruje náhodný bod na ose X. Na přímce mezi tímto bodem a 

hranicí vrstvy Xmax, je náhodně zvolen další bod (pravý dolní roh). V další fázi je postup 

podobný, je zvolen náhodně bod na ose Y, druhý bod je dopočítán tak aby poměr stran 

extentu odpovídal požadovanému výstupu a obraz nebyl deformován.

Pro vizuální kontrolu algoritmem generovaných extentů byly souřadnice z raw záznamu 

konvertovány do GML a zobrazeny nad dotazovanou vrstvou. Na obrázku 4.1 vidíme že 

dotazy jsou generovány opravdu náhodně a pokrývají rovnoměrně celou vrstvu.

 4.3.2 Sequence extent read (seq)

Jeden z neoficiálních požadavků na WMSTester byl, aby kromě čistě náhodného testu byl 

implementován také test,  který by simuloval  chování běžného uživatele.  Tento test  byl 
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nazván RandomSequenceRead, protože GetMap požadavky generuje podle určité předem 

dané sekvence, která je složena z následujících operací:

• Move – náhodný pohyb, na základě náhodně generovaných čísel  se rozhodne o 

směru pohybu a jeho velikosti. Má simulovat situaci kdy uživatel posouvá výřez 

mapy o malý krok, nebo maximálně o velikost daného výřezu.

• ZoomIn – náhodné přiblížení  výřezu.  Na základě  náhodně generovaného čísla  

(0.1-1) se upravuje míra přiblížení.

• ZoomOut – náhodné oddálení výřezu, podobně jako v předchozím případě.

Z těchto  jednoduchých operací  se  skládá  algoritmus,  který  se snaží  simulovat  chování 

uživatele. Toto samozřejmě není ideální, ale implementace komplexnějšího řešení je mimo 

rozsah této práce. Algoritmus pracuje tak že objekt třídy RandomSequenceRead si udržuje 

číslo aktuálního kroku v sekvenci, které je s každým krokem inkrementováno. Podle tohoto 

čísla je rozhodováno zda následující operace bude typu move nebo zoom. Je-li sekvenční 

číslo násobkem 3 je vykonána operace zoom v ostatních případech move. Operace zoom 

může být buď přiblížení nebo oddálení, o tom která z operací se použije je rozhodnuto na 

základě  limitu  pro  maximální  přiblížení.  Ten  je  dán  buď omezením měřítka  pro  dané 

vrstvy,  nebo pevně stanovenou hodnotou pro maximální přiblížení.  Algoritmus se snaží 

prioritně  vykonávat  operace  zoomIn  až  do  chvíle  kdy  se  „narazí“  na  limit.  Pokud  je 

dosaženo maximálního přiblížení je na několik kroků operace zoomIn nahrazena operací 

zoomOut. Toto chování má simulovat uživatele, který nejprve postupným přibližováním a 

posouváním  extentu  dochází  k  zájmové  oblasti  na  mapě  a  po  té  postupně  pohybuje 

výřezem,  občas  oddálí,  občas  přiblíží.  Toto  chování  samozřejmě  nelze  považovat  za 

univerzální  simulaci  všech  uživatelů,  ale  může  být  podobné  chování  uživatele,  který 

vyhledal a postupně procházel podél nějakého liniového prvku, např. řeka, silnice.

Na obrázku 4.2 je vyobrazení 150-ti dotazů generovaných pomocí SEQ metody. Je zde 

vidět jak algoritmus nejprve začíná dotazováním celé vrstvy a postupně zužuje výběr na 

určitou oblast, ve které se později pohybuje.
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 4.3.3 Random size Read (rsr)

Tento režim se od předchozích liší  v tom že dynamickým parametrem není extent,  ale 

velikost požadovaného rastru. Extent je vždy jako plný rozměr vrstvy tak jak je definován 

v GetCapabilities. Šířka a výška rastru v pixelech je generována náhodně s omezením ze 

shora konfiguračními parametry width, height. Tento test byl obsažen již v původní verzi a 

zde je uveden jen z dokumentačních účelů.

