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Förord
Stor tack till Åke Wallin som varit min handledare på högskolan i Gävle. Jag har fått
mycket tips och saker att tänka på under arbetets gång vilket har underlättat samt
fört denna undersökning framåt då de i vissa fall gått mindre bra. Även stort tack till
domänexpert Johan Burman som har varit en stor bidragande orsak till att arbetet
hela tiden gått framåt. Med Johans expertis har arbetet fått en högre dimension och
han har hela tiden varit tillgänglig för hjälp när arbetet i vissa fall gått mindre bra eller när en mer utförlig förståelse för något krävdes. Till sist, även stort tack till Anna
Ardfors som var handledare på företaget Sogeti som arbetet utfördes på. Anna har
hjälp till med alla övergripande delar i arbetet som uppstart och behörigheter samt
alltid stått till förfogande för övriga frågor som berört arbetet.
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Sammanfattning
En integrationsplattform är en plattform som används för att integrera data mellan
två inkompatibla system. Arkitekturen utformas helt efter kundens krav och ser därför olika ut från system till system. För att kunna beskriva och bedöma hälsotillståndet på en integrationsplattform finns många faktorer att ta hänsyn till. Detta arbete
har utformats för att ta reda på vilka generella faktorer som bör uppmärksammas i
bedömningen och beskrivningen av hälsotillståndet på en integrationsplattform. En
utförlig undersökning och analys har gjorts med hänsyn till de framtagna generella
faktorerna för att detektera och identifiera problem på en specifik integrationslösning. Den undersökta plattformen är skapad i Microsoft Azure som är en molnbaserad integrationsplattform. En analys utfördes av de påträffade problemen i jämförelse till de generellt framtagna faktorerna som tidigare forskning framhävt som viktiga. Detta för att dra paralleller, slutsatser och gemensamma nämnare utifall de detekterade felen berodde på de generella faktorer som tagits fram eller ej. Målet med
detta var att bekräfta tidigare forsknings validitet samt se om nya faktorer framträder
som kan användas vid bedömningen av det faktiska hälsotillståndet. För att presentera en övergripande bild över det faktiska hälsotillståndet så har två prototyper tagits fram. Dessa är framtagna baserat på ett system som använder sig av integrationsplattformen. Dessa prototyper har använt sig av flera faktorer och parametrar i sin
bedömning. En baslinje togs fram för att representerar ett värde som uppskattar det
normala tillståndet i den undersökta integrationsplattformen historiskt. Uppskattningen bestod av det normala intervall inom vilket det uppmäta värdet antas fungera. Detta för att ha ett värde att jämföra både aktuellt och historiskt hälsotillstånd.
Även percentilområden togs fram för att få fram ett genomsnittligt värde. Den 50:e
percentilen användes som ett generellt genomsnittligt värde och den 90:e percentilen har använts för att illustrera och upptäcka kraftiga avvikelser. Resultatet av de
två prototyperna utgör varsin bedömning av det faktiska hälsotillståndet. Detta arbete har kombinerat ihop de fem största subsystemen i det undersökta systemet som
stod för över 95% av all trafik för att översiktligt kunna beskriva och mäta det faktiska hälsotillståndet. För mer korrekthet samt mer detaljerad bedömning av det faktiska hälsotillståndet så bör varje subsystem i det undersökta systemet bedömas enskilt då olika stora subsystem påverkar varandra och kan i vissa fall ge en missvisande
bild över det faktiska hälsotillståndet.
Nyckelord: Integrationsplattform, Hälsotillstånd, Percentiler, Baslinje, Faktorer
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Abstract
An integration platform is a platform that is used to integrate data between two incompatible systems. The architecture is fully adapted to the customers’ requirements and therefore looks different between systems. In order to be able to describe
and judge the state of the health of an integration platform, there are many factors to
consider. This research has been designed to find out which general factors that
should be considered in the assessment and description of the health status of an integration platform. A thorough and detailed research and analysis has been made
about the general factors that previous researches has highlighted as important. After
that, a big analysis of the detected problems was made in comparison to the general
factors to draw parallels, conclusions and common denominators if the detected errors depend on the general factors or not. The goal of this was to confirm the validity of the previous research and see if any new factors appear in this integration platform. Two prototypes have been produced to present an overall picture of the actual health status of the integration platform. These two prototypes are developed
using assessment in the systems that using the integration platform. These two prototypes have used several factors and parameters in their assessment. A baseline was
developed to represent a value that estimate the normal state of the investigated
platform. The estimated baseline is an estimate of the normal state within which response time is assumed to be working. This was made to have a value to compare
both current and historical health status in the integration platform. Percentiles
were also developed to produce an average value. The 50th percentile was used as a
general average value and the 90th percentile is used to illustrate and detect severe
deviations. The result of the two prototypes is, respectively, an assessment of the
actual health status of the integration platform. For more correctness and more detailed assessment of the actual health state, each subsystem in the researched system
should be assessed individually because different subsystems affect each other and
the health status different. This can lead to misleading picture of the actual health
state of the integration platform. This research has combined all the subsystems in
the research system in order to be able to describe and measure the actual state of
the integration platform.
Keywords: Integrationsplatform, Health Status, Percentile, Basline, Factors
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1 Introduktion
Platform as a service (PaaS) är ett molnbaserat tillvägagångssätt som ger företag möjlighet att med hjälp av en plattform kunna utveckla, distribuera och administrera
tjänster utan att behöva lägga ned omfattande arbete på att installera, konfigurera
och hantera underliggande mjukvara eller hårdvara [1]. Molnbaserade integrationsplattformar är det stor efterfrågan på i dagens tekniska marknad och företagens
PaaS-lösningar ökar kontinuerligt i takt med ett allt mer digitaliserat samhälle [2].
Cloud computing(molntjänster) är tjänster som levereras via internet. Detta ger tillgång på begäran utan att någon människa måste sitta och godkänna alla förfrågningar
som strömmar in [3].
Hälsotillstånd är en generell term som beskriver hur välmående något specifikt är. I
detta arbete ska hälsotillståndet beskriva hur välmående den undersökta integrationsplattformen är. För att undersöka detta finns det några generella faktorer som
tidigare forskare tagit fram för att på ett generellt sätt kunna bedöma hälsotillståndet. Detta arbete har tittat närmare på dessa faktorer som tidigare forskning tagit
fram för att kunna bedöma det aktuella och historiska hälsotillståndet samt se om
nya faktorer detekteras. Tidigare forskning inom området påpekar att korta svarstider, hög kapacitet, hög tillgänglighet, skalbarhet, många antal begäran inom viss tid
samt stor bandbredd är faktorer som definierar bra och stabilt hälsotillstånd på en integrationsplattform[2][4][5][6]. Stora svängningar i svarstider beror på att en eller
flera av de framtagna generella faktorerna påvisar instabilt tillstånd. Även konstant
höga svarstider jämfört med de normala svarstiderna indikerar instabilitet.
I molnbaserade integrationsplattforman finns det en mängd olika PaaS-komponenter
som i samverkan med varandra uppfyller kundens krav. Hälsotillståndet på dessa
PaaS-komponenter ger en helhetsbild på hur välmående en integrationsplattform är.
Målet med detta arbete var att få ökad förståelse kring den studerade integrationsplattformens hälsotillstånd samt hur det på ett sätt kan beskrivas och mätas. En utförlig undersökning på en integrationsplattform genomfördes för att titta närmare på
de generella faktorer som tidigare forskare tagit fram för att kunna göra både en bedömning av aktuellt hälsotillstånd i form av en visuell bild samt kunna beskriva mer
utförligt vad som exakt påverkar det faktiska hälsotillståndet. För att förstå och
kunna beskriva hälsotillståndet krävs det emellertid kunskap om den underliggande
arkitekturen och de invecklade detaljerna i integrationsplattformen. Det räcker inte
att endast identifiera fel och misslyckade körningar, utan det krävs att en mer utförlig beskrivning av orsaker till att fel och misslyckade körningar uppstår för att kunna
beskriva dess anledning samt för att kunna rätta till dessa problem som uppstått[7].
Detta för att över tid ha så optimalt hälsotillstånd som möjligt.
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Molntjänster likt en integrationsplattform kräver skalbar prestanda, mätbar produktivitet samt hög tillgänglighet [4][5][6]. Resurserna i molntjänsterna måste vara kompatibla, högpresterande samt kraftfulla. Detta medför att prestandan i molntjänster
måste vara så hög som möjligt för att de ska vara konkurrenskraftiga på den tekniska
marknaden[8]. För att optimera plattformens prestanda är det en viktig uppgift att
hitta liknande beteenden vid olika tidpunkter. Det kan exempelvis vara att studera
två olika körningar av samma program under olika konfigurationer för att upptäcka
eventuella skillnader, avvikelser eller gemensamma nämnare i de bägge körningarna
i förhållande till varandra [9]. Tidigare forskning har även påpekat att faktorer som
nätverk, svarstider, komponenternas förmåga att skicka och ta emot data samt lagringsmöjligheter är generellt starkt påverkande faktorer[2]. Dessa faktorer var intressanta att studera mer utförligt i detta arbete eftersom det är generella faktorer
som anses ha stor påverkan på den totala prestandan och det totala hälsotillståndet
generellt enligt tidigare forskning.
1.1

