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Agenda
► Kort om meg.

► Hva er testing og hvorfor tester vi.

► Modeller.

► Grafteori.

► Anvendelser.

► Effektivisering og automatisering.
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Ingrid Elgsaas-Vada
► Startet som trainee i august 2016. 

Er nå konsulent.

► I oppdrag hos Helsedirektoratet.

► Master i Anvendt Matematikk fra 

Universitetet i Oslo.

► Sertifiseringer:

• Tmap Next Test Engineer.

• ISTQB Foundation level.
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Testing
Hva er testing og hvorfor trenger vi det?



Hva er testing?

► Definisjon [ISO/IEC, 1991]:

”Testing is a technical operation that consists of the determination of one or 

more characteristics of a given product, process or service according to a 

specified procedure.”
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Hvorfor tester vi?
► For å finne feil.

► For å se om akseptansekriteriene er oppfylt.

► For å vurdere kvaliteten på det som blir levert.

► For å gi interessenter informasjon om systemet og eventuell risiko.
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Noen utfordringer ved testing
► Man kan aldri teste alt.

► Testing er tidkrevende og ressurskrevende.

► Systemer blir større og mer komplekse.

► Det er derfor viktig å teste smart.
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Noen utfordringer når man tester
► Man må sikre at testdekningen er god nok.

► Man vil gjerne raskt generere nye tester når systemet endres.

► Man må sørge for at regresjonstestene alltid er oppdaterte.
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Modeller og modellbasert testing



Hva er modeller?
► En skjematisk beskrivelse av ett eller flere systemer.

► Forskjellige typer, avhenging av hva man ønsker å beskrive.

► Eksempler på modeller:

• Prosessflyt eller dataflyt.

• Integrasjonsmodeller.

• State machines.
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Fordeler med modeller
► Lett å få oversikt over systemet eller systemene.

► Raskt å vedlikeholde. Må bare legge til endringene.

► Nyttig i hele utviklingsprosessen.
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Et enkelt 

saksbehandlingssystem
En innbygger sender inn en ny sak. Saken blir 
registrert som mottatt og fordelt til en 
saksbehandler. Saksbehandleren behandler saken 
og vurderer om det er nok informasjon til å fatte 
et vedtak. Hvis det mangler informasjon må 
denne innhentes fra innbyggeren som sendte inn 
saken. Når saksbehandleren har nok informasjon 
fatter saksbehandleren et vedtak som blir sendt 
til en annen saksbehandler for godkjenning av 
vedtaket. Hvis denne andre saksbehandleren er 
enig i vedtaket blir det godkjent og vedtaket blir 
sendt til innbygger. Hvis godkjenner er uenig blir 
vedtaket sendt tilbake til saksbehandleren med 
begrunnelse for hvorfor det ble underkjent og så 
må saksbehandler gjøre en ny vurdering før 
saksbehandleren sender det ny vedtaket til en 
godkjenning på nytt.
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Grafteori
Hva er grafer og hvordan kan grafteori hjelpe oss med å teste?



De syv broene i Königsberg
► Problemet gikk ut på å krysse hver 

av de syv broene nøyaktig én 

gang hver.

► Leonhard Euler beviste i 1736 at 

dette problemet ikke har en 

løsning.

► La grunnlaget for grafteori.
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Grafer
► En graf er en struktur innen 

diskret matematikk.

► Den består av noder og kanter.

► En graf er som regel tellbar.
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Retning på grafer
► En graf kan være rettet eller 

urettet.

► Dette bestemmer om kantene har 
en retning eller ikke.

► Hvis den er urettet må man kunne 
gå begge veier mellom to noder 
som er koblet sammen med en 
kant.

► Hvis den er rettet trenger man bare 
kunne gå en vei.

► Om grafen er rettet eller urettet 
påvirker hvordan man kan bevege 
seg gjennom den.
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Vekting
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► Grafer kan ha vekter på kantene.

► Vekting gir mer kontroll over 

hvordan grafen blir traversert.

► Det som er viktig/er nytt kan 

vektes lavt og det som har lav 

risiko/har vært testet mye før kan 

vektes høyt.



Traversering av grafer
► Måter å finne veier gjennom 

grafen basert på forskjellige 

kriterier.

► Mange forskjellige metoder for 

dette.

► Det er to hovedkategorier: De 

som har fokus på nodene og de 

som har fokus på kantene.
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► Noen traverseringsmetoder:

• Hamiltonian path problem.

• Route inspection problem.

• Shortest path problem.



Hamiltonian Path Problem
► Prøver å finne veien som går 

gjennom en graf så den er innom 

alle nodene nøyaktig en gang.

► Fungerer for både rettede og 

urettede grafer.

► Fungerer også med vekting, og da 

blir målet å finne korteste vei 

innom alle nodene. 
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Route Inspection Problem
► Kalles også Chinese Postman

Problem.

► Målet er å finne korteste vei 

gjennom grafen som er innom alle 

kantene minst en gang.

► Tillater at man er innom en kant 

flere ganger.

► Fungerer for både urettede og 

rettede grafer.

► Kan også brukes på vektede 

grafer.
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Shortest Path Problem
► Målet er å finne korteste vei 

mellom to noder.

► Spesielt relevant for vektede 

grafer.

► Fungerer for både rettede og 

urettede grafer.

► Kan generaliseres til flere 

forskjellige metoder.
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Anvendelse av grafteori på modeller
Hvordan kan vi bruke grafteori for å lage test caser?