 4.4 Omezení měřítka GetMap dotazů

WMS server může u vrstvy specifikovat omezení minimálního nebo maximálního měřítka. 

Omezení nastavuje zpravidla administrátor serveru a ke klientům se tato informace dostává 

jako vlastnost vrstvy ScaleHint (wms ver. 1.1.x), nebo ScaleDenominator (wms ver. 1.3.x), 

v GetCapabalities. Pokud klient požaduje vrstvu mimo tyto hodnoty, je serverem vrácen 

nejčastěji prázdný rastr. Vygenerování takové „prázdné“ odpovědi trvá zanedbatelný čas a 

výsledky  by  to  nepříznivě  ovlivňovalo.  Z  tohoto  důvodu  musely  být  algoritmy  pro 

generování dotazů upraveny tak, aby tyto omezení respektovaly.
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<Layer queryable="0" opaque="0" cascaded="0">
<Name>TrueMarble.8km</Name>
<Title>TrueMarble.8km.5400x2700.tif</Title>
<SRS>EPSG:4326</SRS>
<LatLonBoundingBox minx="-180" miny="-90" maxx="180" maxy="90"/>
<BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-180" miny="-90" maxx="180" 

maxy="90"/>
<ScaleHint min="3991.2227874371" max="0"/>

</Layer>
Ukázka omezení měřítka vrstvy v odpovědi GetCapabilities.

Prvotním  problémem  byl  algoritmus  pro  výpočet  měřítka  u  dotazovaného  extentu. 

Doporučená definice scaleHint je: „Vezměme hypotetickou mapu s daným ohraničením o 

výšce a  šířce,  kde centrální  pixel  bude mít  určitou velikost.  ScaleHint  je  pak pozemní 

vzdálenost úhlopříčky mezi jihozápadním a severovýchodním rohem centrálního pixelu“ 

[19]  (7.1.4.5.8).  Aby  bylo  možné  provést  výpočet  měřítka,  musíme  znát  úhlopříčku 

vyobrazeného území v metrech. Toho využívala i první implementace výpočtu, která se 

opírala  o  knihovnu  GeoTools  a  její  funkce  RendererUtilities.calculateScale  a 

RendererUtilities.calculateOGCScale.  Jejich  algoritmus  pracuje  tak,  že  aktuálně 

dotazovaný souřadnicový systém nejprve transformoval do WGS84 a nad výsledkem je 

proveden výpočet  úhlopříčky.  V některých případech se však  transformace nezdařila  a 

volání  funkce  končilo  chybou.  Celkově  byla  tato  metoda  shledána  nespolehlivou  a 

zbytečně  náročnou  na  systémové  prostředky.  Po konzultaci  s  Ing.  Dušanem Cibulkou, 

který vyvíjí  podobou aplikaci založenou na Jmeter [14], byl implementován jednodušší 

algoritmus, který tento autor sám používá. 
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R =
max X−min X

WIDTH
=

max Y−min Y
HEIGHT

(4.1)

M = R∗IPU∗DPI (4.2)
Kde:
R - rozlišení
M - měřítko
DPI - dot per inch, nejčastěji 90
IPU - inch per map unit

IPU pro souřadnice udané v metrech:

IPU =
1

0,0256
≈ 39,06 (4.3)

Nebo pro stupně  jako podíl obvodu země v palcích a plného úhlu:

IPU =
40.106

∗39,06
360

≈ 4,37.106 (4.4)

Současná  implementace  ve  WMSTesteru  předpokládá  že  souřadnicový  systém používá 

jako jednotku metry nebo úhlové jednotky ve stupních. Pokud se nepodaří určit jednotku 

dotazovaného souřadnicového systému na základě EPSG kódu předpokládá se jednotka 

metr. V případě že je souřadnicový systém v jiných jednotkách je potřeba doplnit detekci 

těchto jednotek v metodě getScale() a vypočítat odpovídající IPU.

 4.4.1 DPI

Druhým problémem je výpočet měřítka na straně serveru, ten totiž nezná skutečné fyzické 

rozlišení  klientského  zařízení  a  proto  výpočet  vztahuje  k  nějaké  „běžné“  hodnotě. 

