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Innledning 

►Hvem er vi på under 30 sekunder: 

• Torbjørn 

• Bjørn Andreas 

►Hvem er dere? 

• Testere 

• Produkteiere 

• Lommeboka 
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4 kjappe om testautomatisering 

►Testautomatisering; Hva er det? Er vi klare? Hvorfor? 

►Testautomatiseringsteam 

►PoC – Proof of Consept! 

• Avgrens scopet 

• Velg riktige tester 

• Velg det mest riktige verktøyet 

►Rammeverk 
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Agil testautomasjon 

►Funksjonell, statisk, unit og integrasjon 

►Unit teste alt – har man råd? 

►Involver utviklingsteamet 

►Dedikere tid 

►Unngå sjonglering 

►Sprinten er rammen – men er det mulig? 
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Standarder 

►Kode 

►Funksjoner  

►Objektbiblioteker 

►Rapporter 

►Tester 

►Testdata 
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Eksempel på script - metadata 
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Eksempel på funksjon - oppbygging 
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Eksempel på funksjonsbibliotek 
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Perfekt testkode løser ikke alt 

►Som utvikler ønsker man å skape den perfekte kodesnutt 

som kan kjøres under alle forutsetninger og løse alle 

problemer. 

►Mister fokus 

►Målet blir mer viktig enn hensikten 

►Lag en test som går grønt og kom deg videre fra grøfta 
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Lettleselig er brukerleselig 

►En kode som kan leses er en kode som kan brukes 

►Lag beskrivende funksjoner som har logiske navn 

►Unngå enorme input muligheter 

►Tenk på sluttbruker 

►Tenk på overlevering 

►Vedlikehold 
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Hvilken foretrekker du? 
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Hvilken foretrekker du? 
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Refaktorering 

►Under refaktorering så skjer det mye 

►Unngå nyutvikling samtidig som man refaktorerer 

►"Alle" testene vil feile. 

►Mye på manuelt rettes og verifiseres. 
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Rammeverk 

►Hva er rammeverk? 

►Hva skal det gjøre? 

►Hvordan lage det? 

►Gjør rammeverket tilgjengelig! 
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Dokumentasjon 

►Dokumentasjon i et testautomatiseringsprosjekt er viktig 

►Som alle utviklere har man med å underdokumentere 

►Innfør en "dokumentasjons review" i sprinten 

►Tenk etter målgruppa 
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Enda mer dokumentasjon 

►Lag hjulet en gang!  

►Hvordan unngå at kompetanse forsvinner? 

►Lag dokumenter som kan brukes 

• Kjøreplan 

• Installasjonsguide 

• "Håndbøker" / Quick Guides 

• Checklists og oversikter 

• Arbeidsdokument / Statusdokument 
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Eksempel på Quick-Guide 
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Eksempel på Actionoversikt 
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Actions (byggeklosser) som kan brukes for å sette sammen tester 

Navn Beskrivelse Eksempel 

BilForsikring 
Action som legger inn en bilforsikring og alle 
produktspesifikke detaljer Prod_06 

RegistrerSkade 
Registrerer skade på en eksisterende forsikring, 
eller en nyopprettet forsikring 

Oppgj_53 

StartAvtale 

Påbegynner en avtale for angitt kunde. Hvis ingen 
kunde er angitt i RunData filen, opprettes kunde 
med nytt kundenr. Fyller ut alle avtaledetaljer. 

Prod_28 

LoggInn Åpner browser og logger bruker inn i systemet Priv_02 

… … … 



Eksempel på Kjøreplan 
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Opplæring 

►"Ingen" setter av nok tid til opplæring av den interne 

ressursen 

►De er opptatt med interne leveranser 

►Opplæring blir prioritert bort 

►Fare for interessefrafall 

►Vedlikehold av nye kunnskaper 
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Gevinster 

►Synliggjøre gevinster 

• Lavt hengende frukter 

• Synliggjør testautomatisering 

• Rapporter 

►Urealistiske forventninger 

• Vi skal automatisere ALT! 

• Det skal løse ALT! (mye!) 

• Testdekning? 

• Kostnad 
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Rapporter for alle som vil ha 

►En rapport synliggjør testene 

►Indikerer arbeid utført 

►Viser feil og passed 

►Tilgjengelighet 

►Ikke spam 
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Oppsummering 

►Nå har vi snakket om mye, men bare huske dette så går 

det nok sikkert greit: 

• Standardisering 

• Dokumentering 

• Rapportering 

►KISS - Keep It Simple Stupid! 

• Gå for det enkle og kjappe gevinster 

• Test hovedfunksjonalitet med kjente tester 

• Tenk på vedlikehold, bruk og skalerbarhet 
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Takk for oss 
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"Og alle var enige om at det var et bra foredrag" 

 

Hilsen Bjørn Andreas og Torbjørn 


