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KULCSSZAVAK: 

elosztott alkalmazások, tranzakciókezelés, tranzakciók valós idejű és historikus 
megfigyelése, adat-gyűjtés és összegzés, problémakezelés, teljesítménytesztelés, 
terheléstesztelés, szkriptek készítése, visszajátszása, Virtual User, JDBC, J2EE, WebSphere 

 

ÖSSZEFOGLALÓ: 

A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek nagyméretű, elosztott, heterogén 

eszközökből álló alkalmazások terheléstesztelésének és tranzakció szintű megfigyelésének 

módszereivel, eszközeivel és gyakorlatával.  

A tárgy első részében a hallgatók megismerkedhetnek az elosztott rendszerek felépítésével, 

illetve az elosztott rendszerek fejlesztéséhez szükséges technológiákkal és eszközökkel. 

Első lépésként a szükséges háttérismeretek kerülnek feldolgozásra (JDBC, JavaBeans), 

majd pedig erre építve a J2EE lehetőségeit (Stateless Session Bean, Statefull Session Bean, 

Entity Bean, tranzakciókezelés), illetve az IBM WebSphere alkalmazásszerver alapszintű 

használatát ismerhetik meg. 

A terheléstesztelés segítségével még az üzemszerű működtetés megkezdése előtt feltárjuk a 

szűk keresztmetszeteket egy sok összetevőből álló rendszerben. A tranzakciószintű 

menedzsment segítségével az alkalmazásszerverek által kezelt tranzakciók működését 

követhetjük és elemezhetjük. A hatékonysági problémákat mind a tranzakciók üzleti, mind 

pedig azok informatikai szintjén központi felügyeleti helyről kezelhetjük. Az alkalmazások 

éles üzembe helyezése előtti terhelésteszteket a HP Szoftver, az üzemszerű működés 

közben történő tranzakciók megfigyelését a gyakorlatban IBM Tivoli szoftverekkel végezzük. 
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1. Java – DB2 connection 
1.1 Java Database Connectivity 
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1.1 Java Database Connectivity 

JDBC drivers 
• Type 1 Driver – JDBC-ODBC Dridge 

The driver converts JDBC method calls into ODBC function calls 
• Advantages: All databases where ODBC is available, can be accessed 
• Disadvantages: Needs ODBC, weak performance 

• Type 2 Driver – Native API Driver 
The database driver implementation uses the client-side libraries of the 
database, it converts the JDBC method calls into native calls 

• Advantages: Provides fastest performance as it calls native API 
• Disadvantages: Not platform independent, needs the native library 

• Type 3 Driver – Network-Protocol Driver 
The driver is written in java and uses the general middleware protocol 

• Advantages: Client-server communication is database independent 
• Disadvantages: Adds and extra layer in client-server communication 

• Type 4 Driver – Direct to Database Pure Java Driver 
The driver converts the JDBC method calls into specific database protocol 

• Advantages: Pure Java solution 
• Disadvantages: Client requires a separate driver for each database 
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1.1 Java Database Connectivity (2) 

JDBC levels 
• JDBC have two levels 

• JDBC API for application developers 
• JDBC driver API for driver developers 

• For general JAVA-database development we need to know only the first 
level 

• Overview of the drivers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Driver 4,3 [2]           Driver 1,2 [2] 
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1.1 Java Database Connectivity (3) 

Database models 
• Two-tier Model 

• Java applications communicate 
directly to the database 

• Clients need a JDBC driver that allows 
the application to directly connect to 
the database 

• Clients must be configured to directly 
access the database server 
(disadvantages: the client must know 
all information about the connection, 
user name/password etc.) 

• Three-tier Model 
• There is a middle tier between the 

database and the clients 
• Clients can access only the middle 

tier, and the middle tier will forward 
the requests to the database 

• Clients don’t need any information 
about the database (location, type, 
user name, password etc.) 

Two-tier Model [3] 

Three-tier Model [3] 
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1.1 Java Database Connectivity (4) 

Main steps of database handling 
• Loading necessary classes 

• Load driver classes manually 
• Register driver class (if necessary) 

• Connecting to the database 
• Create the database URL (the format of the database URL is vendor 

specific) 
• Connect to the database using the database URL 

• Running SQL commands 
• Execute schema modification commands 
• Execute data modification commands 
• Execute query commands 

• Processing data 
• Query commands usually return a result set 
• Processing the result set with appropriate JDBC classes 

• Closing connection 
• Manually close the database connection immediately after use 
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1. Java – DB2 connection 
1.2 Connect to DB2 
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1.2 Connect to DB2 

Open connection 
• Connection interface 

• A database connection is represented by an instance of the 
Connection interface 

• One application can handle several database connections parallel, 
and one database can handle several connections from different 
applications 

• Open connection 
• Original way of connection to a database 
 Connection con = DriverManager.getConnection(url, name, password); 

• The DriverManager class tries to determine (from the format of the URL) 
the necessary database driver, and create an instance of the appropriate 
Connection implementation 

• The application developer must register the available database drivers 
using the following method: 

 DriverManager.registerDriver(…); 
• Before the connection the application developer must load the necessary 

classes to the JVM: 
 Class.forName(…); 
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1.2 Connect to DB2 (2) 

JDBC URL format 
• JDBC URL 

• A JDBC URL is unambiguously identify a datasource 
• Usually contains the following information: 

• Database server name (location, port, instance etc.) 
• Database/schema name 
• User name 

• JDBC URL general format 
• jdbc:<subprotocol>:<datasource> 

• jdbc – protocol name 
• subprotocoll – driver identification 
• datasource – additional information to identify the database 

• JDBC:ODBC protocol 
• Useful to connect to an existing ODBC connection 
• Type 2 driver 
• Jdbc:odbc:<odbc datasource name> 
• Example: jdbc:odbc:test_datasource 
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1.2 Connect to DB2 (3) 

java.sql.DriverManager class 
• Preparing a connection 

• static Connection getConnection(String url) 
Connect to a specific database 

• static Connection getConnection(String url, Properties info) 
Connect to a specific database with the given properties 

• static Connection getConnection(String url, String user, String pass) 
Connect to a specific database with given username and password 

• Handling registered drivers 
• static Driver getDriver(String url) 

Returns an appropriate driver object for the given URL. 
• static void registerDriver(Driver driver) 

Registers the given driver 
• static void deregisterDriver(Driver driver) 

Deregisters the given driver 
• Other parameters .. 
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1.2 Connect to DB2 (4) 

java.sql.Connection interface 
• Represents a connection with a specific database. SQL statements are 

executed via this connection 
• All Connection object returned by the  
• Connection handling 

• void close() 
Finally close the connection, release resources 

• boolean isClosed() 
Returns the connection state 

• void setReadOnly(boolean readOnly) 
Sets the session readonly flag 

• boolean isReadOnly() 
Returns the readonly flag state 

• Transaction handling 
• void commit() 
• void rollback() 
• Savepoint setSavepoint() 
• void rollback(Savepoint savepoint) 
• void setAutoCommit(boolean autoCommit) 
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1.2 Connect to DB2 (5) 

Connect to DB2 
• The db2 java driver is downloadable from IBM website 

• db2jcc.jar 
• db2jcc_licence_cu.jar 
• sqlj.jar 

• Information about DB2 connections 
• Required driver class: com.ibm.db2.jcc.DB2Driver 
• URL syntax: jdbc:db2://server:port/database 

• Java example 
 
 
 
 
 
 

• The conn variable represents an open connection to the DB2 server in the 
virtual machine 

     Connection conn; 
        try { 
            Class.forName("com.ibm.db2.jcc.DB2Driver");  
            conn = DriverManager.getConnection("jdbc:db2://localhost:50000/IBMEJB", "user", "pass”); 
            conn.setAutoCommit(false); 
        } catch (Exception e) { 
            connectionException = e; 
        }   
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1. Java – DB2 connection 
1.3 Execute statements 
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1.3 Execute statements 

JDBC interfaces 
• Communication between the client and the DB2 server based on the 

Standard Query Language 
• JDBC have several classes to 

• Execute statements 
• Process records 
• Handle transactions etc. 

• To execute an SQL statement we need one of the followings: 
• Statement – simple SQL statement 
• PreparedStatement – parametrizable statement 
• CallableStatement – executing stored procedures 

• These objects are created by the appropriate method of the Connection 
object, like: 

• Statement createStatement() 
• PreparedStatement prepareStatement(String sql) 
• CallableStatement prepareCall(String sql) 
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1.3 Execute statements (2) 

java.sql.Statement interface 
• The application can execute a simple statement 
• Main methods 

• ResultSet executeQuery(String sql) 
• In case of any statements with results (typically a SELECT 

command) 
• The return value contains the query result  

• int executeUpdate(String sql) 
• Typically in case of INSERT, UPDATE, DELETE or any other DDL 

commands 
• The return value indicates the number of modified rows 

• Get/set the connection status 
• void close() 
 Close the database connection 
• boolean isClose() 
 Is the database connection closed? 
• SQLWarning getWarnings() 
 Get the list of warnings 
• void clearWarnings() 
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1.3 Execute statements (3) 

java.sql.PreparedStatement interface 
• The first parameter of the prepareStatement method must be the SQL 

command 
• The command string can contain parameters signed by a ? sign in the 

string, for example: 
SELECT * FROM Students WHERE age > ? 

• Parameters are reachable by an identifier (first parameter – 0, second 
parameter – 1, etc.) 

• void setInt(int parameterIndex, int value) 
• void setString(int parameterIndex, String value) 
• void setTimeStamp(int parameterIndex, TimeStamp value) 
• void setNull(int parameterIndex, int sqlType) 
• etc. 

• Execution of the PreparedStatement is similar to the execution of the 
Statement 

• boolean execute() 
• ResultSet executeQuery() 
• int executeUpdate() 
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1.3 Execute statements (4) 

java.sql.Resultset interface 
• The result of the executeQuery method is a ResultSet object 
• The ResultSet object contains the result of the executed Query 
• The ResultSet looks like a table, it has fields and records 
• The ResultSet has a cursor, the application can reach only the fields in the 

current record 
• ResultSet methods 

• int getRow() 
• boolean next() 
 Moves the cursor to the next record, result is false in case of EOF 
• boolean previous() 
 Moves the cursor to the previous record, result is false in case of BOF 
• boolean first() 
• boolean last() 
• boolean relative(int rows) 
• boolean absolut(int row) 
• boolean isFirst() / boolean isBeforeFirst() 
• boolean isLast() / boolean isAfterLast() 
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1.3 Execute statements (5) 

Get field values 
• The ResultSet interface have several methods to access fields 
• The application can access field data via the appropriate methods of the 

object returned by the executeQuery method 
• Fields are accessible by index 

• int getInt(int columnIndex) 
• String getString(int columnIndex) 
• etc. 

• Fields are accessible by name 
• int getInt(String columnName) 
• String getString(String columnName) 
• etc. 

• Check NULL value 
• boolean wasNull() 

Result is true if the last loaded value was NULL 
• Modify data (implementation dependant feature) 

• void updateInt(int columnIndex, int x) 
• void updateRow() / void cancelRowUpdates() 
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1.3 Execute statements (6) 

Type conversions 
• Conversion from SQL types to Java types 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Details are based on the database server implementation (VARCHAR2 
etc.) 

 

SQL type Java type 
char, varchar String 
integer Integer/int 
bigint Long/long 
real Float/float 
double Double/double 
numeric, decimal java.math.Bigdecimal 
bit, boolean Boolean/boolean 
date java.sql.Date 
time java.sql.Time 
timestamp java.sql.Timestamp 
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2. Introduction to Enterprise JavaBeans 
2.1 EJB architecture 
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2.1 EJB architecture 

Remote Method Invocation 
• Java Remote Method Invocation – RMI / RMI-IIOP 

• Allows to write distributed objects using Java 
• Enables a Java object to invoke a method of an another Java object 

in a remote JVM (possibly on different host) 
• Tasks 

• Convert parameters to transportable format 
• Send/receive parameters 
• Invocation of the method 

• RMI architecture 
 

 Client 

Stub 

Remote obj. 

Skeleton 

Network 

Remote interface 

Remote interface 
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2.1 EJB architecture (2) 

Catalog services 
• Java Naming and Directory Interface - JNDI 

• A Java API that provides naming and directory functionality to Java 
applications 

• Applications can store and retrieve named Java objects of any use 
some standard directory operations 

• Tasks 
• store a Java object 
• retrieve objects by the given name 

• JNDI is only a collection of definitions, there are several catalog services 
that implant these rules 

• JRMI usually needs JNDI services to retrieve the reference of the remote 
object 
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2.1 EJB architecture (3) 

Application servers 
• Main tasks of an application server 

• Provide remote access 
• Persistency management 
• Transaction management 
• Security management 
• Resource management 
• Caching 
• Distribute load 
• Clustering 
• Monitoring 

• Available softwares 
• IBM WebSphere 6.1 
• IBM DB2 
• EJB 2.0 
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2.1 EJB architecture (4) 

Architecture of an application server 
• A potential architecture 

 
 

Client 

Stub 

Remote obj. 

Skeleton 

Network 

Remote interface 

Remote interface 

Request handler 

Remote interface 

Services: 
•Transaction management 
•Security management 
•Database connections 
•Etc. 
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2.1 EJB architecture (5) 

EJB architecture 
• Enterprise JavaBeans architecture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• EJB components are accessible from 
• Remote objects 
• Local objects (objects in the same container) 

 
 

Client 

EJB Object 

Enterprise 
Bean 

Remote interface 

Additional 
services 

EJB container 
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2.1 EJB architecture (6) 

Elements of the EJB architecture 
• Enterprise Bean 

• Simple Java class with some restrictions (JavaBean, interfaces etc.) 
• The three kinds of Enterprise Beans are 

• Session Bean 
• Entity Bean 
• Message-Driven bean 

• Contains the program code of the real business logic (for example 
student class with the appropriate fields and methods) 

• Must not contains any other technical codes (transaction 
management, security management etc.) 

• Must not accessible directly 
• The application programmer can not create or destroy Enterprise 

Beans directly 
• The application programmer can retrieve a reference to an Enterprise 

Beans from the application server 
• The application server automatically manage the lifetime of the 

Enterprise Bean 
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2.1 EJB architecture (7) 

Elements of the EJB architecture (2) 
• EJB Object 

• The Enterprise Bean contains all the business logic, but it’s not 
accessible for the client 

• Every method invocation of the Enterprise Bean catched by the 
Enterprise JavaBean Object 

• The EJB Object is responsible for the communication between the 
client and remote object 

• The EJB Object usually have container implementation dependant 
codes and generated by the application server. The generated classes 
are accessible by the client 

• Using these classes the client can see only a stub (like the remote 
method invocation example), which will forward all client requests to 
the application server 

• Summary, the services of the application server are accessible via 
the EJB Object 
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2.1 EJB architecture (8) 

Elements of the EJB architecture (3) 
• Remote interface 

• The client can access only the Enterprise JavaBean Object, so the 
EJB Object must have the same (public) methods as the Enterprise 
Bean 

• The Enterprise JavaBean Object is generated by the application 
server automatically, so the server side programmer must define the 
public methods of the Enterprise Bean. These methods will be cloned 
by the Enterprise JavaBean Object 

• The definition is an interface, called remote interface. This is a 
common Java interface, inherited from an appropriate interface from 
the EJB library 

• The advantage of this technique is that the client don’t need the code 
of the original Java Bean (maybe it contains non public algorithms), 
the client will have only an interface 

• In some server implementations the Enterprise Beans don’t need to 
implement the interface because the public methods are identified by 
reflection 
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2.1 EJB architecture (9) 

Elements of the EJB architecture (4) 
• Home Object 

• The client can’t access the Enterprise Beans classes, so it can’t 
instantiate any of these classes 

• So the server developer must define a special object, called Home 
Object, wich can create Enterprise Beans 

• The client can access the Home Object using the JNDI catalog, and 
create/retrieve Enterprise Beans using the Home Object 

• Main tasks of the Home Object: 
• Create a new Enterprise Bean 
• Load and return an existing Enterprise Bean (identified by some 

bean specific parameters) 
• Loan and return more than one existing Enterprise Beans 

(identified by some bean specific filter rules) 
• The Object object is stored in the JNDI and accessible by remote 

method invocation 
• Based on the type of the bean, there are several types of persistency 
• The Home Object will be the first link between the application server 

and the clients 
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2.1 EJB architecture (10) 

Elements of the EJB architecture (5) 
• Home Interface 

• The Home Object contains some application server specific code (for 
example the load and store methods of the Enterprise Beans), so the 
implementation of the Home Object is not the developer’s task, the 
object will be generated by the application server 

• The server side developer must define a Java interface called Home 
Interface 

• The Home Interface will define the rules for handling the Enterprise 
Beans 

• The application server can generate the Home Object using the 
definitions in the Home Interface 

• After that the application server registers the Home Object in the 
catalog, so the client can access it 

• Local Interface 
• An Enterprise Javabean can invoke a method of an other Enterprise 

Javabean 
• Because the communication between the object in the same 

container is simple, an optional interface, called Local Interface is 
used to handle this 
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2.1 EJB architecture (11) 

EJB architecture in practice 
• Enterprise JavaBeans architecture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• EJB components are accessible from 
• Remote objects 
• Local objects (Local Interface) 

 

Client 

EJB Object 

Enterprise 
Bean 

Remote interface 

Additional 
services 

EJB container    Home Object 

Remote interface 
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2.1 EJB architecture (12) 

Main parts of an EJB application 
• Server-side components 

• Enterprise Bean class 
• Remote interface 
• Home interface 
• Local interface (optional) 

• ejb-jar.xml file 
• Contains all information for the application server about the 

installation 
• Class names 
• JNDI names 
• Requested services 

• Client-side components 
• Client application 

• Generated by the application server 
• EJB Object 
• Home Object 
• JNDI registration 
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2. Introduction to Enterprise JavaBeans 
2.2 Stateless Session Bean 
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2.2 Stateless Session Bean 

Session Beans 
• The session beans contain the business logic of the application 
• Only logic, so these components can’t store any data 
• There are two types of Session Beans 
• Stateless Session Bean 

• It can’t store any data between method calls 
• Technically if the client call the same method of the Session Bean it’s 

possible that the 2nd call will be served by an other physical object 
• These Session Beans must not have any fields or properties (these 

values are nondeterministic) 
• Statefull Session Bean 

• It can’t store any data for long period 
• But it can store data between method invocations 
• Technically if the client have a reference to a Statefull Session Bean, 

than all invocations will be served by the same physical object 
• Statefull Session Beans can have fields and properties to store 

temporary data 
• But the application server will not save any of these data into the 

relational database 
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2.2 Stateless Session Bean (2) 

First Session Bean example 
• The first sample program contains a very simple Stateless Session Bean 

and a client application 
• NetBeans have several features for developing Enterprise Beans, but we 

will create the classes manually 
• The session bean will not store any data, the only function of it will be a 

multiplication 
• The client can create an Enterprise Bean using the Home Object and 

invoke the multiplication method 
• Files in the server-side 

• BMFEJB project 
• META-INF subdirectory 

• ejb-jar.xml 
• bmf subdirectory 

• TesztStatelessSession.* 
• Files in the client-side 

• EJBClient project 
• Main.java 
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2.2 Stateless Session Bean (3) 

Remote Interface example 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Every component of this project will be in the uni-obuda package 
• The Remote Interface must extend the EJBObject interface 
• The Remote Interface must define all public methods (in this example, we 

will need only one function, the multiplication) 
• The RemoteException is mandatory for every method 
• The multiply method have two integer parameters and the result is an 

integer too 

package uni-obuda; 
 
import java.rmi.RemoteException; 
import javax.ejb.EJBObject; 
 
public interface TestStatelessSession extends EJBObject { 
      int multiply(int a, int b) throws RemoteException; 
}  

TestStatelessSession.java 
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2.2 Stateless Session Bean (4) 

Session Bean example 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Implements the multiply method defined in the remote interface 
• Doesn’t have any constructor, it will be created by the application server 
• There are some methods defined by the SessionBean interface, but we 

don’t use them 
 

... 
public class TestStatelessSessionBean implements SessionBean { 
      public int multiply(int a, int b) { 
            return a * b; 
      } 
     
      public void ejbCreate() {    } 
     
      public void ejbActivate() throws EJBException, RemoteException {    } 
 
      public void ejbPassivate() throws EJBException, RemoteException {    } 
 
      public void ejbRemove() throws EJBException, RemoteException {    } 
 
      public void setSessionContext(SessionContext arg0) throws EJBException, RemoteException {    } 
} 
... 

TestStatelessSessionBean.java 
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2.2 Stateless Session Bean (5) 

Enterprise Bean implementation 
• Business methods 

• The Enterprise Bean class can contain several methods like any other 
Java class 

• The Enterprise Bean class must contain the methods listed in the 
remote interface (all methods with the same signature, but as you 
can see in the example it’s not necessary to implement the interface) 

• Enterprise Bean life-cycle 
• ejbCreate() 

Called by the application server when the object instantiated 
• ejbActivate() 

Called by the application server when the object activated 
• ejbPassivate() 

 Called by the application server when the object passivated 
• ejbRemove() 

 Called by the application server when the object disposed 
• setSessionContext(SessionContext) 

Called by the application server when the object created. The 
parameter is a SessionContext object, this object contains 
information about the environment of the Enterprise Bean 
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2.2 Stateless Session Bean (6) 

Home Interface example 
 

 
 
 
 
 
 
 

• The home interface must extend the EJBHome interface 
• The home interface must have a create() method, that will be called by 

the client to create a new TestStatlessSession object 
• A Stateless Session Bean can’t have fields and properties, so the only 

way to create an object is the create() method 
• The create() method must specify the CreateException and the 

RemoteException exceptions 
• The application server will generate a Home Object with the server 

specific create method, this is not the component maker’s task 

package uni-obuda; 
 
import java.rmi.RemoteException; 
import javax.ejb.CreateException; 
import javax.ejb.EJBHome; 
 
public interface TestStatelessSessionHome extends EJBHome {  
      TestStatelessSession create() throws CreateException, RemoteException; 
}  

TestStatelessSessionHome.java 
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2.2 Stateless Session Bean (7) 

Deployment descriptor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• The deployment descriptor contains the parameters of the EJB 
components (name, display name etc.) 

