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Мета дослідження
Дослідити можливість використання комп’ютерів працівників 
компанії як вузлів кластеру для виконання розподілених unit-
тестів

Для реалізації мети сформульовані такі задачі:

• проаналізувати існуючі рішення;

• вдосконалити алгоритм вибору вузлів для мінімізації 
перетину з роботою працівників;

• здійснити програмну реалізацію програмного комплексу.

Об’єктом дослідження є програмне забезпечення 
розподілених систем

Предметом дослідження є програмне забезпечення вибору 
вузлів для виконання розподілених задач
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• удосконалено алгоритм розподілення 

обчислювальних задач з метою мінімізації 

перетину виконання задач на вузлі із звичайною 

роботою працівника, за рахунок збору і 

використання даних про активність працівника;

• набуло подальшого розвитку застосування 

програмного інструментарію для розподіленого 

виконання unit-тестів
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Наукова новизна



Аналоги

Для проектів на основі .NET є такі існуючі рішення:

• PNUnit – розширення фреймворку для unit-

тестування NUnit

• Akka.NET – набір програмного інструментарію для 

створення розподіленого програмного 

забезпечення
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• Не враховують зайнятість вузлів

• Не враховують технічних характеристик вузлів 

• Не вміють аналізувати програмний код задач для 

відстеження змін та прогнозування часу їх 

виконання 

• Відсутність підтримки розробниками (PNUnit)

5

Недоліки аналогів



Для мінімізації перетину виконання задач на вузлах і 

роботи працівників необхідно:

1. Знати коли вузол звільнюється і на скільки часу, 

швидкодію вузла

2. Вміти прогнозувати тривалість виконання задачі,

щоб її виконання завершилось до того як 

повернеться співробітник
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Пошук рішення



• Повідомляє коли користувач працює і коли 

відсутній

• При звільненні комп’ютеру користувач повідомляє 

тривалість відсутності шляхом запуску однієї із 3 

програм на панелі швидкого доступу (30хв, 1год, 

2год)

• При звільненні комп’ютеру виконує тест Люка —

Лемера для оцінки швидкодії ЦП (CPU)
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Модуль телеметрії на вузлі



Hash: 567AA56BBD04A313A1C215FD24913848
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Прогнозування тривалості виконання 



𝑡оч =
σ𝑖=1
𝑛 𝑃𝑖 ∗ 𝑡𝑖
𝑃в ∗ 𝑛

n – кількість виконань unit-тесту
Pi – оцінка швидкодії вузла під час виконання i-ого тесту на 
ньому
ti – час виконання і-ого тесту
Pв – оцінка швидкодії вузла на якому передбачається 
поточне виконання

– прогнозована тривалість виконання unit-тесту
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Прогнозування тривалості виконання 
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Архітектура програмного комплексу



Інтерфейс створення задачі
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Інтерфейс деталей задачі
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Інтерфейс результату виконання задачі
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Запуск задач PNUnit

Запуск задач реалізованим 
рішенням
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Порівняння з аналогами



Висновки 

• Проведено аналіз існуючих рішень для запуску 

розподілених unit-тестів

• Проведено аналіз можливості запуску unit-тестів 

на комп’ютерах працівників компанії

• Вдосконалено алгоритм вибору вузлів

• Проведено порівняльний експеримент з 

доведенням ефективності запропонованого 

рішення
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Дякую за увагу
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