Specifikace standartu WMS verze 1.0.0 až 1.1.1 je v tomto směru totiž poněkud vágní což 

přiznávají  i  sami  autoři,  kteří  na  konci  kapitoly  [19]  (7.1.4.5.8)  říkají  že:  „doufají  v 

pozdější konkretizaci“. Ve standardu WMS 1.3.0 je již definován jiný mechanizmus pro 

výpočet měřítka a to ScaleDenominator [20] (7.2.4.6.9), jak název napovídá, je to hodnota 

jmenovatele z běžně udávaného měřítka. Je zde již také definována standardní velikost 

pixelu jako 0.25 x 0.25 mm což odpovídá předpokládanému rozlišení obrazovky u klienta 

cca 90 dpi. Tato hodnota DPI by tedy měla být použita k výpočtu měřítka jak na straně 

serveru tak na straně klienta. Bohužel některé implementace WMS serverů předpokládají 

jinou hodnotu DPI (např. mapserver 72dpi [17]) a proto se nemusí v některých případech 

výpočet měřítka klienta a serveru zcela shodovat.

Je  třeba  také  podotknout  že  hodnota  ScaleDenominator  nemusí  mít  přesnou  vazbu  na 

2012 25



Bc. Pavel Mráček : Rozšíření možností monitorovacího nástroje WMSTester.

skutečné měřítko, protože je vypočítávána s použitím referenční hodnoty 90dpi, ale fyzické 

rozlišení zobrazovacího zařízeni může být jiné.

 4.5 Vizualizace výsledků

Vzhledem  k  tomu  že  WMSTester  je  aplikací  bez  grafického  rozhraní,  nebylo  možné 

provést  vizualizaci  výsledků  přímo  v  SW.  Při  hledání  vhodného  řešení  byla  nalezena 

varianta, ve které bylo využito možností moderních internetových prohlížečů, které jsou 

součástí  každého  operačního  systému  s  grafickým  uživatelským  rozhraním.  Přímo  v 

prohlížeči je totiž možné spouštět programy napsané v jazyce JavaScript, dále jen JS. Ten 

svým jménem i syntaxí evokuje myšlenku že se jedná o jinou variantu jazyku Java, ale 

není tomu tak, jde o dva zcela různé jazyky. Psaní vlastního JS kódu pro vykreslení nějaké 

grafické interpretace naměřených dat by bylo jednak zbytečné a hlavně mimo schopnosti 

autora. Naštěstí v tomto směru již bylo učiněno mnoho práce jinými programátory, kteří v 

čele  s  tvůrcem Johnem Resigem od roku 2006 vytváří  framework JQuery.  Tato sada z 

počátku jednoduchých knihovních funkcí časem získávala na oblibě a byla doplňována o 

různé rozšiřující moduly. Jedním z nich je i JQuery.flot [13], ten umožňuje vykreslovat 

různé typy grafů v okně prohlížeče. Jak autoři uvádí Flot je zaměřen na jednoduché užití, 

atraktivní vzhled a interaktivitu. A zdá se že mají pravdu, k tomu aby byl vykreslen graf, je 

potřeba pouze načíst příslušná data do proměnných a ty předat knihovně flot. Nicméně k 

tomu aby  výstup  vypadal  opravdu tak  jak  potřebujeme bylo  nezbytné  sepsat  poměrně 

komplikovanou konfiguraci doplněnou vlastními funkcemi a callback metodami. 

Po tom co byl stanoven způsob zobrazení, zbývalo jen vyřešit načítání dat do JS kódu. 

První návrh předpokládal statický soubor s JS kódem který by data načítal z CSV tabulky. 