• Contains the references of the created classes and interfaces (home, 
remote, ejb-class) 

• Contains some miscallenous parameters 
• Stateless – it’s a stateless bean 
• Container – transactions are handled by the container 

... 
      <session id="TesztStatelessSession"> 
            <display-name>TesztStatless DisplayName</display-name> 
            <ejb-name>TesztStatelessSessionBean</ejb-name> 
            <home>bmf.TesztStatelessSessionHome</home> 
            <remote>bmf.TesztStatelessSession</remote> 
            <ejb-class>bmf.TesztStatelessSessionBean</ejb-class> 
           <session-type>Stateless</session-type> 
           <transaction-type>Container</transaction-type> 
      </session> 
... 

ejb-jar.xml 
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2. Introduction to Enterprise JavaBeans 
2.3 Deployment into WebSphere 
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2.3 Deployment into WebSphere 

Deployment steps 
• EJB component 

• Classes 
• Interfaces 
• Deployment descriptor 

• The application server needs these items in a JAR file, in the following 
structure 

• Classes, interfaces – subdirectories (package names) 
• Deployment descriptor – META-INF subdirectory 

• One JAR file can contain more than one EJB component 
• The JAR file will be an independent component, in the next step we will 

deploy it to the application server 
• The format of the JAR file is based on strict rules, so it can be deployed 

into any other EJB enabled application servers 
• The deployment descriptor can contain several additional parameters 

(general and server-specific parameters), but in the case of WebSphere 
the developer (deployer) can input these parameters in the WebSphere 
GUI too 
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2.3 Deployment into WebSphere (2) 

WebSphere tutorial 
• WebSphere Application Server is the implementation by IBM of the Java 2 

Enterprise Edition platform 
• Start the necessary applications 

• DB2 database server 
• WebSphere application server 

• Start the WebSphere console 
• Start Menu/ 

IBM WebSphere/ 
Application Server v6.1/ 
Profiles/ 
Appsrv01/ 
Administrative console 

• UserID/Password: ***/*** 
• Deploy the new application 

• Applications/Install New Application function 
• Refresh an existing application 

• Applications/Update Application 
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2.3 Deployment into WebSphere (3) 

Deployment of the EJB component 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• In the first screen we have to give the location of the application or 
package to deploy  

• NetBeans will create the package of the classes, interfaces and XML files 
in the project/dist subdirectory 
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2.3 Deployment into WebSphere (4) 

• In the next 
screen, we can set 
additional 
parameters 

• The main 
parameter is the 
„Application 
name”, we can 
reference the 
application with 
this name in the 
future 

• Next button will 
continue the 
deployment 
process 
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2.3 Deployment into WebSphere (5) 

Deployment of the EJB component (3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• We have only one application server, so the default are all acceptable for 
this component package 

• Press „Next” to continue the deployment process 
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2.3 Deployment into WebSphere (6) 

Deployment of the EJB component (4) 
 

 
 
 
 
 
 
 

• In this page we can give the JNDI name for this component (the 
application server will automatically register it in the catalog) 

• If the component packages contains more than one component, then all 
of them needs a unique name 

• In case of refreshing the default values are the last given values 
• The „Target Resource JNDI Name” must be a valid name (comply with 

JNDI naming rules) 
• In this example, set the following name: 

ejb/TestStatelessSessionBean 
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2.3 Deployment into WebSphere (7) 

Deployment of the EJB component (5) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• The last screen is a simple summary screen 
• Press the „Finish” button to start the deployment process 
• The next screen will contain all detailed information about the 

deployment 
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2.3 Deployment into WebSphere (8) 

Deployment of the EJB component (6) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• The first row in the table stands for the installed application 
• To start the application, select the checkbox in the left and push the 

„Start” button (the application status will be a green arrow) 
• Select the application and push the „Export” button to export the 

generated JAR file for the client application 
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2. Introduction to Enterprise JavaBeans 
2.4 Client application 
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2.4 Client application 

Client application 
• EJB component is available for 

• other EJB components 
• servlets in the container 
• other clients in the container 
• clients outside the container  

(we will use this method) 
• Main tasks of the remote client 

• connect to the application server 
• access the catalog service 
• acquire a reference from the catalog service to remote Home object 

of the EJB component 
• call the methods of the Home object to create or load the EJB 

component 
• call the methods of the EJB component 
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2.4 Client application (2) 

Implementation of the client application 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Initiate the vendor specific classes 
• Set the JNDI properties 

• Driver type 
• JNDI URL 

• Initiate the base context 
 

package uni-obuda; 
 
public class Main { 
    public static void main(String[] args) { 
        try { 
              Class.forName("com.ibm.ws.naming.util.WsnInitCtxFactory"); 
              java.util.Properties prop = new java.util.Properties(); 
              prop.put(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY, "com.ibm.websphere.naming.WsnInitialContextFactory"); 
              prop.put(Context.PROVIDER_URL, "iiop://localhost:2809/"); 
              InitialContext ctx = new InitialContext(prop); 
 
… 

FirstClient.java (1st part) 
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2.4 Client application (3) 

Implementation of the client application (2) 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Get the reference of the Home object from the context 
• Cast the remote reference to the appropriate type (remote references 

needs this complex format) 
• Call the create() method of the Home object to create a new stateless 

session bean 
• The tkr variable references to a remote Enterprise Bean (via the 

introduced classes) 
 

... 
            
      Object obj = ctx.lookup("ejb/TestStatelessSessionBean"); 
      uni-obuda.TestStatelessSessionHome tb =  
            (uni-obuda.TestStatelessSessionHome) 
            javax.rmi.PortableRemoteObject.narrow(obj, uni-obuda.TestStatelessSessionHome.class); 
      uni-obuda.TestStatelessSession tkr = tb.create(); 
 
… 

FirstClient.java (2nd part) 
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2.4 Client application (4) 

Implementation of the client application (3) 
 

 
 
 
 
 
 

• The tkr reference looks like a simple java object reference 
• Some details about this reference: 

• Method calls will be handled by the introduced remote method 
invocation technology 

• There is an invisible EJB Object between the client and the Enterprise 
Bean 

• The Enterprise Bean is in a remote virtual machine, therefore every 
method parameter given by value (every object parameter must be 
serializable) 

• The Enterprise Bean is stateless, it’s not guaranteed that the second 
multiplication will be handled by the same bean 
 

... 
            
            int res; 
            res = tkr.multiply(3, 4); 
            System.out.println(res); 
            System.out.println(tkr.multiply(1, 2)); 
 
… 

FirstClient.java (3rd part) 
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2.4 Client application (5) 

Deployment descriptor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• The deployment descriptor contains the parameters of the EJB 
components (name, display name etc.) 

• Contains the references of the created classes and interfaces (home, 
remote, ejb-class) 

• Contains some miscallenous parameters 
• Stateless – it’s a stateless bean 
• Container – transactions are handled by the container 

... 
 
      <session id="TestStatelessSession"> 
            <display-name>TestStatless DisplayName</display-name> 
            <ejb-name>TestStatelessSessionBean</ejb-name> 
            <home>uni-obuda.TestStatelessSessionHome</home> 
            <remote>uni-obuda.TestStatelessSession</remote> 
            <ejb-class>uni-obuda.TestStatelessSessionBean</ejb-class> 
           <session-type>Stateless</session-type> 
           <transaction-type>Container</transaction-type> 
      </session> 
 
... 

ejb-jar.xml 
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2.4 Client application (6) 

Start the client application 
• Required packages in the client side 

• J2EE common packages 
• WebSphere specific packages 
• Jar file that contains all the referenced classes and interfaces (the Jar 

file exported from the WebSphere frontend after the component 
deployment) 

• Java Virtual Machines 
• There are some special requirements to access an EJB component 

deployed in a WebSphere application server 
• Therefore the client is a simple Java application, but it’s 

recommended to start in the IBM Java Virtual Machine 
• In the virtual environment, the IBM Java Virtual Machine is accessible 

as: 
 c:\IBM\WebSphere\AppServer\java\jre\bin\java.exe 
• To start the client, use the following command: 
 java.exe -jar EJBKliens.jar 
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3. Statefull Beans 
3.1 Statefull Session Beans 
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3.1 Statefull Session Bean 

Statefull Session Bean 
• Statefull Session Bean is between the introduced Stateless Session Bean 

and the fully permanent Entity Bean 
• statefull session beans can not store data for long period of time (like 

a database) 
• statefull session bean can store data for short period of time 
• two method calls via a statefull session bean reference will be 

executed by the same Enterprise Bean 
• Using Statefull Session Beans is the same as using Stateless Session 

Beans, except the followings: 
• a Statefull Session Bean can have fields and properties for temporary 

data storage 
• a Statefull Session Bean can have parameterized “constructors” to 

initialize fields 
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3.1 Statefull Session Bean (2) 

Statefull Session Bean (2) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Technically it is similar to the stateless session beans 
• The Enterprise Bean have some fields and properties, the interface 

contains only the signature of the getter and setter methods (technically 
these are standard methods) 

package uni-obuda; 
 
import java.rmi.RemoteException; 
import javax.ejb.EJBObject; 
 
public interface TestStatefullSession extends EJBObject { 
         int directMultiply() throws RemoteException; 
         int indirectMultiply() throws RemoteException; 
         public int getFirstNumber() throws RemoteException; 
         public void setFirstNumber(int firstNumber)  throws RemoteException; 
         public int getSecondNumber() throws RemoteException; 
         public void setSecondNumber(int secondNumber) throws RemoteException; 
} 

TestStatefullSession.java 
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3.1 Statefull Session Bean (3) 

Statefull Session Bean (3) 
 

 
 

 
 
 
 
 

• There is the common create() method without any parameters 
• The Statefull Session Bean can preserve its state, so it’s reasonable to 

create some parameterized create methods 
• The interface can contain several create methods with different signature 
• These methods have the same functionality as the constructor in the Java 

Standard Edition 
• The application server will invoke the constructor of the Enterprise Bean, 

and after that it will invoke the appropriate “create” method 

package uni-obuda; 
 
import java.rmi.RemoteException; 
import javax.ejb.CreateException; 
import javax.ejb.EJBHome; 
 
public interface TestStatefullSessionHome extends EJBHome { 
       TesztStatefullSession create() throws CreateException, RemoteException; 
       TesztStatefullSession create(int firstNumber, int secondNumber) throws CreateException, RemoteException; 
} 

TestStatefullSessionHome.java 
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3.1 Statefull Session Bean (4) 

Statefull Session Bean (4) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• There is the common create() method without any parameters 
• The statefull session bean can preserve its state, so it’s reasonable to 

 
 
 

• Standard implementation of the properties 

... 
 
public class TestStatefullSessionBean implements SessionBean { 
       private int firstNumber; 
       public int getFirstNumber() { 
              return firstNumber; 
       } 
       public void setFirstNumber(int firstNumber) { 
              this.firstNumber = firstNumber; 
       } 
 
       private int secondNumber; 
       public int getSecondNumber() { 
              return secondNumber; 
       } 
       public void setSecondNumber(int secondNumber) { 
              this.secondNumber = secondNumber; 
       } 
 
…  

TestStatefullSessionBean.java (1st part) 
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3.1 Statefull Session Bean (5) 

Statefull Session Bean (5) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

• There is the common create() method without any parameters 
• The statefull session bean can preserve its state, so it’s reasonable to 

create some  
 
 
 

• There is a new ejbCreate method with the same as parameters as the 
new create method in the interface 

... 
 
      public int directMultiply() { 
              return firstNumber * secondNumber; 
       } 
    
       public void ejbCreate() {   } 
 
       public void ejbCreate(int firstNumber, int secondNumber) { 
           this.firstNumber = firstNumber; 
           this.secondNumber = secondNumber; 
       } 
     
       public void ejbActivate() throws EJBException, RemoteException {    } 
       public void ejbPassivate() throws EJBException, RemoteException {    } 
       public void ejbRemove() throws EJBException, RemoteException {    } 
       public void setSessionContext(SessionContext arg0) throws EJBException, RemoteException {    } 
 
… 

TestStatefullSessionBean.java (2nd part) 
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3.1 Statefull Session Bean (6) 

Statefull Session Bean (6) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

• There is the common create() method without any parameters 
• The statefull session bean can preserve its state, so it’s reasonable to 

create some  
 

• A simple example for invoking an other Enterprise Bean 
• There is a faster way to access Enterprise Beans in the same application 

server (local interface), but we don’t discuss it 

... 
 
      public int indirectMultiply() { 
      try { 
             InitialContext ctx = new InitialContext(); 
             Object obj = ctx.lookup("ejb/TestStatelessSessionBean"); 
             uni-obuda.TestStatelessSessionHome tb =      
  (uni-obuda.TestStatelessSessionHome) 
  javax.rmi.PortableRemoteObject.narrow(obj, TestStatelessSessionHome.class); 
            uni-obuda.TestStatelessSession tkr = tb.create(); 
            return tkr.multiply(firstNumber, secondNumber); 
      } catch (Exception e) { 
            return -1; 
      } 
 
… 

TestStatefullSessionBean.java (3rd part) 
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3.1 Statefull Session Bean (7) 

Statefull Session Bean (7) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• The deployment descriptor is very similar to the descriptor of the 
stateless session bean 

• The value of the “session-type” attribute is “Statefull”, therefore the 
application server will instantiate the Enterprise Bean as a statefull 
session bean 

• The main steps of the deployment are the same as introduced previously, 
set the JNDI name as: 
ejb/TestStatefullSessionBean 

... 
<session id="TestStatefullSession"> 

             <display-name>TestStatfull DisplayName</display-name> 
             <ejb-name>TestStatefullSessionBean</ejb-name> 
             <home>uni-obuda.TestStatelfullSessionHome</home> 
             <remote>uni-obuda.TestStatefullSession</remote> 
             <ejb-class>uni-obuda.TestStatefullSessionBean</ejb-class> 
             <session-type>Statefull</session-type> 
             <transaction-type>Container</transaction-type> 

</session> 
... 

ejb-jar.xml 
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3.1 Statefull Session Bean (8) 

Client application 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• The client acquire a reference to the Home object 
• Differences: 

• using of the new create method 
• property values are stored between method invocations 

... 
Object obj2 = ctx.lookup("ejb/TestStatefullSessionBean"); 
uni-obuda.TestStatefullSessionHome tsb =      
 (uni-obuda.TestStatefullSessionHome) 
 javax.rmi.PortableRemoteObject.narrow(obj2, uni-obuda.TestStatefullSessionHome.class); 

 
uni-obuda.TestStatefullSession tsr1 = tsb.create(); 
tsr1.setFirstNumber(3); 
tsr1.setSecondNumber(5); 
System.out.println(tsr1.directMultiply()); 
tsr1.setSecondNumber(6); 
System.out.println(tsr1.indirectMultiply()); 
             
uni-obuda.TestStatefullSession tsr2 = tsb.create(5, 4); 
System.out.println(tsr2.indirectMultiply()); 

... 

ejb-jar.xml 
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3. Statefull Beans 
3.2 Entity Bean 
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3.2 Entity bean 

Entity bean 
• Session Beans can store data temporary like an object in a virtual 

machine, but can’t store data permanently like a record in a database or 
a file 

• This is a commonly required function, so the EJB environment has 
components for this task: Entity Beans 

• To understand the role of entity beans, there are some examples of 
enterprise beans (in a virtual marketplace): 

• Entity bean: products, prices, users etc. 
• Statefull Session Bean: basket (available for one session) 
• Stateless Session Bean: helper classes for calculating the vat etc. 

• There are two main type of Entity Beans: 
• CMP – container managed persistency 
• BMP – bean managed persistency 

• In the first case the container manage all load/store functions, in the 
second case the bean load/store itself 

• The differences between the two main types are invisible for the clients, 
it’s relevant only in the server side 
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3.2 Entity bean (2) 

CMP Entity Bean 
• It’s recommended to use CMP Entity Beans, because 
• it needs less program code 
• the bean will be database independent (the application server will 

generate the correct load/store scripts) 
• There are some simple rules for CMP Entity Beans: 

• all fields must be serializable 
• there must be a primary key 

• The application server can store simple standalone beans and set of 
beans with a complex relationship 

© Sándor Szénási, ÓE NIK www.tankonyvtar.hu 73



3.2 Entity bean (3) 

CMP Entity Bean – remote interface 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Technically the interface definition is very similar to the interface 
definition of the stateless and statefull session beans 

• There is a new property (numberPairIdent), but in the interface there are 
only some new getter and setter methods 

package uni-obuda; 
 
import java.rmi.RemoteException; 
import javax.ejb.EJBObject; 
 
public interface TesztCMPEntity extends EJBObject { 
      int multiply() throws RemoteException; 
      public String getNumberPairIdent() throws RemoteException; 
      public void setNumberPairIdent(String numberPairIdent)  throws RemoteException; 
      public int getFirstNumber() throws RemoteException; 
      public void setFirstNumber(int firstNumber)  throws RemoteException; 
      public int getSecondNumber() throws RemoteException; 
      public void setSecondNumber(int secondNumber) throws RemoteException; 
} 

TestCMPEntity.java 
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3.2 Entity bean (4) 

CMP Entity Bean – home interface 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• The Home Interface has a create method, it’s similar to the create 
methods in the previously examples 

• The Home Interface has a special method, called findByPrimartKey: 
• The client can instantiate an already existing Enterprise Bean with 

the given identifier (in case of complex keys, there must be more 
than one parameter) 

• Load and store functions are all handled by the application server. 
The client and the bean can’t affect this process 

package uni-obuda; 
 
import java.rmi.RemoteException; 
import javax.ejb.CreateException; 
import javax.ejb.FinderException; 
import javax.ejb.EJBHome; 
 
public interface TestCMPEntityHome extends EJBHome { 
      public static final long serialVersionUID = 1; 
      TestCMPEntity create(String numberPairIdent) throws CreateException, RemoteException;  
      TestCMPEntity findByPrimaryKey(String numberParidIdent) throws FinderException, RemoteException;  
} 

TestCMPEntityHome.java 
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3.2 Entity bean (5) 

CMP Entity Bean – deployment descriptor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• The descriptor identifies the implemented interfaces and classes 
• There are some additional data for the load/store functions: 

• cmp-field attributes: a list of fields (of the Java class) to store in the 
database. The default table column name is the class field name 

• prim-key-field attribute: the name of the primary key 
• prim-key-class attribute: the type of the primary key 

      <entity id="TestCMPEntity"> 
            <display-name>TestCMPEntity DisplayName</display-name> 
            <ejb-name>TestCMPEntityBean</ejb-name> 
            <home>uni-obuda.TestCMPEntityHome</home> 
            <remote>uni-obuda.TestCMPEntity</remote> 
            <ejb-class>uni-obuda.TestCMPEntityBean</ejb-class> 
            <prim-key-class>java.lang.String</prim-key-class> 
            <reentrant>False</reentrant> 
            <persistence-type>Container</persistence-type> 
            <cmp-field><field-name>numberPairIdentifier</field-name></cmp-field> 
            <cmp-field><field-name>firstNumber</field-name></cmp-field> 
            <cmp-field><field-name>secondNumber</field-name></cmp-field> 
            <primkey-field>numberPairIdentifier</primkey-field> 
      </entity> 

ejb-jar.xml (1st part) 
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3.2 Entity bean (6) 

CMP Entity Bean – deployment descriptor (2) 
 

 
 
 
 
 
 
 

• This part of the xml descriptor determines how the application server will 
handle transactions 

• We will discuss transactions in the next lesson 

<assembly-descriptor> 
        <container-transaction> 
            <method> 
                <ejb-name>TesztCMPEntityBean</ejb-name> 
                <method-name>*</method-name> 
            </method> 
            <trans-attribute>Required</trans-attribute> 
        </container-transaction> 
    </assembly-descriptor> 

ejb-jar.xml (2nd part) 
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3. Statefull Beans 
3.3 Connection to DB2 
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3.3 Connection to DB2 

Connection to database server 
• The application server needs a connection to a relational database 

management system 
• external RDBMS 
• internal RDBMS 

• The WebSphere server has a connection to the DB2 database server in 
the same virtual machine 

• Main steps to store an entity bean in the RDBMS: 
• build a connection between the application server and the DB2 

database server (the WebSphere instance in the virtual machine is 
already configured) 

• assign this connection to the entity bean (this is a parameter in the 
deployment process of the entity bean) 

• run the initial scripts (generated by the application server in the end 
of the entity bean deployment process) in the database server. These 
scripts will create tables, keys, indexes etc. 
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WebSphere – DB2 connection 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• This page contains information about the connected database server 
• The JNDI name will be useful in the deployment process 

3.3 Connection to DB2 (2) 
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WebSphere – DB2 connection (2) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• This page contains the physical parameters of the connected database 
server 

• The JNDI name is given by the administrator, driver type is the JDBC 
driver type 

• The server is available in the same host at port 50000 

3.3 Connection to DB2 (3) 
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Deployment of en Entity Bean 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• In the deployment process of an Entity Bean, the administrator must set 
the database properties 

• Targer resource JNDI name 
• Username 
• Password 

3.3 Connection to DB2 (4) 
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3.3 Connection to DB2 (5) 

CMP Entity Bean – deployment descriptor 
 
 
 
 
 
 
 
 

• This part of the xml descriptor determines how the application server will 
handle transactions 

• We will discuss transactions in the next lesson 

<assembly-descriptor> 
        <container-transaction> 
            <method> 
                <ejb-name>TesztCMPEntityBean</ejb-name> 
                <method-name>*</method-name> 
            </method> 
            <trans-attribute>Required</trans-attribute> 
        </container-transaction> 
    </assembly-descriptor> 

ejb-jar.xml (2nd part) 
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3.3 Connection to DB2 (6) 

Create database table 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• This file is generated by the application server and exported via the 
“Export DDL” function of the deployment process 

• The database administrator must run this script in the DB2 database 
server 

• After this the DB2 database will be capable to store the example entity 
beans 
 

CREATE TABLE TESZTCMPENTITYBEAN ( 
      NUMBERPAIRIDENT VARCHAR(250) NOT NULL, 
      FIRSTNUMBER INTEGER NOT NULL, 
      SECONDNUMBER INTEGER NOT NULL 
) 
; 
 
ALTER TABLE TESZTCMPENTITYBEAN  
      ADD CONSTRAINT PK_TESZTCMPENTITY2 PRIMARY KEY (NUMBERPAIRIDENT) 
; 

_BMFEJB.jar_DB2UDBNT_V82_1_Table.ddl 
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4. EJB Based Transaction Handling 
4.1 Transaction Management basics 
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4.1 Transaction Management basics 

EJB Based Transaction Handling 
• Basic properties of transactions 

• Atomic 
 If a transaction is interrupted, all previous steps must be undone 
• Consistent 
 The state of any object move from consistent to consistent states 
• Isolated 
 What happens inside a transaction is not visible for another 

transactions 
• Durable 
 The effect of transactions are persistent 

• Transaction handling models 
• Flat Transactions 
• Nested Transactions 
• Etc. 

• Implementation of the transaction handling 
• Optimistic 
• Pessimistic  
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4.1 Transaction Management basics (2) 

Transaction isolation levels 
• Issues with concurrent accesses 

• „dirty read” issue 
• repeatable read issue 
• Phantom data issue 

• Transaction isolation levels 
• READ UNCOMMITTED 
 solve none of the issues 
• READ COMMITTED 
 solve the 1st issue 
• REPEATABLE READ 
 solve the 1st and 2nd issue 
• SERIALIZABLE 
 solve all the issues 

• There is no perfect solution (safety ↔ performance), developers must 
choose one of the available isolation levels 
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4. EJB Based Transaction Handling 
4.2 EJB Container support 
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4.2 EJB Container support 

EJB Container support 
• We will use the recommended declerative transaction handling method 

based on the EJB Container services 
• In this case the deployment descriptor contains information about the 

transaction handling 
• Each component can have different transaction handling requirements, 

therefore in the xml file we can set this behavior for all components one-
by-one 

... 
 
      <container-transaction> 
            <method> 
                  <ejb-name>TesztCMPEntityBean</ejb-name> 
                  <method-name>*</method-name> 
            </method> 
            <trans-attribute> 
                  Required 
            </trans-attribute> 
      </container-transaction> 
 
... 

ejb-jar.xml 
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4.2 EJB Container support (2) 

Trans-attribute possible values 
• Required 

• Bean must always run in a transaction 
• If the client started a transaction, the bean joins to it 
• If the client hasn’t started a transaction, the container will 

automatically start one 
• Use this attribute if you want your bean to always run in a 

transaction 
• RequiresNew 

• Bean always starts a new transaction 
• If the client started a transaction, it suspended until the new 

transaction commits or aborts. After the new transaction completes, 
the existing transaction resumes. 

• Use this attribute if you want your bean to run in a separated single 
unit 

• Supports 
• If the client has started a transaction, the bean joins the transaction 
• If the client hasn’t started a transaction, the container will not 

automatically start one 
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4.2 EJB Container support (3) 

Trans-attribute possible values (2) 
• Mandatory 

• The client must start a transaction 
• If the client hasn’t started a transaction, the container will not 

automatically start one 
• If the client hasn’t started a transaction, an exception is thrown by 

the container 
• Use this attribute if the bean is a part of a larger system. In this case 

usually a third party might be resposible for the transaction 
• This is a save option because it guarantees the bean will be part of a 

transaction 
• NotSupported 

• Bean can’t be involned in a transaction 
• If the client has started a transaction, the existing transaction is 

suspended until the beans’s method has completed. After the 
completion the existing transaction is resumed 

• If the client hasn’t started a transaction, the container will not 
automatically start one 

• Use this attribute when you don’t require your bean to exhibit any of 
the ACID properties 
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4.2 EJB Container support (4) 

Trans-attribute possible values (3) 
• Never 

• The client must not start a transaction 
• If the client hasn’t started a transaction, the container will not 

automatically start one 
• Use this attribute when you don’t want your bean to exhibit any of 

the ACID properties 
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4. EJB Based Transaction Handling 
4.3 Session Bean example 
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4.3 Session Bean example 

Session Bean example 
• The Enterprise JavaBean container will automatically use the connected 

resources capabilities 
• We have to prepare our beans to co-operate with the application server 

transaction mechanism 
• We must implement the following interface: 

javax.ejb.SessionSynchonization 
• Method summary of the interface: 

• afterBegin() 
Notifies the session Bean instance that a new transaction has 
started, and that the subsequent business methods on the instance 
will be invoked in the context of the transaction 

• afterCompletion(boolean committed) 
This method notifies the session Bean instance that a transaction 
commit protocol has completed, and tells the instance whether the 
transaction has been committed or rolled back. 