Hvilken metode skal vi velge?
► Det avhenger av hva vi ønsker å 

teste.

► Det styres også av hva slags 

modell vi har.

► Kan legge på vekter for å styre 

hvordan metoden vi velger skal gå 

gjennom modellen.
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Hvordan lage test caser?
► Traverseringsmetoden gir 

rekkefølgen på nodene eller 

kantene man går igjennom.

► Modellen gir hvilken handling 

dette korresponderer til.

► Disse handlingene kan dermed 

settes rett inn i testcasen. 
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Testcase med Hamiltonian Path
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► Traverseringen gir:

• A-B,B-C,C-D,D-E,E-F,F-G,G-H,H-I.

► Mer kompakt:

• A-B-C-D-E-F-G-H-I.

► Dette gir testcasen:

1. Som innbygger: Send inn en sak.

2. Motta og opprett saken i systemet.

3. Send saken til saksbehandler.

4. Vurder om det er nok informasjon -

Ja.

5. Fatt vedtak.

6. Send vedtaket til godkjenning -

Godkjent.

7. Send vedtaket til innbygger.

8. Ferdig – Avslutt prosessen.



Testcase med Route Inspection
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► Traverseringen gir:

• A-B-C-D-E-B-C-D-E-F-G-D-E-F-G-H-I.

► Dette gir testcasen:

1. Som innbygger: Send inn en sak.

2. Motta og opprett saken.

3. Send saken til en saksbehandler.

4. Er det nok informasjon til å fatte et vedtak? – Nei, det 
trengs mer informasjon fra innbygger.

5. Innbygger sender inn tilleggsinformasjon.

6. Motta informasjonen.

7. Send informasjonen til saksbehandler på saken.

8. Er det nok informasjon nå til å fatte et vedtak? – Ja.

9. Fatt vedtaket.

10. Send det til godkjenning – Ikke godkjent.

11. Saksbehandle saken på nytt.

12. Er det fortsatt nok informasjon fra innbygger? – Ja.

13. Fatt nytt vedtak.

14. Send vedtaket til godkjenning – Godkjent.

15. Send vedtaket til innbygger

16. Ferdig.



Testcase med Shortest Path
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► For denne modellen blir Shortest

Path og Hamiltonian Path like.

► Traverseringen gir:

• A-B-C-D-E-F-G-H-I.

► Dette gir testcasen:

1. Som innbygger: Send inn en sak.

2. Motta og opprett saken i systemet.

3. Send saken til saksbehandler.

4. Vurder om det er nok informasjon -

Ja.

5. Fatt vedtak.

6. Send vedtaket til godkjenning -

Godkjent.

7. Send vedtaket til innbygger.

8. Ferdig – Avslutt prosessen.



Automatisering
Hva og hvordan kan vi effektivisere når vi bruker grafteori på modeller?



Hva må gjøres manuelt?
► Modellen må opprettes eller oppdateres.

► Traverseringsmetode må velges etter hvordan man ønsker å traversere 

grafen og hva man ønsker å dekke.

► Eventuell vekting må vurderes og settes.  
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Hva kan gjøres automatisk?
► Traversering av grafen:

• Det er mange algoritmer for å traversere en graf effektivt basert på en gitt 

metode.

• Vi kan bruke vekting til å styre hvordan grafen traverseres.

► Generering av test caser:

• Kan lage script som genererer test caser basert på veiene traverseringsalgoritmen 

fant.

► Kjøring av test casene:

• Man kan også lage script som kjører testcasene som blir generert.

• Dette kan kombineres med et rammeverk for automatisk kjøring av tester.
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Hvordan vil oppdatering/endring 

av modellen påvirke?
► Man må oppdatere modellen.

► Vurdere hvilken metode man skal 

bruke.

► Vurdere hvordan endringen skal 

vektes hvis dette er i bruk.

► Eventuelt legge inn hva de nye 

stegene gjør i scriptene.

► Resten er allerede på plass.
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Hvordan oppdatere modellen?
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Testcase for modell med endringer
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► To alternativer: Shortest Path eller 
Route Inspection.

► For Shortest Path med vekting:

• Traversering:

• A-B-C-D-E2-F2-G2-H2-I-J-K.

• Dette gir testcasen:

1. Som innbygger: Send inn klage på et 
eksisterende vedtak.

2. Motta klagen opp opprett den i systemet.

3. Send klagen til en klagesaksbehandler.

4. Saksbehandle saken.

5. Sjekk om det er nok informasjon til å fatte 
et vedtak – Ja.

6. Fatt vedtaket og send det til godkjenning.

7. Vedtak godkjent? – Ja.

8. Send vedtaket til innbygger.

9. Skal innbygger klage på vedtaket? – Nei.

10.Ferdig.



Oppsummering



Oppsummering
► Modeller:

• Modeller av systemet gjør det lettere 

å forstå systemet og de er lettere å 

vedlikeholde.

► Grafer:

• Datastrukturer som består av noder 

og kanter.

• Forskjellige måter å traversere grafer 

på.

► Modeller kan beskrives som grafer 

slik at man kan bruke grafteori til 

å traversere dem.
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► Automatisering:

• Vi kan effektivisere eller automatisere 

alle steg etter at modellen er 

laget/oppdatert.

• Dermed kan vi få en helautomatisk 

prosess så lenge modellen er 

oppdatert.



Spørsmål?

Ingrid Elgsaas-Vada



Takk for meg

Ingrid Elgsaas-Vada
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