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Sammanfattning Kvalitetssäkring blir allt viktigare att genomföra i växande utvecklingsprojekt. Komponenterna som byggs måste testas regelmässigt för att garantera funktionaliteten av produkten som utvecklas. Leeroy tillämpar idag Scrum som utvecklingsmetod med manuella tester som genomförs när alla komponenter är färdigbyggda vid slutet av varje sprint. Detta leder till att testaren har kortare tid på sig för att utföra testscenarierna. Testaren utsätts därför för stress i sitt arbete då uppdraget kräver en hög noggrannhet med snabbhet för att effektivt försäkra att komponenterna hamnar i en produktionsmiljö. Syftet med undersökningen är att effektivisera nuvarande testprocesser genom att ersätta de manuella GUI-tester med automatiserade GUI-regressionstester som tillämpar BDD principer. Specificering av kraven genomfördes med hjälp av datainsamlingsmetoder som valdes till denna undersökning. Kravspecifikationerna användes dels för utvärdering av konstruktionen och dels för utvärdering av de erhållna resultaten. Resultaten visar att det är viktigt att både testaren och resten av det agila teamet samarbetar under varje sprint, då komponenterna utvecklas inkrementellt och testas regelmässigt. Resultaten visar vikten av att prioritera testerna som kommer att utvecklas för att säkra effektiviteten i arbetsflödet och även säkra att de viktigaste funktionerna testas först. Undersökningen har visat att både Cucumber och Puppeteer kan bidra till en smidig implementation av BDD i ett agilt utvecklingsteam. Detta beror dels på de rimliga resultaten från prestandatesterna som mäter effektiviteten, dels en hög användbarhetsgrad vad gäller både läsbarhet och skrivbarhet i syntaxen och dels en hög återanvändbarhetsgrad. Denna studie avgränsades till få antal testscenarier på grund av brist på tid i undersökningen och därför visar resultaten från prestandatesterna inte alla slags testscenarier.  Nyckelord: Testautomatisering, GUI-regressionstester, testscenario, Scrum, BDD  
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Abstract Quality assurance is becoming increasingly important to implement in expanding development projects. The components being built must be tested regularly to ensure the functionality of the whole product. Leeroy applies scrum as a development method along with manual GUI tests that only are performed when all components belonging to each sprint are completed.  This leads to shortage in time for a tester to apply the assigned test scenarios. Testers are therefore subjected to stress in their work as testing requires high accuracy and speed in order to effectively ensure that the components end up in a production environment. The purpose of this study is to streamline current test processes by replacing manual GUI tests with automated GUI regression tests using BDD principles. Specification of the requirements was carried out using data collection methods that were chosen for this study. The specifications were used both to evaluate the construction as well as the results obtained. The results show that it is important that both the tester and the rest of the agile team cooperate during each sprint, as the components are developed incrementally and tested regularly. The results show even the importance of prioritizing the test scenarios; this is done to ensure the efficiency of the workflow by first choosing the most important components to test. The tested aspects in this study have also proven that both frameworks Cucumber and Puppeteer have the potential to contribute to a smooth implementation of BDD in an agile development team. This is due partly to the reasonable results from the performance tests that measured the speed of feedbacks as an efficiency test, partly to a high degree of both usability and reusability. This study is limited to few test scenarios due to shortage of time given for this course and therefore the performance results doesn’t express all kind of testing scenarios.  Keywords: Test automation, GUI-regression tests, test scenario, Scrum, BDD   
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Terminologi Nedan presenteras ord och förkortningar som kommer att användas i undersökningen. Förkortningar QA  Kvalitetssökring (eng. Quality assurance) TDD Testdriven systemutveckling (eng. Test Driven Development) BDD Beteendedriven systemutveckling (eng. Behaviour Driven Development) CI Kontinuerlig integrering (eng. Continuous Integration) CD Kontinuerlig leverans (eng. Continuous Delivery) E2E End to End Testing
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1 Introduktion Kvalitetssäkring blir allt viktigare att genomföra i växande utvecklingsprojekt. Komponenterna som byggs måste testas regelmässigt för att garantera funktionaliteten av produkten som utvecklas. Testautomation är ett mycket användbart verktyg som stöttar utvecklarna och därmed bidrar till en förbättrad kvalité i både koden och slutprodukten 1.1 Om företaget Leeroy Leeroy är ett IT-företag som erbjuder digitala lösningar som hjälper restaurangägarna att utveckla sina affärer. Med hjälp av Leeroys digitala plattformen kommer restaurangägarna att kunna ha bättre koll på sin verksamhet samt skapa bättre kundupplevelse. 1.2 Bakgrund Utvecklingen hos Leeroy sker idag inom sju parallella utvecklingsteam som arbetar agilt och tillämpar kontinuerlig leverans som arbetssätt. Det innebär att utvecklarna levererar enbart felfri kod som kan driftsättas säkert som senare går att bygga på nya förbättringar. Idag görs tester av nya komponenterna manuellt när komponenterna är färdigbyggda. Det betyder att testaren bara kan testa färdigbyggda komponenter.  Testaren ställs därför inför stora uppdrag som kräver hög noggrannhet och snabbhet för att komponenterna ska hamna i produktionsmiljön. Hela applikationen behöver testas vid justering/påläggning av komponenterna. Detta görs för att garantera att komponenterna fungerar som dem ska. En sådan arbetsprocess är tidskrävande och har stora ekonomiska konsekventer för en verksamhet[1]. En möjlig lösning på det är att skapa automatiserade tester som ger snabba återkopplingar med hög noggrannhet och precision. 1.3 Övergripande syfte Syftet med undersökningen är att effektivisera nuvarande testprocesser genom att ersätta manuella GUI testerna med automatiserade GUI-regressionstester. Något som betraktas vara lönsamt för företaget då tiden sparas och felen som beror av mänskliga faktorn minskas. 
