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Streszczenie

Celem tej pracy było przygotowanie nowego narzędzia, które może ułatwić budowęsystemu wieloagentowego poprzez wsparcie jego twórcy w takich zadaniach, jak:testowanie, profilowanie, debugowanie czy monitorowanie. Zatem pierwsza częśćtego dokumentu zawiera szeroki przegląd narzędzi i pomysłów związanych z tymtematem. Druga część opisuje przygotowane prototypowe narzędzie o nazwie Java
Remote Logger.
To zaproponowane złożone rozwiązanie umożliwia wsparcie każdego aspektu logo-wania zdarzeń wmonitorowanej aplikacji. Jednakże jego zastosowania wykraczająpoza typowe użycie standardowych bibliotek logujących (np. Logback). Dzięki połą-czeniu i rozszerzeniu pomysłów zaczerpniętych z kilku istniejących rozwiązań, oferujeono unikalny zbiór funkcji. W związku z tym, poza monitorowaniem, narzędzie możebyć zastosowane przy innych problemach dotykających rozproszoną aplikację, jak:testowanie, debugowanie i profilowanie. Wszystko to jest możliwe, ponieważ projektopiera się na trzech głównych pomysłach: centralnym zegarze, ustrukturyzowanychlogach trzymanych w dokumentowej bazie danych NoSQL oraz API inspirowanymRESTful.

Słowa kluczowe: JADE, system wieloagentowy, system rozproszony, testowanie, debu-gowanie, profilowanie, logowanie, NoSQL.

Title: Supporting testing and optimization of multi-agent systems.

Abstract

The purpose of this work was to create a new tool, that can help to structuremulti-agent system by supporting his maker in tasks such as testing, profiling, debug-ging or monitoring. So the first part of this document contains a wide-range surveyof tools and concepts related to the topic. The second part describes a developedprototypical tool called Java Remote Logger.
This proposed compound solution covers every aspect of event logging in monitoredsystem. However its application exceeds typical use of general logging libraries (e.g.Logback). Due to combination and extension of ideas gathered form several existingsolutions it offers unique mixture of features. Owing to this fact, beyond monitoring,the tool can be applied to other problems that concern distributed application, liketesting, debugging and profiling. All this is possible because design relies on on threemajor concepts: central clock, structured logs kept in NoSQL document database, andAPI inspired by RESTful.
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1. Wstęp
Niezależnie od wielkości, złożoności i przeznaczenia konstruowanego systemu in-formatycznego, w pewnym momencie pojawia się konieczność jego przetestowania.Jest to bardzo ważny etap w procesie inżynierii oprogramowania, ponieważ jestpunktem wyjścia dla dalszych działań (np. zmiany wymagań, korekty wykrytychbłędów, przejścia do kolejnej iteracji, walidacji i/lub wdrożenia).
Testowanie odpowiada na szereg różnych pytań. W ogólności mówi o tym, czysystem informatyczny spełnia wymagania użytkownika. Na poziomie bardziejstrukturalnym można uzyskać informacje o tym, czy poszczególne elementy (kom-ponenty) systemu prawidłowo się ze sobą komunikują i współdziałają. Wreszcie napoziomie ściśle implementacyjnym testy mówią o tym, czy dane procedury i funkcjewykonują poprawnie swoje przeznaczenie. W szerszym rozumieniu słowa testowa-nie mieści się również profilowanie (najogólniej rozumiane jako śledzenie i ocenaefektywności wykorzystania zasobów systemu komputerowego). Testowanie wiążesię też nieodłącznie z monitorowaniem, a więc nadzorowaniem pracy badanegosystemu.
Bezpośrednim wynikiem testowania są informacje o tym, które elementy systemuwymagają poprawy lub zmian. Testy wcześnie wykrywające błędy nie tylko obniżająkoszt wprowadzenia koniecznych poprawek, ale również mogą ochronić przed-sięwzięcie informatyczne przed całkowitym niepowodzeniem. Podobnie sprawama się z testami wydajnościowymi i profilowaniem. Dzięki temu procesowi możnaokreślić gdzie znajdują się krytyczne, ze względu na zużycie zasobów, elementyaplikacji. Umożliwia to podjęcie działań prowadzących do poprawy efektywności(a być może także skalowalności). W rezultacie jest to droga do obniżenia przyszłychkosztów wdrożenia przez możliwość użycia mniej wydajnych (ale tańszych) lubmniej licznych podzespołów komputerowych. Oczywiście sama identyfikacja proble-mów to dopiero początek. Należy je rozwiązać. Wiążą się z tym praktyki nazywanedebugowaniem, czy, w przypadku problemów wydajnościowych, optymalizacją.
Zatem proces testowania, rozumiany szeroko jako monitorowanie działania, iden-tyfikacja potencjalnych problemów, ich analiza i naprawa, wydaje się kluczowymelementem składowym sukcesu przedsięwzięcia informatycznego. Nie tylko z per-spektywy jego użytkownika, ale również twórcy. Biorąc pod uwagę oczywiste korzy-ści, wydawałoby się więc, że każdy wspomniany wyżej aspekt będzie maksymalnieautomatyzowany i wspomagany przez narzędzia. Nic bardziej mylnego. Testowanieczęsto wciąż bywa mozolną pracą ręcznego wprowadzania danych na podstawiescenariuszy w arkuszu kalkulacyjnym. Dlaczego tak się dzieje?
Z jednej strony jest to problem programistów (a ludzi w ogólności). Polega on na tym,że nie dostrzegają oni dalekosiężnych korzyści. Odwoływanie się do niepewnychprzyszłych zysków (np. dzięki testom, przyszłe zmiany lub refaktoryzacja będziełatwiejsza) nie przemawia do człowieka, którymusi zmagać się z nieprecyzyjną i nie-stabilną specyfikacją, integracją z cudzym kodem, ale przede wszystkim napiętymharmonogramem. Z tej perspektywy trudno uzasadnić dodatkowy wysiłek, zwłasz-cza że nie zawsze jest on przewidziany przez kierownika projektu. Kod też trzeba
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ROZDZIAŁ 1. WSTĘP

pisać tak, by dał się przetestować. Wymaga to uwagi, kontroli, przewidywaniai. . . czasu. Narzędzia wspomagające trzeba zrozumieć, skonfigurować, uruchomić.Uzyskane dane zwrotne zinterpretować. Wszystko to powoduje zrozumiały opór.
Rozwiązaniem tego aspektu problemu jest na pewno edukacja. Nie tylko zwracającauwagę na wartość automatyzacji i korzyści z wykorzystania gotowych rozwiązań,ale również na fakt, że, koniec końców, jest to ułatwianie sobie pracy. Trzebaprzekonywać, że na przykład lepiej jest wykorzystać profiler, niż ad hoc mierzyćczas własną implementacją stopera. Nie dlatego, że dokładność tego pierwszegojest lepsza. Nie jest. Ale dlatego, że profiler umożliwia spojrzenie na problemjednocześnie z perspektywy mikro i makro, że nie ingeruje na stałe w kod, żeprawdopodobieństwo wystąpienia błędu w kodzie pomiarowym jest dużo niższe,że dane są łatwiej dostępne i już wstępnie przetworzone (zagregowane). Trzebaakcentować kumulację korzyści, które są niewidoczne na pierwszy rzut oka.
Z drugiej strony jest to problem narzędzi. I jest to problem wielopłaszczyznowy. Naprzykład adekwatność. Łatwo korzysta się z narzędzi uniwersalnych. Zmieniają siętechnologie, projekty, ale one pozostają bez zmian. Są to jednak tylko pozory. Owenarzędzia wymagają bowiem, by to kod (architektura, dane itp.) były dostosowanedo nich. Jednym słowem ograniczają. Natomiast narzędzia dedykowane przeciwnie.Idealnie wpisują się w konwencję. Każdorazowo jednak wymagają wdrożeniai adaptacji do nich użytkownika. A z tym wiążą się koszty. Innym problem jestskomplikowanie. Z jednej strony prostota narzędzia, ale również wiążąca sięz tym często powierzchowność analiz. Z drugiej strony złożoność, która umożliwiaidentyfikację subtelnych, lecz istotnych detali.
Rozwiązanie tego problemu, choć pozornie łatwiejsze, także jest wyzwaniem. Napoczątku byłem przekonany, że skuteczne narzędzie musi utracić swą uniwersal-ność na rzecz dostosowania się do specyfiki analizowanego problemu. Oznaczato, że wykorzystanie skutecznych mechanizmów musi być poprzedzone adaptacją(lub częściej reimplementacją) narzędzi do danego środowiska. W przeciwnym wy-padku użytkownikowi pozostaje korzystanie z półśrodków (np. profilowanie metod,zamiast całych scenariuszy użycia). Skłoniło mnie to do opinii, że bardzo istotnestaje się opracowywanie nowych, skutecznych narzędzi i metodyk dedykowanychtestowaniu nowych technologii.
Jednak przegląd i analiza narzędzi zrewidowały ten pogląd. Doszedłem do wniosku,że dostępne rozwiązania są zbyt skomplikowane, zbyt złożone. Jednocześnie sku-piają się na coraz bardziej granicznych przypadkach. Stare pomysły realizowane sąciągle od nowa, ale bez wprowadzania udoskonaleń. Dodają za to nowe ogranicze-nia stosowalności. To jak wynajdywanie na nowo coraz mniejszego koła. Kluczowąkwestią jest też to, czy rzeczywiście dedykowane narzędzie rozwiązuje problemlepiej niż generyczne (np. czy profilowanie scenariuszy użycia nie prowadzi osta-tecznie do profilowania na poziomie oferowanym przez tradycyjny profiler).
Fundamentalne narzędzia, jak: profiler, debugger, system testów jednostkowychczy biblioteki logujące już istnieją. Rozwiązywane są zatem drugorzędne problemy:organizacja struktury testu, raportowanie wyniku użytkownikom, automatyczne
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mutacje. Pytanie brzmi— jakie to ma praktyczne znaczenie dla całego procesu?Nie kwestionuję tu potrzeby poszukiwań teoretycznych. Wiele wynalazków i prze-łomów było konsekwencją mało praktycznych, patrząc na nie z perspektywy po-przedzającej sukces, badań. Jestem jednak praktykiem, buduję systemy tu i teraz.Sądzę, że należy się skupić również na rozwiązaniu aktualnych i rzeczywistychproblemów.
W szczególności dotyczy to także systemów wieloagentowych. Pomimo wieludostępnych platform do budowy aplikacji złożonych z agentów, są one (platformy)praktycznie pozbawione jakiegokolwiek realnego wsparcia dla uruchamiania,testowania, debugowania czy profilowania. Owszem istnieją narzędzia, naśladującete przeznaczone dla innych technologii (np. monitory ruchy sieciowego lub testyjednostkowe). Ich użyteczność jest jednak ograniczona, ponieważ skupiają się tylkona wybranych problemach. W gruncie rzeczy programista pozostaje zdany na swojąwłasną kreatywność.
Po części jest to konsekwencja samego paradygmatu. Nie słyszy się o „popularnych”(w znaczeniu: szeroko dostępnych) aplikacjach, mających architekturę wieloagen-tową. Systemy agentowe wydają się pozostawać wciąż bardziej konceptem ekspery-mentalnym i teoretycznym niż praktycznym. Nic zatem dziwnego, że i narzędziamają raczej charakter eksperymentalny. Choć może być i tak, że to niefunkcjonalnenarzędzia sprawiają, że architektura ta jest mało popularna.
Trzeba to też wyraźnie podkreślić— sam problem wcale nie jest trywialny. Rozpro-szony system, zwłaszcza składający się z wielu elementów o dużej autonomii (a takiewłaśnie są agenty), jest niezwykle trudny do monitorowania i analizy. Dlatego przedaplikacją wspomagającą, np. testowanie, stoi wiele wyzwań. Musi ona uwzględniaćróżne struktury i sposoby budowania takich systemów, ale również nieodzownajest jej łatwość integracji z platformą do budowy aplikacji wieloagentowej. Jej uru-chamianie nie powinno być przesadnie zasobo- i pracochłonne. Nie mniej ważnajest równieżminimalna ingerencja w kod testowanego systemu. Wszystko po to,aby z jednej strony samo korzystanie z pomocniczego narzędzia nie stawało sięźródłem błędów, a z drugiej nie kamuflowało ich występowania. Bez wątpienia sąto wymagania trudne do pogodzenia.
Celem tej pracy było poszukiwanie nowego sposobu na wspomaganie testowa-

nia, optymalizacji i monitorowania pracy systemu wieloagentowego. Zamiastjednak poszukiwać na siłę nowych rozwiązań, skupiłem się na ich praktycznymwymiarze. Moje rozwiązanie jest więc niejako krokiem w tył. Przeanalizowałem do-stępne rozwiązania. Zidentyfikowałem ich mocne i słabe strony. W efekcie powstałaaplikacja, która syntezuje i rozwija pomysły leżące u podstaw wielu różnych narzę-dzi. Rezultat, w moim przekonaniu, oferuje jednak więcej niż tylko zwykła sumaczęści składowych. Narzędzie to pozostaje uniwersalne, niezależne od architektury,a częściowo także implementacji. Jest relatywnie proste w użyciu, a jednocześnieelastyczne i łatwo rozszerzalne. Wreszcie jest wszechstronne w tym sensie, żewspiera zarówno testowanie, profilowanie, jak i monitorowanie.
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2. Wprowadzenie do systemówwieloagentowych
2.1. Czym są systemy wieloagentowe
Wooldrige definiuje agenta w [71] jako „niezależny system komputerowy, umiesz-czony w określonym środowisku (np. sieć Internet), potrafiący podejmować autono-miczne akcje i decyzje w celu realizacji określonych zadań”. Z kolei Huhns i Singhw [34] definiują agenta bardziej ogólnie, jako „byt komputerowy zdolny do reakcji,wnioskowania, inicjowania działania i komunikacji”. Bellifemine et al. [4] zwracająz kolei uwagę na, w jakimś sensie, unikalną cechę— prawo do odmowy realizacjiżądania.
Definicje operują na pojęciach abstrakcyjnych (byt, system komputerowy), dającbardzo szerokie pole zastosowań. Agentem może być wątek, proces, program,ale również komputer, czujnik (w sieci czujnikowej) czy robot. Fizyczna formaagenta, pod warunkiem że nie wpływa na funkcje, ma drugorzędne znaczenie. Liczysię jego zdolność do komunikacji z innymi agentami przy użyciu uniwersalnych,ustrukturyzowanych komunikatów, a także zdolność do samodzielnego działanianawet wtedy, gdy czasowo, komunikacja ta zostanie przerwana.
Natomiast przez systemy wieloagentowe rozumie się system składający się z wielusamodzielnych, lecz współpracujących ze sobą agentów. Należy podkreślić, żeduża autonomia i reaktywność poszczególnych elementów to to, co odróżniasystem wieloagentowy od innych systemów rozproszonych. Nie mniej ważna jestrównież otwartość (interoperacyjność) architektury uzyskana dzięki standaryzacjikomunikacji. Dzięki temu możliwa jest konstrukcja heterogonicznych aplikacji,łatwo rozszerzalnych i modyfikowalnych. Jednak oczywistą konsekwencją takichwłaściwości jest znaczne skomplikowanie logiki każdego agenta.
Warto wspomnieć, że system agentowy jest połączeniem kilku ciekawych koncepcji,znajdujących coraz większe zastosowanie w inżynierii oprogramowania. Podejścieagentowe realizuje zatem:

∎ paradygmat programowania zorientowanego na usługi SOA (Service-OrientedArchitecture),
∎ paradygmat programowania komponentowego (ale bardziej w kon-tekście koncepcji Service Component Architecture),
∎ paradygmat integracji elementów systemu przy pomocy komunika-cji opartej o wiadomości [33].
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2.2. Standard FIPA
Podstawowe mechanizmy
Nie można byłoby osiągnąć interoperacyjności, gdyby nie wprowadzono pewnychstandardów. Przygotowaniem odpowiednich specyfikacji, będących podstawą tech-nologii wieloagentowej, zajmuje się organizacja FIPA (Foundation for IntelligentPhysical Agents). Jest ona częścią IEEE Computer Society.
Standaryzacja dotyczy, m.in.:

∎ komunikacji agentów i języków opisu komunikatów (metajęzyków),
∎ zarządzania agentami,
∎ struktury, usług i elementów systemu wieloagentowego.

Dokumentacja (standardy) przedstawione na stronie organizacji [102] opisująwszystkie kluczowe kwestie wzorcowego systemu wieloagentowego. Są to zwięzłedokumenty techniczne, paradoksalnie jednak uważam je za świetne wprowadzeniedo tematyki systemów wieloagentowych. Opisywanie tej dokumentacji mija sięz celem, dlatego dalej jedynie przytaczam istotne fragmenty.
Wzorcowa architektura zdefiniowana jest w dokumentach zebranych w ramachFIPA Abstract Architecture [36]. Definiuje ona podstawowe elementy systemu, naktóre składają się: mechanizmy komunikacji, usługi, narzędzia do zarządzaniasystemem i przede wszystkim wymagania wobec interfejsu agenta.
Na mechanizmy komunikacji składa się się język opisu komunikatu (np. FIPA SL [39])i protokoły (metody) transmisji wiadomości. Mogą nimi być na przykład:

∎ zdalne wywołanie metod/procedur,
∎ systemy kolejek wiadomości,
∎ protokoły sieciowe, np. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), HTTP(HyperText Transfer Protocol) itp.

Z kolei usługi to ogólny zbiór mechanizmów udostępnianych agentom w systemiewieloagentowym. Przede wszystkim należą do nich mechanizmy umożliwiającewyszukiwanie agentóww systemie, tzw. katalog agentów. Posiada on informacje nietylko o tym jakie agenty są w systemie, ale również jakie usługi one udostępniają.Dostarcza też informacji jak i przy pomocy jakiego metajęzyka można się z wybranąfunkcją/agentem komunikować. Prócz tego system wieloagentowy może zawieraćtakże inne usługi, np.:
∎ tłumaczenie komunikatów z jednego formatu na drugi,
∎ bramki do zewnętrznych systemów (niekoniecznie agentowych),
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∎ archiwizację komunikatów, mechanizmy gwarantujące ich dostar-czenie,
∎ monitorowanie stanu agentów.

Wyżej wymienione elementy często realizowane są jako agenty, by mogły byćdynamicznie dodawane i usuwane z systemu wieloagentowego. Nie jest to jednakwymagane przez standard.
Jeżeli zaś chodzi o same agenty, to ich budowa jest poza zainteresowaniem FIPA.Istotne jest jedynie, by platforma dostarczała spójnego interfejsu w dostępie doagenta. Na to składa się więc jego jednoznaczna identyfikacja, zarządzanie cyklemżycia i mechanizmy wzajemnej komunikacja między agentem, a platformą (za [40]).W szczególności mechanizmy platformy, dotyczące cyklu życia agenta, definiująetapy (stany), na jakich może się on znajdować. Jest to przede wszystkim etap uru-chamianie i zatrzymywanie (kończenia pracy) agenta. Ale warto również zwrócićuwagę na koncepcję migracji agenta między platformami.

Architektura i komunikacja
Wzorcowa architektura systemu, opisana w dokumencie FIPA Abstract ArchitectureSpecification, definiuje kluczowe elementy systemuwieloagentowego, dzięki którymróżne implementacje mogą ze sobą współpracować:

∎ mechanizm wymiany wiadomości (ang. Message Transport), za-równo fizyczny, jak i abstrakcyjny,
∎ katalog agentów (ang. Agent Directory),
∎ katalog usług (ang. Service Directory),
∎ język komunikacji agentów ACL (Agent Communications Language).

Oczywiście każda implementacja może być wykonana w innej technologii (Java, .NETitd.), ale właśnie obecność tych kluczowych elementów w łatwy sposób zespala jewszystkie w logicznie jednolity system. Dlaczego w ogóle zajmować się współpracąpomiędzy różnymi technologiami? Dlatego, że umożliwia to lepsze zaadaptowaniesystemów wieloagentowych i wykorzystanie specyficznych właściwości docelo-wego środowiska (np. systemów wbudowanych, sieci czujnikowych czy telefonówkomórkowych).
Interoperacyjność wynika z faktu, że choć systemy mogą być wykonane w różnychtechnologiach, to na pewnym poziomie abstrakcji działają w ten sam sposób. Dziękitemu, że istnieje zestandaryzowany język komunikacji agentów [37] (format jestniezależny od technologii) natychmiast można rozpocząć wymianę danych międzyplatformami. Służą do tego bramki wiadomości, które łączą platformy w logicznącałość.
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MTP (Message Transport Protocol) jest fizycznym protokołem wymiany wiadomości.MTS (Message Transport Service) jest usługą platformy, dostarczającą abstrakcję dokomunikacji agentów na jednej platformie agentowej lub między wieloma (za [38]).Na poziomie komunikacyjnym, agenty nie widzą różnic technologicznych. Takiecechy ukrywa warstwa systemu wieloagentowego, która sama dba o dostarczeniekomunikatów pomiędzy platformami. Agent z jednej platformy może wyszukiwaćagenty drugiego systemu, korzystając z jego katalogów. Jest to możliwe, ponieważrealizowane jest także za pomocą komunikatów.

Metajęzyki
Oczywiście, żeby mogła istnieć komunikacja między różnymi agentami, koniecznajest konstrukcja uniwersalnego języka opisującego strukturę wiadomości i danych,czyli metajęzyka. Taki język nie służy jedynie do wymiany danych między agentami,ale używa się go także do opisywania agenta, jego usług czy też zarządzaniasystemem wieloagentowym.
Komunikat powinien składać się z identyfikatora, który określa typ komunikacji(za [37]). Chodzi o to, że wyróżniono pewne schematy współdziałania (koordynacji)agentów, np. negocjacja, subskrypcja informacji, składanie propozycji, aukcja itd.(por. listę standardów [102]). Ów identyfikator komunikatu wskazuje na wykorzy-stywany schemat.
Ponadto, komunikat powinien się składać również z następujących pól (za [37]):

∎ nadawca,
∎ odbiorca,
∎ przekierowanie odpowiedzi,
∎ treść.

Oprócz tego, wiadomość zawiera drugorzędne informacje, np. numer identyfikującyjednoznacznie konwersację agentów w obrębie całego systemu.
Treść może być opisana następującymi parametrami (na podstawie [37]):

∎ metajęzyk (format),
∎ kodowanie,
∎ ontologia.

Metajęzyki i ontologie są wykorzystywane głównie w kontekście treści wiadomości.W przypadku, gdy nie przesyła się danych atomowych (int, float itp.), mogą oneposłużyć do automatycznej konwersji obiektów do postaci tekstowej lub binarneji z powrotem.
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Metajęzyk jest uniwersalny. Ontologia jest dziedzinowa (tzn. opisuje jakiś wybranyfragment „rzeczywistości”). Przy pomocy metajęzyka opisuje się ontologię, któradalej posłuży do opisu i interpretacji danych przekazywanych w komunikacie. Jeżeliagent zna daną ontologię, może automatycznie interpretować dane. Jeżeli nie, możepróbować wykorzystać inne ontologie do wyłuskania choćby niektórych informacjiz komunikatu (ale dodanie takiej umiejętności leży jużw gestii konstruktora agenta).

2.3. Platformy do budowy systemówwieloagentowych
Zacznijmy od stwierdzenia, że aplikacja/platforma nie musi być zgodna ze spe-cyfikacją FIPA, by być systemem wieloagentowym. Abstrakcyjna architektura [36]definiuje kontrakt, który ma ułatwić interoperacyjność rozwiązań. Nie jest on jed-nak obligatoryjny. Zresztą niespełnienie wszystkich zaleceń wcale nie wykluczainteroperacyjności (np. w ograniczonym, w wynikającym z potrzeb zakresie).
To, czy aplikacja jest systemem wieloagentowym, jest raczej kwestią umowną i wy-nika bardziej z charakteru elementów składowych. Ich bowiem przystawalność dodefinicji agenta, może być takim wyznacznikiem. Powtórzmy zatem, że to głównieautonomia i proaktywność najłatwiej identyfikuje agenta, w przeciwieństwie dousług sieciowych (web serwisów), które są na ogół reaktywne.
Istnieje wiele narzędzi do budowy systemów wieloagentowych. Charakteryzują sięprzeróżną zgodnością z FIPA. Część z nich jest rozproszona, część jedynie współ-bieżna. Z punktu widzenia tematyki tej pracy, uznałem że istotna jest następującakategoryzacja platform:

∎ symulacyjne i modelujące,
∎ dziedzinowe,
∎ uniwersalne.

Platformy symulacyjne zorientowane są, jak sama nazwa wskazuje, na prowa-dzenie symulacji. Agenty są jedynie wygodną metaforą (modelem, reprezentacją),identyfikującą byty z określonymi celami i mechanizmami ich realizacji. Narzędziate dysponują własnymi abstrakcyjnymi językami czy też notacją graficzną. Na ogółnie są to aplikacje rozproszone. Możliwości rozbudowy są też ograniczone do z góryokreślonego zastosowania. Do tej kategorii należy np.:Multi-Agent Simulation Su-ite [133], Ascape [88],Multi-Agent Modeling Language [132] czyMASON [129].
Bardziej uniwersalne narzędzia to platformy zorientowane na rozwiązywaniekonkretnych, dziedzinowych problemów lub realizujące to w określony sposób(w określonym paradygmacie). Są kompromisem między pierwszą, a trzecią katego-rią, łącząc wygodę z elastycznością. Agenty są tu pierwszoplanowym elementem.Jednak nadal pozostają pewne ograniczenia, co do możliwych zastosowań lub ich re-alizacji. Ta kategoria silnie powiązana jest z systemami sztucznej inteligenci (często
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rozproszonej) i implementacjach w paradygmacie BDI (Belief–Desire–Intention so-ftware model). Do tej kategorii można zaliczyć np. JACK [109], 2APL [73], Jason [117].
Ostatnią kategorię stanowią rozwiązania najbardziej uniwersalne. Dostarczają onetylko podstawowych elementów. W większości pełnią rolę kompletnej warstwypośredniej (ang. middleware), realizującej aspekt wymiany danych, ale równieżzarządzanie środowiskiem agenta. Rozwiązania te umożliwiają budowę aplikacjiw sposób bardzo konwencjonalny, choć jednocześnie często wspierają wyszukaneparadygmaty (np. wspomniany wcześniej BDI). W efekcie dowolność implementacjisprawia, że wprowadzenie do koncepcji systemów agentowych jest ułatwione.Jednocześnie łatwo jest budować aplikacje różnego przeznaczenia (niekonieczniew pełni wykorzystujące potencjał agentów), korzystając z tych platform. Z drugiejstrony elastyczność wiąże się z tym, że trudno z góry przygotować narzędziawspomagające analizę możliwych problemów. Do tej kategorii można zaliczyćplatformy Zeus Agent Toolkit [160], JADE [111], Spade [149].
Z punktu widzenia tej pracy, moje największe zainteresowanie budzi trzecia ka-tegoria. Są to narzędzia najbardziej wszechstronne i popularne. Paradoksalnie,w przeciwieństwie do narzędzi z pozostałych kategorii, z reguły pozbawione są onejednak jakiegokolwiek sensownego wsparcie w kwestiach diagnostyki, optymaliza-cji czy testowania.

2.4. JADE
JADE [111] (ang. Java Agent Development Framework) jest przykładem platformydo budowy systemów wieloagentowych zgodnej ze standardem FIPA. Posiadawiele pożądanych cech. Przede wszystkim ma otwarty kod źródłowy i doskonałądokumentację. Udostępniona jest na przyjaznej dla użytkownika i biznesu licencjiLGPL (Lesser General Public License). Należy też podkreślić, że jest systematyczniei od wielu lat rozwijana. Bazuje na popularnym języku Java. Łatwo więc o jejprzenośność i adaptację do specyficznych wymagań. JADE jest też elastyczna podwzględem paradygmatów tworzenia aplikacji agentowej (np. tradycyjne podejścieobiektowe, metafora BDI dzięki rozszerzeniu JADEX [115], metafora przepływupracy (ang. workflow metaphor) dzięki rozszerzeniuWADE [158]).
Platforma JADE jest też stosunkowo popularna poza kręgami teoretycznymi. Wy-korzystywana jest m.in. przez Rockwell Automation, Telecom Italia iWhitestein Tech-nologies w prototypowych lub dedykowanych aplikacjach służących symulacji,monitorowaniu sieci telekomunikacyjnych, zarządzaniu procesem wytwórczymi dostawami czy wspomaganiu decyzji. Dobrym przykładem jest system kontroliprodukcji ProVis.Agent przygotowany przez Fraunhofer Institute for Information andData Processing.Więcej szczegółów, aktualną listę instytucji korzystających z JADEi zastosowańmożna znaleźć w [112].
Wszystko to sprawiło, że uznałem JADE za najlepszego, a jednocześnie najuniwersal-niejszego reprezentanta platform do budowy systemów wieloagentowych. Zresztą
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miałem okazję zapoznać się z JADE dogłębniej, gdy z jej użyciem, w ramach pracyinżynierskiej, budowałem własną aplikację wieloagentową.

Mechanizmy platformy
Platforma JADE pełni rolę warstwy pośredniej, ukrywając heterogeniczność roz-proszonego środowiska pracy systemu (różne systemy operacyjne, architekturykomputerów, sieci itp.). Dzięki temu, że platforma została wykonana w Java i ko-rzysta z popularnych protokołów komunikacji, można w łatwy sposób budowaći rozbudowywać system, a jednocześnie wykorzystywać już istniejące elementyinfrastruktury informatycznej (np. web serwisy, bazy danych, ale również systemyspadkowe).
JADE zapewnia bardzo wysoki poziom abstrakcji, dzięki czemu konstrukcja agentówi ich wzajemnej komunikacji jest relatywnie prosta. Wraz z samym środowiskiemuruchomieniowym, autorzy dostarczają kodery wiadomości, m.in. FIPA SL i XML(Extensible Markup Language), wtyczki do komunikacji z wykorzystaniem technolo-gii CORBA (Common Object Request Broker Architecture), choć domyślnie używa sięprotokołu HTTP lub wolniejszego, ale bezpieczniejszego HTTPS (HyperText TransferProtocol Secure). Dostarczane są także podstawowe elementy systemu zgodnego zespecyfikacją FIPA: bramka do komunikacji z innymi platformami, katalog agentówi usług oraz mechanizmy do kontroli działania agentów i platformy.
Od strony programistycznej wygląda to również prosto. Istnieją interfejsy i podsta-wowe klasy implementujące mechanizmy związane z szeroko pojętą agentowością:do komunikacji, współpracy z systemem wieloagentowym, zarządzaniem agentem,wyszukiwaniem agentów w systemie. Prócz tego istnieją dodatkowe klasy ułatwia-jące budowanie uniwersalnych systemów, tj. komunikacji opartej na zunifikowa-nych wiadomościach. Dzięki temu niemal automatycznie obiekty danych możnakonwertować w komunikat i odwrotnie (serializacja i deserializacja z kodowaniem).

Architektura systemu wieloagentowego
Wsystemie bazującym na JADE, oczywiście poza agentami, wyróżnia się następująceelementy:

∎ kontener główny i kontenery podrzędne,
∎ mechanizmy zarządzania agentami i monitorowania pracy plat-formy,
∎ katalog usług i agentów,
∎ opcjonalnie bramki do innych systemów wieloagentowych.

Ważnym pojęciem w JADE jest pojęcie kontenera (dalszy opis na podstawie [4]).Kontener logicznie reprezentuje środowisko w jakim znajduje się agent. Od strony
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fizycznej jest na ogół instancja JVM (Java Virtual Machine) z uruchomioną platformą,ale w jednej instancji maszyny wirtualnej może znajdować się teżwiele kontenerów.W zależności od tego czy kontener jest kontenerem głównym, czy podrzędnym,platforma jest klientem lub serwerem dla innych platform. Strukturę fizycznąsystemu wieloagentowy opartego o tę platformę można więc wyobrazić sobie jakostrukturę gwiazdy. Agenty nie widzą tej fizycznej budowy. Z ich punktu widzeniałączą się bezpośrednio z dowolnym innym agentem w systemie. Fizycznie jest tojednak możliwe tylko w obrębie jednego kontenera (a właściwie jednej instancjiJVM)—wykorzystywany jest dedykowany, niezgodny z FIPA protokół, zorientowanyna wydajność (za [4]). W pozostałych przypadkach JADE trasuje odpowiedniowiadomości na poziomie kontenerów— na styku kontenerów znajdują się bramkiprzekazujące ruch pomiędzy kontenerami z użyciem MTP, którym domyślnie jestHTTP (na podstawie [4]).
W systemie musi być kontener główny. Wszystkie pozostałe, zwane podrzędnymi, sązależnie od niego i muszą się w nim zarejestrować. Główny kontener charakteryzujesię obecnością dwóch specjalnych agentów (za [4]): katalogu usług— DF (DirectoryFacilitator), i agenta zarządzającego platformą— AMS (Agent Management System).JADE umożliwia uruchomienie mechanizmów zapewniających redundancję kon-tenera głównego. W przypadku awarii, zapasowy kontener (wraz z koniecznymiagentami) zostanie uruchomiony i przejmie rolę kontenera głównego (za [4]). Cowięcej, jeżeli agenty sąmobilne (co jest możliwe, gdy są niezależne od systemuw któ-rym zostały uruchomione) istnieje możliwość przeniesienia agentów (odzyskania)z uszkodzonych kontenerów.
AMS odpowiada za działanie agentów, ich uruchamianie i wyłączenie. Może kon-trolować cały cykl życia agenta. Pełni więc rolę rejestru agentów, zarządzającegocałym systemem wieloagentowym. Istotne jest to, że posiada imienną listę agentóww systemie. Pilnuje więc by nazwa agenta była unikalna. DF z kolei umożliwiaagentom wprowadzanie informacji o udostępnionych przez nich usługach, a takżewyszukiwanie agentów realizujących dane funkcje.
Ostatnim elementem systemu jest MTS. Jest on usługą umożliwiającą komunikacjęaplikacji wykonanej przy pomocy platformy JADE z innymi systemami wieloagento-wymi zgodnymi ze standardem FIPA (ale także z innymi kontenerami platformyw sieci). Standardowo JADE udostępnia ten element zrealizowany jako gniazda,CORBA lub protokół Jabber (za [4]).

Budowa agenta
Skomplikowane, współbieżne funkcje agentamogą być zaprogramowane za pomocądwóch architektur. Przede wszystkim można wykorzystać budowę wielowątkową,lecz jedynym wsparciem dla programisty jest tu synchronizowana kolejka odbior-cza wiadomości. Drugim rozwiązaniem jest symulacja współbieżności poprzezzachowania. Zachowania to w gruncie rzeczy metody przypominające automatystanów. Dzięki temu, że mają pamięć (numer stanu), mogą posłużyć do sterowaniaskomplikowanymi, sekwencyjnymi procesami pracy agenta. Współbieżność jest
12
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realizowana w ten sposób, że cyklicznie uruchamia się dane zachowanie, jedno podrugiem. Ponieważ nie ma tu wywłaszczania, to programista decyduje o czasie, naktóry kontrolę nad agentem przejmuje dane zachowanie (ochotnicze wywłaszcze-nie). Rozwiązuje to także problem synchronizacji dostępu do danych.
Aby zbudować agenta wystarczy tylko zaimplementować kilka metod odziedzi-czonych po klasie Agent. Do komunikacji z innymi agentami — w ogólności —wystarczą tylko dwie metody: do nadawania i odbierania wiadomości z kolejki. Takwysoki poziom abstrakcji znacznie upraszcza budowanie nawet skomplikowanychsystemów rozproszonych.
Platforma JADE jest, oczywiście, wyposażona także w bardziej zaawansowanemechanizmy. Istnieją gotowe klasy, które umożliwiają agentom:

∎ przeszukiwanie i rejestrację w katalogu,
∎ mobilność w obrębie systemu (migrację między instancjami plat-formy),
∎ monitorowanie stanu agentów,
∎ użycie gotowych scenariuszy komunikacji (ang. Interaction Proto-cols).

Podsumowanie
Ponieważ budowa systemów wieloagentowych nie jest bezpośrednim tematem tejpracy, poprzestanę na tym ogólnym opisie. Więcej informacji, nie tylko o samejplatformie, ale również o implementacji agentów i usług można znaleźć w książceDeveloping Multi-Agent Systems with JADE [4]. Sporo informacji dostępnych jest teżbezpośrednio na stronie platformy [111] w podręcznikach: JADE AdministrationTutorial [27], JADE Administrator’s guide [5], JADE programming for beginners [16]i JADE Programmer’s guide [6].
Z punktu widzenia rozwiązywanego problemu, warto natomiast podsumować i roz-szerzyć informacje na temat właściwości technicznych platformy JADE (w większo-ści odnoszące się również do innych rozwiązań):

∎ Architektura rozproszona.
∎ Komunikacja asynchroniczna, oparta o wiadomości.
∎ Kolejka wiadomości nie jest ani FIFO (First In First Out), ani priory-tetowa. Agent może pobrać z niej dowolną wiadomość w dowolnejkolejności.
∎ Agent może odmówić lub wręcz zignorować żądanie.
∎ Agenty mogą odnajdywać się bezpośrednio albo z użyciem usługkatalogowych.
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∎ Nazwa agenta jest unikalna. Instancji agenta może być wiele.
∎ Cyklem życia agenta zarządza platforma agentowa. Agenty mogąbyć powoływane do życia, zatrzymywane czy usuwane w trakciepracy systemu.
∎ Lokalne przetwarzanie może być zarówno równoległe, jak i jedyniewspółbieżne.
∎ Istnieje możliwość migracji agentów między instancjami platformy.
∎ Aplikacja może być zrealizowana w przy użyciu różnych metodyki różnych rozszerzeń. Platforma może być wykorzystana jedynie doorganizacji komunikacji w realizowanym systemie. Logika agentówmoże stanowić tylko część realizowanego systemu.
∎ Agenty mogą być proaktywne, reaktywne lub być mieszanką tychdwóch cech.

14



3. Podstawowe metody weryfikacji,nadzoru i poprawy działania aplikacji
Rozdział ten jest zwięzłym przeglądem zagadnień teoretycznych związanych z sze-roko pojętym testowaniem, profilowaniem i monitorowaniem. Tematyka ta jestogromna i z pewnością przedstawiony opis jest bardzo pobieżny. Niemniej głównymcelem jest ustalenie wspólnej podstawy dla dalszych rozważań.

3.1. Testowanie
We wstępie tej pracy powiedziałem, że testowanie odpowiada, w ogólności, na dwafundamentalne pytania: czy system działa poprawnie i czy realizuje wymaganiazdefiniowane przez klienta. Na początek trzeba jednak powiedzieć czym jest testo-wanie. W książce [21] autorzy wymieniają cztery podstawowe aspekty związanez testowaniem oprogramowania:

∎ „Zidentyfikowanie ryzyka, które można zmniejszyć poprzez testy.”
∎ „Przeprowadzenie testów dla zidentyfikowanych zagrożeń.”
∎ „Rozpoznanie momentu w którym wystarczająco przetestowano pro-dukt.”
∎ „Zarządzanie całym procesem testowania.”

Testowanie jest więc procesem ograniczenia strat i ryzyka niepowodzenia projektu.Proces ten powinien być zarządzany, tak by nie tylko można było ustalić programtestów, ale także optymalizować ten proces (czasowo i ekonomicznie).

3.1.1. Podstawowe metody testowania
W zależności od potrzeby i konkretnej sytuacji stosuje się różne specyficzne metodytestowania (np. wstrzykiwanie błędów czy ekstremalne testowanie już gotowegoproduktu). Na ogół są one jednak wariacją kilku podstawowych podejść do tegozagadnienia (np. pokrycie ścieżek bazuje na testowaniu strukturalnym, a pokrycieprzypadków użycia lub modelu przejść stanu na testowaniu funkcjonalnym).

3.1.1.1. Testowanie funkcjonalne
Testowanie funkcjonalne, zwane także testowaniem czarnej skrzynki (ang. black boxtesting), to „strategia testowania bazująca jedynie na wymaganiach i specyfikacji” [20].Nie jest więc potrzebna jakakolwiek wiedza o tym, jak testowane komponenty lub
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aplikacje są zbudowane. Copeland w [20] opisuje następująco przebieg testowaniatą metodą:
1. „Analiza wymagań i specyfikacji.”
2. „Przygotowanie zbiorów danych testowych (wejść) - poprawnychi niepoprawnych.”
3. „Dla w/w danych przygotowanie spodziewanych wyników (wyjść).”
4. „Dla każdego zbioru danych uruchomienie testu i porównanie warto-ści otrzymanej i oczekiwanej.”

Zaletą takiego podejścia jest przedewszystkimmożliwość wykorzystania tej technikiod momentu powstania pierwszej funkcji (metody) i dalej niezależnie czy są to testyjednostkowe, komponentów, systemowe, czy akceptacyjne. Niestety, bez względuna to, jak wiele różnych zbiorów danych się przygotuje, nie ma się nigdy pewności,jak dużo rzeczywistej logiki funkcji się przetestowało.

3.1.1.2. Testowanie statyczne
Testowanie statyczne to testowanie bez uruchamiania testowanego oprogramowa-nia. W książce [21] autorzy definiują dwa podstawowe cele testowania statycznego:

∎ „Zlikwidowanie błędów oprogramowania poprzez likwidację błędóww dokumentacji, na podstawie której powstaje to oprogramowanie.”
∎ „Zapewnienie oczekiwanego (przez użytkownika) działania oprogra-mowania.”

Oczywiście w tym kontekście do dokumentacji, oprócz technicznej i użytkownika,należą także projekty i analizy, dokumenty opisujące wymagania, plany testów,a czasami także kod.
Dalej autorzy definiują trzy podstawowe metody:

∎ „samosprawdzenie” (ang. desk checking),
∎ „inspekcja” (ang. inspection),
∎ „przegląd” (ang. walk-through).

„Pierwsza jest najmniej formalna. Sprowadza się bowiem do samodzielnego spraw-dzenia poprawności i spójności zawartości dokumentu przez jego autora. W drugieji trzeciej polega się raczej na niezależnej i obiektywnej ocenie osób trzecich.” „Wme-todzie drugiej, inspekcję przeprowadza ktoś w hierarchii wyżej, np. kierownik zespołulub projektu.” „Z kolei w trzeciej metodzie, najbardziej formalnej, przegląd jest prowa-dzony nie tylko przez autora i osoby związane z projektem, ale także przez klienta.”W efekcie wszystkich trzech wykrywane są błędy i nieścisłości, które się następniekoryguje.
16
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Zaletą jest to, że testowanie statyczne można rozpocząć od samego początku pro-jektu. Metoda znajduje zastosowanie zarówno na etapie zbierania wymagań, jaki programowania. Jest to też podejście efektywne i umiarkowanie kosztowne [21].Wadą jej jest to, że angażuje zasoby ludzkie, gdyż to podejście do testowania możebyć wspomagane właściwie tylko na poziomie organizacyjnym, tj. przez dobrepraktyki i narzędzia asystujące (np. w zgłaszaniu i śledzeniu błędów, w organiza-cji komunikacji lub przy projektowaniu, które ułatwiają wykrywanie nieścisłościw dokumentacji lub modelu).

3.1.1.3. Testowanie strukturalne
W [20] autorzy definiują testowanie strukturalne, które występuję także pod nazwątestowania białej (ang. white box testing) lub przezroczystej skrzynki, „jako testo-wanie bazujące na wewnętrznych ścieżkach, strukturze i implementacji badanegooprogramowania”.
Dalej autorzy przedstawiają schemat postępowania:
1. „Analiza implementacji.”
2. „Rozpoznanie ścieżek decyzyjnych.”
3. „Przygotowanie zbiorów danych wejściowych, które powinny akty-wować wybrane ścieżki.”
4. „Opracowanie oczekiwanych danych wynikowych.”
5. „Przeprowadzenie testów z wybranymi zbiorami danych wejściowychi porównanie wyników otrzymanych z oczekiwanymi.”

Zaletą takiego podejścia jest przede wszystkim pewność, że sprawdziło się wszystkieaspekty (ścieżki) testowanego elementu (choć nie jest to jednoznaczne z pełnymprzetestowaniem). Niestety, wadą jest to, że wraz z coraz wyższym poziomemskomplikowania zarówno elementów, jak i ich relacji miedzy sobą, testowanie tąmetodą staje się nieefektywne. Możliwych ścieżek jest po prostu zbyt wiele.

3.1.2. Model W (rozszerzony model V)
Trzeba sobie zdać sprawę, że metodyka testowania zależy także od sposobu i meto-dyki wytwarzania oprogramowania. Inaczej organizuje się testy w zależności odtego czy jest to model wodospadowy, lekki, spiralny itd. Jedno jest jednak pewne,testy należy wykonywać od samego początku wytwarzania oprogramowania, cho-ciażby wykorzystując podejście statyczne.
Typowym przykładem sposobu organizacji testowania jestmodel V. Zorientowanyjest on wokółmodelu wodospadowego, ale z łatwością można go zaadaptować doinnych metodyk. Model ten skupia się na relacji pomiędzy projektem, kodowaniema testowaniem. Wiąże kolejne etapy projektu z odpowiadającymi mu etapami testo-
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Rysunek 3.1:Model W.

wania systemu. Rozwinięciemmodelu V jestmodel W, który uwzględnia dodatkowopotrzebę przygotowania wcześniej planów testów dla danego etapu (zob. rys. 3.1).
Oba modele są bardzo różnie przedstawiane w literaturze. Ilość kroków, kolejnośći typ wydają się mieć raczej znaczenie drugorzędne. Na przykład często projektowimodułów odpowiadają testy jednostkowe. Ja jednak rozróżniam te dwa etapy (tj.testy modułowe i jednostkowe), ponieważ uważam, że:

∎ projekt testów nie ma sensu dla testów jednostkowych,
∎ testy modułowe dość dobrze odpowiadają testom agenta, a jedno-cześnie testowanie agenta i testy jednostkowe to dwa różne zadania.

