
Bedre og mer stabile 
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– nye muligheter med PaaS
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Ny kode – veien til produksjonsmiljøet (i teorien)

Testify AS

White-box-tester

Systemtester

(isolerte)

Systemintegrasjonstester

Verdikjedetester

Kompilering

Produksjon



 Utrullingsprosess er i liten grad automatisert

 Vedlikehold av omfattende testmiljøer med mange avhengigheter

 Ukjent starttilstand for testene pga. "forsøpling" av miljøer

 Krevende å simulere feilsituasjoner

 Nettverk og sikkerhet

Fører til:

 Ustabile/skjøre tester

 Lang feedback-loop ved innsjekking av kode

 Viktige tester kjøres alt for sjelden
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Typiske hindringer

Testify AS



 om den faktisk kan deployes og kjøres

 om den svarer korrekt på forespørsler via sine eksterne 
grensesnitt

 om den er i stand til å kommunisere med eksterne avhengigheter

 om den oppfører seg korrekt dersom eksterne avhengigheter 
plutselig blir utilgjengelige eller returnerer feilresponser

 om den håndterer plutselig stopp/restart

 om den kan håndtere et gitt antall forespørsler per sekund

 m.m.
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Hva vet vi da ikke om komponenten vår?

Testify AS



 Tilrettelagt for høy grad av automatisering

 Testmiljøer kan opprettes og rives ned ad-hoc

 Testmiljøer kan enkelt konfigureres med kun komponenter 
og mocker nødvendig for testen

 Testene starter alltid med nytt miljø og kjent starttilstand

 Stor frihet til å simulere situasjoner og feilsituasjoner
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PaaS to the rescue!

Testify AS
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Byggkjede med black-box-testing i ad-hoc-miljøer

Testify AS

KunderegisterDokumentlager

Backend

Kjerne

systemtest-

446ed7f1-2678-4ddb-8

Backend

Kjerne

KunderegisterDokumentlager

systemtest-

9118dab5-d4a6-486d-a

✓ ✓ 

systemintegrasjonstest-

e18450bd-092b-4358-1

Backend

Kjerne

KunderegisterDokumentlager

Frontend
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Resultat i Jenkins

Testify AS



Basisverktøysuite:

OpenShift, Jenkins, WireMock

Gir:

 Full kontroll over testmiljø og testdata

 Stor frihet til å simulere situasjoner og feilsituasjoner

 Mulighet til å kjøre mange ulike typer byggverifikasjonstester 
av kjørende komponent (inkl. utrullingsprosess)
 Kan omfatte funksjonell test, robusthetstest, lasttest, m.m.
 Verifiseres hver eneste gang vi sjekker inn ny kode
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Oppsummering

Testify AS



Automatisert robusthetstesting
Erik Arisholm, Testify
Sleipner kl. 11:40 (dvs. nå!)

Gårsdagens testroller takler ikke dagens utfordringer
Erik Rogstad og Magnus Halvorsen, Testify
Hugin kl. 14:30
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Tips til foredrag

Testify AS