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1.4 Konkreta och verifierbara mål 
• En kartläggning av befintliga arbetsprocesser och förslag på en utvecklingsprocess som inkluderar automatiserade GUI-regressionstester. 
• Utvecklad testscenarier med implementationen med hjälp av Cucumber och Puppeteer. 
• Utvärdering av resultaten från utvecklingsprocessen samt från automatiserade tester. 1.5 Avgränsningar Denna undersökning avgränsar sig till GUI-regressionstester som implementeras på en befintlig webbsida. Ramverket som undersöks funkar endast på Chrome webbläsare i dagsläge. Något som kommer att ge resultat som tilltalar endast Chrome/Chromium webbläsare. Beräkning av erhållna tidmätningar för de implementerade testerna görs genom att beräkna både medianen och medelvärdet. Något som förmodligen ger preliminära prestanda resultat. 1.6 Översikt Kapitel 1 beskriver introduktionen till ämnet genom att ge en bakgrund till problemet som undersökningen kommer att granska. Kapitlen lyfter även målen som ska uppfyllas och dessa avgränsningar. Kapitel 2 presenterar det teoretiska informationen som ger läsaren en relevant kunskapsbas för att förstå själva arbetet. Kapitel 3 beskriver metoderna som togs för att genomföra undersökningen. Metoderna omfattar både datainsamlingen, utveckling av testerna och utvärderingsmetoder. Kapitel 4 beskriver kravspecifikationen för implementationen och en demonstration av komponenterna som utvecklades. Kapitel 5 presenterar resultat som behandlar både utvecklingsmiljö samt utvecklingsverktyg. Kapitlen presenterar även ett förslag på en arbetsprocess som inkluderar testautomatisering. Avslutningsvis lyfter kapitel 6 diskussioner kring konstruktionen och resultaten som erhölls. Det diskuteras även de etiska och samhälleliga aspekterna för undersökningen samt förslag på fortsatt utveckling. 
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2 Teori Följande kapitel består av definitioner på ord och begrepp som undersökningen använder sig av. 2.1 Kvalitetssäkring (QA) QA används inom programvaruutveckling för att säkerställa kvalitetsaspekterna för en produkt. Detta inkluderar produktgranskning, kodgranskning och effektivisering i arbetsmetoder. [2]  2.2 Agil systemutveckling Agil systemutveckling[3] är modell inom systemutveckling som används för projektledning. Filosofin som ligger bakom modellen kännetecknas med följande egenskaper: 
• Att utvecklingen har fasta leveranstider. 
• Arbetet genomförs med korta iterationer. 
• Arbetet kan lätt anpassas eller ändras under utvecklingsgång. 
• Nära kontakt med kunder. 
• Utvecklingsteamet består av tvärfunktionella kompetenser. 2.3 Scrum Scrum[4] är en av metoderna som tillämpar det agila arbetssättet. Det finns tre viktiga roller som ingår i varje scrumteam. 
• Produktägare(Product Owner) 
• Scrum Master 
• Utvecklingsteamet Produktägaren är länken mellan kunden och utvecklingsteamet. Produkt ägaren bestämmer vilka funktioner som ska byggas eller modifieras. Detta görs med hjälp av en prioriteringslista som kallas för produktbacklog.  
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Scrum Mastern däremot fungerar som en coach för utvecklingsteamet, där huvuduppgiften ligger i att teamet tillämpar Scrum så gått det går under de inkrementella produktutvecklingarna. En annan funktion som en Scrum Master har att kommunicera med andra team för att synka det som är nytt.  Ett utvecklingsteam består av personer med kompetenserna som behövs för att uppnå målen som ställs av produktägaren. 