Dlatego uważam, że najistotniejsza informacja, jaką niesie ten diagram, jest taka,że wraz ze wzrostem złożoności aplikacji testy mają coraz wyższy poziom abstrak-cji. Na zaproponowanym przeze mnie diagramie wyróżniłem następujące etapytestowania:
Testowanie jednostkowe odpowiada za testowanie implementacji po-szczególnych funkcji i procedur (w przypadku agentów nie dotyczyto jednak procedur związanych z działaniem w systemie wieloagen-towym).
Testowanie modułowe odpowiada za testowanie poszczególnych, moż-liwie niezależnych i wyizolowanych modułów systemu informatycz-nego. Modułem może być określona funkcja (np. konwersja liczby
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na postać słowną lub interfejs dostępu do bazy), komponent, biblio-teka lub, w przypadku systemów wieloagentowych, poszczególnefunkcje agenta (np. rozumiane jako zachowania), czy nawet samagent.
Testowanie integracyjne odpowiada za testowanie poprawności współ-pracy poszczególnych modułów. W przypadku systemu wieloagen-towego testuje się poprawność komunikacji, ale także poprawnośćrozproszonej logiki aplikacji.
Testowanie systemowe odpowiada testowaniu całego systemu infor-matycznego w środowisku maksymalnie zbliżonym do docelowego(produkcyjnego). Na tym etapie zwraca się uwagę nie tylko na to,czy dana aplikacja spełnia postawione wymagania i poprawnie re-alizuje wytyczone cele, ale również testuje się spełnienie wymagańniefunkcjonalnych, takich jak wydajność, niezawodność itd.
Testowanie akceptacyjne celem nie jest wyszukiwanie błędów, a jedy-nie pokazanie, czy oprogramowanie spełnia wymagania zdefinio-wane przez zleceniodawcę. Ten typ testów jest na ogół przeprowa-dzony już przez samego klienta lub co najmniej z jego udziałem.

W przypadku innych metodyk poszczególne fazy mogą wyglądać inaczej. Na przy-kład w metodyce ekstremalnej sterowanej testami produkt można budować w ite-racjach. W każdej iteracji przygotowuje się najpierw testy, które aplikacja powinnaprzejść, zanim rozpocznie się implementacje samych funkcji. Nie wyróżnia się więcani etapu w procesie wytwarzania oprogramowania, ani w procesie testowania (np.jednocześnie testuje się jednostki, ich integrację i prowadzi się testy akceptacyjnez klientem).

3.2. Debugowanie
W pewnym sensie debugowanie jest procesem podobnym do testowania. O ilejednak celem testowania jest stwierdzenie obecności błędu, o tyle debugowaniepolega na znalezieniu i usunięciu jego przyczyny.
Debugowanie to jeden z najmniej sformalizowanych i zdefiniowanych procesóww inżynierii oprogramowania. Należy bardziej do domeny i warsztatu programisty.Niemniej dostępnych jest kilka opracowań i analiz tego zagadnienia. Chyba jedynymprzetłumaczonym na język polski podręcznikiem poświęconym debugowaniu jestksiążka [15]. Jest to dobre wprowadzenie do tego tematu, zwłaszcza że zwracauwagę na to, że debugowanie nie musi być działaniem chaotycznym. W szczegól-
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ności ciekawa jest próba sformalizowania tego procesu. Butcher [15] zdefiniowałnastępujące kroki:
1. „Reprodukcja.”
2. „Diagnoza.”
3. „Naprawa.”
4. „Refleksja.”

Autor definiuje reprodukcję jako „wypracowanie sposobów na niezawodną i wygodnąpowtarzalność poszczególnych aspektów błędnego zachowania aplikacji”. Dodatkowozauważa też, że najlepszym sposobem może być przygotowanie testu lub testów,które potrafią automatycznie wywołać analizowany błąd.
Diagnoza to „formułowanie i eksperymentalne weryfikowanie hipotez, zmierzającedo ostatecznego ustalenia rzeczywistej przyczyny zaistniałych błędów”. Autor zapro-ponował trzy ogólne metody weryfikowania hipotez:

∎ badanie wewnętrznego stanu programu (np. debuggerem lub przypomocy rozbudowanego logowania),
∎ sterowanie danymi wejściowymi,
∎ modyfikacja logiki programu.

Naprawa to „zaprojektowana i urzeczywistniona zmiana w kodzie źródłowym w celuwyeliminowania konkretnego błędu”. Oczywiście nie może ona wprowadzić nowychbłędów lub niejawnie zmienić specyfikacji programu.
I wreszcie refleksja, czyli, parafrazując autora, próba odpowiedzi na pytanie o:

∎ genezę błędu,
∎ obecność analogicznych błędów w innych miejscach systemu,
∎ metody przeciwdziałania w przyszłości.

Jest to bardzo pragmatyczne podejście do tego procesu. Niezależnie jednak czyprogramista zaadaptuje przytoczony algorytm do swojego warsztatu, czy też wyko-rzysta inne (np. najlepsze praktyki pracodawcy, własne doświadczenie i intuicję)heurystyki naprawiania błędów, pewne jest że z debugowaniem zetknie się w pierw-szej kolejności.

3.3. Profilowanie
Profilowanie to proces zbierania danych diagnostycznych (metainformacji) o sposo-bie działania systemu komputerowego. Na ogół są to dane o tym, jak długo badany
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obiekt działał, jak zarządzał pamięcią, do jakich zasobów się odwoływał itp. Danete następnie służą do konstrukcji testów wydajnościowych i są podstawą do analizymożliwych metod optymalizacji.
Z założenia proces ten jest jednak obarczony błędem. W szczególności, im dokład-niejsze pomiary, bardziej szczegółowe dane diagnostyczne w skali mikro i makro,tym silniejszy wpływ na monitorowany system. To wynika nie tylko z powodusamego zbierania dodatkowych informacji. To także efekt użytych narzędzi, którew różnym stopniu ułatwiają i automatyzują ten proces wprowadzając dodatkowynarzut obliczeniowy, pamięciowy lub synchronizacyjny.

3.3.1. Testy wydajnościowe
Zdarza się, że wobec konstruowanego systemu informatycznego stawiane są nie-funkcjonalne wymagania, takie jak: szybkość reakcji, ilość jednocześnie obsługi-wanych użytkowników lub graniczne obciążenie, przy którym system przestaniepracować. Żeby odpowiedzieć na pytanie czy system jest w stanie je spełnić, trzebaprzeprowadzić testy wydajnościowe.
Testy wydajnościowe dzieli się ze względu na szczegółowość na:

∎ niskiego poziomu (dotyczące np. poszczególnych metod),
∎ wysokiego poziomu (dotyczące wybranych scenariuszy użycia),

a ze względu na przeznaczenie na:
∎ obliczające miary (np. szybkość wykonywania danej metody),
∎ testujące tolerowane obciążenie (np. ilość maksymalnie obsługiwa-nych klientów).

Należy pamiętać, że testy nie identyfikują wprost źródła problemów, a raczejinformują tylko czy dany problem może występować czy nie. Identyfikację źródłaproblemów wspomagają dopiero zebrane podczas testów dane diagnostyczne.

3.3.2. Optymalizacja
Optymalizacja to proces podobny do debugowania. Po zidentyfikowaniu błędówwydajnościowych za pomocą testów można przystąpić do ich naprawy. Nie należyjednak od razu zaczynać od przepisywania kodu.
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Donald Knuth stwierdził kiedyś (cytat za [58]), że:
Powinniśmy unikać mikrooptymalizacji, powiedzmy w 97% przy-padków: przedwczesna optymalizacja jest źródłem wszelkiegozła.1

Autor [58] rozwija tę myśl dalej: optymalizacja niepoparta testami i analizą na ogółprowadzi do błędów w kodzie (obniża jego jakość) i zazwyczaj jest stratą czasu.Zysk jest niewielki, a obiektywnie korzystniej byłoby wybrać prostsze i czytelniejszerozwiązania.
Oczywiście, czasem przeprowadzenie optymalizacji, nawet mikro, jest wskazane.Dlatego, biorąc za wzór definicję procesu debugowania, mógłbym zaproponowaćnastępujący schemat postępowania:
1. Za pomocą testu wydajnościowego zidentyfikuj problem.
2. Przeprowadź analizę danych testowych w kontekście zebranychdanych diagnostycznych z uruchomienia i zdefiniuj możliwie wielehipotez.
3. Oszacuj zysk i koszt zmian dla każdej hipotezy. Wybierz najkorzyst-niejsze rozwiązanie.
4. Zweryfikuj za pomocą testów wydajnościowych wybraną hipotezę.Jeśli wynik niezadowalający cofnij zmianę i/lub wybierz kolejną.
5. Zweryfikuj za pomocą testów (najlepiej automatycznych) popraw-ność nowego rozwiązania.

Najpoważniejszym problemem procesu optymalizacji jest przygotowanie odpo-wiednich scenariuszy i warunków przeprowadzania testów. Nie tylko muszą byćone tak skonstruowane, żeby weryfikowały postawione hipotezy. Potrzebny jestkompromis w konstrukcji (planie) testu, który pogodzi jego powtarzalność (abymożna było zweryfikować zysk z wprowadzonych zmian) i czas trwania, z próbąodzwierciedlenia działania systemu w neutralnych warunkach. Duży nacisk należypołożyć na krótki czas pracy testu i krótkie tzw. zerowanie środowiska, w którymsystem jest testowany (np. czyszczenie bazy danych, czyszczenie pomięci podręcznejitd.).

3.3.3. Przedmiot testów
Intuicyjnie wydajność kojarzy się przede wszystkim w kategoriach szybkości dzia-łania, a więc czasu reakcji, ilości transakcji na sekundę itp. Na ogół więc uwagęogniskuje się na algorytmy nieadekwatne i nieoptymalne do stawianego problemu.To również źle zaprojektowane, zbyt duże lub niepotrzebne ścieżki krytyczne.

1 „We should forget about small efficiencies, say about 97% of the time: premature optimization isthe root of all evil.”
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Wreszcie nieużycie równoległego przetwarzania, gdzie jest to nie tylko możliwe, alei proste.
Należy jednak pamiętać, że wielu wypadkach ważny jest sposób, w jaki budowanysystem obchodzi się z innymi zasobami niż czas procesora, np.:

∎ pamięcią operacyjną i masową,
∎ semaforami, indeksami, wątkami,
∎ przepustowością łącza sieciowego.

Mimo znaczącego obniżenia cen, zasoby sprzętowe nadal są ograniczone. Z jednejstrony wyczerpują je nowe, niewyobrażalne wcześniej wolumeny danych. Z drugiejstrony zaistniała sytuacja rozluźnienia dyscyplinę. I dotyczy to nie tylko algoryt-mów.
W przypadku pamięci operacyjnej są to, oczywiście, jej wycieki. Na przykładw Java to taki sposób pisania algorytmów, który uniemożliwia prawidłowe działanieprocesu Garbage Collector. Dotyczy to również pamięci masowej. Hojne zapisywanielogów do pliku, generujące nikomu niepotrzebne gigabajty danych (np. strukturęzapytań wysłanych przez Hibernate do bazy danych). To również przechowywaniedanych w nieodpowiedni lub nieoptymalny sposób (np. w pliku zamiast w baziedanych).
To często także błędne użycie mechanizmów systemowych czy aplikacyjnych.Przykładem jest nadmiar indeksów (problem przy ładowaniu danych) lub ichnieodpowiednia konstrukcja (indeksy bitmapowe na często zmieniających siękolumnach i przy częstym ładowaniu danych) w bazach danych. Podobnie sprawama się z niedopasowaniem użytych mechanizmów do rzeczywistego obciążenia.Częstym przykładem tego może być wykorzystanie parsera DOM (Document ObjectModel) (wygodnego, ale pamięciożernego) zamiast SAX (Simple API for XML)/StAX(Streaming API for XML) (dużo trudniejsze poruszanie się po dokumencie, ale zato oszczędność pamięci i szybkość) do przetwarzania ogromnych dokumentóww formacie XML.
Na najniższym poziomie to wykorzystanie błędnych struktur danych, np. Array-List zamiast LinkedList, w przypadku gdy elementy będą dodawane, a rozmiarnie jest z góry znany (przynajmniej tak głosi teoria). W przypadku komunikacjisieciowej niedopasowanie formatu danych do obciążenia. Wykorzystanie danychtekstowych (w szczególności w formacie XML), gdzie stosunek struktury opisującejinformację do nie samej potrafi być wyjątkowo niekorzystny.
To oczywiście bardzo nieliczne przykłady, które pokazują jak w wielu miejscachmogą czyhać pułapki. Jednak najistotniejszy wniosek płynąc z tego pobieżnegoprzeglądu jest taki, że wielu problemów nie da się zidentyfikować bez przeprowa-dzenia odpowiednio zaprojektowanych testów. Testów które oddadzą rzeczywistywpływ ilości danych, równoległych sesji itd. na działanie systemu (np. inaczej za-chowuje się indeks i pusta tabela do której ładuje się jeden milion wierszy, a inaczej
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zachowuje się ta tabela i indeks, jeśli ma jeden miliard wierszy i ładujemy kolejnymilion). Dlatego teżwiele problemów daje znać o sobie dopiero przy eksploatacjisystemu produkcyjnego.
Na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, że testuje się i optymalizuje także zu-życie energii elektrycznej (np. przykładem takiego narzędzia jest PowerTOP [143]).Ma to szczególne zastosowanie w różnego rodzaju systemach wbudowanych. Nie-mniej ma to także znaczenie dla superkomputerów czy serwerowni. Mniejszezużycie energii to więcej niż proporcjonalnie mniejsze rachunki za energię. Totakże oszczędność na awaryjnym zasilaniu czy klimatyzacji.

3.4. Monitorowanie
Monitorowanie to mechanizm będący składową w procesie debugowania, ale ma-jący swe zastosowanie równieżw testowaniu i profilowaniu. Sama nazwa wskazuje,że jest to proces nadzoru. W szczególności umożliwia on podgląd wewnętrznegostanu aplikacji i jej działania. Sposoby w jaki to jest realizowane można podzielićna:

∎ pasywny,
∎ aktywny.

3.4.1. Monitorowanie pasywne
Pasywny sposób monitorowania to poleganie na informacjach diagnostycznychdostarczanych przez sam program. Tradycyjnie są to logi. Ale mogą być to takżezrzuty pamięci, a przypadku prostszych interfejsów kody dźwiękowe lub sygnałyświetlne (np. z wykorzystaniem diod). Nie ma tu znaczenia, czy kod zbierający infor-macje został napisany przez użytkownika (np. z użyciem dedykowanej biblioteki),wstrzyknięty przez instrumentację lub napisany jako aspekt.
Problemem tego podejścia jest przede wszystkim słaba struktura zbieranych ko-munikatów. Z jednej strony jest to wina formatu logów, które na ogół nie są zo-rientowane na przetwarzanie automatyczne, a raczej przeznaczone dla człowieka.Z drugiej strony prawidłowe logowanie wymaga żelaznej dyscypliny. Szczególniepomocne może być tu programowanie aspektowe, które umożliwia uwspólnieniepożądanej konfiguracji i sposobu logowania w rożnych miejscach aplikacji.
Innym problemem jest brak szerszego kontekstu, np. transakcji, użytkownika itd.Utrudnia to analizę logów. Podobnie sytuacja ma się w przypadku systemów współ-bieżnych i rozproszonych. Nawet jeśli uda się scalić rozproszone logi z różnychlokalizacji, to nadal pozostaje problem analizy współbieżnych wątków czy rozpro-szonego przetwarzania (wynikający chociażby z niezsynchronizowanych zegarów).
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Mimo to, zaletą takiego podejścia jest przedewszystkim jego uniwersalność i łatwośćużycia. Jest to też relatywnie szybkie rozwiązanie, zwłaszcza umiarkowanie stoso-wane. Poza tym dobrze zaprojektowany system logujący, jak również format logów,potrafi zmniejszyć wymienione wyżej niedostatki. Wreszcie, w przeciwieństwiedo monitorowania aktywnego, monitorowanie pasywne może i często pozostajeczęścią systemu produkcyjnego.

3.4.2. Monitorowanie aktywne
Aktywny sposób monitorowania to możliwość dostępu do dowolnej części badanegoprogramu niezależnie od zamierzeń autora, a czasem wprost przeciwnie, np. przyłamaniu zabezpieczeń antypirackich (ang. cracking).
Tradycyjnie monitory aktywne nazywa się debuggerami. Umożliwiają one podglądwartości zmiennych, przegląd stosu lub nawet wstrzyknięcie kodu (np. zmieniają-cego wartość zmiennej lub wyrzucającego wyjątek).
Przede wszystkim jest to rozwiązanie dość obciążające pracę maszyny. Przetwa-rzanie krokowe potrafi ukryć działanie błędów synchronizacji, ponieważ potrafizmienić przetwarzanie współbieżne w sekwencyjne. Wreszcie śledzenie wielkiegoobszaru rozpiętego pomiędzy wieloma różnymi modułami lub warstwami aplika-cji, przetwarzania asynchronicznego lub wielowątkowego, czy chociażby długichskomplikowanych pętli jest co najmniej uciążliwe. Poza tymw przypadku systemówrozproszonych takie monitorowanie jest trudne do jednoczesnej koordynacji.
Jest to też proces, który zdecydowanie trudno zautomatyzować (choć pewną po-mocą są tzw. pułapki). Wymaga on aktywnego uczestnictwa i nadzoru. Brakujemożliwości zapisania jego przebiegu do późniejszej analizy. To dlatego, że z jednejstrony dostępny jest ogrom informacji. Z drugiej zaś strony jest to jednak processpontaniczny, gdy wybierane są informacje tylko te, które wydają się w danej chwilipotrzebne, a których kontekst znany jest tylko obserwatorowi.
Jednak dzięki możliwości pracy krokowej debuggery umożliwiają analizę dzia-łającego programu instrukcja po instrukcji. Przez to znacząco ułatwiają analizębłędów, a więc stanowią wygodny mechanizm wspomagający debugowanie. Moni-torowanie aktywne może być także wspierane przez sprzęt komputerowy, systemoperacyjny, wirtualną maszynę czy emulator, zmniejszając tym samym wpływ namonitorowaną aplikację.

3.5. Metodyki
Na koniec przedstawiam jeszcze szybki przegląd popularnych metodyk związanychz wytwarzaniem oprogramowania. Chciałbym zwrócić uwagę na dwie grupy:

∎ metodyki sterowane testami,
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∎ metodyki zorientowane wokółmodelu problemu.
Oczywiście, są też inne metodyki, jak tradycyjny model wodospadowy, metodykizwinne/lekkie (ang. agile), RUP ([IBM] Rational Unified Process) itd. Jednocześnie cochwila pojawiają się kolejnemetodyki sterowane: funkcjami, ryzykiem, prototypami,wymaganiami, danymi itd. Niemniej wyróżniłem tylko te dwie grupy ze względu nato, że uważam je za istotnie powiązane z tematyką tej pracy.

3.5.1. Metodyka sterowana testami
3.5.1.1. Test-Driven Development
TDD, od ang. Test-Driven Development, to metodyka wytwarzania oprogramowania,gdzie punktem wyjścia jest nie kod, a testy (w szczególności jednostkowe testyautomatyczne). W założeniu dopiero po powstaniu testu powinien powstać kod,który zostałby przez ten test zweryfikowany.
Testy są wiec formalnym sposobem opisu kontraktów i założeń. Mogą precyzowaćdokładnie interpretację wymagań. Stanowią więc aktualną i spójną dokumentację.Jednocześnie położenie nacisku na jak najpełniejsze przetestowanie wpływa nato, że łatwo kod zmieniać i wychwytywać błędy regresji. Prowadzi to więc dobezpieczniejszego wprowadzania zmian i poprawek oraz debugowania.
Do wad tego podejścia można zaliczyć konieczność refaktorowania kodu testówrównolegle z kodem aplikacji. Każda istotna zmiana architektury, wymagań, założeńczy interpretacji wymaga znacznie większego wysiłku. Zaznaczyć zresztą trzeba,że takie zmiany można sobie wyobrazić często. Wynika to oczywiście z tego, żesamo podejścia skupia się na projektowaniu niskopoziomowy (od szczegółu doogółu). Konsekwencje tego to przedewszystkim różna jakość koduwposzczególnychmodułach oraz niebezpieczeństwo wielokrotnego implementowania podobnychfunkcji— złamanie pragmatycznej zasady DRY od ang. Don’t Repeat Youself.
Wreszcie zorientowanie kodu na testy wpływa na samą jego budowę. Prowadzibowiem często do konieczności łamania zasad dobrej struktury, w szczególnościhermetyzacji (czyli ukrywania szczegółów implementacji). Jednocześnie należy pod-kreślić, że, w większości przypadków, wymuszenie testowalności na architekturzeprowadzi do lepszego, prostszego i bardziej przejrzystego kodu (przynajmniej naniskim poziomie), ponieważ wymusza zapewnienie pojedynczej odpowiedzialnościobiektom oraz jawne definiowanie zależności.

3.5.1.2. BDD/ATDD
BDD, od ang. Behavior-Driven Development, czyli wytwarzanie oprogramowaniasterowane opisem zachowań, jest rozwinięciem TDD. Rozszerzenie wynika z kon-statacji, że test często opisuje w gruncie rzeczy oczekiwane zachowanie aplikacji.
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TDD nie definiuje poziomu, na jakim powinien odbywać się test. Ze względu jednakna podejście w pewnym sensie kładzie nacisk głównie na testowanie niskopozio-mowe. Z kolei BDD orientuje się na wysokopoziomowe zachowania, jakich oczekujepo aplikacji użytkownik (choć nie wyklucza towcale testowania niskopoziomowego).Jednocześnie kładzie nacisk na nadanie formalnej struktury konstruowanym te-stom (jawne wyróżnienie obiektów testowanych, wykonywanych operacji na nichi oczekiwanego rezultatu).
Punktem wyjście jest więc dla BDD wymaganie lub część wymagania funkcjonal-nego w postaci luźnego opisu biznesowego scenariusza użycia (ang. user story). Napodstawie tego konstruuje się tzw. opowiadanie (rozumiane również jako specyfika-cję). Opowiadanie definiuje aktorów i ich role, opisuje ich zasoby (dane wejściowe)i akcje na nich. Następnie przedstawia ich cele i warunki określające ich realiza-cję. Opowiadanie budowane jest z użyciem prostego, dedykowanego języka dome-nowego BDD. Tak przygotowane opowiadanie zostaje następnie odzwierciedlonew uporządkowanej strukturze kodu testu.
Moim zdaniem, BDD stanowi raczej uzupełnienie TDD niż jego udoskonalenie.Trudno mi sobie wyobrazić testowanie wysokopoziomowe bez przeprowadzeniatestów niskiego poziomu. Dlatego główny zysk, jakim miałoby być ograniczenietego, co ma być testowane, jest fikcją. Jednocześnie BDD dziedziczy wady i zalety poswoim protoplaście. Co najwyżej zwiększenie poziomu abstrakcji może wpłynąć naodporność na zmiany w niskopoziomowej strukturze kodu.
ATDD, od ang. Acceptance Test Driven Development, w ogólności można uważać zainną nazwę dla BDD [29]. Jednakże myślę, że występują pewne znaczące różnice.Cel jest, oczywiście, taki sam— zdefiniowanie działania aplikacji, poprzez podanieprzykładów, jak ma się zachowywać w określonych sytuacjach. W przeciwieństwiejednak do BDD, opis struktury testu jest mniej formalny. Nacisk położono bardziejna odwzorowaniu kroków testu na kroki z opisu specyfikacji, a więc kroki bizne-sowe. Nie powstaje więc pośrednie opowiadanie, lecz podstawą jest bezpośrednibiznesowy scenariusz użycia lub przykład użycia.

3.5.2. Metodyka zorientowana wokółmodelu
Metodyki zorientowane wokółmodelu to bardzo szerokie zagadnienie. Punktemwyjścia jest usytuowania modelu w centrum procesu wytwarzania oprogramowa-nia. To do modelu przekształca się wymagania i z modelu powstaje w kolejnychprzybliżeniach/iteracjach kod.
Model staje się więc punktem odniesienia. Splata wymagania biznesowe z ichrealizacją. Oferuje więc sformalizowany, a jednak niezależny od implementacjisposób opisuwymagań oraz ich realizacji. Oczywiście trudno oczekiwać by zmodeluudało się wygenerować kod w pełni realizujący modelowane funkcje. Jednak, bezwątpienia, można generować szablony metod, kadłubki obiektów z zachowaniemoczekiwanych relacji między nimi.
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Rozwijając dalej tę myśl można dojść do wniosku, że bardziej szczegółowy modelprowadzi do coraz bardziej kompletnego kodu. Jednocześnie pewne aspekty opro-gramowania są powtarzalne i ich realizacja może być zunifikowana. Oznacza to, żepewne generyczne funkcje, które nie dotyczą ściśle specyfiki rozwiązywanego pro-blemu, mogą być lepiej opisane modelem i praktycznie kompletnie wygenerowane.Pewną analogią mogą być tu komponenty. Takie uniwersalne fragmenty modelumogą być lepiej opracowane i przetestowane, a zatem zwiększać sumaryczną nieza-wodność całego rozwiązania (przynajmniej w teorii).
Jednak interesuje mnie bardziej koncepcja generowania testów. Jest to możliwie,ponieważ narzędzia te mają do dyspozycji informacje o strukturze (a więc prawdo-podobnym sposobie implementacji), ale również działaniu (np. dzięki diagramomczynność) lub interakcji (dzięki diagramom sekwencji). Na przykład na podstawiedefinicji OCL (Object Constraint Language), można próbować budować automa-tyczne generatory danych i definiować asercje na działanie obiektów. Posiłkując sięwiedzą z modelu, można próbować weryfikować system, dowodzić poprawności,a nawet symulować.
Zapewne większość tych mechanizmów to dopiero pieśń przyszłości, zwłaszczaw obszarze narzędzi uniwersalnych. Chciałbym przedstawić jednak dwie koncepcje:MDA i DSM. Granica między między nimi jest dość umowna. W zależności odperspektywy można powiedzieć, że:

∎ to przeciwstawne podejścia,
∎ DSM jest szczególną implementacją koncepcjiMDA,
∎ lub wreszcie, żeMDA, jak również DSM traktują o tym samym.

Zgadzam się, że obydwa podejścia prowadzą w gruncie rzeczy do tego samego celu.Jednak przegląd narzędzi skłonił mnie do wniosku, że osiągnięcie tego samegoefektu jest w obu podejściach realizowane odmiennie.
Narzędzia MDA, od ang. Model Driven Architecture, dość silnie bazują na językumodelowania UML (Unified Modeling Language) (choć trzeba przyznać, że nie jestto formalne wymaganie). Ma to swoje wady, jak i zalety. Zaletą jest to, że jestto notacja bardzo popularna, doskonale opisana i relatywnie dość prosta. Wadąjest natomiast to, że opis dostosowuje się do jednej notacji i języka. Te zaś bazujena niskopoziomowych bytach z uniwersum programowania obiektowego, a więcklasach i obiektach. Pewnym rozwiązaniem tego problemu są tak zwane profile,np. SysML (Systems Modeling Language). Z drugiej strony łatwość odzwierciedleniaw język obiektowy może być argument za wybraniem tej metodyki.
Organizacja OMG (Object Management Group), twórca standarduMDA, oferuje takżestandardy towarzyszące. Te przede wszystkim opisują metody transformacji modeli,ale również ich współdzielenia i organizacji.
Z kolei narzędzia DSM (od ang. Domain-Specific Modeling) w przeciwieństwie doMDA, dostosowują język i notację do domeny problemu. Dzięki temu model może
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być lepiej dostosowany do rozwiązania danego zadania. Z drugiej strony jegozastosowanie bywa ograniczone do jednego problemu lub jednej organizacji. Tozaś oznaczać może większy nakład pracy i kosztów związany z przygotowaniemnarzędzi.
Ponieważ DSM bazuje silnie na językach domenowych DSL (Domain-Specific Lan-guage) [26], możliwe jest lepsze sprawdzanie składni i poprawności budowanychkonstrukcji. Do budowy tych języków często wykorzystuje się języki skryptowe, jakRuby lub Groovy, które oferują elastyczną składnię (ang. syntax suger) i wsparciedla metaprogramowania. Innym rozwiązaniem jest wykorzystanie tzw. „generatorakompilatorów”, który, na podstawie zdefiniowanej gramatyki i opisu transformacji,jest w stanie skonwertować formalny opis w domenie problemu na opis w uniwer-salnym języku programowania, np. Java.
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4. Przegląd literatury i rozwiązań
Rozdział ten jest poświęcony narzędziom wspomagającym wytwarzanie i utrzymy-wanie oprogramowania. Punktem wyjścia są rozwiązania generyczne, a więc takie,które można zastosować niezależnie od architektury oprogramowania. W dalszejkolejności omawiam rozwiązania dedykowane lub zaadaptowane na potrzebysystemów wieloagentowych. Wreszcie omawiam też pomysły zawarte w przeanali-zowanej literaturze dotyczącej tego zagadnienia.
Rozdział ten podzielny został tematycznie. Podobnie jak dla rozdziału poprzedniego,kryterium podziału to szeroko rozumiane testowanie, debugowanie, optymalizacjai monitorowanie. Chcę podkreślić jednak, że większość z omówionych narzędziznajduje zastosowanie w więcej niż jednej kategorii.
Jak jużwspomniałem, nie skupiłem się wyłącznie na narzędziach dedykowanychsystemom agentowym, ponieważwiele klas problemów jest wspólna i dla innycharchitektur (w szczególności aplikacji rozproszonych, np. SOA, czy klient-serwer),a wiele z omawianych problemów jest wprost niezależna nawet od języka progra-mowania.
Natomiast w swoim przeglądzie skupiłem się głównie na platformie Java. Z jednejstrony spowodowane jest to tym, że ze względu na łatwą przenośność kodu, językten jest często wykorzystywany do budowy systemów i platform wieloagentowych.Z drugiej strony należy też powiedzieć, że Java, ze względu na swoją popularnośći elastyczność wirtualnej maszyny, przoduje w dostępie do nowoczesnych roz-wiązań, koncepcji i narzędzi. Wreszcie mając do wyboru podobne rozwiązania,wybierałem te, które lepiej się zintegrują z już wcześniej opisanymi.
Mam świadomość, że z pewnością nie do wszystkich istotnych narzędzi udało misię dotrzeć. Być może niektóre niesłusznie pominąłem, błędnie nie dostrzegająctkwiącego w nich potencjału. Natomiast świadomie zrezygnowałem z wielu klas na-rzędzi, ponieważ uznałem, że są zbyt niezależne od architektury oprogramowania.I choć są wsparciem dla programisty, ich analizy nie wniosłaby nic do tematu tejpracy. Są to narzędzia, takie jak: systemy raportowania błędów (Trac), zarządzaniakodem źródłowy (Git), wspierające ciągłą integrację (Jenkins CI), umożliwiającepracę grupową (Sharepoint), zarządzające cyklem kompilacji (Maven), modelujące(Enterprise Architect) czy wreszcie monitorujące stan i zasoby serwerów (Ganglia).
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4.1. Przegląd rozwiązań generycznych
4.1.1. Testowanie
Testowanie wydaje się być najbardziej innowacyjną dziedziną spośród omawianychtu kategorii. Narzędzia można podzielić ze względu na zastosowanie. Wyróżniłemwięc narzędzia do:

∎ automatyzacji,
∎ konstrukcji atrap,
∎ oceny testu,
∎ analizy statycznej.

4.1.1.1. Automatyzacja
Automatyzacja testowania zmieniła oblicze tego procesu. Koncept jest bardzo prosty:niech testy mają postać małych programów, które konfigurują środowisko testu,dostarczają danewejściowe, pobierają danewyjściowe i weryfikują ich poprawność.Narzędzia automatyzujące oferują jednak o wiele więcej.
Przede wszystkim takie podejście umożliwia ciągłą weryfikację i jako jej rozsze-rzenie, ciągłą integrację. Testowanie może być częścią procesu kompilacji bądźpoprzedzać zapis do wspólnego repozytorium kodu źródłowego. Ma to o tyle zna-czenie, że jest to najskuteczniejsza broń przeciwko błędom regresji.
Automatyzacja procesu testowania jest jednocześnie podstawą metodyk sterowa-nych testami (TDD). Ma też nieocenione zasługi dla procesu debugowania.

TestNG
Klasycznym przykładem i jednocześnie jednym z pierwszych tego typu narzędzibył JUnit [127]. Jest on wciąż standardem narzędzia automatyzującego testy jed-nostkowe, ale ja skupię się na prezentacji TestNG [153], które znacząco rozszerzamożliwości oferowane przez protoplastę. Szczegółowo wszystkie zagadnienia doty-czące TestNGmożna znaleźć w podręczniku użytkownika [8]. Opierając się na nim,przedstawię kilka kluczowych i uniwersalnych zagadnień.
Przede wszystkim TestNG jest narzędziem wspierającym i automatyzującym testo-wanie jednostkowe. Oznacza to przede wszystkim, że upraszcza budowę progra-mów, realizujących automatyczne testy. Oferuje więc mechanizmy umożliwiającekonfigurację środowiska i rozszerzony zestaw asercji.
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Mechanizmy konfiguracji środowiska są o tyle ważne, że umożliwiają zawarciew jednym miejscu wspólnej konfiguracji wstępnej obiektu (nawet tak banalnej jakpo prostu jego utworzenie). Upraszcza to i przyśpiesza budowę testów, a poza tympozwala uniknąć powtarzania kodu i konieczności utrzymywania go równoleglew różnych miejscach. Rozszerzone asercje automatycznie dostarczają dodatkowychinformacji diagnostycznych (np. jakie wartości były porównywane).
Innym pożądanym mechanizmem jest możliwość przyporządkowywania testówdo wielu różnych grup. Umożliwia to uruchamianie testów nie tylko na podstawielokalizacji (czyli pakietu), ale też uwzględniając lub pomijając pewne kategorie.Umożliwia to na przykład podział testów na szybkie i wolne, a więc takie któresą uruchamiane zawsze i takie które są uruchamiane, gdy obciążenie maszyn jestmniejsze – na przykład przy tzw. nocnej kompilacji (ang. nigthly build). Dodatkowo,można ustalić zależności między testami tak, by w przypadku błędu kluczowejfunkcji, nie testować bezsensownie funkcji na niej bazujących.
Przydatną funkcją są tzw. metody dostarczające dane (ang. data providers). Częstoproste testy (np. weryfikujące mechanizm kodowania lub transformacji danych)różnią się między sobą tylko danymi reprezentującymi różna klasy wartości. Wy-korzystanie omawianego mechanizmu sprawia, że TestNG uruchamia kolejno tensam test, ale z różnymi danymi wejściowymi. Dalszym rozszerzeniem tego rozwią-zania jest z kolei fabryka testów, która umożliwia dynamiczne budowanie testówo bardziej skomplikowanej konfiguracji.
Oczywiście są to elementarne mechanizmy, jakich można by się spodziewać potakiej aplikacji. TestNG oferuje jednak znacznie więcej. Szczegółowe opis wszystkichmożliwości można znaleźć w książce [10], której współautorem jest sam twórcanarzędzia. Książka ta zawiera także opis strategii testowania kłopotliwych mecha-nizmów. Pozwolę sobie zwrócić uwagę na kilka z nich (odpowiadają rozdziałomw w/w książce), interesujących z punktu widzenia tematyki tej pracy:

∎ Testowanie kodu asynchronicznego.
∎ Testowanie kodu współbieżnego.
∎ Testowanie wydajności.

Ważniejsze jest jednak przesłanie tej książki: trzeba dać sobie szansę przetestowania.Co autor ma na myśli? Analizując zawarte przykłady w rozdziałach poświęconymtestom systemów biznesowych zwraca na szczególną rolę prawidłowej strukturykodu. Skomplikowane aplikacje charakteryzują się często dużą liczbą zależnościod bibliotek zewnętrznych, konkretnych serwerów aplikacyjnych i baz danych,a także kodu spadkowego. Problemem jest przywracanie stanu bazy danych czyuruchamianie i zatrzymywanie kontenera JEE (Java Enterprise Edition). Jest toszczególnie odczuwalne w przypadku testów funkcjonalnych czy integracyjnych,ponieważ wpływa na czas zerowania środowiska. Również sama skomplikowanasieć zależności w kodzie wpływa na niepotrzebną komplikację nawet prostychtestów.
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Dlatego czasem lepiej jest poprawić kod, by był łatwiej testowalny. Można toosiągnąć na przykład poprzez wstrzykiwanie zależności i poleganie na abstrakcji,nie zaś na szczegółach rzeczywistej implementacji. Takie zmiany pozwalają nałatwiejsze wyizolowanie fragmentów i niezależne ich testowanie. Natomiast dziękiuniezależnieniu od implementacji zależności, można je zastąpić atrapami lubdedykowanymi implementacjami.
Oczywiście autor [10] nie zaprzecza zaletom testowania z użyciem kompletnychelementów. Dlatego istnieje zarówno możliwość uruchamiania testów z użyciem ze-wnętrznych komponentów i ich mechanizmów, jak i osadzanie TestNG na przykładw kontenerze aplikacyjnym.
Jeżeli zaś chodzi o testowanie w środowisku maksymalnie zbliżonym do rzeczywi-stego, to można też skorzystać z dodatkowych narzędzi, które upraszczają konfigu-rację środowiska na potrzeby testów i rozszerzają obszar automatyzacji. Takiminarzędziami są między innymi:

Arquillian [87] to narzędzie oferujące wsparcie dla automatycznejkonfiguracji i uruchamiania testów w serwerach aplikacji: wbudo-wanych, lokalnych i zdalnych.
DbUnit [97] to narzędzie oferujące wsparcie dla testów modułów ope-rujących na bazach danych. Udostępnia również wygodne interfejswspomagający konfigurację danych w bazie na potrzeby testów.
Selenium [147] umożliwia automatyzację testowania interfejsu użyt-kownika opartego o WWW (World Wide Web).
Abbot [74] umożliwia automatyczne testowanie interfejsu użytkow-nika opartego o biblioteki Swing.

4.1.1.2. Konstrukcja atrap
Narzędzia wspierające konstrukcję atrap (ang.mock objects) oferują trzy rozszerze-nia zwykłego procesu testowania:
1) możliwość testowania od samego początku powstawania oprogra-mowania (lub nawet przed),
2) łatwiejsze wyizolowanie testowanych jednostek,
3) i, oczywiście, automatyzację generowanie atrap.

Pierwsze rozszerzenie jest istotne dlatego, że w początkowych etapach implementa-cji, poszczególnemoduły są jedynie zarysem swoich docelowychmożliwości. Jednakjuż na tym wczesnym etapie stanowią elementy składowe procesów przebiegają-
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cych przez warstwy i komponenty. Mogą zatem posłużyć do konstrukcji podwalinpod przyszłe testy integracyjne.
Umożliwienie testowania procesu (nawet na bardzo abstrakcyjnym poziomie), po-mimo braku niektórych elementów składowych, umożliwia wcześniejszą identy-fikację błędów zarówno konstrukcyjny, jak i behawioralnych. Z kolei możliwośćbudowania testów przed implementacją umożliwia zdefiniowanie trwałego kon-traktu i zachowania oraz wcześniejsze zdefiniowanie sposobu współpracy poszcze-gólnych modułów systemu. W kolejnych krokach brakujące elementy mogą byćalbo zastępowane rzeczywistymi elementami, albo zachowanie atrap może byćsynchronizowane z aktualnym zachowaniem symulowanego modułu.
Z kolei drugie rozszerzenie umożliwia zapewnienie testom izolacji, czyli jawnewyodrębnienie małych podstawowych jednostek ze złożonego kontekstu ich działa-nia. Jest to droga do spełnienia podstawowych postulatów testów jednostkowych:prostoty, minimalizmu i niezależności. Taka izolacja ma też tę zaletę, że uprasz-cza sam proces konstrukcji testu. Ułatwia panowanie nad środowiskiem, poprzezzmniejszenie jego złożoności. Wreszcie izoluje przed błędami regresji, które mogąznajdować się w pozostałych modułach.

JMockit
JMockit [123] to jedno z najbardziej funkcjonalnych narzędzi do budowania atrapna potrzeby testów (porównanie z innymi narzędziami w [43]). Szczegółowy opismożliwości można znaleźć w [44], ja skupię się na podstawowych i najczęściejwykorzystywanych. Należy do nich (na podstawie dokumentacji projektu):

∎ możliwość tworzenie kompletnych atrap obiektów, atrap z własnąlogiką i rzeczywistych obiektów z atrapami metod,
∎ możliwość automatycznego generowania atrap obiektów składo-wych obiektu atrapy (tzw. atrapy kaskadowe),
∎ możliwość definiowania wartości zwracanych przez metodę, za-równo poprzez definicję wartości, jak i przez automatyczne podmie-nienie na własną metodę interfejsu Delegate.
∎ możliwość definiowania wymagań i ograniczeń na wywoływanemetody,
∎ możliwość definiowania wrażliwości na wartość parametrów me-tody przy definiowaniu zwracanych wartości, jak również ograni-czeń,
∎ możliwość zdefiniowania wrażliwości na kolejność wywoływaniametod,
∎ możliwość weryfikacji wartości parametrów metod.
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Jest dla mnie zrozumiałym, że z samego opisu trudno docenić spektrum zastosowań.Przygotowałem zatem prosty przykład (listingu 4.1). Interfejs OnError definiujekontrakt do obsługi krytycznych błędów aplikacji. Klasa ShutdownOnError jestimplementacją tego interfejsu, która loguje wystąpienie błędu i zamyka aplikację.W zależności od środowiska można wyobrazić sobie inne implementacje, np.generującą powiadomienia pocztowe bądź w ogóle ignorującą błąd. Istotne jestjednak to, że przedstawiona implementacja korzysta niejawnie z zewnętrznegomechanizmu do logowania, a także systemowej metody zamykającej wirtualnąmaszynę Java.
1 public final class ShutdownOnError implements OnError {
2
3 private static final Logger LOG =
4 LoggerFactory.getLogger(ShutdownOnError.class);
5
6 @Override
7 public void foo() {
8 LOG.error("Trying to shut down VM.");
9 System.exit(-1);
10 }
11 }

Listing 4.1: Przykładowa klasa implementująca mechanizmobsługi błędów krytycznych.
W ogólności zależności powinny być jawnie definiowane, najlepiej poprzez kon-struktor. Jednak taka konfiguracja jest typowym i prawidłowym sposobem ko-rzystania z mechanizmu logowania dostarczanego przez fasadę SLF4J. Większymproblemem jest wykorzystanie metody systemowej exit(). Abstrahując od tego,czy takie zachowanie powinno być tak zaprogramowane, należy zwrócić uwagęna szczególny problem pojawiający się przy testowaniu— użycie jej uniemożliwiaprzeprowadzenie testu, ponieważ wirtualna maszyna jest wspólna zarówno dlatestowanej klasy, jak i narzędzia testującego (w tym przypadku to TestNG).
1 @UsingMocksAndStubs(Slf4jMocks.class)
2 public final class ShutdownOnErrorTest {
3
4 @Test(groups = "unit")
5 public void shutdownTest1() {
6 new Expectations()
7 {
8 @Mocked("exit")
9 private System system;
10 {
11 System.exit(anyInt); times = 1;
12 }
13 };
14
15 ShutdownOnError se = new ShutdownOnError();
16 se.foo();
17 }
18 }

Listing 4.2: Przykład testu napisanego z użyciem JMockIt.
Żeby przetestować tę klasę, można przygotować test jak na listingu 4.2. Przedewszystkim korzystam z gotowej funkcji usunięcia zależności (albo zastąpienia
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atrapą) od bibliotek logujących (linia 1.). Następnie w linii 4. definiuję test i grupujęw kategorii unit, która dla mnie oznacza proste i szybkie testy. Następnie korzy-stam z funkcji dostarczonych przez JMockit i przy ich pomocy definiuję założenie.Założeniem jest, że System.exit(-1) zostanie wywołane dokładnie raz (linia11.). Dodatkowo definiuję atrapę (linia 8.), która podmieni metodę exit tak, by tanie zamykała wirtualnej maszyny i mogła nastąpić weryfikacja testu, czyli w tymprzypadku założeń. W linia 16. znajduje się uruchomienie i weryfikacja testu.
Jak widać, przeprowadzanie tego testu nie było zbyt skomplikowane. Bez użycia tejbiblioteki byłoby to o wiele trudniejsze, jeśli nie niemożliwe.

4.1.1.3. Ocena testu
Podstawową miarą oceny testu jest pokrycie kodu. Istnieje kilkanaście narzędziz otwartym źródłem, jak również komercyjnych służących do tego celu. Oferujązazwyczaj podobne możliwości. Na ogół nie wymagają ręcznej modyfikacji źródeł—podczas uruchamiania testu automatycznie instrumentują testowane klasy, zbierajądane diagnostyczne i generują raporty (często w postaci plików XML lub stronHTML (HyperText Markup Language)). W raportach tych agregowane są informacjez metod, klas i pakietów, oferując perspektywy różnej szczegółowości. Standardowoistnieje możliwość integracji ze środowiskiem programistycznym, co umożliwiapodgląd wyników od razu w edytorze kodu.
Możliwość monitorowania pokrycia kodu testami jest o tyle istotna, że możewskazać miejsca, gdzie wciążmogą znajdować się błędy. Ale informacja ta mówiteżwięcej. Wskazuje martwy kod albo elementy, które być może powinny zostaćrefaktorowane, by poprawiła się ich testowalność. Pokrycie kodu może zatemstanowić kluczowe wsparcie dla testów strukturalnych. Oczywiście, współczynnikpokrycie kodu może także zaciemniać obraz, bo co to w ogóle znaczy, że kod zostałpokryty w X procentach i jak to ma się do samego kodu, którego elementy różniąsię przecież skalą skomplikowania.