Bohužel z bezpečnostních důvodů není možné v JS otevírat  a číst  soubory z lokálního 

disku. Toto by v systémech s MS Windows šlo obejít použitím ActiveX komponenty. Tím 

by  ale  vizualizace  fungovala  pouze  v  prohlížeči  Internet  Explorer  což  je  nepřijatelné 

omezení. Byla proto použita jiná metoda, která se ukázala i jako systémově čistší. Protože 

většina moderních prohlížečů podporuje stylovací a transformační jazyk XSL, byl tento 

použit k transformaci logu ve formátu XML na HTML kód viz obrázek 4.4. Uživatel který 

chce zobrazit  výsledky svého měření,  otevírá ve svém prohlížeči soubor s  výsledky ve 

formátu  XML.  Ten  obsahuje  odkaz  na  XSL  styl  a  pokud  mu   prohlížeč  rozumí, 

transformuje  „syrový“ XML dokument  na  HTML stránku s  naším JS kódem,  který  je 
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zapsán jako šablona v rámci souboru s XSL stylem. XSL styl zde má velmi jednoduchou 

funkci, musí z XML souboru přečíst požadované hodnoty a do šablony je zapsat tak, aby 

byly jazykem JS interpretovány jako dvourozměrné pole hodnot. 

Každý  prvek  tohoto  pole  obsahuje  další  pole  o  dvou  elementech  [čas,  hodnota] 

reprezentující  jeden  bod,  takže  jedno  takové  pole  polí  pak  reprezentuje  linii  jedné 

proměnné, např. medián času odezvy. 

...
var period = "<xsl:value-of select="/log/row/Period"/>";
var datasets = {
   "avg": {
        label: "Average time",
        <!--Values for first  [time,Avg] -->
        data: [[0,0]<xsl:for-each select="/log/row">,

[<xsl:value-of select="Time"/>,<xsl:value-of select="AvgTotal"/>]
</xsl:for-each>],

        color: "#1CAB0F",
        checked: 1
    },
...

Ukázka z XSL stylu plnění jedné z proměnných pro použití v JS

Díky  tomu že  se  jedná  o  JS  tak  bylo  možné  vložit  interaktivní  ovládací  prvky,  které 

umožňují zvolit které linie v grafu budou skryté a které viditelné. 

 4.5.1 Vizualizace z SQL

Součástí projektu je i webová aplikace umožnující prohlížet naměřená data uložená v SQL 

databázi. K samotnému zobrazení grafu byl použit podobný JS kód jako v předchozím 

případě s tím rozdílem, že o přípravu dat se zde stará skriptovací jazyk PHP. Aplikace se 

skládá ze dvou stránek, první slouží jako rozcestník s přehledem dostupných testů, který 

odkazuje na detailní výsledky. Druhá zobrazuje detailní informace a graf s výsledky ze 

zvoleného období. Na stránce s detailem jsou i dvě pole ve kterých lze s pomocí kalendáře 

vybrat libovolný interval pro zobrazení. Tato webová aplikace byla vytvořena jako doplněk 
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pro podporu vizualizace u dlouhodobého monitoringu.

 4.6 Dlouhodobá měření

Jedním z bodů zadání byla připravenost WMSTesteru pro dlouhodobý monitoring služeb. 

Při  hledání  možných  řešení  byly  zváženy  různé  varianty.  Nakonec  však  zvítězila  ta 

nejjednodušší, která navíc respektuje jednu ze základních myšlenek UNIXu, ta by se dala 

volně  vyjádřit  jako:  „každý  program  má  plnit  jen  jeden  specifický  úkol,  ale  za  to 

dokonale“.  V  duchu  této  myšlenky  byla  zodpovědnost  za  pravidelné  spouštění  testů 

přenechána systémovému plánovači úloh, v našem případě crond8. O provedení samotného 

měření služby a zapsání výsledků se postará náš WMSTester. Zobrazení výsledků je opět 

delegováno na samostatnou část v tomto případě webovou aplikaci psanou v jazyce PHP, 

která výsledky měření uložené v SQL databázi zobrazí ve formě grafu viz kapitola 4.5.1.

 4.7 Shrnutí

V rámci tohoto projektu se podařilo vytvořit univerzálně použitelnou aplikaci která snad 

najde své uplatnění mezi správci i uživateli WMS služeb. Značná část původního kódu 

byla  změněna  a  mnoho  ho  bylo  také  přidáno,  jak  shrnuje  tabulka  4.2  porovnávající 

původní a současnou verzi programu.

