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Uppdraget

• Ett mindre försäkringsbolag vill verifiera att 

deras nya tjänst klarar föreskriven last

• Plattform, Apache Web server tillsammans 

med Websydian



Jämförelse

• Mercury LoadRunner

• Visual Studio Team System Test 

Edition



Lösningen med Visual Studio Team System Test Edition

• Gå igenom testfall

• Titta på icke funktionella krav

• Titta på test och produktionsmiljöer

• Skapa Webtester utifrån testfall

• Skapa lastester utifrån Webtester

– Olika lastmönster, konstant, stegvis

– Titta på performence counters för att identifiera flaskhalsar 

med tex processor och RAM

• Last och Web tester kördes efter varje ny release



Resultatet

• Smärre fel hittades mellan miljöer

• Applikationen klarar väl ställda krav, fast 

kraven var lågt ställda

• Nästa steg …



Olov Mattsson



Belastningstester med Visual Studio 2008 – verktygsval ur konsultperspektiv

Kriterier i prioriteringsordning



Beskrivning

• On-line spel

• Verifiering av prestanda innan 

lansering av nya spel

• Första versionen testades m.h.a. 

verktyg från en annan leverantör

Speciella utmaningar och 

erfarenheter

• Svårigheter att analysera inspelat 

skript p.g.a. applikationens 

karaktär

• Komplex logik i skripten för att 

simulera spelare online

• Utvecklade egna plugins för 

komplex rekursiv datavalidering

• Möjlighet att jämföra funktionalitet 

gentemot det verktyg som använts 

tidigare

Belastningstester med Visual Studio 2008 - praktikfall

Last med 

800 samtidiga 

användare

Web klient 

med Flash

applikation

Lastdelare

IIS

SQL Server

Windows XP

Unix baserat

back-office

system



Beskrivning

• Portallösning dimensionerad för att 

kunna hantera tusentals med 

samtidiga användare

• Omfattande säkerhetsfunktioner

• Felsökning av svarstidsproblem 

som uppstod under last

Speciella utmaningar och 

erfarenheter

• Svårigheter att spela in skript p.g.a. 

säkerhetsfunktioner i applikationen

• Monitoreringen av infrastruktur och 

servers fick göras utanför verktyget

• Mycket nyutveckling utan tidigare 

baseline och komplex infrastruktur

Belastningstester med Visual Studio 2008 - praktikfall

Web klient med

kontexthantering 

och höga 

säkerhetskrav

Lastdelare

Linux

Apache

BEA WLS

BEA WLP

Oracle

Integration 

mot 

befintliga 

system



Belastningstester med Visual Studio 2008 - skillnaden

Erfarenheter

• All nödvändig funktionalitet för 

HTTP baserade belastningstester

• Bra monitorering under test

• Möjligt att addera egen 

funktionalitet till verktyget

Ännu ej utforskade möjligheter

• Stora testriggar

• Prestanda som en röd tråd genom 

alla faser i applikationens livscykel 

med tillhörande mätetal

• Delade verktyg och integrerade 

arbetsflöden mellan utveckling och 

test

Krav

Design Utveckling

Test

Team 

Foundation 

Server
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