
Ενότητα 2 
 Διαθέσιμα και προτυποποιημένα δοκίμια 

(benchmarks), εισαγωγή και περιγραφή φόρτου ανά 
εργαλείο, δημιουργία τεχνητού φόρτου , καθορισμός 
φόρτου εργασίας (π.χ. κατανομή) μέσω ανάλυσης 
ιστορικών δεδομένων και άφιξης αιτήσεων , ανίχνευση 
κατανομής, Μηχανισμοί εκτέλεσης μέτρησης και 
αυτοματοποίηση/εξασφάλιση ποιότητας (synch of 
tasks, id of run etc.) 
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Apache Jmeter 
 Αν θέλετε να τεστάρετε μία 

υφιστάμενη web εφαρμογή 
π.χ. το Java Petstore 

 Διαθέσιμο blueprint app 
για Web 2.0 εφαρμογές 

 Δημιουργία τυπικού 
φόρτου 
 Ή σειρών ενεργειών 

 Εισαγωγή σε κάποιο 
εργαλείο σαν το Apache 
Jmeter  για εκτέλεση 
μετρήσεων 
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Πείραμα 
 Θέλουμε να δούμε τη διαφορά 

στην απόδοση ανάμεσα σε 2 
εκδοχές deployment ανάλογα 
με διαφορετικά σενάρια φόρτου 
μιας εφαρμογής Petstore eshop 

 Που είναι τα bottlenecks 

 Αν αλλάζει ο τρόπος χρήσης του 
h/w 

 Αν έχετε συνολικά το ίδιο VM 
size να δείτε τη διαφορά στο 
response time  
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Στάδια 
 Καθορισμός τυπικών διαδικασιών 

 Ορίζουμε ένα ή περισσότερα βασικά σενάρια χρήσης 
 Π.χ χρήστης να περιδιαβαίνει το website, αναζητώντας προϊόντα (GET, read from 

DB) 
 Χρήστης να εισάγει κάποιο χαρακτηριστικό στο προϊόν (tag, write to DB) 
 Χρήστης να εισάγει κάποιο προϊόν (write to DB-file upload) 

 

 Ανίχνευση σειράς κινήσεων/κλήσεων για τυπικές διαδικασίες (Jmeter) 
 

 Αναπαραγωγή φόρτου για πολλαπλούς χρήστες (Jmeter) 
 

 Παρακολούθηση υποδομής και μετρικών συστήματος (από προηγούμενο 
μάθημα) 
 

 Σύγκριση αποτελεσμάτων 
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Lab scenario 
 Κατεβάστε τοπικά το Jmeter (ver3.0) 

 Unzip 

 Αλλαγή του jmeter.bat or jmeter.sh αρχείου με βάση τις 
οδηγίες εδώ 

 https://wiki.apache.org/jmeter/TestRecording210 

 

 Εκτέλεση jmeter.bat or jmeter.sh 

 

 Θεωρήστε 2 σενάρια χρήσης 
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Apache Jmeter GUI 
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Lab Scenario 
 Θεωρήστε τα ακόλουθα σενάρια 

 Στόχος είναι η σελίδα  
 http://www.iot-cosmos.eu/ 

 
 Σενάριο Α: Ένας χρήστης περιδιαβαίνει τις βασικές σελίδες 

του site, tab by tab, ενημερωτικά 
 

 
 Σενάριο B: Ένας χρήστης θέλει να κατεβάσει υλικό 

 Μπείτε στο Downloads tab-> Presentations & Demonstrators και 
κατεβάστε τις παρουσιάσεις από τα bullets 
 EuCNC 2016 COSMOS presentations  
 ΙERC Valencia meeting COSMOS presentation  
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Ανίχνευση κινήσεων και φόρτου 
 Δημιουργούμε  στο Test Plan ένα Thread Group 

 Add HTTP Request defaults (από Sampler submenu), Graph  (από listener submenu) 
και Recoding controller (από Logic Controller submenu) 
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Ανίχνευση κινήσεων και φόρτου 
 Έναν HTTP Proxy Server (στο Workbench) για παρακολούθηση της κίνησης 