Tekniska mätmetoder

I detta arbete har det 50:e percentilvärdet(medianvärdet) använts som riktmärke för
de genomsnittliga svarstiderna. Ett percentilvärde motsvarar andel procent av en
samling värden som ligger inom det specifika percentilvärdet. Om exempelvis det
20:e percentilvärdet i en grupp av tider i sekunder är 100 så betyder det att 20% av
tiderna i samlingen är 100 sekunder eller mindre. Anledningen till att medelvärdet
inte tas som riktmärke är för att medelvärdet kan bli stark påverkat av extremfall
och utifrån det vara missvisande [10]. Detta leder till att medianvärdet väljs som
riktmärke för att få en så korrekt genomsnittlig svarstid som möjligt vilket även tidigare forskning också påpekat är ett bättre val[10]. Extremvärden som överskridit
den 90:e och 95:e percentilen i både lyckade och misslyckade körningar ger faktorer
som är avvikande från de genomsnittliga värdena. Dessa värden studerades närmare
eftersom det är faktorer som tar enorma resurser vilket påverkar hälsotillståndet negativ.
En annan metod för att få fram och upptäcka påverkande faktorer är att använda sig
av tekniken linjär multipel regression. Denna teknik undersöker relationen mellan en
beroende variabel och en grupp oberoende variabler[11]. Denna teknik bekräftar
och validerar om en oberoende variabel påverkar den beroende variabeln. Ifall en
grupp oberoende variabler påverkar den beroende variabeln kommer dessa rangordnas för att få bekräftelse på vilken av de oberoende variablerna som har störst påverkan på den beroende variabel. I detta arbete skulle svarstid kunna vara beroende variabel och de övriga generella faktorerna vara oberoende variabler. Att svarstiden
ökar beror på något, och i detta fall kan det bero på att någon av de generella faktorerna havererar. Därför skulle denna metod vara användbar för att undersöka korrelationen mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna.
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1.2

Begärandetyper/subsystem

Begärandetyperna i den undersökta integrationsplattformen var fem till antalet.
Dessa fem begärandetyper har olika svarstider i 50:e percentilen. I figur 1 presenteras den 50:e svarstidspercentilen i millisekunder för var och ett utav de fem olika
begärandetyperna. Detta togs fram med hjälp av Log Analytics som visade resultaten
i millisekunder och använder sig av amerikansk decimalpunkt där den 1000: dels avskiljaren är kommatecken. Figur 1 illustrerar att den 50:e percentilen skiljer sig
mellan de olika typerna vilket betyder att vissa hanteras snabbare än andra och vice
versa. Dessa fem begärandetyper benämns även som subsystem i sammanhanget.

Figur1, 50:e percentilen i svarstider för de olika begärandetyperna mellan 25 mars 2019 – 3 maj 2019.

I detta arbete har dessa fem begärandetyper ett sammanslaget gemensamt genomsnittsvärde tagits fram i form av 50:e percentilen i svarstid per timme som använts
vid mätningarna av hälsotillståndet. Figur 1 visar skillnaderna mellan den 50:e percentilen för var och en av begärandetyperna inom givet tidsintervall. Detta för att
påvisa att alla begärandetyper inte har samma genomsnittsvärde i svarstid vilket togs
hänsyn till vid framtagningen av det gemensamma generella genomsnittliga värdet
och vid bedömningen av det faktiska hälsotillståndet. Då det gemensamma genomsnittliga värdet tas fram per timme inom givet tidsintervall i undersökningen kan det
variera beroende på vilket tidsintervall som är inställt. Inom ett givet tidsintervall
kan exempelvis bara en av dessa begärandetyper vara inkommande till integrationsplattformen vilket leder till att det gemensamma generellt framtagna genomsnittsvärdet endast beror på en begärandetyp.
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1.3

Baslinje

För att kunna bedöma och presentera aktuellt hälsotillstånd på en integrationsplattform behövs även en uppfattning om vad normalt tillstånd är. Detta för att kunna
göra jämförelser och bedömningar av framtagen visuell bild om vad olika tillstånd i
praktiken säger om det faktiska hälsotillståndet. För att avgöra detta används ett fördefinierat tröskelvärde som representerar vad normalt tillstånd är historiskt sätt i integrationsplattformen. Tröskelvärdet är en uppskattning av det normala intervall
inom vilket den uppmätta variabeln antas fungera baserat på historiska mått[12][13].
Variabeln som tröskelvärdet i detta arbete består av baserades svarstiden. Det normala tillståndet, alltså tröskelvärdet, brukar benämnas som baslinje i sammanhanget.
Detta leder till att baslinjens värde är ett konstant värde som tillämpas över hela det
aktuella hälsotillståndstestet där resultaten av tidigare värden på baslinjen används
för att generera ny informell baslinje som används vid jämförelser vid det aktuella
hälsotillståndstestet. Om det aktuella hälsotillståndstestets parametrar har avvikande
värden i jämförelse med framtagen baslinje så anses det aktuella hälsotillståndtestet
vara onormalt beteende i förhållande till tidigare tester och bör därför uppmärksammas[14]. För att etablera en baslinje så är percentilområden en bra aspekt att ta hänsyn till. Detta arbete har använt sig av den 95:e percentilen historiskt sett mellan 25
Mars 2019 till 3 Maj 2019 som var integrationsplattformens livslängd vid tidpunkten
för undersökningen. Tidigare forskning har även pekat på att den 95:e percentilen är
ett bra värde att ha som baslinje vid mätning av hälsotillstånd då den definierar ett
intervall av det normala beteendet och tillståndet historiskt[12]. Skulle någon svarstid överskrida den framtagna uppskattade baslinjen antas detta vara onormalt beteende och bör undersökas för att se orsaken till det. Dock finns ingen given gräns
som representerar bra eller dåligt hälsotillstånd, utan baslinjen är endast en uppskattning av ett intervall för det normala beteendet. Tidigare forskare påpekar att
baslinjen fungerar väldigt bra som indikator vid mätning av det faktiska hälsotillståndet då den framhäver avvikande beteenden och är därför bra att ha med.
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1.4

Syfte med arbetet och frågeställningar

Arbetet ska ge en praktisk grund för att formellt beskriva och mäta hälsotillståndet
på en molnbaserad integrationsplattform utifrån vedertagna faktorer och metoder.
Forskningen ska även besvara huvudfrågeställningen ”På vilket sätt kan hälsotillståndet formellt beskrivas och mätas på en molnbaserad integrationsplattform?”, samt
underfrågan ”Vilka faktorer påverkar utfallet av det uppmäta hälsotillståndet?”.
Generellt genererar PaaS-komponenterna i applikationer mycket intressant data när
det gäller loggfiler. Dessa loggfiler kan studeras för att identifiera generella beteenden samt en rad olika händelser som exempelvis fel, varningar, avbrott, lyckade
händelser, misslyckade händelser, med flera. Analysen av all data i loggfilerna kan
användas för att ta reda på prestandafrågor i integrationsplattformen och utifrån det
ge uppmärksammande till utvecklare eller andra domänkunniga. Detta ger möjlighet
att göra ändringar i integrationsplattformen för att optimera prestandan och hälsotillståndet [15][16].