Metrika Verze 
původní

Verze 
současná

Total Files 25 40

Total Lines 4747 7010

Code Lines 2731 4290

Comment Lines 1339 1664

Whitespace Lines 694 1074

Code/Comment Ratio 2,04 2,58

Tabulka 4.2: Vybrané statistické ukazatele o kódu  (Code Analyzer-0.7.0)

Ale ani přes četná vylepšení aplikace není dokonalá, pozornost by si zasloužila zejména 

otázka optimalizace výkonu a vyčistění kódu. Některé části  jsou dokonce v rozporu se 

zásadami dobrého objektového návrhu. Toto bylo způsobeno z části tím že vývoj probíhal 

8 V jiných operačních systémech může byt použit systémový plánovač úloh, případně specializovaná 
aplikace, pro MS Windows např. Z-cron, nebo nnCron LITE.
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postupně po částech bez komplexnějšího návrhu a  také z  důvodu držení  se původního 

návrhu i tam, kde by zřejmě zkušený programátor volil jiný postup.

Přestože  aplikace  splňuje  zadané  požadavky,  je  zde  určitý  prostor  pro  další  rozšíření. 

Mohlo by být například umožněno dotazovat server s volitelnou verzí WMS protokolu. V 

současné době se testuje jen pomocí 1.1.1. S výhodou by se dal současný kód také využít 

pro implementaci testů nových protokolů, které klasické WMS rozšiřují o „dlaždicovou“ 

(tile)  funkcionalitu.  Ty hlavní  jsou  v  současné  době  TileCache  [23]  z  dílny  OSGeo  a 

WMTS [21] od OGC, obě poskytují velmi podobnou funkcionalitu ale jejich specifikace se 

liší. 

 4.8 Nedostatky a známé chyby

Jedním ze zásadních nedostatků současné verze je zápis logů až při ukončení programu. 

Tento problém je téměř zanedbatelný pokud je na jedno spuštění testováno několik málo 

serverů. V některé z budoucích verzí by bylo vhodné implementovat do třídy StatWriter 

metodu, která by umožňovala vyprázdnit záznamy do souboru a uvolnit paměť kterou tyto 

záznamy zabíraly.

V budoucnu by také mohla být implementována možnost paralelního spuštění více různých 

testů. Nyní jsou testy spuštěny jeden po druhém, což v případě testování velkého počtu 

serverů zbytečně prodlužuje běh. Možnost paralelního testování a především počet takto 

paralelně spuštěných testů by měla být nastavitelná uživatelem.
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 5 Ukázka měření a interpretace výsledků
V této kapitole bude ukázáno demonstrativních použití WMSTesteru, při srovnávacím testu 

stejné konfigurace serveru s různým počtem procesorů. Server,  který je v následujících 

ukázkách použit,  je virtualizovaný stroj s OS Linux, Centos 5.4. Na něm je instalován 

Mapserver-5.6.5 jako běžný CGI script. Dotazovaná rastrová vrstva je ve formátu TIFF s 

rozměry 5400x2700 a velikosti 50MB.

Test je v obou případech nastaven takto: metoda generovaní dotazů rer (náhodné čtení), 

trvání testu 760sec, interval pro logovaní 40sec., maximální počet klientů 6, interval pro 

navyšování klientů 120sec.

V prvním případě je virtuální stroj omezen na 1 CPU.

Na výsledcích testu je  názorně vidět  omezení  na jeden procesor,  počet  zodpovězených 

dotazů se se zvyšujícím se počtem klientů neliší. Naopak od 2 a více klientů (t=160s) se 

začíná  prodlužovat  čas  odpovědí.  Pro dva  současně  dotazující  klienty  je  téměř  většina 

dotazů zodpovězena do 1 sekundy. Pro 4 a více klientů jsou již časy některých odpovědí 

výrazně  vychýleny  od  průměru  i  mediánu,  jak  je  možno  vidět  z  hodnot  rostoucí 

směrodatné  odchylky.  Pro  přehlednost  v  grafu  nejsou  zobrazeny  maximální  naměřené 

hodnoty, které při počtu 4-5 klientů dosahují hodnot kolem 30-50 sekund.
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V druhém případě má virtuální stroj k dispozici 3 CPU.