JMockit Coverage
JMockit Coverage [48] to moduł dostarczany wraz z biblioteką do budowy atrapJMockit. Umożliwia pomiar pokrycia testami

∎ linii kodu,
∎ rozgałęzień w kodzie,
∎ ścieżek w metodzie,

gdzie linie oznaczają wykonywane instrukcje, przy czym „mogą być wykonane(a więc pokryte) tylko częściowo w przypadku złożonych wyrażeń logicznych” [48],w szczególności dla tak zwanych leniwych (ang. short-circuit) operatorów ||i &&. Rozgałęzienia oznaczają „alternatywę w wykonaniu kodu” [48], tj. wybór
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między wykonaniem bloku kodu lub nie. Z kolei ścieżki oznaczają „możliwe drogiprzetwarzania od początku do końca metody” [48].
JMockit Coverage dobrze integruje się z narzędziemMaven i umożliwia generowa-nie dla niego raportu w formacie HTML. Jest też niezależne od narzędzi testujących,więc umożliwia uzupełnienie dowolnego z nich o opcje śledzenia pokrycia.

PIT Mutation Testing
PIT Mutation Testing [140] to narzędzie trochę innego typu. Jego przeznaczeniemjest ocena jakości testów, ale realizuje to w bardzo specyficzny sposób: zmieniająckod testowanej aplikacji. Mutacja, bo tak ten proces się nazywa, umożliwia ocenęwrażliwości testu na zmianę testowanego kodu.
Główne klasy mutacji oferowane przez PIT Mutation Testing (za [140]):

∎ mutacja komparatorów(np. == Ð→ !=),
∎ mutacja operatorów arytmetycznych(np. + Ð→ -),
∎ mutacja stałych logicznych i liczbowych(np. int a = 1; Ð→ int a = -1;),
∎ mutacja wartości zwracanych przez metodę(np. return true; Ð→ return false;),
∎ wycinanie fragmentów kodu z metody.

Jak widać powyżej, wiele z klas błędów przypomina typowe pomyłki programi-styczne. Oczywiście wybór wynika bardziej z faktu, że takie mutacje są łatwew automatycznej realizacji.
Ocena testu jest o tyle istotna, że umożliwia optymalizację procesu testowania.Chodzi tu przede wszystkim o skrócenie czasu testów. Ma to znaczenie szczególniedla procesu ciągłej integracji, gdzie testy uruchamiane są nieustannie. Z praktycz-nego punktu widzenia, podział na testy główne i drugorzędne zawsze zwiększakomfort i efektywność pracy programisty. Identyfikację tych grup testów uważamza główne zastosowanie narzędzia. Poza tym, w sensie doboru optymalnego zbiorutestów, przypomina narzędzia analizujące pokrycie kodu. Jestem jednak przeko-nany, że filozofia stojąca za narzędziami typu PIT Mutation Testing jest bardziejprzekonywująca.
Przebieg oceny wygląda następująco (na podstawie [140]):
1. Wybierany jest test, który przechodzi.

38



4.1. PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ GENERYCZNYCH

2. Dla wybranego testu zostają, na podstawie analizy kodu, wyzna-czone klasy testowane oraz zależności między nimi (relacja, agrega-cja, kompozycja).
3. Zgodnie z zadanymi ograniczeniami zostają wybrane klasy, którebędą mutowane, oraz typy mutacji.
4. Na podstawie oceny pokrycia kodu testem, zawęża się wybór miejsc,w których nastąpi mutacja.
5. Generuje się zmutowane wersje kodu.
6. Dla każdej mutacji uruchamia się test.
7. Wybór kolejnego testu (powrót do pkt. 1.).

Im więcej mutacji zostanie wykrytych przez test, tym lepszy on jest. Po pierwszedlatego, że, oczywiście, lepiej wykrywa on zmiany w testowanym kodzie. Po drugiedlatego, że nie robi nic zbędnego, tj. nie operuje na kodzie, który i tak nie jesttestowany. Wreszcie, na podstawie faktu, że test lepiej wykrywał sztuczne błędy,można mieć nadzieję, że lepiej poradzi sobie z prawdziwymi błędami regresyjnymi.

4.1.1.4. Analiza statyczna
Wsparcie analizy statycznej może mieć różnoraki charakter. Najprostsze to narzę-dzia wyliczające proste miary, które są bardzo uogólnionym sposobem identyfikacjibłędów strukturalnych. Bardziej skomplikowane narzędzia identyfikują typowebłędy konstrukcyjne i składniowe. Wreszcie ostatnią grupą są narzędzia dbająceo czytelność kodu i związane z tym dobre praktyki.

CKJM extended
CKJM extended [92] to narzędzie analizujące kod Java i wyliczające 18 różnych miar.Punktem wyjścia były miary zaproponowane przez Chidamber et al. [17] opisującekod obiektowy:

CBO (od ang. Coupling between Object Classes) zależność między kla-sami,
NOC (od ang. Number of Children) ilość podklas,
LCOM1 (od ang. Lack of Cohesion of Methods) spójność klasy,
RFC (od ang. Response for a Class) ilość wywoływanych metod klasy,
DIT (od ang. Depth of Inheritance Tree) długość łańcucha dziedziczenia,
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WMC (od ang.Weighted Methods Per Class) ilość metod w klasie.
Przydatność tych metryk (zastosowanie, interpretacja, ograniczenia, wady) opisanajest w [17] bądź na stronie projektu [62]. Wystarczy powiedzieć, że zgodnie z intuicjąuważa się, że prostszy i mniej zależny od siebie kod jest lepszy (mniej podatny nabłędy, łatwiej modyfikowalny i rozszerzalny).
Dodatkowo, w stosunku do oryginalnej wersji, narzędzie to wylicza także (międzyinnymi) bardziej skomplikowaną miarę, jaką jest złożoność cyklometryczna [47].Miara ta mówi o ilości niezależnych ścieżek w programie (metodzie) i, analogiczniejak wyżej, zaleca się dążenie do jej minimalizacji.

PMD
PMD [141] to uniwersalny analizator kodu Java. Głównym celem jest podniesieniejakości kodu przez identyfikację możliwych problemów strukturalnych. Narzędzieidentyfikuje następujące klasy problemów (poniższa lista to cytat z opisu na stroniedomowej [141]):

∎ puste bloki wyrażeń typu: try, catch, finally, switch;
∎ martwy kod, czyli niewykorzystane zmienne, parametry, metodyprywatne;
∎ nieoptymalny kod, np. konkatenacja łańcuchów znaków zamiastwykorzystania klasy StringBuilder;
∎ nadmiernie skomplikowane wyrażenia,
∎ duplikacja kodu.

Narzędzie to dobrze integruje się ze środowiskami programistycznymi (np. Eclipse),jak również z narzędziami zarządzającymi budową projektu (Ant,Maven).

Checkstyle
Checkstyle [91] to narzędzie, które ma wiele wspólnego z PMD. Jest ono uniwer-salnym i rozszerzalnym analizatorem kodu źródłowego Java, a więc odpowiada zastatyczne testowanie. Choć sporo wykrywanych błędów pokrywa się z tymi z PMD,głównym przeznaczeniem jest ujednolicenie stylu programowania (ang. codingstandards).
Checkstyle oferuje wiele bibliotek reguł dotyczących, m.in.:

∎ układu nawiasów i klamer,
∎ komentarzy JavaDoc,
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∎ konwencji nazywania zmiennych, klas itp.
∎ rozmiaru metod, klas, długości linii.

Narzędzie to, podobnie jak PMD, integruje się ze środowiskami programistycznymii narzędziami zarządzającymi budową projektu.

4.1.2. Profilowanie
Niewielki wybór jest wśród aplikacji symulujących obciążenie. Zorientowane są onegłównie na testowanie usług sieciowych, jak aplikacje webowe i web serwisy. Po-dobnie z narzędziami analizującymi zużycie pamięci operacyjnej. Poniekąd wynikato z faktu, że dla platformy Java trudno zaproponować jakieś nowe podejście pozawykorzystaniem standardowych mechanizmów wirtualnej maszyny czy analizyzrzutów pamięci.
Dlatego większość narzędzi profilujących skupia się na mierzeniu szybkości. Dopomiaru wykorzystują one różnice między dwoma odczytami zegara czasu rzeczy-wistego, przed i po badanym zdarzeniu. Główna różnica między tymi narzędziamito mechanizm zbierania, przetworzenie/agregacja i dostępu do zebranych danych.
W przypadku mechanizmu zbierania danych pomiarowych, można wyróżnić podej-ście automatyczne i ręczne. Pierwsze ogranicza się do analizy całych metod. Drugiepodejście pozwala na samodzielne określenie zakresu, dla którego będzie mierzonyczas: począwszy od fragmentu metody, a kończąc na trwaniu pomiaru na prze-strzeni wielu różnych obiektów (np. podczas śledzenia transakcji). Przetworzeniei agregacja sprowadza się do decyzji, czy zależy nam na informacji o przeciętnymdziałaniu, czy raczej istotne jest monitorowanie zmian szybkości w czasie. Dostępto już tylko realizacja techniczna. Może być zdalny, lokalny lub z poziomu aplikacji.Zarówno równolegle do działania aplikacji, jak i podsumowujący jej uruchomienie.

Perf4j
Perf4J [139], w przeciwieństwie do VisualVM, jest bardziej ukierunkowanym na-rzędziem profilującym. Monitoruje więc wybrane metody klas i fragmenty kodu.W tym sensie podobny jest do JAMon. W przeciwieństwie jednak do niego, skupiasię jedynie mierzeniu czasu wykonania, a więc szybkości działania.
Inną rzeczą, która odróżnia Perf4J od JAMon jest filozofia zbierania danych. Perf4Jnie przechowuje ich w pamięci, lecz wykorzystuje biblioteki logujące i zebranedane pomiarowe zapisuje w logach. Posiada interfejs do wszystkich popularnychbibliotek, w tym do SLF4J i Logback.
Poszczególne dane pomiarowe mogą być bezpośrednio zapisane w logach. Następ-nie mogą być agregowane przez dostarczoną wraz z narzędziem prostą aplikację,która wyliczy statystki bądźwygeneruje dane do wykresu. Jednak można teżwy-
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korzystać zaawansowane mechanizmy współpracujące z biblioteką logującą [56].Perf4J oferuje automatyczną agregację cykliczne logowanych statystyk obok lubzamiast logowania samych pomiarów. Statystki te mogą być również udostępnionepoprzez JMX (Java Management Extension). Perf4J oferuje w takim przypadku moż-liwość generowania notyfikacji, np. w przypadku przekroczenia dopuszczalnegośredniego czasu odpowiedzi.
Takie mechanizmy świadczą o tym, że celem było umożliwienie monitorowaniawydajności aplikacji w środowisku produkcyjny. Niemniej Perf4J umożliwia takżedoraźne identyfikowanie problemów wydajnościowych. Można skorzystać z klasystopera, jednak prowadzi to do przemieszania logiki biznesowej z logiką aplika-cyjną (a więc funkcji uzasadniających istnienie systemu, z funkcjami, które niesą przedmiotem zainteresowania jego użytkownika, ale są niezbędne z punktuwidzenia poprawnego działania aplikacji— np. sposób zarządzania transakcjami,obsługa błędów, mechanizmy wejścia/wyjścia itd.). Na szczęście można też sko-rzystać z aspektów do monitorowania czasu wykonania metod (obsługiwana jestinstrumentacja kompilacji lub uruchamiania; AspectJ lub Spring AOP).
Takie ukierunkowaniema swoje wady i zalety. Do zalet należy, jak jużwspomniałem,możliwość wykorzystania w środowisku produkcyjnym. Perf4Jma zdecydowanieniewielki wpływ na ogólną wydajność badanego systemu. Jednak takie podejście,niestety, wymaga też dokładniejszego przygotowania. Należy wcześniej zdecydowaćco monitorować i jak skonstruować odpowiedni kod. Potrzebne jest więc wstępnepodejrzenie, co do źródła problemu.

JMeter
JMeter [122] to narzędzie umożliwiające przeprowadzanie testów obciążeniowych.Ukierunkowane jest przede wszystkim na analizę działania usług sieciowych, aleumożliwia także testowanie aplikacji Java czy systemowych.
JMeter daje ogromne możliwości przeprowadzania testów, pozostając jednocześniełatwym w konfiguracji. Jest to możliwe dzięki temu, że dostarcza gotowych elemen-tów do ich budowy. Te elementy to bloczki, z których buduje się test za pomocąkilku kliknięć myszką.
Te gotowe komponenty to, między innymi mechanizmy (za [122]):

∎ konfiguracyjne, np. umożliwiające logowanie lub zarządzanie sesją;
∎ ładujące dane testowe;
∎ zarządzające i sterujące logiką testu, a więc: warunkowe wykonanie,zmiana obciążenia w czasie, wprowadzenie losowej nieregularności,ilość symulowanych klientów itd.;
∎ pre- i postprocesorów, które mogą modyfikować testy, dane wej-ściowe i otrzymane dane wyjściowe;
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∎ asercji, które weryfikują odpowiedzi testowanego systemu;
∎ prezentacji, zarówno graficzne i tabelaryczne, z możliwością eks-portu;
∎ klienty, np. HTTP, FTP (File Transfer Protocol), JDBC (Java DataBaseConnectivity), Java itd.— konieczny element każdego testu, gdyż toon prowadzi interakcję z testowanym systemem.

Taka architektura umożliwia budowanie szeregu różnych testów:
∎ wyznaczających graniczne obciążenie, przepustowość,
∎ responsywność aplikacji przy zadanym obciążeniu,
∎ zachowanie przy przeciążeniu,
∎ zależność między wydajnością a obciążeniem.

Problematyczne wydaje się jednak testowanie aplikacji, które nie mają zewnętrz-nego interfejsu API (Application Programming Interface). Chodzi tu o monolitycznesystemy, które ukrywają swoją rozproszoną strukturę, uniemożliwiając podpię-cie się przez JMeter, na przykład poprzez użycie niestandardowych zamkniętychprotokołów komunikacji, dostarczenie jedynie interfejsu użytkownika do interak-cji z systemem itp. W takim wypadku użycie narzędzia wymaga dużo większegonakładu środków na napisanie od podstawa modułu dostępowego.

VisualVM
VisualVM [157] to standardowe narzędzie dostarczane wraz z środowiskiem dewe-loperskim JDK (Java Development Kit). To projekt bardzo zaawansowany oferującywiele funkcji wspomagających administrację tworzoną aplikacją. Przede wszystkimnależy powiedzieć, że może monitorować aplikację zdalnie (o ile zostanie skonfi-gurowane odpowiednio jej JVM) i lokalnie. Umożliwia również, między innymi,monitorowanie aplikacji poprzez JMX.
Na najbardziej ogólnym poziomie oferuje monitorowanie i śledzenie zmian podsta-wowych parametrów, jak:

∎ obciążenie procesora i udział w tym Garbage Collectora,
∎ zużycie pamięci,
∎ ilość aktywnych wątków.

VisualVM oferuje też perspektywę makro. Umożliwia podgląd aktywności i listywątków aktualnie pracujących w aplikacji. Oferuje też możliwość profilowaniaaplikacji w dwóch trybach. Tzw. tryb Samplermoże w czasie rzeczywistym moni-torować obciążenie procesora przez wątki i metody klas oraz alokację i aktualniezajętą ilość pamięci zarówno przez obiekty globalnie, jak i w kontekście wątków.
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Jednocześnie tryb ten nie wymaga żadnej modyfikacji kodu w aplikacji, a bazuje naperiodycznym odpytywaniu JVM o migawki stanu wątków i pamięci i analizie takzebranych danych. Wadą jest mniejsza ziarnistość zebranych danych. Tryb Profilerpolega na tradycyjnym instrumentowaniu klas i monitorowaniu metod. Tryb tenjest, bez wątpienia, dokładniejszy, ale kosztem większego wpływu na wydajnośćaplikacji.
VisualVM umożliwia wykonanie migawek stanu systemu do późniejszej analizy,a także zrzutu pamięci na potrzeby innych narzędzi, np. SAP Memory Analyzer.Integruje się też bezpośrednio z BTrace.

SAP Memory Analyzer
SAP Memory Analyzer [145] to narzędzie, które umożliwia analizę zrzutów pamięciwirtualnej maszyny Java (JVM). Ukierunkowane jest na wsparcie analizy zużyciapamięci operacyjnej, w szczególności identyfikację:

∎ jakie struktury danych zajmują pamięć,
∎ dlaczego pamięć nie może zostać odśmiecona,
∎ które kolekcje przechowują redundantne dane,
∎ jak zmiana w strukturze klasy wpłynie na zużycie pamięci,
∎ co jest źródłem wyczerpania zasobów.

Jest to możliwe, ponieważ SAP Memory Analyzer przetwarza zrzut pamięci i agre-guje zebrane dane w bardziej użyteczne informacje. Odnajduje relacje międzyobiektami. Zbiera statystyki. Indeksuje. Umożliwia wyszukiwanie obiektów napodstawie ich cech związanych z JVM, np. ilością modyfikacji (zob. ciekawą analizęwyszukiwania nieużywanych struktur danych w [67]).
Jedną z ciekawszych funkcji narzędzia jest możliwość wygenerowania raportu.Raport próbuje automatycznie zidentyfikować wycieki pamięci. Tsvetkov [68]definiuje dwa kluczowe pytania, na które raport ma przedstawić odpowiedź:

∎ „Dlaczego obiekty kumulują się w pamięci i co utrzymuje je przyżyciu?”
∎ „Dlaczego wyciek jest tak duży i jaka jest jego zawartość?”

IBM Pattern Modeling and Analysis Tool for Java Garbage Collector
IBM Pattern Modeling and Analysis Tool for Java Garbage Collector [108], w skró-cie PMAT, to specyficzne narzędzie optymalizujące pracę aplikacji. Jego przezna-czeniem jest analiza i strojenie pracy procesu odśmiecacza pamięci. Proces GC(Garbage Collector) jest bowiem odpowiedzialny za odzyskiwanie pamięci zajętej
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przez obiekty już niepotrzebne w wirtualnej maszynie Java. Stanowi więc częśćpodstawowych mechanizmów zarządzania pamięcią JVM.
Teoretycznie rzecz biorąc można powiedzieć, że proces zarządzania pamięcią jestautomatyczny.Wwiększości przypadków ingerencja programisty ogranicza się jedy-nie do wyznaczenia limitu pamięci dostępnej dla aplikacji i wyboru implementacjimechanizmu GC.
Jednak w praktyce każda aplikacja jest inna: począwszy od skali rozwiązania, przezilości danych na jakich operuje, a kończąc na ich przyroście w czasie działania.W efekcie co dla jednej aplikacji jest konfiguracją optymalną, dla innych możestanowić przeszkodę przed wykorzystaniem pełnego potencjału środowiska. Oczy-wiście, konfiguracja jest zoptymalizowana pod typowe przypadki i z pewnościązapewnione są pewne mechanizmy samoadaptacji. Niemniej przewidziano takżemiejsce na ręczne strojenie.
Strojenie jest istotne, ponieważ proces odśmiecania pamięci nie jest obojętny dladziałania i wydajności aplikacji. W szczególności w przypadkach skrajnych stro-jenie może być niezbędne, ponieważ GC może całkowicie uniemożliwić normalnąpracę aplikacji. Różne implementacje moją różny wpływ. Zależy to od ich agre-sywności przy zwalnianiu pamięci, zakresu blokowania działania aplikacji na czasodśmiecania, czy wreszcie czasu trwania tego procesu i sposobu wyznaczania jegomomentu. Niepoprawna konfiguracja potrafi zapętlić GC tak, że aplikacja przestaniereagować. W ostateczności, niemożność zwolnienia pamięci może doprowadzićwręcz do awaryjnego zamknięcia JVM.
PMAT wykorzystuje dane diagnostyczne generowane przez JVM w czasie pracy,dzięki czemu możliwa jest analiza działania GC zarówno w czasie rzeczywistym,jak i na podstawie danych historycznych. Do podstawowych funkcji należy (napodstawie prezentacji [35]):

∎ agregacja i wizualizacja zebranych danych,
∎ doradzanie w konfiguracji GC na podstawie zebranych danych,
∎ wspomaganie identyfikacji wycieków pamięci.

NetLogger
NetLogger [65] to metodyka i narzędzie umożliwiające monitorowanie i profilowa-nie wydajności systemów rozproszonych. To co odróżnia je od typowych profilerów,to próba wprowadzenia globalnego uporządkowania zdarzeń pochodzących z róż-nych elementów rozproszonego systemu.
Na ogół narzędzia, jeżeli w ogóle radzą sobie ze zbieraniem danych pomiarowychz rozproszonej aplikacji, ograniczają się do dostępu do nich z jednego centralnegopunktu monitorującego (np. tak działa EurekaJ Profiler). Brakuje tym danym jednakszerszego kontekstu.
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Jednak NetLogger działa na innej zasadzie. Narzędzie zamiast mierzyć i przesyłaćinformacje o czasie przetwarzania, zbiera dokładne dane o momencie wystąpieniazdarzenia. W tym sensie, żeby zmierzyć czas przetwarzania potrzebna jest więcinformacja o momencie jego rozpoczęcia i zakończenia. Moment wystąpieniazdarzenia jest to czas zegarowy (z dokładnością do mikrosekund).
Oczywiście, na różnych maszynach, czas może mieć różną wartość. Można bypójść w kierunku pobierania znacznika czasu z jednej maszyny, ale mogłobyto doprowadzić do zbyt dużych opóźnień. Dlatego autorzy zdecydowali się nasynchronizację czasu. W [65] stwierdzają, że użycie protokołu NTP (Network TimeProtocol) daje synchronizację w jednej podsieci na poziomie 0.25ms (proponująteż zastosowanie serwera NTP bazującego na GPS (Global Positioning System), alew obecnych czasach można by tak synchronizować po prostu wszystkie maszyny).Zdają sobie oni jednak sprawę, że ta rozdzielczość może nie być wystarczająca1.
Zebrane zdarzenia przesyłane są zewnętrznym i niezależnym względem aplikacjisystem komunikacyjnym do centralnego serwera, gdzie następnie są poddawaneanalizie i wizualizowane. Możliwa jest także analiza danych archiwalnych. Cociekawe, ten system komunikacyjny powstał z wykorzystaniem architektury agen-towej (za [65]). W [31] wspomina się o dodaniu obsługi protokołu binarnego, którydla implementacji Java dał około czterokrotne zwiększenie przepustowości logo-wania zdarzeń (powołuje się tu jedynie na wykres ze wspomnianej publikacji)w stosunku do Log4j (implementacja z owego czasu, nie tak zoptymalizowana jakobecnie).
Kluczowym pomysłem jest tu użycie synchronizacji zegarów. Praktycznie bowiemumożliwia globalne uporządkowanie zdarzeń bez centralnego punktu synchroniza-cji, a więc bez związanych z tym opóźnień (ponieważ to nie jest zegar logiczny, to nietrzeba byłoby synchronizować dostępu, jednak pozostałyby narzuty na komunikacjęsieciową).
Owe globalne uporządkowanie zdarzeń umożliwia spojrzenie na system tak, jakbyoperował sekwencyjnie. Oczywiście wymaga to odpowiedniego odfiltrowania wia-domości (po istotności, kontekście, węźle) i takie narzędzia dostarcza NetLogger.Lecz takie uporządkowanie umożliwia korelowanie zdarzeń. Ułatwia identyfikacjęskutku i przyczyny. Co więcej, autorzy w [65] definiują pojęcie linii życia obiektu(ang. lifeline). Linia życia to udział obiektu albo kontekstu w różnych logowanychzdarzeniach również na przestrzeni kilku węzłów rozproszonej aplikacji.
Umożliwia to prześledzenie całego rozproszonego procesu przetwarzania i ocenę,które jego elementy są albo krytyczne z punktu widzenia wydajności, albo niedość zoptymalizowane. Poza tym, choć głównym zastosowaniem jest optymalizacjai monitorowanie wydajności systemów rozproszonych, NetLoggermoże wspomócrównież przy debugowania, wskazując globalny kontekst, a być może równieżprzyczynę, błędu.

1 Rok ’98, czyli czas powstawania narzędzia, to maszyny PC z procesorem z zegarem rzędu 200,300 MHz, czyli co najmniej 10 razy wolniejszymi (chociażby w kontekście częstotliwości zegara) niżobecnie.
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Tradycyjnie modyfikacja kodu musi być przeprowadzona ręcznie, a więc wiążesię z przemieszaniem logiki biznesowej z aplikacyjną. Jednakże NetLogger ofe-ruje wsparcie dla wielu języków programowania [31], a wykorzystanie otwartegoformatu logowania ULM (Universal Log Message) umożliwia samodzielne rozwi-janie narzędzia. Niestety, rozwiązanie oparte o profilowanie z wykorzystaniemsynchronizacji zegarów zostało opatentowane w 2004 r. [14].

4.1.3. Monitorowanie i debugowanie
Tak narzędzia do monitorowania, jak i do debugowania niewiele różnią się międzysobą. Jest to raczej rozdzielenie umowne. Przyjąłem, że narzędzia debugująceodróżniają się tym od monitorujących, że nie są w takim wielkim stopniu używaneprzy analizie działania środowiska produkcyjnego. Oczywiście zdarza się, że trzebapodłączyć zdalny debugger do produkcyjnej aplikacji, ale jest to raczej wyjątek odreguły. Z drugiej strony narzędzia monitorujące mogą posłużyć do debugowaniai często stanowią jedyną pomoc właśnie przy analizie „błędów na produkcji”.
Typowym elementem składowym narzędzi monitorujących są także bardzo ogólnenarzędzia profilujące. Służą one do śledzenia ogólnego wykorzystania zasobów,np. pamięci, czasu procesora itd. Celem jest raczej analiza ogólnego stanu system,niż optymalizacja. Takie mało inwazyjne podejście często bywa składową mechani-zmów monitorujących działanie aplikacji w środowisku produkcyjnym.

JAMon
JAMon [116] to interesująca biblioteka do profilowania aplikacji, także w trybie pro-dukcyjnym. Głównym przeznaczeniem są aplikacje działające w ramach kontene-rów aplikacyjnych JEE. Oferuje ona automatyczny zbieranie danych statystycznych:dostępu do stron WWW czy dostępu do bazy przez JDBC.
Jest to jednocześnie główna wada tego rozwiązania, ponieważ zebrane dane do-stępne są przede wszystkim poprzez uruchomioną na tym samym serwerze apli-kacyjnym aplikację webową. Jednakże dostęp do wszystkich danych dostępny jestrównież z poziomu kodu aplikacji i stąd można udostępnić wybrane informacje—oczywiście po własnoręcznym przygotowaniu interfejsu. Stąd też głównym ograni-czeniem jest problem z adaptacją w innych środowiskach.
Do innych wad można zaliczyć:

∎ przechowywanie zebranych danych jedynie w pamięci,
∎ brak możliwości zbierania danych zdalnie (istnieje coś na kształtinterfejsu RESTful (Representational State Transfer), ale z zupełnieinnym przeznaczeniem),
∎ brak dokumentacji.
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Niemniej architektura JAMon ma też swoje zalety. Przede wszystkim umożliwiadostęp do zebranych danych samej aplikacji. Dzięki czemu, może ona modyfikowaćswoje zachowanie, np. w celu „samooptymalizacji” czy adaptacji do obciążenia. Jestto możliwe, ponieważ zbiór danych odbywa się poprzez bezpośrednie wplataniekodu JAmon w kod logiki biznesowej. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku Log-back, jest to z założenia element kodu produkcyjnego, nie zaś doraźny mechanizmanalizy problemów.
JAMon oferuje dwa podstawowe tryby:

∎ pomiar czasu wykonania,
∎ agregacja (nie tylko czasu wykonania).

Pomiar czasu wykonania to po prostu stoper. JAMon automatycznie wylicza teżwartości minimalne, średnie i maksymalne. Monitoruje również ilość występują-cych zdarzeń. Elastyczna konstrukcja narzędzia, umożliwia zbieranie danych perwybrany okres, adres IP (Internet Protocol / Internet Protocol address) itp.— inaczejmówiąc kontekst.
Kontekst, w przeciwieństwie do SLF4J, nie jest nazwą klasy wraz z pakietem. Niema więc tu żadnej hierarchii. Jedyne podobieństwo to to, że kontekst to łańcuchznaków. Może to być nazwa klasy, nazwa zliczanej wartości razem z aktualną datą,adres URL (Uniform Resource Locator) itp.
Agregacja również korzysta z kontekstu. Celem jest jednak zbieranie (sumowanie)wartości na przestrzeni, np. czasu, czy w kontekście pracy konkretnego użytkow-nika. Mogą być to wartości techniczne, jak ilość przesłanych danych, sumarycznyczas przetwarzania przez metodę, ilość odwiedzin strony itp. Z drugiej strony mogąbyć to wartości biznesowe, np. kwota zamówień lub czas, jaki spędził użytkownikna stronie. Niezależnie od trybu, możliwe jest generowanie notyfikacji, na któremoże reagować aplikacja.
Te właściwości znacząco odróżniają JAMon od innych narzędzi profilujących. Jest topodejście dające rzeczywiście nowe możliwość. Jednocześnie ukierunkowanie tylkona jedną architekturę uniemożliwia wykorzystanie tego potencjału także w innychniż JEE rozwiązaniach.

SLF4J i Logback
SLF4J [148] to podstawowe i najbardziej elementarne narzędzie. Jego celem jestzapewnienie wygodnego rozdzielenie interfejsu dostępowego od silnika logują-cego. Ponieważ różne podsystemy (biblioteki) mogą korzystać z różnych silnikówlogujących, użycie takiej fasady umożliwia koordynację i łatwiejsze zarządzanie
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logami aplikacji. SLF4J zawiera bowiem także konwertery, dzięki którym logowanie,bezpośrednio silnikiem logującym, można przekierować przez SLF4J.
Logback [128] (następca Log4j, stanowiącego de facto standard) z kolei jest silnikiemlogującym, który również może być używany samodzielnie. Niemniej integrujesię też doskonale z SLF4J. Silnik logujący jest koncepcją, której główną ideą jestrozdzielenie zbierania danych diagnostycznych od ich prezentacji.
Taki silnik oferuje prosty interfejs, który umożliwia utworzenie logera, czyli obiektuumożliwiającego logowanie. Loger na ogół konstruowany jest na potrzeby całej klasyi stąd typowo nazwa klasy jest jego kontekstem, czyli informacją o tym w obrębieczego dane zalogowane zdarzenie wystąpiło. Jest to, oczywiście, tylko konwencja,ale przydatna już przy konfiguracji prezentacji.
Interfejs logera umożliwia określenie istotności zdarzenia, oferując kilka poziomówtypu: DEBUG, INFO, ERROR itp.. Przeznaczenie to oczywiście logowanie łańcuchówznaków, a więc: komunikatów, często wartości parametrów, wyjątków. Z tej per-spektywy niewiele różni się to od prymitywnego logowania zdarzeń przy pomocySystem.out.println().
Cała siła tego rozwiązania tkwi jednak w możliwości konfiguracji sposobu pre-zentacji zebranych informacji. Logback, podobnie zresztą jak większość silników,umożliwia:

∎ konfigurację miejsca logowania (konsola, plik, baza danych, zdalnysystem, itd.),
∎ zarządzanie przechowywaniem logów (np. nazewnictwo plików,podział logów na mniejsze pliki, itd.),
∎ zdefiniowanie formatu wiadomości (format czasu zdarzenia, kon-tekst, numer linii w klasie itd.),
∎ filtrowanie zdarzeń,
∎ definiowanie logowanego poziomu istotności.

Przy czym istotne jest to, że taka konfiguracja może składać się z wielu, dowol-nie przemieszanych, wymienionych wyżej elementów. Można więc na przykładprzechowywać logi z aplikacji i z bibliotek zewnętrznych w oddzielnych plikach.Można ustalić im różne poziomy istotności. Można wreszcie zmienić lub wyłączyćlogowanie w dowolnej klasie. Można odfiltrowywać nieistotne wiadomości. Jest toprosty, ale zarazem bardzo pomocny i wygodny mechanizm. Obciążony jest jednakpewnymi niedogodnościami.
Przede wszystkim tak zbierane logi nie mają struktury. Przeważnie zorientowanesą na przeglądanie przez człowieka. Nie mniej problematyczne jest to, że ta me-toda wymaga mieszanie kodu logiki biznesowej z logiką aplikacyjną— zmniejszato czytelność. Częściowo można to rozwiązać przez korzystanie z aspektów, aledane przekazywane przez automatyczne podpięcie są raczej ubogie w kontekst.
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Konieczne jest również decydowania a priori o tym, jakie dane należy zbieraći na jakim poziomie istotności. Wiąże się z tym konieczność opracowania strategiii dobrych praktyk, a następnie ich egzekwowania. Nie widzę jednak możliwościzautomatyzowania tego procesu. Poza tym kod monitorujący jest również podatnyna błędy (w szczególności wyjątek NullPointerException) i ma, choć nieznaczny,wpływ na wydajność aplikacji.
Nie zmienia to jednak faktu, że jest to podstawowy i najbardziej popularny sposóbmonitorowania wewnętrznego stanu systemu. Często jest też pierwszym narzę-dziem, po które sięga się w procesie debugowania. Zwłaszcza, gdy podłączeniedebuggera jest niemożliwe, a błędy są trudne do replikacji. Odpowiednio skonfiguro-wane i przefiltrowane mechanizmy logowania mogą być też świetnym narzędziemdo monitorowania stanu systemu produkcyjnego.

Scribe i Apache Flume
Z problemem logowania zdalnego, a więc logowania zdarzeń z różnych węzłówsystemu, które umożliwia jednoczesną ich analizę, próbuje się zmierzyć Scribe [146].Jego siłą jest prostota, wydajność, skalowalność i niezawodność.
Logowana informacja składa się z dwóch elementów:

∎ kategorii,
∎ komunikatu.

Obie części mają postać tekstu, głównym zaśmiejscem składowania logów są pliki.Brakuje w tym podejściu choćby prostych mechanizmów do przetwarzania ze-branych danych. Poza analizą kategorii, nie ma właściwie możliwości sterowa-nia procesem przechowywania i transportu danych, tak jak ma to miejsce przykonfiguracji Logback (chodź sam Logbackmoże wysyłać dane do Scribe). Dlategologom trzeba nadać samodzielnie strukturę (np. XML, JSON), którą zrozumiejądedykowane narzędzia ekstrakcji, transformacji i ładowania, np. do relacyjnej bazydanych.
Rozszerzeniem koncepcji zaproponowanej przez Scribe jest Apache Flume [80](i w jakimś sensie Chukwa [57], będący równoległym projektem). W projekcie tympostawiono na większa elastyczność, co zaowocowało też większą złożonościąkonfiguracji. Fakt ten umożliwił jednak łatwiejszą integrację, np. z narzędziamisystemowymi typu Syslog, jak również możliwość korzystania z różnych proto-kołów transmisji i mechanizmów składowania danych. W szczególności, możnadopasować, a wręcz zaimplementować nowy element składowy procesu:

∎ zbieranie danych,
∎ analiza i transformacja,
∎ przechowywanie danych.
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Podobnie jak Scribe, Flume zorientowany jest na pracę z ogromnymi wolumenamidanych. Jednak w przeciwieństwie do niego, w Flume położono większy nacisk nawygodę ich analizy. Wykorzystano w tym celu ekosystem Hadoop [81]. Dane mogąbyć:
∎ przechowywane w rozproszonym systemie plików HDFS lub rozpro-szonej bazie NoSQL HBase,
∎ analizowane z wykorzystaniem mechanizmów rozproszonej hur-towni danych Hive [82] lub przetwarzane równolegle z wykorzysta-niem Pig [85] albo własnych rozwiązań o architekturzeMapReduce.

Drugim usprawnieniem jest bardziej złożona struktura logowanych danych. Nazdarzenie w rozumieniu Flume składa się (cytat z [23]):
∎ lokalny znacznik czasowy,
∎ priorytet (jak w Logback),
∎ nazwa maszyny,
∎ treść,
∎ metadane.

Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na koncepcję metadanych, które umoż-liwiają nie tylko sterowanie procesem zbierania, transportu i przechowywaniadanych, lecz ułatwiają również ich automatyczną analizę i przetwarzanie. Tymbardziej, że do ekstrakcji metadanych mogą posłużyć wbudowane w Flumemecha-nizmy transformacji i ekstrakcji treści (np. z pomocą wyrażeń regularnych).
Problemem jest tu jednak architektura. Rozwiązania oparte o Hadoop ujawniająswój potencjał dopiero, gdy składają się z kilku węzłów. Celem tych rozwiązań jestjednak użycie w klastrach składających się z setek elementów. Stąd też bierze sięproblem ze skomplikowaną instalacją i konfiguracją. Jest to zatem rozwiązanie,podobnie zresztą jak Scribe, zorientowane na wielkie systemy rozproszone.
Wreszcie trzeba też podkreślić, że zarówno Logback, Scribe, jak i Flume same w so-bie nie oferują nic poza mechanizmami zbierającymi logi. Oczywiście, możliwośćpodpięcia Flume do bazy danych znacząco ułatwia późniejszą analizę. W szczegól-ności, ze względu na rozproszony charakter środowiska, agregacja i transformacjadanych może być realizowane niemal w czasie rzeczywistym. Niemniej nadal pozo-staje konieczność samodzielnego przygotowania interpretatora tych danych.

TCPMon i Wireshark
TCPMon [152] to bardzo proste narzędzie do debugowania komunikacji sieciowej,w szczególności klient-serwer. Głównym zastosowaniem jest więc monitorowanie
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protokołów tekstowych, jak np. HTTP. W tym sensie umożliwia podgląd działaniawebserwisów obsługujących SOAP (Simple Object Access Protocol) lub RESTful.
Dodatkowo TCPMonmoże pracować jako proxy, oferując możliwość symulacji spo-wolnienia połączenia. Ma to o tyle znaczenie, że można zweryfikować poprawnośćobsługi błędów w komunikacji. Jest to bowiem na ogół trudne do wykonania bezdedykowanych narzędzi.
Z kolei Wireshark [159] to monitor ruchu sieciowego (ang. sniffer). Oferuje moż-liwość podglądu komunikacji na bardzo niskim poziomie abstrakcji. Narzędziatego typu służą na ogół analizie protokołów, weryfikacji ich bezpieczeństwa i po-prawności. Doświadczonemu użytkownikowi tego narzędzia potrafią, zapewne,powiedzieć wiele o strukturze i stanie monitorowanej sieci. Wspominam o nimjednak, ponieważ także laikowi mogą pomóc.
Wiresharkma bardzo intuicyjny interfejs użytkownika. Dostarczony jest równieżz bogatą bazą filtrów, dzięki którym łatwiej można odfiltrować nieistotne dane. Jestwięc całkiem dobrym punktem by kontynuować analizę tam, gdzie TCPMon nie dałrady. Mam na myśli sytuacje, gdy problemy pojawiają się jużw komunikacji międzywęzłami sieci. Innym zastosowaniem jest analiza danych przesyłanych przez sieć.Większość platform oferuje bardzo wysoki poziom abstrakcji. Trudno zweryfikowaćczy np. serializacja do XML obiektów Java przesyłanych przez sieć jest rzeczywiścietaka, jakiej oczekiwano. W takim wypadku analiza przesłanych pakietów może byćrozwiązaniem.

Eclipse IDE, debugger, TPTP
Eclipse [98] to nie tylko zaawansowane IDE (Integrated Development Environment).Jest to kompletna platforma do budowy różnych narzędzi wspomagających wytwa-rzanie oprogramowania. Oferuje wiele udogodnień:

∎ zaawansowany edytor ze wsparciem dla języka Java,
∎ kompilację przyrostową,
∎ integrację z narzędziami do statycznej analizy (np. Checkstyle,PMD), testowania i mierzenia pokrycia kodu,
∎ współpracę z repozytoriami źródeł,
∎ generację kodu z modelu, np. UML, w architekturze sterowanejmodelem,
∎ zarządzanie bazą danych itp.,
∎ koordynację pracy między programistami.

Eclipse stanowi również platformę, na bazie której można budować inne narzędzia— nie tylko programistyczne. Ja jednak chciałbym zwrócić uwagę bardziej na funkcjezwiązane z monitorowaniem.
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Dzięki rozszerzeniu TPTP [154] (od Test & Performance Tools Platform), Eclipseumożliwia profilowanie aplikacji. Jeśli chodzi o funkcje, to oferuje te same możli-wości, co VisualVM—monitorowanie szybkości działania metod i zużycia pamięci.Oczywiście umożliwia monitorowanie wybranych pakietów czy klas, a wynikimoże wyeksportować tak, by można było analizować je na przykład w arkuszukalkulacyjnym.
Jednak Eclispe przede wszystkim oferuje zaawansowany debugger, który umożli-wia:

∎ pracę krokową,
∎ podgląd zmiennych, kontekstu (lokalnych zmiennych w bloku kodu)i wykonanie własnego kodu (oczywiście w ograniczonym zakresie)w kontekście (np. wyrzucenie wyjątku),
∎ debugowanie zdalne,
∎ podgląd stosu wątków,
∎ zatrzymywanie przetwarzania przy natrafieniu na pułapkę (ang.breakpoint).

Eclipse oferuje zwłaszcza zaawansowane funkcje pułapek. Standardowa pułapkato nic innego jak specjalnie oznaczona linia kodu. Debugger natrafiając na nią,zatrzyma wątek (lub całą JVM) i wyświetli ją w edytorze. Umożliwi to sprawdzeniekontekstu, zmiennych i dalszą pracę w trybie krokowym. Jednak to nie wszystko(dalsze przykładny na podstawie [70]). Eclipse umożliwia warunkowe wyzwoleniepułapki: zarówno na podstawie wartości zmiennych w kontekście, jak równieżliczby przejść przez daną linię kodu. Możliwe jest założenie pułapki na wystąpieniewybranego wyjątku, dostępu do zmiennej (ang. watchpoint), czy ładowania klasydo JVM.
Eclipse często stanowi podstawowe i jedyne narzędzie wspomagające budowanie,testowanie, debugowanie, profilowanie i monitorowanie aplikacji. Łatwa integra-cja z innymi narzędziami, powoduje, że jest to narzędzie nie tylko potężne, alei wygodne. Z łatwością można je zaadaptować do wielu różnych scenariuszy pracy.

BTrace
BTrace [90] to interesujące narzędzie umożliwiające monitorowanie, debugowaniei profilowanie aplikacji. Należy podkreślić, że jest możliwe monitorowanie jużskompilowanego i uruchomionego procesu Java.
Wykorzystywana jest metoda instrumentacji już podczas uruchamiania/dzia-łania oprogramowania. W przeciwieństwie do prawdziwych narzędzi AOP(Aspect-Oriented Programming), BTrace nie może ingerować w pracę aplikacji.W związku z tym, zabronione jest wywoływanie jakichkolwiek metod spoza narzę-dzia lub kodu śledzącego aplikację. Spis wszystkich ograniczeń znajduje się w [3],
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ale, żeby pokazać skalę, powiem, że nie wolno na przykład konkatenować jawnieobiektów typy String— od tego jest specjalna metoda narzędziowa.
Dane jakie mają być zbierane przez BTrace definiuje się za pomocą specjalnieadnotowanego kodu Java. Zarówno klasy, jaki i metody, które mają być monitoro-wane, opisuje się wyrażeniem regularnym. Prócz tego można monitorować (za [3]):wejście i wyjście z metody, wyjście z aplikacji, wystąpienie błędu, wyrzuceniei przechwycenie wyjątku, wywołanie innej metody, czy utworzenie nowego obiektu.Ciekawą możliwością jest uaktywnienie narzędzia po przejściu przez wybraną liniękodu lub monitorowanie wykorzystania pamięci. W tej kwestii przypomina bardzodebuggery i prawdopodobnie wykorzystuje te same mechanizmy.
Każdorazowe wystąpienie zdarzenia monitorowanego powoduje uruchomienieodpowiedniego kodu. Z poziomu tego kodu można uzyskać dostęp (tylko do od-czytu) do monitorowanej instancji klasy, stanu jej zmiennych (w tym prywatnych),parametrów wywołania metody, aktualnego wątku, czas przetwarzania metody.Choć zaliczyłbym to narzędzie do monitorów pasywnych, możliwościami zbliżasię do monitorowania aktywnego. Oczywiście, nie ma możliwości zatrzymaniaprzetwarzania czy pracy krokowej. Jednak możliwość zmiany skryptu w locie (np.z poziomu VisualVM) w czasie działania aplikacji daje spore pole do manewru.
Wadą aplikacji BTrace jest przede wszystkim sposób dostępu do generowanychdanych. Standardowo są one udostępniane jako log na konsoli, ale również poprzezJMX i, w ograniczonym stopniu, przez narzędzie dostępne wraz z JDK— jstat [55].Zbierane dane zorientowane są przez to na człowieka, nie zaś na przetwarzanie ma-szynowe. Problemem staje się teżmonitorowanie zdalne. Niski poziom zbieranychdanych raczej nie nadaje się do monitorowania aplikacji w warunkach produkcyj-nych. Cały potencjał BTrace ujawnia się w przypadku konieczności debugowaniaczy profilowania, gdy nie mamożliwości wyłączenia aplikacji lub podłączenia praw-dziwego debuggera. Poza tym pewnym rozwiązaniem tych niedostatków jest projektEurekaJ Profiler [100]. BTrace odpowiada właśnie za profilowanie, natomiast ze-brane statystki przesyłane są i wizualizowane za pomocą wspomnianej aplikacjiwebowej. Dzięki temu możliwe jest równoległe analizowanie pracy rozproszonegosystemu w wielu jego węzłach.