(HTTP messages) από τον browser προς τον web site 

 https://jmeter.apache.org/usermanual/jmeter_proxy_step_by_step.pdf 

 Στις οδηγίες λέει να χρησιμοποιήσετε την port 8080 για τον proxy 

 Default ξεκινάει στο jmeter στην 8888 

 Προτιμήστε τη δεύτερη καθώς η πρώτη συνήθως χρησιμοποιείται ήδη 
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Ομαδοποίηση 
 Το Jmeter βγάζει αναλυτικά τις κλήσεις και τι φορτώνεται 

 Εικόνες, κλπ 
 

 Εσάς σας ενδιαφέρουν πιο coarse-grained λειτουργίες 
 View product τύπου 

 
 “Put each group in a transaction controller” option in HTTP recorder 

 
 Όταν το transaction μπει στον Recording controller στο ThreadGroup 

 Επιλέξτε το 
 Generate parent sample 
 Βγάζει αποτελέσματα συνολικά για το transaction (πιο πρακτικό) 

 

 Include timer duration 
 Αν θέλουμε να συμπεριλάβουμε την τεχνητή καθυστέρηση που προσομοιώνει το χρόνο σκέψης του χρήστη 
 Συνήθως όχι 

 

 Πρέπει να είναι κλειστό το tab του Thread group για να δείτε άμεσα τη διαφορά 
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Lab Scenario 
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Ανίχνευση κινήσεων και φόρτου 
 Παραμετροποίηση του browser για να χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο 

HTTP Proxy (localhost). 
 Import certificate to browser (Firefox) 

 http://jmeter.apache.org/usermanual/component_reference.html#HTTP(S)
_Test_Script_Recorder 

 

 Χρήση του browser για την πραγματοποίηση των ενεργειών 
 

 Κάθε Thread Group αφορά ένα σενάριο χρήσης 
 Μπορούμε να καθορίσουμε μετά πόσα threads θα σηκωθούν από 

κάθε σενάριο 

 Τί ποσοστό? Αυτό εξαρτάται από άλλα ιστορικά δεδομένα (αν 
υπάρχουν) που είναι κατά περίπτωση 

 

 Αποθήκευση  αρχείου φόρτου σαν .jmx file και επαναχρησιμοποίηση 
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Lab scenario 
 SOS: Πρέπει να κάνετε κάθε διαδικασία χωριστά για κάθε 

Threadgroup 
 Αποθήκευση σαν Threadgroup1.jmx 
 Αποθήκευση σαν Threadgroup2.jmx 
 Close 
 Open Threadgroup1.jmx 
 Δεξί κλικ στο Testplan->Merge with -> Select 

Threadgroup2.jmx 
   
 Θυμηθείτε όταν τελειώσετε το recording και πριν να κάνετε 

launch το κυρίως execution να απενεργοποιήσετε το proxy (stop) 
από το Jmeter (Workbench-> Http Recorder) και να αφαιρέσετε 
τον proxy από τον firefox  
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Lab scenario 
 SOS: για να αποθηκευτεί το αρχείο στο download πρέπει να 

ακολουθήσετε τη διαδικασία εδώ: 
 https://www.blazemeter.com/blog/how-performance-test-

upload-and-download-scenarios-apache-jmeter 

 

 Στην ουσία να πάτε στην κλήση που πραγματοποιεί το get 
και να βάλετε ένα listener (save to file) 
 Screenshot στην επόμενη διαφάνεια 

 

 Σαν έλεγχο ότι έγινε η κλήση 

 Μετά θα πρέπει να το βγάλετε. Γιατί? 
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Lab scenario 
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Timers 
 https://www.blazemeter.com/blog/comprehensive-guide-

using-jmeter-timers 

 

 To Jmeter πραγματοποιεί τις κλήσεις χωρίς να περιμένει 
 Είναι ρεαλιστική συμπεριφορά χρήστη? 