1.5

Fakta om Microsoft Azure integrationsplattform

Integrationsplattformen som har studerats i denna undersökning är Microsoft Azure.
Azure-plattformen är en serviceplattform som tillhandahålls av Microsoft och som
lagras i deras datacenter [17]. Eftersom en PaaS-plattform endast tillhandahåller en
plattform så är det helt upp till utvecklarna att skapa komponenter och implementera funktionalitet för att uppfylla kraven för applikationen eller tjänsten som ska köras på plattformen. Azure-plattformen innehåller utvecklingsverktyg och databaser
som utvecklaren kan använda sig av. Utvecklaren använder plattformen via ett API
och ett specifikt programmeringsspråk som exempelvis Java, C# eller Python, vilket ger utvecklaren möjlighet att använda sig av de specifika funktioner som plattformen erbjuder [18].

5

1.6

Strukturen i integrationsplattformen

I detta arbete använder företaget Sandvik ett system som ska integreras. Integrationen mellan system sköter integrationsplattformen som har undersökts och studerats i detta arbete. Driftsättningen av den undersökta plattformen skedde i slutet av
mars 2019 och den genomförda undersökningen skedde under mitten av april fram
till 20 maj vilket betydde att den var drygt en månad i drift vid starten av undersökningen. Plattformen består av en mängd olika komponenter. För att en begäran ska
passera genom hela integrationsplattformen måste det passera genom fem olika steg.
Stegen består av en API manager, tre logikapplikationer (logic apps) samt en data
gateway. Figur 2 illustrerar strukturen i den undersökta integrationsplattformen.

Figur 2, arkitekturen över integrationsplattformen som en begäran måste passera.
API managern är en komponent som har i uppgift att välja ut ett API som utvecklarna skapat beroende på vad för slags begäran som kommer in. Sedan väljer API
managern det API som passar bäst för det inkommande begäran. En logikapplikation
är en komponent i azure-plattformen som automatiserar och samordnar uppgifter,
processer och arbetsflöden när integration mellan applikationer, data, system och
tjänster ska ske. Dessa logikapplikationer har begränsningar på hur mycket data de
kan skicka/ta emot samtidigt, hur många förfrågningar de kan ta emot samtidigt,
hur många körningar de kan köra samtidigt med flera. Data gateway har i uppgift att
koppla samman två noder så att begäran kommer fram till rätt adress.
Strukturen i den undersökta integrationsplattformen är byggd så att en input kommer in till API managern från webbapplikationen. API managern väljer sedan ut ett
lämpligt API som ska användas och skickar sedan vidare ett http-begäran(http-request) till ett flertal intressenter bestående av logikapplikationer som kan tänkas vara
intresserade av det inkommande http-begäran.
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Beroende på olika kriterier och funktionella krav som dessa intressenter har så kastar
de bort http-begäran om det inte uppfyller de specifika kriterier och krav som ställs i
varje enskild logikapplikation. I de fall där http-begäran uppfyller kriterierna och de
funktionella kraven så tas http-begäran emot av en logikapplikation som blir den
första logikapplikation i den övergripande strukturen. Den första logikapplikationen
hanterar mottagandet av http-begärandet från API managern och skapar ett antal attribut på begärandet som exempelvis avsändare, korrelations-id med flera. Sedan
skickas begäran vidare till en uppsättning andra logikapplikationer som genomgår
samma procedur vid urval av rätt logikapplikation. Logikapplikationen som tar emot
begäran från den första logikapplikationen blir i sin tur den andra logikapplikationen
i den övergripande strukturen vars uppgift är att hantera inkommande begäran.
Hanteringen av begäran kan exempelvis bestå av filtrering, transformering eller routing beroende på funktionella krav. Sedan skickas begäran vidare till ett flertal andra
logikapplikationer som genomgår samma procedur vid urval av rätt logikapplikation,
vilket i sin tur blir den tredje logikapplikationen i den övergripande strukturen. Den
tredje och sista logikapplikationen har i uppgift att förbereda begäran för avsändning
till rätt mottagare. I den sista logikapplikationen sätts ett antal attribut som gör begäran redo för att kunna levereras, som exempelvis mottagar-id. Sedan skickas det
till en data gateway som har i uppgift att se till att det kommer fram till rätt adress.
Allt som sker i detta flöde sparas i loggar vilket gör det enkelt att se hur attributen
för en begäran har sett ut. I loggarna kan även en mängd information om de specifika
begärande läsas av vilket gjorde att dessa studerades och analyserades för att identifiera samband, avvikelser och andra intressanta beteenden. Även det exakta flödet,
dvs vägen som en specifik begäran tar genom alla komponenter lagras vilket ledde
till att granskningar och analyser utfördes för att se exakt vad det har passerat.
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2 Metod och genomförande
Först utfördes en omfattande litteraturstudie för att få ökad kunskap, nya infallsvinklar samt få fram generella faktorer att ta hänsyn till vid undersökningen av den studerade integrationsplattformen. Sedan genomfördes en intervju med en domänexpert för att begränsa arbetet till ett system som använder sig av den undersökta integrationsplattformen. Systemet var ett affärssystem som heter Aurora som stod för
över 90% av alla inkommande begäranden till integrationsplattformen.
I samråd med domänexpert samt relaterat till tidigare forskning så utfördes en djupgående och utförlig undersökning av integrationsplattformen där hänsyn togs till de
generella faktorer som tidigare forskning tagit fram. Faktorerna var svarstider, antal
meddelande inom viss tid, lagringsmöjligheter och nätverkskapacitet som detta arbete hittade i den omfattande litteraturstudien och tittat närmare på. Detta för att
detektera felfaktorer i den undersökta integrationsplattformen som sedan analyserades och jämfördes med de generella faktorerna. För att få fram extremvärdena för
både lyckade och misslyckade körningar studerades värden som överskridit den 90:e
percentilen. Medianvärdet dvs den 50:e percentilen användes som ett genomsnittsvärde i denna undersökning. Detta då tidigare forskning har påpekat att medianvärdet är ett bättre val av genomsnittsvärde då medelvärdet kan bli starkt påverkat av
extremvärden och därför anses som mindre bra. Framtagning av baslinje baserades
på den 95:e percentilen av alla begäran, detta validerades både mot domänexpert
och baslinjens percentilvärde i endast lyckade begäran för att den skulle vara så korrekt uppskattad som möjligt.
När en mer djupgående och utförlig undersökning av integrationsplattformen var
gjord och felfaktorer detekterats, genomfördes en intervju med domänexpert för att
få mer utförliga beskrivningar om de felfaktorer som påträffades i undersökningen.
Detta utfördes för att kunna beskriva exakt vad som gick fel i vissa situationer vilket
är en viktig aspekt att ta hänsyn till då tidigare forskning har påpekat att det krävs
grundliga analyser av detekterade fel och misslyckade körningar för att kunna förstå
och beskriva orsakerna till att de uppstår. Sedan genomfördes jämförelser mellan de
felfaktorer som upptäcktes för att analysera likheter och olikheter dem emellan.
Detta för att få fram gemensamma faktorer som påverkat hälsotillståndet och som
bidragit till att fel och misslyckade körningar uppstått. Efter detta analyserades de
gemensamma faktorerna som togs fram av de detekterade felfaktorerna i jämförelse
till de generella faktorer som tidigare forskning tagit fram. Detta för att analysera
om de framtagna faktorerna i denna undersökning var samma faktorer som tidigare
forskare tagit fram.
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För att sedan presentera en visuell bild och förståelse över hälsotillståndet användes
de framtagna gemensamma faktorerna samt percentilområden för att visualisera det
faktiska hälsotillståndet inom given tidsram. Även ett tröskelvärde om vad som är
normalt tillstånd i integrationsplattformen historiskt sett togs fram då tidigare forskning påpekat att detta behövs för att jämföra och validera det faktiskt uppmäta hälsotillståndet mot tröskelvärdet. Tröskelvärdet benämns även som baslinje vars värde
är konstant i varje enskild mätning av hälsotillståndet. Det finns kända fall i den undersökta integrationsplattformens historik då hälsotillståndet varit både kritiskt och
instabilt, samt där det varit stabilt och i gott skick. Datum och tid för de instabila
och stabila fallen användes som tidsram i de framtagna prototyperna över hälsotillståndet för att kunna validera resultatet samt dra slutsatser mellan de två olika prototyperna som togs fram. Även fall där hälsotillståndet varit i stabilt och gott skick
visualiserades för att validera att även stabilt tillstånd påvisas i de framtagna prototyperna. Efter detta utfördes jämförelser mellan de två prototyperna om dess styrkor
och svagheter för att påpeka eventuella förbättringsområden. Sedan fick domänexpert utvärdera de framtagna prototyperna för att validera resultatet samt komma
med egna kommentarer och slutsatser.
2.1

