
Automatisert Universell Utforming 
Testing i Kontinuerlige Leveranser

NAV
Dervis Mansuroglu

@dervis_m





§ Arbeidet med Universell Utforming i NAV

§ Universell Utforming og utviklere 

§ Demo

§ NAV-Ally – NAV’s eget verktøy

§ Utfordringer i kontinuerlige leveranser

§ Verktøy som funker

Agenda

§ Oppsummering og Q&A

§ Standardisering og W3C



§ Du har kanskje hørt noe av dette før.

§ Statistikk er ift. egne introduserte feil, ikke faktiske feil
– Som f.eks. Gov.UK-rapporten.

§ Hovedfokus på Open-Source og NAV’s erfaringer
– Men vi nevner også verktøy som koster penger.

§ Standardiseringsarbeidet går i rasende fart
– Sannsynlig at flere verktøy vil endre seg i fremtiden.

Før vi starter
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§ Prosjekt Forenklet Oppfølgning blir smidig.
– Overgang fra fossefall til kontinuerlige leveranser
– Bruk av helt ny Jira-flyt inspirert fra T-L-T (ref. Rune Ulvnes)

§ Løsrivelse fra eldre produksjonsplattformer
– Overgang til Private Cloud og Kubernetes

§ Bygge tillit
– Utviklere skal få lov å produksjonssette egen kode
– Produkteiere skal være trygge
– Feil skal kunne fikses raskt
– Kvaliteten på NAV applikasjoner skal fortsatt være høy

Bakgrunn
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Buzz words om universell utforming.
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Hvordan testes universell utforming?  (tåkete ordsky).
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Hvordan automatiseres universell utforming?  (helt tåkete ordsky).



§ Den britiske regjeringens arbeid med Universell Utforming
§ https://accessibility.blog.gov.uk

§ Test av verktøy
– https://alphagov.github.io/accessibility-tool-audit/
– https://accessibility.blog.gov.uk/2017/02/24/what-we-found-when-we-

tested-tools-on-the-worlds-least-accessible-webpage/

Gov.UK og AlphaGov

https://accessibility.blog.gov.uk/
https://alphagov.github.io/accessibility-tool-audit/
https://accessibility.blog.gov.uk/2017/02/24/what-we-found-when-we-tested-tools-on-the-worlds-least-accessible-webpage/


§ Sentralisert bygg eller fleksibilitet pr. applikasjon?

§ Brannmurer hindrer installering av plugins.

§ Interne applikasjoner krever autentisering
– SSO / OpenAM / OpenID

Utfordringer - Infrastruktur
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§ Få utviklere vet hvordan universell utforming støttes i koden

§ Eksisterende biblioteker og plugins er elendig
– Typisk react-a11y
– Alt for få regler og/eller høy feilrate
– Vanskelig å bygge inn i pipelines

§ Utviklere ignorerer feilmeldinger

Utfordringer - Utvikling
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Bilde av Chrome-konsoll med feilmeldinger



§ Hva ønsker vi?
– Kortere tid fra kode til produksjonssetting
– Høyere tillit hos produkteiere = mindre byråkrati og prosesser 
– Færre feil i applikasjonene

§ Hvordan oppnår vi dette?
– Øke testdekningen kraftig
– Dekke testing på flere nivåer

– Enhetstester, integrasjonstester, 
– Kontraktstester, smoke-tester

Automatisere testingen i pipelinen
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§ Hva ønsker vi?
– Forhindre elementære feil og «UU-sjekklister»
– Minimal inngripen i eksisterende prosjekter og kode
– Høyere kvalitet på våre applikasjoner

§ Hvordan oppnår vi dette?
– Hente inn eksperter på Universell Utforming
– Installere nettleser-plugins som funker og lære utviklere om disse
– Ta i bruk validatorer
– Teste med brukere

Automatisere UU-testingen i pipelinen
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Verktøy som funker – aXe
§ https://github.com/dequelabs/axe-core
§ Utviklervennlig
§ Støtter «alt»

– React, Angular, Vue, Mocha, Jest, NightWatch, Jasmine, QUnit, 
Puppeter, PhantomJS, WebDriverJS, WebDriverIO

– Støtter også Shadow DOM (WebComponents) validering

§ Chrome bruker aXe internt (Audits i DevTools)
§ Plugins for Chrome og Firefox
§ WCAG 2 A, AA, AAA 

