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Jošt Gombač
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rezultatov magistrskega dela je potrebno pisno soglasje avtorja, Fakultete za računalnǐstvo
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Napredku.

“I am turned into a sort of machine

for observing facts and grinding out

conclusions.”

— Charles Darwin
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Seznam uporabljenih kratic

kratica angleško slovensko

HTML Hypertext Markup Language jezik za označevanje

hiperbesedila

URL Uniform Resource Locator enotni identifikator vira

XML Extensible Markup Language razširljivi označevalni jezik

CSS Cascading Style Sheets prekrivni slogi

SPA Single Page Application eno-stranska aplikacija

DOM Document Object Model objektni model dokumenta

XPath XML Path Language poizvedovalni jezik za doku-

mente XML

HTTP Hypertext Transfer Protocol protokol za izmenjavo

hiperteksta

SQL Structured Query Language strukturiran poizvedovalni

jezik

PNG Portable Network Graphics prenosljiva spletna grafika





Povzetek

Naslov: Identifikacija in povezovanje razlik med izvorno kodo in čelnim

delom tekom razvoja spletne aplikacije

Tekom razvoja spletnih aplikacij se lahko zgodi, da katero izmed prej im-

plementiranih funkcionalnosti nehote spremenimo. Pravilnost delovanja pro-

grama skozi celoten potek razvoja navadno preverjamo z regresijskimi testi.

Priprava teh lahko terja velik časovni vložek. Dodatno pa jih je potrebno pri-

lagoditi spremembam, ki so pričakovane. Kot odgovor tej problematiki smo

implementirali programsko orodje, s pomočjo katerega bo možno zaznati raz-

like med dvema različicama iste spletne aplikacije. Naš pristop vključuje upo-

rabo spletnega pajka, ki je sposoben odkrivati dinamično generirano vsebino

preko uporabnǐskih akcij, kot je izpolnjevanje obrazcev in klikanje elemen-

tov. Na podlagi pridobljenih HTML dokumentov nato upoštevajoč drevesno

strukturo ugotovi medsebojne razlike. V namen interpretacije ugotovljenih

sprememb smo implementirali spletno aplikacijo, ki kronološko prikazuje vse

razlike med uveljavitvami v Git repozitoriju.

Ključne besede

spletni pajek, HTML, Git, Angular, dinamična vsebina





Abstract

Title: Identification of changes between source code and frontend during

development of a Web application

During the development of web applications, it often occurs, that we

unintentionally change some functionalities of previously implemented fea-

tures. Verification of application behavior throughout the whole development

process is usually approached with regression testing. Preparation of such

tests could require a substantial amount of resources. They also need to be

adapted when functionality changes are expected. We implemented a univer-

sal tool that can find differences between two different versions of the same

web application. Our approach includes the use of a web crawler that is

capable of dynamic content discovery by simulating user actions such as sub-

mitting forms and clicking. Gathered HTML documents are then compared

in a manner so that the tree structure of said documents is respected. We

also implemented a web application that displays all results in chronological

order of commits in a Git repository.

Keywords

web crawler, HTML, Git, Angular, dynamic content





Poglavje 1

Uvod

Ko razvijemo novo verzijo spletne aplikacije in jo predamo testerjem v pre-

gled, ti pogosto testirajo zgolj novo implementirane funkcionalnosti. Večkrat

pa lahko majhna sprememba v izvorni kodi povzroči nepričakovane posledice

drugje. Vplive teh sprememb je težko ugotoviti. Dodatno temu, pa je testi-

ranje celotne aplikacije zelo zamuden proces. Da prihranimo nekaj časa pri

testiranju, se navadno poslužujemo avtomatskih testov, ki jih v kontekstu

odkrivanja nepričakovanih sprememb prej implementiranih funkcionalnosti

klasificiramo med dimne in regresijske teste. Pisanje teh, pa prav tako zah-

teva velik časovni vložek. Če pa se v novi verziji kakšna večja funkcionalnost

popolnoma spremeni, pa je treba na novo spisati veliko število testov. Kot

odgovor tej problematiki, predlagamo avtomatizirano orodje, ki bo zaznalo in

označilo vse razlike med dvema verzijama iste spletne aplikacije in jih uporab-

niku prikazalo v obliki grafičnega vmesnika. To orodje bo znalo pregledovati

spletne strani in dodatno izvajati uporabnǐske akcije, tj. klikati elemente

in izpolnjevati obrazce. S takšnim orodjem bo testerjem prihranjeno veliko

časa, hkrati pa bodo zaradi večje gotovosti v zaznane spremembe zagotavljali

večji doprinos k ekipi. Isto orodje pa pripomore k zaupanju v spremembe

razvijalcev, saj lahko svoje spremembe predčasno kvalitetno pregledajo in

preverijo, preden jih oddajo v skupni repozitorij.