• beforeCompletion() 
This method notifies the session Bean instance that a transaction is 
about to be committed. 
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1. A monitorozásról általában 
1.1 Bevezetés 
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1.1 Bevezetés (1) 

• Monitorozni nagyon sokféle dolgot lehetséges: egy rendszer állapotát, 
egy folyamat végrehajtódását, egy állapot, esemény bekövetkeztét. 

• Háromféle monitorozási alapkategóriát különböztethetünk meg egy 
vállalatnál: 

• Az üzleti folyamatok monitorozása választ ad arra a kérdésre, hogy 
az üzlet jól működik-e. 

• Az informatikai rendszerek támogatása a kérdés 
megválaszolásának egy része. 

• A funkcionális monitorozás célja annak megállapítása, hogy a 
rendszer funkciói elérhetők-e. 

• Ez általában robotok alkalmazását jelenti, amelyek előre leírt 
műveleteket futtatnak a rendszeren. 

• A technikai monitorozás az egyes eszközök és szoftverek megfelelő 
működését figyeli. 

• A legtöbb monitorozó szoftvert ehhez a kategóriához 
fejlesztették ki. 
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1.1 Bevezetés (2) 

• Az informatikával kapcsolatos monitorozás a technikai és a funkcionális 
kategóriákba sorolható. 

• A folyamatos figyelést lehetővé tevő eszközök, a rendszer működését 
naplózó eljárások minden komolyabb operációs rendszerben 
megtalálhatók. 

• Lekérdezhető pl. a CPU leterheltsége, a futó szolgáltatások listája, és 
a naplókban megtalálhatjuk a rendszer fontosabb eseményeit. 

• Hálózatba kapcsolt gépek esetében az operátor távolról figyeli a 
számítógépek teljesítményét, valamint monitorozza a hálózati 
eszközöket és forgalmat. 

• Ezen kívül speciális területek is figyelhetők: pl. adatbázis-
monitorozás, tranzakciók monitorozása. 

• A vállalat üzleti monitorozását a technikai és funkcionális monitorozás 
során nyert adatok elemző vizsgálatával érik el. Tehát ebben a 
kategóriában az informatika közvetve, illetve elemző szoftverek útján 
segíti az üzletmenetet. 
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1.2 Monitorozás az ITIL ajánlásai szerint 
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1.2 Monitorozás az ITIL ajánlásai szerint (1) 

• A reaktivitás mellett az ITIL nagy hangsúlyt fektet a proaktivitásra, 
vagyis, amikor még a zavar bekövetkezte előtt cselekszünk, 
megpróbáljuk előre megoldani a lappangó incidenst. 

• A hardverek, szoftverek, hálózatok állandó figyelésével hamar fény 
derülhet olyan esetekre, amelyek még nem okoznak zavart, de 
előbb-utóbb azzá válnának. 

• Például felfigyelhet az operátor egy már majdnem teljesen megtelt 
merevlemezre, egy lelassult szoftverre, vagy a hálózat egy 
szakaszának túlterheltségére. 

• Az ITIL a monitorozást, megfigyelést a szolgáltatásüzemeltetés fázisába 
sorolja, és a következőképpen definiálja. 
 

• Egy konfigurációelem, IT-szolgáltatás vagy folyamat ismételt vizsgálata 
az események észlelése, és a mindenkori állapot megismerése érdekében. 
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1.2 Monitorozás az ITIL ajánlásai szerint (2) 

Szolgáltatási megállapodás 
• A mindenkori állapot megismerése és dokumentálása a szolgáltatási 

megállapodás (Service Level Agreement, SLA) betartásának ellenőrzése 
miatt is fontos. 

• A megállapodás az IT-szolgáltató és az ügyfél között jön létre. Benne 
meghatározzák a szolgáltatás céljait és minőségét. 

• A konkrét számadatokkal megadott értékek alkalmasak arra, hogy azok 
teljesülését folyamatosan ellenőrizni lehessen. 

• Például egy kiszolgáló esetében meg kell határozni, hogy milyen 
időközönként, mekkora idejű leállása elfogadott még. 
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A szolgáltatási szint meghatározásának, mérésének, javításának folyamata 
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1.2 Monitorozás az ITIL ajánlásai szerint (3) 

Problémák megoldása 
• Az incidensek kiváltó okát az ITIL terminológiában problémának hívják. 
• A problémák felkutatása, a rendszer megfigyelése, monitorozása útján 

valósulhat meg. 
• Például fel kell deríteni, hogy a hálózat mely része túlterhelt, hol 

alakul ki torlódás. 
 

Kapacitásmenedzsment 
• A szolgáltató szempontjából nem elég, hogy a szolgáltatás megfelelően 

működjön, annak gazdaságosnak is kell lennie, vagyis törekedni kell a 
minél költséghatékonyabb működésre. 

• A szolgáltatástervezés részeként erről gondoskodik a 
kapacitásmenedzsment-folyamat. 

• A rendszer megfigyelése alapján dönthet a vezetőség bizonyos részek 
fejlesztéséről, a még magasabb szintű vagy gazdaságosabb szolgáltatás 
érdekében. 
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1.2 Monitorozás az ITIL ajánlásai szerint (4) 
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A monitorozás kapcsolata más ITIL folyamatokkal 
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1.2 Monitorozás az ITIL ajánlásai szerint (5) 

Aktív és passzív monitorozás 
• Aktív megfigyelés: Egy konfigurációelem vagy IT-szolgáltatás olyan 

megfigyelése, amely automatizált, rendszeres ellenőrzéseket használ a 
mindenkori állapot felderítésére. 

• Passzív megfigyelés: Egy konfigurációelem, egy IT-szolgáltatás vagy egy 
folyamat olyan módon történő figyelemmel követése, amely riasztásra 
vagy értesítésre alapozva deríti fel a mindenkori állapotot. 
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1.2 Monitorozás az ITIL ajánlásai szerint (6) 

© Erdélyi Krisztina, ÓE NIK 

Aktív Passzív 
Reaktív Diagnosztizálásra 

használható: melyik 
eszköz, milyen feltételek 
mellett okozza a hibát. 
(Pl. Pingelünk egy eszközt.) 

Észleli az eseményrekordot az 
esemény meghatározására, és 
a megfelelő tevékenység 
eldöntésére. 
(Pl. Egy felhasználó háromszor kísérel 
meg rossz jelszóval bejelentkezni, ami 
egy biztonsági kivételt generál.) 

Proaktív Eszközök, rendszerek 
vagy szolgáltatások valós 
idejű állapotának 
meghatározására 
szolgált. (Általában 
kritikus komponensekére.) 
(incidensek megelőzésére) 

Trendet épít a folyamatosan 
megjelenő 
eseményrekordokból a 
Proaktív 
Problémamenedzsment 
részére. 

A monitorozás típusainak kapcsolata 
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1.2 Monitorozás az ITIL ajánlásai szerint (7) 

A monitorozás megtervezésének kérdései 
 

• Hogyan definiáljuk, mit szükséges monitorozni? 
• Mik a monitorozáshoz megfelelő küszöbértékek? 
• Hogyan hajtsuk végre a megfigyelést (manuálisan vagy automatizálva)? 
• Mi felel meg a normál működésnek? 
• Milyen függőségei vannak a normál működésnek? 
• Milyen gyakran történjen mintavétel? 
• Szükséges aktív megfigyelés hogy meghatározzuk, vajon az elemek a 

normán belül vannak? 
• Vagy várjuk a kivétel megjelenéséig? 
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1.2 Monitorozás az ITIL ajánlásai szerint (8) 

Problémamegoldás – Kepner–Tregoe-módszer 
 

• Charles Kepner és Benjamin Tregoe fejlesztette ki. 
• A probléma elemzésének módszere. 
• A problémamegoldásnak a következő szisztematikus folyamatot kell 

követnie: 
• A probléma meghatározása. 
• A probléma leírása azonosítás céljából. 
• Lehetséges okok felállítása. 
• A legvalószínűbb ok tesztelése. 
• A tényleges ok igazolása. 
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1.2 Monitorozás az ITIL ajánlásai szerint (9) 

Probléma leírása – Kepner–Tregoe-módszer 
 

• Azonosítás 
• Melyik rész nem működik jól? 
• Mi a probléma? 

• Hely 
• Hol fordul elő a probléma? 

• Idő 
• Mikor jelent meg a probléma? 
• Milyen gyakran jelentkezik a probléma? 

• Méret 
• Mekkora a probléma? 
• Hány részt érint? 

© Erdélyi Krisztina, ÓE NIK www.tankonyvtar.hu 110



1.3 Monitorozási vezérlőciklus 
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1.3 Monitorozási vezérlőciklus (1) 

 
• Egyetlen tevékenységet és 

annak kimenetét mérjük. 
• Előre definiált normákat és 

szabványokat használunk. 
• A cél annak meghatározása, 

hogy a teljesítmény az 
elfogadott határok között 
van-e. 

• Ha nem, akkor olyan 
tevékenység szükséges, 
amely orvosolja a szituációt, 
vagy helyreállítja a normális 
teljesítményt. 
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Monitorozási vezérlőciklus 

Bemenet Kimenet 

Monitorozás 

Tevékenység 

Összehasonlítás Vezérlés 

Norma 
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1.3 Monitorozási vezérlőciklus (2) 

ITSM monitorozási vezérlőciklus 
 

• Minden tevékenységet a szolgáltatásüzemeltetés folyamatának részeként 
monitorozunk. 

• A normákat és a monitorozási és vezérlő mechanizmusokat a 
szolgáltatástervezésben definiáljuk. 

• Ezek szabványokon és architektúrákon alapulnak, amelyeket a 
szolgáltatásstratégia kialakítása során adunk meg. 

• A monitorozási vezérlőciklust a szervezet környezetébe kell helyezni. 

© Erdélyi Krisztina, ÓE NIK www.tankonyvtar.hu 113



1.3 Monitorozási vezérlőciklus (3) 
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ITSM monitorozási vezérlőciklus 

Bemenet Kimenet 

Monito-
rozás 

Tevé-
kenység 

Össze-
hasonlítás Vezérlés 

Norma 

Állandó 
szolgáltatás- 

javítás Szolgáltatás-
tervezés 

Szolgáltatás-
stratégia 

Portfóliók, 
szabványok, 
házirendek  

Technikai és 
teljesítmény 
szabványok 

Szolgáltatás-
bevezetés 

Bemenet Kimenet 

Monito-
rozás 

Tevé-
kenység 

Össze-
hasonlítás Vezérlés 

Norma 

Bemenet Kimenet 

Monito-
rozás 

Tevé-
kenység 

Össze-
hasonlítás Vezérlés 

Norma 
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1.4 Eseménymenedzsment 
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1.4 Eseménymenedzsment (1) 

• Esemény: Olyan állapotváltozás, amelynek jelentősége van egy 
konfigurációelem vagy IT-szolgáltatás kezelésében. Az „esemény” 
kifejezést bármilyen IT-szolgáltatás, konfigurációelem vagy megfigyelő 
eszköz által keltett riasztásra vagy értesítésre is használják. Az 
események általában az IT-üzemeltető személyzet beavatkozását 
igénylik, és gyakran vezetnek naplózandó incidensekre. 

• Eseménymenedzsment: Az a folyamat, amely az események kezeléséért 
felelős a teljes életciklusukon keresztül. Az eseménymenedzsment az IT-
üzemeltetés egyik fő tevékenysége. 

 
Monitorozás kontra eseménykezelés 
• A monitorozás tágabb fogalom. 

• Pl. A monitorozó eszköz ellenőrzi egy eszköz állapotát, hogy 
megbizonyosodjon arról, hogy az az elfogadott keretek között 
működik, még akkor is, ha az eszköz nem generál eseményt. 

• Az eseménymenedzsment azokkal az előfordulásokkal dolgozik, 
amelyeket a monitorozáshoz határoztunk meg. 

• A monitorozás nyomon követi az előfordulásokat, de akkor is ellenőrzi a 
feltételeket, ha azok nem generálnak eseményt. 
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1.4 Eseménymenedzsment (2) 

Esettanulmány – incidens esemény-
kezelés nélkül 

• 3:00 – Egy folyosói 
kapcsolómodul elromlik. 

• 8:00 – A felhasználók 
megérkeznek a munkába. 

• 9:00 – Az incidenst felveszik. 
• 10:00 – Az incidenst 

továbbítják a hálózati 
csoportnak. 

• 12:00 – A szolgáltatást 
helyreállítják (3 órán belül, az 
SLA-nak megfelelően). 

 
Eredmények 
• 4 óra munkakiesés 
• Az SLA-t tartották 
• De az üzlet nem ment 
• Az üzleti hatást jelentik a havi 

értekezleten. 
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Esettanulmány – incidens esemény-
kezeléssel 

• 3:00 – Egy folyosói 
kapcsolómodul elromlik. 

• 3:05 – Az incidens felvételre 
kerül és automatikusan 
továbbítódik a hálózati 
csoportnak. 

• 3:15 – Az ügyeletes mérnök 
megvizsgálja a problémát. 

• 7:00 – A szolgáltatást 
helyreállítják (3 órán belül, az 
SLA-nak megfelelően). 

• 8:00 – A felhasználók 
megérkeznek a munkába. 

Eredmények 
• Az incidens a felhasználókat 

és az üzletet nem érintette. 
• Az SLA-t tartották 
• Az üzleti hatás elkerülését 

jelentik a havi értekezleten. 
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1.4 Eseménymenedzsment (3) 

Az esemény típusai 
• Szabályos műveletről értesítő események 

• Pl. Egy felhasználó bejelentkezett. 
• Kivételekről értesítő események 

• Pl. Egy felhasználó háromszor helytelen jelszóval kísérelt meg 
bejelentkezni. 

• Pl. Egy eszköz CPU-ja az elfogadott kihasználtsági érték fölött van. 
• Szokatlan, de nem kivételes műveletről értesítő események 

• Bizonyos esetekben a feltétel magát helyreállítja, máskor operátori 
beavatkozás válhat szükségessé. 

• Pl. Egy szerver memóriájának kihasználtsága 5%-on belül 
megközelíti a legmagasabb elfogadható teljesítményi szintet. 
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1.4 Eseménymenedzsment (5) 

Az eseménymenedzsment tervezése 
• Az eseménymenedzsment a szolgáltatások elérhetőségén és 

teljesítményének monitorozásán alapul. 
• Ezért a monitorozás pontos célját és mechanizmusát specifikálni kell. 
• Nem statikus: a mindennapi tevékenységek újabb események, fontossági 

sorrendek, figyelmeztetések és egyéb finomítások szükségességét vetik 
fel. 

• Ez bemenete az állandó szolgáltatásfejlesztésnek és visszahat a 
szolgáltatásstratégiára és tervezésre. 
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1.4 Eseménymenedzsment (6) 

Az eseménymenedzsment tervezése (2) 
• Meghozandó döntések 

• Mit kell monitorozni? 
• Milyen monitorozási típus szükséges (aktív, passzív)? 
• Mikor kell eseményt kiváltani? 
• Milyen információt adjon az esemény? 
• Ki kapja az üzeneteket? 

• Megtervezendő eljárások 
• Hogyan generálódjon az esemény? 
• Milyen adattal töltődjön fel az eseményrekord? 
• Automatikusan generálódjon az esemény vagy a konfigurációs elem 

töltse fel? 
• Hol naplózzuk és tároljuk az eseményeket? 
• Hogyan gyűjtjük össze a szükséges kiegészítő adatokat? 
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1.5 Feladatok 
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1.5 Feladat (1) 

 
 
 
Tervezze meg egy webhoszting szolgáltatást nyújtó cég monitorozását. 
 

• Mit monitorozzanak? 
• Hogyan monitorozzák? 
• Milyen küszöbértékek vannak? Mi a normális működés? 
• Milyen gyakori legyen a mérés? 
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1.5 Feladat (2) 

 
 
 
Tervezze meg egy asztali PC-k menedzseléséhez kapcsolódó monitorozás 

megvalósítását a megismert monitorozó szoftver segítségével. 
 

• Adjon meg legalább három nézetet. 
• Definiáljon legalább öt eseményt. 
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2. Tranzakció-felügyelet 
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2. Tranzakció-felügyelet (1) 

• A tranzakció olyan változtatás, amely bizonyos tevékenységet hajt végre, 
vagy eredményt hoz létre. 

• Megjelenhet egy munkaállomás és egy program, illetve két 
munkaállomás vagy két program között. 

• A válaszidő nyomon követését végző szoftver felismeri a tranzakciót, 
miután az már kapcsolatba került a monitorozó szoftver eszközeivel. 

• Egy minden részletre kiterjedő tranzakciókat felbontó és elemző 
környezet megmutatja a problémás tranzakciók útját és elkülöníti a 
problémák forrását. 

• Ezek ismeretében helyreállítható a gyors válaszidő. 
• Egy altranzakció a teljes tranzakció egy önálló lépése, például egyetlen 

lap lekérése. 
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2. Tranzakció-felügyelet (2) 

• A robotmonitorokkal felismerhetjük a problémát még azelőtt, hogy az 
felbukkanna. 

• Ezek egy munkaállomásról futtatnak olyan tipikus tranzakciókat, 
amelyeket az ügyfelek szoktak 

• Az összegyűjtött teljesítményadatok segítenek eldönteni, hogy a 
tranzakciók az elvárásnak megfelelően hajtódnak-e végre, valamint 
rávilágítanak a problémás területekre. 

• A figyelőmonitorok a valós ügyfelek tranzakcióinak minden lépését 
monitorozzák, így ezekkel pontosan meghatározhatjuk a problémákat. 

• Összegyűjtik a teljesítményadatokat, és részletes információkkal 
szolgálnak a tranzakciók teljesítésének idejéről azáltal, hogy az 
altranzakciók teljesítményét mérik. 
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2. Tranzakció-felügyelet (3) 

Küszöbértékek 
• Központi szerepet játszanak a tranzakció teljesítményének hatékony 

monitorozásában. 
• Mindkét monitortípusnál beállíthatók küszöbértékek. 

• Ezek által fedezzük fel a problémákat. 
• Ezek alapján generálódjanak az események, amelyek a problémáról 

értesítenek minket. 
• A teljesítmény küszöbértékek detektálják, amikor a tranzakció a 

megállapított válaszidőn kívül teljesít. 
• A tranzakció küszöbértékek pedig, amikor az egész tranzakció megbukik. 
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2. Tranzakció-felügyelet (4) 

Események 
• Minden olyan esetben generálódnak, amikor valami jelentős történik egy 

feladatban vagy egy rendszerben. 
• Fajtáik 

• Violation events (valamilyen határ megsértése miatti esemény) 
• Akkor váltódnak ki, amikor az elfogadott határokon kívül teljesít 

(teljesítmény küszöbérték), vagy teljesen megbukik (tranzakció 
küszöbérték) a tranzakció. 

• Pl. Ha egy tranzakciónál a küszöbértéket 2 másodpercre állítjuk, 
és a tranzakció 4 másodpercet vesz igénybe, akkor a szoftver 
ilyen eseményt küld. 

• Recovery events (a helyreállítás eseménye) 
• Akkor váltódik ki, amikor egy küszöbérték megsértése (violation 

event) után a működés helyreáll. 
• Megadhatjuk  

• Az események kiváltásának feltételeit. 
• Az esemény komolyságának szintjét. 
• Hogy milyen jellegű figyelmeztetést küldjön a szoftver egy-egy 

esemény bekövetkeztekor. 
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2. Tranzakció-felügyelet (5) 

Összegyűjtött teljesítményadatok 
• Meghatározhatjuk, hogy óránkénti átlagadatokat jegyezzen csak fel, vagy 

az egyes egyedek adatait is. 
• Óránkénti átlagos adatok (hourly average data) esetén az összes egyórás 

intervallumban detektált válaszidő átlagát kapjuk meg, amelyeket az 
összes tranzakció teljesítményének áttekintésére használhatunk. 

• A példányadatok (instance data) a tranzakció minden egyes futásakor 
összegyűjtött válaszidőket tartalmazzák. 

• A megbukott példányokat (instance on failure) automatikusan gyűjti a 
rendszer, vagyis azok a példányadatok, ahol a tranzakció átlépte a 
megadott küszöböt összegyűlnek, minden egyéb felesleges információtól 
külön. 

• A korrelációs (correlation) nyomvonalon végighaladva láthatjuk a 
tranzakciók és altranzakciók kapcsolatát, és így meghatározhatjuk, hogy 
egy adott tranzakción belül mely része viszi el az idő nagy részét. 
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3. IBM Tivoli Composite Application Manager 
for Response Time Tracking 
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3. IBM Tivoli Composite Application Manager (1) 

Az ITCAM programcsalád 
 

• IBM Tivoli Composite Application Manager  
• Basic for WebSphere 
• for Internet Service Monitoring 
• for J2EE Operations 
• for J2EE 
• for Response Time Tracking 
• for Response Time 
• for SOA 
• for Web Resources 
• for WebSphere 
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3. IBM Tivoli Composite Application Manager (2) 

IBM Tivoli Composite Application Manager for Response Time 
Tracking 
 

• A tranzakciók menetét követi, hogy segítse a válaszidő problémák okának 
azonosítását. 

• Méri a valós végfelhasználói tapasztalatokat kliens szinten. 
• Megjeleníti a tranzakciók útját. 
• A teljesítményi és elérhetőségi információkat a Tivoli Enterprise Portal 

felületén keresztül érhetjük el. 
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3.1 Az RTT felépítése 
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3.1 Az RTT felépítése (1) 

Az ITCAM for Response Time Tracking környezet alapvető egységei 
a következők 

• Menedzsmentszerver: A központi felügyelethez biztosítja a 
szolgáltatásokat és a felhasználói felületet. 

• Menedzsment ágensek: Futtatják a felkutató műveleteket, gyűjtik a 
teljesítményadatokat, a felvett alkalmazás- és webtranzakciókat 
visszajátsszák. 

• Store-and-forward (tárol és továbbít) menedzsment ágens: A 
kommunikáció tűzfalon való áthaladását kezeli. 

• Monitorozó komponensek: A menedzsment ágensre épülő szoftver, amely 
lehetővé teszi a különböző tranzakciótípusok (pl.: webszerverhez, J2EE- 
alkalmazásba irányuló vagy a felhasználó gépéről indított tranzakció) 
monitorozását. 
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3.1 Az RTT felépítése (2) 

• A szerver nyújtja a központi kezeléshez szükséges szolgáltatásokat és a 
felhasználói felületet. 

• Az ágenseket a környezeten keresztül telepíthetjük a felügyelni kívánt 
gépekre. 

• Az ágensen egy vagy több monitorozó komponens lehet, amelyek a 
monitorozás speciális fajtáit látják el. 

• A komponensekhez monitorok hozhatók létre, amelyek a tranzakciókat 
nyomon követik. 

• Mihelyt egy monitor feltelepült, ARM (Application Response Monitor) 
adatok gyűlnek össze, amelyek a szerverre kerülnek, ahol jelentéseket 
készíthetünk az alkalmazás működéséről. 
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3.1 Az RTT felépítése (3) 
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Az ITCAM for RTT architektúrája 
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3.1 Az RTT felépítése (4) 

Menedzsmentszerver 
• Az RTT központi vezérlője. 
• Információkat gyűjt az ágensektől és szolgáltatásokat nyújt azoknak. 
• A felhasználói felülete webböngészőn keresztül vagy parancssorból érhető 

el. 
• Innen ütemezhetjük a monitorokat, meghatározhatunk 

eseményekhez küszöbértékeket, és végrehajthatunk egyéb kezelési 
feladatokat. 

• Megkönnyíti az adatbázishoz való csatlakozást, és támogatja az 
integrációt más termékekkel, pl. a Tivoli Data Warehouse-szal. 
 