Begränsningar

Vid studerandet och analyserandet inom den undersökta plattformen var det första
steget att bekanta sig med alla komponenter i plattformen. Även bekanta sig med diverse verktyg och services som användes. Studerande och analyserande av all data i
en integrationsplattform kan bli komplext beroende på hur många system som använder plattformen. På grund av begränsad tid av arbetet behövdes begränsningar
inom den studerade plattformen göras. Denna plattform hade tre olika miljöer. En
för utveckling(dev), en för testning(tst) och en för produktion(prd). Denna undersökning koncentrerade sig på produktionsmiljön. Efter samtal med domänexpert
klargjordes det att produktionsmiljön innehåller endast skarpa data. I både test- och
utvecklingsmiljön finns stora mängder data som inte är genererade av systemen som
använder sig av integrationsplattformen. I både test- och utvecklingsmiljön finns
data som används vid just testning och utveckling, vilket kan innehålla felaktigt data.
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Det högteknologiska verkstadsföretaget Sandvik använder sig av ett affärssystem som
heter Aurora. Detta system använder sig av den undersökta integrationsplattformen
för att integrera data till andra system. Historiskt sätt kommer över 90% av alla inkommande begäranden till integrationsplattformen från Aurora. I produktionsmiljön
(prd) studerades och analyserades de fem vanligaste typerna av begäran från Aurora
som i sin tur utgjorde över 95% av alla begäranden i Aurora. Detta genomfördes för
att begränsa det undersökta området då tidsbrist var en aspekt att ta hänsyn till. Valen av begränsningar baserades först på vilket system i integrationsplattformen som
var största delen av alla inkommande begäranden. Sedan begränsades vilka begäranden i det utvalda systemet som var vanligt förekommande. I detta fall utgjorde fem
begärandetyper över 95% av alla begäranden i Aurora, vilket gjorde att studerandet
och analyserandet begränsades till dessa. Begränsningarna genomfördes då det totalt
sett består över 85% av alla inkommande begäranden till integrationsplattformen
och ansågs enligt domänexpert ha störst påverkan på den undersökta integrationsplattformen.
2.2

Undersökning av integrationsplattformen

För att få fram felfaktorer som starkt påverkar hälsotillståndet så har flera verktyg
och services(tjänster) inom Microsoft Azure använts. För att diagnostisera problem
inom det studerande området har två services använts, dessa två är Application Insight och Log Analytics. Application Insight används för att övervaka webbapplikationer som integrationsplattformen integrerar med. Servicen kan automatiskt upptäcka prestandaavvikelser som sedan kan granskas och analyseras. Log Analytics i
produktionsmiljön samlar in all data från de källor som är anslutna till produktionsmiljön. I Log Analytics kan frågor(querys) ställas med hjälp av kusto-frågespråket
(KQL) för att hämta och analysera data. Även visualisering i form av linje-, stapeloch cirkeldiagram kan göras i Log Analytics för att presentera en bild över aktuellt
och historiskt hälsotillstånd. Varje begäran som inkommer till integrationsplattformen får ett unik id(korrelations-id) som begäran har genom hela flödet. Detta
gjorde det enkelt att spåra specifika fall av körningar i både loggfiler samt logikapplikationernas körningshistorik vilket var nödvändigt vid detektering av fel.
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För att diagnostisera problem i integrationsplattformen togs ett antal olika svarstider
fram i Application Insights analysverktyg. Figur 3 visar antal lyckade begäranden per
begärandetyp, samt dess medelvärde, 50:e percentilen, 95:e percentilen och den
99:e percentilen inom det undersökta tidsintervallet. Dessa fyra värden togs fram
för att få en klarare över hur medel- och medianvärdet påverkas av extremvärdena
samt att se hur stora skillnader det är mellan genomsnittstider och extremvärdena.
Det framgår tydligt i figur 3 att extremvärden påverkar medelvärdet väldigt mycket
vilket gör det missvisande i de fall då de avviker mycket från genomsnittstiderna.
Detta har även tidigare forskning inom området påpekat, vilket är en stark bidragande orsak till att medianvärdet används som genomsnittligt mätvärde i denna
undersökningen. Alla tider som togs fram med hjälp av Application Insights analysverktyg visades i millisekunder och använder sig av amerikansk decimalpunkt där
den 1000: dels avskiljaren är kommatecken.

Figur 3, tider för lyckade körningar.
Samma tider togs även fram för de misslyckande körningarna för att se genomsnittstider samt vilka extremvärden som fanns vilket visas i figur 4. I båda fallen av lyckade- och misslyckade körningar är extremvärdena väldigt intressanta att studera vidare inom för att se vad det var som krävde långa svarstider. Även i figur 4 syns det
att extremvärdena påverkar medelvärdet väldigt kraftig, vilket stärker argumentet
för att ta medianen som genomsnittsvärde i denna undersökning.

Figur 4, tider för misslyckade körningar.
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Application Insight innehåller ett verktyg för att diagnostisera och detektera misslyckade körningar. Detta verktyg tar även fram vilket datum och vilken tid som en
begäran har. Detta utfördes för att få fram viktig information om körningar som har
misslyckats samt vilka felfaktorer som gjorde att de misslyckades. I figur 5 syns en
graf över alla misslyckade begäranden mellan perioden 25 Mars – 3 Maj 2019 vilket
var integrationsplattformens livslängd vid tidpunkten för undersökandet.

Figur 5, alla misslyckade begäranden mellan 25 Mars – 5 Maj 2019.
I figur 5 syns både större och mindre områden för misslyckade begäranden. Åtgärdsnamnen i nedre delen av vänstra hörnet visar att de fem begärandetyper som undersöktes. Tabell 1 illustrerar dessa i storleksordning baserat på vilken typ som har flest
inkommande begäran till plattformen.
Tabell 1

1. POST /aurora/from/create-item
2. POST /aurora/from/invoice-purchase-order
3. POST /aurora/from/publish-item-supplier
4. POST /aurora/from/create-purchase-order
5. POST /aurora/from/process-sales-invoice
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Dessa fem begärandetyper benämns även som subsystem. För att titta närmare på
utsatta områdena finns det zoom-verktyg för att zooma in specifika områden i misslyckat antal begärande grafen i figur 5. Detta användes för att titta närmare på de
misslyckade fallen i hopp om att få fram mer utförlig information om de misslyckade
körningarna. I figur 6 har ett specifikt område zoomats in för att granskas mer utförligt.