Iskanja razlik se lahko lotimo na več načinov, njegova izbira pa je odvisna
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2 POGLAVJE 1. UVOD

od testnega primera. V kolikor imamo opravka s statično spletno stranjo, bi

zadostovala uporaba klasičnega spletnega pajka. Z vse večjo popularnostjo

skriptnih jezikov in ogrodij za razvoj uporabnǐskih vmesnikov pa narašča tudi

delež dinamičnih spletnih strani in aplikacij. V tem kontekstu je vedno več

tudi skrite vsebine, ki jo čelni del aplikacije generira dinamično. Ta vsebina

je povsem odvisna od dotične implementacije. V veliki meri pa lahko rečemo,

da je odvisna od uporabnikove interakcije z aplikacijo. Ta vključuje klikanje

elementov, izpolnjevanje obrazcev, lebdenje kazalca nad elementi, vnašanje

vhodnih signalov s tipkovnico, itd. Iz tega vidika, lahko predpostavimo,

da uporaba klasičnega spletnega pajka ni več dovolj, da zajamemo celotno

množico stanj spletne aplikacije.

Cilj naše raziskave je implementacija programskega orodja, ki bo zmožno

prepoznavati razlike med dvema verzijama iste spletne aplikacije. Naš pristop

na visokem nivoju vključuje globokega spletnega pajka, modul za iskanje

in označevanje razlik ter grafični vmesnik za lažjo interpretacijo rezultatov.

Pravilnost rezultatov bomo preverili na lastnem testnem primeru Angular

aplikacije in drugih odprtokodnih projektih.

Drugi prispevek te raziskave je empirični dokaz, da je uporaba globokega

spletnega pajka bolǰsi pristop od klasičnega spletnega pajka za zajem možnih

stanj aplikacije. To bomo preverili s preprosto statistično analizo najdenih

razlik z našim orodjem glede na to, ali je bila razlika najdena neposredno na

spletni strani, ali je bila potrebna dodatna uporabnǐska akcija.
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Zagotavljanje kakovosti

Nadzorovanje in zagotavljanje kakovosti je eden ključnih postopkov pri do-

stavi produkta končnim uporabnikom. Obsega preverjanje pravilnosti delo-

vanja vseh funkcionalnosti in posledično odkrivanja pomanjkljivosti in napak

do katerih pride pri razvoju. Preko procesa zagotavljanja kakovosti, imamo

večjo verjetnost dostavljanja visoko kvalitetnega produkta

Agilne metodologije razvoja, kot sta Scrum in Kanban [1], temeljijo na

iterativnem in inkrementalnem dostavljanju produkta. Poleg razvojnih kom-

ponent imajo v veliki meri vgrajene tudi sisteme za zagotavljanje kakovosti

[2]. Tekom vsake iteracije je produkt preverjen s strani testne ekipe. Nava-

dno ekipa testira posamezne funkcionalnosti, na koncu iteracije pa izvedejo

dimne, regresijske in raziskovalne teste [3]. Isti testi se navadno izvedejo tudi

ob namestitvi produkta v novo okolje.

2.1 Faze testiranja

Zagotavljanje kakovosti je proces, ki je močno prepleten v sam razvoj in

zajema več faz. Analiza zahtev je proces definiranja funkcionalnih in nefunk-

cionalnih zahtev s strani naročnika. Na podlagi analize zahtev, testna ekipa

pripravi načrt testiranja, ki vključuje strategijo, obseg, materialne in nema-

terialne vire, časovne mejnike, tipe testiranja itn. Ekipa nato razvije testne

3



4 POGLAVJE 2. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

primere, ki pokrivajo vse prej naštete specifikacije. V primeru, da je možno

teste avtomatizirati, pripravijo in implementirajo tudi avtomatske teste. V

okviru tega pripravijo tudi testno okolje. Ko testna ekipa prejme v testiranje

novo različico produkta, izvede ročne ali zažene avtomatske teste. Rezultat

tega postopka je seznam vseh napak in pomanjkljivosti v implementaciji zah-

tev. V kolikor produkt uspešno prestane testiranje, testna ekipa pripravi ali

pa preprosto doda obstoječe teste v nabor regresijskih testov. Ti testi zagota-

vljajo, da skozi življenjsko dobo razvoja produkta, preteklo implementirane

funkcionalnosti ostanejo v okviru svojih specifikacij in niso bile spremenjene

ali pokvarjene.