• A monitorozáshoz szükséges figyelési és visszajátszási elveket a 
szerveren keresztül töltjük fel a monitorozó komponensre, amely a 
menedzsment ágensen található. 

• Az ARM adatok a szerverre töltődnek fel az ágensekről meghatározott 
időnként. 

© Erdélyi Krisztina, ÓE NIK www.tankonyvtar.hu 137



3.1 Az RTT felépítése (5) 

Menedzsmentszerver (2) 
• A menedzsmentszerver webszolgáltatásokat használ az ágensekkel való 

kommunikációra. 
• Ez átmehet tűzfalon a store-and-forward ágens segítségével. 
• Lehet biztonságos SSL (Secure Socket Layers)-kapcsolat. 

• A szerver J2EE-alkalmazás WebSphere Application Server platformon 
• DB2 vagy Oracle adatbázist igényel. 

• Egyetlen szerver legfeljebb 2500 ágenst tud kezelni. 
• Több ágens esetén további szerver példányok IBM WebSphere 

klaszter környezetben való használatával a rendszer méretezhető. 
 

• A menedzsmentszerver fő részei a következők 
• A menedzsmentszerver szoftver 
• A menedzsment tárterület (Adatbázis táblák, amelyek a monitor 

információkat, események alrendszereit és egyéb információkat 
tartalmaznak.) 

• Alapszolgáltatások (monitorok ütemezése, esemény alrendszerek, 
biztonság) 

• Felhasználói felület 
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3.1 Az RTT felépítése (6) 

Menedzsment ágens 
• Általános feladatokat lát el, amelyek az összes különböző típusú 

monitorozáshoz szükségesek. 
• Az ágenseket minden olyan gépre telepíteni kell, amelyet monitorozni 

szeretnénk. 
• A pontos hely függ a monitorozás típusától. 
• Egy ágensre többféle monitorozó komponenst telepíthetünk, ezek a 

különféle felügyeletet teszik lehetővé. 
• Az ágens a szerverrel kommunikál a monitorok megszerzéséért, amelyek 

a monitorozó komponens által használt a konkrét méréshez szükséges 
specifikációkat tartalmazzák. 

• ARM API-t használ a teljesítményadatok összegyűjtésére. 
• Minden monitorozó komponenst úgy terveztek meg, hogy ARM-szabványt 

használó adatokat adjon vissza. 
• A szerverrel való kommunikáció során az ágens képes biztonságos SSL -

kapcsolatot használni. 
• Tűzfal esetén szükséges a store-and-forward ágens alkalmazása. 
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3.1 Az RTT felépítése (7) 

Store-and-forward ágens 
• A store-and-forward ágensre akkor van szükség, ha tűzfal választja el a 

menedzsmentszervert és ágenst. 
• Ez tipikusan akkor fordul elő, ha az ágens a DMZ-ben vagy az 

interneten helyezkedik el. 
• Minden egyes tűzfalhoz, amelyen áthalad az információ, szükség van egy 

store-and-forward ágensre. 
• A következő fűzfallal kapcsolatos feladatokat végzi a store-and-forward 

ágens: 
• Lehetővé teszi pont-pont kapcsolat kiépítését a menedzsmentszerver 

és ágens között. 
• Lehetővé teszi, hogy a menedzsment ágens úgy viselkedjen a store-

and-forward ágenssel, mintha az a menedzsmentszerver lenne. 
• A megfelelő célba irányítja a kéréseket és a válaszokat. 
• Támogatja az SSL kommunikációt. 
• Támogatja a kétirányú kommunikációt a tűzfalon keresztül. 
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3.1 Az RTT felépítése (8) 

Store-and-forward ágens (2) 
• Store-and-forward (tárol és továbbít) működés esetén a menedzsment 

ágenstől a szerver felé tartó kommunikáció mindig a store-and-forward 
ágensen megy keresztül. 

• A szervertől az ágens felé irányuló kommunikáció útja meghatározható. 
• Kétirányú (bidirectional) kommunikációval a szerver is a store-and-

forward ágensen keresztül küldi az információt, míg a kétirányú 
kommunikáció nélkül a szerver közvetlenül a menedzsment ágensnek 
küldi az információt. 
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3.1 Az RTT felépítése (9) 
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A store-and-forward agent használata 
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3.2 Monitorozó komponens 
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3.2 Monitorozó komponens (1) 

• Monitorozó komponensnek hívunk minden olyan szoftverhalmazt, amely 
a monitorozás véghezvitelével, és a tranzakciós adatok összegyűjtésével 
foglalkozik. 

• A komponensek a monitorozó ágensre települnek a különböző speciális 
alkalmazásmonitorozás elérése végett. 

• Például a következő dia egy J2EE monitorozó komponenst ábrázol, 
amely lehetővé teszi, hogy az ágens J2EE alkalmazásszervert 
monitorozzon. 

• A monitorozó komponenseket a menedzsmentszerverből telepíthetjük 
egy vagy több ágensre. 

• A telepítés előfeltétele, hogy az ágens már telepítve legyen. 
• Bizonyos komponenseket szerveralapú tranzakciók monitorozására 

terveztek, míg mások a tranzakciókat a felhasználó szemszögéből 
vizsgálják. 

• A monitorozás típusa szerint a monitorozó komponenseket különböző 
kategóriákba soroljuk. 
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3.2 Monitorozó komponens (2) 
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Monitorozó komponens 
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3.2 Monitorozó komponens (3) 

Monitorozás robotszkriptekkel 
• A robottal való monitorozás szkripteket játszik vissza, amelyek a 

felhasználó tevékenységét szimulálják, és többfajta válaszidőt mérnek. 
• A szkripteket különböző időben, különböző helyekről játszhatjuk le, így 

változó feltételek mellett értékelhetjük ki a rendszer teljesítményét és 
elérhetőségét. 

• A robotszkriptes monitorozás komponensei a következők: 
• Generic Playback: Minden olyan utasításalapú szkriptet futtat, amely 

a menedzsment ágens hoszton parancssorban futtatható. 
• Generic Windows: Robot GUI szkriptet futtat, amely Windows 

utasításokat és VU (hálózati protokoll utasításait pl. HTTP kéréseket 
futtat) szkripteket játszik vissza. 

• Synthetic Transaction Investigator (STI): Internet Explorerből futtat 
HTTP kéréseket. 

• Mercury LoadRunner: Mercury LoadRunner szkripteket futtat. 
• Megjegyzés: A Mercury LoadRunner nem része az ITCAM for 

Response Time Tracking csomagnak. 
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3.2 Monitorozó komponens (4) 

Webszerverek és webalkalmazások monitorozása 
• HTTP-alapú alkalmazások teljesítményének mérésére két komponens 

alkalmas: 
• Web Response Monitor (WRM): Protokollokon alapulva monitorozza a 

hálózati forgalmat és ezáltal a webalkalmazásokat. 
• Quality of Service: Reverse proxy webszervert használva monitoroz 

webalapú forgalmat. 
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3.2 Monitorozó komponens (5) 

Alkalmazásszerverek monitorozása 
• J2EE: J2EE alkalmazásszervereket (pl.: WebSphere, BEA WebLogic) 

monitoroz 
• JBoss: JBoss Application Servert monitoroz 
• Tomcat: Apache Tomcat Servert 
• Mind a három Java-alapú monitorozó komponens, amelyek a különböző 

alkalmazásszervereken belüli tranzakciók státuszát, teljesítményét és 
dekompozícióját adják. 
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3.2 Monitorozó komponens (6) 

Felhasználói alkalmazások monitorozása 
• A Client Application Tracker (CAT) szoftvere nyomon követi a Microsoft 

Windows-alkalmazások használatát. 
• Az ITCAM for RTT-vel szállított előre definiált fájlok lehetővé teszik MS 

Outlook és IBM Lotus Notes monitorozását. 
• További viselkedési fájlokat készíthetünk bármely alkalmazás vizsgálatára 

az IBM Tivoli ETEWatch Customizer segítségével. 
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3.3 Monitor 
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3.3 Monitor (1) 

• Azt a szoftverobjektumot, amely a monitorozó komponens működését 
vezérli, monitornak hívjuk. 

• Tehát a monitor szabályok halmazát jelenti, amelyekben az 
adminisztrátor megadja, hogy hogyan kell a monitorozó komponensnek 
viselkednie, amikor az ágensen fut. 

• A monitorokat a szerveren definiáljuk, és egy vagy több ágensre 
szétküldjük. 

• Az ütemezéssel együtt használva a monitorokat, az adminisztrátor 
részletes beállításokat tehet a monitorozás hogyanjára, idejére és helyére 
vonatkozóan. 
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3.3 Monitor (2) 

• A monitorokat két kategóriába sorolhatjuk az ellátott célnak megfelelően. 
• Listening: Ezek a monitorok azonosítják és vezérlik az elosztott 

alkalmazások tranzakcióinak egy vagy több osztályának monitorozását. 
• Ahogy a figyelőmonitor felismert egy tranzakciót, a válaszidőt 

monitorozza, amely adataiból bizonyos küszöb átlépésekor 
eseményeket, esetleg javító tevékenységeket generál. 

• A Robotic Playback-et kivéve minden monitorozó komponens ezt 
használja. 

• Robotic Playback: A visszajátszás szkriptjeit telepíti és vezérli. 
• Ezek a szkriptek tipikusan a felhasználó alkalmazáson végzett 

tevékenységeit szimulálják. 
• A robotmonitorok különböző időben és helyen játsszák vissza a 

szkripteket, így változó körülmények között értékelhető ki az 
alkalmazás teljesítménye és elérhetősége. 

• A figyelőmonitorokhoz hasonlóan a robotmonitorok is eseményt vagy 
javító tevékenységet generálnak egy előre meghatározott 
küszöbérték átlépése esetén. 
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3.3 Monitor (3) 

Felkutatás (Discovery) 
• Mielőtt figyelőmonitort hoznánk létre, azonosítani kell a monitorozandó 

tranzakciót vagy a tranzakcióosztályt. 
• A felkutatás az a folyamat, amely segít azonosítani a tranzakciót vagy 

tranzakcióosztályt. 
• Mihelyst a monitorozó komponens feltelepült, végrehajthatunk rajta 

felderítést. 
Monitorok iteratív finomhangolása 
• A monitorok beállítása iteratív folyamat. 
• Vagyis a monitorokat folyamatosan fejleszti, és kiértékeli az 

adminisztrátor, a mért válaszidőket figyelembe véve állít a 
küszöbértékeken. 

© Erdélyi Krisztina, ÓE NIK www.tankonyvtar.hu 153



3.3 Monitor (4) 

A monitorok telepítésének lépései 
• A robotmonitorokhoz szkriptek készítése és feltöltése. Vagy 

figyelőmonitorokhoz tranzakciók felderítése. 
• Monitorok készítése, hogy vezérelje a monitorozás módját, a 

tranzakciókat, és hogy mely hibás válaszok legyenek beállítva. 
• A komponensektől kapott adatok monitorozása, ha szükséges a 

tranzakciós lista vagy a küszöbértékek módosítása. 
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3.3 Monitor (5) 

A monitorok beállításának általános lépései (1) 
• A számunkra szükséges monitor típusának meghatározása. 
• Ütemezések és csoportok létrehozása. 
• Monitorozó komponens telepítése. 
• A monitorozandó tranzakció azonosítása. 

• Robot visszajátszás esetén a monitorozandó tranzakcióhoz szkript 
készítése, és annak feltöltése a szerverre. 

• Figyelőmonitorozás esetén a felkutatás végrehajtása, és a tranzakció 
kiválasztása. 

• Figyelő- vagy visszajátszó-monitor felépítése 
• Monitor létrehozása 
• Küszöbértékek beállítása (nem kötelező) 
• Ütemezéshez csatolás 
• Ágenscsoporthoz csatolás 
• Jelentéscsoporthoz csatolás 
• A monitornak nevet adni 
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3.3 Monitor (6) 

A monitorok beállításának általános lépései (2) 
• Figyelőmonitornál győződjük meg arról, hogy a felhasználó eléri az 

alkalmazást és a monitorozott tranzakciót. 
• Jó néhány monitorozott iteráció után a kezdeti értékeket elemezni kell. 

Nézzünk meg különböző jelentéseket annak érdekében, hogy megfelelő 
küszöbértékeket tudjunk beállítani. 

• Hozzunk létre vagy módosítsuk a küszöbértékeket, hogy figyelmeztetést 
kapjunk, ha a tranzakció végrehajtása az elfogadott értékeken kívülre 
esett. 

• Frissítsük a monitorokat, az ütemezéseket, az ágens csoportokat és a 
küszöbértékeket, minden olyan esetben, amikor a monitorozott környezet 
megváltozik. 
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3.4 Robottal való monitorozás 
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3.4 Robottal való monitorozás (1) 

A robotszkriptes monitorozás komponensei (1) 
• Generic Playback: Minden olyan utasításalapú szkriptet futtat, amely a 

menedzsment ágens hoszton parancssorban futtatható. 
• Tipikus használatai: 

• Szerver elérhetőségének tesztelése FTP-vel, telnettel vagy pinggel. 
• Saját SQL paranccsal adatbázis lekérdezése. 
• Az alkalmazás elérhetőségének és teljesítményének mérése az 

alkalmazás parancssori interfészén keresztül. 
• Saját shell szkript futtatása. 

• Synthetic Transaction Investigator (STI): Internet Explorerből futtat HTTP 
kéréseket. Akkor érdemes használni, ha már van létező STI 
konfigurációnk. 

• Mercury LoadRunner: Mercury LoadRunner szkripteket futtat. Maga a 
Mercury LoadRunner nem része az ITCAM for RTT-nek. 
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3.4 Robottal való monitorozás (2) 

A robotszkriptes monitorozás komponensei (2) 
• Generic Windows: Rational Robot szkriptet futtat 
• Kétfajta típusú szkript készíthető: 

• Rational Robot GUI: Natív Windows-alkalmazásokat vesz fel, és 
játszik le (pl.: Java-alkalmazások, Java-appletek, HTTP tranzakciók 
webböngészőn keresztül). 

• Mivel a robot a GUI-t úgy kezeli, mint egy valós felhasználó, 
ezért a szkripteket szekvenciálisan lehet futtatni, és csak akkor, 
ha a gép nincs zárolva. 

• Rational Robot VU (Virtual User): Szintén natív Windows-
alkalmazásokat futtat, de a szkriptek virtuális felhasználóként saját 
sessionben futnak a munkaállomáson. 

• Így több szkriptet futtathatunk párhuzamosan akár zárolt gépen 
is. 
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3.4 Robottal való monitorozás (3) 

Robotszkriptes monitor felépítése 
• A robotszkript elkészítése és feltöltése a menedzsmentszerverre. 
• A visszajátszó munkaállomás kiválasztása és beállítása. 

• A menedzsment ágens telepítése. 
• Visszajátszó alkalmazás telepítése és konfigurálása (Rational Robot 

vagy Mercury LoadRunner). 
• Monitorozó komponens telepítése. 
• A robot monitor felépítése. 
• A kezdeti eredmények iterációkon keresztüli elemzése után a megfelelő 

küszöbértékek beállítása. 
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3.4 Robottal való monitorozás (4) 

A visszajátszás működése 
• A Rational Robot segítségével vesszük fel a szkriptet. 
• A megfelelő munkaállomásra telepítjük a menedzsmentszerveren 

keresztül. 
• Ekkor a munkaállomáson lévő monitorozó komponens a Rational Robotot 

használva visszajátssza a szkriptet. 
• A visszajátszás közben a menedzsment ágens összegyűjti a kívánt 

adatokat. 
• A felvevő és a lejátszó rendszer lehet különböző vagy ugyanaz. 
• A második esetben ajánlatos két külön Rational Robot projektet 

létrehozni, egyet a felvett és egyet a lejátszott szkripteknek. 
• Ellenkező esetben a telepített lejátszó szkript mindig felülírja az eredeti 

felvettet. 
 
 

• A Rational Robot csak Windows platformon működő alkalmazás, 
szoftverek tesztelésére használják. 

• A Rational családhoz tartozik, itt csak szkriptek felvételére és lejátszására 
használjuk. 
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3.4 Robottal való monitorozás (5) 
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A robotszkriptes monitorozás működése 
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3.4 Robottal való monitorozás (6) 

Tipikus alkalmazási lehetőségek 
 

• Egy vállalkozás szeretné meghatározni, hogy van-e különbség az 
elérhetőségben és a válaszidőben attól függően, hogy honnan érkezik a 
kérés. Ezért robotszkriptet hoznak létre, és azt négy különböző 
munkaállomásról játsszák le november 15. és december 24. között 
11.30-tól 13.00-ig. 
 

• Egy másik vállalkozás pedig tesztelni szeretné az új alkalmazását, hogy 
még mielőtt a felhasználókhoz kerülne a program, kiderüljenek a 
teljesítményproblémák. Ezért Rational Robot VU szkripteket vesznek fel, 
amelyek elérik az alkalmazást, és kulcsfontosságú műveleteket 
valósítanak meg. Ezek után egy Generic Window monitort építenek fel, 
amely alapján minden ötödik percben tíz virtuális felhasználóval játsszák 
vissza a szkriptet. A tesztperiódus július 18-án 8.30-tól 10.00-ig tart. 
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3.5 A rendszer naplófájljainak megtekintése 
és konfigurálása 
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3.5 A rendszer naplófájljainak megtekintése és konfigurálása (1) 

A naplózás típusai 
 

• Audit: A felhasználó tevékenységét jegyzi le. Tartalmazza a felhasználó 
nevét és tevékenységének idejét. 

• Az audit log fájlok a menedzsmentszerveren vannak audit-ms.log 
néven. 

• Üzenet: Jellemzően a sikertelen események kerülnek a fájlba, amelyeket 
általában a szoftver küld. A megjelenő üzenetek a felhasználó számára 
olvashatóan jelennek meg. 

• A szerveren lévő aktuális üzenetfájl az msg-ms.log 
• Az ágenseken lévő aktuális üzenetfájl neve msg-ma.log 

• Trace: Az operációs rendszertől érkező információkat tartalmazza, 
amelyek arra vonatkoznak, hogy a szoftver adott komponense nem az 
elvárt módon viselkedett. 

• A szerveren lévő aktuális trace fájl a trace-ms.log 
• Az ágenseken lévő aktuális trace fájl neve trace-ma.log 
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3.5 A rendszer naplófájljainak megtekintése és konfigurálása (2) 

A naplók helye 
 

• Alapértelmezett hely Windows rendszerben 
• ProgramFilesDir\IBM\tivoli\common\BWM\logs 
• Megváltoztatható a  

ProgramFilesDir\IBM\tivoli\common\cfg\log.properties fájlban 
• A szerver naplóinak helye 

• <commonlogdir><MS-server_instance> 
• Az ágens naplóinak helye 

• Az ágensen az alapértelmezett helyen 
• A szerveren 

<MS_instdir>agentLogs/<MA-host>/<MA_commonlogdir> 
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3.5 A rendszer naplófájljainak megtekintése és konfigurálása (3) 

• Az üzenet és trace naplófájlok egy megadott méretig (alapértelmezetten 
10 MB-ig) tartalmazzák az információt. 

• Ha egy fájl elérte kapacitásának határát, akkor az addigi fájlok mind 
eggyel nagyobb sorszámot kapnak. 

• Pl. A szerveren lévő régebbi üzenetfájlok az msg-ms1.log, msg-
ms2.log stb. 

• Az ITCAM for RTT felhasználói felülete csak az aktuális fájlokat mutatja, a 
historikus log fájlok (1-N) megtekintéséhez a fájlokat közvetlenül el kell 
érni. 

• A fájlok tartalma XML-formátumban található. 
 

• Az ágensek naplófájljai az ágenseken találhatók. Amikor a 
menedzsmentszerveren keresztül nézzük azokat, akkor egy példány 
másolódik a szerverre, és azt látjuk. Tehát ha a szerveren lévő, ágenstől 
származó naplófájlokat közvetlenül nézzük, akkor az nem a friss adatokat 
tartalmazza, hanem az akkori információkat, amikor azokat a felhasználói 
felületen keresztül néztük meg 
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3.5 A rendszer naplófájljainak megtekintése és konfigurálása (4) 

A naplózás konfigurálása 
• A naplózást különböző naplózó folyamatok végzik és vezérlik. 
• Ezek külön-külön állíthatók, a többitől teljesen függetlenül. 
• A konfigurálás két tevékenységet jelent: 

• A loggoló aktiválása, illetve kikapcsolása. 
• A loggoló szintjének beállítása. 

• Az üzenet logoknak három szintje van: info, warning és error 
• Az info mind a háromfajta üzenetet feljegyzi. 
• A warning a warning és error üzeneteket. 
• Az error csak az error szintű üzeneteket naplózza. 

• A trace naplózásának szintjét a feltárás részletessége különbözteti meg. 
• A három szint a következő: debug_min, debug_mid, debug_max 
• A menedzsmentszerveren lévő naplózás konfigurálását a 

menedzsmentszerveren keresztül végezhetjük el (Administration > 
Logging Configuration). 

• Ennek eredménye a tmtp-logging.properties fájlban található. 
• Az ágensen lévő naplózás konfigurálását a minden egyes ágensen külön 

megtalálható tmtp-logging.properties fájl módosításával érhetjük el. A 
változások életbelépéséhez az ágenst újra kell indítani. 
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3.6 Általános beállítási feladatok 
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3.6 Általános beállítási feladatok (1) 

• A monitorok általában tartalmaznak olyan részeket, amelyek 
létrehozhatók még a monitor felépítése előtt, és ezeket több monitor 
együttesen képes használni. 

• A következő elemekkel minden monitornál foglalkozni kell: 
• ütemezés 
• ágenscsoportok 
• jelentéscsoportok 

• A fenti három elem létrehozása és kezelése történhet a monitoroktól 
függetlenül, de akár egy monitor felépítése közben is. 
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3.6 Általános beállítási feladatok (2) 

Ütemezés 
• Az ütemezés meghatározza a monitor futásának gyakoriságát a 

felhasználó által megadott kezdő- és végpont, valamint egyéb 
paraméterek segítségével. 

• A robotmonitor ütemezésénél a kezdő- és végpontot adhatjuk meg, vagy 
futtathatjuk folyamatosan. 

• Ezen túl beállítható még, hogy a kezdeti és végső időpont között 
hányszor fusson le a monitor. 

• A felkutató és figyelőmonitorok ütemezésénél meghatározhatjuk, hogy 
mikor fusson a monitor, vagyis, megadhatjuk a kezdő és végpontot vagy, 
hogy folyamatosan fusson. 

• A szoftverhez két alapértelmezett ütemezés tartozik: 
• A visszajátszó automatikusan csatlakozik az új robotmonitorokhoz, 

és negyedóránként játssza le a monitort meghatározatlan ideig. 
• Az alapértelmezett figyelő ütemezés meghatározatlan ideig játssza le 

a monitorokat. 
• Ez csatolódik automatikusan a felkutató és figyelőmonitorokhoz. 

• Új ütemezést létrehozhatunk egy már létezőből, vagy készíthetünk 
teljesen újat a felkínált vázlat alapján. 

• A felhasználói felület Configuration > Schedules menüpontja alatt 
érhetjük el az ütemezéseket, és itt adhatunk meg újakat is. 
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3.6 Általános beállítási feladatok (3) 

Ágenscsoportok 
• Egy ágenscsoportba tartoznak azok a menedzselt ágensek, melyeken egy 

adott monitor fut. 
• Egyetlen ágenst nem rendelhetünk egy monitorhoz, mindenképpen 

csoportot kell megadnunk. 
• Ez természetesen tartalmazhat egyetlen ágenst. 

• Alapértelmezett ágenscsoport jön létre minden monitorozó 
komponenshez, és automatikusan belekerülnek azok az ágensek, 
amelyeken az adott monitorozó komponens telepítve van. 