 Figur 1: En typisk arbetsprocess för ett Scrum team. När produktägaren prioriterar funktionerna som teamet kommer att jobba med. Bestäms ett möte för tilldelning av uppgifterna. Mötet kallas för ett sprint möte där utvecklingsgruppen diskuterar upplägget av arbetet i form av en lista som kallas för sprintbacklog. Varje sprint tar vanligtvis mellan en till två veckor för att slutföras. När sprintbacklog har fastställts inleds utvecklingsarbete av komponenterna. Teamet träffas varje dag i ett möte som kallas för Daily Scrum för att diskutera frågor relaterat till utvecklingsarbetet.  Något som möjliggör snabba agerande i teamet i fall anpassningar eller förändringar uppstår. 2.4 Testdriven systemutveckling (TDD) TDD[5] är en princip inom mjukvaruutveckling som hjälper utvecklaren att utveckla en kravorienterad programkod. Utvecklaren formulerar kravspecifikationen till en produkt i form av tester. Testerna används 
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för att verifiera att funktionerna som byggs efteråt matchar kravspecifikationen.   2.5 Beteendedriven systemutveckling (BDD) BDD[5] är en princip som deriveras ifrån TDD. Tanken med BDD är att kraven för applikationen dokumenteras i form av beteende. Beteenden kallas för scenario och formuleras i klarspråk på ett systematiskt sätt. Varje scenario beskrivs i form av testfall och består av tre huvudsakliga delar. Scenarios beståndsdelar listas som följande: 
• Given, beskriver initiala tillståndet för att en händelse ska hända.  
• When, beskriver händelsen när tillståndet har inträffat. 
• Then, beskriver resultatet man får när händelsen har inträffat. Ett exempel på ett scenario kan skrivas som följande: 
• Given I have 100 SEK in my account, 
• When I attempt to send 30 SEK to my friend, 
• Then I should have 70 SEK in my account. 2.6 Kontinuerlig integrering (CI) CI[6] är ett arbetssätt som tillämpas av utvecklarna vid integrering av nya eller anpassade komponenter. Koden integreras ständigt med övriga komponenter efter utvärdering och testning. Något som gör att felen upptäcks tidigt i en applikation och skapar bättre kvalité i koden. 2.7 Kontinuerlig leverans (CD) CD[7] är ett arbetssätt där utvecklarna bygger programkod som kan driftsättas och köras utan att fel uppstår. Tanken är att ytterligare funktioner kan skapas och integreras med övriga komponenter i en produkt. För att säkra kvaliteten i en produkt kombineras CI och CD.  Figur 2 demonstrerar ett arbetssätt som kombinerar CI och CD. 
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 Figur 2: En demonstrering av arbetsflödet som tillämpar CD. 2.8 Testtyper Följande delkapitel förklarar några typer av tester som används vid kvalitetssäkring av mjukvaruutveckling. 2.8.1 Enhetstestning Enhetstester[8] är en elementär typ av testning som utvecklas av en utvecklare för att testa enskilda funktioner. Testerna skapas för att testa funktioner och klasser i en programkod. Målet är att enheterna håller sig till de ställda kraven. 2.8.2 Integrationstestning Integrationstestning[9] är en typ av testning som testar hur enheterna interageras med varandra. Testerna kontrollerar bland annat datakommunikationen mellan de integrerade enheterna. Målet med testningen är att verifierar om enheterna i ett utvecklingsprojekt uppfyller kraven som helhet.  2.8.3 End-to-End testning (E2E) E2E[10] är tester som sker på en högre nivå än integrationstester. Det övergripande beteende av applikationen testas från start till slut efter att alla integrationer har utförts. E2E består oftast av flera typer av tester. Testerna har som syfte att utforska funktionaliteten i hela systemet och även om systemet uppfyller de ställda kraven. 
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2.8.4 Regressionstestning En applikation kan ge oönskat resultat ibland när nya funktioner läggs till eller när justeringarna sker i en programkod. Regressionstesterna[11] testar om funktionaliteten av komponenterna stämmer med förväntade resultat eller inte. Testerna körs varje gång en ändring sker i programkoden. Figur 3 visar de mest förekommande testtyper i ett projekt. 

 Figur 3: Olika typer av tester där bredden indikerar mängden av tester som automatiseras. 2.9 Cucumber Cucumber[12] är ett testramverk som tillämpar BDD principer, testfallen skrivs med Given-When-Then formatet och kallas för Testscenarier. Testscenarierna skrivs i klarspråk och kräver inte någon kunskap i programmering för att förstå dem. Ett eller flera testscenarier sammanställs i en gemensam fil som kallas för en feature-fil. Feature-filerna har många fördelar för ett utvecklingsprojekt då de används både som dokumentationsmaterial för programkoden och även underlag vid implementering av automatiska tester. Cucumber tolkar feature-filerna till ett angivet programmeringsspråk för utformning av regressionstesterna.  2.10 Puppeteer Puppeteer är ett Node bibliotek som använder sig av hög-nivå API: er för att styra webbkomponenterna via en Chrome/Chromium webbläsare. 
