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10

Rola automatyzacji
w DevOps

W dzisiejszej branży informatycznej uwzględnia się scenariusze, w których stale rozwijany
kod można wdrożyć w przeciągu kilku minut, a nawet sekund. Wdrażanie zmian kodu z repo-
zytorium kodu źródłowego w ustalonych odstępach czasowych odchodzi w zapomnienie. Poza
przyspieszeniem wdrażania konieczna jest też weryfikacja jakości kodu i tym samym zapewnie-
nie satysfakcji użytkownikowi końcowemu. Zespoły programistyczne stają zatem wobec wy-
zwania, jakim jest wyważenie szybkości prac z osiąganą jakością. Szybkość dotyczy prędkości,
z jaką oprogramowanie jest opracowywane zgodnie z wymaganiami i ustalonymi normami.
Czy istnieje jakiś sposób, aby zweryfikować, czy wdrażane oprogramowanie spełnia wymogi
jakościowe?

Obecnie wiele organizacji przyswaja sobie praktyki agile i DevOps, które mają umożliwić im
wypełnienie luki dzielącej wdrażanie kodu od weryfikacji jakości.

W tym rozdziale omówimy następujące zagadnienia:

 znaczenie automatyzacji w DevOps;

 automatyzacja w ramach wczesnej integracji;

 automatyzacja jako domyślna praktyka;

 automatyzacja wdrażania;

 automatyzacja — wskaźniki i pomiar;

 najlepsze praktyki związane z przyjęciem DevOps i stałą automatyzacją.
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Znaczenie automatyzacji dla DevOps
DevOps nieodłącznie wiąże się ze stosowaniem automatyzacji w cyklu rozwoju oprogramo-
wania już od etapu określania wymagań aż po zakończenie fazy operacyjnej:

 Ręczne testowanie statyczne wymagań jest obecnie zastępowane rozwojem opartym
na testach akceptacyjnych (ang. Acceptance Test-Driven Development — ATDD)
i rozwojem opartym na zachowaniu (ang. Behavior-Driven Development — BDD).

 ATDD i BDD z wykorzystaniem Cucumber, Fitnesse lub RSpec pomagają
w dokumentacji wymagań i automatyzacji.

 Automatyzacja ta jest wprowadzana przez inżynierów tworzących oprogramowanie
testowe (ang. Software Development Engineers in Testing — SDET), którzy posiadają
umiejętności związane zarówno z rozwojem oprogramowania, jak i testowaniem.

 W trakcie prowadzenia działań BDD zespół programistyczny może korzystać
z narzędzi xUnit, takich jak NUnit lub Junit, w ramach pracy nad rozwojem opartym
na testach (ang. Test-Driven Development — TDD).

 Wszystkie te testy można zintegrować z serwerem ciągłej integracji (CI) w celu
prowadzenia ich równolegle do tworzenia oprogramowania w fazie poprzedzającej
wdrożenie.

Powyższe techniki wykorzystują podejście shift left w odniesieniu do zapewniania jakości, w ra-
mach którego prowadzi się testy wymagań i testy jednostkowe.

Wymagania mogą zmieniać się w trakcie cyklu rozwoju oprogramowania, a zmiany te również
muszą przejść przez podobny cykl automatyzacji.

Tym niemniej można mieć pewność, że dzięki zastosowaniu powyższych rozwiązań wymagania
są znane zarówno programistom, jak i testerom, co usprawnia komunikację w obrębie zespołu.

Wczesna automatyzacja integracji
Jako że częściowa automatyzacja odbyła się już w ramach BDD i TDD, a także została zinte-
growana z serwerem CI, można się zająć komponentami z poziomu usług, związanymi z nie-
opracowanym jeszcze interfejsem użytkownika (UI).

Są też chwile, kiedy podstawową automatyzację UI można wprowadzić z wykorzystaniem
makiet. Skrypty jednak muszą ulec zmianie po przygotowaniu UI. Wysiłek konieczny do zmody-
fikowania istniejących skryptów jest bezpośrednio powiązany z jakością makiet, które przygoto-
wano na potrzeby wstępnej pracy automatyzacyjnej.
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W celu umożliwienia integracji serwer CI buduje system na żądanie, według harmonogramu,
czy nawet po zgłoszeniu kodu.

 Każdy programista może uruchomić i przetestować kod w swoim systemie,
aby upewnić się, czy nie jest uszkodzony.

 W celu przeprowadzenia wczesnych i rozległych testów integracyjnych zespół
testerów może wykorzystać możliwości wirtualizacji usług, aplikacji i sieci.