Figur 6, in zoomad bild över 11 april – 30 april.
Under misslyckat antal begärande grafen samt antal förfrågningar grafen i både figur
5 och figur 6 syns alla misslyckade begäranden inom det givna tidsintervallet. I högra
spalten av figurerna visas vad för typer av svarskoder, undantag samt beroenden som
är överrepresenterat inom tidsintervallet. De fem typer av begäranden som syns i figur 5 och figur 6 studerades var och en för att analysera exakt vad som gått fel de
olika subsystemen. I figur 7 visas en granskning av /aurora/from/create-purchase-order.
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Figur 7. Granskning och analyserande av POST /aurora/from/create-purchase-order.
Längst ut i högra spalten i figur 7 visas de misslyckade körningarna inom det givna
tidsintervallet. Även exakta datum, korrelations-id och varaktighet för respektive
misslyckande körning kan avläsas genom att klicka på en körning i den högra spalten.
Detta gjorde det enkelt att spåra var och ett av de misslyckande körningar i både
loggfiler och logikapplikationens körningshistorik.
När misslyckade körningar inom det valda tidsintervallet detekterades med datum,
tid och varaktighet kunde det enkelt spåras. I figur 8 granskades körningshistoriken i
logikapplikationen endpoint-fromAurora-create-purchase-order-api. I körningshistoriken
av varje logikapplikation kunde datum- och tidsintervall ställas in, vilket genomfördes för att rama in ett givet tidsintervall där misslyckade körningar hade skett. I Application Insight detekterades fel med datum och tid, detta gjorde det möjligt att i
körningshistoriken för logikapplikationerna ställa in tidsintervall för att snabbare
finna de fel som påträffades.
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Figur 8, misslyckade körningar i endpoint-formAurora-create-puchase-order-api.
I körningshistoriken för varje specifik logikapplikation fanns det möjlighet att gå in
och studera flödet av varje enskild körning. Detta utfördes för få mer detaljerad information om vad som har gått fel i de olika körningarna. Figur 9 visar hur flödet ser
ut i en av de misslyckade körningarna.

Figur 9, misslyckad körning i endpoint-fromAurora-create-purchase-order-api.
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I figur 9 visas flödet för det specifika begärandet som kom in till en specifik logikapplikation. Flödet visade vilka steg som lyckats samt vilka som misslyckats, även hur
lång tid varje steg inuti logikapplikationen tog kan avläsas. Figur 10 visar att körningen av logikapplikationen INTSMRT24-process-create-purchase-order misslyckats och
dess tid var fem minuter vilket kan avläsas högst upp i högra hörnet. För att se mer
information om vad som gått fel och vad som har lett till misslyckandet i logikapplikationen kunde granskning ske genom att klicka på den specifika logikapplikation
som hade misslyckats. I figur 10 granskades den misslyckade körningen i logikapplikationen INTSMRT24-process-create-purchase-order för att detektera exakt vad som gått
fel.

Figur 10, granskning av INTSMRT24-process-create-purchase-order.
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I granskningen kan mer utförlig information avläsas. Både indata samt utdata kan
granskas på djupet för att få fullständig information om begärandet och i detta fall
syns det i felmeddelandet att servicen som anropas inte var tillgänglig för tillfället.
Denna metod användes i de fem olika begärandetyperna för att få fram så mycket information som möjligt om felfaktorer i de misslyckade körningarna och vad som påverkade att dem uppstod. Det blev en omfattande studie samt djupgående analyser
av misslyckade körningar för att upptäcka felfaktorer. Tidigare forskning har emellertid påpekat att det krävs förståelse om varför fel uppstår, detta för att kunna beskriva dess anledning[7]. Detta krävs för att utförligt kunna beskriva det faktiska hälsotillståndet i en integrationsplattformen.
För att diagnostisera de framtagna percentilområdena så användes Application Insight och dess verktyg. I figur 11 visas den 95:e percentilen över det undersökta intervallet. Detta betyder att 95% av alla svarstider har en svarstid som är mindre eller
lika med det 95:e percentilvärdet. Det är dock 5% som har högre svarstider än värdet vid den 95:e percentilen.

Figur 11, 95:e percentilen av alla begäranden inom tidsintervallet 25 Mars 2019 – 5 Maj
2019 visas.
Samma metod som i detektering av felfaktorer användes i percentilområdesundersökningen. I undersökningen av percentilområdena kunde områden zoomas in för
att på djupet granska alla svarstider där den 95:e percentilen avviker från det normala. De toppar som visas i figur 11 i åtgärdstider är de fall där svarstider kraftig avviker från det normala tillståndet. Dessa undersöktes och analyserades för att diagnostisera, studera samt analysera faktorer som påverkat att dessa tillstånd uppnåtts.
I den omfattande undersökningen påträffades nio felfaktorer som visas i Tabell 2.
Numren i tabellen har inget med rangordning av faktorer att göra, utan det är endast
i vilken ordning som de påträffades i denna undersökning.
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Tabell 2

1. WorkflowMaximumWaitingRunCountExceeded.
2. Failed to complete the message, the lock on the message has been lost.
3. ServiceTemporarilyUnavailable
4. MQ: Could not connect to the queue manager.
5. There is no file with name ’filename’ located in your filesystem.
6. ActionResponseTimedOut.
7. InvalidTemplate.
8. The Service connection string is not of expected format.
9. WorkflowTriggerIsNotEnabled.
Efter den omfattande undersökningen av integrationsplattformen utfördes en intervju med domänexpert för att gå igenom de insamlade felfaktorer som upptäcktes.
Detta för att få en mer utförlig beskrivning och förklaring av varje felfaktor vilket tidigare forskning påpekat är viktigt för att kunna beskriva det faktiska hälsotillståndet. Beskrivning och förklaring till varje felfaktor blev följande, där varje nummer i
Tabell 3 matchar numren i den detekterade felfaktortabellen Tabell 2.
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Tabell 3

1. Max antal begäran till en och samma logikapplikation. En logikapplikation
kan köra 50 instanser samtidigt om kontroll för detta är påslagen, sedan
läggs begäranden i en kö som har en maxlängd på 100 begäranden. När
denna lagringsgräns passeras fallerar logikapplikationen.
Orsak: För många begäranden inom viss tid till samma logikapplikation.
2. Begärandet omhändertogs inte inom viss tid. Ett begärande måste omhändertas inom given tidsgräns, annars misslyckas förfrågan.
Orsak: Svarstidsgräns passerad.
3. Överbelastning i nätverket eller att nätverket för tillfället ligger nere.
Orsak: Nätverksproblem
4. Svarstid från queue managern(köhanterare) har passerat given gräns. Om
ett begärande ska skickas från A till B måste de ha samma transportprotokoll. A och B använder sig av en queue manager för att skicka meddelande
mellan varandra. I detta fall fås inget svar från kontaktad queue manager.
Orsak: Nätverksproblem.
5. Begärandet försöker få tillgång till en fil som inte finns i systemet.
Orsak: Fil finns inte.
6. Svarstid från en komponent inom given tidsgräns har passerats.
Orsak: Nätverksproblem.
7. Fel vid omvandling av begärandet till XML.
Orsak: Omvandlingsproblem.
8. Servicens anslutningssträng är inte i förväntat format.
Orsak: Fel format.
9. Logikapplikation är avstängd/ur funktion.
Orsak: Avstängd logikapplikation.
Efter att beskrivningar och förklaringar om varför de upptäckta felfaktorerna uppstått fortsatte arbetet med att analysera dess beskrivningar och förklaringar mot
varandra för att jämföra och hitta gemensamma nämnare. Analyserna av förklaringarna ledde fram till att flera av dessa felfaktorer berodde på många av de generella
faktorer som tidigare forskning tagit fram och påpekat är viktiga vid bedömning av
hälsotillståndet. Svarstider, nätverksaspekter, antal begäranden inom viss tid samt
lagring var de generella faktorer som tidigare forskning tagit fram som även var påverkande faktorer i den undersökta plattformen[2][4][5][6].
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2.3

Framtagning av baslinje

Framtagningen av baslinjen blev den 95:e percentilen i svarstid baserat på integrationsplattformens historik vilket tidigare forskning framhävt är ett rimligt värde att
använda sig av vid uppskattning av det normala beteendet i integrationsplattformen[12]. I figur 12 visas framtagningen av den 95:e percentilen.