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Exempel på operationer som Puppeteer kan utföra är textinmätningar, knappklickningar och generering av skärmdumpar. [13] 2.11 Git Git är ett versionshanteringssystem som används för utvecklingsprojekt. Git används främst vid stora projekt där flera utvecklare jobbar mot samma kodbas. Systemet hjälper utvecklarna att hantera filerna och spara olika versioner av koden som utvecklas. [14] 2.12 Circle CI Circle CI [15] är en plattform som assistera utvecklingsteamen med tillämpning av CI som arbetssätt. Med hjälp av inbyggda funktionerna som finns i Circle CI kan utvecklarna lätt integrera, verifiera och testa programkod under ett utvecklingsprojekt.  2.13 Packethanterare Ett packethanterare [16] verktyg som används av utvecklarna vid installation och användning av utvecklingsmiljön. Verktyget underlättar installationer av diverse program och tillhörande beroenden för ett utvecklingsprojekt. Denna undersökning använder sig av två olika typer av pakethanterare, nämligen Yarn och Node Package Manager(npm).  2.14 Reguljära uttryck Reguljära uttryck [17] är ett verktyg som används för att matcha eller byta ut strängar i en textfil. Verktyget används främst inom programmering och textanalys. Reguljära uttryck använder sig av speciella tecken för att utföra olika operationer. Tabell 1 visar några tecken som används inom reguljära uttryck.  Tabell 1: Exempel på tecken som används inom Reguljära uttryck med beskrivningar. Tecken Beskrivning . Matcha ett godtyckligt tecken * Matcha föregående mönster 0, 1 eller flera gånger + Matcha föregående mönster 1 eller flera gånger   
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3 Metod Detta kapitel beskriver metoderna som undersökningen använde sig av. Kapitlen omfattar tillvägagångssätt för datainsamling, utveckling och utvärdering av resultaten. 3.1 Kravspecifikation Specificering av kraven gjordes med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder. Information kring kvalitetssäkring och test-automatisering samlades in för att skapa en kunskapsbas inom ämnet och även för att lista fram kriterierna som undersökningen kommer att behandla. 3.2 Datainsamlingsmetod Datainsamlingen användes för att uppnå det första uppsatta målet för undersökningen, se kapitel 1.4. Materialen till undersökningen samlades in med hjälp av personliga intervjuer som hölls i tre olika faser, litteraturstudier från webbaserade artiklar och en bok om agila testmetoder.  Strukturen för samtliga intervjuerna var semistrukturerad dvs. en kombination av förbestämda frågor och följdfrågor med/utan styrning[18].  Detta görs för att hålla en struktur på intervjuerna, höja validiteten på det som sägs samtidigt som att ge möjlighet för respondenterna att uttrycka sig fritt.  Intervjuerna som hölls var personliga och spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Valet av intervjutypen baserar sig på att finna utrymme för att kunna ställa flera valideringsfrågor till respondenterna. Samtalen transkriberas efter varje intervju för att både kunna kategorisera uppgifterna enligt ämne och jämföra dem med litteraturen. Intervju med sex personer inom Leeroy genomfördes under första fasen av denna undersökning, tabell 2 visar befattningar för varje person som intervjuades. Detta gjordes för att kartlägga både utvecklingsprocesserna som företaget tillämpar och testmetoder som testarna använder sig av idag.  
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Tabell 2: Befattningar för intervjuade respondenterna på Leeroy. Nr. Befattning 1 CPO 2 Back-end utvecklare 3 Testare 4 Servicedesk 5 Product designer 6 Mission owner I andra fasen intervjuades två ytterligare personer som jobbar som “Team lead Quality Engineer” i ett annat företag som tillämpar agila testprocesser. Detta gjordes för att reda ut både trenderna inom testautomation och principerna som tillämpas vid arbete med kvalitetssäkring. En intervju med en testare gjordes båda i första fasen och tredje fasen då syftet med första intervjun var för att kartlägga nuvarande testmetoder och syftet med andra intervjun var för att utvärdering av ramverket enligt kravspecifikationen. De grupperade data från intervjuerna jämfördes efteråt med en bok som handlar om agila testprocesser [19]. Detta gjordes för att specificera kraven som undersökningen kommer att granska. kraven presenteras i kapitel 4.1. Webbartiklarna som undersökningen tog del av behandlar både definitioner av begrepp inom testautomatisering, se kapitel 2, samt informationer om ramverken som användes.  3.3 Utvecklingsmetod När kravspecifikationen bestämdes utvecklas testscenarierna för att erhålla och validera resultaten. För att utföra en undersökning som 
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tillämpar BDD som arbetssätt skapas testscenarierna med hjälp av ramverken Cucumber och Puppeteer. På så sätt uppfylls andra uppsatta målet för undersökningen, se kapitel 1.4. Tanken är att Cucumber ska kunna strukturera och styra implementationen av Puppeteer funktioner. Testscenarierna formuleras först i en feature-fil med hjälp av Gherkin syntax. Detta görs för att strukturera körning av Puppeteer funktionerna som utför då själva teststegen. 3.4 Utvärderingsmetod Utvärdering av erhållna resultat gjordes med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Utvärdering av användbarheten och effektiviteten för testramverken validerades med hjälp av en intervju med en testare från Leeroy. Frågor som rör återanvändbarheten utvärderades genom att mäta tiden det tar för att köra testscenarierna. Varje testscenario körs fem gånger för att kunna beräkna medelvärdet och medianen detta gjordes för att få noga mätresultat. På så sätt uppfylls tredje uppsatta målet i denna undersökning, se kapitel 1.4. 