• A felhasználói felület Configuration > Agent Groups menüpontja alatt 
érhetjük el az ágenscsoportokat, és itt adhatunk meg újakat is. 
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3.6 Általános beállítási feladatok (4) 

Jelentéscsoportok 
• A jelentéscsoportok lényege, hogy egyszerűsítik a riportolást, és segítik a 

monitorozott környezetet az üzleti gyakorlat szerint összerendezni. 
• A monitorokat bármilyen logika szerint csoportosíthatjuk, tipikus az 

alkalmazás, site vagy üzleti folyamat alapján történő összerendezés. 
• A jelentéscsoportokat a három típus valamelyikébe sorolhatjuk:  

• alkalmazás (application) 
• elhelyezkedés (location) 
• ügyfél (customer) 

• Ez a különböző jelentések rendszerezésénél és szűrésénél hasznos. 
• Egy monitort több jelentéscsoportnál is alkalmazhatunk, és egy 

jelentéscsoport több monitorhoz is tartozhat. 
• A jelentéscsoportokat a Configuration > Reporting Groups menüpont alatt 

érhetjük el a felhasználói felületen. 
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4. Egyebek 
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4. Egyebek (1) 
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Példakonfiguráció 
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4. Egyebek (2) 
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Érzékelés Diagnózis Lokalizálás Javítás 

A probléma pontos 
helyének 

meghatározása és a 
megfelelő szakember 

hívása. 

A részletek 
feltérképezése, és 

a probléma 
gyökerének 

meghatározása. 

A hibás 
komponens 

javítása, a javítás 
validálása, és a 
termelésbe való 

visszaállítás. 

Észleli, hogy 
egy probléma 

felmerült, vagy 
fel fog merülni. 

Elosztott alkalmazások problémáinak kezelésére vonatkozó folyamat 
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Laborkörnyezet 
Az oktatás során két VMWare virtuális gépet használunk a válaszidő nyomon 

követhetőségének megismerésére. Az alábbi táblázat mutatja a használt szoftvereket és azok 
funkcióit. 
Gépnév Szoftverek Funkciók 

tiv
ol

is
er

ve
r 

Windows 2003 Server 
IBM DB2 UDB 

WebSphere Application Server 
IBM HTTP Server 

ITCAMfRTT Management Server 
ITCAMfRTT Management Agent 

 
Java Runtime Environment 

Adobe SVG Viewer 

A menedzsmentszerver szerepét látja el. Ezen 
a gépen található az adatbázis, valamint az 
alkalmazásszerver, amit az ITCAM for RTT 
használ. 
Ugyanazt az alkalmazásszervert monito-
rozzuk, amit az RTT is használ. Saját 
alkalmazásainkon kívül a Plants by 
WebSphere nevű példaalkalmazás elérését 
monitorozzuk. Ehhez egy webszervert is 
feltelepítünk. 
A jre és SVG nézegető a jelentések 
megjelenítéséhez szükséges, internetkapcso-
lat esetén automatikusan települnek. 

tiv
ol

ip
c 

Windows XP 
ITCAMfRTT Management Agent 

Rational Robot 
 

Java Runtime Environment 
Adobe SVG Viewer 

Egy menedzsment ágenst futtatunk rajta, 
amelyen keresztül felvehetünk és 
lejátszhatunk felhasználói tevékenységeket. 
Ehhez szükséges a Rational Robot. 
Erről a gépről is elérhető a 
menedzsmentszerver felhasználói felülete, 
ekkor van szükségünk a jre-re és az SVG 
nézegetőre. 
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Szükséges Windows beállítások 
Az előre létrehozott WebSphere felhasználónak a következő jogokkal kell rendelkeznie: 
− A rendszergazdák (Administrators) csoport tagja 
− Az operációs rendszer részeként való működés (Act as part of the operating system) 
− Bejelentkezés szolgáltatásként (Logon as Service) 

Ahhoz, hogy a menedzsment ágens futtatni tudja a Rational Robotot, az ágens 
felhasználójának jogot kell adni arra, hogy hozzáférjen és futtassa a DCOM-okat. 

− dcomcnfg.exe futtatása. (<system_root>\system32) 
− A komponensszolgáltatásokat (Component Services) kinyitva Számítógépek 

(Computers), alatta Sajátgép (My Computer). 
− A Sajátgépen jobb egérgomb > Tulajdonságok (Properties) > COM-biztonság (COM 

Security) lap. 
− A Hozzáférései engedélyeknél (Access Permissions) és az Indítási és aktiválási 

engedélyeknél (Launch and Activation Permissions) is az Alapértelmezés 
módosításánál (Edit Default) adjuk hozzá az ágenst futtató felhasználót, és 
engedélyezzünk neki mindent. 

A webszerverek és az alkalmazásszerverek monitorozásához (a monitorozó komponens 
telepítése előtt) szükséges a Network Monitor driver installálása. 

− Vezérlőpult (Control Panel) > Hálózati kapcsolatok (Network Connections) > Helyi 
kapcsolat (Local Area Connection) > Tulajdonságok (Properties) 

− Telepítés (Install) 
− Protokoll (Protocol) kiválasztása és Hozzáadás (Add) 
− A listából válasszuk a Network Monitor drivert. (Ha a listában nem jelenik meg a 

driver, az azt jelenti, hogy már telepítve van.) 
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A laborkörnyezet telepítésének menete 
A szervergépre: 
− IBM DB2 UDB 8.2 telepítése 
− WAS 6.02 Express telepítése 

Az előre létrehozott WebSphere felhasználónak a következő jogokkal kell 
rendelkeznie: 

o A rendszergazdák (Administrators) csoport tagja 
o Az operációs rendszer részeként való működés (Act as part of the operating 

system) 
o Bejelentkezés szolgáltatásként (Logon as Service) 

A WAS-re a Plants by WebSphere példaalkalmazás automatikusan települ. 
− IBM HTTP Server 6.0 telepítése 
− ITCAMfRTT 6.1 Management Server telepítése 

A telepítés előtt létre kell hozni az adatbázist: 
IBM DB2 > Command Line Tools > Command Window 
<RTTMSWin_image>\disk1\utilities könyvtárba menni 
crtdb_db2.bat verziószám adatbázisnév ABusernév ABjelszó országkód Y/N WASuser 
pl. crtdb_db2.bat 8.2 RTT db2admin tivoli1 US Y Administrator 

A szerverre és az ágensre: 
− ITCAMfRTT 6.1 Management Agent telepítése 

Az ágensre 
− Rational Robot telepítése 

<MenedzsmentSzerver_install_home>/downloads/robot2003.zip fájlt kitömöríteni az 
ágensen. 

robot2005_SR5.exe futtatása Rational Robot választása, Desktop installation from CD 
image 

Licence kulcs: 
 Import a Rational License File, tallózás: Robot\ibm_robot.upd 

Ezek után lehet a monitorozó komponenseket telepíteni, és a monitorokat felépíteni. Az 
ezekhez szükséges Windows beállításokat lásd az előző oldalon. 

A jelentések megtekintéséhez szükséges még a Java futtatókörnyezet és az Adobe SVG 
nézegető. Ezek internetelérés esetén az első szükséges alkalommal települnek. 
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EAT – ITCAM Response Time Tracking – 
gyakorlat 
Általános beállítások 
Két VMWare virtuális géppel dolgozunk, amelyek saját hálózatot alakítanak ki. 

TivoliRTTServer: A menedzsmentszerver szerepét látja el. Ezen a gépen található az adatbázis, 
valamint az alkalmazásszerver, amit az ITCAM for RTT használ. Ugyanazt az alkalmazásszervert 
monitorozzuk, amit az RTT is használ. 
Felhasználói név: Administrator 
Jelszó: tivoli1 

TivoliRTTClient: Egy menedzsment ágenst futtatunk rajta. Erről a gépről is elérhető a 
menedzsmentszerver felhasználói felülete. 
Felhasználói név: TivoliUser 
Jelszó: tivoli1 

Ismerkedés a monitorozandó webalkalmazással 
A kliens gépről érjük el a Plants by WebSphere webalkalmazást. 
http://tivoliserver:9080/PlantsByWebSphere (A kedvencekben megtalálható.) 

Böngésszünk a kínálatban, vásároljunk. 

Ismerkedés a menedzsmentszerverrel 
Jelentkezzünk be a menedzsmentszerverre. 
http://tivoliserver:9082/tmtpUI (A kedvencekben megtalálható a kliensen, a szerveren az ablakon 
van hozzá parancsikon.) 
Felhasználói név: Administrator 
Jelszó: tivoli1 

Nézzük végig a bal oldali My Work főmenü pontjait, különös tekintettel következőkre: 
System Administration -> Agents 
Configuration -> Discovery 
Configuration -> Listening Monitors 

Jelentések lekérdezése 
Menjünk a Report -> Dashboard menüpontra. A NIK_PbW_J2EE_listening riport melletti jelre 
kattintva, válasszuk a Transaction Topology pontot (ha ez nincs, akkor a tranzakció megbukott, ekkor 
menjünk a Fast Path to Failure pontra). 
Bontsuk ki a navigátor elemeit. A ShoppingServlet Normal duration és Maximum duration értékét 
jegyezzük fel. 

Böngésszük a nézeteket. (Minél több forgalmat generálunk a Plants by WebSphere alkalmazáson 
keresztül, annál több adat jelenik meg.) 

Változtassuk meg a figyelő monitor J2EE küszöbértékét úgy, hogy a normális működésre hibát 
jelezzen. (Configuration -> Listening Monitors NIK_PbW_J2EE_listening-et kijelölni, combobox-ból 
Edit > Go) 
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Generáljunk forgalmat, nézzük meg a figyelmeztetést. 

Vizsgáljuk meg a többi jelentést is. 

Naplók megtekintése 
Audit log megtekintése: 
System Administration -> Log files -> a Management Server alatt Choose Logs -> audit-ms.log 
Mi volt az Administrator utolsó tevékenysége? 

Üzenet log megtekintése: 
a szerveré: System Administration -> Log files -> a Management Server alatt Choose Logs -> msg-
ms.log 
az ágensé: System Administration -> Log files -> az Agenst alatt valamelyik ágenst kiválasztva -> 
Choose Logs -> msg-ma.log 

Szűrjük a naplóbejegyzéseket úgy, hogy csak a 2010-01-01 utániakat lássuk. 
A logoknál a Filters utána jelre kattintva. 

Állítsuk be, hogy a Core common message logger üzenetei csak hiba esetén kerüljenek naplózásra. 
System Administration -> Logging Configuration 

Általános beállítási feladatok 
Hozzunk létre egy saját csoportot, melynek a szerver a tagja. 
Configuration -> Agent Groups -> Create New 

Hozzunk létre egy saját ütemezést, amely csak gyakorlat napján fut. 
Configuration -> Schedules -> Discovery or Listening a combobox-ból -> Create New 

Tegyük a felkutató monitorokat elérhetetlenné. 
Configuration -> Discovery -> a monitort kiválasztva a combobox-ból Disable 

Webszerver monitor felépítése 
A Web Response Monitor monitorozó komponens telepítve van az alkalmazásszerveren. 
Minden monitor felépítése után generáljunk forgalmat! 

Használjuk az előbb létrehozott csoportot és időzítést. 

Készítsünk felkutató monitort. 
Configuration -> Discovery, combobox-ból Web Response Monitor -> Create 

Készítsünk figyelő monitort az előbb felkutatott ShoppingServlet-hez. 
Configuration -> Discovery a megfelelőt kijelölni, combobox-ból View Discovered Transactions 
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Monitorozás robot szkriptekkel 
A menedzsment ágens és a Rational Robot már telepítve van a kliens gépen. A feladat a szkriptek 
elkészítése, feltöltése a szerverre. Valamint a monitorozó komponens telepítése, és a monitor 
felépítése. 

Rational Robot VU szkript készítése 
Készítsünk egy Rational Robot projektet.  
Start > Programs > Rational Software > Rational Administrator 
Rational Test Datastore létrehozásakor (Configure Project) Create a Test Assets részből 
Microsoft Access választása 

Futtasuk a Java Enabler-t: Start -> Programs -> Rational Software 

Vegyük fel a kívánt műveletsort. 
Start -> Programs -> Rational Software (admin, jelszó nélkül) 
A VU gombra kattintva írjuk be az Internet Explorer elérési útját. A böngésző megnyílik, hajtsunk 
végre egy vásárlást. (Felvétel előtt regisztráljunk be.) 

A felvett szkriptet lejátszhatjuk (File-> Playback) 

Töltsük fel a szerverre a szkriptet. 
Configuration > Robotic Scripts, válasszuk a Generic Window VU-t 
A fájlnév.S fájlt kell feltölteni a 
<projektmappa>\TestDatastore\DefaultTestScriptDatastore\TMS_Scripts könyvtárból. 

Generic Window monitorozó komponens telepítése és VU monitor 
létrehozása 
A szerver felületén válasszuk ki a Generic Windows monitorozó komponenst (System Administration 
-> Monitoring Components). Telepítsük az ágensre. 

A Configurations -> Robotic Scripts menüpont alatt megtaláljuk az előbb feltöltött szkriptet. Nézzük 
meg, nem baj, ha nem értjük teljesen. 

Robot monitor felépítését a Configuration -> Robotic Monitors menüpont alatt tehetjük meg. 
Válasszuk a Generic Window – VU elemet, majd Create New. 

Készítsünk új ütemezést a tesztelésnek megfelelően. 

A küszöbértékek beállításánál a következőkre legyünk figyelemmel: 
A Generic Window monitor az egész szkriptről és a szkript egyes akcióiról is gyűjt adatokat. Azonban 
itt a küszöbértékek csak az egész szkript teljesítményére állíthatók be. 
A Generic Window – VU azonban együtt tud működni más monitorozó komponensekkel (pl. J2EE), így 
az altranzakciók teljesítményadatait ott érhetjük el. 

A monitor elemzése és finomítása 
A már megismert jelentések értékelésével elemezzük a monitor értékeit, és finomítsuk a 
küszöbértékeket. 
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Elosztott rendszerek tranzakciószintű menedzsmentje — Zárthelyi 
dolgozat — ITCAM for RTT 

1.  
Kezdd el egy Client Application Tracker monitorozó komponens telepítését a szervergépre. Az 
„Agent Table” lapnál állj meg, és mentsd a képernyőképet a feladat sorszáma nevű fájlba. 
 3 pont 

2.  
Állítsd be egy J2EE monitornál, hogy figyelmeztessen arra, ha a tranzakció 4 másodpercnél 
lassabban hajtódott végre. A beállítás képernyőképét mentsd a feladat sorszáma nevű fájlba. 
 3 pont 

3.  
Készíts egy új, robotszkriptes monitorhoz tartozó ütemezést, amely minden hétköznap reggel 
8 és délután 4 között félóránként futtatja a szkriptet. Mentsd a képernyőképet a feladat 
sorszáma nevű fájlba. 3 pont 

4.  
Jelenítsd meg egy J2EE monitor által figyelt tranzakciók válaszidejét oszlopdiagramon. 
Mentsd a képernyőképet a feladat sorszáma nevű fájlba. 3 pont 

5.  
Jelenítsd meg az ágens üzenet naplófájljából a figyelmeztetéseket és a hibákat úgy, hogy csak 
az idő, a napló komolysága és a szövege látszódjon. Készíts egy képernyőképet a 
beállításokról, és egyet a megjelenített adatok egy részéről. A képeket a feladat sorszáma és 
„a”, illetve „b” nevű fájlba mentsd. 3 pont 

Hozz létre egy mappát a saját nevedre, amely tartalmazza az elkészített fájlokat. 

Név:  Neptun kód: 2010. november 2. 

 

Elosztott rendszerek tranzakciószintű menedzsmentje — Zárthelyi 
dolgozat — ITCAM for RTT 

1.  
Kezdd el egy Robotic Windows monitorozó komponens telepítését a szervergépre. Az „Agent 
Table” lapnál állj meg, és mentsd a képernyőképet a feladat sorszáma nevű fájlba. 3 pont 

2.  
Állítsd be egy J2EE monitornál, hogy hibajelzéssel hívja fel a figyelmet arra, ha a tranzakció 2 
másodpercnél lassabban hajtódott végre. A beállítás képernyőképét mentsd a feladat 
sorszáma nevű bmp fájlba. 3 pont 

3.  
Készíts egy új, figyelő monitorhoz tartozó ütemezést, amely 2010.12.05. 0:00 és 2010.12.06. 
0:00 között folyamatosan fut. Mentsd a képernyőképet a feladat sorszáma nevű fájlba. 3 pont 
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4.  
Jelenítsd meg egy J2EE monitor által figyelt tranzakciók topológiai képét. Mentsd a 
képernyőképet a feladat sorszáma nevű fájlba. 3 pont 

5.  
Jelenítsd meg a szerver (nem a szerveren lévő ágens) üzenet naplófájljából a 
figyelmeztetéseket és a hibákat úgy, hogy csak az idő, a napló komolysága és a szövege 
látszódjon. Készíts egy képernyőképet a beállításokról, és egyet a megjelenített adatok egy 
részéről. A képeket a feladat sorszáma és „a”, illetve „b” nevű fájlba mentsd. 3 pont 

Hozz létre egy mappát a saját nevedre, amely tartalmazza az elkészített fájlokat. 
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1. Mit jelent az aktív és a passzív monitorozás/megfigyelés? Írj példát a szoftver használatából. 
  4 pont 

2. Írd le, hogy milyen feladatokat lát el a menedzsmentszerver. 4 pont 

3. Mi a monitor? 3 pont 

4. Sorold fel azokat a tevékenységeket, amelyek egy figyelőmonitor felépítéséhez szükségesek. 
  4 pont 

27-30 5 
24-26 4 
20-23 3  Jó munkát! 
16-19 2 Erdélyi Krisztina 
00-15 1 

 

186



Név:  Neptun kód: 2010. november 2. 

 

© Erdélyi Krisztina, ÓE NIK 4 www.tankonyvtar.hu 

 

1. Mit jelent az ITIL terminológiában a probléma? Hogyan kapcsolódik ez a monitorozás 
témaköréhez? 4 pont 

2. Mi a monitorozó komponens?  3 pont 

3. Sorold fel azokat a tevékenységeket, amelyek egy robotszkripttel való monitor felépítéséhez 
szükségesek. 4 pont 

4. Írd le, hogy milyen feladatokat lát el a menedzsment ágens. Milyen speciális ágenst ismersz? 
  4 pont 

27-30 5 
24-26 4 
20-23 3  Jó munkát! 
16-19 2 Erdélyi Krisztina 
00-15 1 
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1. Bevezetés 
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1. Bevezetés (1) 

• Mi a célja a szoftver tesztelésének? 
– Próbáljuk definiálni a fogalmat! 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 
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1. Bevezetés (2) 

• Hibás definíciók 
"Az a folyamat, amikor megmutatjuk, hogy nincsenek hibák." 
 
"A tesztelés célja a program helyes működésének bemutatása." 
 
"A tesztelés az a folyamat, ahol meggyőződünk arról, hogy a program azt 

teszi, amit elvárunk tőle." 
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1. Bevezetés (3) 

• Ezek a definíciók fordítottak. Ha azt akarjuk megmutatni, hogy a program 
hibátlanul működik, akkor olyan teszteseteket választunk, amelyekre a 
program jól fog működni. Így viszont nem találjuk meg a hibákat, ezért a 
tesztelés nem ér túl sokat. 
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1. Bevezetés (4) 

• A szoftvertesztelés az a folyamat, amikor a hibák feltárása céljából 
futtatjuk az alkalmazást. 
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Szoftvertesztelés célja – Folytatás 

www.tankonyvtar.hu 194



• A szoftvertesztelés két fő csoportra osztható: 
– Funkcionális tesztelés 

• Győződjünk meg, hogy az alkalmazásunk hibamentes-e: 
– adott inputra adott output 
– helyes számítások 
– specifikációkban előírtaknak megfelel 
– az újonnan implementált/javított elemek milyen új hibát 

okoznak 
– Terheléstesztelés 

• Milyen hibák jönnek elő a funkcionálisan hibátlan szoftveren nagy 
terhelés alatt. 
 

 
Az órákon először nagyon röviden a funkcionális teszteléssel foglalkozunk, 

majd pedig rátérünk a terheléstesztelésre. 

1. Bevezetés (5) 

Szoftvertesztelés célja – Folytatás 
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2. Funkcionális tesztelés 
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2.1 Funkcionális tesztelés − Bevezetés 
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2.1 Funkcionális tesztelés − Bevezetés (1) 

• Hibátlan szoftver nem létezik.* 
 

• A szoftvertesztelés témaköre igen szerteágazó. A legalsó szinten van a 
tényleges teszt végrehajtása, amit az emberek általában szoftvertesztelés 
néven ismernek. Itt derül ki, hogy az alkalmazásunk az általunk elvárt 
válaszokat adja-e a feltett kérdésekre. A szoftverek tesztelése azonban 
több annál, hogy ötletszerűen kattintunk az alkalmazásban, hátha találunk 
valami hibát.  

• A hatékony tesztelés legfontosabb eleme a tervezés. Meghatározni, hogy 
egy adott funkciónak mi az elvárt működése, megállapítani, hogy ez 
hogyan ellenőrizhető (mind az, hogy bekövetkezik, és az is, amikor nem), 
milyen bemenetre milyen választ kell kapnunk, majd kialakítani azokat a 
paramétereket, amelyekkel a válasz minősége pontosan meghatározható. 
Ezt követően a tesztelés manuális, kattintós része már nagyon egyszerű 
feladat. 

• Összetett alkalmazások esetében fontos a hibák követése – vagyis, hogy 
egy hiba mikor került a rendszerbe, mikor javították ki, nem jött-e elő 
ismét egy későbbi verzióban. 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 
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2.1 Funkcionális tesztelés − Bevezetés (2) 

Van egy alkalmazásunk, amelyik három egész számot vár a felhasználótól, 
amik egy háromszög oldalai. A megadott oldalhosszok alapján eldönti, 
hogy az adott háromszög: 

– általános háromszög (minden oldala különböző) 
– egyenlő szárú háromszög (két oldala egyenlő) 
– egyenlő oldalú háromszög (mindhárom oldala azonos) 

 
A feladat:  
Készítsen teszteseteket (vagyis három beadandó számot), amelyekkel 

ellenőrizhető a program helyes működése. 
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2.1 Funkcionális tesztelés − Bevezetés (3) 

• 15 különböző esemény 
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2.1 Funkcionális tesztelés − Bevezetés (4) 

• Lehetséges tesztesetek, amelyeket ki kell próbálni: 
1. Érvényes általános háromszög (pl. 4, 7, 9) 
2. Érvényes egyenlő szárú háromszög (6, 8, 8) 
3. Érvényes egyenlő oldalú háromszög (5, 5, 5) 
4. Legalább három teszteset egyenlő szárú háromszögre, ahol az azonos 

szárak minden permutációja megjelenik (3, 3 ,4 ; 3, 4, 3; 4, 3, 3). 
5. Valamelyik érték nulla 
6. Valamelyik érték negatív 
7. a + b = c (ha 1, 2, 3-ra általános háromszöget mond, az nem jó) 
8. Legalább három eset az előzőre, ahol a legnagyobb eredmény minden 

helyen előfordul (1, 2, 3; 1, 3, 2; 3, 1, 2). 
9. a + b < c (pl. 1, 2, 8 – nem háromszög) 
10. Legalább három eset az előzőre, mindenféle permutációban 
11. Minden érték nulla 
12. Nem egész beadott értékek (2.3, 4.6, 3.2) 
13. Nem elegendő beadott érték (három szám helyett csak kettő) 
14. Valamelyik érték nem szám 
15. Írtunk-e minden tesztesethez elvárt eredményt? 
 
  

 
 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Bemelegítő feladatmegoldás 
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Különböző vizsgálatok alapján:  
• A HW költségek csökkennek 
• A gépek gyorsulnak 
• A SW fejlesztés költségei mégis nőnek  

•  nagyobb gépek, komplexebb rendszerek  
•  a minőség biztosítása még fontosabb 

2.1 Funkcionális tesztelés − Bevezetés (5) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Miért drága a szoftverfejlesztés? 
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Forrás: [1]  

2.1 Funkcionális tesztelés − Bevezetés (6) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

IT projektek sikeressége (idő/költségvetésen belül)  
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2.1 Funkcionális tesztelés − Bevezetés (7) 

• Az előző ábra mutatja, hogy milyen arányban voltak sikeresek a 
szoftverfejlesztési projektek. Három lehetséges kimenet: sikeres, 
sikertelen, kihívásokkal küszködő.  