Figur 12, 95:e percentilen historiskt sett i integrationsplattformen.
Figur 12 visar den framtagna baslinjen. Värdet uppgick till cirka 1468 millisekunder.
För att få större bekräftelse att framtagen baslinje är så optimal och korrekt som
möjligt för det specifika ändamålet så har percentilområdet för endast lyckade körningar tagits fram baserat på baslinjens värde. Detta för att validera och påvisa att
framtagen baslinje är de värde där en specifik körning anses fungera historiskt sett.
Tidigare forskning har påpekat att baslinjens värde är en uppskattning av det normala
intervall inom vilket den uppmäta variabeln anses fungera, vilket bekräftades i denna
framtagning. Figur 13 illustrerar det framtagna percentilområdet för endast lyckade
körningar baserat på framtagen baslinjen, även detta är framtaget med hjälp av Application Insights analysverktyg.

Figur 13, framtagning av percentil baserat på baslinjens värde.
I figur 13 avläses att det 99,287:e percentilvärdet nästan är samma värde som baslinjen vilket var det närmaste percentilområdet som kunde uppmätas. Detta innebär att
cirka att 99,29% av alla lyckade körningar har en svarstid som inte överskrider baslinjens värde. Detta bekräftar framtagen baslinjes validitet då tidigare forskning påpekat att värdet på baslinjen är en uppskattning inom vilket intervall den uppmäta
variabeln anses fungera och i detta fall är det ett intervall på 99,29% av alla lyckade
körningar. Detta påvisar även att 0,7% av lyckade körningar inte ligger inom baslinjens intervall. Dessa 0,7% är extremvärden i lyckade körningar.
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2.4

Framtagning av prototyper

För att sedan få fram någon tolkningsbar och övergripande bild över aktuellt och historiskt hälsotillstånd på den undersökta integrationsplattformen så har två prototyper tagits fram med hjälp av Application Insights analysverktyg. För att se den exakta
framställningen av prototyperna som utfördes i kusto frågespråket KQL, se bilaga A.
Prototyperna har tagits fram med hjälp av framtagen baslinje, percentilområden och
några av de generella faktorer som både tidigare forskning och detta arbete tagit
fram och påvisat som viktigt att ta hänsyn till i presentationen av hälsotillståndet.
Detta för att visualisera aktuellt och historiskt hälsotillstånd samt validera resultaten.
I båda prototyperna beräknas varje punkt i diagrammet per timme och utifrån det
bildar de en sammanhållen linje genom hela grafen. Den första prototypen består av
fyra linjer, figur 14 illustrerar den första prototypen vid ett känt stabilt hälsotillstånd.

Figur 14, Prototyp1, diagram mellan 22 april - 25 april där det aktuella hälsotillståndet var
stabilt.
Prototyp1 representerar svarstider för den 50:e och 90:e percentilen samt baslinjens
framtagna värde som var 1468 millisekunder. Sedan togs även det totala antal begäranden med i första prototypen då det också är en viktig faktor att ta hänsyn till i hälsotillståndsbedömningen. Figur 15 illustrerar prototyp1 vid ett känt kritiskt hälsotillstånd.

Figur 15, prototyp1, diagram mellan 29 Mars 2019 – 31 Mars 2019 när känt hälsotillstånd
var kritiskt.
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I figur 15 syns klart och tydlig att både 50:e percentilen samt 90:e percentilen ligger
kraftigt över baslinjen som representerar normalt tillstånd. Detta bekräftar att det
kända kritiska hälsotillståndet var just kritiskt vid det tillfället eftersom den 50:e
percentilen som representerar genomsnittligt värde går kraftigt över baslinjen vilket
framhäver att det genomsnittliga värdet var högre än det normala. Figur 16 illustrerar prototyp1 i samma tidsintervall som figur 15. Skillnaden är att annan mätpunkt i
intervallet visas för att bevisa den överbelastning av begäran som skedde vid denna
tidpunkt.

Figur 16, prototyp1, diagram mellan 29 Mars 2019 – 31 Mars 2019.
Figur 16 visar en mätpunkt innan den enorma påfrestningen i integrationsplattformen tar fart ordentligt. Det syns att det totalt antalet begäran vid en tidpunkt innan
påfrestningen är uppe på 2056. Om samtidighetskontrollen för en logikapplikation
är påslagen kan den endast ha 50 körningar parallellt. De resterande begärandena
lägg i en kö som maximalt kan hantera 100 begäranden. I en logikapplikations flöde
kan det finnas en mängd olika kontroller som endast kan hantera ett förbestämt antal
begäranden. När dessa begräsningar överskrids så havererar logikapplikationen och
dess körningar vilket har skett i detta illustrerande fall vilket leder till kritiskt hälsotillstånd som kan avläsas både i figur 15 och figur 16.
Den andra prototypen påminner om den första prototypen men det finns en skillnad. Istället för totala antalet begäranden som en faktor vilket prototyp1 har, så har
prototyp2 det totala antalet misslyckade begäranden använts som en faktor i framtagningen. Detta genomfördes för att illustrera och upptäcka fel som uppstod vid
olika tidpunkter i integrationsplattformen. Både denna undersökning och tidigare
forskning har påpekat att detektering av fel behövs för att kunna analysera mer djupgående om varför ett fel har uppstått. Detta för att sedan formellt kunna beskriva
det faktiska hälsotillståndet. Svarstider för den 50:e och 90:e percentilen samt baslinjen på 1468 millisekunder återfanns även i prototyp2. Figur 17 illustrerar prototyp2 vid samma kända stabila tillstånd som prototyp1 i figur 14.
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Figur 17, prototyp2, diagram mellan 22 april 2019 – 25 april 2019 när känt hälsotillstånd
var stabilt.
Det kan konstateras att figur 14 och figur 17 som illustrerar samma kända stabila tillstånd skiljer sig åt. Figur 14 har fler antal mätpunkter än vad figur 17 har. Detta beror på att det inte finns några misslyckade körningar under vissa tidsintervall per
timme i det kända stabila hälsotillståndet. Alla faktorer måste ha mätpunkter vid
samma tidstillfällen i diagrammet, i de fall då misslyckade körningar inte finns så ritas inte någon mätpunkt ut vid den tidpunkten. Detta betyder att varje diagram som
innehåller prototyp2 kan vara helt tomt ifall inga misslyckade körningar finns inom
det givna tidsintervallet. Samma princip gäller även för prototyp1 vid antal begäran.
Skulle det inte finnas några begäran inom det giva tidsintervallet skulle även det diagrammet vara tomt.
Även prototyp2 användes vid illustrerande av ett känt kritiskt hälsotillstånd. Figur
18 illustrerar prototyp2 i samma kända kritiska tillstånd som påvisades med prototyp1 i figur 15.

Figur 18, prototyp2, diagram mellan 29 Mars 2019 – 31 Mars 2019 när känt hälsotillstånd
var kritiskt.
I figur 18 syns det klart och tydligt att både den 50:e percentilen och den 90:e percentilen ligger över baslinjen som representerar normalt tillstånd i integrationsplattformen. Båda percentilområdena ligger över baslinjen under en längre tid vilket definierar kritiskt tillstånd under längre tid. Figur 18 visar även att antalet misslyckade
körningar är uppe på 637 senaste timmen vid tidpunkten 2019-03-29 klockan
16:00.
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Det finns ytterligare ett fall i integrationsplattformens historik där hälsotillståndet
varit kritiskt. Efter analys och studie av det intervallet för att få fram felfaktorer om
vad som påverkade detta tillstånd visade det sig att detta berodde på en nätverksbelastning. Detta kunde valideras efter att felfaktorerna samlats in samt efter intervju
med en domänexpert där det konstaterades att nätverksproblem var orsaken i det
fallet. I jämförelse till tidigare forskning kunde det konstateras att nätverket är en
stark bidragande faktor som påverkas hälsotillståndet. I figur 19 visas prototyp1 i
detta kända kritiska tillstånd.