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4 Konstruktion Detta kapitel diskuterar de steg som togs vid för att genomföra undersökningen. Stegen omfattar kravspecifikationen, implementationen och metoden för utvärdering av erhållna resultat. 4.1 Kravspecifikation Detta delkapitel presenterar kraven som strukturerades efter analysen av uppgifterna som samlades in, enligt kapitel 3.2. Undersökningen kommer att utvärdera både de funktionella och icke funktionella kraven som presenteras i tabell 3 och tabell 4. Utvärderingarna sker med hjälp av både intervjuer och tidmätningar.  4.1.1 Funktionella krav Funktioner som ett system ska innehålla kallas för funktionella krav. Ett exempel på det kan vara typ av uppgifterna som lagras i ett system eller prestandamått. [20]  Tabell 3, visar kraven som kommer att utvärderas i denna undersökning. Tabell 3: De funktionella kraven som de automatiserade GUI-regressionstesterna ska klara av. Testscenarion • Varje feature-fil ska innehålla enbart testscenarion för tillhörande funktionaliteten. 
• Testscenarierna skrivs i Gherkin syntax. 
• Testerna ska vara tillräckligt snabba att köra. Output • Framställning av testresultat ska vara enkelt att förstå.  4.1.2 Icke funktionella krav Kvalitetsaspekterna som ett system ska ha kallas för icke funktionella krav. Några exempel på det är effektivitet, användbarhet och återvinningsbarhet som ett system kan ha. [20] De icke funktionella kraven som undersökningen kommer att behandla listas i tabell 4 med beskrivningar. 
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Tabell 4: De icke funktionella kraven som de automatiserade GUI-regressionstesterna ska klara av. Krav Beskrivning Effektivitet Det ska vara snabbt och smidigt att få återkoppling från testerna.  Användbarhet Syntaxen för testfallen ska vara läsbara. Återvinningsbarhet Återanvändning av testfallen ska vara möjlig.  4.2 Konfiguration av testmiljön För att kunna utveckla testerna påbörjades arbetet med installationer av både ramverken och dessa beroenden. Alla paket som krävdes, för utveckling av testerna, hanterades med hjälp av npm och Yarn som i sin tur installerades i förväg. Installation av Node.js genomfördes för att kunna exekvera både Cucumber och Puppeteer funktionerna. Instruktionerna för installering av både Cucumber och Puppeteer gjordes enligt [21], [22] och [23].  4.2.1 Cucumber Cucumber används för att kunna tillämpa BDD vid utformning av testerna. Testerna består av två separata filer, nämligen feature-filer och Step Definition filer. Feature-filerna innehåller testscenarierna som testaren tillsammans med produktägaren utformar. Testscenarierna är skrivna i Gherkin syntax och är utformad på ett sätt alla i ett utvecklingsteam kan läsa.  För att testscenarierna ska omvandlas till handlingar skapas en Step Definition fil. Step Definition filerna skapar en JavaScript mall organiserar flödet av testerna. Step Definition filerna använder sig av reguljära uttryck för att matcha koden som exekveras med sina respektive testscenarierna som definieras i feature-filerna. Följande kodsnutt demonstrerar hur en feature-fil formuleras samt hur respektive Step Definition fil ser ut. 
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 Figur 4: En feature fil med grundläggande beståndsdelarna. Feature-filen bär titeln för alla tillhörande testscenarierna. Rad tre till rad fem innehåller en kort beskrivning av testscenarierna. Testscenarion börjar i rad sju, där beskrivs funktionaliteten som kommer att testas. Varje teststeg för testscenarion struktureras med hjälp av nyckelorden Given, When och Then.  I det här fallet testas om en knapp som ligger i sidoraden funkar. För att testet ska gälla så måste nyckelordet ”Given” uppfyllas. ”When” triggar funktionen som anropas för att utföra testet. Slutligen anrops ”Then” för att anropa koden som bekräftar förväntade resultatet. Figur 5 visar hur testerna implementerades i Step Definition filen som tillhör ovanstående feature-fil. 

 Figur 5: Ett exempel på implementationen av ovanstående feature filen. Funktionerna som exekveras innan/efter varje testkörning samlas in i en gemensam JS fil för att både hålla en struktur samt öka effektiviteten vid utvecklingen. Ett exempel på det kan vara funktioner som öppnar/stänger en webbläsare vid körning av testscenarierna eller funktioner som sköter inloggningen på en webbsida.  



Kvalitetssäkring av webbapplikationer –            En utvärdering av testautomatisering med         agila utvecklingsprocesser Ayad Shaif            2019-05-30 

15 

4.2.2 Puppeteer Puppeteer används här för att testa de webbaserade komponenterna som utformar Leeroys plattform. För att garantera exekveringen av alla funktioner i en viss ordning används JavaScript funktioner Async och Await. Async omvandlar returvärden av funktionerna till ett Promise. Detta kommer att tillåta både återanvändning och asynkron exekvering av teststegen. Await däremot exekveras endast när sitt respektive Async funktion får sitt förväntade värde. Figur 6 visar hur Async och Await fungerar vid exekvering av en programkod. 