– Sikeres, ha minden működött és időben készen volt az alkalmazás. 
– Kihívásokkal küszködő, ha elcsúszott a fejlesztés, többe került, 

részfeladatok nem lettek megvalósítva (vagy nem úgy, ahogy 
eredetileg kellett volna). 

– Sikertelen, ha hosszú fejlesztés után végül törölték a munkát. 
• Az ábrából látható, hogy a sikeres projektek száma nem nőtt. Ez nagyon 

nagy pluszkiadást ró az iparágra, ami komoly drágulást eredményez.   

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

IT projektek sikeressége (idő/költségvetésen belül) – Folytatás  
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Sikeres projektek sikerességének okai: 
• Kellő támogatottság (18%)  
• Megrendelővel való kapcsolattartás (16%)  

 
  

2.1 Funkcionális tesztelés − Bevezetés (8) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

IT projektek sikeressége (idő/költségvetésen belül) – Folytatás  
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Forrás: [1]  

2.1 Funkcionális tesztelés − Bevezetés (9) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Hibák bevezetése/fellelése 
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Leggyakrabban előforduló hiba: 
• A probléma már az  igények összeállításakor megjelenik. 

A világosan meghatározott célok segítenek a sikeres munkavégzésben. 

2.1 Funkcionális tesztelés − Bevezetés (10) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Hibák bevezetése/fellelése – Folytatás 
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Forrás: [1]  

2.1 Funkcionális tesztelés − Bevezetés (11) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Hogyan ne vezessük a projektünket? (1)  
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2.1 Funkcionális tesztelés − Bevezetés (12) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Forrás: [1]  

Hogyan ne vezessük a projektünket? (2) – Folytatás  
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2.1 Funkcionális tesztelés – Bevezetés (13) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Forrás: [1]  

Hogyan ne vezessük a projektünket? (3) − Folytatás  
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2.1 Funkcionális tesztelés – Bevezetés (14) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Forrás: [1]  

Hogyan ne vezessük a projektünket? (4) − Folytatás  
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Az eredmény:  
Hosszas fejlesztés után van egy elégedetlen ügyfelünk, rengeteg 
elpazarolt erőforrásunk, és egy megoldásunk, ami  nem jó semmire. 
 
Mindez azért, mert a pontos specifikáció elmaradt. 

2.1 Funkcionális tesztelés – Bevezetés (15) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Hogyan ne vezessük a projektünket? (5) − Folytatás  
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Néhány iterációs lépés után aztán talán sikerül elkészíteni a terméket, 
amire a megrendelő vágyott. 
 
 
 
 
 
 
Miért baj ez, amennyiben végül a termék megfelelő lesz? 

2.1 Funkcionális tesztelés – Bevezetés (16) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Hogyan ne vezessük a projektünket? (6) − Folytatás  
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Forrás: [1]  

2.1 Funkcionális tesztelés – Bevezetés (17) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Hibajavítási költségek 
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Forrás: [1]  

2.1 Funkcionális tesztelés – Bevezetés (18) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Szoftvertesztelés fejlődése 
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Legkorszerűbb módszer, a rendszert üzleti folyamatokra bontják fel, és 
ezeket az egységeket tesztelik. 
 
Üzleti folyamat pl. utazási irodánál a repülőjegy-vásárlás: 

• Bejelentkezés 
• Indulási paraméterek kiválasztása 
• Érkezési paraméterek kiválasztása 
• Járatválasztás 
• Bankszámla adatok megadása 
• Kijelentkezés 

2.1 Funkcionális tesztelés – Bevezetés (19) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Üzletifolyamat-alapú tesztelés 
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White box 
 A tesztelő (tipikusan a programozó) tudja, hogy a tesztelendő kód mit 
csinál, hogyan működik. 
 Pl. Annak ellenőrzése, hogy adott inputra megfelelő-e az output. 
 
Black box 
 A tesztelő nem tudja, hogy a tesztelt funkció hogyan működik. 
 Általában külön személyek végzik. 

2.1 Funkcionális tesztelés – Bevezetés (20) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Tesztelési módszerek 
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• Requirements verification 
• Megrendelő: Mit szeretnék ettől a funkciótól? Mikor jó? 
• Mérhető eredmények megállapítása 

• Unit test (white box)  
• A kód terv szerinti működését nézi, elemenként 

• Integration test (black box)  
• Business Function test 

• Üzleti folyamatok ellenőrzése 
• Business Process test 

• Üzleti eljárások (belső működés tesztelése)  
• System test 

•   A rendszer egészének működését ellenőrző teszt 
• Performance test 

•   Helyesen működő alkalmazást vizsgáljuk abból a szempontból, 
hogy hogyan reagál egy adott terhelés esetén. 

• User Acceptance test 
•  Végső teszt, ami alapján a megrendelő eldöntheti, hogy az 

alkalmazást elfogadja-e. 

2.1 Funkcionális tesztelés – Bevezetés (21) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Teszttípusok 
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• JUnit − unit tesztek  
• Eljárásoknak adott bemeneti érték, ellenőrzéssel 

• Bugzilla 
• Hibakövetés 

• HP Quality Center (Business Process Testing)  
• Közös felületet ad a teljes tesztelési projektnek, a specifikációtól kezdve 

a hibakövetésig. 
• Kiváltja a korábbi megoldásokat (Word, Excel) . 

• HP Quick Test Professional 
• Automatizált tesztelést tesz lehetővé. 
• Új kiadások régi funkcióinak tesztelésére alkalmas. 

2.1 Funkcionális tesztelés – Bevezetés (22) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Tesztelést segítő alkalmazások 
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2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center 
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Minőség biztosítás lépései 

Forrás: [2]  

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (1) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

HP Quality Center 5 lépést ajánl a fejlesztési projektben: 
•  Kiadások meghatározása: Készítsünk egy tervet a különböző verziók kiadási 
ciklusairól. 

•  Követelmények meghatározása: Funkcionális és teljesítménybeli elvárások 
meghatározása. 

•  Tesztek tervezése: Olyan tesztek meghatározása és implementálása, amelyek 
segítségével a követelmények teljesítése pontosan mérhető. 

•  Tesztek lefuttatása: A megtervezet tesztek időzítése, megszervezése, 
futtatása. 

•  Hibakövetés: A megtalált hibák központi gyűjtése és figyelemmel kísérése. 
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Tesztelendő alkalmazás 
Flight! (Start menü\HP Software\Flight) 
 
Teszteljük, működik?  

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (2) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Mintaalkalmazás 
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Releases – Kiadások: különböző verziók kezelése 

Requirements – Követelmények: specifikáció egyes elemei 

Test Plan – Tesztelési terv: a specifikáció ellenőrzésének módja 

Test Lab – Teszt labor:  betervezett tesztek összeállítása 

Defects – Hibák: az előjövő hibák nyilvántartása 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (3) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

HP Quality Center ismertetése (1) 
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A tesztelés első lépése a kiadások és ciklusok meghatározása. 
Minden kiadás (Release) a szoftver egy nagyobb mérföldkövét jelenti, amiben 
különböző funkciók egyszerre jelennek meg.  
A ciklusok az egy kiadáson belüli fejlesztést bontják több szakaszra annak 
alapján, hogy éppen milyen tesztelésre van szükség (modulok tesztje először, 
később a fontos funkciók mélyen, aztán a teljes alkalmazás áttekintően).  

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (4) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Kiadások és ciklusok meghatározása 
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A követelményekben lényegében a specifikáció egyes elemei  
szerepelnek – milyen funkciókkal kell a szoftvernek bírnia,  
és milyen feltételeket kell teljesítenie. 
Ez nyújtja a kiindulást a tesztelő csapat számára. 
 
A követelményeket fa struktúrában ábrázolja a program  
(ez a requirement tree). 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (5) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Követelmények meghatározása 
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Létrehozni: Cruise Reservation 
 Cruise Search 
 Linkelni a Cycle 1,2,3-hoz. 
 
Grid view, detailed view, filter 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (6) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

HP Quality Center ismertetése (1) 
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A specifikációból kialakított követelményrendszer elkészítése után  
a tesztek tervezése a következő lépés. Ennek keretében az összes  
teljesítendő követelményre ki kell dolgozni egy tesztet,  
amivel a követelménynek való megfelelés ellenőrizhető. 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (7) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Tesztek tervezése 
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Tesztesetek hozzákötése a requirementekhez. 
Test Plan\Mercury Tours Site\HTML Pages\Forms 
Design steps: Leírja, mit kell figyelnie a felhasználónak. 
(step name, description, expected result – Mihez van 
hozzákötve a requirement ágon?)  

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (8) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Requirement coverage – mintafeladat 
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A kidolgozott teszteket lefuttatva képet kaphatunk 
 a szoftver működéséről. 
A teszt futtatása történhet kézi úton vagy automatikusan. 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (9) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Tesztek futtatása 
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Bevezető feladat: Nézzük meg, hogyan futtatható egy teszt. 
Test lab\Manualt választani 
Kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat. 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (10) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Test lab – mintafeladat 

www.tankonyvtar.hu 230



• Kiadások meghatározása 
• Követelmények meghatározása 
• Teszttervezés 
• Tesztfuttatás 
• Hibakövetés 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (11) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Szoftvertesztelés fázisai 
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• Például: 
•  Fizetési módok – készpénz, átutalás, bankkártya 

• Kiindulási alap, aminek segítségével a projekt meghatározható, az 
eredmények értékelhetőek, a sikeresség mérhető. 

• Munka elején a követelményeket alaposan kell elkészíteni. 
 Ugyanarról beszéljen a megrendelő és a kivitelező. 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (12) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Tesztkövetelmények  (test requirements)  
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• Részletesen meghatározzák a szükséges tesztelni való komponenseket. 
• Ezen alapul a teljes rendszer tesztelése. 
• Jól kialakított követelményrendszer előnyei: 

– Segíti a fejlesztést és a tesztelést. A fejlesztő csapat ismeri az 
elvárásokat, nem kell improvizálni. 

– Jól elkészített specifikáció esetén nem kell folyamatosan bővítgetni azt. 
– A különböző csoportok (fejlesztők, megrendelők, marketing részleg, 

dokumentálók stb.)  közös nevezőre juthatnak, ezt dokumentálhatják. 
– Idő és pénz takarítható meg (mérj kétszer, vágj egyszer) . 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (13) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Tesztkövetelmények  (test requirements) − Folytatás  
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2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (14) 

• Egy jól használható követelmény legyen. 
 Minden követelményt úgy kell megfogalmazni, hogy megfeleljen a 

következő paramétereknek: 
• Egyedi  –  Csak ez írja le ezt a célt? 
• Precíz  –  Vannak benne többféleképpen értelmezhető 

  kifejezések? 
• Körülhatárolt –  Vannak benne jól meghatározott  

  határok? 
• Tesztelhető –  Lehet egy vagy több tesztesetet   

  készíteni, amivel ez a paraméter mérhető? 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Hasznos követelmény 
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2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (15) 

• Példa: 
 „A rendszer válaszideje legyen minden esetben elfogadható, minden 

kritikus tranzakció esetében.” 
 
 Egyedi? 
 Precíz? 
 Körülhatárolt? 
 Tesztelhető? 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Tesztkövetelmény 
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2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (16) 

• „A rendszer válaszideje legyen minden esetben elfogadható, minden 
kritikus tranzakció esetében.” 
 

• Melyik válaszidő? 
– Szerver válaszidő? 
– Kattintástól eltelt idő? 
• Milyen tranzakciók? 
• Mi az elfogadható? 
– 0.1 sec? 
– 1 perc? 
• Milyen környezetben? 
• Készítsünk jobbat! 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Tesztkövetelmény − Folytatás 
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2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (17) 

• „A felhasználó kattintásától a teljes végrehajtásig eltelt idő nem lehet hosszabb 
3 másodpercnél 25 egyidejű felhasználó esetén az Insert, Update és Delete 
tranzakcióknál egy 1.73GHz-es 1GB rammal ellátott számítógépen.” 
 

• Egyedi? – Talán, nem ismerjük a többit. 

• Precíz? – Elfogadható idő: 3 másodperc, kritikus tranzakciók: insert, update és 
delete 

• Körülhatárolt? – end-to-end válaszidő 

• Tesztelhető? – minimum rendszer megadva, egyéb körülmények megadva 
(userek) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Tesztkövetelmény − Folytatás 
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2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (18) 

• Hierarchikus lista 
– Funkcionálisan összetartozó egységek a főágon 
– Ezekhez tartozó funkciók az utódok 

• Pl.: 
– Felhasználói profilkezelés 
– Szállásfoglalás 
– Repülőjárat-kezelés 

• Járatkeresés 
– Keresési opciók 
– Elérhető járatok listája 

• Járatfoglalás 
– Utas neve 
– Szállítási cím 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Requirements tree 
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• Requirement tree építése 
• Bejelentkezés: alex_qc – üres jelszó 
• Demo projekt 
• Requirementshez adjuk hozzá: 

– Req\MercuryTools\Profile Management\Registration 
• vásárlás és számlázás (functional)  
• utazási preferenciák (functional)  
• Profile editing: PUB information update 
• Profile editing: TRAPRE information update 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (19) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Hasznos követelmény 
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• Filter  
– Feladat: Keressük ki az alex_qc által az utóbbi két napban elkészített 

követelményeket. 
– (set filter gomb)  
– Sorba rendezést is megcsinálni. 

• Ezután ne felejtsük a clear filterrel kitörölni. 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (20) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Szűrés, sorba rendezés 
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• Purchase and billinghez kössünk hozzá csatolmányt: 
• Snapshot 
• System info 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (21) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Csatolás 
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• Hozzá van adva két követelmény, a többit importáljuk egy Excel-
táblázatból. 

• http://nik.bmf.hu/gwindisch/ama/Book1.xls 
• book1.xls-t letölteni, megnyitni 
• Kijelöl (adatokat), tools\export to quality center 
• http://localhost:7001/qcbin a szerver 
• Map létrehozása (Type a new map name)  
• Ellenőrizzük az eredményt. 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (22) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Import Excelből 
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• Kiadások meghatározása 
• Követelmények meghatározása 
• Teszttervezés 
• Tesztfuttatás 
• Hibakövetés 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (23) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Szoftvertesztelés fázisai 
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Define  
Test Subject 

Design 
Tests 

Create Requirements 
Coverage 

Design 
Test Steps 

Automate 
Tests 

Analyze 
Test Plan 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (24) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Teszttervezés 
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Define  
Test Subject 

Design 
Tests 

Create Requirements 
Coverage 

Design 
Test Steps 

Automate 
Tests 

Analyze 
Test Plan 

Test subject: 
A program túl nagy, hogy egyszerre legyen tesztelhető. 
Osszuk fel alrészekre, funkcionalitás mentén 
szétdarabolva (subject). 
Pl. Repülőjegybolt funkciói: 

• Járatkereső 
• Helyfoglalás 
• Járat-visszaigazolás 
• Járat árszámítás 

 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (25) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 
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Define  
Test Subject 

Design 
Tests 

Create Requirements 
Coverage 

Design 
Test Steps 

Automate 
Tests 

Analyze 
Test Plan 

Az előzőekben létrehozott subjectekhez teszteket 

alakítunk ki. 

 

Pl. Repülőjegybolt-alkalmazás Járatkeresés moduljához 

tartozó tesztek: 

• Légitársaság-választás 

• Indulási- és érkezésiidő-választás 

• Járatválasztás 

• Járat idejének kiválasztása 

• Utasok száma 

 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (26) 
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Define  
Test Subject 

Design 
Tests 

Create Requirements 
Coverage 

Design 
Test Steps 

Automate 
Tests 

Analyze 
Test Plan 

A létrehozott teszteket hozzá kell kötni a specifikáció 

bizonyos elemeihez. 

 

Ezzel érhető el, hogy a specifikáció minden elemének 

megfeleljen az alkalmazás. 

 

Pl. Mintaalkalmazásban a Registration test subject lefedi 

a Customer Personal Information részt a requirementek 

közül. 

 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (27) 
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Define  
Test Subject 

Design 
Tests 

Create Requirements 
Coverage 

Design 
Test Steps 

Automate 
Tests 

Analyze 
Test Plan 

Az egyes tesztek lépéseit le kell írni. 

• Lépés neve 

• Hova kell kattintani/mit kell beírni (description – 

Felhasználó névhez írja be, hogy Kovács.) 

• Elvárt eredmény leírása (expected result – Amikor 

a felhasználó az ok-ra kattint, akkor bezáródik az 

ablak.) 

A teszt lehet manuális vagy automatikus. 

Manuális akkor jó, ha kell valami tudás hozzá vagy nem 

ismert az eredmény. 

Pl. Nézzük meg, hogy érthető-e (felhasználóbarát) egy 

űrlap. 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (28) 
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Define  
Test Subject 

Design 
Tests 

Create Requirements 
Coverage 

Design 
Test Steps 

Automate 
Tests 

Analyze 
Test Plan 

Ugyanazon teszt lejátszása gyorsan. 

Bemenő paraméterekkel lehet játszani 

(input mező sokfajta szöveghosszal stb.) 

már jól működő alkalmazáshoz. 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (29) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 
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Define  
Test Subject 

Design 
Tests 

Create Requirements 
Coverage 

Design 
Test Steps 

Automate 
Tests 

Analyze 
Test Plan 

Mérni – mérni – mérni 

 Nézzük át a teszteseteinket. 

 Jók-e? 

 Megfelelnek-e a specifikációknak? 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (30) 
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Test Plan tree 
• Projekt tesztelésének grafikus megjelenítése 
• Hierarchikus reprezentációt mutat 

Subject\test\test step 
Requirements: convert to test 

• Automatikus konvertálás 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (31) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 
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Teszttípusok 

Quality Centerben az egyes tesztek különböző típusúak lehetnek. Az 

alkalmazás a következő fajtákat képes kezelni: 

• Manual 

• WR-Automated 

• LR-Scenario 

• QuickTest 

• Stb. 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (32) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 
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• Minden lépést be kell venni, ami a használathoz kell. 

• Aktív mondatokat írjunk. 

• Lépésenként egy feladat (1. írjunk be nevet, 2. írjunk be dátumot stb.) 

• Konzisztens terminológia 

• Ne maradjon ki lépés. 

• Csak olyan felirat legyen, ami létezik. 

• Legyen meghatározva pass/fail  

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (33) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 
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• Paraméterezéssel megoldható, hogy a teszt másképpen viselkedjen 

minden futtatás alkalmával (dinamikus adatok használata). 

• Változó adatok esetén nem kell készítéskor definiálni azokat az értékeket, 

hanem futtatáskor is előállíthatóak. 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (34) 
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• Tesztjeink hozzáköthetőek az egyes követelményekhez, így a tesztek 

sikerességei alapján azonnal látható, hogy melyik követelmény teljesül, 

melyik nem. 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (35) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Teszttervezés − Link test to requirement 

www.tankonyvtar.hu 255



• Hozzunk létre egy tesztet. 

• Test Plan\Profiling 

• Create new test: utazási beállítások frissítése 

• Kössük hozzá a hasonló nevű requirementhez. 

• Requirement Coverage 

• Leírás: Ennek a tesztnek a segítségével megállapítható a felhasználói 

beállítások változtathatósága. 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (36) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 
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Első lépés 

• 1. Connect and signon meghívása (Az összes lépés, ami abban szerepel, 

itt is meg fog jelenni.) 

• Call to test, select a test, profiling\Connect and signon 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (37) 
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Második lépés 

• Név:  

• Nyisd meg az „Edit Profile” oldalt. 

• Magyarázat:  

• Kattints a menüsorból arra az ikonra. 

• Elvárt eredmény:  

• Megjelenik a tulajdonságok szerkesztése ablak, és látszódik a 

felhasználó neve és e-mail címe. 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (38) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Teszt elkészítése − Folytatás 

www.tankonyvtar.hu 258



Harmadik lépés 

• Név:  

• Nyisd meg az „Edit Travel Preferences” oldalt. 

• Magyarázat:  

• Kattints az „Edit Profile” oldal alján található „Edit Travel Preferences” 

gombra. 

• Elvárt eredmény:  

• Az utazási tulajdonságokat beállító lap jelenik meg, mutatván a 

felhasználó beállításait. 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (39) 
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Negyedik lépés 

• Név:  

• Változtasd meg a felhasználói profilt. 

• Magyarázat:  

• Válassz másik alapértelmezett repteret. 

• Válassz másik alapértelmezett helytípust. 

• Kattints a „Submit” gombra. 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (40) 
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Ötödik lépés 

• Név:  

• Ellenőrizd a megváltoztatott profilt. 

• Magyarázat:  

• Ebben a lépésben meg kell győződni, hogy a beállítások 

megváltoztak. 

• Elvárt eredmény:  

• Amennyiben az előbbiekben beállított értékek látszódnak a 

rendszeren, úgy ez a lépés sikeres. 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (41) 
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• Kiadások meghatározása 

• Követelmények meghatározása 

• Teszttervezés 

• Tesztfuttatás 

• Hibakövetés 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (42) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 
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• Teszt set 

• Az előzőekben elkészített teszteseteinket csoportba rendezhetjük. 

• A tesztek futtatása ezen csoportok futtatását jelenti. 

• Összetartozó funkciók szerinti csoportosítás 

• Mercury Tours Functionality 

• Tesztelési célok szerinti csoportosítás 

• Release 10.5 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (43) 
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Create 
Test Sets 

Schedule Runs 

Analyze Results 

Run Tests  
Manually 

Run Tests 
Automatically 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (44) 
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Create 
Test Sets 

Schedule Runs 

Analyze Results 

Run Tests  
Manually 

Run Tests 
Automatically 

Különböző csoportokat definiálhatunk. 

A csoportokban az összetartozó tesztek 

helyezhetők el. 

Pl. Program alapfunkciói: 

• Bejelentkezés 

• Megrendelés ablak 

• Járatkereső ablak 

• Kijelentkezés 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (45) 
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Create 
Test Sets 

Schedule Runs 

Analyze Results 

Run Tests  
Manually 

Run Tests 
Automatically 

Az egyes feladatok sorrendjét és pontos 

idejét is be lehet állítani. 

 A továbblépési feltételek 

megszabhatóak. 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (46) 
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Create 
Test Sets 

Schedule Runs 

Analyze Results 

Run Tests  
Manually 

Run Tests 
Automatically 

A „fontos” lépés: A tesztelő elkezdi az 

alkalmazás tesztelését. 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (47) 
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Create 
Test Sets 

Schedule Runs 

Analyze Results 

Run Tests  
Manually 

Run Tests 
Automatically 

Automata tesztek futtatása 

Automatizálható: 

• Új verziókban régi funkció 

• Módosításkor a többi funkcionalitás 

helyességének ellenőrzése. 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (48) 
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Create 
Test Sets 

Schedule Runs 

Analyze Results 

Run Tests  
Manually 

Run Tests 
Automatically 

A tesztek eredményeinek megtekintése, 

azok értékelése. 

Mi okozta a hibás lépést? 

• Hibás alkalmazás? 

• Hibás teszt lépés? 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (49) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 
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• Tesztfajták 

• Sanity: teljes alkalmazás széleskörű (nem túl mély) tesztelése 

• Pozitív tesztek: Bejelentkezés, jegy foglalása, kijelentkezés megy-e? 

• Regression: főbb funkcionalitások mélyebb tesztelése 

• Pozitív és negatív tesztek (Megpróbáljuk tönkretenni a programot 

gonosz viselkedéssel.) 

• Advanced: széleskörű, mély tesztelés 

• Pozitív és negatív tesztek 

• Idő függvényében 

• Funkciók: egyetlen szolgáltatás alapos tesztelése 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (50) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 
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www.tankonyvtar.hu 270



• Test set tree: 

• Megszokott fa struktúra, a tesztcsoportok vannak itt. 

• Az egyes foldereket hozzá lehet rendelni a ciklusokhoz (releases\cycle). 

• Test Lab gomb az alkalmazásban 

• Test Set properties: beállítható mindenféle 

• Kezdő és végdátum beállítható (Releasesnél a teljeset is állítani kell hozzá.) 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (51) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 
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• Teszt hozzáadása 

• On failure beállítása 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (52) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 
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• Execution Grid 

• Itt tudjuk hozzárendelni a teszteket. 

• Rendeljünk hozzá párat! 