Figur19, prototyp1, diagram mellan den 1 Maj – 3 Maj då känt hälsotillstånd var kritiskt.
I figur 19 syns det att både 50:e percentilen samt 90: percentilen är långt över framtagen baslinje vilket är kritiskt tillstånd då baslinjen definierar normalt tillstånd där
körningar anses fungera ifall det har en svarstid inom baslinjens intervall. Detta tillstånd visualiserades även i prototyp2. Figur 20 illustrerar prototyp2 vid samma
kända kritiska tillstånd som figur 19 illustrerar.

Figur 20, prototyp2, diagram mellan den 1 Maj – 3 Maj då känt hälsotillstånd var kritiskt.
Även figur 20 visar klart och tydligt den påfrestning som uppstod den andra maj
2019, även antalet misslyckade körningar går att avläsa i prototyp2. Detta bekräftar
båda prototypernas validitet gentemot det faktiska hälsotillståndet i integrationsplattformen.
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3 Resultat och analys
Det faktiska hälsotillståndet går att avläsa väl i båda prototyperna. Både stabila och
kritiska tillstånd framhävs på ett tydligt sätt som gör det enkelt att bedöma. Signifikativt för kritiskt hälsotillstånd uppstår när framförallt den 50: percentilen som motsvarar ett genomsnittligt värde går över baslinjen som representerar normalt tillstånd i integrationsplattformen. Detta betyder att genomsnittet av svarstiderna ligger över normalt tillstånd i integrationsplattformen. Desto högre upp över baslinjen
den 50:e percentilen går, desto längre ifrån normalt beteende i integrationsplattformen vilket leder till att hälsotillståndet blir mer kritiskt. Signifikativt för stabilt hälsotillstånd är när den 50:e percentilen ej överskrider baslinjen. Det indikerar att genomsnittstiderna ligger inom intervallet för det normala beteendet i integrationsplattformen. Den 90:e percentilen kan vara mer volatil än den 50:e percentilen då
den representerar extremvärde som kontinuerligt uppstår av olika anledningar i en
integrationsplattform. Skulle även den 90:e percentilen ligga under baslinjen skulle
hälsotillståndet anses som mycket stabilt då den representerar avvikelser och extremvärden. Det skulle indikera att avvikelserna gentemot det genomsnittliga värdet
är väldigt små och i vissa fall obefintliga vilket leder till ett bra och stabilt hälsotillstånd. Efter att domänexpert utvärderat prototyperna framgick det att dessa fungerade bra till att översiktligt kunna bedöma det faktiska hälsotillståndet. Domänexpert påpekade att mindre subsystem inte blev lika framträdande i prototyperna som
de större men att de visade tydligt de fall då tillståndet varit kritiskt. Vad domänexpert ansåg vara det maximala värdet för normalt tillstånd var 1500–2000 millisekunder vilket bekräftar baslinjens värde om 1468 millisekunder som korrekt uppskattad. Domänexpertens utvärderande blev att Prototyp1 var mest användbar vid en
med generell bedömning av det faktiska hälsotillståndet då den innehåller fler mätpunkter eftersom antal meddelanden var en parameter i den bedömningen. Detta
ledde till att avvikelserna blev tydligare och mer korrekta. Prototyp2 var mest användbar för att detektera haverier där fel uppstod. Den upptäckte fel lika väl i både
större- och mindre subsystem eftersom antal misslyckanden var en parameter i den
bedömningen. Detta var enligt domänexperten bra då den hittade fel även i mindre
subsystem.
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För att besvara huvudfrågeställningen ”På vilket sätt kan hälsotillståndet formellt beskrivas och mätas på en molnbaserad integrationsplattform?” så har följande resultat
tagits fram i detta arbete. För att formellt och generellt beskriva det faktiska hälsotillståndet på en integrationsplattform krävs det utöver att bara detektera och identifiera problem i en integrationsplattform även en mer grundlig och djupgående analys
av de påträffade problemen som uppstått, vilket denna undersökning visat en metod
och ett tillvägagångsätt för. Att förstå och kunna beskriva varför vissa tillstånd uppstår i en integrationsplattform är en viktig aspekt enligt tidigare forskning. För detta
krävs kunskap om den underliggande arkitekturen och de invecklade detaljerna i
plattformen vilket även detta arbete tagit fram tillvägagångssätt för på den undersökta integrationsplattformen. Detta för att kunna presentera en mer utförlig beskrivning av orsaker och anledningar till att fel och misslyckade körningar uppstår.
Ifall beskrivningen av anledningar till att olika fel uppstår är tydliga leder det till att
domänexperter och utvecklare som arbetar med integrationsplattformen kan rätta
till problemen som uppstått. Detta för att optimera hälsotillstånd så väl som möjligt.
För att kunna mäta det faktiska hälsotillståndet finns det en mängd olika metoder
och tillvägagångssätt. Detta arbete har tagit fram en metod för att visualisera det faktiska hälsotillståndet både historiskt och aktuellt. Den framtagna metoden grundar
på tidigare forsknings olika tillvägagångssätt med percentilområden, framtagning av
baslinje samt ytterligare faktorer som kan vara med i de visuella prototyperna som
tagits fram. Detta för att kunna mäta hälsotillståndet vid olika tidpunkter i integrationsplattformens historik.
För att besvara underfrågan ”Vilka faktorer påverkar utfallet av det uppmäta hälsotillståndet?” så har följande resultat tagits fram. Svarstider, antal begäran inom viss
tid, lagringsmöjligheter samt nätverksbelastning är viktiga och tunga faktorer att ta
hänsyn till vid bedömningen av vilka parametrar som påverkar det uppmäta hälsotillståndet. Både denna undersökning samt tidigare forskning har fått fram tydliga fall
som bekräftat att dessa faktorer faktiskt påverkar hälsotillståndet på en integrationsplattform.
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4 Diskussion
Framtagning av baslinjen har i denna undersökning baserats och kombinerats på den
95:e percentilen för de fem olika subsystemen över givet tidsintervall vilket genererat ett generellt värde. För att bedöma aktuellt hälsotillstånd på en integrationsplattform finns även möjligheten att ta fram percentilområden samt baslinjer för var och
ett av subsystemen. Detta för att subsystemen inte ska påverka varandra vilket kan
ske då en sammansättning av alla subsystem görs för att få fram generella värden.
Det kan leda till missvisande bedömning av det faktiska hälsotillståndet i de fall där
ett utav subsystemen knapp kräver några resurser alls så kan ett annat subsystem
kräva fler resurser och generera högre svarstider generellt än vad ett mindre subsystem gör. Detta medför att i den totala bedömningen av faktiskt hälsotillstånd kan
subsystem påverka varandra och ge en felaktig bild. I och med detta är det mest optimalt att göra bedömningar och framtagningar av både percentilområden samt baslinje för var och ett av varje subsystem för att få en så detaljerad bedömning som
möjligt av det faktiska hälsotillståndet. Det hade dock blivit mer omfattande och
tidskrävande. Detta skulle kunna vara en fortsättning eller utökning av undersökningen som presenterats i detta arbete. I och med detta så visar denna undersökning
ett översiktligt hälsotillstånd av integrationsplattformen där de fem subsystemen
kombinerats ihop. Detta leder till att de mindre subsystemen inte uppmärksammas
på samma sätt som de större subsystemen eftersom de större subsystemens tar mer
plats och påverkar framtagningen av både percentilområden och baslinje. För en generell översiktlig bedömning av det faktiska hälsotillståndet i integrationsplattformen är detta arbete ett väl fungerande tillvägagångssätt. Bristerna i resultatet av de
två framtagna prototyperna är att de inte framhäver faktiskt hälsotillstånd över varje
specifikt subsystem. Detta leder till att problem som uppstår i de mindre subsystem
