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1 Indledning 
Dette dokument beskriver resultaterne af de tests, der er foretaget med POC-implementeringen af en Orkestreringskomponent. 

En del af testene har testet funktionalitet i POC’en med sammenstilling af data og været afviklet mod både stub-services såvel 

som udstillede services fra samarbejdsparter. Og så har der været opsat og afviklet en række test-kørsler mod veldefinerede 

stub-services, hvor formålet har været at få klarlagt performance af den samlede applikation og de involverede komponenter. 

De forskellige tests og resultaterner af dem er beskrevet individuelt i hver deres afsnit. 

1.1 Overordnet konklusion 

Overordnet set er den samlede konklusion, at konceptet for en Orkestreringskomponent er relativt nemt implementerbart, og 

det er sandsynliggjort, at de valgte teknologier performancemæssigt vil kunne skalere og uden problemer håndtere det load, der 

måtte komme på komponenten. 

2 Funktioneltest mod stub services 
For at teste funktionalitet udstillet i POC-OK blev der forberedt en række af testcases for de forskellige, udstillede metoder: 

 Hent borgerdata – 41 test cases 

 Hent sagsdata – 7 test cases 

 Tilføj/slet borgere – 11 test cases 

 Ryd listen og tilføj borgere – 5 test cases 

2.1 Første iteration 

Første iteration af funktioneltest på POC-OK blev udført den 25. februar 2019, og resultater er som nedenunder: 
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Baseret på resultaterne fra første iteration af funktionel test blev der oprettet en række af bugs: 

Bug Status 

Orkestreringskomponenten returnerer tomt svar, når en dataservice returnerer 204 – NO CONTENT IKKE LØST 

Error i Orkestreringskomponent, når den får et request i forkert format IKKE LØST 

”Hent sagsdata”-metode returnerer data i forkert format (ikke i form af et DataServiceResponse) LØST 

Error i Orkestreringskomponent, når man fjerner ikke-eksisterende cpr fra listen LØST 

Orkestreringskomponent svarer 200 - OK, i stedet for 400 - BAD REQUEST, når den får et ugyldig CPR-
nummer 

LØST 

 

Bugs, der ikke blev løst (som angivet i ovenstående tabel), har ingen betydning i forhold til at vise POC af en 

Orkestreringskomponent. For at spare tid brugt på projektet, blev det derfor aftalt, at de ikke ville blive løst. 

2.2 Anden iteration 

Anden iteration af funktioneltest på POC-OK blev udført den 7. marts 2019. 
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Fejlede testcases i anden iteration af funktioneltest skyldtes de to kendte bugs, der var fundet i første iteration af funktionel test. 

Igen har dette ingen praktisk betydning ift. POC af Orkestreringskomponent. 

3 Hul-igennem test med dataleverandør 
Hul-igennem test blev udført som følger: 

1. KOMBIT – hul-igennem-test udført den 9. april med succesfuldt resultat. POC-OK kommunikerer med servicen uden om 

KrakenD (pga. bug i KrakenD) 

2. ATP – hul-igennem-test udført den 24. april med succesfuldt resultat. ATP har leveret data til Netcompany i form af et 

Excel-dokument. Dette blev transformeret til en række af XML-dokumenter, der bliver udstillet gennem en webservice. 

3. SIU – hul-igennem-test udført den 30. april med succesfuldt resultat. POC-OK kommunikerer med servicen gennem 

KrakenD. 

4 Funktionel test med dataleverandører 
Der blev forberedt en liste af 100 CPR-numre (hver dataleverandør understøtter 50 af disse CPR-numre), der opfylder krav stillet 

fra dataleverandør: 

 Test-CPR-numre skal alle have den samme fødselsdag i måneden (måned og år kan være vilkårlige) (SIU) 
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 CPR-modulus-kontrol skal være overholdt (SIU, KOMBIT) 

og simulerer følgende scenarier: 

 Borgeren har data hos kun én leverandør – 60 CPR-numre 

 Borgeren har data hos netop to leverandører (ATP + KOMBIT, ATP + SIU hhv. KOMBIT + SIU) – 30 CPR-numre 

 Borgeren har data hos alle tre leverandører – 10 CPR-numre 

Resultaterne fra funktionel test med dataleverandør er præsenteret nedenunder: 

 

På grund af at service hos SIU ikke var klar med udviklet funktionalitet, inden testafvikling af Orkestreringskomponenten blev 

afsluttet, fejler alle tests med behov for succesfuldt SIU-service-kald. 

4.1 Sammenstilling af data fra alle dataleverandører 

Der blev udført en række tests med den samme liste af 100 CPR-numre, hvor der blev testet, om POC-OK-applikation svarer som 

forventet, når den henter data fra alle tre dataleverandør. Resultaterne er præsenteret nedenunder: 

 

Grunden til, at halvdelen af testene fejlede, er, at servicen hos SIU – på det tidspunkt testen blev afviklet – svarer med et fejlsvar 

(500 – INTERNAL SERVER ERROR) for alle test-CPR-numre, hvor det var forventet, at SIU ville give et datasvar i deres service. 