Z výsledků tohoto testu je možné pozorovat jednoznačné navýšení počtu zodpovězených 

požadavků. Je zde také patrné že počet zodpovězených dotazu za sekundu je při dotazování 

jedním klientem (0-125s)  stejné  jako  v  předchozím případě.  To  je  způsobeno  tím,  že 

Mapserver neumí rozdělit zpracovávání jednoho dotazu na více vláken, které by využily 

všechny volné procesory. V časech nad 125s kdy je server dotazován více klienty již lze 

pozorovat téměř lineární růst počtu odpovědí za sekundu. Tento růst končí ve chvíli kdy je 

server dotazován 4-mi klienty, ti plně vytěžují dostupné procesory. S dalším zvyšováním 

již  roste  jen  průměrná  odezva,  její  průměr  však  na  rozdíl  od  předchozího  případu 

nepřesáhne 1s ani při 6-ti  klientech. Také velmi těsná vazba mezi hodnotou mediánu a 

aritmetického průměru a nízká hodnota směrodatné odchylky dokazují, že v naměřených 

datech se nevyskytovaly extrémně odchýlené hodnoty tak, jako v případě testu s jedním 

CPU. Z této krátké ukázky lze například vyvodit závěr, že v této konfiguraci má server 

propustnost maximálně 7.5 požadavků za sekundu.
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 6 Závěr
Práce vychází z původního kódu který umožňoval zátěžové testování WMS služeb, ale 

jeho použitelnost byla značně omezena. Cílem práce bylo především dokončení původního 

nástroje WMSTester tak, by byl snadno použitelný pro koncové uživatele a umožňoval 

také nasazení při dlouhodobém monitoringu WMS serverů.

Během  realizace  jsem  se  seznámili  s  protokolem  WMS  a  dostupnými  nástroji  pro 

monitoring a zátěžové testování služeb s tímto protokolem. Nastudoval jsem také několik 

prací, které se měřením jejich výkonnosti zabývaly. Tyto poznatky jsou shrnuty v kapitole 

2.2. Bylo také nezbytné nastudovat některé pokročilé programátorské techniky v jazyce 

JAVA, které byly v původním projektu použity a s nimiž jsem dosud neměl zkušenost.

V praktické části byly postupně řešeny dílčí úkoly tak, jak byly stanoveny během analýzy 

nedostatků,  popsané  v kapitole  3.  Nejprve  bylo  implementováno konfigurační  rozhraní 

umožnující  nastavení  všech  potřebných  parametrů  na  příkazovém  řádku  i  načtení  z 

konfiguračního souboru ve formátu XML. Dále byla přepracována část  zodpovědná za 

zpracovaní a zápis naměřených dat tak, aby byl umožněn zápis v XML formátu i přímé 

vkládání do SQL databáze.  Vizualizace výsledků byla provedena tak,  že z naměřených 

výsledků je generována HTML stránka s grafem, kterou je možno zobrazit ve webovém 

prohlížeči. Zdrojem dat pro vytvoření HTML kódu může být výstup zátěžového testu v 

XML, nebo data v SQL databázi získaná při dlouhodobých měřeních. Součástí projektu je 

uživatelská  dokumentace,  která  je  sestavena  jako  výtah  kapitol  4.1  –  4.3,  doplněný  o 

příklady použití a podpůrná data, jako definice databázové tabulky, nebo raw2gml script.

Jednotlivé body zadání se podařilo splnit a výstupem práce je funkční a snadno použitelná 

aplikace, která jak doufám najde své uplatnění v geoinformatické komunitě jak pro měření 

výkonnosti a dostupnosti, tak i třeba jako komponenta jiných systémů. V neposlední řadě 

může  posloužit  k  ověřování  výsledků  získaných  tradičními  postupy  a  jejich  výsledky 

potvrdit nebo naopak zpochybnit. Současně si myslím, že tuto aplikaci nelze považovat za 

hotovou či dokonalou, v určitých místech je velký prostor k optimalizaci a ladění, jak bylo 

naznačeno v kapitole 4.7 a 4.8. Zajímavé by jistě také bylo rozšíření budoucích verzí o 

podporu „dlaždicových“ protokolů jako TileCache a WMTS.
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