inte syns lika tydligt i de framtagna prototyperna som problem i de större subsystemen gör. Framtagning av både percentilområden och baslinje skulle kunna tas fram
under olika tidpunkter baserat på dag, natt, helg, med flera. Belastningen kan variera beroende på vilken tidpunkt på dagen, i månaden eller på året som det befinner
sig i, vilket kan vara intressant att ta fram för en mer detaljerad bedömning av olika
tillfällen.
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Den framtagna baslinjens värde kan diskuteras huruvida det är rimligt eller ej. Hade
framtaget percentilområde för lyckade körningar baserat på baslinjens värde exempelvis varit den 50:e percentilen hade resultatet varit mer diskutabelt om detta hade
varit rimligt eller ej eftersom baslinjens värde anses vara det värde där en specifik
körning anses fungera. I fall baslinjens värde skulle motsvara den 50:e percentilen
för lyckade körningar skulle det betyda att 50% av alla körningar som lyckats har en
svarstid över baslinjens värde vilket bör uppmärksammas och ifrågasättas då baslinjens värde är en uppskattning inom de intervall där svarstider i detta fall anses generera en lyckad körning. I detta fall uppgick den framtagna baslinjens värde till percentilområdet till 99,29% av endast lyckade körningar, vilket bekräftar baslinjens
validitet då 99,29% av alla lyckade körningar ligger inom baslinjens intervall. Baslinjens värde är alltid diskutabelt då dess värde endast är en uppskattning av det normala tillståndet i integrationsplattformen, vilket gör att uppskattningen kan ske på
fler än ett sätt. Uppskattningen i denna undersökning byggde på tidigare forsknings
uppskattningsmetod. Sedan validerades den framtagna uppskattade baslinjen mot intervall för lyckade körningar med anledning att påvisa att framtagen baslinje är så valid som möjligt.
Metoden som använts vid detektering av problem i integrationsplattformen har fungerat väl. Tidigare forskning har påpekat att endast upptäcka och finna problem inte
beskriver det faktiska hälsotillståndet i en integrationsplattform. Det kräver även
analyser av de påträffade felen för att kunna beskriva utförlig varför något går fel.
Det är därför en bra metod att först detektera och samla in felfaktorer som uppstår.
Sedan ha en intervju med en eller flera domänexperter för att få en tydlig bild och
beskrivning om vad de detekterade felfaktorerna i praktiken grundar sig i. Detta för
att sedan dra jämförelser, paralleller samt hitta gemensamma nämnare om vad tidigare forskning framhävt som generellt påverkande faktorer. För att sedan presentera
en översiktligt visuell bild över det faktiska hälsotillståndet så har hänsyn till tidigare
forskning tagits där det har framhävt flera viktiga parametrar att ta med i den visuella
bilden för att den ska bli så korrekt och begriplig som möjligt.
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För att få mer validitet i denna undersökning så skulle den tekniska metoden linjär
multipel regression kunna användas. Tekniken undersöker om det finns samband mellan en responsvariabel och två eller flera förklarande variabler. Responsvariabeln
förklarar variationen hos en eller flera beroende variabler. I detta arbete skulle responsvariabeln vara svarstiden eftersom den påverkas av ett flertal förklarande variabler som exempelvis nätverk, antal begäranden inom viss tid, lagringsmöjligheter
med flera. Detta för att validera hur pass stor inverkan dessa förklarande variabler
har på responsvariabeln. Denna teknik framställer om de förklarande variablerna har
påverkan på responsvariabeln eller ej, samt rangordnar de förklarande variablerna
som påverkar responsvariabeln. De generella faktorer som både tidigare forskning
och detta arbete tagit fram skulle kunna sättas in i en multipel linjär regression för
att validera ifall dessa framtagna faktorer har ett faktiskt påverkande på hälsotillståndet i en integrationsplattform eller ej. Det skulle leda till än mer trovärdighet om att
de generellt framtagna faktorerna faktiskt påverkar hälsotillståndet. Efter intervju
med statistiker beslutades detta att inte genomföras i denna undersökning då en
grundkurs inom statistik var bra att ha studerat för att kunna förstå och utföra denna
teknik i praktiken. Detta i kombination med tidsbrist i arbetet var några aspekter
som begränsade utrymmet till att ta reda på mer om hur denna teknik utförs.
De två framtagna prototyperna innehåller både den 50:e- och 90:e percentilen samt
framtagen baslinje. Dessa utgör stommen i båda prototyperna för att kunna presentera en visuell bild av det faktiska hälsotillståndet. Tidigare forskning har framhävt
att dessa tre faktorerna är väldigt viktiga, användbara och enkla att tyda för att få en
klar och översiktlig bild över faktiskt hälsotillståndet i en integrationsplattform.
Detta gör det svårt att motivera en prototyp som inte innehåller dessa faktorer.
Dock kan kombinationen mellan dessa tre faktorer göras med andra påverkande faktorer. Det är dock inget tidigare arbete som studerats i denna undersökning som har
kombinerat ihop den 50:e och 90:e percentilen med en baslinje. Tidigare forskning
har påpekat och visat hur användningen av percentiler och baslinje fungerar, men en
sammansättning av dem emellan har inte påträffats i de undersökta artiklarna. I dessa
fall har totalt antal begäranden samt totalt antal misslyckade begäranden utgjort de
två framtagna prototyperna. Detta för att både totalt antal begäranden samt totalt
antal misslyckade begäran är påverkande faktorer och lätta att tyda i en översiktlig
bild över det faktiska hälsotillståndet. Dessa skulle givetvis kunna bytas ut eller kombineras ihop med fler påverkande faktorer för att få fram en annan typ av bild.
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5 Slutsatser
De två framtagna prototyperna som representerar det faktiska hälsotillståndet i integrationsplattformen blev stabila och översiktliga. Prototyperna används för att
kunna tyda både stabila- samt instabila tillstånd i den undersökta integrationsplattformen. Prototyperna framhäver de kritiska tillstånden väldigt väl, dock kan de
mindre påfrestningarna som utförs av de mindre subsystemen i vissa fal vara svåra att
se genom att bara titta på de båda prototyperna. Prototyp1 är mest användbar vid
översiktlig bedömning av det faktiska hälsotillståndet och för att se de större problemen i integrationsplattformen då den innehåller 50:e percentilen, 90:e percentilen
samt framtagen baslinje där alla dessa tre parametrar baseras på gemensamma värden
för alla subsystem. Prototyp1 innehåller även totalt antal begäran som egen parameter vilket leder till att bedömning av den faktiska påfrestningen i antalet begäran kan
bedömas direkt i prototypen vilket tidigare forskning påpekat är en viktig faktor i
bedömningen. Prototyp2 är också användbar vid en översiktlig bedömning över det
faktiska hälsotillståndet då den innehåller samma tre gemensamma parametrar som
prototyp1, men även vid fel i det mindre subsystemet påverkar prototyp2 då den tar
hänsyn till totala antalet misslyckade begäranden under viss tid i sin visuella bild av
det faktiska hälsotillståndet. Detta gör att de misslyckade körningar som uppstår i de
mindre subsystemen visualiseras i prototyp2 på ett tydligt sätt och kan på så vis
framhävas. Eftersom de mindre subsystemen inte har lika stor påverkan på de tre gemensamma parametrarna som var framtagen baslinje samt den 50:e- och 90:e percentilen, kan det leda till att problem i de mindre subsystemen inte visualiseras och
framhävs lika tydligt i de tre gemensamma parametrar. Detta visualiseras dock med
totalt antal misslyckade begäranden som prototyp2 innehåller vilket gör den användbar även vid misslyckanden i de mindre subsystemen.
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Bilaga A

Prototyp1 i kustofrågespråket KQL.

Prototyp2 i kustofrågespråket KQL.

A1

