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Cisco System Norge 

►Ca 400 ingeniører  

• Hardware, Software, mekanikk, produksjon 

• UX 

►Software miljø 

• Ca 150 utviklere/testere 

• Embedded systemer 

• OS: Linux, Android 

• Språk: C++, C, Java, Python, ++ 

• Applikasjoner for iOS, Mac OS, Windows, Android  
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Produkter 

►Video/samarbeidsløsninger for 

• Store og små møterom 

• Personlige systemer 

►Produksjon i Polen og Asia 

►Salg siste året: ca 900 000 000$ 

►Markedsandel: over 50% 

►Marked: hele verden 
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Software utvikling 

►Flere produktlinjer- hoved-Software er embedded Software 

►Ca 150 aktive utviklere i 2015 (ca 100 aktive til enhver 

tid) 

►Kontinuerlig bygg og testing 

►Kontinuerlig integrasjon 

►Agile utviklingsmetodikk 
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Utgangspunkt 

►Hvor kommer vi fra? 

• Store (og sterke) fagteam 

• Flere utviklingsmiljøer 

• Språk, OS, krav, metoder, kulturer 

• Testing: egne API-er, noen lavnivå tester 

►Ett stort QA/test team 

• Samler trådene etter beste evne 

• Manglende krav, tester 

• Manuell testing og automatisert testing 

• Jobber med fagteamene, men ikke integrert 

►Lansering hver 6 måned 
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Utgangspunkt 

►Fungerte brukbart i mindre skala 

• Sterke faggrupper gir innovative løsninger 

• Sterk motivasjon, jobber med sine ‘egne’ 

►Men i vekst? 

• Skalerer dårlig 

• For dårlig kommunikasjon innad fører til: 

• For mye feil-’umulig’ å teste effektivt 

• Mye bortkastet tid – mange ‘konger’ 

• For lite bruker-fokus på total opplevelsen 
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Løsning: Agile metoder 

►Langsom transisjon til agile utviklingsmetodikk  

►Ingen ‘big bang’ – altfor stor risiko 

►Nedbygging av sentral QA/testgruppe  

►Oppbygging av test-kompetanse i scrum teams 

►Resultater: 

• Økt fleksibilitet og effektivitet 

• Mer test fokus 

• Lansering hver uke om det er ønsket.  
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Multifunksjonelle team 
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Agile test-strategi 

►Enkelt og greit: 

• Test så mye som mulig på kortest mulig tid 

• Gi informasjon om test resultater raskt til riktig adresse 

►Mål 

• Skape trygghet  

• Raskere utviklingstakt 

• Software release ofte 
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Hvordan? 

►Mange nivåer, metoder og verktøy 

►Kvalitet er alles ansvar – ingen kvalitetsjef 

►Ekstrem fokus på automatisering 
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Kontinuerlig bygg og test 

►Over 100 innsjekk pr dag (CE Software) 

• Stor farm med byggservere (matchbox) 

• Opptil 20 forskjellige byggprodukter 

• 4-5 millioner kodelinjer 

►Over 5000 unit og modul tester 

• Kjøres ved bygging 

►På alle viktige bygg: 60+ systemtester (ITVM) 

• Kjøres på virkelig HW (alle varianter) 
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Unit/Modul tester 

►100% programmerer drevet 

►Ingen uttalte test krav men: 

• Mye par-programmering 

• Ofte test-drevet utvikling 

• De beste teamene har mest tester 

• Lages tester når man finner feil 

►Gode tester gir trygghet og fart! 
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Effekter på teamene 

►Bruker mye tid på å lage tester 

►Lager test-rammeverk som trengs 

►Utvider scopet til lav-nivå testene 

• Gir færre systemtester 

►Forventning om at det skal være tester på nye features 
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Tester i scrum team 

►Jobber tett med resten av teamet 

►Ingen mal for hva en tester gjør i teamet 

• Lager automatiserte systemtester 

• Lager testverktøy/rammeverk 

• Manuell testing (minst mulig) 

• Overvåker test resultater (dashbords, metrikker) 

• Drive/delta på testdugnader 

• Setter opp/drifter test laber 

• Troubleshooting 

• Skal du vite hva som skjer: spør en tester! 
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QA regresjonsteam 

►Håndterer alt som ikke faller naturlig inn i scrum teamene 

• Vedlikeholder (eierløse) tester og suiter 

• Oversikt over ressursbruk 

• Hva testes når 

• Release testing 

• Sikkerhet 

• Robusthet 

• Stabilitet 

• Vedlikeholder og utfører manuelle tester 

• Scenario testing 

• I samarbeid med scrum team 
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Verktøy 

►Lager hovedsakelig egne verktøy 

►Eget team som fokuserer på test toolchain 

►Bidrag fra mange personer i mange team 

►Koster mye, men helt nødvendig!! 

