
Rozšíření možností monitorovacího nástroje WMSTester. Příloha A

Příloha A

Podrobný popis konfiguračních parametrů

-F, --format <MIMETYPE>

Nastavuje formát požadovaného výstupního rastru. Formát je specifikován jako MIME typ1. 

-H, --height <PIXELS>

Parametr nastavuje výšku požadovaného ratru v pixelech. Výchozí hodnota je 600px.

-L, --list

Vypíše vrstvy  nabízené v odpovědi na GetCapabalities požadavek.

-N, --count <NUM>

Omezení počtu dotazů vznesených jednou instancí wms klienta na NUM. Výchozí hodnota 
-1 (bez omezení). Tato volba může posloužit při testu dostupnosti, například chceme-li 
specifikovat test s jedním klientem, který zašle 10 dotazů  a test ukončí.

-P, --vendor <PARAM>

Pomocí této volby lze nastavit takzvané „vendor specific“ parametry. Například v rámci této 
url: http://example.com/wms?map=raster.map je za vendor specific parametr považován 
řetezec map=raster.map. Tyto parametry jsou pak přidány k ostatním generovaným 
parametrům v GetCapablities požadavku. Pokud by bylo parametrů více než jen jeden, je 
nutné odělit jednotlivé dvojice znaky &&. Např.: „map=raster.map&&profil=normal“

Tato volba ale nemusí byt ve většině případů použita. Pokud jsou tyto parametry součástí 
URL, budou automaticky rozpoznány jako vendor specific parametry.

-S, --srs <ESPG>

Volba nastavuje SRS2 systém v ESPG formatu pro dotazované vrstvy. Výchozí hodnota je 
EPSG:4326, pokud není pro danou vrstvu podporována vybere se první z poskytovaných 
SRS.

-T, --testName <NAME>

Jméno testu, toto jméno je použito především jako identifikátor pro zápis výsledků.

Poznámka: Toto je povinný parametr, vyjímku tvoří výpis vrstev (-L).

-V, --version

Vypíše verzi programu.

-W, --width <PIXELS>

Parametr nastavuje šířku požadovaného ratru v pixelech. Výchozí hodnota je 800px.

-c, --config <FILE>

Načte konfiguraci ze souboru FILE.

1 MIME  (Multipurpose Internet Mail Extensions)  viz např.: RFC 3302,  RFC 2083, RFC 2046.
2 SRS (Spatial Reference System)
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-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.

-f, --logFormat <FORMAT>

Volba formatu výstupních souborů, FORMAT může nabývat jedné z hodnot (csv|xml|db), 
výchozí hodnotou je xml.

-h, --help

Vypíše nápovědu k programu.

-i, --increase <SEC>

Nastavuje interval pro přírustek aktivních klientů. Test začíná jedním klientem a po uplynutí 
času -i SEC, je aktivován další klient.

-l, --layer <LAYER>

Tento parametr definuje vrstvy, které budou v rámci testu po serveru požadovány. Pokud je 
vrstev více než jedna, použijí se znaky „&&“ jako odělovač jednotlivých názvů vrstev. 
Např.: „roads&&trains&&rivers“.

Poznámka: Toto je povinný parametr, vyjímku tvoří výpis vrstev (-L).

-m, --mode <MODE>

Tato volba vybírá algoritmus který bude použit pro generování GetMap dotazů. MODE tedy 
může nabývat těchto hodnot:

seq – Random sequese read, pozadavky jsou generovány na základě sekvence napodobující 
chování běžného uživatele.
rer – Random extend read, zcela náhodně generované požadavky.
zer – Zoom extend read, postupné zoomování do stredu vrstvy.
rsr – Random size read, generování požadavků s různou velikostí výstupního rastru

Výchozí hodnota je seq.

-n, --clients <NUM>

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

-p, --pause <SEC>

Pomocí tohoto parametru je možné vložit čas SEC mezi dotazy GetMap. Výchozí hodnota je 
-1, tedy prodleva není uplatňována a nový dotaz je generován ihned po dokončení 
předchozího.

