
nyílt forráskódú fejlesztõi laboratórium és méretez-
hetõ próbarendszer (Open Source Development Lab 
– OSDL) nem nyereségközpontú cég. A Linux méretez-

hetõségének és távközlési felhasználásának tökéletesítésén dol-
gozik. Az OSDL támogatói (�http://www.osdlab.org/sponsors)
egy teljes teszt- és fejlesztõi labort rendeztek be több terabájtos
tárolókkal, kettõtõl tizenhat processzorig felszerelt SMP-kiszol-
gálóparkkal. A laborban elhelyezett nagyvállalati kategóriába
tartozó gépeket a fejlesztõk távolról is elérhetik.
A tesztek létrehozásán és futtatásán közösen dolgozunk a fej-
lesztõkkel. A folyamat során rájöttünk, hogy bizonyos dolgokat
minden, a laborba érkezõ próba során újra és újra el kell végez-
nünk. Feljegyeztük egy átlagos próbafuttatás lépéseit és kide-
rült, hogy számos közülük önmûködõvé tehetõ. A Scalable Test
Platform (STP) a feladatok automatizálását tûzte ki célul a
kérés leadásától a végsõ jelentés visszaadásáig.

Gondok a próbamódszerrel
Már maga a teljesítményvizsgálat eleve olyan gondokat vet fel,
amelyek túlmutatnak cikkünk és az STP keretein. A jelenlegi
próbaeljárások esetén is akadtak azonban megoldható kérdé-
sek, a laboratórium tehát ezekre próbál összpontosítani. Nem
szabad megfeledkezni arról, hogy az általunk végzett teljesít-
ménymérés teljesen különbözik azoktól az eljárásoktól, ame-
lyekkel a piac számára készítenek összehasonlításokat.
A próbakörnyezet beállításait ritkán írják le, a leírások több-
nyire azokra a szempontokra korlátozódnak, amelyek a kitû-
zött célok tükrében a próbát végzõ számára fontosnak tûnnek.
A részletek hiánya azonban a késõbbiek folyamán gondokhoz
vezet, amikor a jelentést más elemzõk próbálják értelmezni.
Nem ritka, hogy az elemzõnek az egész próbát meg kell ismé-
telnie, hogy a hiányzó adatokhoz hozzáférjen. Az is gyakran
elõfordul, hogy a próbafolyamatnak csak egy része önmûködõ,
az emberi beavatkozást igénylõ lépésekrõl pedig nincs kielégítõ
leírás, így a próba megismételhetetlen.
A teljesítményvizsgálat nagyon erõforrás-igényes – mind idõ,
mind eszközök tekintetében. Hány nyílt forrású fejlesztést
végzõ programozó fér hozzá egy ötven ügyfélbõl álló kétutas
kiszolgáló-ügyfél rendszerhez, amelyet gigabites hálózat köt
össze, hogy kipróbálhasson több 8 és 16 processzoros gépbõl
álló kiszolgálóparkot? Kevés cég engedheti meg magának,
hogy ilyen eszközöket vásároljon, és ha mégis, jó néhány veze-
tõt kell meggyõzni a kiadásokból származó jövõbeli eredmé-
nyek megtérülésérõl. Amennyiben egy fejlesztõnek jó ötlete
támad, de a fenti okok miatt nem tudja kipróbálni, az elképze-
lés jó eséllyel feledésbe merül.
Jelenleg nem létezik olyan központi hely, ahol a jól leírt teljesít-
mény-, üzembiztonsági és szabványossági vizsgálatok eredmé-
nyeit elérhetnénk. A kutatók kénytelenek saját maguk próba-
futtatásokat végezni, vagy az elérhetõ kétes megbízhatóságú
teszteredményekre hagyatkozni, és a legjobb esetben is csak
találgathatnak. A rendszerfelügyelõk nem fordulhatnak egy
központi nyilvántartáshoz, amelybõl kiderülne, hogy a terve-

zett terheléshez melyik rendszermag-terjesztés-vas összeállítás
illik a legjobban. Az ilyen természetû adatok hiánya miatt
gyakran zavaros a kép a milliónyi Linux-megoldás teljesítmé-
nyét és megbízhatóságát illetõen.