– 2.1 støtte under utvikling
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https://github.com/dequelabs/axe-core


Verktøy som funker – Pa11y

§ http://pa11y.org/

§ Kan integreres i eksisterende bygg (Pa11y-CI)

§ Kan integreres i egen kode

§ Egen DSL for å lage «actions»

§ Basert på HTML-CodeSniffer og Puppeteer

§ Ingen Selenium Server

§ Desktop-version: Koa11y
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http://pa11y.org/


Nettleser-plugins

§ Total Validator
– Må bruke innstillingen «Send DOM»

§ aXe-Coconut

§ Wave / WebAIM
– Funker, men ikke første valget
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Online-tjenester

§ Tenon.io
– Best totaltsett av de som koster penger
– Kun 20 gratis kall

§ SortSite
– Svært god på WCAG-validering, men...
– ...ikke utviklervennlig

§ Wave
– http://wave.webaim.org/report?url=<din url her>
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Desktop-apper

§ Total Validator
– Basic versjonen er gratis
– Contrast Testing er buggete
– All-in-one validator (HTML5, XHTML etc. i tillegg)

§ SortSite
– Trial

§ Koally
– Bruker Pa11y og HTML-CodeSniffer for validering
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Testresultater – VG.no

§ Total Validator: 
– 466 feil (183 kontrastfeil)

§ Pa11y
– 382 feil (172 kontrastfeil)

§ aXe
– 282 feil (132 kontrastfeil)

@dervis_m



Testresultater – NRK.no

§ Total Validator: 
– 180 feil, 51 advarsler (231 totalt)

§ Pa11y
– 141 feil, 115 advarsler (256 totalt)

§ aXe
– 261 feil,  46 advarsler (307 totalt)
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Vær kritisk

§ Høyere tall betyr ikke bedre verktøy

§ Test alltid med flere verktøy

§ Prioriter hva som er viktigst!

§ Verktøyene prioriterer forskjellige ting:
– Axe legger f.eks. stor vekt på god skjermleser-støtte
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Standardisering

§ W3C Standard
– https://www.w3.org/WAI/GL/task-forces/conformance-testing/
– https://www.w3.org/TR/act-rules-format/
– Utvikles av Axe sine egne utviklere og IBM

§ Referanse-implementasjon av regelsett
– https://auto-wcag.github.io/auto-wcag/
– 34 regler pr. dags dato med «passed» og «failed» test-caser
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NAV-Ally
github.com/navikt/nav-ally
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NAV-Ally

§ Axe, Mocha og Selenium WebDriver
§ Støtter Chrome og Firefox
§ Yaml- og Js-baserte definisjonsfiler (også kalt konfigfiler)
§ DSL for Selenium-kommandoer (også kalt actions)
§ Auto-genererer Mocha-tester

§ Laget med tanke på lesbarhet
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NAV-Ally i NAV
§ Liste med lenker i en definisjonsfil i frontend-appene.

§ Jenkins kjører NAV-Ally dersom filen finnes
– Pr dags dato i en Docker-container på byggserveren.

§ Nettsider med skjulte sider og data forberedes til riktig tilstand 
før validering.

§ Genererer tester som bryter byggene ved valideringsfeil.
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links:
- 'https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/'
- 'https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Arbeidsledig+og+jobbsoker'
- 'https://www.nav.no/no/Person/Pensjon/Alderspensjon'

Definisjonsfil
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links:
- link: "http://www.nav.no"
options:
commands:
- waitFor: '.siteheader'
- type:
into: "#site-search-input"
text: "Pensjon"
key: "enter"

- waitFor: '.sokeresultatContainer'
- pause: 1000

Tilstandshåndtering
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Autentisering

links:
- link: 'https://nav.no/dittnav'
options:
auth:
type: ‘isso'
env: ‘Q6'
handler: './my-auth-handler'
commands:
- waitFor: '.aktivitetstavle'



DEMO



Bilde av hvordan utskrift av feilmeldinger fra NAV-Ally ser ut på Jenkins byggserver.



Oppsummering

§ Minimal inngrep i prosjektene
§ Yaml-konfigurasjon
§ DSL over Selenium-WebDriver
§ Kjører som enhetstester og/eller integrasjonstester
§ Ingen Selenium Server
§ Plugin-basert autentisering
§ Nettleser frihet
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