• Oszlopokban az eredmények 

• Test set állapotok: 

• No run 

• Passed 

• Failed 

• Reset test set: Minden eredményt No runra vinni. 

• Purge wizard: Az összes régi teszt eredményt kitörölni. 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (53) 
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• Tesztek időzítése 

• Execution Flow\Schedule Tests 

• Időzítés és feltételes indítás is adható 

• Szaggatott nyíl: 

Mindenképp fusson az előző 

után. 

• Kék nyíl: Lefutás esetén 

induljon. 

• Zöld nyíl: Passed esetén 

fusson. 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (54) 
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• Automatikus tesztfuttatás: 

• A meghatározott sorrendben futnak (későbbi anyag). 

• Futtatás a „manual runner” nevű tool segítségével. 

• Válasszunk ki egyet, run test set, run manual test. 

 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (55) 
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• Mercury Tours Web Site 

• Functionality and UI 

• Nézzük meg a különböző lehetőségeket emitt. 

• Execution flow – másképp néz ki mindháromnál 

 

 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (56) 
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• Mercury Tours Web Site 

• Functionality and UI 

• Az UI nevű futtatási sorrendjét rendezzük át: 

• Rendezzük szép sorba a mercury tours UI-t. 

• A Signon legyen az első, ami elindul, reggel nyolckor. 

• Utána minden akkor induljon el, hogyha az előző sikeresen lezárult. 

• Próbáljuk ki! 

• Run Manually 

• Egyik lépéshez fűzzünk hibát (Add Defect). 

 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (57) 
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• Kiadások meghatározása 

• Követelmények meghatározása 

• Teszttervezés 

• Tesztfuttatás 

• Hibakövetés 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (58) 
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Add Defects 

Review  
New Defects 

Repair  
Open Defects 

Test  
New Build 

Analyze  
Defect Data 

A hibák időbeni észrevétele, és a rendszerbe való 

felvétele nagyon fontos az egész projekt 

szempontjából. 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (59) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 
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Add Defects 

Review  
New Defects 

Repair  
Open Defects 

Test  
New Build 

Analyze  
Defect Data 

Amennyiben egy hiba előkerül, azt az „Add New 

Defect” gombbal bárhonnan hozzá lehet adni a 

projekthez.  

A hiba hozzákötődik az adott kiadáshoz és 

ciklushoz, valamint test sethez, teszthez és 

követelményhez is. 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (60) 
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Add Defects 

Review  
New Defects 

Repair  
Open Defects 

Test  
New Build 

Analyze  
Defect Data 

Az újonnan bekerülő hibát a tesztmérnök átnézi: 

• Valóban van hiba? 

• Nincs még ugyanez felvéve? 

• Milyen prioritás? 

Status állítása: 

• Open: hiba 

• Fixed: elvileg megcsinálták 

• Closed: javítás ellenőrizve 

 

 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (61) 
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Add Defects 

Review  
New Defects 

Repair  
Open Defects 

Test  
New Build 

Analyze  
Defect Data 

Open státuszú hibák kijavítása (fejlesztők 

feladata). 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (62) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Hibakezelés − Folytatás 

www.tankonyvtar.hu 282



Add Defects 

Review  
New Defects 

Repair  
Open Defects 

Test  
New Build 

Analyze  
Defect Data 

A Fixed státuszú hibák átnézése. Amennyiben 

valóban megjavult, úgy Closeddé tesszük, ha nem, 

akkor Reopen (vissza a feladónak). 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (63) 
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Add Defects 

Review  
New Defects 

Repair  
Open Defects 

Test  
New Build 

Analyze  
Defect Data 

A hibák számossága folyamatosan áttekinthető. 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (64) 
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Hiba hozzáadása 

Hiba áttekintése 

Hiba kijavítása 

Új verzió tesztelése 

Hiba lezárása 

Javítás 
szükséges? 

Megjavult? 

Nem 

Nem 

Igen 

Igen 

Új  
(New) 

Nyitott 
(Open / Reopen) 

Javítva  
(Fixed) 

Lezárva / Elutasítva 
(Closed / Rejected) 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (65) 
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• Név 

• Leírás 

• Kötődés 

• Követelményhez 

• Teszthez (test sethez) 

• Kiadáshoz 

• Észrevétel/javítás ideje 

• Kinek kell megjavítani 

• Ki találta meg 

 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (66) 
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• Keressük ki a hozzáadott hibánkat. 

• Keressünk hozzá hasonlót (nyelv miatt nem biztos, hogy lesz). 

• Kössük hozzá egy követelményhez. 

• Keressünk rá az összes new állapotú hibára. 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (67) 
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• Kiadások meghatározása 

• Követelmények meghatározása 

• Teszttervezés 

• Tesztfuttatás 

• Hibakövetés 

• Az analízis az egész munkát átszövi. 

Reporting and analysis 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (68) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK www.tankonyvtar.hu 288



• Quality Centerrel könnyedén nyomon követhető a projekt aktuális állása. 

• Grafikonok és dokumentáció gyártása gyors. 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (69) 
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• Készítsünk jelentést azokról a követelményekről, amelyek prioritása „5-

Urgent”. 

• Requirements\Analysis\Standard Report 

• Készítsünk grafikont, amin látható az összes követelmény, amit alex_qc 

hozott létre. 

• Készítsünk grafikont a tesztesetek alapján. 

2.2 Funkcionális tesztelés – HP Quality Center (70) 
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3. Terheléstesztelés 
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3.1 Terheléstesztelés – Bevezetés 
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Az utóbbi 20 évben a számítógépes alkalmazások a munka automatizálásának 
eszközeivé váltak. 
A munka hatékonysága és a termelékenység jelentősen növekedett. 
Az együttműködés és az információ megosztása a gazdasági fejlődés 
hajtóerejévé vált. 
Az információmegosztás és a tranzakciófeldolgozás a vállalatok üzletileg 
kritikus alkalmazásai lettek. 
 
A szoftverfejlesztés technológiája sokat fejlődött az elmúlt évtizedekben, de az 
alkalmazások bonyolultsága is jelentősen növekedett. 
A mai alkalmazások számtalan komponens összehangolt és hibátlan 
működését feltételezik. 
Az alkalmazások bonyolultsága és a hibák előfordulásának lehetősége között 
szoros korreláció van. 
Az alkalmazások bonyolultságának növekedésével a hibák feltárása egyre 
nehezebbé válik. 
 

3.1 Terheléstesztelés – Bevezetés (1) 
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A gyorsan változó üzleti követelményekhez állandóan alkalmazkodni kell. 
Ez együtt jár a számítógépes alkalmazások gyakori (éves, havi, heti) 
változtatásával. 
A szoftverek gyakori változtatása jelentős kockázattal jár, amely az üzleti 
folyamatokon kívül a szoftverfejlesztési folyamatot is érinti. 
A funkcionális működés és a terheléstesztelés automatizálása a 
szoftverfejlesztés folyamatának részévé vált. 
 

3.1 Terheléstesztelés – Bevezetés (2) 
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3.1 Terheléstesztelés – Bevezetés (3) 

Lassú a rendszer!  
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Megoldás? 

3.1 Terheléstesztelés – Bevezetés (4) 

Lassú a rendszer!  
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Megoldás: ún. VMV* módszer 
 

* Vegyünk még vasat! 

3.1 Terheléstesztelés – Bevezetés (5) 

Lassú a rendszer!  
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3.1 Terheléstesztelés – Bevezetés (6) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Komplex webalkalmazás-architektúra 
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3.1 Terheléstesztelés – Bevezetés (7) 

A terheléstesztelés 
• A funkcionálisan hibátlan alkalmazás nagyon gyakran az élesbe állítás után 

tönkremegy. 
• Túl sok user kapcsolódott. 
• Egyszerre csináltak dolgokat. 

• Lassú, használhatatlan lesz a rendszer. 
 

• Terheléstesztelés segítségével meggyőződhetünk arról, hogy hogyan 
reagál az alkalmazás az egyidejű, nagyszámú kérésekre. 

 
 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 
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3.1 Terheléstesztelés – Bevezetés (8) 

Teljesítménytesztelés osztályozása 
• A teljesítménytesztelést kétféle csoportra oszthatjuk annak megfelelően, 

hogy mi a célunk vele. 
• Terheléstesztelés (Load testing) –  Ebben az esetben az elvárt 

terhelést szimulálják, és ezzel ellenőrzik, hogy a rendszer teljesíti-e a 
szerződésben vállalt feltételeket. 

• Pl. SLA kimondja, hogy egy adott tranzakció esetén 400 
felhasználónál a válaszidő 2 másodperc lehet, akkor lemérik 400 
felhasználóval az adott tranzakciót. 

• Stresszteszt - Stresszteszt esetében az alkalmazás teherbírására 
kíváncsiak –  nem az a kérdés, hogy kibír-e adott számú usert, hanem 
hogy hány user kell a teljes tönkremenetelhez.  
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Mit jelent a terheléstesztelés? 
• A több (sok) összetevőből álló hardver/szoftver rendszer viselkedésének 

vizsgálata valós vagy a valóshoz közeli terhelés alatt. 
• A szűk keresztmetszetek feltárása. 
• A hibák kiküszöbölése a rendszer üzembe helyezése előtt. 
 

Miért kell automatizálni a terheléstesztelést? 
• Csökkenteni kell az alkalmazások, frissítések és javítások üzembe 

helyezésének kockázatát. 
• Ehhez valós működési terhelést kell alkalmazni a rendszeren, miközben 

mérjük a rendszer teljesítményét, és a felhasználók tapasztalatait. 
• Mindezt úgy kell elvégezni, hogy a felhasználói beavatkozásokat gépi úton, 

ún. virtuális felhasználókkal helyettesítjük. 
• A felhasználói viselkedés különböző kombinációit kell tesztelni. 
• Hardver/szoftver változtatás esetén a tesztet könnyen meg lehessen 

ismételni. 

3.1 Terheléstesztelés – Bevezetés (9) 
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• A több (sok) összetevőből álló hardver/szoftver rendszer viselkedésének 
 vizsgálata valós vagy a valóshoz közeli terhelés alatt. 

• A szűk keresztmetszetek feltárása. 

• A hibák kiküszöbölése a rendszer üzembe helyezése előtt. 

• Ismételhetőség (Észrevesszük a hibát, reprodukáljuk, ellenőrizzük a 
 javítást.) 

• Kevesebb erőforrásigény 

• Pontosság, időzíthetőség 

3.1 Terheléstesztelés – Bevezetés (10) 

Automatizált terheléstesztelés előnyei 
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Egy jól felépített teljesítmény(terhelés)tesztnek az alábbi kérdésekre kell 
választ adnia: 
 

• Az alkalmazás válaszideje megfelelő-e? 
• Képes-e az alkalmazás az elvárt terhelés kiszolgálására? 
• Képes-e az alkalmazás az üzleti folyamatok által elvárt mennyiségű 

tranzakció kezelésére? 
• Stabil-e az alkalmazás elvárt, vagy rendkívüli terhelés esetén? 
• A felhasználók pozitív élményt szereznek-e a mindennapi használat során? 
 

Az automatikus teljesítményteszt üzleti terminológiák alapján számszerűsíti a 
változások hatásait. 
Megkönnyíti az üzembe helyezéssel ill. a változtatásokkal kapcsolatos döntés 
meghozatalát. 
Csökkenti a kiesett időt, és javítja a rendelkezésre állást. 

3.1 Terheléstesztelés – Bevezetés (11) 
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3.1 Terheléstesztelés – Bevezetés (12) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Az alábbi ábra mutatja, ahogy egy alkalmazás válaszideje nagyon megnő 
6000 felhasználó egyidejű kiszolgálása esetén. 
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3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner 
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• Virtual User Generator: Rögzíti a felhasználók kezelői beavatkozásait és 
 automatikusan végrehajtható teljesítménytesztelő szkriptet készít 
 (Virtual user script). 

• Controller: Szervezi, ütemezi, irányítja, és megfigyeli a tesztelést. 

• Load Generators: A virtuális felhasználók futtatásával létrehozzák a 
 terhelést. 

• Analysis: Lehetővé teszi az eredmények megtekintését, elemzését és 
 összehasonlítását. 

• Launcher: Biztosítja a LoadRunner összetevőinek elérését egyetlen helyről. 

 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (1) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 
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• Scenario: Meghatározza azokat az eseményeket, amelyeket a tesztelés 
 során végre kell hajtani (fájlban tárolva). 

• Vuser: A scenarióban az LR a természetes személyeket virtuális 
 felhasználókkal helyettesíti. A Vuserek emulálják a személyek kezelői 
 beavatkozásait az alkalmazás használata során. A scenario akár több 
 ezer felhasználót is tartalmazhat. 

• Vuser script: A scenario végrehajtása során a Vuser által kiváltott 
 beavatkozások egy Vuser szkriptben vannak leírva. 

• Transaction: A szerver teljesítményének méréséhez tranzakciókat kell 
 definiálni. Egy tranzakció az egy egységként kezelt és mért üzleti 
 folyamatok sorozatát tartalmazza. 

 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (2) 
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• Tervezés: Követelmények meghatározása (felhasználók száma, tipikus 
 üzleti folyamatok, válaszidők). 

• Szkriptkészítés: Felhasználói műveletek elfogása. 

• Forgatókönyv (Scenario) definiálása: A tesztkörnyezet felépítése az LR 
 Controller segítségével. 

• Forgatókönyv végrehajtása: A teszt végrehajtása az LR Controller 
 segítségével. 

• Eredményanalízis: Grafikonok, jelentések készítése az LR Analysis 
 segítségével, az eredmények értékelése. 

 

 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (3) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 
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ben/password 
lara/password 
 
admin/mercury (angol billentyűkiosztás!) 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (4) 
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Online banking demo – mintaalkalmazás 
• Webbank 
• Localhost: 7001/OnlineBankWebapp 
 
 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (5) 
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Terhelésteszt készítése 
 
Áttekintés 
 
1. LoadRunner indítása 

Start > Programs > Mercury LoadRunner > LoadRunner 
Ez a terheléstesztelő rendszer kiindulópontja. 
(A szkriptek készítését később mutatjuk be.) 

2. A Controller indítása 
Load Testing tab > Run Load Tests 

3. Előre elkészített scenario betöltése Controllerbe 
Tutorial\demo_scenario.lrs 

4. Scenario futtatása 
Tutorial\demo_scenario.lrs 

5. Eredmények analizálása 
Scenariók futásának összevetése, grafikonok összekapcsolása 

 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (6) 
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Az Online Bank mintaalkalmazás bemutatása 
 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (7) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Online Bank – terheléstesztelés – Folytatás 

www.tankonyvtar.hu 312



Kilépés: Cancel 

File > Open 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (8) 
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Scenario megnyitása: Tutorial\demo_scenario.lrs 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (9) 
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Tervezés 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (10) 
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3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (11) 
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A Controller alapértelmezésben megjelenített online grafikonjai 
• Running Vusers – Whole Scenario 
• Transaction Response Time 
• Hits per Second 
• Windows Resources graphs 
 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (12) 
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Running Vusers – Whole Scenario 
Futó Vuserek száma az idő függvényében 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (13) 
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Transaction Response Time 
Pl. Hogyan változik a válaszidő újabb felhasználók belépésével? 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (14) 
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Hits per Second 
Http kérések száma 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (15) 
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Windows Resources graphs 
Windows erőforrások használata: CPU, diszk, memóriakihasználás 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (16) 
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A LoadRunner a fizikai gépek mellett dolgozó élő felhasználókat virtuális 
felhasználókkal (Vuser) helyettesíti. 
A Vuserek megismételhető és megjósolható terhelést generálnak a 
rendszerben a felhasználók műveleteinek emulálásával. 
A LoadRunner Virtual User Generator (VuGen) rögzíti a kezelői 
beavatkozásokat, ezekről egy később visszajátszható szkriptet készít, amely a 
terhelésteszt alapját képezi. 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (17) 
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Új szkript készítése 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (18) 
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Új, üres Web (HTTP/HTML) szkript készítése 
Az Online Bank webalapú alkalmazás 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (19) 
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Végigvezet a szkript készítésének folyamatán. 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (20) 
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1. Az üzleti folyamat rögzítése – szkript készítése 
Egy utas Denverből Los Angelesbe repül: járatot foglal, ellenőrzi az útvonalat 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (21) 
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Alkalmazás kiválasztása: URL Address 
Szkript megadása: Action 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (22) 
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Az Online Bank alkalmazás elindul 
(A webszervernek futnia kell! Start > Programs > Mercury LoadRunner 
> Samples > Web > Start Web Server) 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (23) 
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2. Bejelentkezés: jojo, bean, Login 
3. Flights: 

• Departure City: Denver (default) 
• Departure Date: default, aktuális dátum 
• Arrival City: Los Angeles 
• Return Date: default, másnapi dátum 
• Seating Preference: Aisle (folyosó) 
• Continue 

4. Járat kiválasztása (Find Flight) 
• Default 
• Continue 
 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (24) 
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Járat adatainak megadása 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (25) 
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5. Fizetési adatok megadása, járat lefoglalása 
• Credit Card: 12345678 
• Exp Date: 06/06  
• Continue (számlaadatok megjelennek) 
6. Útvonal ellenőrzése (Itinerary) 
7. Kijelentkezés 
• Sign Off 
8. Rögzítés befejezése 
• Floating toolbar > Stop 
• Szkript automatikus generálása 
9. Szkript elmentése 
• Save, basic_tutorial 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (26) 
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Fizetési adatok megadása 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (27) 
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Számlaadatok megjelennek 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (28) 
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3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (29) 

Összesítés (Record Summary) 
Snapshot megjelenítése 
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Szkript megtekintése 
• Tree view 
• Script view 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (30) 
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Script view 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (31) 

Gondolkodási idő 
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Szkript visszajátszása, ellenőrzése, mielőtt felhasználnánk scenarióban. 
A szkript futását befolyásoló paraméterek megadása: Vuser > Run-Time 
Settings 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (32) 
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Szkript visszajátszása, ellenőrzése mielőtt felhasználnánk scenarióban. 
A szkript futásának valós idejű megfigyelése: Tools > General Options 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (33) 
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A szkript futásának ellenőrzése 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (34) 
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A szkript futásának ellenőrzése: Visual test results 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (35) 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Virtuális felhasználógenerátor (VuGen) – Folytatás 

www.tankonyvtar.hu 340



A szkript futásának ellenőrzése: Visual test results 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (36) 
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Szkript előkészítése terheléstesztelésre: 
1. Üzleti folyamatok mérése 
2. Változó paraméterek használata 
3. Weblap tartalmának ellenőrzése 
4. Debug információ előállítása 
5. A teszt sikerességének ellenőrzése 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (37) 
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Szkript előkészítése terheléstesztelésre: 
1. Üzleti folyamatok mérése 

Mérni szeretnénk bizonyos üzleti folyamatok időtartamát. 
E folyamatok néhány lépésből állnak. 
A lépések sorozatát tranzakciónak nevezzük. 
A tranzakciókat névvel látjuk el, és megjelöljük a kezdetét és végét: 
• Start transaction marker 
• End transaction marker 

 
 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (38) 
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Tranzakció létrehozása 
 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (39) 
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Tranzakció kezdetének, végének kijelölése, elnevezése 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (40) 

Start transaction marker 

End transaction marker 
Transaction name 
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A tranzakció megjelenése a Tree view-ben 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (41) 
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Szkript előkészítése terheléstesztelésre: 
2. Változó paraméterek használata 

Különböző felhasználók eltérő adatokat adnak meg. 
Lehetőség van a szkriptek paraméterezésére. 
A paraméterek lehetséges értékeit paraméterfájlokban helyezzük el. 
Pl. Elhelyezés a repülőgépen: folyosó, ablak stb. 
A terhelésteszt futtatásakor a paraméter a paraméterfájlban eltárolt 
értékekkel lesz helyettesítve. 
 
View > Tree View 
Submit Data: reservations.pl (kattintás 2x) 

 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (42) 
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3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (43) 
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3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (44) 

Seat 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Változó paraméterek használata – Folytatás 

www.tankonyvtar.hu 349



3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (45) 
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3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (46) 
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3. Weblap tartalmának ellenőrzése (Content check) 
Ellenőrizhető, hogy bizonyos információ megjelenik-e futás közben a 
weblapon. 

• Text check 
• Image check 

 
Szöveg kiválasztása, jobb egérgomb, Add a Text Check (web-reg-find) 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (47) 
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Weblap tartalmának ellenőrzése – Folytatás 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (48) 
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3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (49) 
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Szkript előkészítése terheléstesztelésre: 
4. Debug információ előállítása 

A szkript végrehajtása során üzenetek jeleníthetők meg, amely 
megjelenik:  

• A visszajátszás naplójában 
• A Controller output ablakában 

Megjeleníthetők output üzenetek és hibaüzenetek. 
 
Példa: output üzenet megjelenítése 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (50) 
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Debug információ előállítása 
Tree view > Image: SignOff Button > Insert > New step > Output message 
Szkript elmentése 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (51) 
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Szkript előkészítése terheléstesztelésre 
5. A teszt sikerességének ellenőrzése 

Ellenőrizhető: az output üzenetek és 
• az output üzenetek jelenléte 
• képfájlok jelenléte 
• paraméterek behelyettesítése 
 

A szöveges üzenetek és a képfájlok megjelenését engedélyezni kell: 
Vuser > Run-Time Settings > Enable image and text check 
Run 
View > Output Window > Replay.log 
Szöveges keresés a replay.log fájlban: web_reg_find 
Paraméter keresése a replay.log fájlban: Parameter ill. seat 

3.2 Terheléstesztelés – LoadRunner (52) 
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4. Terheléstesztelés-feladatok 

© Windisch Gergely, ÓE NIK www.tankonyvtar.hu 358



4.1   1. gyakorlat 
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4.1   1. gyakorlat (1) 

• LoadRunner indítása 
– Create/Edit Script indítása 

 
• DEP konfigurálása: 

Control Panel > System Properties > Advanced > Performance > Visual 
effects… > Settings > Data Execution Prevention > Turn On … except: 
Microsoft Explorer 

 Szükséges a programhoz kapcsolódó ágensek működéséhez. 
• Webszerver elindítása: Start > LoadRunner > Samples > Web > Start Web 

Server 
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4.1   1. gyakorlat (2) 

• 1. gyakorlat 
 

• A gyakorlat célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a HP LoadRunner 
alkalmazással. 

• A feladat lépései: 
– Indítsuk el a Mercury Virtual User Generatort. 
– Rögzítsünk egy repülőjegy-megrendelést. 
– Ellenőrizzük a felvételünk sikerességét, először a bélyegképek 

átnézésével, majd pedig visszajátszással. 
– Hozzunk létre tranzakciókat, amelyekkel az időt lehet mérni. 
– Hozzunk létre paramétert az indulási időre. 
– Állítsuk be, hogy az egyes folyamatok többször fussanak le. 
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4.1   1. gyakorlat (3) 

• Virtuális felhasználók 
– A terheléstesztelő alkalmazásban virtuális felhasználókat kell 

létrehozni. 
– A virtuális felhasználókon keresztül hajtja végre az alkalmazás az előírt 

feladatokat. 
– A virtuális felhasználóknak definiálni kell egy feladatot, amit végre 

fognak hajtani. 
• A feladat egy szkript, ami lefut. 
• A szkript elkészíthető kézzel, vagy rögzíthetjük a program futását, 

amit visszajátszik. 
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4.1   1. gyakorlat (4) 

Taskbar > Record Application > Start Recording 
URL Address: http://localhost:1080/MercuryWebTours/ 
Working Directory: C:\Program Files\Mercury\LoadRunner\bin\ 
Record Into Action: Action 
Record the Application Startup: check OK 
 
Mercury Tours alkalmazás elindul (Internet Explorer) 
(Recording Toolbar látható) 
Bejelentkezés: jojo, bean 
 
Flights: adatok kiválasztása > Continue 
Find Flight > Választás > Continue 
 
Payment details: > Card: 12345678, Exp Date: 06/06 >  Continue 
 
Itinerary  
Sign Off 
Recording Toolbar: Stop (fekete kocka) 
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4.1   1. gyakorlat (5) 

Thumbnail megtekintése 
Task > Recording Summary (megtekintés) 
 Tree View 
 Script view 
 
Ellenőrizzük a felvett folyamatot 
 Task > Verify Replay 
 Start Replay (Run Time Viewer megtekintése) 
 
Enhancement > Transactions 
Tranzakció készítése (3–5. ikonok) 
Replay 
Replay log megtekintése 
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4.1   1. gyakorlat (6) 

Design/Run 
  
Design 
 Scenario Schedule 
 Scenario Groups 
 Generators 
 Run Time Settings  

 
Run 
 Run >Run Scenario 
  
 Scenario Groups 
 Scenario Status 
 Available Graphs 
 Graph terület 
 Diagramok (alsó terület) 
 Monitorok 
 Grafikonok értelmezése 
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4.1   1. gyakorlat (7) 

Betöltés: analysis_session 
  
Grafikonok megjelenítése, készítése 
Riportok készítése (Html, Word) 
A grafikonok elemzésével szűk keresztmetszetek megkeresése. 
  