4.1.4. Wsparcie dla metodyk
JBehave
JBehave [119] to narzędzie wspierające testy w stylu BDD. Siłą tego rozwiązania jestelastyczność. Praktycznie każdy aspekt procesu może być konfigurowany, a wielewłaściwości można samemu zaprogramować i dostosować do swoich potrzeb.Wiąże się to, niestety, z tym, że konfiguracja jest dość skomplikowana.
Najciekawszą właściwością aplikacji, jest możliwość mapowania scenariuszy (zwy-kłe pliki tekstowe, dokumenty) na kolejne kroki testu.Wykorzystywane są adnotacjeze standardową nomenklaturą BDD: @Given @When, @Then, które dopasowywane
54



4.1. PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ GENERYCZNYCH

są do treści scenariusza przy pomocy wyrażeń regularnych. Ze scenariuszy teksto-wych mogą być pobierane dane testowe zarówno bezpośrednio (z treści), jak i zużyciem tabel z przykładami (będących również częścią treści scenariusza). Danete są automatycznie mapowane i konwertowane na parametry testu. Umożliwiato rozwój scenariusz nie tylko przez programistów, ale także łatwe dostarczenienowych przykładów przez użytkowników lub testerów.
JBehave potrafi wygenerować na podstawie kroków scenariusza szkielet klasyrealizującej test. Wspiera tworzenie testów przed kodowaniem, przez co umożliwiatestowanie częściowo zrealizowanych scenariuszy (mogą one zarówno wskazywaćbłąd, jak i jedynie informować o tym, że częściowo zrealizowane są z zaślepką).Kroki scenariuszamogą być wielokrotnie używane, w czym pomaga obsługa aliasów(mapowania kodu na różne, ale z góry znane, fragmenty scenariuszy).
Aplikacja współpracuje z typowymi narzędziami, jak TestNG i Maven. Umożliwiagenerowanie raportów, w tym statycznych stron internetowych. Raporty wska-zują które korki i, jeśli tak skonstruowany jest test, dla których danych wystąpiłbłąd. Umożliwia to łatwe identyfikowanie kroków scenariusza, które nie zostałyprawidłowo zrealizowane z punktu widzenia wymagań biznesowych.
Wreszcie JBehave umożliwia lokalizowanie słów kluczowych, a więc tworzeniascenariuszy pół formalnych, ale jednak z wykorzystaniem słownictwa lepiej oddają-cego separację przypadku biznesowego od implementacji (zamiast „When przekażędo sumatora 2 i 3.”).

Concordion
Concordion [93] jest jeszcze innym spojrzeniem na wspomaganie testów akcepta-cyjnych w podejściu ATDD (można to rozwiązanie zaadaptować również do BDD).
Punktem wyjścia jest tu dokument HTML, który został rozszerzony o adnotacjeConcordion. Adnotacje te są pomijane przy wyświetlaniu, lecz są one używaneprzez narzędzie do sterowanie przebiegiem testu. Co więcej, komunikacja przebiegadwukierunkowo. Dane testowe przesyłane są do testu, wywoływane są metody,sprawdzane asercje zgodnie ze strukturą i na podstawie prostego języka ukry-tego w adnotacjach specyfikacji. Jednocześnie efekty tych działań wpływają nadokument. Wyniki operacji, wystąpienie wyjątków czy stan asercji zostają z nimzintegrowane. Tak powstaje raport, czyli specyfikacja z naniesionymi wynikamitestu akceptacyjnego.
Język adnotacji jest bardzo prosty. Oferuje asercje (assetTrue, assertFalse,assertEquals), możliwość definiowania lokalnych zmiennych i przypisywania imwartości, wywoływania metod oraz iteracyjnego sprawdzania wartości dla danychtestowych w tabeli przykładów (za [93]). Taki dość ograniczony zakres funkcjijest zabiegiem celowym. Concordion nie komunikuje się bowiem z kodem testubezpośrednio, lecz przez obiekt proxy — klasę Java, do której metod ma dostępz poziomu dokumentu. Takie rozwiązanie umożliwia przeniesienie większej części
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logiki do kodu, pozostawiając dokument odseparowany od implementacji. Niemniejnarzędzia to udostępnia też interfejs, dzięki któremu możliwe jest rozszerzanieo nowe funkcje.
Choć nie oferuje takiej prostoty jak Accept4j, Concodion udostępnia w zamian dużobardziej wartościowy mechanizm, jakim jest przenoszenie informacji zwrotnej doraportów. Również korzystanie z obiektów proxy w pierwszej chwili wydaje siędodatkowym obciążeniem. Jednak refaktorowanie kodu jest nie tylko praktykączęsta lecz i bardzo pożądaną w metodykach TDD. Oddzielenie scenariusza odimplementacji pozwala w wielu przypadkach uchronić go od redefinicji. Pozatym takie podejście może, poprzez wymuszenie zmiany nawyków, ułatwić drogęod testów jednostkowych, które są bardzo szczegółowe ze swej natury, do testówbardziej ogólnych, a więc opisujących zachowania i wymaganie użytkownika.

Accept4j
Accept4j [75] jest narzędziem podobnym do JBehave, ale zdecydowanie prostszymi mniej formalnym — nie wymaga tak ścisłej struktury testów. Formalnie więcnie wspiera metodyki BDD. Natomiast głównym przeznaczeniem narzędzia jestwspieranie testowania w stylu ATDD. Realizuje to przez mapowanie testów na do-starczoną specyfikację, w gruncie rzeczy dowolnego typu, np. będącą listą wymagań.Co istotne, narzędzie to nie weryfikuje czy testy przeszły pomyślnie, a jedynie czydany krok specyfikacji jest testowany.
Specyfikacja musi mieć odpowiednią strukturę, ale może być dostarczona w kilkuróżnych formatach (za [75]):

∎ arkusz kalkulacyjny (Excel),
∎ format XML,
∎ system śledzenia błędów (JIRA),
∎ drzewo katalogu (pliki poszczególnych fragmentów specyfikacji niesą analizowane).

W momencie kompilacji odpowiednio adnotowanych i przetworzonych testówautomatycznych, Accept4j generuje raport w postaci strony WWW, która składasię z odpowiednio sformatowanej specyfikacji, na którą naniesiono informacjeo obecności testów lub ich braku. Tak przygotowany raport umożliwia śledzenie nietylko aktualnego przebiegu testów, ale również postępu w realizacji zdefiniowanychfunkcji. Accept4j realizuje to w sposób bardzo przystępny. Mimo to uważam, żeskupienie się jednie na samym fakcie testowania, bez uwzględnienia jego wyniku,ogranicza zastosowania tego narzędzia.
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Eclipse Modeling Project
Eclipse Modeling Project to platforma skupiająca się na dostarczeniu programiścieszerokiej gamy metanarzędzi do konstrukcji aplikacji modelujących. Realizujeto poprzez wsparcie dla kluczowych aspektów związanych z modelowaniem (napodstawie [28]):

Konstrukcja meta-metamodelu
Meta-metamodel czyli modelowanie metamodelu. Umożliwia two-rzenie abstrakcyjnej konstrukcji, które posłużą do budowy meta-modelu (np. jest nim UML).

Konstrukcja narzędzi tekstowych i graficznych
Budowa narzędzia od zera lub na podstawie meta-metamodelu.Definiowanie składowych metamodelu:

∎ dla narzędzi graficznych będzie to notacja (odpo-wiednik klas, pakietów, komponentów z diagramówUML oraz możliwych relacji);
∎ dla narzędzi tekstowych będą to gramatyki i/lubszablony.

Wygenerowane narzędzie to instancja Eclipse obsługująca wygene-rowany metamodel. Może być to zarówno edytor diagramów, jaki edytor programistyczny z kolorowaniem i sprawdzaniem składnioraz podpowiedziami.
Narzędzie to umożliwia także walidację metamodelu oraz synchro-nizację pomiędzy różnymi perspektywami (np. graficzną i tekstowąlub różnymi ujęciami problemu w tym samym podejściu).

Transformacja metamodelu
Transformacja, czyli możliwość przejścia od jednego metamodeludo drugiego, zarówno z pomocą meta-metamodelu, jak i bez.

Generacja modelu
Generowanie modelu (np. w kodzie) zarówno na podstawie notacjigraficznej, jak i z użyciem dedykowanego języka.

Oczywiście, Eclipse Modeling Project to nie tylko narzędzia do meta–metamodelo-wania i budowy metamodeli. Projekt dostarcza ze sobą również gotowe metamo-dele [63] (np. BPMN (Business Process Model and Notation), OCL czy UML) wrazz narzędziami do generacji z nich zarówno szablonów do szczegółowej implemen-tacji, jak i w pełni funkcjonującego kodu. Co więcej, wielowarstwowa architekturaumożliwia łączenie ze sobą metamodeli generycznych typu UML czy SysML z roz-wiązaniami zorientowanymi na domenę problemu: DSM i DSL.
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Niestety, tak wielki rozmach projektu jest też źródłem problemów. Przejście przezwszystkie warstwy wymaga sporych nakładów pracy i czasu. Stawia to pod znakiemzapytania sensowność konstruowania zwłaszcza domenowychmetamodeli, którychbyć może nie będzie można powtórnie wykorzystać.

4.2. Przegląd rozwiązań dedykowanych
Wszystkie te wcześniej przedstawione narzędzia można zaadaptować do pracyz systemami wieloagentowymi. Zapewne takie adaptacje są zresztą na porządkudziennym, bo właściwie są dość proste — wymagają co najmniej dostosowaniaorganizacji procesu wytwarzania oprogramowania do ograniczeń i niedogodnościwynikających z uniwersalnego charakteru tych narzędzi, a co najwyżej pewnegowysiłku programistycznego, którego celem jest mediacja (ang. glue code) międzyuniwersum MAS i paradygmatem programowania obiektowego.
Rzecz w tym, że wcale tak być nie musi. W [11] autorzy piszą:

Zdecydowaliśmy się skonstruować platformę testową od zera, za-miast wykorzystać powszechnie używane, jak JUnit, ponieważ ist-nieje znaczna różnica w autonomii pomiędzy agentami a obiek-tami. Obiekty udostępniają metody, które mogą być wywoływaneprzez zewnętrzne, inne obiekty, kiedy i jak te chcą. Agenty nie do-starczają takich metod. Zewnętrzne byty (obiekty, agenty, usługi)mogą jedynie wysyłać komunikaty do agenta, który sam zdecydujekiedy, jak i czy w ogóle je przetwarzać. [...] Dlatego właśnie uwa-żamy, że podejście obiektowe nie nadaje się do testowania sys-temu wieloagentowego.
Trudno się z taką argumentacją nie zgodzić. Agent może, rozwijając dalej tę cyto-waną myśl, reagować kiedy chce na komunikaty, które otrzyma (w [60] bardziejszczegółowe rozważania na temat problemów w testowaniu MAS). Na przykładw JADE komunikaty trafiają do kolejki wiadomości. Nie jest to jednak kolejka FIFO.W ogólności nie jest to nawet kolejka priorytetowa. Agent może odebrać niemal do-wolną wiadomość z tej kolejki, znając pewne informacje (np. o nadawcy, zawartościlub etykiecie). Dzięki temu agenty w JADEmogą mieć i zazwyczaj mają konstrukcjęstanową i w różnych stanach reagują i przetwarzają różne typy wiadomości (jestto część mechanizmu radzenia sobie ze współbieżnością przez JADE bez użyciawątków).
Oczywiście są to właściwości, które kontroluje programista agenta. Niemniejz punktu widzenia testów funkcjonalnych, jawi się to jako zachowanie niedetermi-nistyczne. Mając ten fakt na uwadze, by móc testować takiego agenta, tester musiznać jego konstrukcję. Niezbędna jest wiedza o wewnętrznej strukturze agenta, po-nieważ posłuży ona do przygotowania takiej serii komunikatów, która doprowadzido reakcji na określony komunikat wyzwalający, który zbada dany aspekt (funkcję)agenta. Lecz nawet ta wiedza w wielu przypadkach okazuje się niewystarczająca,by odseparować agenta od systemu wieloagentowego. Agenty działają zespołowo i,
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nawet przy realizacji prostych zadań, przetwarzanie może być rozbite pomiędzywieloma niezależnymi modułami. To kolejny powód, dla którego testowanie agentajest takim problemem.
Z drugiej strony nie każdy system wieloagentowy musi wykorzystywać wszystkie teproblematyczne, z punktu widzenia testowania, techniki. Zapewne w wielu przy-padkach agenty właściwie nie pełnią roli elementów rozproszonej logiki aplikacji,a jedynie stanowią interfejs dostępowy i platformę wymiany danych w systemie.Wynika to z tego, że platformy do budowy systemów wieloagentowych udostęp-niają bezpieczną, wygodną i elastyczną bazę do budowy aplikacji rozproszonych(w szczególności zorientowanych na dostarczanie usług). W takich wypadkach samalogika biznesowa (a częściowo również aplikacyjna) może być łatwo odseparowanaod aspektu agentowego. Nic więc nie stoi na przeszkodzie by do jej testowaniaużyć klasycznych narzędzi przeznaczonych dla programowania obiektowego i wy-konywać te testy oddzielnie i niezależnie od testowania aspektów agentowychoprogramowania.
Niech za przykład posłuży sieć czujnikowa sterującą jakimś procesem technologicz-nym. Jeśli byłaby oparta o architekturę agentową, aspekt komunikacyjny musi byćtestowany z uwzględnienie wynikających z niej właściwości. Intuicyjnie wydaje się,że można by wykorzystać podejście oparte o testowanie funkcjonalne (testowanieczarnej skrzynki), tzn. jedynie na podstawie specyfikacji agenta (a więc opisu jegoumiejętności i możliwości) i na podstawie komunikatów zleceń i reakcji na nie,można by sprawdzać, czy agent realizuje poprawnie zadania, do których zostałprzeznaczony. Nie znaczy to jednak, że nie można przetestować obsługi czujni-ków, obliczeń czy algorytmów sterowania przy pomocy testów jednostkowych czymodułowych z użyciem np. TestNG.
Takie podejście można zastosować do wszystkich przypadków, gdzie łatwo możnaodseparować logikę biznesową/aplikacyjną od natury agenta. Z oczywistych wzglę-dów, nie jest to jednak rozwiązanie, które daje się wykorzystać przy próbie automa-tyzacji testów integracyjnych czy systemowych.
Podobnie sytuacja ma się z profilowaniem, debugowaniem i monitorowaniem. Poprzekroczeniu pewnego progu skomplikowania, tradycyjnie narzędzia nie radząsobie ani ze złożonością systemu, ani z jego rozproszeniem i współbieżnością. Doty-czy to każdego systemu rozproszonego, ale potęguje się w przypadku jeszcze mniejdeterministycznych (gdzie wpływ na działanie mają nie tylko czynniki zewnętrzne,ale również sama autonomia elementów składowych) systemów wieloagentowych.
Rozwiązaniem tych problemów może być wykorzystanie narzędzi, które w swymdziałaniu nie tylko uwzględniają konsekwencje użycia rozproszonej czy wręczagentowej architektury, ale również korzystają z wiedzy o mechanizmach i właści-wościach użytej platformy. Inaczej mówiąc, często tylko rozwiązania dedykowanelub dostosowane do konkretnej realizacji są w stanie zapewnić rozsądny poziomwsparcia dla procesów testowania, debugowania, monitorowania i profilowania.
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4.2.1. Testowanie
jade-oo
Przy opisie TestNG, wspomniałem, że czasem trzeba umożliwić sobie testowanie.Z podobnego założenia wyszedł Dan Twining, autor projektu jade-oo [114].
jade-oo to próba przeprojektowania platformy JADE tak, by poszczególne mecha-nizmy były luźniej ze sobą powiązane (a więc zależności między nimi były jawniewyeksponowane). Przykład [69] pokazuje jak „rozdzielenie logiki biznesowej odwarstwy pośredniej umożliwia testowanie w izolowanym środowisku”.
Projekt, choć efekty bez wątpienia widać, wydaje się porzucony (ostatnie zmianyz maja 2010 r.). Jego słabą stroną jest właśnie konieczność ręcznej integracji zmianz oryginalnego projektu.
Z drugiej strony rozumiem intencje autorów JADE. Narzędzie to miało być czymświęcej niż tylko warstwą pośrednią. To nie jest zwykłe API. JADE oferuje kompletneśrodowisko łącznie z zalecanym sposobem projektowania i implementowaniaagentów.

JAT
Punktem wyjścia dla projektu było następujące pytanie (za [19]):

Jak należy skonstruować sensowne testy, by móc zweryfikowaćpoprawność wyizolowanego agenta?2
Odpowiedzią może być uruchamianie agenta w pełni kontrolowanym środowisku.Przeniesienie koncepcji atrap do uniwersum systemówwieloagentowych podjęli sięautorzy [19]. Zaproponowali narzędzie do testowania pojedynczego agenta przezsymulację jego współpracy z innymi agentami. W tym celu proponują użycie agen-tów atrap (ang.mock agents). Autorzy wykorzystali platformę JUnit jako narzędziekoordynujące testy. Rozwiązanie jest przygotowane dla platformy wieloagentowejJADE.
Zaproponowane przez nich narzędzie składa się z (na podstawie [19]):
1. Wygodnego interfejsu programistycznego (API), który umożliwiauruchamianie systemu agentowego, tworzenia agentów, sterowanianimi i weryfikacji wyniku ich działania.
2. Implementacji agenta atrapy, którą wystarczy tylko rozszerzyć o sce-nariusz testu w postaci kolejnych instrukcji wysyłania i odbieraniawiadomości (łącznie z definiowanymi limitami na czas reakcji).
2 „How can we define meaningful tests to verify an agent in isolation?”
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3. Rozszerzalnego mechanizmu monitorującego przebieg testu i stanagentów. Jest on zrealizowany jako aspekt wstrzykiwany w plat-formę i pracujące agenty. Celem jest jednak monitorowanie cyklużycia agenta, nie zaś jego wewnętrznych zmian. Monitorowane sąrównież zewnętrzne, względem badanego systemu, zdarzenia, np.zakończenie scenariusza.
Ta koncepcja została dalej rozwinięte w pełni funkcjonalne narzędzie JAT, czyliJADE Agent Testing Framework [18]. Położono w nim duży nacisk na reużywalnośćlogiki agentów atrap. Osiągnięto to poprzez wprowadzenie tzw. mechanizmusynchronizacji, czyli rozdzielenie logiki koordynacji testu od logiki testowania,zawartej w agencie atrapie [18]. Atrapie agenta umożliwiono sprawdzenie stanutestowanego agenta i wysłanie do niego wiadomości tylko, gdy jest on w adekwatnydo scenariusza testu.
W moim przekonaniu narzędzie to ma wiele zalet. Przede wszystkim ma bardzoelegancką strukturę, dzięki czemu korzystanie z niego jest proste i intuicyjne.Jednocześnie bardzo dobrze wpisuje się w metodykę TDD, umożliwiając testowanieod samego początku konstruowania aplikacji. Zaproponowany mechanizm moimzdaniem nadaje się także do testów integracyjnych kilku agentów jednocześnie.Dodatkową zaletą jest to, że narzędzie łatwo integruje się z innymi, np. Abbot.

Automatyczne testy jednostkowe
Trochę inne podejście od JAT zaproponowali Zhang et al. [72]. Przede wszystkimich rozwiązanie powiązane jest z metodyką opartą o model (w tym wypadkujest to metodyka Prometheus, ale autorzy sugerują, że można wykorzystać innąopartą o BDI). Osiągnęli dzięki temu znaczącą właściwość. Wykorzystanie modeluumożliwiło im przede wszystkim generowanie automatycznych testów.
Zdefiniowano trzy główne byty w modelu (za [72]):

∎ zdarzenie (wejście, wyjście),
∎ plan (sposób reakcji na wejścia),
∎ kontekst (wiedza agenta o otoczeniu i swoim własnym stanie).

Plan, oprócz scenariusza działania, zawiera również definicję warunkówwyzwalają-cych. Wmomencie wystąpienia zdarzenia, jeżeli są spełnione warunki wyzwalającez uwzględnieniem kontekstu, następuje realizacja planu. Co istotne, uruchomieniekolejnych planów może być konsekwencją zakończenia wcześniejszych (obsługi-wane są zarówno cykle w zależnościach planów, jak i ich równoległe przetwarza-nie).
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W szczególności autorzy definiują cztery główne klasy identyfikowanych błędów:
1. Niepoprawna reakcja na wejście (brak oczekiwanej reakcji na prawi-dłowe zdarzenie wejściowe, reakcja na błędne zdarzenie wejściowe,wyzwolenie różnych planów na podstawie tego samego zdarzeniawejściowego).
2. Błędnie zdefiniowanie warunków wyzwalających.
3. Brak zdarzeń wyjściowych.
4. Zatrzymanie przetwarzania planu.

Zhang et al. [72] poświęcili sporo uwagi optymalizacji generowania testów. Ichnarzędzie nie tylko optymalizuję strukturę testowanych planów (minimalna ilośćtestów do pokrycia wszystkich planów), ale równieżwykorzystuje automatycznymechanizm do generowania klas (poprawnych i niepoprawnych) danych wejścio-wych (na podstawie założeńmodelu) dla warunków wyzwalających.
Głównym celem takiego podejście było zorientowanie testowanie na poszukiwaniebłędów konstrukcyjnych, nie zaśweryfikowanie realizacji wymagań biznesowych(za [72]). Jednocześnie takie podejście umożliwiło weryfikację spójności implemen-tacji z modelem.
Bezsprzecznie narzędzie to jest bardzo ciekawy pomysłem. Niepozbawione jestono jednak wad. Głównym ograniczeniem narzędzia jest przede wszystkim ścisłazależność od konkretnej metodyki. Uniemożliwia to właściwie wykorzystanie gopoza obszarem metodyk opartych o model. Poza tym niewielkie wątpliwości budziwe mnie konieczność instrumentacji kodu testowanego agenta tylko na potrzebytestów. Może mieć to wpływ na ukrywanie lub pojawianie się innych klas błędów(np. synchronizacji).

SUnit
SUnit [66] to narzędzie wspomagające przeniesienie koncepcji TDD na grunt syste-mów wieloagentowych— AOTDD (Agent-Oriented Test-Driven Development). Zapro-ponowane rozwiązanie oferuje wszechstronne wsparcie dla testowanie agentówi ich integracji.
Autorzy zdefiniowali w publikacji trzy poziomy testów:
1) testy zadań,
2) testy akcji,
3) testy celów.

Taki podział związany jest z architekturą platformy wieloagentowej Seagent, dlaktórej to narzędzie zostało przygotowane. Seagent jest zgodny z architekturąFIPA, ale wspiera konstrukcje agentów z perspektywy hierarchicznych sieci zadań
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HTN (Hierarchical Task Network). W ujęciu HTN modeluje się funkcje agenta (aleparadygmat może być powiązany z innymi architekturami) z użyciem zadań (ang.task) oraz relacji między nimi. Zadania łączy się relacjami w coraz bardziej złożonestruktury — akcje. Te zaś budują cele. Zadania mogą być częścią wielu zadańzłożonych, podobnie rzecz ma się z akcjami.
SUnit (dalszy opis na podstawie [66]) został zbudowany na bazie JUnit. By zapew-nić możliwość wsparcia TDD, dostarczany jest z atrapami do budowy agentów,w szczególności atrapą usług katalogowych DF. Narzędzie umożliwia równieżmo-nitorowanie wykonania zadań oraz kolejek wiadomości. Oferuje też specyficzne,powiązane z domeną problemu asercje (odpowiadające w/w poziomom testów).
Główną funkcją narzędzie to przypomina mocno JAT. Oczywiście w szczegółachróżni się dość znacznie ze względu na architekturę opartą o HTN, a także innąimplementację Seagent i JADE. Cała siła tego rozwiązania tkwi jednak w osadzeniunarzędzia w centrum procesu budowy systemu wieloagentowgo. To testy, tworzoneod ogółu do szczegółu, definiują cele, akcje, zadania. Zaczyna się od zaślepieniawszystkich tych elementów, a następnie w kolejnych iteracjach implementuje siębraki i ewentualnie refaktoruje się obecny kod i testy. Stanowi to wygodne wsparciebudowy systemu agentowego sterowanego testami. Jednocześnie silne powiązanietestów z abstrakcją zadań zamiast z kodem może prowadzić do mniejszej ilościlepszych testów, w szczególności również akceptacyjnych.

eCAT
eCAT [52] to jedno z najciekawszych i najbardziej zaawansowanych narzędzi wspie-rających testowanie systemu wieloagentowego. Do najważniejszych właściwościmożna zaliczyć:

∎ generowanie scenariuszy testowych z modelu systemu,
∎ użycie modelu danych do generacji danych testowych: zarównolosowych, jak i w sposób ewolucyjny,
∎ wykorzystanie powyższych mechanizmów do generowania testóww procesie ciągłego testowania.

Narzędzie to pośrednio bazuje na metodyce modelowania Tropos [13]. Metodykata zorientowana jest na systemy wieloagentowe (AOSD). Umożliwia modelowaniesystemu, asystując przy: zbieraniu i analizie wymagań, modelowaniu architektury,jak również szczegółowym projekcie implementacji. W Tropos położono naciskszczególnie na dwa aspekty (za [13]):
∎ modelowanie w domenie pojęć agentowych BDI,
∎ modelowanie wymagań użytkownika w kategoriach celu, stąd teżkategoria metodyki typu GOM (Goal-Oriented Modeling).
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Narzędzie wspierające Tropos to TAOM4E [49]. Bazuje ono na Eclipse ModelingProject i umożliwia konwersję modelu do szkieletu kodu w JADE. Model przygoto-wany z użyciem TAOM4E jest też punktem wyjścia (choć nie jest to konieczne) dlaeCAT. Stąd też nazwa metodyki realizowanej przez eCAT— „metodyka testowaniazorientowana wokół celów” [54] GST (Goal-oriented Software Testing methodology).Równocześnie można też powiedzieć, że eCAT wspiera metodyki zorientowanewokółmodelu (MDA/DSM).
eCAT dodaje możliwość wygenerowania szkieletu testu (scenariusza testu) z modelu.Ten szkielet może następnie być uzupełniony przez testera. Można jednak uzupełnićmodel systemu o model danych, a więc opis warunków brzegowych oraz relacjimiędzy informacjami przesyłanymi między agentami (por. SUnit). Takie dodatkoweinformacje umożliwiają automatyczne generowanie danych testowych w kolejnychwariantach uruchomienia scenariusza testowego.
Automatyczne generowania wariantów scenariusza umożliwia z kolei ciągłe testo-wanie, gdzie mimo podobieństwa struktury, testy jednak się między sobą różnią. Jestto o tyle istotne, że jedną z właściwości agenta może być jego zdolność do zmianyswojego zachowania w czasie. W przeciwieństwie do testów automatycznych, którepostulują niezależność między sobą, a także stałe warunki, testowanie ciągłe możeprowadzić do identyfikacji innych typów błędów. W szczególności takich, któresą wynikiem kolejnych iteracji realizacji scenariusza. Tym samym takie podejściemoże lepiej odzwierciedlać warunki produkcyjne.
Nguyen et al. [52], oczywiście, zdają sobie sprawę, że losowe dane mogą posłużyćdo generowania tylko prostych przypadków testowych, w szczególności do badaniareakcji agenta na niepoprawne dane.W związku z tym zaproponowali jeszcze jednątechnikę: „ewolucyjną mutację testów” [52] (ang. Evolutionary Mutation Testing).
Punktem wyjścia jest mutacja kodu testowanej funkcji (por. PIT Mutation Testing).Realizowane jest to w ten sposób (dalszy opis na podstawie [52]), że wcześniejzdefiniowane reguły modyfikują fragmenty kodu. Na przykład zmieniają waruneklogiczny z == na !=. Tak powstaje tzw. mutant. Następnie testuje się wpływ mutacjina wynik testu i porównuje go z oryginałem. Stosunek nieudanych mutacji, czyliwpływających na wynik testu, do nich wszystkich wyznacza tzw. wrażliwość testu.Opisuje ona jak ściśle powiązany jest test z testowanym kodem, a więc jak wrażliwyna błędy ten test jest. Wynika to z założenia, że lepsze wykrywanie sztucznychbłędów może przekładać się na lepsze wykrywanie błędów rzeczywistych. Tenwstępny mechanizm służy ocenie testu.
Główny mechanizmem używanym przez eCAT jest tzw. ewolucja testów. Chodzio to, by mutując same testy, poprawić ich jakość (oprócz wrażliwości, Nguyen et al.wskazują pokrycie kodu jako wyznacznik jakości). Autorzy dążą do tego na dwasposoby:

∎ mutację danych testowych,
∎ rekombinację testów.
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Mutacja danych testowych to losowe modyfikowanie wiadomości wysyłanychw ramach scenariusza testowego. Rekombinacja testów to losowe łączenie strukturydwóch testów (zastępowanie fragmentu jednego drugim lub dołączanie). Wszystkietak wygenerowane scenariusze testów są oceniane z perspektywy ich wrażliwościi przechowywane w bazie po to, by można je wykorzystać w kolejnych iteracjach.
Całym procesem testowania zarządza Autonomiczny Agent Testujący. Do monitorowa-nie stanu agentów i ich komunikacji służą Agenty Monitorujące. eCAT udostępnia teżgraficzny interfejs użytkownika— Edytor Testów— który umożliwia uzupełnianiezarówno danych, jak i scenariuszy testowych.
eCAT to kompleksowe i zaawansowane narzędzie. Może wspierać testowanie prak-tycznie na każdym etapie (jednostkowe, agentowe, integracyjne i systemowe). Jed-nocześnie wskazuje na synergię, jaką można uzyskać łącząc kilka niezależnychkoncepcji.

JADE Dummy Agent
Podstawowym i najprostszym narzędziem jest JADE Dummy Agent. Agent tenpotrafi nadawać i odbierać wiadomości od innych agentów. Dysponuje graficznyminterfejsem użytkownika, umożliwia ręczne komponowanie komunikatów (trzebajednak poznać sposób serializacji klas do np. SL), zapisywanie ich i przywracaniez dysku. Dummy Agent w ogólności może symulować zachowanie dowolnegoagenta (o ile wiadomo, jak dany agent powinien reagować) i pozwala na testowaniew trybie krokowym agenta (ręczne wysyłanie kolejnych wiadomości i odpowiedzi,ale pod warunkiem, że agent testowany nie został wyposażony w ograniczeniaczasowe (ang. time-out)).

JADE Test Suite
Warto zwrócić uwagę także na to, że autorzy platformy JADE dostarczają narzędziedo przeprowadzania testów jednostkowych. Jest to aplikacja przypominająca swymdziałaniem JUnit i posiadająca analogiczną strukturę, jednak będąca całkowicie odniego niezależna.
JADE Test Suite (w skrócie JTS), bo o nim mowa, umożliwia przeprowadzanie auto-matycznych testów wybranych agentów i ich funkcji, ale owe testy przeprowadzanesą przez specjalnego agenta. Ideą tej aplikacji jest bowiem przeprowadzanie testówjednostkowych w sposób agentowy. W JTS wykorzystywany jest Agent Testowy(dalej zwany AT). Ów AT uruchamia testowanego agenta i na podstawie konfiguracjiprowadzi z nim wymianę komunikatów. Bazując na wyniku tak prowadzonego„dialogu” dokonuje oceny, czy testowany agent przeszedł test, czy nie.
Oczywiście, proces testowania można w JTS zautomatyzować. W mojej ocenie jed-nak, takie testowanie agentówma ograniczone możliwości— narzędzie nie posiada,niestety, żadnej możliwości kontroli agenta testowanego. Testy sprowadzają się jedy-
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nie do wysyłania odpowiedniego komunikatu i sprawdzeniu, czy odpowiedź zgadzasię z oczekiwaną. To stanowczo za mało, by móc skontrolować skomplikowanego,wielostanowego agenta, który musi się szybko adaptować do zmian zachodzącychw swoim otoczeniu.

4.2.2. Profilowanie, monitorowanie i debugowanie
Developer Agent
Z trudnością debugowania systemów wieloagentowych postanowili się zmierzyćLiedekerke et al.W swojej pracy [42] zaproponowali nowe podejście do tego pro-blemu oparte o mechanizmy wizualizacji działania MAS. Owe sposoby wizualizacjito specyficzne perspektywy. Stanowią abstrakcyjne, ukierunkowane spojrzenie napracę systemu. Uwydatniają pewne charakterystyczne właściwości, tak by analizadziałania i debugowanie były łatwiejsze. Stanowią one „programistyczny modelkonceptualny” (ang. developer’s conceptual mode).
Narzędzie Developer Agent oparte o tę koncepcję oferuje następujące modelekonceptualne (lista z [42]):

∎ model agenta:
▸ perspektywa ogólna,
▸ perspektywa logiki biznesowej (aspektu problemu),
▸ perspektywa logiki aplikacyjnej (aspektu mechani-zmów agentowych),

∎ model interakcji agentów (komunikacja),
∎ model współpracy agentów (przepływ zadań),
∎ model rozproszonej logiki biznesowej/aplikacyjnej (działanie niez perspektywy agentów, a zadań).

Dodatkowo aplikacja umożliwia sterowanie pracą systemu, umożliwiając zatrzyma-nie oraz działanie w trybie krokowym. Dane szczegółowe pracy agenta mogą byćpobierane na żądanie lub stale aktualizowane.
Publikacja, niestety, niewiele mówi o sposobie realizacji samej koncepcji. Narzędziez pewnością rozszerza logikę aplikacyjną o mechanizmy nadzoru i monitorowania.Jednak chciałbym zwrócić uwagę na to, jak ogromny nacisk położono na sposóbprezentacji danych diagnostycznych. Możliwość przejścia od ogółu do szczegółui równoczesne spojrzenie na zdarzenie z różnych perspektyw pokazuje świadomość,jak bardzo istotna jest odpowiednia wstępna selekcja i agregacja danych dla analizyskomplikowanych systemów rozproszonych.
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WCP
Trochę inne podejście do monitorowania rozproszonego systemu wieloagentowegozaproponowali Maghayreh et al. [45]. Zastanawiali się jak umożliwić zaobserwowa-nie wystąpienia niestabilnego stanu globalnego aplikacji rozproszonej, składającegosię z niestabilnych stanów lokalnych agentów.
Pozornie mogłoby się wydawać, że wykorzystanie mechanizmu logującego zdarze-nia w systemie wraz ich transmisją do centralnego węzła, w którym odbywałobysię porządkowanie zdarzeń (np. na podstawie znaczników czasowych) i analiza,mogłoby rozwiązać ten problem. Intuicyjnie można jednak natychmiast zidenty-fikować problemy z takim podejściem, a wiąże się one ze specyficzną cechą tychzdarzeń— są one nietrwałe. W konsekwencji wpływ:

∎ braku centralnego zegara lub niedokładność synchronizacji,
∎ opóźnienia w transmisji i transmisja asynchroniczna,
∎ utrata komunikatów związanych z błędem transmisji,

mógłby doprowadzić do tego, że w najgorszym wypadku w ogóle nieodnotowanebyłoby takie rozproszone zdarzenie. Z kolei rozważanie okien czasowych, a więcnie nakładania się czasu trwania zdarzeń, lecz wystąpienia ich w jednym kwancieczasu, mogłoby skutkować fałszywymi alarmami.
Dlatego Maghayreh et al. poszli inną drogą. Zanim jednak przedstawię ją, zacznę odwstępu teoretycznego, na jakim bazuje to rozwiązanie:

Stabilny predykat to taki, który stając się prawdziwy, nie możewięcej zmienić swego stanu. Niestabilny predykat nie ma takichograniczeń. 3 [25]
Stabilnym predykatem może być na przykład zakleszczenie (ang. deadlock) [24].Niestabilne predykaty to, oczywiście, sytuacje o ograniczonym zasięgu czasowym.Dodatkowo można wyróżnić predykaty globalne, obejmujące swym zasięgiemczęść lub całość systemu współbieżnego, oraz lokalne, dotyczące, uznawanychza niepodzielne, elementów systemu.
Pomysł [45] bazuje na specyficznej klasie predykatów, tzw. weak conjunctive pre-dicate (WCP) [24], które można przetłumaczyć dosłownie jako słaby koniunkcyjnypredykat. Jest to funkcja opisująca globalny stan systemu rozproszonego (alboszerzej współbieżnego), która składa się z koniunkcji predykatów opisujących stanlokalny i, co istotne, bazujących tylko na wiedzy dostępnej lokalnie. Innymi słowy,jest to funkcja, która mówi czy, dla wybranego zbioru stanów, wystąpiły specyficznewarunki spełniające predykat globalny. Owy wybrany zbiór oznacza umowniegranicę składającą się z stanów lokalnych, które spójnie rozdzielają „przeszłość”

3 „A stable predicate is one which never turns false once it becomes true. An unstable predicate isone without such a property.”
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(stany poprzedzające, historię, przyczynę) od „przyszłości” (stanów następujących,skutku).
To spójne rozdzielenie oznacza z kolei, że nie występuje sytuacja, że dla stanu Sizakwalifikowanego do przeszłości w pewnym kontekście lokalnym Ki, inny stan
Sj w innym kontekście lokalnym Kj , ale jednocześnie będący przyczyną stanu Si,został zakwalifikowany do przyszłości. Inaczej to ujmując: dla wszystkich stanówpoprzedzających łącznie z ze stanami rozdzielającymi, jeżeli można zdefiniowaćrelację uprzedniości pomiędzy stanem Si a stanem Sj , taką że Sj uprzedził Si, toz faktu, że Si należy do zbioru badanych stanów i faktu, że rozdzielenie jest spójne,wynika, że również Sj musi należeć do zbioru stanów badanych (za [2]).
Garg et al. [24] wskazuje szczególną użyteczność takich predykatów w identyfikacjiproblemów, które na ogół nie powinny mieć miejsca. Jako przykład wskazują sytu-ację równoległego wejście do ścieżki krytycznej. Przy czym istotne jest odnotowanie,że wybór przecięcia stanów jest właściwie uznaniowy (nie licząc wymagania na w/wspójność), a co za tym idzie predykat globalny nie musi składać się z równoległych(z perspektywy czasu rzeczywistego, nie zaś logicznego) predykatów lokalnych.Jest więcWCP typem słabym (zresztą zgodnie z nazwą), w przeciwieństwie do pre-dykatów silnych, np. silnego koniunkcyjnego predykatu, gdzie predykaty lokalnedotyczą stanów rzeczywiście równoległych (za [25]).
Zaproponowane przez Maghayreh et al. rozwiązanie wykorzystuje scentralizo-wany algorytm, który wykrywa pierwsze spójne rozdzielenie stanów, które spełniapredykat globalny. Predykat lokalny odpowiada jednemu monitorowanemu agen-towi. Zrealizowano to w ten sposób (dalszy opis na podstawie [45]), że dodanonową warstwę abstrakcji do platformy JADE. Owa warstwa rozszerza platformęo mechanizmy monitorujące. Są one z realizowane w ten sposób, że dekorująmetody odpowiedzialne za komunikację. Wiadomości są transparentnie oznaczanelogicznym zegarem wektorowym. Wmomencie zmiany stanu lokalnego predykatu,agent monitorowany wysyła informację o tym do agenta monitorującego wrazz aktualnym wektorem znaczników czasowych. Agent monitorujący, w ogromnymuproszczeniu, porządkuje zdarzenia, uwzględniając znaczniki czasowe, a następnieszuka takiej kombinacji stanów lokalnych, w której spełnione byłyby wszystkielokalne predykaty, będące składową monitorowanego predykatu globalnego.
Rozwiązanie toma bezsprzecznie liczne ograniczenia: począwszy odmałowygodnejarchitektury, poprzez wąskie zastosowanie (zarówno wynikające z implementacji,jak i pomysłu leżącego u podstaw, tj. WCP), a kończąc na małej wydajności. Siłątego pomysłu jest jednak coś innego. Odejście od heurystyk na rzecz podejściaalgorytmicznego, a więc możliwość polegania na rozwiązaniu w obrębie założeń.
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jademx
Narzędzie jademx [113] oferuje możliwość monitorowania agenta za pomocąinterfejsu JMX. Umożliwia (cytat za [7]):

∎ „dostęp do atrybutów, operacji i notyfikacji” agenta,
∎ „wygodne uruchamianie agentów”,
∎ „dostęp do platformy JADE ”,
∎ „wsparcie dla testów jednostkowych w postaci interfejsu do weryfika-cji danych i struktury wiadomości”.

Jest to ciekawa i spójna koncepcja. Możliwość udostępnienia wewnętrznego stanuagenta poprzez interfejs JMX to oryginalne podejście do tego problemu. A dziękiudostępnionym abstrakcjom jademx również łatwe do wykorzystania. Co więcej,jest to mechanizm dwukierunkowy i istnieje możliwość ingerencji w pracę agenta.Nie bez znaczenia jest teżmożliwość monitorowania i zarządzania samą platformąw identyczny sposób. Jednocześnie trzeba jednak podkreślić, że ingerencja z ze-wnątrz może nie być do końca funkcją pożądaną. Wszytko zależy jednak od potrzebi taka opcja pozostaje otwarta.
Możliwość uruchamiania systemu agentowego całkowicie programowo (konfigura-cja w formie kodu lub wczytywana z pliku XML) ułatwia pisanie testów. Przypominaw tym sensie Arquillian. Warto jednak podkreślić, że rozszerza w tym względzieistniejące mechanizmy JADE. Wreszcie dodatkowe wsparcie dla samych testów,w szczególności możliwość wstrzykiwania i porównywania wiadomości po wybra-nych polach, to nowa jakość i rzeczywiste odejście do rozwiązań generycznych narzecz dedykowanych.
Oczywiście, narzędzie ma też swoje słabsze strony. Przede wszystkim architekturaoparta o dziedziczenie niekoniecznie jest najelastyczniejszym rozwiązaniem. Oczy-wiście w tym przypadku dość skutecznie uniezależnia od zmian w samej platformieJADE, pod warunkiem jednak, że API bądź struktura pakietów nie ulegnie radykalnejzmianie. Wspominam o tym, bo poważną niedogodnością tego rozwiązania jestto, że od 2006 r. nie jest rozwijane. W tym czasie nie tylko zostały wydane kolejnewersje platformy JADE, ale również samej wirtualnej maszyny Java.

EJADE
EJADE [99] to wtyczka dla Eclipse, której celem jest ułatwienie współpracy tego IDEz platformą JADE. Główny nacisk położony jest na integrację, tj.:

∎ ułatwienie uruchamiania agenta i całej platformy agentowej,
∎ wsparcie debugowania i profilowania z poziomu Eclipse.
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Jeżeli chodzi o uruchamianie, to ma to zupełnie inny charakter niż Arquillian. O ileArquillian oferuje wygodny abstrakcyjny i programistyczny interfejs uruchamianiatestowanego kodu na wybranym serwerze aplikacyjnym, o tyle EJADE skupia siębardziej na konfiguracji i wygodnej koordynacji wdrożenia (ang. deployment)agenta [53]. W tym sensie przypomina mechanizmy wsparcie JEE przez Eclipse,a więc konfigurację serwera aplikacyjnego i wygodne uruchamianie, np. w trybiedebugowania, aplikacji.
Równie istotne jest umożliwienia łatwego debugowania z poziomu Eclipse. Zwłasz-cza, że jest to funkcja zaawansowana i wygodna. Wtyczka umożliwia też integracjęz innymi narzędziami, jak chociażby TPTP. Otwiera więc możliwości na wykorzysta-nie innych generycznych narzędzi kompatybilnych z Eclipse.
Niestety, problemem jest to, że projekt nie jest już rozwijany od 2007 r. Przedewszystkim powoduje to problemy z uruchomieniem na najnowszych wersjachEclipse.

Elvis
Pomimo tego, że platforma wieloagentowa DIET Agents nie oferuje praktycznieżadnych narzędzi wspierających testowania agentów, dostarcza zaplecze progra-mistyczne, które można wykorzystać do budowy takiej aplikacji. Ten mechanizmpolega na tym, że sam system wieloagentowy generuje zdarzenia (ang. events) dlasytuacji w rodzaju nawiązania połączenia, przesłania wiadomości, błędu komunika-cji itp. (zob. [12]). Prócz tego, same agenty mogą generować zdarzenia informująceo zmianach określonych własności (np. zmiennych). Dzięki temu pojawia się możli-wość monitorowania wewnętrznego stanu agentów. Nie trzeba modyfikować koduagenta. Wystarczy jednie przygotować odpowiednią aplikację, reagującą (nasłuchu-jącą) na interesujące zdarzenia. Te właściwości wykorzystuje Elvis.
Elvis to prosta aplikacja wizualizująca działanie systemu wieloagentowego stwo-rzonego przy użyciu platformy DIET Agents. Do działania wykorzystuje opisanewcześniej generatory zdarzeń: przede wszystkim nawiązywanie i kończenie połą-czenia, oraz tworzenie i usuwanie agentów. Ciekawą właściwością jest możliwośćsterowania szybkością działania całego systemu wieloagentowego, który umożliwiaw czasie rzeczywistym lub niemal krokową obserwację interakcji w systemie.
Niestety, użyteczność samej aplikacji jest póki co minimalna. Jedyną aktualną moż-liwością systemu jest obserwowanie sekwencji powstawania i usuwania agentóww systemie. Poza tym można obserwować powstawanie sieci wymiany komuni-katów między agentami oraz sposób i kolejności porozumiewania się agentów.Przedstawiane jest to graficznie w ten sposób, że agenty komunikujące się ze sobątworzą skupiska. Znaczenie ma nie tylko ilość wymienionych komunikatów, aletakże czas ostatniej komunikacji.
I choć same podejście do wizualizacji działania MAS jest dosyć ciekawe i możewiele powiedzieć o działaniu systemu, jednocześni ogranicza jego zastosowanie.
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Brak możliwości rejestrowania działania wymusza prowadzenie analizy w czasierzeczywistym. Ta zaś, ze względu na ciągłe i dynamiczne zmiany, sprawia to, żepraca z większym systemem jest niemożliwa.
Na koniec warto podkreślić, że analogiczny mechanizm znajduje się także w plat-formie JADE [4].