5 Performancetest 
For at se, om POC-OK applikation kan integrere med en række af dataleverandører og skalere ordentligt, samt at den kan holde 

til et forventet betydeligt load fra kaldende portaler, blev der udført en række performancetests af forskellig karakter. De er hver 

især beskrevet i de følgende afsnit. 
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5.1 Kald til 1, 2 og 3 stub-services 

Der blev målt, hvor lang tid det tager POC-OK applikationen at levere data til en portal, når den er knyttet til: 

 1 dataleverandør 

 2 dataleverandører 

 3 dataleverandører 

Resultaterne ses her: 

 

POC-OK-applikation svarer rimeligt hurtigt. Der observeres en stigning i svartid i POC-OK, når den skal forespørge på flere 

services (note: kald til dataleverandører udføres parallelt). Denne finding gjorde, at det blev besluttet at afvikle flere tests med et 

stigende antal dataleverandører. 

5.2 Kald til 10 stub-services 

Det blev målt, hvor lang tid det tager for POC-OK at håndtere svar fra 10 dataleverandører, og resultat er præsenteret 

nedenunder (note: resultaterne skal ikke direkte sammenlignes med resultaterne fra forrige test ”Kald til 1, 2 og 3 stub-services”, 

da svartider i høj grad også er afhængige af netværksforbindelse): 

 

Flere resultater med forskelligt antal af dataleverandører: 



Testrapport 

© 2019 Netcompany  8 

  

 

 

Ovenstående viser gennemsnitlige svartider for 10 kald, men det bemærkes, at der opleves relativt store udsving i de målte 

svartider. Samtidig blev det konstateret, at de benyttede stubservices både svingede meget i svartider samtidig med, at de 

generelt blev længere tid om at svare, jo flere samtidige kald. Dette skyldtes, at de blev afviklet på samme Azure-subscription og 

dermed delte ressourcer. 

Det er vores vurdering baseret på, det vi løbende så af svartider fra stubservices (desværre ikke opsamlet og gemt, men blot vist i 

console-logs undervejs i testafviklingen), at tiden brugt i selve Orkestreringskomponenten steg fra måske 20ms ved et kald til et 

sted mellem 60 og 90 ms ved ti samtidige kald. Det er samtidig vores forventning, at de fleste services, der har brug for opslag i 

fagsystemer, før de svarer, vil have svartider, der måles i mindst hundreder af millisekunder. 

Det betyder, at Netcompanys forventningen til Orkestreringskomponenten, hvor der i POC’en ikke har været fokus på 

performance-optimering, ligesom den har været afviklet på en relativt minimalistisk server-setup, er, at det ikke er den, der 

bliver den begrænsende faktor ift. svartider for sammenstilling af kald for mange (20+) datakilder. 

5.3 Forventet load fra en portal 

For at simulere forventet load fra en portal (f.eks. borger.dk) blev der udført en test med 25 samtidige brugere, der henter data 

fra POC-OK hele tiden indenfor 1 time. Resultaterne fra testen er præsenteret nedenunder: 
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POC-OK-applikation opfører sig ordentligt med simuleret load og kan håndtere ca. 68 kald per sekund. Dette er et 

tilfredsstillende resultat – ikke mindst fordi POC-OK-applikation bliver afviklet på en meget begrænset virtuel maskine (1 VCPU, 

1.75 GB RAM). 

5.4 Ramp-up test 

For at simulere forskelligt load fra portalerne, blev der udviklet en ramp-up-test, hvor antallet af samtidige brugere stiger fra 10 

til 120 (med stigning på 10 brugere hvert 5. minut). Resultaterne fra testen ses her: 

 

POC-OK-applikationen håndterer det simulerede load ordentligt. Der observeres en stigning i svartid (blå linje i diagrammet) ved 

stigning af samtidige brugere, men dette er som forventet (det viser at applikationen vil kunne skaleres). 
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5.5 Stress test 

For at finde et omtrentlig load, som POC-OK-applikation kan håndtere, blev der udført tests med forskelligt antal samtidige 

brugere, der bruger POC-OK-applikationen med  5 minutters intervaller, som følger: 

 500 samtidige brugere - OK 

 1000 samtidige brugere - OK 

 2000 samtidige brugere – applikation returnerer fejl og bliver utilgængelig 

POC-OK-applikationen fejler med load fra 1000-2000 samtidige brugere i det nuværende afviklingsmiljø. Dette kan selvfølgelig 

forbedres ved udvidelse af tildelte ressourcer eller anden skalering. 