Niezależnie od tego, czy chodzi o integrację UI z usługą lub warstwą bazy danych, czy inte-
grację jednego systemu z innymi systemami i narzędziami, wirtualizacja zapewnia różnorakie
rozwiązania, koncentrując się na podejściu shift left w ramach testów szczegółowych i całościo-
wych. Narzędzia do wirtualizacji usług, takie jak CA LISA, IBM Rational Integration Tester,
HP Service Virtualization i Parasoft Virtualize, pomagają z następującymi kwestiami:

 skracaniem cyklu wdrażania;

 wskazywaniem błędów na wczesnym etapie cyklu życia oprogramowania.

Ponieważ dedykowane środowiska testowe rzadko są dostępne na wczesnym etapie cyklu życia
oprogramowania, wirtualne środowiska testowe i wirtualizację serwerową można wykorzystać
do stworzenia środowiska do prowadzenia testów na poziomie usług i uruchamiania innych
zautomatyzowanych skryptów. Widać to na poniższym schemacie:

Zachowanie, dane i cechy funkcjonowania zależnych i równorzędnych systemów można prze-
chwytywać i symulować przy użyciu wirtualizacji usług.

Przechwycone usługi i symulowane dane testowe można wprowadzić do środowiska testowego
w celu przedstawienia zależnego systemu na potrzeby wczesnego testu integracyjnego. Spójrz na
schemat na następnej stronie.

Oprócz identyfikowania i symulowania usług automatyzacja współdziałających ze sobą interfej-
sów API na podstawie rozpoznawania podpisu API pozwala na wczesne wykrywanie defektów
jeszcze przed opracowaniem UI. Informacje o każdej zmianie podpisu API przez zespół progra-
mistyczny powinny być przekazywane zespołowi odpowiedzialnemu za automatyzację, tak aby
mógł on zaktualizować skrypty w terminie i uniknąć przekazania defektów do kolejnych etapów.
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Tego rodzaju testowanie integracyjne wymaga od zespołów testowych posiadania wystarczającej
wiedzy technicznej związanej z użytkowaniem narzędzi wirtualizacji usług, a także umiejętności
pisania kodu testów API i interfejsu. Oto korzyści, jakie zapewnia wirtualizacja usług:

 szybszy czas wprowadzenia produktu na rynek;

 redukcja liczby usterek;

 stała dostępność usług.

Automatyzacja — domyślna praktyka
Uczynienie automatyzacji domyślną i oczywistą praktyką w środowisku zwinnym i DevOps
pomaga w organizacji poniższego procesu:

 Jeśli istniejąca funkcjonalność zostanie zepsuta przez nową partię kodu, jest to
niezwłocznie zgłaszane.

 Programista zostaje powiadomiony i jest zobowiązany do naprawienia zaistniałych
błędów.

 Zakres testów poszerza się, ponieważ istniejąca funkcjonalność jest sprawdzana
przez automatyczne skrypty w ramach kolejnych wersji.

 Zespół testerów może skoncentrować się na sprawdzaniu poprawności nowych
funkcji, zwiększając tym samym szybkość prac rozwojowych.
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O ile TDD, ATDD, BDD i wirtualizacja usług koncentrują się na wykorzystaniu podejścia do
testowania typu „od wewnątrz do zewnątrz”, o tyle podejście zakładające „testowanie po fakcie”
wymaga prowadzenia równolegle niezależnych testów polegających na przyglądaniu się opro-
gramowaniu „od zewnątrz do wewnątrz”.

Aby zapewnić zachowanie odpowiedniej szybkości rozwoju oraz jakości testów w ramach
modelu DevOps, uwzględnij poniższe punkty:

 W ramach automatycznych testów zaleca się sprawdzanie określonego,
minimalnego zestawu funkcji w każdym testowanym wydaniu.

 Funkcjonalność systemu można zautomatyzować za pomocą takich narzędzi jak
Selenium, HP Unified Functional Tester, Eggplant i inne.

 Dopasowanie kolejności i priorytetów funkcji przeznaczonych do automatyzacji
do harmonogramu iteracji oraz wydań zapewnia wysoki poziom zwrotu z inwestycji.

Jeśli na przykład od działania formularza rejestracji użytkownika uzależnione jest wykonywa-
nie dalszych czynności w aplikacji, warto tę funkcję zautomatyzować z uwzględnieniem po-
zytywnych i negatywnych scenariuszy i testować ją w każdym z wydań. Dzięki temu zyskuje
się pewność, że istniejąca funkcja działa poprawnie, a zespół testowy może spokojnie przejść
do sprawdzania innych funkcji, w tym zależnych. Zwiększa to również zaufanie do jakości two-
rzonego oprogramowania lub aplikacji.