ACLAnalyser
ACLAnalyser [76] to nowe narzędzie przeznaczone do analizy działania ogromnychsystemów wieloagentowych zbudowanych z wykorzystaniem platformy JADE.Głównym jego celem jest zbierania informacji o wiadomościach wymienianychprzez agenty (podobnie do JADE Sniffer Agent).
Narzędzie to wykorzystuje aspekty by zebrać szczegółowe informacje o nadaniui odbiorze wiadomości przez agenta. Zebrane dane przechowywane są w bazie da-nych. Z założenia dane z różnychmaszyn zbierane są niezależnie, ale przekazywanedo centralnej bazy danych. Dla wspomagania analizy, wiadomości są oznaczanewektorem zegarów logicznych (za [22]). Zbierane dane z każdego uruchomieniasystemu należą do konkretnej sesji. Istnieje możliwość przełączania między se-sjami, a zatem analizy pracy systemu na danych zebranych w różnych sytuacjachi warunkach.
Fernández et al. [22] przedstawia między innymi takie zastosowania tego narzędzia:

∎ analiza protokołu i przebiegu komunikacji,
∎ identyfikacja relacji (bezpośrednich i pośrednich) między agentami,
∎ strojenie pracy systemu (np. przez analizę wpływu redystrybucjizasobów, identyfikację zakleszczeń/zagłodzeń agentów).

Narzędzie umożliwia wygodne uruchamianie systemu wieloagentowego oraz wy-bór agentów, których komunikacja ma być pominięta przy rejestrowaniu. Ponieważzebrane dane przechowywane są w bazie danych, analiza może być przeprowa-dzona nie tylko z wykorzystaniem predefiniowanych mechanizmów, ale równieżza pomocą własnych zapytań SQL.
ACLAnalyser dostarczony jest od razu z definicjami kilku standardowych proto-kołów komunikacji FIPA (np. zapytania, subskrypcji, aukcyjnego). Jednocześnieumożliwia dodanie własnego protokołu poprzez definicję poprawnych przejść.Jest to o tyle istotne, że można sprawdzać poprawność komunikacji względem tejdefinicji.
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Autorzy duży nacisk położyli na wizualizację danych. ACLAnalyser oferuje (za [22]):
∎ diagram sekwencji (analogiczny do JADE Sniffer Agent), który pre-zentuje komunikację między agentami,
∎ uporządkowany diagram komunikacji, który uwzględnia informacjez zegarów logicznych do uporządkowania wiadomości,
∎ abstrakcyjny diagram komunikacji, który uogólnia (uwzględniająckonfigurację użytkownika) uporządkowany diagram komunikacji,dzięki czemu możliwe jest zwiększenie czytelności bardziej złożo-nych systemów wieloagentowych,
∎ diagram przyczynowości, który pokazuje zmiany stanu agentaw czasie wraz z wiadomościami, które najprawdopodobniej wpły-nęły na tę zmianę,
∎ diagram współpracy, łączący agenty, które wymieniały między sobąwiadomości,
∎ wykresy danych statystycznych dotyczących parametrów wiadomo-ści (np. rozkład typu komunikatów).

Co ciekawe, wszystkie diagramy, poza diagramem sekwencji, wizualizowane sąw trzech wymiarach. Możliwa jest zatem elastyczna zmiana perspektywy. I choćstanowi to kolejny krok do zwiększenia czytelności, wciąż nie rozwiązuje problemuzłożoności dla bardziej skomplikowanych systemów. Dlatego by jeszcze zwiększyćuogólnienie prezentacji, autorzy zaproponowali wykorzystanie mechanizmóweksploracji danych do grupowania agentów. Wykorzystują dwa algorytmy: k-meansi ROCK. Pierwszy służy do grupowania agentów komunikujących się ze sobą. Drugiukierunkowany jest na grupowanie agentów, które komunikują się z podobnązespołem agentów, a więc grupuje agenty podobnie się zachowujące.
ACLAnalyser to zupełnie nowe spojrzenie na problem debugowania systemów wie-loagentowych. Podobnie jak eCAT, narzędzie to wykorzystuje nowe, nieszablonowemetody radzenia sobie z właściwościami agentów.

JADE Introspector
JADE Introspector to narzędzie (choć przyznać trzeba, że wciąż nie do końca do-pracowane) umożliwiające śledzenie wewnętrznego stanu agenta lub agentów.Umożliwia podglądanie kolejek wiadomości a także podgląd komunikatów (rów-nież tych już przetworzonych). Jednak unikalną właściwością jest możliwość nad-zorowania działania zachowań agenta. Introspector wykorzystuje tu wewnętrznemechanizmy JADE.
Zachowania to specjalne obiekty umożliwiające w JADEwspółbieżne przetwarzaniedanych bez wykorzystania wątków. Dzięki temu można na przykład łatwo roz-szerzać agenta o nowe funkcje (dodając nowe zachowania bądź implementujące
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nowe schematy komunikacji), a jednocześnie taka budowa umożliwia komunikacjęz wieloma różnymi agentami (każdy agent obsługiwany jest przez niezależne za-chowanie). Co istotne, użycie zachowań jest zalecanym sposobem budowy agentaw JADE, a same zachowania mają na ogół budowę automatu stanów.
Dzięki narzędziu Introspectormożna obserwować aktywność zachowańw agencie,a także spowalniać ich działanie lub w ogóle zatrzymać i sterować nimi w trybiekrokowym (wtedy kontroluje się przejścia w automacie stanów). Niestety, wadątakiego rozwiązania jest to, że nie można w analogiczny sposób kontrolowaćagentów, które nie są oparte o zachowania, lecz wykorzystują wątki.

JADE Sniffer Agent i Java Sniffer
Aby uniknąć problemów związanych z trywialnością scenariuszy testowych, należyzadbać o to, by warunki przeprowadzania testu były jak najbardziej zbliżone dorzeczywistych sytuacji, w których testowany agent może się znaleźć. Natychmiastpojawia się pomysł jednoczesnego wykorzystania wielu agentów i ich testowaniepoprzez analizę wzajemnych interakcji. Testowanie integracyjne, bo o tym tumowa, rozwiązuje wiele problemów: zapewnia optymalne środowisko i umożliwiatestowanie kilku agentów naraz. Niestety, pojawia się inny problem. Jak nad tymwszystkim zapanować?
Programem wspomagającym testowanie integracyjne agentów jest JADE SnifferAgent (w skrócie SA). SA zachowuje się jak sniffer, tzn. potrafi rejestrować wymianęwiadomości w systemie wieloagentowym. Jest to specjalny agent z graficznyminterfejsem użytkownika, który wizualizuje kierunek przepływu wiadomości i ichkolejność (a więc sekwencje). Agent ten pozwala także podglądać użytkownikowitreść komunikatów. Co więcej, bardzo pomocne jest to, że w dowolnej chwilimożna wybrać agenty, które będą monitorowane, gdy komunikacja reszty systemuwieloagentowego pozostanie pominięta przy wizualizacji. Umożliwia to śledzenieposzczególnych elementów współpracujących ze sobą, bez utraty ogólnego obrazusytuacji i kontekstu.
Niezależnie od Sniffer Agent, istnieje jeszcze jeden sniffer, który integruje się dosko-nale z JADE. Java Sniffer również służy domonitorowania komunikatóww systemie,jest jednak niezależnym narzędziem o znacznie większych możliwościach od po-przednika. Wizualizacja jest dość podobna. Prócz filtru agentów, które chcemymonitorować/testować, użytkownik może wybrać też typy wiadomości, którychprzepływ chciałbywizualizować. Oprócz tego, w programie Java Sniffer dużo łatwiejmonitorować opóźnienia pojawiające się w wymianie danych w systemie. Poza tym,aplikacja może wizualizować obciążenie (w ilości bajtów lub wiadomości) przypomocy wykresów w dowolnej chwili pracy systemu.
Dowolne z tych narzędzi, razem z JADE Dummy Agent umożliwia w bardzo prostysposób testowanie systemu wieloagentowego. Zbiór agentów Dummy Agentmożepełnić rolę agentów atrap, symulujących dowolne inne agenty w systemie docelo-wym. Natomiast sniffer umożliwi podgląd i monitorowanie transmisji w obrębie
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testowanego fragmentu systemu. Niestety, wadą takiego rozwiązania jest praktycz-nie niemożliwa do realizacji automatyzacja procesu testowania. Każdy DummyAgentmusi być ręcznie sterowany— to użytkownik musi budować odpowiedniekomunikaty i to użytkownik musi interpretować przychodzące dane.

4.3. Wnioski z przeglądu
Wnioski zawarte poniżej są syntezą obserwacji poczynionych przy przeglądzie roz-wiązań. Nie są związane z konkretnymi narzędziami, a raczej ogólnie z aktualnymstanem rzeczy.
Zacznę od oczywistego stwierdzenia, że narzędzia można podzielić na:
1) niskopoziomowe i uniwersalne,
2) dedykowane.

Wiąże się z tym kilka wniosków. Pierwszy wniosek jest taki, że:

Narzędzia przeznaczone do wspomagania testowania, debugowa-nia, monitorowania i profilowania aplikacji napisanych w Javamogą być z powodzeniem stosowane w przypadku systemów wie-loagentowych (np. konstruowanych z użyciem gotowych platform)bazujących na tym języku programowania.

Wniosek 1.

Są to narzędzia zorientowane wokół koncepcji obiektów, gdyż programowanieobiektowe to główny paradygmat w świecie JVM. Ich zastosowanie wynika z faktu,że same agenty są konstruowane z obiektów. Oczywiście, często inaczej modelujesię systemy agentowe niż obiektowe, implementuje się je jednak podobnie (z tech-nicznego punktu widzenia). Dlatego kolejny wniosek jest taki, że:

Dla pewnych klas narzędzi adaptacja do paradygmatu wieloagen-towego nie ma sensu.
Wniosek 2.

Do tej kategorii należą przede wszystkim debuggery i narzędzia profilujące. Wy-nika to z faktu, że większość z nich operuje w skali mikro, czyli na instrukcjachrealizowanych w ramach metod obiektów. Są to rozwiązania niskopoziomowe,często wykorzystujące mechanizmy systemowe, w szczególności maszyny wirtual-nej. Te narzędzia można obrazowo przedstawić jako operujące poniżej przyjętegoparadygmatu programowania.
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Z drugiej strony do tej kategorii należą też te wszystkie narzędzia, które znajdująsię niejako obok paradygmatu. Inaczej mówiąc, są niezależne od technologii i,w pewnym zakresie, implementacji. Do tej kategorii należą przede wszystkim na-rzędzie wspierające grupy metodyk BDD/ATDD orazMDA/DSM. Te pierwsze dlatego,że dotyczą bardziej struktury samego procesu (w tym przypadku testowania), niżtego, na czym on operuje. Natomiast narzędzia związane modelem same tworząnowe paradygmaty (mniej lub bardziej złożone), przede wszystkim jednak bardziejabstrakcyjne.
W związku z tym, automatycznie nasuwa się kolejny wniosek:

Istnieją narzędzia ze świata obiektów, które warto zaadaptowaćdo paradygmatu agentowego.
Wniosek 3.

Wniosek ten jest wynikiem poczynionych obserwacji w stosunku do wnioskówpoprzednich. Pierwsza obserwacja odnosi się do wniosku 1. i jest taka, że sporoproblemów wynika z faktu, że agent, będący podstawowym elementem w uniwer-sum MAS (Multi-Agent System), jest bytem złożonym w świecie obiektowym. To, cojest więc łatwe do analizy na poziomie abstrakcyjnych pojęć jednego paradygmatu,staje się kłopotliwe w innym (na ogół niższym).
Druga obserwacja dotyczy wniosku 2. Różnica między paradygmatami obiektowymi agentowym wiąże się zasadniczo w sposobie opisu wzajemnych interakcji. Za-miast wywołania metod, jest komunikacja z użyciem wiadomość. Zamiast wywołańsynchronicznych (na ogół), komunikacja asynchroniczna. W związku z tym wygod-niej jest korzystać z narzędzia, które operuje na takich samych lub analogicznychpojęciach, a także uwzględnia przyjęte konwencje. W praktyce oznacza to, że wy-godniej jest nie tylko korzystać z narzędzia ulokowanego w tym samym aparaciepojęciowym, ale wręcz dedykowanemu konkretnej jego realizacji. Przy czym niejest tak istotne, że implementacja jest dalej realizowania z użyciem obiektów (czyliparadygmatu mniej abstrakcyjnego). Wszystko to z kolei prowadzi do kolejnegowniosku:

Większość narzędzi dla systemów wieloagentowych jest w głównejmierze rozszerzeniem koncepcji narzędzi i pomysłów używanychw innych paradygmatach (głównie obiektowym).

Wniosek 4.

Inaczej mówiąc, narzędzia zostają zaadaptowane (lub zainspirowane) tymi już do-stępnymi. Adaptacja polega głównie na dostosowaniu do specyficznych właściwości,ograniczeń i konwencji. Na rys. 4.1 przedstawiłem relacje między koncepcjaminarzędzi. Linia ciągła oznacza rozwinięcie idei lub jej implementację. Przerywanawskazuje na drugorzędne zastosowania lub obecność jedynie fragmentarycznejimplementacji wyróżniającej funkcji. Niebieski kolor (prostokąt) identyfikuje na-
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rzędzia generyczne, zielony (owal) — dedykowane MAS. Relacje nie są jednakfunkcją czasu czy zaawansowania. Wskazują raczej podobieństwo idei i zastosowań(abstrahując oczywiście od technologii).
Jeśli zaś chodzi o właściwości rozwiązań, to wyłania się następujący wniosek:

Narzędzia uwzględniające właściwości i konsekwencje architek-tury rozproszonej lepiej nadają się do wsparcia systemów wielo-agentowych od narzędzi obojętnych na rodzaj struktury aplikacji.

Wniosek 5.

Ten banalny wniosek jest o tyle ważny, że narzędzie nie musi być dedykowane,żeby zysk z jego stosowania był znaczący. Samo uwzględnienie ogólniejszychklas problemów może ułatwić konstrukcję systemów z bardziej specyficznymiograniczeniami.
Z drugiej strony im mniej uniwersalne środowisko (platforma JADE), większeograniczenia i silniejsze założenia (konstrukcja z użyciem metodyki TAOM4E), tymwiększe możliwości narzędzia. Za przykład może posłużyć eCAT. W związku z tymmożna sformułować następujący wniosek:

Wiedza o graniczeniach i założeniach, co do sposobu konstrukcjiaplikacji, umożliwia budowanie lepszych, bardziej autonomicz-nych i automatycznych narzędzi wspomagających ten proces.

Wniosek 6.

Kolejne wnioski wskazują ogólne obszary, które wciąż wymagają analizy i udosko-naleń.

Brakuje narzędzi uwzględniających architekturę rozproszoną.
Wniosek 7.

Trudno tu wskazać cokolwiek poza narzędziami monitorującymi Scribe i ApacheFlume oraz profilującym NetLogger czy monitorem ruchu sieciowegoWireshark.Jeżeli już nawet istnieją pewnemechanizmy rozszerzające narzędzie o wsparcie dlasystemów rozproszonych, to są one potraktowane bardzo pobieżnie, np. logowaniezdalne w Logback.

Zbieranie danych diagnostycznych zorientowane jest przedewszystkim na analizę przez człowieka.
Wniosek 8.
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Prosty, pozbawiony struktury format tekstowy, np. logów, trudno nie tylko automa-tycznie przetwarzać, ale również w ten sposób analizować. Mechanizm przechowy-wania także pozostawia wiele do życzenia. Zebrany ślad uruchomienia przechowy-wany bywa, jeśli w ogóle, w płaskich plikach. Właściwie ogranicza to możliwośćanalizy jedynie do przetwarzania z użyciem wyrażeń regularnych.

Ignoruje się problemy integracji narzędzia z analizowaną aplika-cją.
Wniosek 9.

Problemy te dotyczą przede wszystkim pasywnych narzędzi monitorujących, któ-rych kod z założenia staje się częścią składową kodu aplikacji. Głównie obniża toogólną czytelność i przejrzystość. Wprowadza także dodatkowe zależności w kodzie(np. zależność od bibliotek logujących). W krańcowych sytuacjach może się staćrównież źródłem błędów.
Z drugiej strony mechanizmy automatyczne, jak aspekty czy instrumentacja, rów-nież nie rozwiązują tego problemu. W tym przypadku zaczyna to dotyczyć równieżwiększości narzędzi profilujących. Brak w tym podejściu elastyczności, która umoż-liwiłaby większe ukierunkowanie analizy z uwzględnieniem szerszego kontekstu.
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Rysunek 4.1: Podsumowanie przeglądu rozwiązań. Zastosowanie narzędzii ich rozwój.78



5. Identyfikacja potrzeb
5.1. Problem
Tło
Analizując zebrane materiały, które posłużyły do przygotowania przeglądu z po-przedniego rozdziału, doszedłem do wniosku, że adaptacja tradycyjnych rozwiązańobiektowych do systemów wieloagentowych tak naprawdę niewiele więcej wniesie.Oczywiście, zawsze będzie miejsce na nowe usprawnienia i lepsze mechanizmywizualizacji, czy wreszcie automatycznej analizy danych. Zaczynam jednak wątpić,czy narzędzia aktywnie sterujące procesem testowania są jeszcze wstanie bardziejwspomóc weryfikowanie systemów rozproszonych, w szczególności agentowych.Fundamentalne różnice w architekturze wydają się hamować ten kierunek rozwoju.
Oczywiście nie chodzi mi o te narzędzia, których adaptacja jest całkowicie bez-celowa. Na przykład taka sytuacja wydaje się mieć miejsce przy profilowaniu.W monitorowaniu zużycia pamięci nie widzę jużmiejsca na nowe, spektakularnerozwiązania. Tym bardziej nie widzę zysku z próby rozproszenia tego procesu.Natomiast w przypadku mierzenia szybkości działania, takim ostatecznym roz-wiązaniem wydaje się NetLogger. To dlatego, że rozwiązuje kluczowy problem—ustalenie relacji zdarzeń w systemie rozproszonym. Zresztą mam wątpliwości, czyagenty ze swoją autonomią mogą i powinny być optymalizowane. Istnieją innearchitektury (np. SOA), które oferują o wiele większy potencjał w optymalizacjiprzepustowości i współbieżności. Oczywiście nie jestem tu przeciwny optymalizacjilogiki biznesowej agenta. Jednak jest to zadanie, z którymi mogą sobie poradzićnarzędzia tradycyjne (np. Perf4J czy JMeter).
Moje wątpliwości dotyczą tu przede wszystkim narzędzi wspierających testowanie.Niech za przykład posłuży eCAT. Pomysł kryjący się za tym rozwiązaniem jestautentycznie ciekawy i wyrafinowany. W praktyce narzędzie staje się jednakbardziej ograniczeniem niż udogodnieniem. Ogranicza począwszy od wyborumetodyki, poprzez implementację, a kończąc na podejściu do prowadzenia testów.Brakuje w tym rozwiązaniu przestrzeni, by wykorzystać potencjał i elastycznośćarchitektury wieloagentowej. Z drugiej strony mamy koncepcje wykorzystaniaWCP.Teoria leżąca u podstaw, jak również złożoność tego rozwiązania są ogromne, alemożliwość praktycznego wykorzystania wydaje mi się jakby niewspółmierna dowłożonego wysiłku.
Nie chcę przez to powiedzieć, że zbliża się „koniec historii”w dziedzinie narzędziwspierających testowanie czy profilowanie. Jestem przekonany, że jest wprostprzeciwnie. Zwłaszcza, że zarówno przetwarzanie równoległe, jak i rozproszonedopiero zyskują na popularności, np. dzięki wielordzeniowym procesorom, takżew telefonach komórkowych, czy chmurom obliczeniowym. Uważam jednak, żetradycyjne, aktywnie sterujące procesem testowania podejście (reprezentowane np.przez SUnit, eCAT, JBehave itd.) staje się zbyt złożone. Oczywiście, bez aktywnegowsparcia ze strony narzędzi automatyzujących typu TestNG, trudno w ogóle mówić
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o wspomaganiu tego procesu. Natomiast należy rozważyć, czy coraz większakomplikacja narzędzia wciąż jeszcze ma uzasadnienie.

Ograniczenia i wymagania

Wymaganiai ograniczenia

Funkcyjne

Technologiczne

Biznesowe

Rysunek 5.1: Ograniczenia projektowe.

Niech punktem wyjścia dla dalszych rozważań będzie zakreślenie granic, w obsza-rze których poruszałem się w poszukiwaniu nowych rozwiązań. W związku z tymwyróżniłem istotne i drugorzędne ograniczenia (rys. 5.1). Do istotnych ograniczeńzaliczyłem ograniczenia funkcyjne i techniczne. Pierwsze dotyczą tego, co chcęzrobić, drugie tego, jak mogę to zrealizować. Drugorzędne ograniczenia, nazwaneprzeze mnie biznesowymi, oznaczają pewne aspekty, które chciałem, by mój pro-jekt uwzględnił dodatkowo. Dotyczą one raczej właściwości, doboru technologii,sposobu implementacji i, jeśli przyniosłoby to większy zysk w obszarze ograniczeńpierwszoplanowych, mogą być pominięte.
Ograniczenia funkcyjne definiują obszar, w obrębi którego mogę poszukiwać swo-jego rozwiązania. Ograniczają mnie pomysły, które zostały już zrealizowane, pa-tenty, przeprowadzone analizy. Ogranicza mnie także praktyczność, którą chciał-bym, aby mój projekt posiadał.
Ograniczenia techniczne wynikają przede wszystkim z kontekstu mojego zada-nia. Narzędzie ma być przeznaczone do pracy z systemami wieloagentowymi,a więc specyficzną klasą systemów rozproszonych. Takie właściwości muszą zostaćuwzględnione w projekcie. W szczególności muszę uwzględnić zawodność i niesta-bilność kanałów komunikacji, brak globalnego zegara, równoległość przetwarzania,opóźnienia itd.
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Ograniczenia biznesowe to cechy, które uznałem za pożądane. Przede wszystkimjest to prostota uruchomienia i sensowna konfiguracja domyślna. Zależy mi na tym,by architektura była elastyczna i łatwo rozszerzalna. Jeśli to możliwe, powinnawykorzystywać gotowe komponenty. Bardzo pożądaną właściwością jest możli-wość zastosowania w rozwiązaniach produkcyjnych, choćby tylko teoretycznie.Wreszcie chciałem, by moje rozwiązanie miało ograniczony wpływ na działanieanalizowanego systemu, w tym także na jego strukturę i implementację.

Definicja problemu
Analizując obecne rozwiązania oraz mając na uwadze, wcześniej wspomniane,ograniczenia, problem można zdefiniować, stawiając następujące pytanie:
Jak mogłaby wyglądać aplikacja i/lub metodyka, która wsparłaby twórcę sys-

temów wieloagentowych poprzez:

∎ zaoferowanie nowych, ale praktycznych funkcji,
∎ umożliwienie wszechstronnego zastosowanie na różnych etapachtrwania projektu (np. przy projektowaniu, modelowaniu, symulacji,uruchamianiu, debugowaniu, profilowaniu, testowaniu, wdrożeniu,monitorowaniu i administracji), z naciskiem na wsparcie automaty-zacji,
∎ ułatwienie integracji MAS z innymi technologiami (np. przy budo-wie heterogenicznych aplikacji),
∎ ukierunkowanie na architekturę rozproszoną,
∎ komplementarność do innych rozwiązań wspomagających procesyinżynierii oprogramowania.

Patrząc na to z takiej perspektywy, uznałem, że warto skupić się bardziej na zi-dentyfikowanych brakach i niedogodnościach istniejących rozwiązań, niż poszuki-wać zupełnie nowego podejścia. Co więcej, rozważając alternatywne rozwiązania,doszedłem do wniosku, że najbardziej obiecującym punktem wyjście będzie kon-cepcja pasywnego monitorowania. Budzi ona raczej drugorzędne zainteresowanie.Stwierdziłem jednak, że przy odrobinie unowocześnienia i adaptacji, mogłaby byćrozwiązaniem zdefiniowanego powyżej problemu.

5.2. Projekt rozwiązania
Opis ogólny
Proponowane przeze mnie narzędzie, Java Remote Logger (w skrócie JRL), topróba alternatywnego podejścia do problemu logowania. Najkrócej mówiąc, jest to
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Java Remote Logger
BazaDanych Bibliotekakliencka Koordynator

AsercjeInterfejs WWW Interfejs do JADE

Rysunek 5.2: Ogólna struktura proponowanego rozwiązania.

narzędzie pasywnie zbierające informacje o działaniu systemu. Zarówno w zakresiebiznesowym (co robi), jak i technicznym (jak robi). Z założenia zorientowane jest nazbieranie logów z systemów rozproszonych (w przeciwieństwie do Logback), jednakmoże zastąpić tradycyjne biblioteki logujące. Istotne jest to, że logi są w pierwszejkolejności przeznaczone do przetwarzania automatycznego. Mają więc strukturę.Przypomina to trochę koncepcję metadanych z Apache Flume. Podejście jest jednakradykalniejsze, gdyż cały komunikat ma taką formę.
Kluczowe elementy systemu zostały przedstawione na rys. 5.2. Zebrane danediagnostyczne wraz z metainformacjami przechowywane są w bazie danych. Takiepodejście umożliwia wygodny dostęp, transformację i ich późniejszą analizę.
Mechanizmy dostępu do danych składają się z kilku elementów. Podstawowymelementem jest aplikacja webowa, umożliwiająca przeglądanie logów z całegosystemu w czasie bliskim rzeczywistemu. Istotniejszy jest jednak mechanizmtzw. asercji, który umożliwia w sposób programistyczny wyszukiwanie logówo określonych parametrach.
Koordynator odpowiada za zarządzanie procesem logowania. W szczególności jestodpowiedzialny za nadawanie znaczników czasowych i zarządzanie sesjami. Z koleibiblioteka kliencka z jednej strony dostarcza mechanizmy do logowania, a z drugiejstrony umożliwia interakcję z resztą systemu.

Znacznik czasowy
W większości rozwiązań logi są opatrzone znacznikiem czasowym, który iden-tyfikuje lokalny czas wystąpienia zdarzenia. Takie rozwiązanie nie do końca sięsprawdza w przypadku systemów rozproszonych. Dlatego postanowiłem wykorzy-stać mechanizm porządkowania zdarzeń podobny do tego w NetLogger. Ponieważ
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jednak ta koncepcja jest chroniona patentem, moje rozwiązanie jest uproszczonąwersją. JRL oferuje kilka strategii implementacji tej funkcji:
1) lokalne znaczniki czasowe (synchronizacja, jeśli potrzebna, pozazakresem działania JRL),
2) centralny zegar czasu rzeczywistego,
3) centralny zegar czasu rzeczywistego + zegar logiczny (licznik/se-kwencja).

Każda kolejna, z wyżej wymienionych strategii, umożliwia coraz dokładniejszeuporządkowanie zdarzeń w całej aplikacji rozproszonej. W szczególności centralnyzegar logiczny jest ściśle monotoniczny, tj. żadne dwa zdarzenia nie mogą wystąpićjednocześnie (w przeciwieństwie do centralnego zegara czasu). Z drugiej stronyscentralizowana strategia znacząco pogarsza wydajność badanego systemu. Zresztąduża dokładność uporządkowania zdarzeń nie zawsze jest potrzebna. Dlategowybór strategii to kwestia konfiguracji.
Założenie jest takie, że pobieranie znacznika czasowego jest operacją synchroniczną,natomiast samo zapisywanie logów w bazie asynchroniczną. Celem jest zapewnie-nie bliskości czasowej wystąpienia zjawiska i komentarza do niego, jakim jest log.Umożliwia to interpretację czasu zalogowania zdarzenia, jako czasu wystąpieniazdarzenia.

Kontekst
Elementem istotnym dla mojego mojego rozwiązania jest tak zwany kontekst. Kon-cepcyjnie jest on bliski pojęciu słowa kluczowego. JRL oferuje kilka klas kontekstów,np.:

∎ kontekst sesji,
∎ kontekst klienta (lokalny, biblioteki klienckiej),
∎ kontekst typu logowanych danych,
∎ konteksty definiowane przez użytkownika.

Kontekstymają za zadanie ułatwić analizę danych. Są odpowiednikiemmetadanych,ale opisują cały log. Może być to zatem informacja opisująca jego charakter (bizne-sowy, techniczny, testowy), istotność (odpowiedniki kategorii logowania z Logback)itp. Jednocześnie programista sammoże definiować konteksty, które mogą opisywaćcharakter zdarzeń (np. „nadawanie”, „odbieranie”), grupować różne operacje jakoelementy większej całości (w celu późniejszego grupowania zdarzeń) itd. Kontekstymogą mieć także charakter techniczny, np. jako nazwy klas (jak w Logback) lubmetod, jak w BTrace czy programowaniu aspektowym.
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Ogólnie jest to koncepcja podobna do idei Mapped Diagnostic Context (MDC) [30]w Logback. Jednakże JRL nie jest zorientowane na wątki i w związku z tym nieoferuje w tej kwestia tak zaawansowanego wsparcia (m.in. dziedziczenia kontek-stu przez nie). Zamiast tego proponuję klasy narzędziowe, które automatyczniegenerują konteksty na podstawie danych czy stanu obiektu.
Co istotne, podobnie jak w Logback, konteksty mogą posłużyć jako podstawa dopodjęcia decyzji, czy dany log ma zostać zapisany czy nie. Chodzi o to, żeby naprzykład infrastrukturę do debugowania pozostawić w kodzie produkcyjnym.Konteksty mogą posłużyć też do alternatywnej prezentacji logu.
Wreszcie ostatnim zastosowaniem kontekstu jest możliwość zatrzymywania pracyaplikacji w momencie, gdy próbuje ona pobrać synchronicznie znacznik czasowyz centralnego serwera. Kontekst w tym przypadku umożliwia wybiórcze bloko-wanie odpowiedzi na serwerze. Zastosowaniem tej funkcji jest przede wszystkimdebugowanie i koordynowanie narzędzi testujących (blokada pełni rolę semafora).

Architektura
Maszyna

JVM
Agent I

Agent II

Agent III

Klient JRL

Koordynator JRL

Baza JRL

Rysunek 5.3: Schemat najprostszej konfiguracji.

Ponieważ bardzo spodobały mi się koncepcje z książki The Art of Unix Programming,w swoim projekcie postawiłem na elastyczność i prostotę. Jako protokół komunikacjiwykorzystuje HTTP. Usługi sieciowe mają postać web serwisów typu RESTful.Komunikacja sieciowa jest tekstowa. Wszystko to umożliwia integrację narzędziaz różnymi technologiami (por. rys. 5.6). Można na przykład zintegrować to z kodemskryptów shella Bash (taką funkcję oferuje np. JAMon).
Docelowo jednak elementy składowe mogą być zmienione. Na przykład logowaniew bazie danych, może być zastąpione przez logowanie do pliku. Można zmienićprotokół na bardziej wydajny (binarny, z kompresją), zmienić typ web serwisów naSOAP lub zastąpić tę architekturę inną, nawet agentową.
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Maszyna I
JVM I

JVM II
Maszyna II

Agent I

Agent II Klient JRL I

Koordynator JRL

Baza JRL

Agent III Klient JRL II

Rysunek 5.4: Scentralizowany system zbierania logów.

W najprostszej konfiguracji JRL może znajdować się na tej samej maszynie, cotestowana aplikacja (rys. 5.3). Taka struktura może też posłużyć do zbierania logówz kilku węzłów (rys. 5.4).
Maszyna

JVM I

JVM II

Agent I

Agent I’

Klient JRL I

Klient JRL II

Koordynator JRLI

Koordynator JRLII

Baza JRL

Rysunek 5.5: Rozproszone logowanie porządkowane względem jednegozegara (lokalny zegar maszyny), ale tylko część aplikacjiblokowana na pułapkach założonych na kontekst (w którymśz Koordynatorów).

Oczywiście można próbować rozproszyć całe rozwiązanie (rys. 5.6), ale z oczy-wistych względów spadnie dokładność uporządkowania zdarzeń zalogowanych
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w kontekście różnych zegarów. Niemniej może to być ciągle akceptowalne, zwłasz-cza jeśli zapewni się ich synchronizację. Poza tym, czasem istotne jest dokładneuporządkowanie tylko części zdarzeńw systemie, gdyż reszta stanowi jedynie tło,umożliwiające szersze spojrzenie na problem (rys. 5.5).
Maszyna I

JVM I

JVM II
Maszyna II

Maszyna IV

Maszyna III

JVM III

Agent I

Agent II Klient JRL I

Koordynator JRLI

Baza JRL I

Agent III Klient JRL II

WebService Klient JRL III Baza JRL II

Koordynator JRLII

Rysunek 5.6: Rozproszone logowanie z wykorzystaniem wybudowanychmechanizmów replikacji w bazie danych.

API i wsparcie systemów wieloagentowych
Podstawowe API umożliwia, oczywiście, tworzenie logów. Można wyróżnić tu dwagłówne zagadnienia:

∎ definicja i zarządzanie kontekstami,
∎ konstruowanie struktury logu z danych, a następnie serializacja napostać kompatybilną z bazą.

JRL dostarcza również dodatkowe API, które umożliwia zarządzanie pewnymiaspektami logowania. Chodzi głównie o zarządzanie sesjami i definiowanie pułapekna konteksty, w celu ułatwienia integracji z innymi narzędziami do testowania, np.TestNG, JAT, czy JTS.
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Narzędzie dostarcza także nowe, wygodne asercje wspomagające testowanie, któreoperują na informacjach zebranych w bazie danych. Począwszy od prostych, jakte umożliwiające sprawdzenie obecności w sesji logu (lub ich określonej liczby)z określonymi danymi lub określonego typu (podobnie do asercji na strukturęw JMockit). Poprzez umożliwiające pobranie i analizę struktury logu podobnie dojademx, a kończąc na mechanizmach umożliwiających zaawansowaną agregacjędanych.
JRL, poza standardowymi mechanizmami przygotowanymi pod kątem systemówrozproszonych, wspiera systemy wieloagentowe poprzez:

∎ dedykowane szablony i generatory logów (np. z klas agentów, za-chowań, wiadomości itp.),
∎ dedykowane asercje i wizualizacje (np. do analizy komunikacji,śledzenia zachowań itd.).

Zagadnienia pominięte
Ze względu na koncepcyjny charakter tego projektu, pewnie zagadnienia zostałypominięte. Chodzi tu przede wszystkim o szeroko pojęte kwestie bezpieczeństwa,np. poufna transmisja informacji, kontrola dostępu do JRL i danych, archiwizacjaitd.
Pominąłem także implementację części asercji i fragmentów API, skupiając sięjedynie na przygotowaniu reprezentanta z każdej zdefiniowanej klasy (ang. proofof concept). Pominąłem je, ponieważ uznałem, że niewiele wnoszą do ogólnej war-tości rozwiązania. Są raczej pomysłami, które można wykorzystać w szczególnychprzypadkach, na przykład w celu poprawienia wydajności lub w dalszym rozwojuprojektu.

Na czym polega odmienność rozwiązania
JRL z pewnością nie jest rozwiązaniem rewolucyjnym. Jest raczej ewolucyjnymrozwinięciemwielu koncepcji, składających się na różne narzędzia. Siła tkwi jednakw uzyskanej synergii.
Koncepcyjnie JRL podobny jest do NetLogger. Strukturalnie przypomina ACLAna-lyser. Struktura logu była inspirowana Apache Flume. Pomysł użycia logów doprzechowywania danych z profilowania zaczerpnięte jest z Perf4J. Natomiast Con-cordion i Accept4j zainspirowały mnie do użycia logów do raportowania przebiegutestów. Z kolei JMockit zainspirowałmnie do strukturalnej analizy działania apli-kacji (nie tylko wyników, ale też obecności kolejnych kroków algorytmu). Interfejsprogramistyczny inspirowany był, oczywiście, przez Logback i przez JAMon. Istot-ność dodania asercji wskazał TestNG i jademx. Natomiast koncepcję umożliwieniapracy krokowej zaczerpnąłem z Developer Agent.
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Cechą odróżniające JRL od innych rozwiązań jest przede wszystkim integracjawszystkich tych funkcji w jednej aplikacji. Natomiast nie poprzestaję na tym i dalejje rozszerzam przez:
∎ możliwość zbierania informacji o dowolnych zdarzeniach, nie tylkokomunikacji agentów (w przeciwieństwie do ACLAnalyser) i nietylko z platformy JADE,
∎ domyślne przechowywanie logów w bazie danych (w przeciwień-stwie do Logback),
∎ logi zorientowane na strukturę (w przeciwieństwie do ApacheFlume),
∎ zorientowanie na zbieranie logów z systemów rozproszonych(w przeciwieństwie do Logback),
∎ webowy, łatwo rozszerzalny interfejs użytkownika,
∎ możliwość sterowania całym rozwiązaniem z poziomu kodu,
∎ wykorzystanie znaczników czasowych zorientowane przede wszyst-kim na monitorowanie, debugowanie i testowanie (w przeciwień-stwie do głównie profilującego narzędzia NetLogger).
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6. Java Remote Logger
W części tej omawiam wybrane zagadnienia związane z implementacją rozwiąza-nia. W szczególności analizuję napotkane problemy, przedstawiam wykorzystanemechanizmy i narzędzia, wreszcie dyskutuję nad wybranymi fragmentami kodu.Rozdział ten nie rości sobie praw do bycia wyczerpującą dokumentacją techniczną,lecz stanowi jej znaczącą część. Starałem się bowiem przedstawić tu jak najsze-rzej główne mechanizmy implementacji i motywy stojące za podjętymi decyzjamiprojektowymi.
Natomiast na dołączonym nośniku znajduje się dokumentacja techniczna wyge-nerowana automatycznie przezMaven [84]. Jest to spis wszystkich zależności, wy-niki testów, dokumentacja kodu wygenerowana przez Javadoc [118] i uzupełnionao diagramy klas (także automatycznie wygenerowane przez UmlGraph [155]). DlaJavaScript również wygenerowałem dokumentację kodu, tym razem korzystającz JSDoc [126]. Wszystko to ma postać statycznej strony WWW.
Dodatkowo kod był pisany tak, by sam siebie dokumentował. Podzielony jestna logiczne części (tak dzięki pakietom, jak i ogólnie modularnej konstrukcjirozwiązania). Klasy są małe, metody krótkie, a zakres odpowiedzialności wyraźniezdefiniowany. Umożliwia to łatwą analizę, adaptację oraz ewentualne poprawianie.Z kolei przykłady wykorzystania wybranych mechanizmów systemu przedstawionesą w postaci testów automatycznych.

6.1. Główne moduły
Narzędzie Java Remote Logger (w skrócie JRL) udało się zaimplementowaćw bardzodużej zgodności z ogólnym projektem z poprzedniego rozdziału. Różnice pojawiająsię dopiero w niuansach. Często są one konsekwencją błędnych decyzji, które podją-łem na etapie projektowania za wcześnie i przy niepełnej wiedzy. Niektóre szczegółymi też po prostu umknęły lub nie potrafiłem ich sobie wcześniej wyobrazić.
Architekturę JRLmożna podzielić na cztery podstawowe części i w takiej kolejnościbędą dalej omawiane:

∎ mechanizm składowania danych diagnostycznych,
∎ mechanizm dostępu do danych oraz ich analizy,
∎ interfejs użytkownika,
∎ interfejs programistyczny.
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6.2. Baza, czyli składowanie danychdiagnostycznych
Od samego początku wiedziałem, że dane muszą być przechowywane w baziedanych. Początkowo brałem pod uwagę wykorzystanie klasycznej bazy relacyjnej.Rozważałem IBM DB2 Express-C [107], Oracle DB XE [138], PostgreSQL [142]. Dodwóch pierwszych zniechęciły mnie rozmiar oraz trudności instalacji na Linuksie.Eksperymenty z PostgreSQL, choć obiecujące, uświadomiły mi, że użycie bazy tegotypu wiązać się będzie także z koniecznością administracji nią. Chodzi tu przedewszystkim o konfigurację uprawnień, tworzenie dedykowanych użytkownikóww systemie itd. Uznałem, że byłoby to nadmiarowym obciążeniem, przynajmniejw początkowej pracy z narzędziem. Nie chciałem by złożoność instalacji zniechęcałado zapoznania się z nim.
Zwróciłem zatem swą uwagę na bazy wbudowane. Najpopularniejsza z nich,SQLite [151] jest napisana w C i nie daje się tak łatwo osadzić w aplikacji Java. Niejest to przeszkoda nie do pokonania, ale jednak można to uznać za problem, któregowarto byłoby uniknąć. Pozostawało rozważenie Apache Derby [79], HSQLDB [106]lub H2 [104]. Warto zwrócić uwagę, że ACLAnalyser wykorzystuje właśnie HSQLDB.Zaletą tych rozwiązań jest prostota użycia oraz szybkość i łatwość zarządzaniadanymi. Oferują różnego rodzaju pomocnicze mechanizmy, jak: transakcje, indeksy,wyszukiwanie pełnotekstowe, tak typowe dla biznesowych rozwiązań. Jednocześnienie były dla mnie problemem takie cechy (objawiające się w mniejszym lub więk-szym stopniu), jak: mała odporność na awarię, mniejsza wydajność w przypadkuwielu współbieżnych operacji, czy brak możliwości podłączenia się wielu użytkow-ników. W moim przypadku wydajność i wygoda z nawiązką by mi to wynagrodziły.Za wykorzystaniem bazy relacyjnych (w ogóle) przemawiała teżmożliwość wyko-rzystania bibliotek ORM (Object-Relational Mapping), np. Hibernate [105].
Jednak, po zapoznaniu się z książką [59], uznałem że warto by było rozważyćwykorzystanie bazy innego, niż relacyjny, typu. Za wykorzystaniem bazy NoSQL(Not (only) SQL) przemawiała przede wszystkim większa elastyczność w strukturzedanych. Poza tym wiele z tych rozwiązańmiało gotowe, proste interfejsy typu REST-ful, co dodatkowo upraszczałoby interakcje z nimi. Wreszcie odmienna architekturadanych, w szczególności mająca postać dokumentu lub grafu, obiecywała zupełnienową jakość w dostępie i analizie zebranych informacji.
Zdefiniowałem zatem następujące wymagania względem bazy danych:

∎ możliwość łatwego dodawania pól do logu,
∎ wszechstronne możliwości wyszukiwania,
∎ wyszukiwanie z wykorzystaniem operatora wyrażeń regularnych,
∎ prostota instalacji i uruchomienia,
∎ możliwość dostępu zdalnego,
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∎ interfejs RESTful z wykorzystaniem JSON (JavaScript Object Nota-tion),
∎ duża wydajność w przypadku dodawania danych równocześnieprzez wielu klientów,
∎ stabilność pracy w przypadkach błędów komunikacji.

Co do samych danych, to spodziewałem się, że:
∎ będą miały generalnie płaską strukturę, raczej bez zagnieżdżeńi tablic,
∎ będą miały kilka stałych pól, reszta zmienna i opcjonalna,
∎ będą to głównie dane tekstowe, okazjonalnie liczby i stałe logiczne,
∎ rozmiar logu będzie niewielki, przeważnie poniżej 1kB,
∎ dane będą mocno zdenormalizowane, log stanowić będzie kom-pletną całość,
∎ nie będzie relacji między logami,
∎ nie będą potrzebne mechanizmy zapewniające spójność i popraw-ność danych,
∎ logi nie będą usuwane ani modyfikowane,
∎ gubienie logów nie jest pożądane, ale też nie jest wielkim problem.

Konstrukcja logu oraz zdefiniowane wymagania rzeczywiście ciążą ku rozwiąza-niom NoSQL. Jednak warto podkreślić, że nowoczesna baza relacyjna z powodze-niem mogłaby spełnić te warunki. Po prostu konstrukcja zapytań byłaby bardziejzłożona (wielokrotne złączenia nawarunkowych polach, rzutowanie typów danych).Natomiast powodem rezygnacji z relacyjnej architektury danych było to, że niewykorzystałbym żadnego z oferowanych przez nią atutów.
Z pośród wielu typów baz NoSQL, najbardziej przystające do moich potrzeb wy-dawały się bazy zorientowane na przechowywanie dokumentów. Przez momentrozważałem również użycie bazy grafowej, tyle że w tym przypadku mógłbym conajwyżej zasymulować strukturę relacyjną. Nie miałbym z tego jednak żadnegowiększego pożytku. Dlatego nie widziałem zysku z dalszych rozważań nad takąarchitekturą.
Moim pierwszym typem, wśród baz zorientowanych na dokumenty, był Co-uchDB [78]. Jest to mała baza, oferująca wsparcie dla RESTful oraz mająca wygodnyinterfejs WWW do zarządzania danymi i nią samą. Unikalną cechą CouchDB jestmożliwość pracy jako prosty serwer aplikacyjny bazujący na języku JavaScript. Me-chanizm ten udostępniłby łatwy sposób na przygotowanie interfejsu dostępowegodo logów przez WWW, a być może implementację całej logiki Koordynatora. Nie-stety, wadą tej bazy jest to, że praktycznie nie wspiera niepredefiniowanych zapytań.
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Inaczej mówiąc, zapytania wymagają wcześniejszego przygotowania. W przypadkumojego projektu byłoby to poważną niedogodnością.
Kolejną rozważaną przeze mnie bazą była ArangoDB [86]. Jest to baza szczególnaw tym zestawieniu, ponieważmoże przechowywać nie tylko dokumenty, ale rów-nież pary klucz–wartość oraz struktury grafowe. Oferuje interfejs RESTful orazciekawy mechanizm zapytań, naśladujący SQL (Structured Query Language). Wartoodnotować, że baza ta jako jedyna w tym zestawieniu nie skaluje się horyzontalnie.Dla mnie to nie miało jednak żadnego znaczenia. Natomiast zdecydowanie nie przy-padła mi do gustu raczej słaba dokumentacja. Zapewne jest to konsekwencja tego,że to wciążmłode i eksperymentalne rozwiązanie. Dlatego za wyborem tej bazymogła przemawiać tylko potencjalna możliwość wykorzystania zapytań grafowych.
Wreszcie ostatnią analizowaną przeze mnie bazą byłaMongoDB [131]. Jest to spraw-dzone rozwiązanie, nieźle udokumentowane. Ma ciekawe mechanizmy budowaniazapytań. Oferuje indeksy. Jest szybka i skalowana. Nie oferuje, niestety, interfejsuRESTful. Właściwie brak tego mechanizmu powinien zdyskwalifikować już nastarcie to rozwiązanie. Jednak inne właściwości zdecydowały, że stała się lideremmojego rankingu.
Zdecydowałem się zatem na MongoDB. Problem z interfejsem RESTful nie byłaż tak wielki. Istniał gotowy projekt realizujący tę funkcję. Natomiast ja i takprzygotowałem swoje własne rozwiązanie tej niedogodności w Koordynatorze,ponieważ potrzebowałem tylko mały podzbiór specyficznych operacji. Ostateczniedecyzja o samodzielnej realizacji interfejsu dostępowego do danych okazała sięwielkim ułatwieniem na etapie budowania interfejsu użytkownika.
Tu też ujawnia się główna różnica w stosunku do projektu. Na rysunkach w po-przednim rozdziale prezentujących architekturę rozwiązania biblioteka klienckakomunikuje się bezpośrednio z bazą. Natomiast zaimplementowane jest to tak, żedostęp do bazy jest zawsze poprzez Koordynatora.