 Figur 6: Asynkronisering som testscenarierna använder sig av.(Källa: [22]) För att kunna hitta komponenterna på lämpligaste sätt tilläggs separata attribut-väljare (attribute-selector) till varje element i webbsidan. Detta gör det lättare för testaren att behandla komponenterna som kommer att testas. Tillägget ger även frihet för testaren då de separata väljarna används enbart för testnings ändamål och kommer aldrig att påverkas av framtida ändringar. Figur 7 visar ett exempel på två utformad attribut-väljaren som då döptes om till data-test=”login_input_username” och data-test=”login_input_password”.  Figur 7: Modifierade attribut-väljarna som Puppeteer använder sig av. Attribut-väljaren definieras efteråt i en objektfil så att Puppeteers funktioner kan hantera. 
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Följande vy visar webbsidan som testerna har skapats för.  Vyn visar att startsidan var öppen vid körning av testfallet och att Campaign knappen lokaliserades och trycktes. 

 Figur 8: En vy som visas när ovanstående testscenario körs.  



Kvalitetssäkring av webbapplikationer –            En utvärdering av testautomatisering med         agila utvecklingsprocesser Ayad Shaif            2019-05-30 

17 

5 Resultat Detta kapitel presenterar resultaten som erhölls från både kvalitativa och kvantitativa metoderna som valts.  Resultaten indelas i två delar där första delen presenterar resultaten som berör utvärdering av implementationen, andra delen behandlar resultaten som handlar om ett arbetssätt som inkluderar testning. 5.1 Tester Följande delkapitel presenterar resultaten som erhölls ifrån båda en intervju med en testare och tidmätningarna.  5.1.1 Utvärdering av testmiljön Respondenten från tredje intervjufasen tycker att det är viktigt att prioritera vad som testas för att testerna ska kunna ge en positiv effekt. Däremot tycker respondenten att antal testscenarierna som utvecklades inte räcker för att kunna mäta effektiviteten i ramverken. Gällande användbarheten hos de automatiserade testerna så tycker respondenten att de kan bli höga om testfallen uppdelas i mindre delar. Respondenten menar att detta kan göra det lättare för utvecklarna att identifiera felen om varje komponent testas separat. Respondenten anser att testerna som utvecklades kan i stort sätt återanvändas på grund av reguljära uttryck funktionaliteten som Cucumber erbjuder. Då det enda som testare behöver göra för att anropa en funktion är att använda ett matchat teststeg i feature-filen. Respondenten tillägger att stegen som används ofta kan läggas i en annan fil för att öka effektiviteten. 5.1.2 Prestanda Figur 9, visar ett exempel på en rapport som produceras när testerna har exekverats. Rapporten visar antal testscenarierna som exekverades, antal teststeg som exekverades och tiden det tog för att exekvera alla tester. 
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 Figur 9: Resultat som visas när testerna har körts. Tabell 5 visar de beräknade medelvärde och medianen för varje test som körts, se kapitel 3.4 för tillvägagångssättet. Första kolumnen i tabellen visar radnumret, andra kolumnen visar antal exekverade teststegen, tredje kolumnen visar de beräknade medelvärdena för varje teststeg och den fjärde kolumnen visar de beräknade median för varje teststeg. Tabellen används senare för att skapa en graf som visas i figur 10. Tabell 5: Beräknade medelvärden och medianen för tiderna som mättes. Nr. Teststeg (n) Medelvärde (s) Median (s) 1 3 9,06 8,85 2 6 10,82 10,75 3 8 11,06 10,85 4 10 11,02 10,95 5 12 11,09 11,08 6 14 11,12 11,10 7 18 11,24 11,16 8 20 11,32 11,33 9 22 11,41 11,35 10 24 12,24 11,55 11 26 11,54 11,49 
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12 28 12,34 11,75 13 30 12,67 11,42 14 32 11,55 11,49 15 34 11,82 11,51 Grafen visar både de beräknade medelvärdet(de blåa prickarna) och medianen(de röda prickarna) av alla tidsmått från tabell 5. Y-axeln visar antal teststeg som implementerades och X-axel visar tiden i sekunder. Grafen innehåller även linjära regressioner för både medelvärdet och medianen för att förenkla läsning av grafen. 