Praktyka ciągłego tworzenia wykonywalnego kodu automatyzacyjnego na potrzeby prioryte-
towych funkcji z kodem testowym dla API i usług wraz z integracją tego zautomatyzowanego
kodu z serwerem CI pozwala oszczędzić czas przeznaczony na wdrażanie, tym samym zapew-
niając wyższe ROI i krótszy czas wprowadzania produktu na rynek. Spójrz na poniższy schemat:
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Automatyzacja wdrażania
Ciągły rozwój, ciągła integracja kodu i ciągłe wdrażanie w środowiskach fizycznych, wirtualnych
oraz w chmurze dają możliwość ciągłego testowania. Jeśli systemy testów regresji, usług, za-
bezpieczeń i wydajności są zintegrowane z serwerem ciągłym, można je uruchomić od razu
po wdrożeniu danej wersji w docelowym środowisku. Stworzenie pakietu automatyzacyjnego dla
scenariuszy UAT i konkretnych scenariuszy produkcyjnych pomaga w prowadzeniu testów przed
i po wdrożeniu oraz umożliwia skrócenie cykli przekazu informacji zwrotnych.

Automatyzacja — wskaźniki i pomiar
Kiedy automatyzacja przeprowadzana jest dopiero po ukończeniu całego produktu, liczba wyko-
nywanych operacji zautomatyzowanych często jest ograniczona z uwagi na brak czasu na prze-
prowadzenie odpowiednich prac. Po uwzględnieniu nakładu pracy przeznaczonego na rozwój
i konserwację może się okazać, że ROI z automatyzacji jest niewielkie, a czasami nawet ujemne.

Do przeprowadzenia udanej inwestycji konieczne jest wczesne rozpoczęcie działań automa-
tyzacyjnych w odniesieniu do priorytetowych funkcji i w oparciu o harmonogram wydań.

System śledzenia i monitorowania pozwala na modyfikowanie kierunku prac na podstawie
zgromadzonych danych. Najważniejsze wskaźniki do śledzenia to zakres automatyzacji, in-
deks automatyzacji, poziom wielokrotnego użytku modelu i skryptów, wzrost produktywności
w wyniku automatyzacji i ROI z automatyzacji.

Zakres automatyzacji
Wskaźnik ten zwykle mierzy się jako stosunek pomiędzy liczbą automatyzowalnych przypadków
testowych a łączną liczbą przypadków testowych w ramach zbioru testów regresyjnych i funkcjo-
nalnych. Średnio 70% – 80% pokrycia można osiągnąć poprzez zautomatyzowanie testów
funkcjonalności, regresji i testów na poziomie usługi. Automatyzacja testów całościowych może
dodatkowo zwiększyć ten zakres.

Indeks automatyzacji
Jest to stosunek liczby zautomatyzowanych skryptów do łącznej liczby przypadków testowych
wybranych dla danego cyklu testowego. Im wyższy indeks, tym wyższe jest ROI i tym więk-
sze są korzyści z automatyzacji.
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Poziom wielokrotnego użytku modelu i skryptów
Dysponowanie solidnym i rozszerzalnym modelem automatyzacji ułatwia jej wdrożenie. Istotne
jest również to, aby model ten był zgodny z założeniami programowania modularnego, czyli
żeby możliwe było wielokrotne wykorzystanie jego skryptów i bibliotek. Pomiar tego wskaźnika
można przeprowadzić dopiero po wstępnym wdrożeniu automatyzacji.

Wzrost produktywności w wyniku automatyzacji
Liczba skryptów, które mogą zostać wytworzone i wykonane w danym okresie — np. w ciągu
jednego dnia — jest wskaźnikiem produktywności zespołu. Aby uznać automatyzację za udaną,
wartość tego wskaźnika powinna być wyraźnie wyższa od wskaźnika produktywności w przy-
padku testowania manualnego. Te dane produktywności zazwyczaj wzrastają w miarę upływu
czasu, gdy zestawia się je z czynnikiem wielokrotnego użytku oraz rozwojem wiedzy dzie-
dzinowej zespołu.

ROI automatyzacji
W ramach automatyzacji konieczne jest poświęcenie czasu na poniższe działania:

 zaprojektowanie modelu;

 napisanie skryptów;

 wykonanie przeglądów i testów;

 prowadzenie działań konserwacyjnych w miarę wydawania kolejnych wersji,
aby uwzględnić zmiany odpowiadające poszczególnym wersjom;

 wykonanie testów w każdym cyklu.

Porównanie czasu przeznaczonego na te czynności z czasem, jaki trzeba by przeznaczyć na wy-
konanie ich manualnie, określa ROI. Jeśli pomimo wprowadzenia skryptów automatyzujących
testy nadal są wykonywane ręcznie, ROI automatyzacji należy uznać za ujemne.