6.3. Koordynator, czyli dostęp do i analiza danych
Wybór platformy
Podobnie jak w przypadku bazy danych, także miałem do dyspozycji wiele możli-wości realizacji funkcji Koordynatora. Zacząłem analizę od serwera aplikacyjnegoJBoss AS [120], który był mi wcześniej znany. Zrezygnowałem z niego jednak na-tychmiast. Jest zbyt wielki i przeładowany funkcjami, które nie były mi potrzebne.
Swą uwagę przeniosłem zatem na lekki kontener aplikacyjny Jetty [121]. Jeston mały i szybki. Może być również osadzony w aplikacji Java. Bardzo mi się tospodobało. Implementacja serwisu w stylu RESTful również nie nastręczała wieluproblemów. Właściwie było to bardzo dobre wyjście.
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Jednak głównym problem rozwiązań opartych o Java jest to, że nie radzą sobie zbytdobrze z przetwarzaniem pozbawionych stałej struktur konstrukcji JSON (próbujesię pracować z nimi podobnie jak z XML). Choć, oczywiście, są parsery i generatory(ja wykorzystuję bibliotekę Jackson), praca z dokumentami o takiej strukturze niejest jednak tak naturalna jak z poziomu JavaScript.
Dlatego z ciekawością podszedłem do koncepcji napisania części logiki z wyko-rzystaniem Node.js [136]. Node.js to serwer aplikacyjny, który bazuje na językuJavaScript. Drugą interesującą właściwością jest to, że w zasadzie cała logika prze-twarzana jest w jednym wątku, a interakcje ze światem zewnętrznym ma charakterasynchroniczny.
Przeciwko przemawiało to, że nie znałem języka. Za, właściwie wszystko inne:

∎ bogactwo gotowych bibliotek,
∎ bardzo dobra dokumentacja,
∎ elastyczność,
∎ niezła wydajność, zwłaszcza przy wielu połączeniach,
∎ możliwość wykorzystania części logiki po stronie serwera i postronie przeglądarki.

Szczególnie dostęp do szerokiego spektrum bibliotek realizujących przeróżnezadania sprawia, że tworzenie aplikacji sieciowej z wykorzystaniem Node.jsjest po prostu przyjemne. Zaryzykowałem więc i wykorzystałem go do budowyKoordynatora.
Node.js to specyficzny rodzaj serwera aplikacyjnego. Nie chodzi tylko o to, że wspie-ranym językiem jest język skryptowy i że jest to JavaScript. Bardziej interesujące jestto, że całość logiki przygotowanej przez programistę, a więc cała aplikacja, pracujew jednym wątku.
To nie jest tak, że serwer nie używa wątków. Wątki są wykorzystywane, ale niebezpośrednio. Kod aplikacji ich nie widzi. Interakcja ze światem zewnętrznymodbywa się w tle, być może właśnie w osobnym lub współdzielonym wątku. Niejest to jednak istotne. W momencie gdy interakcja się zakończy, jej rezultat zostanieprzekazany asynchronicznie do wątku aplikacji. Aplikacja zleca zadania i reagujena ich wykonanie. Nie czeka jednak aktywnie, a w każdym razie czekanie nie jeststandardową metodą działania. Paradygmat jest prosty: zleć pracę wraz z funkcją,która obsłuży jej efekt. I nie ma znaczenia, czy kod będzie operował w wątkuaplikacji, czy poza nim (w tle).
Ma to ciekawe implikacje. Przede wszystkim nieprzełączanie kontekstu, nietworze-nie wątków lub procesów objawia się zyskiem w wydajności. Umożliwia tworzenieaplikacji z łatwością obsługujących tysiące żądań. Oszczędza to też zasoby. Istotnejest również to, że nie ma problemów z synchronizacją dostępu do współdzielonych
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zasobów. Nie tylko zmniejsza to ryzyko błędów, ale również znosi wydajnościowykoszt obsługi wzajemnego wykluczania.
Z drugiej strony brak wątkówma negatywny wpływ na ogólną przepustowość i czasreakcji. Wymaga również od programisty podziału zadań na fragmenty i oprogra-mowanie dobrowolnych wywłaszczeń (zadanie samo musi kolejkować swoje części,by umożliwić pracę innym zadaniom). Wreszcie taka architektura uniemożliwiawykorzystania wielu rdzeni współczesnych procesorów. Te wady próbuje się oczy-wiście rozwiązywać. Istnieją biblioteki umożliwiające pracę z wątkami (np. [61]).Sami autorzy Node.js pracują nad koncepcją klastra [41].
Z punktu widzenia wydajności, wybór Node.jsmoże być więc dyskusyjny (wartoporównać [64]). Nie chcę przez to powiedzieć, że wydajność jest słaba. Nie jestjednak największa z obecnie dostępnych. Jednak jako rozwiązanie eksperymentalne,nie jest wcale tak źle. No i nieporównywalna z Javawygoda programowania i wysokipoziom abstrakcji stawia ten wybór w bardzo korzystnym świetle.

Główne moduły
Z pomocą Node.js zrealizowałem trzy główne grupy funkcji:

∎ interfejs dostępowy do bazy, w pewnym zakresie naśladujący REST-ful,
∎ logikę biznesową, czyli zarządzanie zegarem, sesją i pułapkamipoprzez interfejs sieciowy przypominający RESTful,
∎ interfejs WWW do Koordynatora, jak również do przeglądania lo-gów, a więc interfejs użytkownika — ogólnie omawiam go w tejczęści, natomiast bardziej szczegółowe informacje zawarłem w na-stępnym podrozdziale 6.4.

Warto odnotować, że dzięki temu, że ten sam serwer obsługuje wyświetlanie stroni interfejs RESTful, możliwe jest wykorzystanie mechanizmów AJAX (AsynchronousJavaScript and XML) po stronie przeglądarki do dostępu i zarządzania Koordy-natorem. Wspominam o tym dlatego, że przy wyborze bazy zwracałem uwagęna mechanizm dostępu. Moim zamiarem było bowiem wykorzystanie JavaScriptw przeglądarce do komunikacji bezpośrednio z bazą danych za pomocą AJAX.
Formalnie nie jest to jednak możliwe, a w praktyce bardzo utrudnione. Powodemjest konieczność zachowania bezpieczeństwa, czyli tak zwana polityka wspólnegopochodzenia przy interakcji (ang. same origin policy). Niemniej istnieją metodyobejścia tej polityki, np. idea JSONP (JSON with padding).
Ponieważ, jak już wspomniałem, zastosowana konstrukcja umożliwia dostęp z po-ziomu przeglądarki do API Koordynatora, mogłem wykorzystać te same mechani-
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zmy zarówno w kodzie cienkiego interfejsu użytkownika, jak i kodzie interfejsuprogramistycznego Java.

Wykorzystane biblioteki
Po stronie serwera korzystam z następujących bibliotek:

express.js [101] Biblioteka upraszczająca serwowanie statycznychstron WWW, generowanie dynamicznych stron, przetwarzanie żą-dań, w tym usług sieciowych typu RESTful. Stanowi rdzeń Koordy-natora.
MustacheJS [134] Silnik szablonów. Odpowiedzialny jest za generowa-nie części dynamicznych stron.
Consolidate.js [94] Biblioteka unifikująca interfejsy silników szablo-nów. Wykorzystuję ją jako proxy doMustacheJS.
Underscore.js [156] Biblioteka narzędziowa, która upraszcza opero-wanie na strukturach danych JavaScript. Wykorzystuję ją zarównopo stronie serwera, jak i klienta.
mongodb (Node.js driver for MongoDB) [137] Niskopoziomowa biblio-teka umożliwiająca dostęp w sposób asynchroniczny do bazyMon-goDB.
nconf [135] Biblioteka unifikująca dostęp do konfiguracji (domyślnej,z pliku i z argumentów wywołania).
Async.js [89] Biblioteka umożliwiająca koordynowanie między sobąasynchronicznie wywoływanych funkcji. Używam w momencie,gdy strukturalnie niezależne asynchroniczne zdarzenia są zależnelogicznie (jedno bazuje na wyniku drugiego).
Moment.js [130] Biblioteka do manipulowania i formatowania dat.Używam również po stronie klienta.
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Architektura
W budowie Koordynatoramożna wyróżnić:

∎ logikę aplikacyjną (ang. back end), odpowiedzialną za usługi sie-ciowe, komunikację z bazą, generowanie stron,
∎ interfejs użytkownika (ang. front end), czyli statyczne i dynamiczne(w sensie: posiadające kod logiki wykonywany po stronie klienta)strony.

Generalnie próbowałemwytyczyć wyraźną granicęmiędzy tymi dwomawarstwami.Punktem wyjścia było przygotowanie wspólnego dla interfejsu użytkownika orazinterfejsu programistycznego API. Następnie przygotowałem proste strony WWW,umożliwiające dostęp i operowanie nim z poziomu przeglądarki. Można na tospojrzeć jak na podział wertykalny.
Jednocześnie próbowałem rozdzielić na moduły poszczególne grupy funkcji. Celembyła możliwość rozdzielenia części Koordynatora pomiędzy różnymi serweramiaplikacyjnymi. Chodziło mi tu przede wszystkim o to, by na przykład dostęp dologów (tj. wyświetlanie) nie obniżał wydajności usłudze nadawania znacznikówczasowych czy zapisywania logów w bazie. Jest to druga, jakby horyzontalna,metoda podziału.
W konsekwencji powstały następujące moduły:

jrlasserts.js Moduł umożliwiający przesyłanie zapytań do bazy danych,budowanych pod kontem asercji, i zwracanie wyników. Korzysta zespecyficznej funkcji MongoDB, tzw. API agregacyjnego. Pełni rolęmediatora pomiędzy interfejsem programistycznym, a bazą danych.Nie dostarcza interfejsu użytkownika.
jrlbreakpoint.js Moduł zarządzania pułapkami, które, jeśli pasują dokontekstu (dopasowanie poprzez wyrażenie regularne), wstrzymująpobieranie znacznika czasu, pośrednio wstrzymując pracę w wątku,z którego nastąpiło logowanie. Kontekst jest pobierany z parame-trów logu. Moduł umożliwia następujące operacje:

∎ dodanie pułapki,
∎ usunięcie pułapki,
∎ sprawdzenie zdefiniowania pułapki (i liczby oczeku-jących na niej zdarzeń),
∎ zwolnienie pierwszego oczekującego na pułapce żą-dania,
∎ zwolnienie wszystkich aktualnie oczekujących żą-dań na pułapce.
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Nie dostarcza interfejsu użytkownika.
jrlclock.js Moduł odpowiedzialny za usługę nadawania znacznikówczasu. Wykorzystuje moduł jrlbreakpoint.js, a więc muszą być onerazem zainstalowane w serwerze aplikacyjnym. Nie dostarcza inter-fejsu użytkownika.
jrlconfig.js Moduł hermetyzujący (adapter) dostęp do konfiguracji z wy-korzystaniem biblioteki nconf. Moduł wymagany w każdej konfigu-racji Koordynatora. Nie dostarcza interfejsu użytkownika.
jrllib.js Próba wydzielenia logiki współdzielonej miedzy modułami,np. komunikowania o błędzie, walidacji i wstępnego przetwarzaniażądań. Nie dostarcza interfejsu użytkownika.
jrllogs.js Moduł odpowiedzialny za zapis i odczyt logów z bazy danych.Dostarcza interfejs użytkownika w postaci strony z listą logówgenerowaną po stronie serwera (tryb statyczny).
jrlsessions.js Moduł odpowiedzialny za zarządzanie i dostęp do sesji.Dostarcza interfejs użytkownika do podglądu logów danej sesji.Zarówno w trybie ciągłym (tryb Tail), jak i dynamicznym (logikaładowania i prezentacji po stronie przeglądarki).

W powyższej liście widać, że starałem się nie łączyć warstwy przetwarzania danychz warstwą ich prezentacji. W przypadku jrllogs.js i jrlsessions.js pewne aspektyinterfejsu użytkownika zostały dołączone, ze względu na to, że są generowanew całości lub części po stronie serwera. Ich wyłączenie do osobnego modułu wią-załoby się albo z powtórzeniem kodu (bardzo zły pomysł) albo z wprowadzeniemdodatkowej zależności ostatecznie prowadząc do tego samego finału. Wszystkietrzy podejścia były porównywalnie złe. Wybrałem zatem najprostsze.

O implementacji
Koordynator został całkowicie napisany w JavaScript. Jak wspomniałem, nie miałemwcześniej do czynienia z tym językiem i to, niestety, widać w kodzie.
Wobec tego struktura kodu bardziej przypomina kod proceduralny w C, niżprzykład wykorzystania paradygmatu obiektowego czy funkcyjnego. Nie chcę przezto powiedzieć, że kod jest nieczytelny lub niepoprawny. Jednak bazując na obecnychdoświadczeniach, nadałbym mu inną strukturę i wykorzystał inne mechanizmyjęzyka.
Kod jest zatem nierówny i niespójny. Niespójny w tym sensie, że eksperymentowa-łem z różnymi podejściami do podobnych problemów i na różne sposoby problemy
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te rozwiązywałem. Z czasem zacząłem też korzystać z bardziej subtelnych mecha-nizmów. Tak naprawdę jedyne poważniejsze zastrzeżenie mam do siebie o to, że nieusunąłem wszystkich powtórzeń. Niestety, refaktoryzacja jest znacznie trudniejszaniż w przypadku kodu Java.

Struktura modułu
Charakterystyczne dla Node.js jest to, że traktuje on plik z kodem jako modułi domyślnie ukrywa (hermetyzuje) zmienne, funkcje i obiekty. Żeby uzyskać dostęp,koniczne jest wyeksportowanie punktów dostępowych— zdeklarowanie interfejsu.Służy do tego słowo kluczowe exports.
Inną ciekawąwłaściwością jest to, że dany plik skryptu ładowany jest tylko jeden raz.W tym sensie, moduł zachowuje się jak Singleton. Oczywiście, można wymusić byładowanie modułu tworzyło nową, niezależną instancję. Mnie jednak odpowiadałakoncepcja modułu jako Singletonu, dodatkowo domyślnie hermetyzująca zmiennei funkcje i udostępniająca tylko niezbędny interfejs. Dlatego taki charakter nadałemwszystkim zaimplementowanym częściom Koordynatora.
Każdy moduł Koordynatora udostępnia co najmniej metodę konfiguracyjną, którapodpina go do serwera aplikacyjnego: configureExpressApp. Przyjmuje onareferencję do instancji express.js. Definiuje ona punkt dostępowy (fragment URL),metodę dostępu (np. POST) i funkcję obsługującą żądanie.

Zapisywanie logów w krytycznych momentach
W czasie testów zauważyłem, że okazjonalnie giną pierwsze logi. Jest to konse-kwencja tego, że Node.js nie ma mechanizmu pracy w tle (ang. deamon). Adapterkontrolujący uruchamianie serwera aplikacyjnego (moduł jrl.node) nie czekał na za-kończenie tego procesu. I chociaż jest on błyskawiczny, to zdarzało się, że logowaniezaczynało się zanim serwer był w pełni uruchomiony. Po prostu adapter natych-miast przekazywał sterowanie do kodu, w którym odbywało się już logowanie. Jestto kłopotliwe szczególnie gdy instancje bazy i Koordynatora są uruchamiane nażądanie tuż przed użyciem.
Rozwiązaniem tego problemu okazało się powiadamianie procesu nadrzędnego,na ogół adaptera, że konfiguracja i uruchomienie Koordynatora zakończyło się.Mechanizm jest bardzo prosty. Po zakończeniu konfiguracji (warto zwrócić uwagę,że dzieje się ona synchronicznie), serwer aplikacyjny wysyła do zdefiniowanegoprocesu sygnał SIGUSR1. Tym zdefiniowanym procesem może być adapter lub innyskrypt/program. Identyfikator procesu przekazuje się jako parametr wywołaniaKoordynatora.
Po stronie adaptera znajduje się fragment (zob. listing 6.1), odpowiedzialny zaobsługę tego sygnału.
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1 $NODE $BASE/$APP --server.port "$PORT" --mongodb "$MONGODB" --parent-pid $$ Ï
Í&>> "$LOG" &

2 echo $! > "$NAME"
3
4 trap ’echo " Node.js started on port $PORT."; exit 0;’ SIGUSR1
5
6 for i in 1 2 3 4 5
7 do
8 sleep 1;
9
10 done

Listing 6.1: Fragment skryptu adaptera, odpowiedzialny zauruchomienie Koordynatora. [Plik: jrlnode.sh ]

W linii 4. zdefiniowana jest pułapka na ten sygnał. Otrzymanie sygnału przerywapętle oczekiwania (od linii 6.). W ten sposób zwiększam niezawodność logowaniana początku, a jednocześnie skracam proces uruchamiania.
Oczywiście problemem są nie tylko logi, które pojawią się zanim serwer będziegotowy. Problemem jest także to, co zrobić gdy Koordynator będzie zamykany, a niewszystkie logi zostaną wysłane do bazy. Rozwiązaniem okazała się znów obsługasygnałów (SIGTERM, SIGINT).
Sam kod obsługi jest bardzo prosty (zob. listing 6.2). W konfiguracji definiuje sięilość sprawdzeń i czas między nimi (odpowiednio ustawione zmienne countLoops,sleep). Jest to aktywne oczekiwanie na to, by kolejka logów do zapisania sięopróżniła. W momencie kiedy minie czas lub jeśli zostaną przesłane wszystkiezakolejkowane logi, aplikacja zostanie zamknięta. Zmienna countPendingLogsprzechowuje informacje o liczbie logów oczekujących na wysłanie. Warto zwrócićuwagę na linię 8— funkcja sama siebie kolejkuje.
1 function waitForSave() {
2 countLoops--;
3 if (countLoops <= 0 || countPendingLogs <= 0) {
4 console.log(’Lost ’ + countPendingLogs + ’ logs.’);
5 process.exit(0);
6 } else {
7 console.log(’Waiting for ’ + countPendingLogs + ’ logs to save.’);
8 setTimeout(waitForSave, sleep);
9 }
10 }

Listing 6.2: Kod obsługi sygnałów. [Plik: jrllogs.js ]

Jednocześnie taka konstrukcja wymusza odpowiednią obsługę zamykania serweraw adapterze. Adapter wysyła sygnał zamknięcia. A następnie cyklicznie sprawdzaprzez wysłanie specjalnego sygnału 0, czy serwer aplikacyjny dalej istnieje. Brakmożliwości nadania tego sygnału oznaczać będzie, że proces nie jest już aktywny.
W konsekwencji, najpierw należy zamykać proces Koordynatora, a dopiero potembazy. Godne odnotowania jest to, że obsługa sygnałów, przekładająca się na bez-pieczeństwo logowanych danych, jest od razu wbudowana w MongoDB. Serwer
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bazy ma też gotowy mechanizm, który choć uruchamia usługę bazy w tle, robi tosynchronicznie.

Pułapki i nadawanie znacznika czasu
Nazwa pułapki jest jednocześnie wyrażeniem regularnym. Owo wyrażenie regu-larne wykorzystywane jest do identyfikacji kontekstów, które zostaną zatrzymanena tej pułapce. Konteksty pobierane są z żądań nadania znacznika czasu. Zabloko-wane zadania przechowywane są w kolejce, która zrealizowana jest jako tablica.Warto podkreślić, że wyrażenia regularne, nazwy sesji i konteksty są wrażliwe nawielkość liter.
Znacznik czasowy generowany jest natychmiast, tak by ewentualny pobyt w kolejcenie miał wpływu na wzajemne uporządkowanie zdarzeń. Dodatkowo złapanew pułapkę zdarzenie zostaje oznaczone (pole lockedw znaczniku czasu). Dziękitemu czas oczekiwanie zdarzenia w pułapce nie wpływa na statystyki dotycząceczasu przetwarzania.
Następnie analizowany jest kontekst i dopasowywane są do niego pułapki. Jeżeli niedopasowano żadnej pułapki, znacznik czasowy jest natychmiast zwracany. W prze-ciwnym wypadku oprócz zakolejkowania zadania, realizowana jest jedna bardzoważna rzecz. Dezaktywuję automatyczne wygaśnięcie połączenia (domyślnie 120sekund) i aktywuję jego aktywne podtrzymywanie.
Interfejs umożliwia wykonanie kilku operacji na pułapkach, przy czym sprowadzająsię one głównie do manipulowania kolejką blokowanych żądań. Oczywiście możnadodać nową pułapkę. Można uwolnić najdłużej oczekujące żądanie. Można uwolnićz pułapki wszystkie obecnie oczekujące żądania. Można pułapkę skasować, przyczym poprzedza to operacja zwolnienia wszystkich oczekujących żądań.
Istotne jest to, że zdarzenie blokowane jest na pierwszej pasującej pułapce. W przy-padku zwolnienia zdarzenia z pułapki, nie jest ono dalej dopasowywane do kolej-nych pułapek, lecz natychmiast zwracane.

Dostęp do bazy
Bibliotekamongodb oferuje dwie metody dostępu do danych:

∎ prostą,
∎ strumieniową.

Metoda prosta polega na tym, że biblioteka zaciąga kompletny wynik zapytania,a następnie wywołuje funkcję go przetwarzającą (zob. listing 6.3, linie 12 – 25).
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1 function loadLog(id, res) {
2 mongo.connect(jrlconfig.getMongoConnectionString(), function(err, db) {
3
4 if(err) {
5 console.log(err);
6 res.send(jrllib.buildErrorMsg(err));
7 return;
8 }
9
10 var collection = db.collection(jrlconfig.get("logCollection"));
11
12 collection.findOne({_id: new ObjectID(id)}, function(err, item) {
13 if(err) {
14 console.log(err);
15 res.send(jrllib.buildErrorMsg(err));
16 db.close();
17 return;
18 }
19 if (item == null) {
20 res.send({ status: "ERROR", comment: "Log not found.", data: Ï

Í{} });
21 } else {
22 res.send({ status: "OK", data: item });
23 }
24 db.close();
25 });
26 });
27 }

Listing 6.3: Pobieranie danych konkretnego logu (w tymwypadku pojedynczego, ale analogiczny kod jest dlalisty wyników) z bazy—metoda prosta. [Plik: jrllogs.js ]

Z kolei metoda strumieniowa polega na zarejestrowaniu funkcji obsługującychpobranie fragmentu wyniku (pojedynczego dokumentu). Umożliwia to bardziejzrównoważone, pod względem obciążenia Node.js, przetwarzanie danych (por.listing 6.4, linie 24 – 34).
1 function listSessions(req, res) {
2 mongo.connect(jrlconfig.getMongoConnectionString(), function(err, db) {
3
4 if(err) {
5 console.log(err);
6 res.send(err);
7 return;
8 }
9
10 res.header("Content-Type", "application/json");
11 res.write("[\n");
12
13 var collection = db.collection(’logs’);
14
15 collection.mapReduce(mapSession, reduceSession, {out: {replace : Ï

Í’sessions’}}, function(err, sessions) {
16 if(err) {
17 console.log(err);
18 res.write(JSON.stringify({ status: "ERROR", comment: Ï

Íerr.toString()}));
19 res.end();
20 db.close();
21 return;
22 }
23
24 var stream = sessions.find({}, {sort: {"value.to": -1}}).stream();
25
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26 stream.on("data", function(session) {
27 res.write(JSON.stringify({ session: session._id, from: Ï

Ísession.value.from, to: session.value.to, count: Ï
Ísession.value.count}) + ",\n");

28 });
29
30 stream.on("end", function() {
31 res.write("{}]\n");
32 res.end();
33 db.close();
34 });
35 });
36 });
37 }

Listing 6.4: Pobieranie listy sesji metodą strumieniową (listasesji wygenerowana przy użyciu Map–Reduce).[Plik: jrlsessions.js ]

Na ogół dla każdego żądania otwieram i zamykam nowe połączenie z bazą. Wyjąt-kiem są cykliczne operacje, gdzie kluczowym czynnikiem jest wydajność. Dlategomechanizm zapisywania logów współdzieli jedno otwarte połączenie. Wykorzy-stany jest tu mechanizm zmiennej globalnej modułu Node.js. W momencie wy-stąpienia błędu zamykam stare połączenie i otwieram nowe. Nie próbuję jednakponownie wysłać logu.

API
REST (Representational State Transfer) opisuje architekturę WWW. API Koordy-natora wzorowane jest na koncepcji RESTful, nie spełnia jednak bardzo ścisłychwymagań, stawianych REST API [46]. Ponieważ API Koordynatora nie jest zgodneze wszystkimi założeniami REST API, nie jest RESTful. Mniej formalna strukturaAPI Koordynatora klasyfikuje je jako HTTP API.
To, że interfejs programistyczny nie jest RESTful, nie jest żadnym problemem. Zostałon bowiem dostosowany do konkretnych potrzeb. Główne rozbieżności objawiająsię tu przede wszystkim przez to, że:

∎ Nie wykorzystuję kodów statusu odpowiedzi (kodów typu 200, 404)do sygnalizacji błędów i problemów.
Zamiast tego wykorzystuję pole w przesyłanych danych, w którychdefiniuje pole statusu.

∎ Nie wykorzystuję wszystkich dedykowanych metod żądań, któremogłyby mieć zastosowanie, w szczególności DELETE i PUT).
Wykorzystuję tylko GET i POST, które są zawsze dostępne z poziomuprzeglądarki.

∎ Nie wspieramwprost buforowania (brak informacji o dacie ostatniejzmiany, nie ustawiam nagłówków zachęcających do buforowaniaitp.).
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Koordynator udostępnia usługi przy pomocy protokołu HTTP, a dane mają postaćJSON. Dostęp do nichmożliwy jest przez podanie identyfikatorów URL. Koordynatordostarcza następujące API:
/api/assert Operacja: POST. Moduł jrlasserts.js.
Wysłanie do serwera bazy zapytania agregacyjnego i zwrot wyni-ków.

/api/breakpoints/list Operacja: GET. Moduł jrlbreakpoint.js.
Lista pułapek.

/api/breakpoint Operacja: POST. Moduł jrlbreakpoint.js.
Operacje na pułapkach (ADD, REMOVE, CHECK, RELESE_1, RELE-ASE_ALL).

/api/timeId/ Operacja: POST. Moduł jrlclock.js.
Pobranie znacznika czasu.

/api/timeId/useLocalId Operacja: GET. Moduł jrlclock.js.
Przełączenie w tryb użycia licznika w znaczniku czasu.

/api/timeId/useOnlyTimeId Operacja: GET. Moduł jrlclock.js.
Wyłączenie trybu użycia licznika.

/api/logs Operacja: POST. Moduł jrllogs.js.
Lista logów.

/api/logsTail Operacja: POST. Moduł jrllogs.js.
Lista logów w zapytaniach cyklicznych (inny zestaw parametrówniż powyżej).

/api/log/{ID} Operacja: GET. Moduł jrllogs.js.
Podgląd konkretnego logu po jego unikalnym— bazodanowym—ID.

/api/log Operacja: POST. Moduł jrllogs.js.
Dodanie logu do bazy.

/api/statistics Operacja: GET. Moduł jrllogs.js.
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Dostęp do statystyk dotyczących wysyłania logów do bazy. W tejchwili udostępnia informację o liczbie logów oczekujących na wy-słanie (zakolejkowanych).
/api/currentSession Operacja: GET. Moduł jrlsessions.js.
Aktualna nazwa sesji.

/api/currentSession Operacja: POST. Moduł jrlsessions.js.
Ustawienie nowej nazwy sesji.

/api/sessions/list Operacja: GET. Moduł jrlsessions.js.
Lista sesji znajdujących się w bazie.

Testowanie
API było w pierwszej kolejności testowane ręcznie przy użyciu klienta cURL [95],a następnie testowane poprzez automatyczne testy integracyjne interfejsu progra-mistycznego w Java.
Interfejs użytkownika nie był testowany automatycznie. Testowałem go ręczniepodczas implementacji i pisania dokumentacji. Wynika to głównie z faktu, żeinterfejs użytkownika wykorzystuje to samo już wcześniej przetestowane API.

6.4. Interfejs użytkownika
Warstwa prezentacji opiera się głównie o HTML i JavaScript po stronie przeglądarki.Wspomagana jest okazjonalnie silnikiem szablonów po stronie serwera. Oczywiścieproporcje użycia szablonów i JavaScript są różne, w zależności od potrzeb. Istotnew tym jest jednak to, że konfiguracja i parametry stron są przenoszone w URL.Ta w jakimś sensie dziwaczna i niezbyt wygodna konstrukcja ma jednak swój cel.Chodziło o praktyczność rozwiązania.
Z jednej strony zależało mi na ułatwieniu współpracy pomiędzy użytkownikami sys-temu.W przypadku testera, któremu przy analizie logów udałoby się się odfiltrowaćjakieś interesujące zjawisko, żeby podzielić się nim musiałby albo przekopiowaćwynik wyszukiwania, albo przekazać informacje o niezbędnych krokach konfi-guracyjnych. Użycie URL do kompletnej konfiguracji wyszukiwania umożliwiaprzekazanie konfiguracji po prostu jako linku.
Z drugiej strony minimalizuje to konieczność przetwarzania i walidacji po stronieklienta, przesuwając ciężar tego zadania na rzecz serwera. W wielu przypadkachszablony pozwalają stronie zachowywać się w sposób niemal statyczny. Dynamicznyaspekt strony ogranicza się jedynie do wygenerowania i otwarci linku z nową
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konfiguracją. Z kolei zapisanie takiej strony umożliwia przeglądanie jej bez udziałuJRL. Oczywiście nie w każdym przypadku miało to jednak uzasadnienie. Stąd różnyudział omawianych mechanizmów.
Następujące funkcje dostępne są poprzez interfejs WWW:

∎ przegląd sesji i podgląd należących do nich logów w trzech trybach:
1) tryb dynamiczny, gdy przeglądarka renderuje po-brane z bazy logi,
2) tryb statyczny, gdy serwer renderuje stronę i go-tową przesyła do przeglądarki,
3) tryb Tail, gdy przeglądarka cyklicznie pobiera poja-wiające się nowe logi;

∎ zarządzanie identyfikatorem aktualnej sesji;
∎ zarządzanie pułapkami.

Omówienie graficznego interfejsu użytkownika
Interfejs graficzny został zrealizowany jako serwis WWW. Na głównej stronie (rys.6.1) znajdują się linki do trzech głównych funkcji:

sessions Lista sesji i podgląd logów.
current session id Zarządzanie identyfikatorem sesji.
breakpoints Zarządzanie pułapkami.

Rysunek 6.1:Menu główne.

Ekran zarządzania pułapkami (rys. 6.2) umożliwia dodanie lub usunięcie pułapkioraz zwalnianie żądań zablokowanych na danej pułapce.
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Rysunek 6.2: Okno zarządzania pułapkami.

Ekran zarządzania identyfikatorem sesji (rys. 6.3) umożliwia ustawienie identyfika-tora, który posłuży do grupowania logów.

Rysunek 6.3: Okno zarządzania nazwą sesji.
Ekran podglądu sesji (rys. 6.4) wyświetla listę sesji oraz umożliwia podgląd skoja-rzonych z daną sesją logów.

Rysunek 6.4: Lista sesji.
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Tryb dynamicznego podglądu logów został przedstawiony na rys. 6.5. Na rysunkuwidać również panel konfiguracyjny podglądu logóww tym trybie. Tryb statycznegopodglądu logów został przedstawiony na rys. 6.6. I wreszcie podgląd logów w trybieTail— na rys. 6.7 przedstawiony z otwartym panelem konfiguracyjnym.

Rysunek 6.5: Okno podglądu sesji w trybie dynamicznym.

Rysunek 6.6: Okno podglądu sesji w trybie statycznym— otwarty panelkonfiguracyjny.
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Rysunek 6.7: Okno podglądu sesji w trybie Tail— otwarty panel konfigura-cyjny.

Biblioteki
Ponieważ interfejs użytkownika jest tak naprawdę częścią składową Koordyna-tora, po części wykorzystuje te same biblioteki. Istotne są szczególnieMustacheJS,Underscore.js orazMoment.js.
Dodatkowo po stronie interfejsu użytkownika (w cienkim kliencie, jakim jestprzeglądarka) korzystam z następujących bibliotek:

jQuery [124] De facto standardw dziedzinie bibliotek umożliwiającychmanipulowanie strukturą wyświetlanej strony (DOM). Bibliotekęwykorzystuję w celu manipulowania strukturą strony oraz do ko-munikacji z API Koordynatora w stylu AJAX.
jQuery UI [125] Biblioteka z komponentami GUI (Graphical User Inter-face), m.in. suwak i akordeon.

Implementacja, lista logów i Web workers
Interfejs został zrealizowany bardzo konwencjonalnie. Jest prosty i minimali-styczny. Wykorzystuje tylko HTML, JavaScript i dwa nietypowe komponenty GUI:Suwak i Akordeon. Pierwszy umożliwia wygodne manipulowanie przedziałami
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czasowymi (zob. rys. 6.5). Drugi umożliwia ukrycie niepotrzebnych opcji (rys. 6.7).Manipulacja DOM strony jest realizowana za pośrednictwem biblioteki jQuery.
Generalnie kod JavaScript jest również konwencjonalny. Wyjątkiem jest implemen-tacja dynamicznego pobierania logów przez stronę (logi są pobierane całkowicieprzez kod JavaScript po stronie przeglądarki).
Pierwsza wersja tej funkcji była zaimplementowana w ten sposób, że po zała-dowaniu strony uruchamiał się skrypt wysyłający żądanie do API Koordynatora.W efekcie zwracana była kompletna lista logów do wyświetlenia w formacie JSON.Kod strony następnie przetwarzał obiekty na znaczniki HTML i systematyczniepodpinał do DOM strony. Takie podejście działało.
Jednak przy większej ilości logów przeglądarka zgłaszała komunikat, że prawdopo-dobnie skrypt się zawiesił. Zmuszenie do kontynuowania oczekiwania na wynikdziałania skryptu powodowało, że za którymś razem oczekiwana lista logów sięwyświetlała. Taka sytuacja ma miejsce na przykład dla 10 tysięcy logów, które mniejwięcej odpowiadają 2 MB tekstu w formacie JSON.
Przegląd forów dyskusyjnych uzmysłowiłmi, że kod JavaScript uruchamiany jestw tym samymwątku co logika odpowiedzialna za renderowanie kodu HTML. Zatemnaturalne jest, że może blokować to działanie strony. Przepisałem zatem tę funkcjęna kod bazujący na API [32, 51]Web Workers. Koncepcja ta pozwala wydelegowaćczęść zadań od oddzielnego wątku [50]. Z wątku tego nie można manipulowaćdokumentem, ale można realizować praktycznie wszystkie inne zadania.
UżycieWeb Workers częściowo rozwiązało problem z komunikatem o prawdopodob-nym zawieszeniu skryptu. Niemniej przeglądarka nadal potrafi „zastygnąć”. Niewidać efektu postępu (kontrolki się nie odświeżają). Wyświetlenie 10 tysięcy logówzajmuje od 10 do 20 sekund. Niby jest to moment, ale jednak mało komfortowy.
Ponieważ efekty nie były zbyt spektakularne, zrezygnowałem z przeniesienialogiki pobierania logów do oddzielnego wątku. Zamiast tego skupiłem się narenderowaniu kompletnej strony na serwerze— tzw. tryb statyczny wyświetlanialogów. Polega on na tym, że logi pojedynczo (w strumieniu) pobierane z bazy, sąw locie konwertowane na postać HTML i tak przesyłane do przeglądarki.

Prezentacja zdarzeń współbieżnych
Zaletą trybu dynamicznego jest to, że ma swobodny dostęp do wszystkich logów,jakie ma wyświetlić. Dzięki temu możliwa jest ich analiza. Tę właściwość wyko-rzystuje do prezentacji zdarzeń współbieżnych. Niestety, nie jest to perfekcyjnerozwiązanie. Stanowi jedynie pewne przybliżenie, alemimowszystko dość pomocnew analizie systemów współbieżnych (równoległych, rozproszonych).
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Na czas trwania rozpatrywanego przeze mnie zdarzenia składa się faktyczniezmierzony czas trwania lokalnej operacji i czas pobierania znacznika czasowego.Gdy pobieranie znacznika czasowego zostało zablokowane na pułapce, wykorzysty-wana jest wartość średnia normalnego czasu pobierania znacznika (wyliczana napodstawie innych logów).
Natychmiast nasuwa się zastrzeżenie, że nie powinien być brany cały czas pobiera-nia znacznika, a jedyni odcinek czasu od wysłania żądania do nadania znacznika.Pominięty powinien być natomiast odcinek czasu, w którym zwracany jest wynik.Niestety, nie mammożliwości wyznaczenia tego rozdzielającego punktu w czasie.Połowa tego odcinka czasuwydaje się również niepoprawnym założeniem. Uznałemzatem, że za czas trwania operacji będę przyjmował jej zmierzone trwanie plusjej zalogowanie, które sprowadza się do pobrania znacznika czasu (wysłanie logudzieje się jużw tle). Kłopotliwe jest również to, że zarówno podczas mierzenia czasutrwania operacji, jak i przed pobraniem znacznika czasu może nastąpić wywłasz-czenie. Problemy te sprawiają, że zaproponowane przeze mnie metody są jedynieprzybliżeniem. Jest to heurystyka, która ułatwia analizę, ale jej nie zastępuje.
Tak wyznaczony czas trwania służy do określenia przybliżonego początku wystąpie-nia zdarzenia. Gdy nie ma informacji o czasie trwania, zdarzenie jest traktowanejako punktowe (początek i koniec zdarzenia jest taki sam). Następnie wszystkiezdarzenia są porządkowane według tego sztucznego czasu początku.
Najprościej byłoby teraz dla każdego zdarzenia znaleźć następne, zachodzące na nie.Mogłoby to jednak powodować, że zdarzenia występowałyby wielokrotnie na liście.Niepotrzebnie by to zaciemniło obraz, zwłaszcza że i tak jest to jedynie przybliżenie.Zamiast tego, zrealizowałem to tak, że zachodzenie zdarzeń jest przechodnie. Toznaczy uznałem, że jeżeli A zachodzi na B, a B zachodzi na C, to A zachodzi na C.Oczywiście nie musi to być prawda. Jednak przyśpiesza to i upraszcza analizę—niepotrzebne są nawroty, a każdy log występuje tylko jeden raz. Poza tym umożliwiato uzyskanie szerszej perspektywy.
Prezentacja polega na specjalnym oznaczeniu części listy logów, które zachodzą nasiebie. Dodatkowo generuję też graficzną reprezentację zdarzeń na osi czasu. Wyko-rzystuje do tego znaczniki SVG (Scalable Vector Graphics). Dzięki temumogę tworzyćdowolnie skomplikowane diagramy bezpośrednio na stronie, a jednocześnie mogęzachować skale: jeden piksel to 1 milisekunda.
Funkcja ta jest dostępna jedynie w trybie dynamicznym i nie jest domyślnie włą-czona. Prezentacja działania znajduje się w rozdziale 7 poświęconym integracji JRLz JADE na stronie 142.

API stron
Również strony mają swoje API, dzięki któremu można manipulować prezentacjądanych. Celem takiego rozwiązania jest możliwość wygodnej wymiany konfiguracjimiędzy użytkownikami systemu. Umożliwia to zatem nie tylko ręczną edycje para-
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metrów wyświetlania, ale również używanie zakładek do konkretnych widokówdanych.
Niestety, wiąże się to z ograniczeniami. Po pierwsze daty muszą być wyrażonew tzw. czasie uniksowym, ale w milisekundach. Domyślną datą startową jest 0 ms,co odpowiada dacie 1970-01-01 0:00:00.000. Oczywiście daty prezentowane sąformacie naturalnym. Natomiast przechowywane są w bazie i przekazywane dostron właśnie w powyższym formacie numerycznym. Usuwa to problem z dodat-kowym parsowaniem parametrów (różne formaty dat), skraca URL i uniezależniaod stref czasowych. Kolejnym ograniczeniem jest konieczność kodowania znakówspecjalnych. Dotyczy to w szczególności wyrażeń regularnych filtrujących kontekstyi komunikaty.
Strony podglądu logów sesji w trybie statycznym i dynamicznym praktyczniewspółdzielą interfejs. W efekcie kompletna konfiguracja strony może wyglądaćtak:

http://localhost:8080/dsession/LOG_ANALYSIS_TESTS?start=1365080584829&now=Ï
Ítrue&reverse=true&from=1365080584829&to=1365082113929&context=DEBUG|ASÏ
Í%2BERT&message=Msg4

Następujące parametry oznaczają:
start Definiuje minimalny zakres dat, w którym może być zdefinio-wany przedział czasu, dla którego wyświetlane są logi. Wartośćdomyślna definiowana jest w pliku konfiguracji Koordynatora i po-winna być ustawiona na najmniejszą datę, jakiej spodziewamy się,że będzie przechowywana w logach. Ułatwi to manipulowanie prze-działami czasu z poziomu interfejsu użytkownika.
from Początek zakresu dat, dla których będą wyświetlane logi.
to Koniec zakresu dat, dla których będą wyświetlane logi.
now Flaga wymuszająca ignorowanie końca zakresu. Ustawienie tejflagi powoduje, że zawsze wyświetlane są logi aż do aktualnej chwili.
reverse Ustawienie tej flagi powoduje, że logi będą wyświetlane odnajmłodszego (najnowszego) do najstarszego.
context Wyrażenie regularne filtrujące po kontekście logu.
message Wyrażenie regularne filtrujące po treści wiadomości.
step Pole niedostępne z poziomu interfejsu użytkownika. Definiujeono wielkość kroku suwaka w milisekundach. Domyślnie jest to1000 ms.
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Dodatkowo tryb dynamiczny posiada parametr group. Aktywuje on identyfikacjęi grupowanie zdarzeń współbieżnych.
Prostszą konfigurację ma strona podglądu logów w trybie Tail. Przykładowo URLkonfiguracyjny może mieć następującą postać:

http://localhost:8080/tsession/LOG_ANALYSIS_TESTS?from=0&interval=9000&Ï
Ímessage=Msg3&context=TEST

Pola mają następujące znaczenie:
from Definiuje czas od którego będą pobierane logi.
context Wyrażenie regularne filtrujące po kontekście logu.
message Wyrażenie regularne filtrujące po treści wiadomości.
interval Częstotliwość pobierania nowych logów wyrażona w mili-sekundach. Nie jest to jednak okres pomiędzy jednym, a drugimrozpoczęciem pobierania danych, lecz między zakończeniem jed-nego, a rozpoczęciem drugiego. Wartość minimalna definiowanajest w pliku konfiguracyjnym. Domyślna minimalna wartość ma1000 ms.

Warto odnotować, że ekran ten ma specyficzny tryb działania. W momencie załado-wania strony, pobierane są wszystkie logi: od zdefiniowanego czasu początkowegodo chwili obecnej (a konkretnie chwili obecnej minus długość interwału). W chwilizakończenia pobierania, kolejkowane jest kolejne wywołanie pobierania logów.W momencie wyzwolenie zakolejkowanej funkcji, pobierane są logi dla przedziałuczasu, gdzie początek jest chwilą końcową ostatnie pobierania, a koniec jest chwiląobecną minus długość interwału.
Ten dziwny sposób definiowania przedziałów czasowych jest próbą radzenia sobiez faktem, że logi nie trafiają natychmiast do bazy, natomiast te pominięte niesą automatycznie później pobierane (bo nie ma ich jak prosto zidentyfikować).Sterowanie czasem między kolejnymi odświeżeniami pozwala zachować proporcjepomiędzy aktualnością wyświetlanych danych a ich kompletnością.