 Figur 10: En graf som presenterar medelvärdena och medianerna från testkörningarna. 5.2 Arbetssätt Följande delkapitel presenterar principer och rekommendationer som erhölls från både litteraturstudien och intervjuerna från andra fasen. Det presenteras även ett förslag på en Scrum process som inkluderar ett testmoment.  Respondenterna upplyser att testarens syfte är att kunna utforska produkten och inte bara att verifiera slutbeteendet hos en. Respondenterna menar att en testare ska kunna hitta defekter i produkten samt analyserar produktens övriga aspekter.  Lisa Crispin och Janet Gregory bekräftar respondenternas åsikter i boken Agile testing a practical guide for testers and agile teams. I boken lyfter de rekommendationer för att en testare ska lyckas med sitt arbete. Att 
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förstå hur slutanvändarna kommer att använda produkten och att utföra utforskande tester för att hitta förekommande buggar är exempel på rekommendationer som boken lyfter. Lisa Crispin och Janet Gregory påpekar även att en av de viktigaste anledningar till att skapa automatiserade tester är att kunna ge utvecklingsteamet snabba återkopplingar vid bygget av komponenter i ett projekt. Snabba återkopplingarna används även vid felsökning i koden samt vid reparation av inträffande defekter. Lisa Crispin och Janet Gregory anser att sådana tester bör köras ofta för att hålla utvecklingsteamet uppdaterad om någon defekt uppstår. Likaväl rekommenderar att komponenter som har en stor betydelse för produkten och slutanvändaren bör testas regelbundet och därmed automatiseras. Respondenterna påstår däremot att komponenterna som tar lång tid att utvecklas inom en sprint behövs inte testautomatiseras och att det är testarens roll att hitta en balans i varje sprint.  Respondenterna rekommenderar att testfallen ska vara enkla att följa och uppdelade i mindre problem. Något som gör det enkelt för testarna att fixa och underhålla i framtiden. Lisa Crispin och Janet Gregory skriver i sin bok om vikten av samarbetet mellan en testare och resten av utvecklingsteamet. Eftersom ett agilt team utvecklar komponenterna inkrementellt så är det viktigt att de testas regelmässigt. Teamet bygger och testar delar av koden, se till att de inte innehåller fel och sedan flyttar vidare till nästa komponent som behöver byggas. Intervjun med respondenterna bekräftar vikten av samarbetet mellan en utvecklare och en testare. Respondenterna tillägger även att båda testarna och utvecklarna ansvarar för kvaliteten i koden och därför rekommenderas även att det ska finnas checklistor och att koden ska vara tydlig och läsbar. Figur 11 demonstrerar en Scrum iteration som innehåller testmoment baserad på litteraturstudien och intervjuerna. Figuren utökar en typisk Scrum med en testning moment för att garantera att komponenterna som byggs testas först innan nästa sprint genomförs. 
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 Figur 11: Ett förslag på en Scrum arbetsprocess som inkluderar ett kvalitetssäkringsmoment. 
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6 Diskussion Följande kapitel lyfter diskussioner kring konstruktion av automatiserade testerna, resultat som erhölls från undersökningen, etiska och samhälleliga aspekter kring testautomation och slutligen förslag till framtida arbete som kan läggas på denna undersökning. 6.1 Bedömning av konstruktion Testramverket Cucumber var enkelt att implementera på grund av de tydliga dokumentationer och tillgängliga stödet på nätet. Gherkin syntaxen i feature-filerna var också enkelt att tillämpa på grund av den goda läsbarheten/skrivbarheten som syntaxen tillhandahåller. På så sätt uppfyller Cucumber sin roll som ett kommunikationsverktyg då tanken är att Cucumber ska underlätta kommunikationen i agila teamet.  Jag skulle dock rekommendera att testarna i företaget fastställer regler för skrivning av feature-filerna. Något som kommer att bidra till ett ännu effektivare arbetssätt då presistensen gör det enklare att underhålla testerna i framtiden. Körning av Puppeteer i standardläge förenklade utveckling av testscenarierna eftersom man kunde se det som händer vid tillägg av nya funktioner. Puppeteer kunde även exekveras huvudlöst(headless) när alla testscenarierna har implementerats korrekt detta användes för att kunna snabbt exekvera testscenarierna. Puppeteer innehåller funktioner som kan hjälpa testaren att skapa rapporter som innehåller mer detaljer om resultaten. Några exempel på det är funktioner som genererar skärmdumpar på sidor som inte klarar testet eller funktioner som mäter tiden för körning av testerna. Implementationen gjordes så att testerna exekveras sekventiellt och därför var det viktigt att hålla en viss ordning vid funktionsanropen. Därför hade funktionerna Async och Await en stor användning vid implementering av testerna.  6.2 Bedömning av resultat Testautomation är ett mycket användbart verktyg som stöttar utvecklarna och därmed bidrar till en förbättrad kvalité i både koden och slutprodukten. Resultatet från undersökningen antyder på att både 
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testarna och utvecklarna ansvarar för kvaliteten i produkten. Därför rekommenderas att det ska finnas samarbete mellan testarna och utvecklarna både för att bestämma komponenterna som ska testas inom varje sprint och ansvarar för kvaliteten i produkten. Grafen från tidsmätningarna visar att tiden ökar linjärt när nya tester implementeras. Detta tolkas som att testerna ger relativt snabba återkopplingar för utvecklarna. Detta är en viktig aspekt eftersom testerna ska kunna stötta båda utvecklarna och testarna för att kunna snabbt se om saker går sönder i produkten vid utveckling av nya komponenter.  Respondenterna från andra fasen rekommenderar att stora testerna först delas upp i mindre delar för att det ska vara enkelt att hitta fel. Detta är en viktig sak att tänka på eftersom testresultaten ska stötta utvecklarna med precisa resultat/rapporter. Att testerna körs regelmässigt är också en viktig sak att tänka på när testerna implementeras i ett leveranssystem. Jag skulle rekommendera att testkörningen sker inom varje pull-request till Github för att inte hindra arbetsflödet för utvecklingsteamen. Denna undersökning avgränsades genom utveckling av E2E GUI-regressionstester för specifika komponenter i en färdigbyggd produkt. Något som gav approximativa resultat då de flesta funktioner som testades var i form av knapptryckningar, fältinmatningar och sidokontroller. Det hade även varit mer intressant att se mer diversitet i exekvering av funktioner för att mäta tiden. 