Linux-rendszermagfejlesztés
A Linux-rendszermag fejlesztõinek nem áll módjukban hossza-
dalmas teljesítmény- és üzembiztonsági vizsgálatokat futtatni
a hibajavításokon. Még abban az esetben sem, ha a fejlesztõ
történetesen hajlandó idõt áldozni a kipróbálásra – a rendszer
telepítéséhez és beállításához is gyakran szaktudás és különbözõ
vasak, alkatrészek szükségesek. Alkalmanként ez ahhoz vezethet,
hogy a rendszermag fejlesztõi és üzembiztos változatában egya-
ránt nemkívánatos hibák jelennek meg. Az is elõfordulhat, hogy
az új hibajavítás egy korábban már kijavított hibát okoz, de ezt
a regressziós tesztelés hiánya miatt senki sem veszi észre.
A Linux-rendszermaggal foglalkozó levelezési listán többen fel-
vetették, hogy az új hibajavításokat szabványosított próbáknak
kellene kitenni. Számos felhasználó és fejlesztõ egyetért abban,
hogy egy olyan egyszerû eljárás, amely a teljesítmény- és üzem-
biztosságfelmérést foglalná magában, a szabványokhoz való
igazodást nagyító alá venné és tartalmazná a regressziós teszte-
lést, igen hasznos lehetne a Linux-rendszermag fejlesztése során.
Nem írhatunk próbát minden létezõ hibára, de a típushibákat
ellenõrizhetjük. Általában nem túl bonyolult dolog a hiba fel-
fedezése és javítása után hozzáadni egy regressziós tesztesetet
az eljáráshoz. A gond nem a próbák létrehozásával van. A leg-
több fejlesztõ elismeri, hogy a próbák elvégzése szükséges:
a nehézség abból származik, hogy míg a kódolás izgalmas fela-
dat, a tesztelés többnyire unalmas. Ha a fejlesztõ mással próbál-
tathatná ki a kódját, és amíg az a valaki a piszkos munkát
elvégzi, õ folytathatná a kódolást, sokkal többen hajlanának
a hibajavítások kipróbálására.

A méretezhetõ próbarendszer
Az STP (Scalable Test Platform) a kipróbáláshoz összeállított
gépparkot és a rajta futó programok összességét takarja. A hát-
térfeladatok elvégzésére kifejlesztettük a Brimstone-t, ami
a kötegelt feladatokat és a próbákat irányítja. A kéréseket az
Eidetic-felületen – felhasználóbarát webes felület – keresztül
lehet feladni, esetleg a brim-gate elektronikus leveleket feldol-
gozó program is felhasználható erre. Az egyszerû felületek
segítségével kevesebb mint két perc alatt egy egész tesztsoro-
zatot össze lehet állítani.
Az STP használata azzal kezdõdik, hogy a fejlesztõ a hibaja-
vítást elküldi a rendszermagot tartalmazó CVS-fába, majd kér
egy próbasorozatot a módosított rendszermaggal. A teszt
végeztével a rendszer a részletes eredményeket elektronikus
levélben visszaküldi a fejlesztõnek. Az eljárás még tovább
egyszerûsíthetõ, hiszen a fejlesztõ írhat egy rövid parancsfájlt,
amely kevesebb mint öt sorban elvégzi a CVS-mûveleteket és
a kérés feladását. Így a hibajavítás ellenõrzése akár egyetlen
paranccsal is megoldható. Minden, ami a teljes próbafuttatás-
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A méretezhetõ próbarendszer
A programok kipróbálása nem móka, hanem igen fontos feladat; az Open Source
Development Lab and Scalable Test Platform ebben szeretne segíteni.
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hoz szükséges, egy másodperc alatt el lenne intézve.
Az STP számára fenntartott eszközök között található egy 1,8
TB-os tárolórendszer, amely több üvegszálon keresztül csatla-
kozik minden kiszolgálóhoz (ezek mindegyike négy vagy több
processzorral rendelkezik). A kiszolgálók között található két-,
négy-, illetve nyolcprocesszoros gép (mindegyikbõl kettõ),
továbbá egy 16-processzoros gép is. Egy másik 16 Itanium pro-
cesszort tartalmazó NEC AzusA kiszolgálóra már leadtuk a
rendelést. Emellett több mint ötven ügyfélgéppel is rendelke-
zünk, ezeket az STP számára egy gombnyomással elérhetõvé
tehetjük. Jelenleg azt fontolgatjuk, hogy a meglévõ gépek
mellé néhány egyprocesszoros gépet is beállítunk, így a fejlesz-
tõk biztosak lehetnek abban, hogy módosításuk a legtöbbek
által használt telepítéseket nem befolyásolja.
Az Eidetic, a Brimstone és az elektronikus levélátjáró progra-
mok mind GPL-esek, tehát aki saját próbafuttásaihoz keres
környezetet, használhatja.