6.5. Interfejs programistyczny
Konstrukcja JRL oraz interfejs usług w duchu RESTful umożliwia integrację z dowol-nym językiem programowania. W tym sensie jest to rozwiązanie uniwersalne (np.początkowe testy były tworzone jako skrypty Bash). Natomiast system powstawałw celu integracji z platformą wieloagentową JADE, dlatego silny nacisk położyłemna implementację wygodnego API w Java.
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Ogólna struktura
Poglądowa struktura interfejsu programistycznego została przedstawiona narys. 6.8. Natomiast umiejscowienie API Javaw kontekście całego rozwiązania zostałoprzedstawione na rys. 6.9.

jrl/commonjrl/common jrl/mongodbjrl/mongodb

jrl/nodejrl/node

jrl/apijrl/api

jrl/clientjrl/client

«use»

«use»

«use»

«use»

«use»

Wspólne definicje, walidacje,kontrakty, stałe. Również pomoc-nicze narzędzia. Adapter zarządzający MongoDB.

Adapter zarządzający serweremNode.

Niskopoziomowe API JRL.

Wysokopoziomowe API JRL.

Rysunek 6.8:Moduły interfejsu przedstawione w metaforze komponen-tów.
Podstawowe moduły:

jrl.node Adapter zarządzający instancjami serwera Node.js, a więcKoordynatorem.
jrl.mongodb Adapter zarządzający instancjami serweraMongoDB.
jrl.api, jrl.client, jrl.common Odpowiednio nisko– i wysokopoziomowaimplementacja API oraz wspólne definicje.

Wysokopoziomowe API opakowuje, a właściwie ukrywa, szczegóły i złożonośćsystemu. Stanowi ono gotową do użycia funkcję, z bardzo prostym interfejsem.Konfiguracja jest ograniczona i znajduje się poza kodem. Głównym przeznaczeniem
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MongoDBMongoDB KoordynatorKoordynator

NodeNode

jrl/nodejrl/nodejrl/mongodbjrl/mongodb

jrl/apijrl/api

«use»

«control»

«control»

«use»

«use»

«use»«use»

Instancja bazy MongoDB. Instancja Koordynatora. Usługisieciowe w duchu RESTful.

Instancja Node.js.

Adapter zarządzający instancjąNode.js.Adapter zarządzający serweremMongoDB.

Niskopoziomowe API JRL.

Rysunek 6.9: Struktura API w kontekście całego rozwiązania—metaforakomponentów.

jest użycie w kodzie produkcyjnym, gdzie logowanie ma być zunifikowane naprzestrzeni całej aplikacji.
Z drugiej strony jest niskopoziomowe API, które umożliwia dowolne złożeniewszystkich funkcji lub nawet ich rozwinięcie. Pozwala na dostosowanie JRL dokonkretnych potrzeb, w tym przede wszystkim procesu debugowania i testowania.

Biblioteki
W implementacji posiłkowałem się następującymi bibliotekami:

Logback, SLF4J [128, 148] Biblioteka i zunifikowany interfejs do logo-wania informacji diagnostycznych systemu.
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Apache Commons [77] Zbiór bibliotek pomocniczych, rozszerzającychstandardową bibliotekę Java. Ułatwia zarówno programowanie,jak i opakowuje standardowe funkcje w praktyczniejszy, bardziejabstrakcyjny interfejs.
Jackson [110] Wygodna i szybka biblioteka do pracy z danymi w for-macie JSON.
Apache HttpClient [83] Biblioteka do wydajnej pracy z protokołemHTTP.
Spring [150] Kontener odwróconego sterowania IoC (Inversion ofControl), umożliwiający automatyczne wstrzykiwania zależnościDI (Dependency Injection). Wykorzystuję do budowy składającychsię z wielu zależności obiektu fasady JrlClient. Spring umożliwiłmi także wyłączenie konfiguracji tego elementu poza kod (do plikuXML).
TestNG [153] Biblioteka wspomagająca pisanie i uruchamianie testówautomatycznych.
JMockit Coverage [123] Biblioteka służąca ocenie jakości testów po-przez pomiar pokrycia nimi kodu.

Implementacja
Interfejs programistyczny JRL składa się z trzech głównych części:

jrl.common Zbiór podstawowych elementów systemu: definicje klu-czowych klas składowych, obiekty narzędziowe i pomocnicze, wa-lidacje, stałe, a także interfejsy (kontrakty) poszczególnych funkcjiwraz z domyślną implementacją. Moduł ten zawiera też definicjewyjątków.
jrl.api Niskopoziomowe API. Zawiera implementacjęmechanizmów ko-munikacji i zarządzania Koordynatorem. Dodatkowo oferuje funk-cje sterowania uruchamianiem serwera bazy i aplikacyjnego orazpodstawowe składowe do budowy asercji.
Bezpośrednie użycie tego API ma przede wszystkim zastosowaniew przypadku testów. Umożliwia bowiem dostosowanie logowa-nia i ilości powiązanych metainformacji do konkretnych potrzeb,w szczególności wykorzystanie wielu Koordynatorów i/lub sesji rów-nolegle podczas pracy aplikacji.

115



ROZDZIAŁ 6. JAVA REMOTE LOGGER

jrl.client Wysokopoziomowe API. Fasada ukrywająca złożoność sys-temu. Jej konfiguracja może być zarówno wczytana z pliku (konfigu-racja ziaren Spring), jak i zdefiniowana w sposób czysto programi-styczny. Fasada ta dostarcza również interfejs JMX, umożliwiającymonitorowanie pracy oraz strojenie działania klienckiej części JRL.
Głównym zastosowaniem tego API jest integracja z kodem produk-cyjnym, gdy istotna jest unifikacja procesu logowania, a także mini-malna ingerencja w kod monitorowanego systemu.

Koncept logu
Zasadniczym elementem rozwiązania jest pojęcie logu (zob. rys. 6.10).

*
1

*
*

0..1

1

*
1

0..1

1

JrlLog
message: Stringstopwatch: JrlStopwatch

ContextGroup

Context

TimeStamp

SessionId

LogData

Rysunek 6.10: Poglądowa struktura obiektu reprezentującego log (zdarze-nie logowane).

Log przechowuje informacje w sposób uporządkowany. Rozdziela metainformacje(sesja, kontekst, znacznik czasowy) od komunikatu (wiadomość, dane logu).
Sposób tworzenia logu nie jest z góry zdefiniowany. System w aktualnej imple-mentacji oczekuje jedynie, że pewne pola zostaną wypełnione. WysokopoziomoweAPI dba o to, by wszystkie wymagane pola zostały zainicjalizowane i wypełnionedomyślnymi wartościami. Niskopoziomowe API nie zapewnia takich mechanizmówi programista musi sam utworzyć wszystkie wymagane obiekty, tak by na później-
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szym etapie przetwarzania (to jest przy konwersji do postaci JSON i zapisie do bazy)spełnione były wszystkie wymagania co do struktury i walidacji).

skonfiguruj log

pobierz identyfikator sesji
sid:SessionId

ustaw indentyfikator sesji

pobierz znacznik czasowy
ts:TimeStamp

ustaw znacznik czasowy

wyślij log (np. asynchronicznie)

utwórz log
app:Aplikacja lm:JrlLog s:Session c:Clock a:Appender

Rysunek 6.11: Poglądowe spojrzenie na to, jak budowany jest log.

Budowa logu może mieć przebieg jak na rys. 6.11. Przede wszystkim tworzonyjest obiekt reprezentujący log. Następnie jest on konfigurowany, czyli wypełnianydanymi. W standardowej implementacji do danych należy komunikat tekstowy(obiekt typu String) oraz specjalna struktura danych, LogData, przechowującapary klucz–wartość. Jest to płaska struktura danych, której celem jest wygodnefiltrowanie i dostęp do danych na potrzeby asercji.
Następnie konfigurowane są metainformacje, a więc identyfikator sesji, lista kontek-stów i wreszcie znacznik czasowy. Wysokopoziomowe API realizuje to automatycz-nie. Na niskim poziomie należy to wykonać samodzielnie. Jest to mniej wygodne,natomiast umożliwia kontrolowanie i manipulowanie każdą metainformacją za-wartą w logu.
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Wreszcie tak przygotowany log można wysłać. W wysokopoziomowym API wysyłkalogu jest asynchroniczna. Znaczy to, że log zostaje zakolejkowany, a dedykowanywątek wyśle go w tle do bazy (przez Koordynatora). Na niskim poziomie API możnato zrealizować synchronicznie.
Asynchroniczna wysyłka ma, oczywiście, zarówno wady, jak i zalety. Główną wadąjest to, że trudno stwierdzić, czy wszystkie logi nadane do określonego momentuzostały dostarczone. Do zalet należy przede wszystkim mniejszy wpływ procesuwysyłania logów na działanie samej monitowanej aplikacji.

Logowanie i walidacje, czyli diagnostyka JRL
Również JRL loguje interesujące zdarzenia dotyczące własnej pracy. Logowanieodbywa się poprzez fasadę SLF4J. Silnikiem logującym, którego używam na po-trzeby testów, jest Logback. Starałem się jednak ograniczyć zakres logowania,akolejne iteracje refaktorowania usunęły większą część instrukcji logujących, które,przynajmniej w ich istniejącej postaci, uznałem za nic nie wnoszące do procesu de-bugowania. Ograniczona przydatność logowania wynika z konstrukcji rozwiązania.
Przede wszystkim skupiłem się na tym, by każda klasa odpowiadała za pojedyncząfunkcję. Dzięki temu łatwiej analizować problemy. Dodatkowo kod zorientowanyjest na testy. Zatem stosunkowo prosto jest izolować jego fragmenty potrzebne doreplikacji błędu. Wreszcie sama logika aplikacji jest prosta i przewidywalna. Jestemprzekonany, że to wszystko sprawia, że sama inspekcja kodu wystarczy by naprawićwiększość usterek. Zresztą nadmiarowe logowanie mogłoby mieć negatywny wpływna wydajność rozwiązania.
Na każdym poziomie waliduję dane wejściowe. Wykorzystuję w tym celu asercje,które jasno definiują kontrakt i wymagania. Użycie asercji wskazuje też na strategięradzenia sobie z błędnymi danymi: nie poprawiaj danych, tylko głośno i wyraźnie(z hukiem) zgłoś krytyczny błąd. Wynika to z faktu, że kluczowe dane dostarczaprogramista, a nie użytkownik. Błędy walidacji oznaczają zatem błędy programi-styczne (złamanie konwencji, niezrozumienie API). Nie ma więc sensu logowaćparametrów wywołania, przynajmniej domyślnie.
Nie loguję wyjątków w momencie ich wystąpienie, lecz dekoruje je wyjątkamiz rodziny JrlException, które lepiej nadają kontekst błędom. Zresztą dość mocnokorzystam z wyjątków do zgłaszania błędów w interakcji z otoczeniem (błędykomunikacyjne, przysłanych danych itp.). Cel jest jasny: przerwać pracę możliwiewcześnie, jeśli nie widać szans na jej ukończenie. To polityka obsługi wyjątkówdecyduje o tym, czy błędy JRL są dopuszczalne w pracy samej aplikacji, czy też nie.
Tak radykalne podejście do zapewnienia spójności danych logowanych wynikaz mojego przeświadczenie, że niespójność informacji diagnostycznych często jestgorsza od ich braku.
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Synchronizacja
Jednym z większych wyzwań w systemach sieciowych jest konstrukcja wydajnych,a jednocześnie prawidłowych mechanizmu współdzielenia danych. Tradycyjnierealizuje się to poprzez mechanizmy wzajemnego wykluczania. Jest to pewny, aleczęsto nadmiarowy, a przez to niewydajny, sposób.
Postawiłem na zupełnie inne podejście. Było ono możliwe częściowo ze względuna specyfikę problemu, a częściowo dlatego, że od samego początku miałem nauwadze unikanie problemów synchronizacyjnych. Opieram się zatem głównie nanowoczesnych strukturach danych zorientowanych na wydajne przetwarzaniewielowątkowe. Lecz przede wszystkim unikam konstruowania kodu, w którymsynchronizacja byłaby w ogóle potrzebna. Dopiero w ostateczności korzystamz blokad.
W celu uniknięcia problemów synchronizacyjnych staram się zatem używać obiek-tów niezmiennych (ang. immutable), tj. inicjowanych w konstruktorze bez możliwo-ści późniejszej zmiany. Przypomina to budowę typów prostych, jak String lub Long,gdzie każda zmiana powoduje utworzenie nowej instancji. Obiekty niezmiennemogą być bezpieczne współdzielone między wątkami, np. SessionId. Analogiczniestaram się budować obiekty bezstanowe, gdzie efekty nawet złożonego przetwa-rzania mają wymiar lokalny (w przestrzeni zmiennych metody). W szczególnościidentyfikuję obiekty bibliotek, które mogą być źródłem problemów. Przykłademmoże być silnik wyrażeń regularnych Java, gdzie obiekt typu Pattern może byćwspółdzielony, natomiast Matcher już nie.
Poza tym bazuję na mechanizmach języka. Przede wszystkim wykorzystuje słowokluczowe volatile. Powoduje ono, że przypisanie referencji jest atomową opera-cją. Dużo istotniejsze jest jednak to, że to słowo identyfikuje obiekty, do którychdostęp nie powinien być optymalizowany (w szczególności buforowany). Oznaczato, że dostęp następuje zawsze do aktualnej wartości (referencji) przypisanej dozmiennej. Warto odnotować, że PMD identyfikuje to słowo kluczowe jako na ogółniezalecane rozwiązanie. Ja wykorzystuję je, gdy istotne jest, by zmiana propago-wała się możliwie szybko, a więc np. w różnych wariantach leniwej inicjalizacjiimplementacji wzorca Singleton lub gdy propagacja zmiany ma kluczowe znaczeniedla działania systemu.
Mniej restrykcyjne są obiekty typu AtomicLong, AtomicBoolean, które gwarantująatomowość operacji (bez wykluczania), ale umożliwiają też optymalizację dostępu.Optymalizacja jest możliwa, gdyż to nie referencja się zmienia (jak w przypadkumodyfikacji obiektów niezmiennych), lecz wewnętrzny stan obiektu. Wykorzystujeje jako wydajne współdzielone liczniki lub flagi.
Dopiero w ostateczności używam mechanizmów wykluczania. Na listing 6.5 za-mieszczona jest metoda odpowiedzialna za aktualizację identyfikatora sesji. Syn-chronizacja potrzebna jest tylko wtedy, gdy wygląda na to, że będzie potrzebnaaktualizacja. W pozostałych przypadkach dostęp odbywa się bez zakładania blokad.Innym zastosowaniem jest leniwa inicjalizacji wzorca projektowego Singleton.
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1 public void updateSessionId() {
2 if (lastUpdateTimeStamp + updateInterval > System.currentTimeMillis()) {
3 return;
4 }
5
6 makeSessionNameUpdate(false);
7 }
8
9 public void makeSessionNameUpdate(final boolean force) {
10 synchronized (this) {
11 if (!force && (lastUpdateTimeStamp + updateInterval > Ï

ÍSystem.currentTimeMillis())) {
12 return;
13 }
14
15 try {
16 final String sessionName = getSessionName();
17 currentSessionId = SessionId.createSession(sessionName);
18 } catch (JrlException ex) {
19 defaultExceptionHandler.process(ex);
20 } finally {
21 lastUpdateTimeStamp = System.currentTimeMillis();
22 }
23 }
24 }

Listing 6.5: Fragment odpowiedzialny zaautomatyczne aktualizowanie identyfikatora sesjico określony czas. [Plik: RemoteSession.java ]

Zresztą kompletna spójność danych nie zawsze jest potrzebna. Na przykład do-puszczam, by statystyki które operują na N ostatnich wynikach, okazjonalnie ope-rowały na N + M wynikach. Ta rozbieżność to konsekwencja tego, że dodawanienowej wartości wykonywane jest niezależnie od zdejmowania najstarszej (obiewykonywane są atomowo, jedna po drugiej, ale między nimi może nastąpić wy-właszczenie). Dodatkowo migawka (na której obliczam statystyki) struktury danychnie jest realizowana atomowo. Gwarantowane jest jedynie, że elementy nie zostanązduplikowane i dostanę jakąś kompletną wersję (niekoniecznie aktualną). Godzęsię z tym, bo kontekst użycia nie uzasadnia kosztów pełnej synchronizacji.

Wyjątki i obsługa błędów
Rodzina wyjątków JrlException jest typu (pochodzi od) RuntimeException. Sąto zatem wyjątki których nie trzeba deklarować i jawnie obsługiwać (czy to przezprzechwycenie, czy ponowne wyrzucenie). W stosunku do wyjątków pochodzą-cych bezpośrednio od klasy Exception, ułatwiają utrzymanie przejrzystego kodu.Z drugiej strony fakt, że kompilator nie wymaga jawnego deklarowania informacjio tym, że dana metoda może być źródłem danego wyjątku, może utrudniać jejwykorzystanie.
Generalnie programiści skłaniają się do opinii, że wybór rodziny wyjątków jestkwestią estetyki ewentualnie zewnętrznych polityk (np. pracodawcy). Ponieważpostawiłem na wielowarstwową architekturę, jawne deklarowanie wyjątków, którezamierzałem przepuszczać od warstw niższych w górę, byłoby niepotrzebną pracą.
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Błędy aplikacji, wejścia/wyjścia oraz wyjątki pochodzące z bibliotek są analizowane,opatrywane komentarzem i opakowywane w dedykowany wyjątek z rodzinyJrlException, a następnie ponownie rzucane. W odpowiednim miejscu powinienon zostać przechwycony. Przez odpowiednie miejsce mam na myśli obiekt, którybędzie umiał zdecydować, co z danym wyjątkiem zrobić. Przypomina to trochękoncepcję wzorca projektowego łańcuch dowodzenia.
1 /** Default low level exception handler for JRL */2 public final class QuietExceptionHandler implements ExceptionHandler {
3
4 private static final Logger LOG = Ï

ÍLoggerFactory.getLogger(QuietExceptionHandler.class);
5
6 @Override
7 public void process(final JrlException ex) {
8 LOG.error("Cought exception form JRL: {}", ex.getMessage());
9 LOG.debug("Cought exception form JRL: {}", ex);
10 }
11 }

Listing 6.6: Implementacja mechanizmu obsługi nieprzechwy-conych wyjątków. [Plik: QuietExceptionHandler.java ]

W ostateczności wyjątek powinien zostać przechwycony przez domyślny mecha-nizm obsługi wyjątków w najwyższej warstwie. Ponieważ obiekt JrlClient jestfasadą ukrywająca złożoność systemu, a jednocześnie pełni rolę koordynującą, napoziomie tego obiektu znajduje się domyślna obsługa wyjątków, które z jakiś wzglę-dów nie zostały obsłużone wcześniej. Do realizacji tego wykorzystuję mechanizmyExceptionHandler i jego domyślną implementację QuietExceptionHandler (li-sting 6.6).
Warto zwrócić uwagę na prostotę domyślnej implementacji—wyłącznie logowanie.Wynika ona z faktu, że jednym z założeń systemu było to, że funkcjonuje on mimobłędów. Cowięcej, błędy te nie powinnywpływać na działanie samejmonitorowanejaplikacji.

Komunikacja z interfejsem HTTP API
Cała komunikacja z HTTP API realizowana jest za pomocą abstrakcyjnego interfejsuobiektu RestAccessObject. Dodaje on wygodną warstwę abstrakcji do bibliotekiHttpClient. Realizuje to przez dostarczenie dwóch metod dostępu: get i post.
Kluczowym elementem jest mechanizm transformacji danych przychodzącychw postaci JSON na obiekty. Wykorzystuję tu wzorzec strategii, a także mechanizmszablonów Java. Mógłbym skorzystać z gotowego mechanizmu oferowanego przezbibliotekę Jackson, lecz uznałem, że nie da mi ono wystarczającej swobody.
Do budowy strategii ekstrakcji pól wykorzystuję bibliotekę Jackson, ale nie w trybieautomatycznej transformacji, lecz strumieniowej albo budującej reprezentacjędokumentu w drzewie (odpowiednio SAX i DOM w świecie pojęć XML). Zamknięte
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strategie operują i walidują tylko wybrane pola zwracanego wyniku. Używam ich doekstrakcji, gdy dane mają stały format i wielokrotnie się powtarzają, np. znacznikiczasu. Strategie te zwracają dedykowane obiekty, np. SessionId, Timestamp.Natomiast do analizy logów wykorzystuje otwartą strategię, która pobiera listę póldo ekstrakcji. Taka strategia zwraca kolekcję mapującą pole (także zagnieżdżone)na wyekstrahowane obiekty danych (typu boolean, long, String itd.).
Konwersja danych na JSON realizowana jest również z pomocą biblioteki Jackson.Ponieważ jednak struktura danych jest o wiele prostsza i z góry ustalona, kod trans-formacji jest zrealizowany w inny sposób. Wykorzystuję obiekt StringBuilderi strumieniowo zapisuje do niego kolejne pola danych w formacie JSON.

Interfejs JMX
Interfejs JMX, będący składową API wysokiego poziomu, umożliwia podstawowemonitorowania i zarządzanie pracą JRL. Jednocześnie monitorowanie kolejki wia-domości umożliwia upewnienie się, że wszystkie logi z danymi zostały wysłane dobazy.
Za pomocą interfejsu można:

∎ pobrać informację o średnim czasie pobierania znacznika czasu,
∎ pobrać informację o średnim czasie wysyłania logu do Koordyna-tora,
∎ pobrać informacji o ilości logów zakolejkowanych do wysłania,
∎ pobrać informacje o ilości wysłanych logów od początku urucho-mienia,
∎ pobrać informacji o ilości wysyłanych logów w danej chwili (zewzględu na implementację, wartość ta będzie równa 0 lub 1),
∎ pobrać wzorzec filtrujący konteksty,
∎ pobrać flagę, która decyduje, czy log pasujący do wzorca będzieodrzucany, czy przepuszczany dalej,
∎ ustawić wzorzec i wartość flagi.

Łatwo można zidentyfikować kluczowe grupy funkcji. Przede wszystkim interfejsumożliwia sterowanie poziomem logowania. Poprzez sterowanie filtrem można nanajniższym poziomie zdecydować które logi mają być w ogóle przetwarzane. Ko-lejną grupą są statystyki, które umożliwiają monitorowanie wydajności. I wreszcieostatnia grupa funkcji—monitorowanie kolejki wiadomości. Można ją, oczywiście,zaliczyć do statystyk, ale głównym przeznaczeniem jest wspomaganie testowania.Z faktu, że żadne wiadomości nie są przetwarzane ani zakolejkowane, wynikabowiem, że wszystkie logi zostały wysłane (lub wiszą na pułapkach).
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Rysunek 6.12: Fragment okna VisualVM ukazujący podgląd statystyk dzia-łania JRL.

Żeby uzyskać dostęp do interfejsu JMX (nie tylko JRL), należy uruchomić JVM z od-powiednimi parametrami. W najprostszym przypadku mogę mieć one następującąpostać:
-Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=Ï

Ífalse -Dcom.sun.management.jmxremote.port=1234 -Dcom.sun.management.Ï
Íjmxremote.ssl=false

Po podłączeniu się narzędziem zarządzającym, np. VisualVM, do wybranego ser-wera JMX, możliwy będzie dostęp do konfiguracji. Omawiane funkcje znajdująsię w domenie JRL. Na ogół znajduje się tam jeden wpis, ale może być ich więcej.Każdy ma unikalną nazwę odpowiadającą identyfikatorowi JrlClient (na rys.6.12, identyfikatorem jest localhost).

Niskopoziomowe API
Niskopoziomowe API jest podstawą interfejsu programistycznego. Składa sięz dwóchmodułów: jrl.common i jrl.api. Oprócz zdefiniowania podstawowych bytówsystemu, jak: log i jego struktura, stałe, typy wyliczeniowe, walidacje, celem jestrównieżmożliwość sterowania całą infrastrukturą JRL z poziomu kodu.
Fundamentem są trzy klasy udostępniające podstawowe funkcje Koordynatora:

RemoteSession Klasa umożliwia pobieranie identyfikatora sesji.
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RemoteClock Klasa umożliwia pobieranie znacznika czasowego.
RemoteAppender Klasa umożliwia zapisywanie logów w bazie (po-przez Koordynatora).

Oprócz tego zdefiniowane są klasy zarządzające Koordynatorem:
SessionManagement Klasa umożliwia zmianę identyfikatora sesji.
ClockManagement Klasa umożliwia zarządzanie trybem działania ze-gara.
BreakpointManagement Klasa umożliwia zarządzanie pułapkami.

oraz bazą danych i serwerem aplikacyjnym:
Mongo Klasa umożliwia zarządzanie serwerem bazy.
Node Klasa umożliwia zarządzanie serwerem aplikacyjnym.

Ostatnim elementem jest API asercji (szerzej w rozdziale 7).

Wysokopoziomowe API
Zarówno architektura zorientowana na testowanie i jak reguła pojedynczej odpo-wiedzialności wpływają na rozproszenie logiki pomiędzy różnymi klasami. Takiepodejście jest wygodne z punktu widzenia twórcy, gdyż ułatwia poprawianie i mo-dyfikowanie kodu. Z punktu widzenia programisty–użytkownika utrudnia to jednakpracę. Na rysunku 6.13 widać wszystkie kluczowe elementy, potrzebne do pracysystemu JRL.
W celu uproszczenia pracy z systemem JRL powstało wysokopoziomowe API. Zdej-muje ono ciężar konfiguracji, oferując kilka prostych obiektów wystarczających dointerakcji z systemem. Oczywiście, jest to znacznie więcej niż gotowa konfiguracja.System dostarcza też asynchroniczny mechanizmu wysyłania logów, interfejs JMX,obsługę błędów, konfigurację z pliku itp.
WysokopoziomoweAPI nie zastępuje niskopoziomowego, lecz je wykorzystuje

i rozszerza.

Zacznijmy od tego, że kompletną strukturę wysokopoziomowego API buduje konte-ner Spring. Konfiguracja zależności przechowywana jest w pliku jrl.beans.xml.Można by było skorzystać z adnotacji, ale wolałem mieć konfigurację poza kodem.
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Rysunek 6.13: Fasada JrlClient.
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Wszystko po to, by umożliwić łatwe korzystanie z różnych strategii realizującychposzczególne funkcje (np. obsługi błędów, logowania itd.).
Charakterystyczną rzeczą jest fakt, że Springwstrzykuje też opcje konfiguracyjne.Nie robi tego jednak wprost z pliku, lecz poprzez pomocniczą klasę JrlConfig. Coprawda, Spring potrafi samodzielnie importować konfigurację z plików .proper-ties, ale mi zależało na unifikacji dostępu (zarówno z kodu, jak i kontenera DI),dodatkowych walidacjach i przezroczystemu dostarczaniu wartość domyślnych.
Tak skonfigurowana instancja JrlClient dostępna jest przez statyczną metodęklasy JrlServiceLocator. Klasa ta jest inspirowana wzorcem projektowym Se-rvice Locator, a implementacja wzorowana jest na [1]. Jednakże moja implementacjabazuje całkowicie na kontenerze Spring, który buduje obiekt usługi JrlClinet.Obiekt usługowy następnie udostępniany jest przy użyciu prostej metody wytwór-czej, która zawsze zwraca tę samą instancję (Singleton).
Warto poświęcić chwilę na przyjrzeniu się, jak zrealizowane jest wysyłanie asyn-chroniczne logów. Na listingu 6.7 przedstawiłem praktycznie kompletny kod.
Punktem wyjścia jest synchroniczny kod (linie 29 – 44). Oprócz, co oczywiste,wysyłania logu do bazy (a właściwie do Koordynatora), aktualizowane są równieżstatystyki. Następnie ten kod wywoływany jest asynchronicznie (linie 14 – 27).
1 public void addLogMessage(final LogMessage logMessage) {
2 if (shuttingDown.get()) {
3 LOG.warn("System is shuting down. Log message is skipped.");
4 return;
5 }
6
7 if (logMessage == null) {
8 return;
9 }
10
11 sendLogAsynchronously(logMessage);
12 }
13
14 private void sendLogAsynchronously(final LogMessage logMessage) {
15 logQueueSize.incrementAndGet();
16 executorService.submit(buildTask(logMessage));
17 }
18
19 private Callable<Boolean> buildTask(final LogMessage logMessage) {
20
21 return new Callable<Boolean>() {
22 @Override
23 public Boolean call() {
24 return sendLogSynchronously(logMessage);
25 }
26 };
27 }
28
29 private Boolean sendLogSynchronously(final LogMessage log) {
30 final JrlTimer timer = new JrlTimer();
31 try {
32 submitedTasks.incrementAndGet();
33 timer.startCounting();
34 appender.addLog(log);
35 return true;
36 } catch (JrlException ex) {
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37 exceptionHandler.process(ex);
38 return false;
39 } finally {
40 loggingStatistics.addProcessingTime(timer.stopCounting());
41 submitedTasks.decrementAndGet();
42 logQueueSize.decrementAndGet();
43 }
44 }

Listing 6.7:Mechanizm asynchronicznego wysyłania logów.[Plik: JrlClient.java ]

Do pełnej automatyzacji, a więc działania do którego przyzwyczaił SLF4J, możnawykorzystać obiekt JrlLogger. Kontrakt definiuje dwie metody. Jedną z nich jest,oczywiście, zapisanie logu, a właściwie wysłanie do Koordynatora. Druga, i jest togłówna różnica w stosunku do SLF4J, tworzy obiekt pomocniczy reprezentującyzdarzenie logowane – JrlLog— i konfiguruje obiekty zależne. Dostęp do implemen-tacji obiektu JrlLoggermożliwy jest na przykład poprzez obiekt implementującywzorzec metody wytwórczej— JrlFactory.
Praca z logiem jest zatem dwuetapowa. W pierwszym kroku powstaje obiekt repre-zentujący zdarzenie logowane i zostaje skonfigurowany. Dopiero w drugim krokujest wysłany. Zresztą koncepcja jest taka, że użytkownik systemu tworzy narzę-dzia pomocnicze tak, by generowały logi automatycznie na podstawie obiektówdanych. Tak zaprojektowany jest interfejs do JADE, który automatycznie generujelog z obiektów reprezentujących agenta, wiadomość itp.
Należy podkreślić, że obiekt logu nie może być wielokrotnie używany. Związane jestto z tym, że powiązany jest on ze stoperem mierzącym czas trwania operacji. Żebyjednak ułatwić pracę, JRL udostępnia mechanizmy prototypowania logów. Przedewszystkim JrlLog udostępnia bezpieczną metodę klonującą copy(). Natomiastna bazie JrlLogger powstały klasy oferujące wygodne zarządzanie prototypami(JrlLogPrototype) i łatwy dostęp do tworzonych logów (JrlLogContainer). De-monstracja działania tych mechanizmów znajduje się w rozdziale 7, poświęconymintegracji.
Ostatnim elementem, na który chciałbym zwrócić uwagę, jest mechanizm zamy-kania klienta. Można samemu zamknąć kliencką część JRL wywołując metodęshutDown. W efekcie dostajemy informację o tym, ile co najmniej logów nie zostałozapisanychw bazie. Od tegomomentu zamknięty JrlClient nie będzie już logował,co może być niewygodne, jeśli korzystamy z niego poprzez JrlServiceLocator— nie będziemy już mieli możliwości utworzenia w ten sposób nowej instancji.W takich wypadkach wydaje się wygodniejsze zarejestrowanie obsługi zdarzeniazamykania JVM, używając metody registerShutdownHook(). Dodatkowo, takarejestracja nie blokuje możliwości samodzielnego zamknięcia klienckiej częścisystemu, natomiast gwarantuje, że zamknięcie nastąpi nieomal na samym końcu.
Nawet po zamknięciu JrlClient, o ile proces Java nadal funkcjonuje, zakolejko-wane logi są nadal wysyłane przez okres zdefiniowany w konfiguracji (lub krócej,jeśli wcześniej zostaną wysłane wszystkie). Zabezpiecza to częściowo, przed gubie-niem logów przy zamykaniu aplikacji.
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Testowanie
Testy podzieliłem na dwie grupy:

unit Testy jednostkowe: szybkie i minimalne.
int Testy integracyjne: łączące wiele modułów, w tym bazę i Koordy-natora. Wolniejsze, ponieważ uruchamiają kompletne środowiskoJRL.

Testy powstały z użyciem narzędzia TestNG. Do monitorowania pokrycia kodutestami wykorzystuję narzędzie JMockit Coverage. Nie wykorzystuję bibliotekdo budowy atrap, ponieważ kod został zaprojektowany z myślą o testowaniu.Powstawał iteracyjnie, ale w takiej kolejności, żeby mógł być testowany od samegopoczątku. Testy automatyczne i ichwyniki znajdują się na nośniku dołączonym
do tej pracy.

Nie stosowałem się do zasad TDD, tzn. testy nie powstawały przed powstaniemkodu. Pomimo jasnego i klarownego wyobrażenia o wszystkich elementach sys-temu, wiedziałem, że nie przewidzę z góry wszystkich problemów. Postanowiłemnie inwestować niepotrzebnie zasobów w potencjalne refaktorowanie testów. Oczy-wiście wszystko zależy od konkretnego przypadku. Testy walidacji mogły powstaćnatychmiast. Testy bardziej złożonych elementów czekały na stabilizację interfejsu.Postanowiłem stosować się prostej zasady: nie testować ręcznie. W momencie, gdyprzychodził czas testowania, nie robiłem wstępnych testów manualnych. Od razupisałem, lepsze lub gorsze, testy automatyczne.
Poziom przetestowania odpowiada mniej więcej 75 procentom pokrycia linii kodu.Statystyki te jednak nie uwzględniają, że testy jednychmodułów również testują kodmodułów, z których korzystają. Analizując testy, zwłaszcza integracyjne, widać, żetestowane są najbardziej typowe ścieżki. W związku z tym, wciąż odkrywam błędy(i pewnie jeszcze wiele ich zostanie odkrytych) i uzupełniam testy automatyczne,tak by zabezpieczyć się przed regresją.
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7. Uruchomienie i demonstracja działania
7.1. Integracja z JADE
Z punktu widzenie całego ekosystemu JRL, użytkownik JADEma dostęp do następu-jących narzędzi:

Log i mechanizmy logujące. Różne poziomy abstrakcji (bezpośredniewysyłanie logu lub z wykorzystaniem fasady JrlClient). To rów-nież definicje standardowych kontekstów (uniwersalnych i dedyko-wanych JADE) oraz organizacja dostępu do logów poprzez interfejsWWW.
Narzędzia do zarządzania platformą JRL. Różne poziomy abstrakcji(zarówno bezpośrednia manipulacja każdym elementem, jak i zwykorzystaniem fasady JrlMetaToolkit).
Narzędzia mapujące. Narzędzia konwertujące obiekty na postać logu.
Silnik asercji. Mechanizm budowy zapytań, który umożliwia wyszuki-wanie logów określonego typu. Przykładowe zapytania. To równieżnarzędzia ekstrakcji danych z logów.
Narzędzia wspomagające testowanie. Prosta klasa agenta atrapy, wspar-cie dla testów w stylu ATDD.
Narzędzia do zarządzania JADE. Abstrakcje umożliwiające uruchomie-nie platformy wieloagentowej i agentów z poziomu kodu testu orazzarządzanie nimi.

Główna integracja JRL z JADE została przeprowadzona w oddzielnym projekcie:jrl.jade. Zmian wymagały też częściowo pozostałe elementy systemu, w tym przedewszystkim moduł odpowiedzialny za wyświetlanie logów w Koordynatorze. Mo-dyfikacje te to w głównej mierze uniwersalne usprawnienia, których inspiracjąbyła praca z JADE. Szczegółowe i praktyczne wykorzystanie konkretnych elemen-tów zostanie przedstawione w dalszej części tego rozdziału, chciałbym tu jednakzidentyfikować kluczowe obiekty:
ExceptionMapper, AgentMapper Obiekty mapujące obiekty na postaćlogu. Pierwszy konwertuje wyjątki; drugi konwertuje obiekty JADE,jak instancje: agenta, zachowania, wpisu do katalogu usług i wiado-mości.
TestScenario Klasa ułatwiająca organizację testu w stylu Accept4j.
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JrlMetaToolkit Fasada upraszczająca pracę z JRL. Umożliwia dostępdo kluczowych elementów systemu, automatycznie konfigurująci uruchamiając je oraz nadzorując ich pracę.
JadePlatformThread Obiekt reprezentujący działającą platformę wie-loagentową.
JadeAgentContainerThread Obiekt reprezentujący agenta.Warto zwró-cić uwagę, że zarówno ten, jak i poprzedni obiekt zrealizowany jestjako wątek. Umożliwia to uruchamianie współbieżne agentów.
TestAgent Abstrakcyjna klasa agenta testującego. Oferuje gotowei skonfigurowane elementy do logowania.
JrlLogPrototype Klasa zarządzająca prototypami logów.
JrlLogContainer Klasa przechowująca tymczasowe logi.
JadeContexts Predefiniowane konteksty dla JADE.
AssertionExecutor Obiekt umożliwiający wysyłanie zapytań ułatwia-jących budowę asercji.
QueryBuilder, AbstractQueryElement Abstrakcje umożliwiające bu-dowę zapytań z gotowych elementów.
LogAnalysis Obiekt umożliwia pobranie wybranego logu i porównywa-nie go z innymi (po wybranych polach) oraz ekstrakcję danych.

7.2. Konfiguracja środowiska
Korzystanie z JRLwymaga wstępnej konfiguracji. Pierwszym krokiem jest instala-cja bazyMongoDB, serwera aplikacyjnego Node.js oraz narzędzia do zarządzaniaprocesem kompilacjiMaven. By wykorzystać w środowiskuWindows część pomoc-niczych funkcji oferowanych przez dostarczone skrypty shell, należy doinstalowaćanalogi narzędzi linuksowych, np. [96, 103]. Alternatywnie można przepisać kodadapterów na Windows PowerShell lub inny dogodny (niekoniecznie skryptowy)język, np. Perl.
Następnie należy skonfigurować środowisko. Pierwszym krokiem jest konfiguracjaadapterów do bazy i serwera aplikacyjnego. Mogą być wykorzystane te skrypty,dostarczone w ramach JRL. Można teżwykorzystać swoje własne, o ile utrzymajązgodny interfejs. Konfiguracja sprowadza się do ustawienia ścieżek dostępu zainsta-
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lowanych aplikacji, oraz wyboru domyślnych portów i nazw. Należy też podkreślić,że skrypty adapterów są niezbędne jedynie wtedy, gdy chcemy uruchamiać bazęi Koordynatora na żądanie z wykorzystaniem API JRL (np. na potrzeby testówautomatycznych, w tym testów samego JRL). W przeciwnym wypadku, można tenkrok pominąć.
Następnym krokiem jest konfiguracja samego narzędzia JRL. Konfiguracja składasię z następujących plików:

jrl.properties Konfiguracja domyślnych wartości oraz lokalizacja ad-apterów.
jrl.beans.xml Konfiguracja JrlClient (potrzebna tylko, gdy systembędzie korzystał z automatycznej konfiguracji realizowanej przypomocy Spring). Domyślna konfiguracja jest bardzo uniwersalna.
logback.xml/logback-test.xml Konfiguracja silnika logującego Log-back. Można zastąpić go dowolną inną biblioteką zgodną z SLF4J.

Dodatkowo w przypadku użycia Indeksera, należy skonfigurować dwa pliki:
jade.logging Konfiguracja logowania JADE.
demon.lst Lista plików i lokalizacji, które przeszukuje moduł Indek-sera— Demon.

W kolejnym korku należy pobrać niezbędne biblioteki. Kompletna lista zależnościznajduje się w generowanym przez Maven raporcie (w postaci serwisu WWW),który został załączony na nośniku. Niezbędne biblioteki mogą być też wyeksporto-wane z poziomu danego projektu poniższym poleceniem:
mvn dependency:copy-dependencies

Wszystko zależy też od tego, z której warstwy abstrakcji będziemy korzystać (jrl.api,jrl.client, jrl.jade).
Jeżeli nasz projekt również korzysta z Maven, to sprawa jest dużo prostsza. Wy-starczy użyć tego narzędzia, by kod JRL został skompilowany i zainstalowany w lo-kalnym repozytorium. Potem wystarczy jedynie dodać odpowiednią zależność dopliku pom.xml własnego projektu.
Ostatnim, opcjonalnym, krokiem jest instalacja JADE w lokalnym repozytoriumMaven. Służy do tego skrypt, który załączyłem wraz z samym kodem platformywieloagentowej na nośniku.
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7.3. Indekser
Opis
Indekser to prototypowa aplikacja wieloagentowa, którą stworzyłem w ramachpracy inżynierskiej. Podstawą jest wieloagentowa platforma JADE. Aplikacja służydo wyszukiwania plików udostępnianych w sieciach, zwłaszcza lokalnych. Systemjest niezależny od metody udostępniania (może być ona nawet nieaktywna), po-nieważ wyszukiwanie realizowane jest lokalnie, a nie zdalnie, jak ma to miejscew przypadku systemów scentralizowanych.
Indekser składa się z dwóch typów agentów— Klienta i Demona. Ten pierwszy sta-nowi interfejs użytkownika i umożliwia wyszukiwanie. Rozszerzony jest o funkcjemonitorujące ten proces, tj. umożliwia anulowanie żądania, a także identyfikacjęDemonów, które przestały odpowiadać (np. zostały wyłączone w trakcie wyszukiwa-nia). Demon z kolei odpowiada za wyszukiwanie lokalne plików. Bazuje na prostej,plikowej liście lokalizacji, którą przegląda pod kątem dopasowania do parametrówwyszukiwania.
Cały system został zrealizowany wyłącznie z użyciem JADE i standardowychbibliotek Java. Współbieżność Klienta bazuje na zachowaniach dostarczonych przezJADE, a więc jest kooperująca. Współbieżność Demona bazuje na wątkach. Jest więcwywłaszczająca. Demon dodatkowo umożliwia dodawanie sztucznych opóźnień,np. na potrzeby testów wydajnościowych.

Uruchomienie
Pomimo wieku, kod Indeksera bez problemów skompilował się w Java7. Pierwszymkorkiem była konwersja kodowania kodu źródłowego z ISO8859-2 do UTF-8. Następ-nie zaadaptowałem kod do struktury projektuMaven, jako projekt indekser. Przedewszystkim po to, by ujednolicić budowę wszystkich realizowanych modułów. Takamigracja jest też wygodna, ze względu na to, że Maven automatycznie dostarczawszystkich zależności, zarówno do kompilacji, jak i testów. Taki projekt można teżłatwo zaimportować do Eclipse.
Projekt dodatkowo uzupełniłem o skrypty generujące samodzielną paczkę (z wszyst-kimi zależnościami) oraz skrypty ułatwiające uruchamianie tego systemu wielo-agentowego.
Sam kod nie został w gruncie rzeczy zmodyfikowany. Drobne zmiany dotyczyłytylko usunięcia ostrzeżeń, generowanych przez standardowe walidatory Eclipse(kod nie jest sprawdzany przez Checkstyle i PMD). Należy odnotować, że logowanienie jest zrealizowane przy pomocy żadnej biblioteki. Wykorzystany jest tu własny,prosty mechanizm zapisu do pliku, którego nazwa odpowiada nazwie agenta.
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Wreszcie najważniejsza informacja jest taka, że Indekser nie był nigdy testowany au-tomatycznie (jedynie mozolnie testowany ręcznie) i nie posiada żadnych gotowychtestów automatycznych.

