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PRZETWARZANIE RÓWNOLEGŁE I ROZPROSZONE

Wzrost popularności i wagi testowania oprogramowania 
spowodowany był i jest przez kilka czynników. Należą 
do nich m.in. większy nacisk na jakość oprogramowania 

oraz rewolucja w metodach prowadzenia projektów. Niegdyś w 
tzw. waterfallu testowanie oprogramowania było ostatnim etapem 
jego wytworzenia – tuż przed przejściem w tryb utrzymania [5]. 
Ponieważ zaplanowanie pracy na długi okres jest bardzo ciężkie, 
w waterfallu często pojawiały się opóźnienia. Etap testowania był 
z tego względu niejednokrotnie najbardziej poszkodowany. W po-
pularniejszej obecnie metodzie – Scrum – problem ten nie powi-
nien występować, ponieważ testowanie traktuje się jako codzien-
ny obowiązek i wykonywane jest podczas wytwarzania kodu [6]. 
Częstsze cykle testowania stworzyły z kolei większe zapotrzebowa-
nie na automatyzację testów, co w efekcie dodatkowo spopulary-
zowało temat samego testowania.

Środowiska, w których uruchamiane są aplikacje, również ulega-
ją ciągłym przemianom. Jeszcze kilkanaście lat temu większość apli-
kacji działało na pojedynczych komputerach. Jednak ludzie z roku 
na rok wytwarzają coraz więcej danych, co powoduje, że zasoby do-
starczane przez pojedynczy węzeł są niewystarczające. Z tych oraz 
z ekonomicznych względów wskazane jest rozproszenie aplikacji, 
aby w możliwie krótkim czasie obsłużyć dane pochodzące od wielu 
użytkowników naraz.

Testowanie oraz aplikacje rozproszone (określane również jako 
aplikacje działające w chmurze) są tematami rokrocznie zyskują-
cymi popularność. Mimo to temat testowania aplikacji rozproszo-
nych nie jest często poruszany. Trendy wskazują na to, że aplikacje 
w chmurze będą sukcesywnie wypierać tradycyjne. Zatem zna-
jomość technik i sposobów na gruntowne przetestowanie takich 
aplikacji w przyszłości może okazać się niezbędna. W dalszej części 
artykułu autor wprowadza do tematu testowania aplikacji rozpro-
szonych z prostym przykładem oraz wskazuje na pewne nieunik-
nione utrudnienia wynikłe z pracy z aplikacjami rozproszonymi.

APLIKACJE ROZPROSZONE – Z CZYM 
TO SIĘ JE I DLACZEGO JEST TWARDE 
JAK ORZECH
Przed przejściem do tematu samego testowania warto pokrótce 
zapoznać się z różnicą w stosunku do tradycyjnych aplikacji oraz 
problemów, które nie występują w rozwiązaniach jednowęzłowych. 
Znakomitą większość różnic i wynikłych z tego problemów spro-
wadzić można do zdalnej komunikacji. Komunikacja lokalna w roz-
wiązaniach jednowęzłowych możliwa jest na wiele sposobów, ale 
zawsze bazuje na wsparciu sprzętu (procesora) lub systemu opera-

cyjnego. Natomiast komunikacja pomiędzy maszynami w systemie 
rozproszonym zazwyczaj możliwa jest tylko za pomocą sieci. W zde-
cydowanej większości jest to sieć lokalna ethernet.

O błąd w sprzęcie albo systemie operacyjnym jest ciężko. Moż-
na zatem założyć, że komunikacja lokalna jest niezawodna. Sieci 
nie są już niestety tak niezawodne i o awarię jest o niebo łatwiej.

Kolejnym utrudnieniem jest to, że aplikacja uruchomiona na 
pojedynczym węźle jego awarię traktuje jako awarię całkowitą. Za-
trzymanie działania aplikacji w takim scenariuszu jest akceptowal-
ne. W przypadku aplikacji rozproszonych awaria zazwyczaj dotyczy 
tylko części systemu. Zatem wymaganiem, któremu musi sprostać 
rozproszona aplikacja, jest kontynuacja działania nawet w przypad-
ku wystąpienia awarii częściowej (ang. partial failure). Jak można się 
domyślić, nie jest to łatwe zadanie i jest jednym z głównych powo-
dów, dla których aplikacje rozproszone są tak złożone [7].

TESTOWANIE APLIKACJI 
ROZPROSZONYCH
Złożoność aplikacji rozproszonych przekłada się bezpośrednio na 
złożoność testów. Liczba możliwych scenariuszy jest tak ogromna, 
że często największym problemem jest przewidzieć, co może pójść 
nie tak. Po zaplanowaniu samego scenariusza sprawdzenie za po-
mocą testu, czy aplikacja poprawnie się zachowuje, jest przysło-
wiową wisienką na torcie.

Nawet w przypadku małych aplikacji rozproszonych znalezienie 
np. brzegowych scenariuszy (ang. edge cases) może być trudnym za-
daniem. W celu zobrazowania tej tezy przygotowany został prosty, 
skrojony pod potrzeby artykułu, system, na podstawie którego oparte 
są następne sekcje. Jego konstrukcja przedstawiona jest na Rysunku 1.

Przykładowym funkcjonalnym zadaniem systemu może być np. 
pobieranie i przetwarzanie plików binarnych. Składa się on z kilku 
serwisów:

 » backend – serwis obsługujący żądania użytkowników w for-
mie zapytań HTTP. Każde żądanie zawiera parametr określają-
cy lokalizację pliku do przetworzenia (URL),

 » queue – rozproszona kolejka zadań,
 » worker – serwis pobierający i przetwarzający pliki,
 » net fs – usługa udostępniająca pojemny system plików jako 

zasób sieciowy,
 » mailer – serwis wysyłający wiadomości email do użytkowni-

ków po zakończeniu przetwarzania pliku.

Dodatkowo założone jest, że system jest wdrożony wewnątrz sieci 
firmowej, w której występują:

Testowanie aplikacji rozproszonych
Gdyby porównać ze sobą tempo rozwoju różnych dyscyplin naukowych, informa-
tyka prawdopodobnie znalazłaby się w ścisłej czołówce, jeżeli nie na pierwszym 
miejscu. Prędkość zmian, którą można zaobserwować w świecie IT, jest fascy-
nująca i niepokojąca zarazem. Niemal każdy aspekt ulega ciągłym zmianom. Te-
stowanie oraz rodzaje środowisk, w których uruchamiane są aplikacje, również. 
Tematy testowania i aplikacji rozproszonych z osobna są ostatnio popularne, 
jednak w połączeniu tworzą swoistą niszę.
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