Próbafuttatás igénylése
Az elsõ teendõ a jelentkezés: ingyenes és a segítségével OSDL
Lab Associate lehetsz (lásd � http://www.osdlab.org). Ezekután
meg kell adnod egy tesztfuttatást, a processzorokkal kapcsolatos
részleteket, a gépek felépítésére vonatkozó korlátozásokat (ez
választható), és egy nem kötelezõ LILO parancssort (az elérhetõ
fizikai memória méretét korlátozhatjuk vele). Az adatok elkül-
dése után egy kevéske idõt kell szentelned a beállításokat tartal-
mazó oldal kitöltésére, majd feladhatod a kérést. A próba lefutá-
sának idejétõl függõen akár 25 perc alatt megkaphatod az ered-
ményt. A környezet teljes leírását és az eredményeket megõriz-
zük a webkiszolgálónkon – ennyire egyszerû az egész. A rövid
próbák is legalább 15 percig tartanak, mert minden alkalommal

frissen telepített operációs rendszerbõl indulunk ki. Mivel a fo-
lyamat teljesen önmûködõ, a rendszert munkaidõn kívül is hasz-
nálhatod. Ez azt jelenti, hogy minden fejlesztõ számára elérhetõk
vagyunk – a földrajzi elhelyezkedésre való tekintet nélkül.

Részletek
Mivel az STP-t csak most kezdtük igazán használni, egyelõre
kevés a futtatható próba. E cikk írásakor a következõk állnak
a felhasználók rendelkezésére: Juan Quitela „memtest”-je
(a VM-et próbára tevõ program), a dbench (Samba) fájlrendszer
próbája, a mindig népszerû rendszermagfordítás, a CVS-igény-
bevétel próbája és az lmbench.
Tervezzük számos több kiszolgálót és alkalmazást igénybevevõ
próba elkészítését is, ezek közül az Apache- és a MySQL-alapú
próbákat emelném ki. Természetesen nyílt forrású kezdemé-
nyezés révén bárki segítségét szívesen fogadjuk, fõleg a próbák
önmûködõvé tétele terén.
A Linux Test Project (LTP) keretein belül együttmûködünk a SGI
és az IBM fejlesztõivel. Célunk, hogy az LTP-t célzott és általános
terheléspróbákkal bõvítsük ki. Az LTP rendszermag-tulajdonság
próbája önmûködõvé tételéhez csaknem készen áll. Ezzel nagy
regressziós tesztgyûjteményt kapunk, valamint biztos alapot a
megbízhatósági próbákhoz. A LTP jövõbeli tervei között néhány
önálló próba fejlesztése szerepel, amely remek cél az STP számára.
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