 

 Μπορείτε να βάλετε Timers με διάφορες μορφές (π.χ από 
κατανομή) ανάμεσα στις κλήσεις 
 Αν τους βάλετε στο ίδιο επίπεδο γίνεται σε όλες τις επιμέρους 

κλήσεις 

 Η μέσα σε κάθε κλήση για να εμφανίζεται μόνο σε αυτή 
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Timers 
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Timers 
 Μόνο σε 1 κλήση 
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Κατανομές στην καθυστέρηση 
 Οι timers μπορούν να παράγουν καθυστερήσεις οι 

οποίες ακολουθούν μία κατανομή  

 Τι χαρακτηριστικά θα βάλουμε? 
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Lab Scenario 
 Εισάγετε ένα Constant Timer στο 1ο Threadgroup 

 Πριν από κάθε κλήση 

 

 Εισάγετε ένα Poisson timer στο 2ο threadgroup 

  Πριν την πραγματική κλήση 
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Στατιστικά χρήστη? 
 Αν έχετε εφαρμογή που είναι ήδη online 

 Google Analytics 

 Time per page 

 Θα μπορούσε να είναι η μέση τιμή μιας κατανομής σε timer 

 Page views per visit 

 Θα μπορούσε να είναι ο αριθμός των βημάτων (ή loop του Sample group) 

 Αρκεί να εφαρμοστεί η αλλαγή παραμέτρων (μεθεπόμενο slide) 

 Ή και πιο αναλυτικά (αν είναι λίγες οι σελίδες) 
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Στατιστικά χρήστη? 
 Αν όχι 

 Συνήθως υπάρχουν μελέτες σε διάφορες κατηγορίες 
κίνησης 

 Μπορείτε να θεωρήσετε την κοντινότερη στη δική σας 
περίπτωση 

 Αυτό το βήμα μπορείτε να το κάνετε ούτως ή άλλως για 
να δείτε το τύπο της κατανομής  
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Αλλαγή παραμέτρων 
 Προσοχή στις captured κλήσεις να αλλάζουμε κάποια 

στοιχεία για να εισάγουμε τυχαιότητα 

 Π.χ. Αριθμό προϊόντος 

 http://www.myshop.com/viewProduct?id=5 

 Δημιουργία τυχαίων αριθμών για αλλαγή και ανάγκη εκ νέου 
αναζήτησης 

 Μπορεί να έχει μπει σε κάποια ενδιάμεση cache (π.χ της 
βάσης) το product με id=5 

 

 Regexp setting 
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Lab scenario 
 Στο 1ο threadgroup έχετε κλήσεις σε διάφορα Tabs 

 

 Αν δείτε τη μορφή της κλήσης, αυτή είναι:  

 http://www.iot-cosmos.eu/node/2165 

 Ή  

 http://www.iot-cosmos.eu/data/article/23 

 

Regexp setting 
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Assertions 
 https://www.blazemeter.com/blog/how-use-jmeter-

assertions-3-easy-
steps?utm_source=BM&utm_medium=BM_blog&utm
_campaign=additional_content 

 Παράδειγμα 

 Αν μια κλήση είναι > 10 δευτερόλεπτα -> fail 

 Χρήσιμο να τεστάρετε timeouts 

 Ή λειτουργικά χαρακτηριστικά  

 Είναι HTTP Status 200 ok? 

 Είναι η μορφοποίηση XML σωστή συντακτικά? 
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Load generation (Jmeter) 

Για κάθε Thread group ορίζετε πόσες φορές θα εκτελεστεί 

 



Load execution (Jmeter) 

 

Sample http requests Results in tree view 



Lab Scenario 
 Χρησιμοποιήστε 10 threads για το 1ο γκρουπ και 5 για το 

δεύτερο 

 

 

 Run 

 

 Observe results 
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Lab scenario 
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Αποτελέσματα από metrics υποδομής 
αρχικού πειράματος Petstore 
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Άλλα αποτελέσματα 
 Στη δική σας περίπτωση θα είχε πιο πολύ νόημα να 

δείτε το response time  
 Κατευθείαν από το jmeter  

 

 Για διάφορες επιλογές 
 Έστω ότι έχετε να διαθέσετε 4 πυρήνες και 4 GB RAM 

 1 VM? 

 2 VM  

 Ίδιου μεγέθους? 

 Το δύσκολο σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι ο σχεδιασμός του 
workload 
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