Przy obliczaniu ROI należy też uwzględnić czas spędzany na analizowaniu nieudanych skryptów.
Niektóre skrypty nie działają z powodu wad samej aplikacji, a ich analiza jest dość prosta. Jeśli
skrypty nie działają z innego powodu, np. wskutek błędów w logice skryptu opóźnień sieci bądź
wskutek opóźnień w dostawie usług zewnętrznych, a czas potrzebny do przeanalizowania tych
błędów jest dłuższy, to ma to bezpośredni, niekorzystny wpływ na wydajność i ROI.

Śledzenie postępów automatyzacji
Ponieważ praca nad automatyzacją wyjęta jest poza ogólny zakres prac, istotne jest opracowanie
harmonogramu i uważne jego monitorowanie. W raportach dziennych, tygodniowych i mie-
sięcznych powinna znajdować się sekcja przedstawiająca omówione powyżej wskaźniki auto-
matyzacji, zagrożenia, zależności itd., aby możliwe było zapobieganie problemom.
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Najlepsze praktyki wczesnego
i ciągłego automatyzowania
Tak samo jak każde inne przedsięwzięcie automatyzacja wymaga spełnienia pewnych podsta-
wowych warunków, aby możliwe było jej przeprowadzenie. Oto niektóre z nich:

 uznanie automatyzacji za zwyczajną pracę rozwojową;

 inżynieria jakości;

 współpraca zespołów projektowych, testowych i automatyzacyjnych;

 wybór trafnych rozwiązań.

Uznanie automatyzacji za zwyczajną pracę rozwojową
Jako że automatyzacja leży u podstaw sprawnego prowadzenia działań DevOps, konieczne
jest zachowanie pewnej dyscypliny. Automatyzacja powinna być traktowana tak samo jak inne
prace rozwojowe. Zespół powinien działać spójnie i stosować się do najlepszych praktyk, nieza-
leżnie od tego, czy zajmuje się projektowaniem modelu, przeglądaniem kodu, czy jednostkowy-
mi testami kodu i skryptów. Każde nowe zadanie powinno być łatwe do włączenia w model
wdrożeniowy, co przekłada się na skrócenie czasu potrzebnego na rozpoczęcie prac i ma pozy-
tywny wpływ na ROI.

Inżynieria jakości
Automatyzację należy rozpoczynać na jak najwcześniejszym etapie, aby móc przenieść środek
ciężkości prac ze zwykłych testów na inżynierię jakości jako taką. Praktyki takie jak BDD, te-
stowanie usług, testy API i inżynieria wydajności pomagają zwrócić uwagę na inżynierski aspekt
testowania i ułatwiają znajdowanie oraz naprawianie defektów na dużo wcześniejszym etapie cyklu.

Współpraca zespołów projektowych,
testowych i automatyzacyjnych
Jeśli zapewnienie kolokacji zespołów rozwojowych i testowych nie jest możliwe, kluczowe dla
synchronizacji ich działań jest prowadzenie komunikacji wirtualnej, obejmującej wykorzystanie
scentralizowanych narzędzi, a także prowadzenie codziennych zebrań i utrzymywanie regu-
larnej interakcji pomiędzy pracownikami. Wdrożenie kompilacji w środowisku testowym, znaj-
dującym się w chmurze lub wirtualnym systemie, jest niezbędne dla ciągłego wykonywania zauto-
matyzowanych skryptów i gromadzenia danych zwrotnych.
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Wybór właściwego rozwiązania
Na rynku można znaleźć wiele rozwiązań służących automatyzacji. Niektóre narzędzia skupiają
się tylko na jednym aspekcie działań, np. JUnit na TDD czy Selenium na testach funkcjonalnych.
Kompleksowe rozwiązania automatyzacyjne, w ramach których większość tych narzędzi jest
połączona centralnie z serwerem ciągłej integracji przy użyciu specjalnego kodu — takie jak
Jenkins czy Bamboo — są na ogół produktami własnymi organizacji, które z nich korzystają,
bądź własnością przodujących dostawców, takich jak HP.

Wybór odpowiedniego podejścia do automatyzacji i optymalnych rozwiązań jest kluczowy dla
udanego oraz sprawnego wdrożenia DevOps.

Podsumowanie
Automatyzacja jest istotnym zadaniem w obiegu pracy DevOps. Jej wczesne wykorzystanie
pozwala na osiągnięcie w ramach DevOps największych korzyści. W tym rozdziale omówiliśmy
zagadnienie wczesnej integracji oraz domyślnej automatyzacji. Automatyzacja powinna skupiać
się na wszystkich działaniach: projektowaniu, budowaniu i wdrażaniu. Omówiliśmy też wskaźni-
ki pomiarowe służące do śledzenia postępów automatyzacji. Przedstawiliśmy najlepsze praktyki
do wykorzystania w ramach wczesnego wdrożenia automatyzacji i stałego jej prowadzenia.
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