-s, --logPeriod <SEC>

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

Poznámka: Tato statisika je zapisována pouze do souborů [csv,xml] pro –log-level 2 a vyšší. 
Výchozí hodnota je 5s.

 -t, --totalTime <SEC>

2012 II



Rozšíření možností monitorovacího nástroje WMSTester. Příloha A

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.  Tato adresa nemusí být stejná jako pro GetMap dotazy, která je načtena z 
GetCapabilitiesResponse v části Capability Metadata viz. [wms01]  7.1.4.3

Poznámka: Toto je povinný parametr.

-v, --logLevel <NUM>

Volba určující míru detailů, které se budou zapisovat do logů. NUM může nabývat těchto 
hodnot 0 – žádný výstup, 1 – zapíše se jen statistika za celý test, 2 – zapisují se navíc 
průběžné statistiky za určitý časový interval, 3 – zapisují se všechny předchozí statistiky a 
detailní výpis pro každý dotaz. Výchozí hodnota je 2.

--scaleMin <INT>

Omezuje minimální měřítko generovaných GetMap požadavků. Tento parametr přepisuje 
omezení měřítka načítané z GetCapabalities.

--scaleMax <INT>

Omezuje maximální měřítko generovaných GetMap požadavků. Tento parametr přepisuje 
omezení měřítka načítané z GetCapabalities.

--login <USERNAME>

Nastavuje jméno uživatele pro oveření vůči serveru, pokud je vyžadováno.

--pass <PASS>

Nastavuje heslo pro oveření vůči serveru, pokud je vyžadováno.
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Příloha B

Vzorový konfigurační soubor

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

Document: wmstester.xml
Created on: 8. červen 2011, 15:31
Description: WMSTester configuration file.

-->
<config>
<!--   Example global section -->

<global>
<param name="mode" value="rer"/>
<param name="count" value="-1" />
<param name="pause" value="0" />
<param name="totalTime" value="10" />
<param name="clients" value="1" />
<param name="increase" value="0" />

<param name="srs" value="EPSG:4326" />
<param name="format" value="image/png" />
<param name="width" value="800" />
<param name="height" value="601" />

<param name="logFormat" value="csv" />
<param name="logLevel" value="1" />
<param name="logPeriod" value="3" />
<param name="dump" value="1" />

<param name="sqlUrl" value="mysql://192.168.122.2/wmstester/"/>
<param name="sqlUser" value="wmstester" />
<param name="sqlPass" value="wmspasswms" />

<param name="login" value="" />
<param name="passwd" value="" />
<param name="debug" value="0" />

</global>
<tests>

<!-- test section -->
<test name="test-name">

 <param name="url" value="" />
 <param name="vendor" value="" />

<param name="layers" value=""/>
</test>

 </tests>
</config>
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Příloha C

Definice tabulky pro MySQL

CREATE TABLE wmstesterLog (
        `lid` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        `TestName` VARCHAR(254) NOT NULL,
        `ClientsCount` INT NOT NULL DEFAULT -1,
        `Start` BIGINT NOT NULL DEFAULT -1,
        `Finish` BIGINT NOT NULL DEFAULT -1,
        `OK`  INT NOT NULL DEFAULT -1,
        `IOError`  INT NOT NULL DEFAULT -1,
        `ServiceError`  INT NOT NULL DEFAULT -1,
        `Total`  INT NOT NULL DEFAULT -1,
        `AvgGetMap`  INT NOT NULL DEFAULT -1,
        `AvgGetImage`  INT NOT NULL DEFAULT -1,
        `AvgTotal`  INT NOT NULL DEFAULT -1,
        `Std`  INT NOT NULL DEFAULT -1,
        `Min`  INT NOT NULL DEFAULT -1,
        `Max`  INT NOT NULL DEFAULT -1,
        `Med`  INT NOT NULL DEFAULT -1,
        `AvgThreads`  INT NOT NULL DEFAULT -1,
);
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