  
Tranzakció válaszidők 
Átlagos tranzakció válaszidő 
Mely elemek felelősek a nem megfelelő teljesítmény kialakulásáért? 
Különböző paraméterek (grafikonok) korrelálásával kideríthetők, hogy melyik 

eszköz és mely paraméter okozza a teljesítményvesztést. 
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4.1   1. gyakorlat (8) 

Analysis window áttekintése 
 Analysis Summary 
 Transaction Summary 
  
Megfelelő-e a futás eredménye? 
90 percent oszlop megtekintése 
Average Transaction Response Time grafikon kiválasztása (Check_itinerary) 
  
Running Vuser grafikon kiválasztása 
  
Set Filter/Group By: 1:30 minutes to 3:45 minutes 
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4.1   1. gyakorlat (9) 

Correlate the Running Vusers and Average Transaction Response Time 
Merge Graphs: Average Transaction Response Time 
64 userszám esetén rohamosan romlik a válaszidő 
  
A romlásért felelős paraméter megkeresése: 
Average Transaction Response Time grafikon kiválasztása, check_itinerary 

transaction kiválasztása 
Auto-correlate the graph 
  
Set Filter/Group by: 1:20 to 3:40, OK 
Auto Correlated - check_itinerary, Enter 
Magas korrelációt mutató (75%) paraméterek (Private Bytes and Pool 

Nonpaged Bytes) a felelősek a romlásért. 
 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

1. gyakorlat – Folytatás 

www.tankonyvtar.hu 368



4.2   2. gyakorlat 
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4.2   2. gyakorlat (1) 

• 2. gyakorlat 
 

• A gyakorlat célja, a hallgatókat megismertetni a tesztek eredményének 
feldolgozásával. 

• A feladat lépései: 
– Futtassuk le az előző órán elkészített tesztet. 
– Hívjuk le az átlagos tranzakció grafikonját. 
– Kérdezzük le az elérhető Windows erőforrásokat. 
– Végezzünk el adatszűrést. 
– Állítsunk be auto korrelációt. 
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4.2   2. gyakorlat (2) 

Új grafikonok felvétele a megjeleníthető grafikonok listájára. 
  
Average Transaction Response Time Under Load 
  
Grafikon lista > <New Graph> > Transactions > Avarage Transaction 

Response Time Under Load > Open Graph 
  
A futó virtuális felhasználók függvényében ábrázolja az átlagos válaszidőt. 
  
Transaction Response Time Percentile 
  
Grafikon lista > <New Graph> > Transactions > Transaction Response Time 

Percentile > Open Graph 
  
Megmutatja, hogy adott időn belül a tranzakciók hány százaléka fejeződik be. 

A Service Level Agreement (SLA) leírja, hogy a tranzakciók hány százaléka 
lehet sikertelen vagy teljesül elfogadhatatlan válaszidővel. Ez a grafikon 
erre ad tájékoztatást. 
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4.2   2. gyakorlat (3) 

Transaction Response Time Distribution 
  
Grafikon lista > <New Graph> > Transactions > Transaction Response Time 

Distribution > Open Graph 
  
Megmutatja (oszlop grafikon) a tranzakciók darabszámát a tranzakció 

időtartamának függvényében. 
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4.2   2. gyakorlat (4) 

Windows Resources 
  
<New Graphs> System Resources > Windows Resources 
Nagy terhelés lassú szerverre, erőforrás hiányra, hibás konfigurációra vagy 

más problémára utal. 
A mért értékek grafikonjaiból következtetni lehet a probléma okára. 
  
Pl. A CPU terhelés és a memóriakihasználás közötti kapcsolat vizsgálata: 
 70%-os CPU terhelés elfogadható. Adott időpontban a CPU elkezd 

növekedni. Ugyanakkor a rendelkezésre álló szabad memória vészesen 
fogyni kezd. Ez kihatással van a CPU-kihasználásra, mert a memória teljes 
kihasználása esetén elindul a lapozás (swapping) a memória és a háttértár 
között. 
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4.2   2. gyakorlat (5) 

Drill-down (egyre részletesebb, pontosabb információ megszerzése) képesség  
Szűrés: nem kívánatos adatok elrejtése 
Adatok csoportosítása: grafikonok egyesítése, egymásra illesztése, 

automatikus korreláció 
Grafikonok kettőzése az adatok elkülönítése céljából. 
Legend filtering… 
  
Template készítése: Az elkészített beállítások (szűrők, megjelenítés 

beállításai, stb.) elmentése Template fájlba (Tools > Templates > Save As 
Template). 

A template később alkalmazható más eredményfájlokra. 
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4.2   2. gyakorlat (6) 

Egyre részletesebb, pontosabb információ megszerzése. 
  
Grafikon > Jobb egér gomb (JEG) > Drill down > Tranzakció kiválasztása > 

Group By kiválasztása 
  
A Drill-down megismételhető további részletezés céljából. 
  
Pl.: Avarage Response Time megjelenítése állomásonként 
Avarage Response Time > (JEG) > Drill down > check_itinerary > Group By: 

VuserId 
(Minden Vuserre megjeleníti az átlagos tranzakció válaszidőt.) 
  
 vagy 
  
Avarage Response Time > (JEG) > Drill down > check_itinerary > Group By: 

Host name 
(Minden állomásra megjeleníti az átlagos tranzakció válaszidőt.) 
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4.2   2. gyakorlat (7) 

Nem kívánatos adatok elrejtése. 
Szűrés: tranzakcióra, típusára, Vuserre, eltelt időre stb. 
Grafikon kiválasztása > JEG > Set Filter/Group By… > Filter feltétel, 

kritérium, érték kiválasztása > Csoportosítás kiválasztása 
  
A szűrök globálisan is és egy-egy grafikonra is beállíthatók. 
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4.2   2. gyakorlat (8) 

Grafikonok értelmezése 
 Ha egy grafikon megszűnik növekedni (vízszintessé válik), miközben a 

terhelés nő, ez azt jelzi, hogy egy hardver vagy szoftver erőforrás elérte 
maximális kapacitását, és nem képes kezelni további terhelést. 

 Ha a Connection grafikon kisimul a terhelés növekedésével, ez 
webszerver-problémára utal. 

 Ha a Throughput grafikon kisimul a terhelés növekedésével, ez hálózati 
sávszélesség-problémára utal. 

  
Time to First Buffer Breakdown 
 Ez az időtartam oszlopgrafikon formájában mutatja a böngésző kérése és 

az első válasz között eltelt időt. Külön-külön megadja a hálózaton és a 
szerveren elszenvedett késleltetést URL-enként. 

 Segít annak megállapításában, hogy a szerver(ek) és a hálózat közül 
melyik összetevő felelős leginkább a válaszidő nagyságáért. 

  

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Grafikonok értelmezése 

www.tankonyvtar.hu 377



4.2   2. gyakorlat (9) 

Page Download Time Breakdown 
 Oszlopgrafikon formájában mutatja, hogy mely weblapok letöltése tart a 

leghosszabb ideig, és jelzi, hol töltik el az időt. 
 Segítségével elkülöníthetők a DNS-feloldással, az SSL-problémákkal és a 

kapcsolat felépítésével eltöltött idők. 

© Windisch Gergely, ÓE NIK 

Grafikonok értelmezése – Folytatás 

www.tankonyvtar.hu 378



4.2   2. gyakorlat (10) 

Mennyiségek közötti kölcsönhatás 
erősségének automatikus 
ellenőrzése. 

 Automatikusan kiválasztja azon 
mennyiségeket (grafikonokat), 
amelyek a leginkább 
befolyásolják a tranzakció 
válaszidejét. 

Vizuálisan megjeleníti a tranzakció 
válaszidejével szorosan 
korreláló grafikonokat, segítve 
a szűk keresztmetszet 
meghatározását. 

 A korreláció kezdetének és 
végének időpontja megadható. 

Grafikon kiválasztása > Auto 
Correlate > JEG > Időtartam 
beállítása > OK 
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4.2   2. gyakorlat (11) 

Trend 
Olyan nagyobb időtartamot választ ki, amelyen belül lényeges változások 
történnek. 

Feature 
Kisebb időtartamot választ a Trend tartományból. 

Best 
A szomszédos időintervallumoktól lényegesen eltérő időtartamot választ. 

From–To 
Kézzel megadható az időtartam kezdete és vége. 

Zöld–piros sávok beállítása 
A zöld és a piros színű határolók mozgatásával adható meg az intervallum 
eleje és vége. 
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4.2   2. gyakorlat (12) 

Measurement to correlate: Melyik mennyiség időbeli változásához keresünk 
korreláló mennyiségeket? 

  
Select Graph for Correlation: Mely mennyiségek (grafikonok) korrelációját 

kérjük? 
  
Data interval: Milyen időközönként kell számolni a korrelációt? 
  
Output: Hány vagy mekkora korrelációt mutató grafikon megjelenítését 

kérjük? 
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4.3   3. gyakorlat 
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4.3   3. gyakorlat (12) 

• 3. gyakorlat 
 

• A gyakorlat célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a HP LoadRunner 
alkalmazással. 

• A feladat lépései 
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4.3   3. gyakorlat (13) 

A komponensek feladatainak összefoglalása. 
 
A virtuális usergenerátorral szkripteket készítünk, amelyek a felhasználói 

eseményeket és a szerver válaszait rögzítik. 
A szkriptek scenariókban használhatók fel, amelyek leírják, hogy mely 

szkripteket, mely gépeken (usergenerátorokban), milyen ütemezésben, és 
hányszor kell futtatni, hogy a valós körülményekhez közeli terhelést 
hozzunk létre a vizsgált rendszeren. A Scenariót a Controllerben készítjük 
el, paraméterezzük és futtatjuk. 
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4.3   3. gyakorlat (14) 

A Controller vezénylete alatt a virtuális usergenerátorok (számítógépek) 
futtatják a szkripteket, ezáltal terhelést hoznak létre a hálózaton és a 
szervereken. Futtatás közben összegyűjtik a mért adatokat. 

A Scenario végrehajtása után a Controller összegyűjti a usergenerátorok által 
rögzített adatokat. Futás közben számos grafikont és statisztikát, állapot 
adatot jelenít meg. Az összegyűjtött adatokat fájlokban tárolja (result). 

Az Analysis a Scenario futásának eredményeit rendszerezi, számos 
statisztikát, grafikont készít és jelenít meg. További összetett grafikonok 
készíthetők. Az eredmények korrelálhatók, az ok-okozati összefüggések 
kimutathatók. A hibák és szűk keresztmetszetek okai meghatározhatók. 
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4.3   3. gyakorlat (15) 
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4.3   3. gyakorlat (16) 

A LoadRunner komponensek elindítása. 
Mindegyik komponens az ábrán előtte lévő komponens adatait használja fel. 
Mindhárom komponens (Vugen, Controller, Analysis) elindítható a LoadRunner 

launcher ablakból, de egymás menüjéből is meghívható. 
  
Virtuális usergenerátor 
 Szkript készítése, elmentése 
 Tools > Create Controller Scenario…  
  
Controller 
 Scenario készítése, elmentése 
 Results > Analyze Results 
  
Analysis 
 Analysis módosítása, elmentése 
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4.3   3. gyakorlat (17) 

Feladatai, szolgáltatásai 
Szkriptkészítés, amely a felhasználói eseményeket és a szerver válaszait 

rögzíti. 
A szkript futásának ellenőrzése visszajátszással. 
Számos finomhangolás végezhető el: 

– Tranzakciók készítése (a szkript egyes lépései csoportosíthatók). 
Futtatáskor mérhető a tranzakciók elvégzésének ideje, a tranzakciók 
válaszideje grafikonnal ábrázolható. 

– A szkriptek kiválasztott adatai paraméterezhetők, ezáltal dinamikus 
adatok küldhetők át a szervernek. 

– Szöveges és képi adatok jelenléte a válaszként kapott lapokban, hiba-
lapok fogadása ellenőrizhető. Ezáltal a futási hibák kimutathatók. 

A felhasználói lépések akciókba sorolhatók. Rögzítéskor, vagy utólag akció-
blokkok hozhatók létre, amelyek végrehajtásainak száma (iterációi) külön-
külön megadhatók. Ezáltal pontosabban lehet modellezni a felhasználók 
valós viselkedését. 
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4.3   3. gyakorlat (18) 

Recording Options 
Tools > Recording Options > Script > Check: Close all AUT processes when 

recording stops 
Tools > Recording Options > Script > Check: Generate think time greater 

than threshold  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tools > Recording Options > Recording > HTML-based Script 
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4.3   3. gyakorlat (19) 

Futási paraméterek beállítása 
  
Vuser > Run-Time settings > Run Logic > Number of Iterations: xxx 
  
Vuser > Run-Time settings > Pacing > ütemezés megadása 
  
Vuser > Run-Time settings > Log > Extended Logging > Check: Parameter 

substitution 
Vuser > Run-Time settings > Log > Extended Logging > Check: Data 

returned by server (Részletes adatok a replay Logban.) 
  
Vuser > Run-Time settings > Think Time > Hogyan válassza ki a Vugen 

felhasználói válaszok közti gondolkodási időt 
  
Vuser > Run-Time settings > Preferences > Check: Enable image and text 

check (Ha a szerver válaszokban ellenőrizni akarunk szövegeket vagy 
képeket.) 

  
Figyelem! Az itt megadott Run-Time beállítások csak a Vugenben történő 

visszajátszásra vonatkoznak. A Scenario végrehajtásakor a Controllerben 
külön be kell állítani! 
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4.3   3. gyakorlat (20) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
Tools > General Options > Display > Check: Show browser during replay 

(Futás közben lehet látni, hogy mi történik.) 
  
Tools > General Options > Display > Check: Generate report during script 

execution (Futás után meg lehet nézni az eredményt: View > Test Results) 
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4.3   3. gyakorlat (21) 
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4.3   3. gyakorlat (22) 

Tranzakciók segítségével a szkriptek egyes lépései csoportosíthatók.  
Futtatáskor mérhető a tranzakciók elvégzésének ideje  
(hálózati átviteli idők és a szerverek válaszideje).  
A tranzakciók válaszideje grafikonnal ábrázolható.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Define each action as a transaction: minden protokollra beállítható 
Define each step as a transaction: csak webszkriptre állítható be  
A tranzakciók kézzel is meghatározhatók. (Lásd a korábbi gyakorlatot.)  
Ezek egymásba ágyazhatók és átfedésbe is kerülhetnek, de akción kívül nem  
terjeszkedhet. 
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4.3   3. gyakorlat (23) 

A szkript rögzítésekor konstans értékek rögzülnek a szkriptben. A szkript 
sokszori, több gépről történő végrehajtásakor mindig ugyanazok a 
konstans értékek lesznek a szerverbe küldve. Paraméterezéssel 
megoldható, hogy előre megadott adatok legyenek bizonyos szabályok 
szerint behelyettesítve egyes változók helyébe. 

 Paraméterezés szükséges: 
 Egyedi adat elvárása esetén (unique constraint) 
 Dátumfüggőség (date constraint), pl. csak jövőbeli dátumot lehet megadni 

 Adatfüggőség, pl. összetartozó felhasználónév – jelszó  
 Adat cache hatásának kikapcsolása. A szerverek az ismételten előforduló 

adatokat gyorsítótárból (cache) veszik elő, amelynek elérési ideje 
lényegesen kisebb a memória vagy diszk elérési idejénél. Ez jelentősen 
befolyásolhatja a mérést. Valós rendszerben az adatismétlés valószínűsége 
kisebb. 

 Paraméterezés a Tree view-ból készíthető el a legkönnyebben. Ki kell 
választani azt a lapot, amelyikben az adatokat paraméterrel szeretnénk 
felváltani. 

Pl. Submit Data: Reservations. pl > 2 kattintás > Submit Data Step Properties 
> ABC ikont kiválasztva a paraméterezés elvégezhető (Lásd a korábbi 
gyakorlatot.) 
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4.3   3. gyakorlat (24) 

A depart (melyik városból indul) paraméterezése: London, Párizs, Frankfurt 
A bejelentkezési azonosító és a jelszó paraméterezése. (Előbb a Mercury Web 

Tours alkalmazást az LR-en kívül le kell futtatni, és a Sign up now linkre 
kattintva még két felhasználót létre kell hozni.) 

Az azonosító és a jelszó függőségét figyelembe véve a két adatsort egyetlen 
táblázatban tároljuk. 
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4.3   3. gyakorlat (25) 

Gyakran előfordul, hogy a szerver dinamikus adatot küld a felhasználónak (pl. 
Session ID), majd ugyanezt az adatot várja hivatkozásként a következő 
felküldött lapon. 

  
Például az alábbi adatok a script rögzítésekor statikusan kerülnek be a 

szkriptbe: 
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4.3   3. gyakorlat (26) 

• Visszajátszáskor a Session ID-t a szerver dinamikusan generálja, miközben 
a válaszban a statikusan rögzített Session ID jelenik meg. Ez hibát okoz. Ezt 
ún. korrelációval korrigálni kell, vagyis a választ is dinamikussá kell tenni. 
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4.3   3. gyakorlat (27) 

• A korreláció során a Session ID-t egyfajta paraméterként kell kezelni, amely 
dinamikusan kap értéket. 
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4.3   3. gyakorlat (28) 

Automatikus korreláció elvégzése a szkript felvétele után. 
 Visszajátszással ellenőrizzük a hiba keletkezését. 
 Elvégezzük az automatikus korrelációt. 
 Ellenőrizzük, hogy sikerült-e kijavítani a hibát. 
  
Lépések: 
  
General Options beállítása 
  
Tools > General Options… > Correlation > Check: Download images on 

Snapshot viewer 
Tools > General Options… > Correlation > Választás: HTML comparison 
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4.3   3. gyakorlat (29) 
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A „Replay Status: Failed” és a 
„Dynamic Server Values 
(Correlations)” jelzi, hogy 
korrelációra van szükség. 
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4.3   3. gyakorlat (30) 
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4.3   3. gyakorlat (31) 

Mercury Web Tours http/html alkalmazáson keresztül megnézünk egy esetet, 
amelyben szükséges az Auto Correlation alkalmazása, és megmutatjuk, 
hogyan lehet ezt kivitelezni. 

  
Indítsuk el a Mercury Web Tours alkalmazást az LR-en kívül. Válasszunk 

különböző repülési relációkat: London–Denver, Párizs–Denver, és nézzük 
meg, hogy a járat kiválasztásánál a felkínált járatszámok különböznek a 
relációtól függően. Másképpen az a járatszám, amelyet London–Denver 
relációban kiválasztunk és rögzítünk, hibát okoz a Párizs–Denver 
relációban, ha paraméterezést használunk. 
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4.3   3. gyakorlat (32) 

A terheléstesztet mindig megelőzi a funkcionális tesztelés. 
Azonban a funkcionalitást ellenőrizni kell terhelés alatt is. A szkriptben ún. 

ellenőrző pontok elhelyezésével ez is megoldható. 
Bizonyos műveletek (lépések) után ellenőrizhető, hogy adott szöveg vagy kép 

megjelenik-e a szerver válaszában, vagy éppen hogy nem jelenik meg.  
Ellenőrizhető hibalapok előfordulása is. 
  
Pl. Hogyan győződhetünk meg a sikeres járatfoglalásról? 
Ellenőrző pontot kell elhelyezni a szkript megfelelő pontjára, ahol 

megfigyeljük, hogy a várt szöveg vagy kép megjelenik-e: „Invoice”. 
 Pl. A belépés sikerességének ellenőrzése. Ha a belépés sikeres volt, a „Find 

Flight” szöveg jelenik meg a következő lapon. 
  
A szkriptben előírhatjuk, hogy adott szöveg megjelenésekor beállítsa a sikeres 

futás jelzését. 
  
IF várt érték = tényleges érték THEN PASS 
  
Az ellenőrzési pont létrehozható a szkript készítésekor, vagy utólag is. 
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4.3   3. gyakorlat (33) 

 Ellenőrző pont utólagos elhelyezésével ellenőrizzük, hogy a bejelentkezés 
sikeres volt-e. 

   
– Válasszuk ki: Task > 3. Enhancement > Content Checks 
– Válasszuk ki a Find Flight lapot. 
– Jelöljük ki a „Find Flight” szöveget. 
– JEG > Add a Text Check (web_reg_find) 
– Megjelenik: Find text ablak 
– OK 
– Szkript elmentése 
– Replay 
– Futás ellenőrzése: Test result, Replay Log 
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4.3   3. gyakorlat (34) 

Alapértelmezett akciók: 
 Vuset_init 
 Action 
 Vuser_end 
 Egyéb akciókat is létre lehet hozni, és bizonyos lépéseket egyik, más 

lépéseket másik akciókba rögzítünk, vagy helyezünk. 
Több akció létrehozásának oka lehet, hogy bizonyos lépéseket más-más 

iteráció szám szerint kell ismételni, ezáltal jobban igazodva a felhasználók 
valós viselkedéséhez. 

  
Vuser_init használata: 
 A felhasználó bejelentkezését a Vuser_init-be vagy Action-be rögzítsük? 
 Minden iterációban más felhasználót akarunk beléptetni? 
 Gyakran kell a bejelentkezést iterálnunk? 
 Mérni akarjuk a bejelentkezés válaszidejét? 
 Mérni akarjuk a felhasználók fokozatos bejelentkezését (Ramp up)? 
  
 Ha csak egy kérdésre is igen a válasz, akkor ne a Vuser_init-be rögzítsük a 

felhasználók bejelentkezését. 
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4.3   3. gyakorlat (35) 
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4.3   3. gyakorlat (36) 

 A fenti példában 2 új akciót hoztunk létre: Check_Itinerary, Foglal 
 Rögzítéskor: 
  Bejelentkezés: Vuser_Init-be 
  Kijelentkezés: Vuser_end-be 
  Foglalt járatok ellenőrzése, megtekintése: Check_Itinerary 
  Helyfoglalás: Foglal (Nincs benne a foglalt járatok ellenőrzése.) 
 
 Run-Time Settings: 
  Block0: Check_Itinerary 
  Block1: Foglal 
   Check_Itinerary 
 A tesztfutáskor az útvonal ellenőrzését mindig kétszer végrehajtjuk, majd 

háromszor járatot foglalunk, és minden foglalás után ellenőrizzük a 
járatfoglalásainkat. 
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5. Zárthelyi dolgozat 
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5. Zárthelyi dolgozat 

A cég, ahol ön dolgozik, készül átadni a megrendelőnek a megrendelt 
utazásszervező weboldalt (Mercury Tours). 
A megkötött szerződés alapján 40 egyidejű felhasználó esetén a jegy 
megrendelésekor, és az utazások lekérdezésekor a felhasználó kattintásától 
számított válaszidő nem lehet nagyobb három másodpercnél. 
Tervezze és valósítsa meg azokat a teszteket, amelyekkel ezek a paraméterek 
mérhetőek, így a szerződésben foglalt értékek validálhatóak. 
Az eredményről készítsen jelentést (ebben szerepeljen tetszőleges formában a 
teszteset leírása, bemutatása, a megvalósítás bemutatása és az eredmények, 
valamint az értékelés, hogy megfelel-e a termék a szerződésben foglalt 
paramétereknek). 
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[1] Optimize Quality For Business Outcomes: A Practical Approach to Software Testing,  
   Mercury Press, 2006, ISBN-10: 0615133835 
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