Integracja z JRL
Należy powiedzieć, że kod Indekserama nie do końca przemyślaną strukturę. Całyprojekt składa się tylko z kilku plików, które zawierają nie tylko klasy główne,ale również pomocnicze. Zrealizowane powinno to być przy użyciu pakietów,ponieważ w obecnej sytuacji taka budowa jest trudna w zarządzaniu. Jednocześniemetody są długi i zawiłe. Nazwy różnych klas są swoimi synonimami, a nazwyzmiennych niewiele mówią. Co prawda zrozumienie kodu nie nastręcza aż takwielu problemów, jednak praca z nim jest o wiele trudniejsza, niż powinna być dlaprojektu tej wielkości i złożoności.
Problemem jest nie tylko to, że kod niema testów automatycznych, ale również to, żezupełnie nie jest na nie przygotowany. Wynika to przede wszystkim z bardzo słabejseparacji funkcji. Logika biznesowa przeplata się z logiką systemuwieloagentowego.Obiekty mają wiele różnych (często skrajnych) odpowiedzialności (funkcji). Takastruktura to oczywiście mój brak doświadczenia. Zresztą to normalne. Prawdo-podobnie za jakiś czas, kod JRL, postrzegany obecnie jako poprawny, będzie dlamnie również nie najlepszy. Niepokojąca byłaby raczej sytuacja, gdybym nie widziałmiejsca na usprawnienia.
Żeby konwencjonalnie przetestować tę aplikację, należałby ją radykalnie zrefak-torować: rozdzielić funkcje, podzielić odpowiedzialności między obiektami, ukryćszczegóły implementacyjne w abstrakcyjnym interfejsie. W kolejnych iteracjachpowinny powstać testy jednostkowe, modułowe i integracyjne. Z pewnością możnabyłoby wykorzystać funkcje atrap JMockit. Jednak alternatywnym podejściem dotestowania, które nie wymaga aż tak radykalnej transformacji kodu, może byćwykorzystanie JRL.
Projekt indekser-jrl integruje JRL z bazą kodu Indeksera, przygotowaną w ramachprojektu indekser. Kod uległ dalszej nieznacznej modyfikacji. O ile logika pozostałabez zmian, o tyle zastąpiłemwiększość starych instrukcji logujących nowym rozwią-zaniem. Ponieważmonitorowałem także czas trwania operacji, musiałem otoczyćklamrami JRL interesujący kod, który rozdzielał utworzenie logu i rozpoczęciepomiaru czasu oraz jego faktyczne wysłanie. Wymagało to też częściowej zmianyorganizacji kodu w obsłudze wyjątków. Obiekty podrzędne uzyskały również dostępdo obiektów nadrzędnych przechowujących wspólne prototypy logów.
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7.4. Test
Struktura testu
Aby omówić działanie i zastosowanie JRL, opiszę przykładowy test agenta. Testujew nim działanie Demona z systemu Indekser. Test polega na tym, że agent testu-jący wysyła proste żądanie wyszukiwania pliku do Demona, czeka na odpowiedźi weryfikuje wynik.
Zacznijmy od kodu samego testu (DemonTests.java).
26 public class DemonTests {
27
28 private final boolean runJRL = false;
29
30 private JrlMetaToolkit jrl = new JrlMetaToolkit();
31 private TestScenario ts;
32 private long testStart;
33 private SessionId sessionId;
34
35 private BreakpointManagement synchronization = Ï

Íjrl.getBreakpointManagement("~TEST_SYNCHRONIZATION");
36
37 public TestScenario buildTestScenario() {
38 return new TestScenario()
39 .addStep("createBreakpoint", "Create breakpoint for test agent Ï

Íbeginning.")
40 .addStep("createTestAgent", "Create test agent.")
41 .addStep("createDemon", "Create Demon agent.")
42 .addStep("releaseBP", "Start test scenario.")
43 .addStep("findUsingDF", "Find demon using DF.")
44 .addStep("sendRequest", "Send request to Demon.")
45 .addStep("getConfirmation", "Receive confirmation form Demon.")
46 .addStep("getResult", "Get result.")
47 .addStep("validateResult", "Validate result.")
48 .addStep("finish", "Finish test.")
49 .ready();
50 }

Test ten wykorzystuje fasadę JrlMetaToolkit, która upraszcza i centralizujedostęp do kluczowych elementów systemu. W linii 35. tworzę obiekt reprezentującypułapkę na specyficzny kontekst. Służy on do synchronizacji działania agentatestowego. Pułapka pełni tu więc rolę globalnego semafora. Taka konstrukcjaupraszcza budowę agenta testowego. Może on dzięki temu założyć, że zwolnienie tejpułapki oznacza, że cała konfiguracja środowiska została ukończona. Nie musi onweryfikować stanu systemu. Wszelkie odstępstwa od założeńmoże automatyczniezinterpretować jako błąd.
Linie 37 – 50 definiują scenariusz testu. Jest to koncepcja zaczerpnięta z narzędziATDD, w szczególności JBehave i Accept4j. Tu wykorzystana jest klasa, a niedokument. Realizacja jest zatem uproszczona. Wynika to jednak z tego, że raportznajdzie się w logach, a nie w pliku dokumentu.
52 @Test(groups = "sys")
53 public void jrlDemoDemonTest() {
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54
55 if (runJRL)
56 jrl.startJRL();
57
58 testStart = jrl.getTimestamp();
59 sessionId = jrl.setSessionId("jrlDemoDemonTest" + testStart);
60 ts = buildTestScenario();

W linii 52. widać, że zdefiniowałem nowy rodzaj testu: sys (dla testów systemowych).Linie 55 – 56 umożliwiają warunkowe uruchomienie systemu JRL. Wracając do linii28., widać, że nie korzystam z tego mechanizmu. W tym przypadku założyłem, żeJRL jest wdrożony i działa cały czas, nie tylko podczas testów.
Linia 58. pobiera aktualny czas z Koordynatora. Umożliwi on budowania zapytańtylko w określonym przedziale czasowym (ułatwi to ekstrakcję wybranych logówna potrzeby analizy danych). Linia 59. to definicja nowej sesji, w tym wypadkujest to nazwa testu i znacznik czasowy. Takie podejście umożliwia niezależneprzechowywanie wyników tych samych testów i obserwowanie zmian w czasie (np.na potrzeby ciągłej integracji).
62 JadePlatformThread jp = new JadePlatformThread();
63 jp.start();
64
65 JadeAgentContainerThread testAgent = new Ï

ÍJadeAgentContainerThread("TESTAGENT", TestAgentForDemon.class,
66 new Object[] { } );
67 JadeAgentContainerThread demonAgent = new Ï

ÍJadeAgentContainerThread("DEMON", Demon.class,
68 new Object[] { } );
69
70 jp.waitForInit();

Następnie uruchamiam system wieloagentowy. W liniach 62 – 63 uruchamiamsamą platformę. Uruchamiana jest w oddzielnym wątku (współbieżnie do resztykodu). Następnie tworzę obiekty reprezentujące agenty. W linii 70. oczekuję nazakończenie uruchamiania platformy JADE.
72 List<JadeAgentContainerThread> agents = new LinkedList<>();
73 boolean fail = false;
74 try {
75 if (synchronization.queueSize() == null) {
76 synchronization.set();
77 }
78 ts.setStepResult("createBreakpoint", StepResult.OK, Ï

ÍStepResult.SKIPPED);
79
80 agents.add(testAgent.startAgent());
81 agents.add(demonAgent.startAgent());
82
83 testAgent.waitForStart();
84 ts.setStepResult("createTestAgent", StepResult.OK, Ï

ÍStepResult.SKIPPED);
85 demonAgent.waitForStart();
86 ts.setStepResult("createDemon", StepResult.OK, Ï

ÍStepResult.SKIPPED);

135



ROZDZIAŁ 7. URUCHOMIENIE I DEMONSTRACJA DZIAŁANIA

W liniach 75 – 76 aktywuję pułapkę/semafor. W linii 78. definiuję wynik kroku testu.Identyfikuję oceniany krok poprzez alias. Jednocześnie definiuję wyniki krokówpoprzednich, które z jakiś powodów zostałyby pominięte, np. przez niedopatrzenie,niegotowość implementacji fragmentów funkcji weryfikowanych przez test (co jesttypowe dla podejścia TDD) itp.
Wmojej implementacji scenariusza testów (TestScenario), zachowanie kolejnościkroków testu jest obowiązkowe. Wynika to z tego, że wyniki również są logowanei kolejność ustalana jest na podstawie znacznika czasowego. Stąd też gwarantuję,że wszystkie poprzednie kroki także mają ustalony status i zostały wysłane w odpo-wiedniej kolejności. Taka konstrukcja scenariusza umożliwia iteracyjne budowaniezłożonych testów (nie wszystkie kroki muszą być od razu zrealizowane, by test siępowiódł).
Następnie w liniach 80 – 81 uruchamiam asynchronicznie (leczmożna i synchronicz-nie) agenty. W liniach 83 – 86 oczekuje na ich uruchomienie i raportuje realizacjętych kroków.
88 jrl.waitOnBreakpointLock(synchronization, 10000, 1000);
89
90 /** Start TestAgent */91 synchronization.release1();
92 ts.setStepResult("releaseBP", StepResult.OK, StepResult.SKIPPED);
93
94 /** Wait for TestAgent stop */95 jrl.waitOnBreakpointLock(synchronization, 10000, 1000);

Następnie uruchamiam rzeczywisty test. Przede wszystkim (linia 88.) czekam napułapce, aż zgłosi się agent testujący. Pierwsza liczba oznacza limit czasu oczeki-wania, druga co jaki czas ma być sprawdzona pułapka. W zależności od potrzeb,fakt niezgłoszenia się agenta można zinterpretować jako błąd lub zignorować.Ja milcząco ignoruje to w tym przypadku. Następnie zwalniam z pułapki agentatestowego (linia 91.), by znowu czekać na tej pułapce, aby agent testujący ponowniezablokował się. Tym razem będzie to jednak sygnalizować, że test się zakończył.
98 /** Validate test results */99 if (Long.compare(checkpoint("DF_LENGTH"), 1) == 0) {
100 ts.setStepResult("findUsingDF", StepResult.OK, Ï

ÍStepResult.SKIPPED);
101 } else {
102 fail = true;
103 Assert.fail("The demon was not found in DF.");
104 }
105
106 if (Long.compare(checkpoint("REQUEST_SEND"), 1) == 0) {
107 ts.setStepResult("sendRequest", StepResult.OK, Ï

ÍStepResult.SKIPPED);
108 } else {
109 fail = true;
110 Assert.fail("Request could not have been sent.");
111 }
112
113 if (Long.compare(checkpoint("CONFIRMATION"), 1) == 0) {
114 ts.setStepResult("getConfirmation", StepResult.OK, Ï

ÍStepResult.SKIPPED);
115 } else {
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116 fail = true;
117 Assert.fail("Confirmation was not received.");
118 }
119
120 if (Long.compare(checkpoint("RESULT"), 1) == 0) {
121 ts.setStepResult("getResult", StepResult.OK, Ï

ÍStepResult.SKIPPED);
122 } else {
123 fail = true;
124 Assert.fail("Search result was not received.");
125 }
126
127 if (validateResult("RESULT")) {
128 ts.setStepResult("validateResult", StepResult.OK, Ï

ÍStepResult.SKIPPED);
129 } else {
130 fail = true;
131 Assert.fail("Search result was not received.");
132 }
133 } finally {
134 if (fail) {
135 ts.setLastStepResult(StepResult.FAILED, StepResult.FAILED);
136 } else {
137 ts.setLastStepResult(StepResult.OK, StepResult.SKIPPED);
138 }
139 jp.waitForAgentsAndStopPlatform(3, agents.toArray(new Ï

ÍJadeAgentContainerThread[0]));
140 synchronization.clear();
141 if (runJRL)
142 jrl.stopJRL();
143 }
144 }

W kolejnych liniach weryfikuję test. W głównej mierze polega to na tym, że spraw-dzam w logach obecność konkretnych zdarzeń. Symbolizują one spełnienie konkret-nych kroków scenariusza testowego. Te konkretne zdarzenia logowane to punktykontrolne (ang. checkpoint). Od innych logów różnią się tym, że dodatkowo mająkontekst typu CHECKPOINT. Nazwa kontekstu identyfikuje konkretny punkt kontro-lny.
Wystąpienie punktu kontrolnego raportuje agent testujący. Pojawienie się gow liścielogów oznacza, że wystąpiło interesujące zdarzenie. Punkty kontrolne mogą teżzawierać dodatkowe dane, np. wynik działania jakiejś funkcji.
146 protected long checkpoint(final String checkpoint) {
147 AssertionExecutor ae = jrl.getAssertionExecutor();
148 String query = QueryBuilder.generateQuery(
149 AbstractQueryElement.getGeneralFilter(sessionId.value(), Ï

ÍtestStart, null, false),
150 AbstractQueryElement.getBasicFilter(null, Ï

ÍContextType.CHECKPOINT.idValue() + "~" + checkpoint),
151 AbstractQueryElement.getCountElementsFilter()
152 );
153 Long count = ae.executeAssert(query, AssertionExecutor.countParser());
154
155 return count;
156 }

Sprawdzenie obecności konkretnego punktu kontrolnego jest proste. Sprowadzasię to do przygotowania zapytania (z użyciem QueryBuilder), którego wynik możeposłużyć do konstrukcji asercji (linie 147 – 153).
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158 protected boolean validateResult(final String checkpoint) {
159 AssertionExecutor ae = jrl.getAssertionExecutor();
160 String query = QueryBuilder.generateQuery(
161 AbstractQueryElement.getGeneralFilter(sessionId.value(), Ï

ÍtestStart, null, false),
162 AbstractQueryElement.getBasicFilter(null, Ï

ÍContextType.CHECKPOINT.idValue() + "~" + checkpoint),
163 AbstractQueryElement.getIdsFilter()
164 );
165 List<String> list = ae.executeAssert(query, Ï

ÍAssertionExecutor.idListParser());
166
167 if (list == null || list.isEmpty() || list.size() > 1) {
168 return false;
169 } else {
170 String id = list.get(0);
171 LogAnalysis la = jrl.getLogAnalysis();
172 String logData = la.loadLog(id);
173 @SuppressWarnings("serial")
174 Map<String, Object> extractedData =
175 LogAnalysis.extractFields(logData, new HashMap<String, Ï

ÍClass<?>>() {
176 {
177 put("data.results", Long.class);
178 put("data.result1", String.class);
179 }
180 });
181
182 if (extractedData.get("data.results") == null
183 || Long.class.cast(extractedData.get("data.results"))
184 .compareTo(1L) != 0) {
185 return false;
186 }
187
188 if (extractedData.get("data.result1") == null
189 || !String.class.cast(extractedData.get("data.result1"))
190 .equals("demon.lst")) {
191 return false;
192 }
193
194 return true;
195 }
196 }
197 }

Bardziej skomplikowane jest sprawdzenie, czy punkt testowy zawiera oczekiwanedane. Oczywiście można to zrealizować tak, że agent testujący sygnalizuje raportempunktu kontrolnego, że oczekiwany wynik jest prawidłowy. Ja jednak chciałbympokazać mechanizm analizy logów.
Zapytanie jest bardzo podobne. Tym razem jednak nie pytam o liczbę logów speł-niających warunki, lecz o listę kluczy głównych, czyli unikalnych identyfikatoróww bazie (linie 163 i 165). Dodatkowo można by zażądać obecności konkretnego polaz wybraną wartością, co ułatwiłoby sprawę.
Zamiast tego pobieram log (linia 172.) i wyciągam z niego potrzebne dane (linie 174– 180). A następnie samodzielnie przeprowadzam weryfikację wyniku (line 182 –194).
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Agent testujący
Kod agent testującego znajduje się w TestAgentForDemon.java.
24 public class TestAgentForDemon extends TestAgent {
25 private static final long serialVersionUID = 1L;
26 DFAgentDescription[] demonList;
27
28 @Override
29 public void performTest() {
30 startScenario();
31
32 JrlLog performanceLog = jrl.newUsing("test").setMessage("Search Ï

Ítest.").startMonitoring();
33
34 if (findDemon()) {
35 if (sendRequest()) {
36 if (getConfirmation()) {
37 getResult();
38 }
39 }
40 }
41
42 jrl.send(performanceLog);
43
44 stopScenario();
45 }

Klasa TestAgentForDemon dziedziczy po TestAgent, zatem implementacja logikiogranicza się jedynie do umieszczenia scenariusza testu w metodzie perform-Test() (linia 29 – 45). Metoda ta jest automatycznie uruchamiana po utworzeniuagenta. Natomiast wywołania metod odziedziczonych startScenario(), stop-Scenario() (linie 30. i 44.), umożliwiają synchronizację agenta testującego ze sce-nariuszem testu. Kolejne kroki testu wywoływane są jedynie wtedy, jeśli poprzedniezakończyły się sukcesem (linie 34 – 40).
Warto odnotować, że dodany jest tu log profilujący, który mierzy czas realizacjiscenariusza. Pole jrl to instancja zdefiniowanego w klasie bazowej obiektu Jrl-LogPrototype. Obiekt ten przechowuje prototypy wiadomości. W tym wypadkutworzę nową wiadomość, używając prototypu test. Prototyp ma na ogół zdefinio-wane konteksty, dane (np. informacje o agencie), a nawet komunikat. Ja dodajenowy komunikat i uruchamiam stoper. Po zakończeniu scenariusza tylko wysyłamgotowy log.
Przeanalizujmy jeszcze przykładowy krok testu.
120 private boolean getConfirmation() {
121 logs.set("confirmation", jrl.newUsing("test")).startMonitoring();
122 ACLMessage msg = blockingReceive(5000);
123 if (msg != null) {
124 if (msg.getPerformative() == ACLMessage.AGREE) {
125 jrl.send(AgentMapper.fillLogWithMessageData(logs.remove("confirmation"),msg)
126 .setMessage("Confirmation was received.")
127 .addContext(Context.checkpoint("CONFIRMATION"))
128 );
129 return true;
130 } else {
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131 jrl.send(logs.remove("confirmation").setMessage("Unknown Ï
Íconfirmation message type."));

132 }
133 } else {
134 logs.get("confirmation").setMessage("Request was not confirmed.");
135 logs.send("confirmation");
136 }
137 return false;
138 }

Linia 121. pokazuje wykorzystanie innego mechanizmu. Tym razem logs jest in-stancją klasy JrlLogContainer. Celem tej klasy jest ułatwienie dostępu i zarządza-nia logami. Ponieważ często są one budowane etapowo, niewygodnie jest tworzyćtymczasowe zmienne do odwoływania się do nich. Mechanizm jest podobny do Jrl-LogPrototype, lecz z założenia czas przechowywania logu powinien ograniczaćsię do trwania metody, w której powstał. Wysłanie logu przez JrlLogContainer,automatycznie go też usuwa (linia 135.). W przeciwnym razie należy go usunąćsamemu (np. linia 131.). Dodatkowo w linii 127. widać oznaczenie logu jako punktukontrolnego.

Wyniki testu
Wmomencie uruchomienia testu, zostanie zarejestrowana nowa sesja. Wraz z trwa-niem testu, kolejne logi będą spływać do bazy. W efekcie będzie można zobaczyćlistę jak na rys. 7.1 i 7.2.

Rysunek 7.1: Logi z testu (część/strona pierwsza).
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Rysunek 7.2: Logi z testu (część/strona druga).

Zebrane logi składają się zarówno z logów wygenerowanych przez scenariusztestowy i agenta testującego (np. rys. 7.3), jak i logów które podczas swej pracygeneruje agent Demon.
Ciekawą funkcją jest możliwość identyfikacji zdarzeń współbieżnych, czy wręczrównoległych (rys. 7.4). Jest to jedynie heurystyka i nie zawsze udaje się jej ziden-tyfikować takie zdarzenia prawidłowo. Niemniej, jeśli zrozumie się i zaakceptujeograniczenia, jest to całkiem pomocne narzędzie.
Upraszcza ono analizę działania współbieżnych aplikacji (równoległych, rozproszo-nych). Jednocześnie może posłużyć do wsparcia profilowania. Na przykład na rys.7.5 widać przebieg działania całego scenariusza testu, realizowanego przez agentatestującego. Cały czas trwania scenariusza testowego, widziany z perspektywy tegoagenta, to zdarzenie 24., które jest efektem kodu z linii 32 – 42, przedstawionegow sekcji opisującej agenta testującego na stronie 139.
Korzystając z wizualizacji na rys. 7.6, można zauważyć, że kluczową składową czasurealizacji zlecenie jest oczekiwanie na wynik (zdarzenie 22.). Jednocześnie pokrywasię ono niemal kompletnie ze zdarzeniem 20. Analizując kod Demona, możnawywnioskować, że tyle zajmuje rzeczywiste znalezienie pliku. Zatem optymalizacja(buforowanie, zrównoleglenie) tego procesu mogłaby mieć kluczowy wpływ naszybkość realizacji całego zlecenia.
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Rysunek 7.3: Logi z testu odfiltrowane tylko do punktów kontrolnychi raportu z przebiegu scenariusza testu.

Rysunek 7.4: Logi z testu z włączonym grupowaniem (czyli heurystyką,identyfikującą zdarzenia współbieżne)— pierwszy przypa-dek.

Efektem może być także sam raport z testu, inspirowany narzędziami ATDD. Przy-kładowy raport (z celowo wstrzykniętymi błędami na potrzeby demonstracji) przed-stawiony jest na rys. 7.7.
142



7.4. TEST

Rysunek 7.5: Inna lista zdarzeń zidentyfikowanych jako prawdopodobniewspółbieżne.

Rysunek 7.6:Wizualizacja czasu działania zdarzeń z rys. 7.5.

Rysunek 7.7: Odfiltrowane logi z raportem, prezentującym wynik scena-riusza testu (tu z wstrzykniętymi błędami). 143





8. Podsumowanie i wnioski
8.1. Efekty pracy
Efektem tej pracy jest prototypowy system wspomagający uruchamianie, testowa-nie, profilowanie i debugowanie aplikacji rozproszonych, w szczególności wielo-agentowych. Realizuje to poprzez rozszerzone logowanie zdarzeń. Jednak dziękisyntezie wielu, często bardzo różnych, koncepcji i pomysłów udało mi się zbudowaćrozwiązanie znacząco rozszerzające standardowymodel pracy z zebranymi danymidiagnostycznymi.
Przede wszystkim istnieje możliwość wyszukiwania zdarzeń określonego typulub z określonymi danymi. Obecność globalnego uporządkowania umożliwia nietylko identyfikację relacji czasowych między zdarzeniami, ale również wskazaniezdarzeń współbieżnych. Dodatkowo istnieje możliwość wstrzymania pracy monito-rowanego systemu w momencie pobierania znacznika czasu (przy użyciu pułapekna konteksty). Umożliwia to krokowe śledzenie rozproszonego przetwarzania. Apli-kacja wspierawszystkie etapy pracy z danymi. Nie tylko, typowe dla takich narzędzi,ich zbieranie, ale również przechowywanie, dostęp do nich, analizę i prezentację.W konsekwencji przygotowana aplikacja oferuje wszechstronne i kompletne wspar-cie dla pracy programistów, jak również testerów i administratorów.
Duży nacisk położyłem też na praktyczność rozwiązania i łatwość użycia. Systemumożliwia nie tylko kompletne zarządzanie sobą z poziomu kodu, lecz równieżz użyciem interfejsu HTTP API czy przeglądarki. Jednocześnie programista możeoperować na różnych poziomach abstrakcji, przez co łatwo dostosować narzędziezarówno do wymagań testów, jak i zastosowań produkcyjnych. Na przykład kon-figuracja wygodnej wysokopoziomowej fasady przechowywana jest poza kodemaplikacji. Wraz z narzędziem dostarczony jest również webowy, łatwo rozszerzalnyinterfejs użytkownika, który umożliwia szybki dostęp i analizę zgromadzonychdanych. Sama zaś konstrukcja całego narzędzia zorientowana jest na łatwe wpro-wadzanie zmian i dalszy rozwój.
Wszystkie zaprojektowane funkcje systemu zostały zaimplementowane i realizująpostawione cele. Poprawność działania cały czas była weryfikowana za pomocątestów automatycznych.

8.2. Dalsze możliwości rozwoju
Choć narzędzie JRL realizuje wszystkie postawione przed nim zadania, jego rozwójnie musi być przerwany. Dlatego widzę trzy główne kierunki jego udoskonalania.
API. Dalsze uproszczanie i automatyzacja budowy logów. Adaptacja do innych tech-nologii (nie tylko Java). Poszukiwanie nowych metod na reużywalność kontekstów(może jednak [30]). Dodanie kontekstów śledzących, a więc takich mechanizmów,
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które umożliwią automatyczną i jednoznaczną identyfikację zadań cząstkowychw kontekście głównego zadania rozproszonego. Być może warto by ponownierozważyć generację logów z pomocą aspektów uwzględniających metainformacje(zawarte np. w adnotacjach).
Asercje. Dodanie mechanizmów asercji operujących na wielu logach jednocześnie.Przygotowanie abstrakcji do analizy typowych i złożonych problemów.
Interfejs użytkownika. Rozszerzenie mechanizmów filtrowania logów. Dedyko-wanemechanizmy prezentacji logów bazujące na kontekstach (w zależności od typuzdarzenia, różny kod renderujący). Reprezentacja graficzna danych (np. korzysta-jąca z mechanizmów przeglądarki, w tymWebGL). Być może warto dodać też noweperspektywy. Nie tylko dla logów, ale również prezentujące statystki dotyczącezbieranych danych lub działania Koordynatora.
Sprawą otwartą pozostaje również kwestia, czy możliwość logowania i dostępu dodanych powinna być kontrolowana. Z jednej strony wydaje się to czasami przydatnei uzasadnione, zwłaszcza we wdrożeniach produkcyjnych. Bez wątpienia powo-duje to też komplikacje, przede wszystkim na etapie logowania zdarzeń. Trzebarozważyć, jak strona kliencka powinna się identyfikować i jak uwierzytelniać (auto-ryzacja nie wydaje się już problemem). Kwestia wydajności też jest istotna, biorącpod uwagę, że w obecnej implementacji każde logowanie może być realizowaneoddzielnym połączeniem.
Być może rozwiązaniem byłoby tu jednorazowa identyfikacja, uwierzytelnie-nie i autoryzacja w tradycyjny sposób — np. z użyciem certyfikatów i krypto-grafii asymetrycznej. W tym momencie następowałoby uzgadnianie wspólnegoklucza-generatora, służącego do generacji kolejnych jednorazowych kluczy na po-trzeby każdego logu. Zaszyfrowany log wysyłany byłby z identyfikatorem klienta,oraz numerem identyfikującym użyty klucz w ciągu. Na podstawie identyfikatorai numeru, wygenerowany zostałby klucz, wcześniej użyty do zaszyfrowania, postronie Koordynatora. Możliwość odszyfrowania, potwierdzona np. obliczeniemsumy kontrolnej wiadomości, mogłaby świadczyć o tym, że klient jest tym za kogosię podaje i że już wcześniej stwierdzono jego uprawnienia do zapisywania da-nych w bazie. To jest jakaś prosta koncepcja i można od jej analizy zacząć, choćw sprawach bezpieczeństwa zwykle lepiej polegać na sprawdzonych rozwiązaniach.

8.3. Alternatywne podejście do problemui perspektywy
Trudno mi zaproponować jakieś rzeczywiście nowe, alternatywne rozwiązania,ponieważ większość pomysłów, które rozważałem przy przygotowywaniu tej pracy,okazała się mieć już swoje implementacje. Niemniej, jedną z bardziej sprecyzowa-nych koncepcji mogłoby być narzędzie, które umożliwiałoby zdalne zarządzaniei uruchamianie instancji lub modułu realizowanego systemu. Chodzi o to, by kod byłtransparentnie przesyłany przez sieć do docelowego węzła, na nim automatycznie
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konfigurowany zgodnie ze scenariuszem testowym i uruchamiany. Testy systemówrozproszonych mogłyby się zatem bardziej zbliżyć do warunków rzeczywistegofunkcjonowania. Rozszerza to koncepcję Arquillian, tyle że ma uniwersalny cha-rakter i nie ogranicza się do żadnych technologii. Docelowo można by uruchamiaćinstancje do testów w dowolnymmiejscu na świecie, np. w chmurach obliczenio-wych. Równocześnie można by użyć tego samego narzędzia do konfiguracji maszynwirtualnych i ułatwiać uruchamianie testów lokalnie.
Natomiast jeżeli chodzi konkretnie o wsparcie dla systemów wieloagentowych,to myślę że reimplementacja ACLAnalyser na architekturę sieciową z interfejsemWWWmogłaby być krokiem we właściwą stronę. Tym bardziej, że współczesneprzeglądarki oferują fantastyczne możliwości wizualizacji danych. Jednocześniemożna by rozważyć dodanie innych klas algorytmów eksploracji danych, np. klasy-fikacji lub szeregów czasowych.
Jeśli zaś chodzi o perspektywy rozwoju narzędzi, to uważam, że w najbliższej przy-szłości prawdziwy rozkwit będą przeżywały te wspierające metodyki sterowanetestami. Myślę jednak, że w dłuższej perspektywie nastąpi odwrót do bardziejracjonalnych postaw. Na pisanie testów przed kodem może sobie pozwolić pro-gramista w ramach projektów hobbystycznych lub start-up, który wciąż marzyo wsparciu finansowym. W zetknięciu jednak z realiami projektowych budżetów,pragmatyzm musi ustąpić realizmowi. Nikogo nie stać na refaktoryzację testówi kodu jednocześnie czy zapewnienie pełnego pokrycia. Dlatego z niedowierzaniempatrzę na praktyczne zastosowania na przykład BDD. Nie mogę sobie wyobrazićśrednich czy większych projektów realizowanych w tej metodyce. Nie chcę przez topowiedzieć, że to podejście jest błędne. Nie jest. Po prostu jest niepraktyczne i niewierzę, że wytrzyma zderzenie z korporacyjną rzeczywistością. Choć to dopieropokaże przyszłość.
Drugi aktywny kierunek rozwoju, moim zdaniem bardziej słuszny, to udoskonala-nie podstawowych narzędzi. Choć zapewne na poziomie funkcji, niewiele możnanowego zaproponować, to zawsze można poprawić wygodę użycia. Dobrym przy-kładem jest chociażby nowe podejście do konstrukcji asercji zaproponowane przeztwórcę TestNG w [9]. Innym przykładem jest rozwój bibliotek do konstrukcji atrap.
Natomiast uważam, że to, czego naprawdę potrzebujemy, znajduje się gdzie indziej.Przyszłość to aplikacje równoległe i rozproszone. To co jest zaśw nich problema-tyczne (z punktu widzenia testowania i optymalizacji), to śledzenie przepływuprzetwarzania i danych między procesami i maszynami. Być może najlepszym roz-wiązaniem byłoby rozszerzenie samych bibliotek i platform, służących do budowytego typu systemów, o transparentne mechanizmy wspomagające taką analizę.

8.4. Zakres zastosowania
Java Remote Logger jest elastycznym i wszechstronnym narzędziem. Ponieważskłada się z wielu modułów i mechanizmów, warto byłoby więc podsumowaćogólne możliwości i zastosowania.
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Głównym przeznaczeniem JRL jest monitorowanie aplikacji rozproszonych. Pod-stawowym wsparciem dla monitorowania jest organizacja danych. Kluczowymelementem zatem jest koncepcja strukturalnego logu, który nie tylko przechowujekomentarz do występujących zdarzeń (jak ma to miejsce w tradycyjnych biblio-tekach logujących), lecz również konteksty, w jakich zdarzenie wystąpiło, orazpowiązane z tym dane. Jednocześnie struktura logu jest elastyczna. Może być z ła-twością rozszerzana i dostosowywana do różnych potrzeb, np. do przechowywaniaśladu stosu.
Z punktu widzenia monitorowania systemu rozproszonego, zasadniczym elemen-tem jest obecność centralnego zegara, a więc pojedynczego punktu odniesienia,wobec którego porządkuje się zdarzenia występujące w systemie. Umożliwia to,w pewny zakresie, bardziej obiektywne spojrzenie na pracę rozproszonej aplikacji.
Oczywiście, by wykorzystać potencjał tak zebranych informacji diagnostycznych,potrzebny jest odpowiedni mechanizm przechowywania i dostępu do danych.Oparłem więc swoje rozwiązanie o dokumentową bazę danych typu NoSQL. Dziękitemu, dane mogą być łatwo przetwarzane, filtrowane i agregowane.
Wreszcie ostatnim elementem składającym się na wsparcie monitorowania jestinterfejs WWW, który umożliwia dostęp i pracę z logami. Realizacja tego aspekturozwiązania w ten sposób umożliwia pogląd logów z całego systemu w jednymmiej-scu oraz pracę zdalną. Wykorzystanie HTML i JavaScript umożliwiło zbudowanielekkiego i prostego interfejsu, który nawet laik może modyfikować i rozszerzać.W swej podstawowej postaci umożliwia filtrowanie logów i łatwe współdzieleniewyekstrahowanych informacji. Dodatkowo, interfejs oferuje heurystyczny mecha-nizm wizualizacji przetwarzania współbieżnego.
Prócz monitorowania, JRL znajduje praktyczne zastosowanie także przy debugo-waniu, profilowaniu i testowaniu. Są to raczej komplementarne mechanizmy i niemogą zastąpić dedykowanych rozwiązań. Ułatwiają jednak pracę w środowiskurozproszonym.
Jeżeli chodzi o debugowanie, to głównymwsparciem jest przede wszystkim globalneuporządkowanie logów. Jednak dzięki pułapkom, można sterować pracą monito-rowanego/debugowanego systemu lub jego części w trybie krokowym. Umożliwiato, wraz ze szczegółowym logowaniem, nieomal swobodne śledzenie działaniaaplikacji, gdy nie ma możliwości podłączenia debuggera lub jest to nieefektywne,ze względu na silne zrównoleglenie/rozproszenie badanej aplikacji.
Również wsparcie procesu profilowania możliwe jest dzięki temu, że zebrane infor-macje o czasie działania lokalnych części rozproszonego (zrównoleglonego) procesu,mogą być skoordynowane i uporządkowane. Daje to możliwość identyfikacji klu-czowych, czasochłonnych elementów, poprzez umożliwienie spojrzenia z szerszejperspektywy. W podstawową implementację logu wbudowany jest teżmechanizmstopera, który umożliwia mierzenie czasu wykonywanej operacji. Pozawala to naprzykład na testowanie względem narzuconych ograniczeń czasowych. Można
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też obserwować jak rozkłada się czasochłonność realizacji podzielonego (w czasiei przestrzeni) zadania i profilować rozproszoną logikę.
Wsparcie testowania to przede wszystkim możliwość użycia danych zawartychw logach do weryfikacji działania aplikacji. Istotne jest to, że mogą być to równieżlogi operacyjne, a nie tylko dedykowane logi z obiektów przeprowadzających testy.Dzięki temu możliwa jest weryfikacja stanu nie tylko lokalnych modułów, alei zdalnych. Umożliwia to też testowanie fragmentów kodu, które z jakiegoś względunie mogą być testowane automatycznymi testami jednostkowymi.
Choć jest to trochę bardziej skomplikowane (wymaga wielu zapytań do bazy), moż-liwie jest także weryfikowanie relacji zdarzeńw kontekście czasu ich wystąpienia.Pułapki umożliwiają synchronizację elementów testu, ułatwiając jego budowę.Obecność w logu informacji o czasie wykonania danej operacji umożliwia z koleibudowanie testów wydajnościowych. Ostatnim zastosowaniem JRL jest możliwośćbudowy raportów z przebiegu testu lub testów.

8.5. Ocena rozwiązania i wnioski
Dużą zaletą rozwiązania jest jego budowa. Główna część JRL jest uniwersalna w tymsensie, że bazuje na otwartych i popularnych mechanizmach, jak JSON i HTTP.Ich użycie umożliwia integrację narzędzia z dowolnymi językami programowania,platformami i bibliotekami. Druga część rozwiązania to wygodne i wielopoziomoweAPI dla języka Java. Umożliwia ono łatwą integrację nie tylko z JADE, ale równieżinnymi popularnymi platformami do budowy systemów wieloagentowych czy roz-proszonych. Jednocześnie konstrukcja JRL pozostaje prosta. Łatwo więc rozwiązaniemodyfikować, adaptować i rozszerzać o nowe funkcje.
Zaletą jest również uniwersalność zastosowania. Monitorowanie pracy za pomocąlogowania zdarzeń umożliwia zarówno wsparcie testowania i debugowania, jaki nadzorowanie operacyjne oraz administrację. Dane logowane mogą zawieraćinformacje techniczne i biznesowe. Możliwość konfiguracji filtru (z poziomu plikukonfiguracyjnego lub interfejsu JMX) umożliwia wybór typu logowanych danychniezależnie od rzeczywistej implementacji. Podobnie zatem jak w tradycyjnychbibliotekach logujących, kod diagnostyczny może pozostać również po wdrożeniuprodukcyjnym.
Wreszcie zorientowanie na systemy rozproszone, leżące u podstaw tego projektu,stanowi prawdziwą siłę tego rozwiązania.
Niestety, nie wszystkie problemy i niedogodności udało się wyeliminować. Przedewszystkim należy pamiętać, że rzeczywiście uporządkowane są logi dotyczącezdarzeń, nie zaś same zdarzenia. Próbą ominięcia tego problemu, jest postrzeganiezdarzeń nie punktowo, lecz w kategoriach odcinków czasu. Pozwala to minimalizo-wać konsekwencje wywłaszczeń. Zarówno tych na poziomie wątków aplikacji, jaki systemu operacyjnego.
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Ma to oczywiście swoje implikacje. Przede wszystkim nadal operacja, której mie-rzony jest czas wykonania, może zostać przerwana (wywłaszczona). Dzieje się totransparentnie, zatem trudno wyznaczyć rzeczywisty czas działania— rozwiąza-niem może być tu uśrednianie wyników wielu uruchomień. Należy też brać poduwagę, że sam proces logowania wliczany jest przeze mnie do czasu działaniamonitorowanej funkcji. Z technicznego punktu widzenia, można postrzegać to jakonieścisłość. Praktycznie jednak można postrzegać zdarzenie i towarzyszący mulog jako logiczną, niepodzielną całość. Drugą konsekwencją jest wpływ na sposóbtworzenia logów. Odwołanie do jednego logu musi nastąpić w dwóch miejscach(przed i po monitorowanej funkcji).
Zresztą samo pisania kodu logującego również bywa problematyczne. O ile korzysta-nie z prostego logowania komunikatów (ewentualnie z wykorzystaniem gotowegoszablonu) nie jest bardziej uciążliwe niżw przypadku tradycyjnych bibliotek logu-jących, to już bardziej szczegółowe logi stają problemem. Pomimo moich starańi dołożenia dodatkowych warstw abstrakcji nad JrlLogger (który z kolei ukrywazłożoność JrlClient)— JrlLogPrototype i JrlLogContainer— szczegółowe,dobrze zorganizowane logowanie wymaga pracy i wysiłku. Niestety, zaciemniateż kod i często może być źródłem nowych błędów. Należy zastanowić się, czyrozwiązaniem nie mogłoby być dodanie kolejnej warstwy abstrakcji, tym razemjednak ograniczającej sposób realizacji danych funkcji (np. logowanie wyjątku tylkow jeden sposób).
To zresztą jest szerszy problem i wynika z elastyczność rozwiązania. Te samelogi można zbudować na różne sposoby: podobnym zdarzeniom można nadaćróżne konteksty, dane mogą być różnie dodane do logu itd. Rozwiązaniem tegoproblemu jest opracowania ścisłych zasad logowania, które określą jasno kontekstydla konkretnych zdarzeń, potrzebne dane itp. Bez tego łatwo można się zgubićw gąszczu logów. Nie tylko niepotrzebnych, ale po prostu błędnych.
Pewnym problemem jest także ergonomia korzystania z asercji, które realizowanesą jako zapytania w bazie. Znów daje się we znaki elastyczność rozwiązania. Po-mimo silnika budowy zapytań, bardziej szczegółowa analiza wymaga często ręcz-nego pisania kwerend. Ekstrakcja danych z logu także jest dość złożona. Znówrozwiązaniem jest metodyka, która dokładnie określi strukturę logu, który mapotem posłużyć do analizy. Dodatkowo problemem jest to, że logi są wysyłaneasynchronicznie. Może się okazać, że log nie zdąży zostać wysłany do bazy, przedwywołaniem zapytania zbierającego dane do asercji. Rozwiązanie tego problemu ist-nieje, lecz jest dość niewygodne. Należy bowiem monitorować kolejkę wiadomościdowysłania (można to zrobić lokalnie i zdalnie za pomocą interfejsu JMX) i poczekaćna np. jej opróżnienie lub wysłanie przynajmniej wszystkich tych wiadomości, któredo danej chwili zostały zakolejkowane.
Podsumowując ocenę funkcji, muszę powiedzieć, że pomimo wielu zalet, przy-gotowane rozwiązanie okazało się bronią obusieczną. Narzędzie bez wątpieniaumożliwia szersze spojrzenie na działanie systemu rozproszonego. Z pewnościąmoże teżwspomóc testowanie i profilowanie aplikacji (nie tylko) wieloagentowej.Jednak wymaga też dodatkowego wysiłku, który należy włożyć w przygotowanielogów z danymi odpowiedniej jakości. W konsekwencji korzystanie z narzędzia nie
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jest tak łatwe i wygodne, jak oczekiwałem. Muszę przyznać, że po prostu nie udałomi się uniknąć wszystkich błędów, które wytykałem innym rozwiązaniom. Mimo touważam, że kompromis godzący elastyczność rozwiązania z jego funkcjonalnościąjest bliski optymalnemu. Jestem też przekonany, że funkcje oferowane przez JRL sąjuż gotowe do wykorzystanie w rzeczywistych, komercyjnych projektach.
Podobnie oceniam techniczną realizację zadania. Przede wszystkim uważam zasukces fakt, że zamiast implementować wszystko od zera, zdecydowałem się skorzy-stać z gotowych komponentów. Pozwoliło mi to skupić się na istotnych szczegółach,pozostawiając drugorzędne kwestie rozwiązane przez innych. Bez tego i testówautomatycznych trudno byłoby ukończyć ten projekt w terminie.
Oczywiście, z perspektywy czasu mam też pewne zastrzeżenia. Narzędzie JRLwymaga wciąż dalszych testów. Z pewnością wiele trywialnych błędów czekadopiero na odkrycie. W szczególności należałoby się bardziej skupić na testachobsługi wyjątków i problemów komunikacyjnych. Myślę też, że warto dodać testydo interfejsu użytkownika.
W kwestii bezpieczeństwa uważam, że trzeba zweryfikować działanie mechani-zmów zapewniających integralność systemu. Zagrożeniem mogą być ataki XSS(złośliwy kod JavaScript osadzony w logach). W szczególności należy też przyjrzeć sięimplementacji komunikacji z bazą i zapewnić mechanizmy zabezpieczające przedatakami SQL Injection. Potencjalnym źródłem kłopotów mogą być też wyrażeniaregularne wprowadzane przez użytkownika (Catastrophic Backtracking).
Być może warto byłoby też zastanowić się nad bardziej abstrakcyjnym podejściemdo realizacji Koordynatora. Ułatwiłoby to zastąpienie go innymi implementacjami(chociażby realizującymi logowanie do centralnego pliku). Może warto byłobyrozważyć inną platformę do jego budowy niż Node.js. Opartą o Python? Ruby?jednak Java? Choć nadal uważam, że mój wybór był dobry, nie neguję obecnościinnych, obiecujących ciekawe możliwości, rozwiązań.
Po czasie, wydaje się też błędem odejście od filozofii RESTful. Moje rozwiązanie,choć prostsze i wystarczające, nie jest tak intuicyjne i standardowe. Wymaga zatemdodatkowego wysiłku od korzystającego z niego programisty.
Bez wątpienia zmieniłbym też kod w JavaScript. Przydałaby mu się porządna re-faktoryzacja. Zdecydowanie napisałbym go teraz inaczej, kładąc większy naciskna hermetyzację i reużywalność. Z drugiej strony chyba przyjrzałbym się równieżbardziej kwestii silników JavaScript dla Java [144]. Umożliwiłoby to chociażby współ-dzielenie kodu walidacji. Być może prościej dałoby się też zrealizować obsługę JSONpo stronie klienta.
Wspomniane niedostatki JRL z pewnością nie są błahe. Jednak koniec końców,obecne rozwiązanie jest spójne i kompletne. Przede wszystkim jednak działa i reali-zuje postawione cele. Jestem zresztą przekonany, że również, mimo prototypowegocharakteru, z funkcji i funkcjonalności już teraz będzie zadowolony użytkownik tego
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systemu. Zwłaszcza, że praca aplikacji jest stabilna, zastosowania wszechstronne,a ergonomia stoi na dobrym poziomie.
Jestem pewien, że rozwiązania oferowane przez Java Remote Logger docenią wszy-scy ci, którzy na co dzień zajmują się budowaniem systemów rozproszonych. Narzę-dzie bez wątpienia wspomoże różne aspekty procesu poprawiania jakości tworzo-nego oprogramowania (weryfikację poprawności, optymalizację). Tym bardziej, żemoże być ono również uzupełnieniem innych aplikacji i mechanizmów stosowanychw tym celu.
Przede wszystkim należy podkreślić, że JRL jest narzędziem otwartym i modular-nym. Użytkownik z pewnością doceni łatwość dostosowania go do własnych potrzeb.Szczególnie że, mimo struktury wspierającej takie właściwości, uruchomienie jestrelatywnie proste. Zresztą, dzięki elastycznej budowie, możliwych jest wiele scena-riuszy użycia (w tym również użycie produkcyjne, gdzie kontrola dostępu będzie,póki co, realizowana zewnętrznie, np. przy pomocy konfiguracji sieci i firewalli).
Prosty i zdalny dostęp do logów z pewnością docenią testerzy. Filtrowanie danych,łatwość współdzielenia perspektyw (poprzez URL), elastyczne sposoby wizualizacjidanych i prostota dodawania nowych widoków sprawiają, że jest to idealny me-chanizm wspierający ich pracę, jak również kooperację z programistami. Jestempewien, że funkcje te przydadzą się także administratorom.
Wreszcie wygodne i proste API, które umożliwia łatwą integrację JRL z budowanymsystemem, z pewnością polubią programiści. Tym bardziej, że logi mogą stać sięnieocenionym sojusznikiem, podobnie jak debugger, przy analizie i poprawianiubłędów. Deweloperom nie powinno zresztą przeszkadzać nieco bardziej skompliko-wane tworzenie logu w sytuacji, gdy może on posłużyć do i ułatwić budowę testówautomatycznych.
Uważam, że te oraz wcześniej wspomniane właściwości Java Remote Logger świad-czą o tym, że przygotowane przeze mnie rozwiązanie ma nie tylko charakter kon-cepcyjny, ale jak najbardziej praktyczny.
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Załącznik A:Zawartość płyty
Zawartość płyty dołączonej do pracy (wg. listy głównych katalogów):

/build
Katalog zawiera skompilowany kod aplikacji Java Remote Loggeroraz Indeksera.

/demo
W katalogu znajduje się obraz wirtualnej maszyny ze skonfigurowa-nym Linuksem, umożliwiającej uruchomienie i zapoznanie się z JRL.Załączona jest również gotowa konfiguracja do testów.

/docs
Katalog zawiera wygenerowaną dokumentację techniczną i wynikitestów w postaci serwisu WWW. Załączyłem także dodatkowe infor-macje uzupełniające, które zostały pominięte w samej pracy (m.in.na temat zarządzania logami w bazie).

/jade
Katalog zawiera kompletną dystrybucję JADE wraz ze skrypteminstalującym platformę w lokalnym repozytoriumMaven.

/libs
W tym katalogu znajdują się biblioteki Java, z których korzysta JRL.

/src
Katalog ze źródłami.
Kod głównych modułów JRL: jrl.common, jrl.api, jrl.client oraz Ko-ordynator (jrl.coordinator).
Kod integracji JRL z JADE: jrl.jade.
Kod Indeksera wraz z modyfikacjami na potrzeby testów.

/thesis
W katalogu znajduje się elektroniczna wersja tej pracy w formaciePDF.

/tools
Katalog z narzędziami. Umieściłem w nim binarne dystrybucjeserwera bazy danychMongoDB i serwera aplikacyjnego Node.js dlaWindows i Linuksa. Tu znajdują się również instalatory VirtualBox.
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