►Langsiktighet. Kontinuerlig forbedringer 

►Tre hovedtyper verktøy: 

• Test Management og testresultater (qastatus) 

• Testkjøring (itvm) 

• Testutviklingsplattform (tngpi) 
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Test management: QAstatus 

►Web applikasjon (ruby on rails) 

• Metadata for alle systemtester (selve testen i git) 

• Test Suiter 

• Periodiske triggere 

• Event triggere 

• Testresultater  

• Ca 400 tester per branch 

• Ca 500 testkjøringer per dag  
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ITVM- Integration Test Vending 

Machine 
►Kjører automatiske tester 

• Ca. 5000 tester hver dag 

►Lab manager 

• Fordeler tester på tilgjengelig ressurser 

• Eksekverings kø 

• Skalerbart – nærmere 700 videosystemer i test poolen 

pt. 

• Over 100 tester kan kjøres i parallel  
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Test-rammeverk: TNGpi 

►Python-basert – kjører på alt! 

►Forenkler testskriving vha: 

• API abstraksjon 

• Høynivå operasjoner 

• Støtte for mange forskjellige utstyr 

►Spredd seg som ild i tørt gress internt i Cisco 

►Drives som et Cisco-internt open source prosjekt (40 

aktive kodere, 100-vis av brukere) 
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Og mere til 

►Kontinuerlig statisk kodeanalyse (Coverity) 

►Fuzzy protokoll testing (Codenomicon) 

►Code coverage (modul/unit tester) 

►Kvalitetsmålinger (objektive) 

►Automatisk crash reporting (ACR) 

 

►Masse informasjon! 
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Informasjonsflom – hva er viktig? 

►Ikke mulig å sjekke alle problemer 

►‘Skille klinten fra hveten’: 

• Alarmer (mail, chat, sms, ..) 

• Dashboards (qastatus/Kibana) 

• Trend trigger 

• QA/test bruker mesteparten av tiden på analyser 

• Vi vil trenge kunnskap om data mining og maskinlæring 

fremover 
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Erfaringer: Kjenntegn på gode 

tester 
►Lever lenge 

►Krever lite vedlikehold 

►Lette å lese og forstå 

►Er fleksible og kan tilpasses ny bruk 

►Bruker vedlikeholdte test biblioteker/rammeverk 

►Må ha forståelig/lettlest test logg for menneske og maskin 

►Om mulig: lag en testgenerator/modell 

►Tester er Software 
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Erfaring: å skrive tester 

►Ingen standard mal for hvordan en test skal skrives. ‘One 

size fits all’ fungerer ikke 

►Fritt fram til å prøve ut nye typer og metoder 

►Resultat: 

• Masse interesse og kreativitet rundt tester 

• ‘hver mann’ sin test-type er en utfordring 

• Lett kaotisk testanalyse (krever mye erfaring) 
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Vår test-meny 

►Unit case (Simple, Extended, Htmlcase, ..) 

►Modellbasert (flere varianter; Marius/knut) 

►FIT (original) 

►UNFIT (Cisco forenkling av FIT) 

►Behave (behaviour driven development) 

►+ flere eksotiske testtyper  
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Test API 

►Vi har ett API (XAPI) som brukes av flere: 

• Web applikasjon 

• Meny systemet 

• Touch paneler 

• Eksterne integratorer 

• Tester  

►XAPI 

• Xml basert 

• Selv-dokumenterende 

• Kan brukes direkte av mennesker også 

• 95% av testene bruker XAPI  
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Erfaring: Test-APIér 

►Ikke lag APIer bare for test 

• Vil alltid være på etterskudd 

►Det må være  

• Så komplett som mulig 

• Intuitivt i bruk 

►XAPI 

• Er en nøkkelfaktor for å få til agile testing hos oss 
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Erfaring: Testing av GUI 

►Få GUI tester i system test 

• ‘umulig’ å holde i sync med koden 

• Går tregt 

• Ingen business logic i GUI koden 

• Tester på XAPI nivå 

►Mange tester på modulnivå 

• Utviklet eget rammeverk rundt QT 

• Går superraskt  

• Programmerer eier testen (TDD) – ingen sync problemer! 
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Erfaring: Manuell testing 

►Må vi ha fordi: 

• Noe er for dyrt/umulig å automatisere 

• Det er mennesker som skal bruke systemene 

• Mennesker kan tolke uforutsette hendelser 

• Sjekk av brukervennlighet 
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Manuell testing (forts.) 

►In-house 

• Utfordrende å finne de rette folka 

• Må finne en passe blanding av oppgaver som gjør det 

interessant over tid 

• Må ikke være for ofte  

• Kort vei til kompetanse – rask løsning 

►Outsourcing 

• Krever mye oppfølging  

• Tar ofte lengre tid enn å gjøre det selv 
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Manuell testing 
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Automatisert testing 

►Modellbasert testing: 

• Bruk av elementer fra grafteori til å automatisk generere 

testcases 

► Lære av tidligere testresultater 

►Bedre testdekning over tid  
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Oppsummering 

►Vi har fått det til ganske bra 

►Vi er aldri fornøyde – alt kan bli bedre 

►Alle snakker om testing, alle vil ha mer av det 
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