6.3 Etiska och samhälleliga aspekter En lyckad implementation av testautomatisering har som fördel att effektivisera arbetsprocesser i en verksamhet. Detta kan skapa bättre arbetsmiljö för utvecklingsteamet då färre tider läggs i att hitta fel. Å andra sidan kan testautomatisering betyda att en del typer av jobb försvinner eller bytas ut mot andra former av arbetsuppgifter. Därför är det viktigt att företagen skaffa sig strategier för att ständigt utveckla personalen. Detta kan uppnås genom att exempelvis uppmuntra personalen att delta på utbildningar och konferenser.  Testarna bör alltid tänka på att skydda integriteten för användarna enligt GDPR (General Data Protection Regulation) vid behandling av 
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personuppgifter. Detta görs för att ge användarna mer makt för att bestämma hur deras personliga uppgifter ska förvaltas. 6.4 Framtida arbete Följande delkapitel presentera några förslag till implementationen av en komplett automatiserad version av GUI-testerna. För att garantera att funktionaliteten i hela produkten vid bygget av nya komponenter behöver testerna implementeras i ett leveranssystem som exempelvis Circle CI. Resultat från testerna måste också presenteras i ett ärendesystem som företaget använder sig av idag. Något som kommer att förbättra kommunikationen hos teamet och därmed bidrar till en ökad effektivitet.  Det skulle även gynna företaget i längden om alla resultat från testkörningarna sparas. Detta görs för att kunna analysera beteenden hos applikationen när nya funktioner/testerscenarier tilläggs. På så sätt stödjer resultaten teamet om optimeringsarbete skulle behövas för produkten. För optimering av testerna kan det vara bra att undersöka möjligheterna kring parallellkörning och jämföra resultaten med prestanda resultaten från denna undersökning. Detta kan hjälpa senare företaget för att bestämma om parallellkörning av testerna är något att lägga tid för. Resultaten beträffande användbarheten var inte helt precisa eftersom respondenten som intervjuades i tredje fasen hade redan använt Gherkin syntaxen tidigare. För att få bättre resultat kan det vara bra att skapa en enkät som skickas till flera personer som inte har vetskap om syntaxen. Enkäten kan exempelvis innehålla ett scenario skriven i Gherkin syntax där deltagare kan betygsätta användbarheten(läsbarheten). 
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Bilaga A: Testscenarierna som utformades för undersökningen. Feature: Sidebar navigation     As a user I want to be able to    see all pages once I click on    its respective button in the Ticker.     Scenario: Check all sidebar routes        Given I am at the start page        When I click campaigns in the sidebar        Then the campaign management page is displayed         When I click loyalty program in the sidebar        Then the loyalty program page is displayed         When I click product in the sidebar        Then the product management page is displayed         When I click menu in the sidebar        Then the menu management page is displayed         When I click stores in the sidebar        Then the store management page is displayed         When I click company in the sidebar        Then the company management page is displayed         When I click pos in the sidebar        Then the pos dropdown menu appears         When I click central management items in the sidebar        Then the central management items page is displayed         When I click central management ingredients in the sidebar        Then the central management ingredients page is displayed         When I click central management bar in the sidebar        Then the central management bar page is displayed         When I click central management recipes in the sidebar        Then the central management recipes page is displayed         When I click central management modifier in the sidebar        Then the central management modifier page is displayed         When I click insights in the sidebar        Then the insights dropdown menu appears 
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        When I click insights dashboard in the sidebar        Then the business insights dashboard page is displayed         When I click insights reports in the sidebar        Then the business insights reports page is displayed   
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Bilaga B: Erhållna resultat från varje testkörning. 
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Bilaga C: Frågor som ställdes i intervjun med ”Team Lead Quality Engineer”. Team lead Quality Engineer Frågor kring process och metod 
• Vad betyder QA för dig? 
• vad är dina tankar kring BDD; pros och cons? 
• Hur identifierar man vilka komponenter som bör automatiseras test i ett projekt? 
• Vem bedömer risken, vad ska automatiseras? 
• Hur arbetar en testare i ett agilt team före, under och efter sprint? 
• Har du någon speciell filosofi kring vilka tester som skall automatiseras och vilka som skall förbi manuella?  
• Vilken är din filosofi kring regressionstester? 
• Vi har flera grejer som har beroenden av varandra så hur gör man där när man samtidigt vill ha isolerade testfall. 
• Hur definiera man testfallets storlek. Har du någon bra tumregel här?  Frågor kring verktyg 
• Vad tänker du helt ärligt när du hör om vår QA loop med Jira+X-Ray, Gherkin, Puppeteer och Circle CI? Finns det andra verktyg vi bör kolla på? 
• Vad bör vi tänka på i setup före/efter samtliga tester, för varje test etc? 
• Tips på hur man undviker premature optimization? 
• Vilka/hur många miljöer ska man testa mot? 
• Då man alltid behöver vara inloggad för att använda produkten, hur bör man hantera steget för inloggning? 
• När bör vilka tester köras?  