2.2 Načini testiranja

Črna ali bela škatla sta načina kako testna ekipa obravnava in pristopa k te-

stiranju produkta. V primeru črne škatle ga obravnavata kot bi ga obravnaval

vsak sleherni končni uporabnik, tj. brez internega znanja o tehnologijah, ar-

hitekturi in podobnih informacij. Obratno temu, pa je pristop bele škatle

usmerjen v testiranje, kjer upoštevamo interno logiko implementacije pro-

dukta. Na ta način lahko tester poleg samih napak najde tudi njen izvor v

kodi. Naš pristop v tem kontekstu deluje po principu bele škatle. V pre-

dlagani implementaciji pristopa splošno, tj. brez predznanja o interni logiki

testnih primerov. V kolikor bi bil potreben pristop črne škatle, v poglavju

8.5 navajamo predloge za nadgradnjo.

Skriptno ali raziskovalno testiranje sta načina testiranja v smislu po-

služevanja avtomatike in intuicije. Skriptni pristop je sistematiziran pristop

k testiranju po vnaprej pripravljenih testnih scenarijih. Raziskovalno testi-

ranje pa vključuje tudi intuicijo testerja. Na ta način lahko odkrijemo več

napak. Poleg tega pa jih lahko najdemo tudi na mestih, ki jih načrtovani

testi ne pokrivajo. Naše programsko orodje zmanǰsuje potrebo po ročnem

raziskovalnemu testiranju. V tem smislu se lahko testerji bolj posvetijo pri-

pravi avtomatskih testov, saj ne bodo rabili iskati nepredvidenih sprememb,
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ker bodo nanje opozorjeni s strani orodja.

V agilnem razvoju avtomatizacija testiranja postaja vedno bolj prevla-

dujoča. Še vedno pa obstajajo razlogi za ročno izvajanje testov. Navadno

se jih poslužujemo kadar nas zanima uporabnost produkta, izvajamo raz-

iskovalno testiranje, ni na voljo sredstev za avtomatske teste ali pa avto-

matizacija testov ni možna. Avtomatski testi imajo pred ročnimi prednost v

ponovljivosti, hitrosti, zanesljivosti in ponovni uporabi njihove interne logike.

Pokrivajo lahko več testnih primerov ter jih poganjamo na več brskalnikih in

napravah vzporedno. Avtomatski testi so tudi bolj primerni za regresijsko te-

stiranje, saj je navadno množica teh testov velika. V nasprotnem primeru bi

bil časovni vložek veliko večji, ponovljivost pa bi bila vprašljiva. Avtomatske

teste lahko uporabimo tudi kot osnovo za obremenitvene teste.

Naša programska rešitev je tesno povezana s fazo dimnega in regresijskega

testiranja. Avtomatski testi so namreč pogosto usmerjeni v zagotavljanje

pravilnosti specifičnih funkcionalnosti. Nekatere spremembe pa se lahko po-

javijo na mestih, ki jih ti testi ne pokrivajo. Ekipa bi lahko s tem orodjem

dodatno preverila ali so vse spremembe pričakovane.

2.3 Orodja za testiranje spletnih aplikacij

Danes lahko na spletu najdemo množico orodij, ki omogočajo razvoj avto-

matskih testov za spletne aplikacije [4, 5]. Nekatera pogosto uporabljena

orodja so Selenium [6], Eggplant [7], Watir [8], Appium[9], ipd.

Med našteta orodja bi lahko uvrstili tudi bolj napredna in specifična

orodja, kot so snemalniki in izvajalniki uporabnǐskih akcij. Zraven sodijo

tudi orodja, ki prav tako kot naše, odkrivajo razlike med različnimi verzijami

iste spletne aplikacije. Slednje opisujemo v poglavju 6. V tem poglavju se

osredotočamo na Selenium, ker smo ga v veliki meri uporabili pri implemen-

taciji spletnega pajka in drugih funkcionalnosti. Opisujemo tudi platformo

Eggplant, ki je v kontekstu naše raziskave relevantna zaradi fokusa na testi-

ranje z vidika končnega uporabnika uporabe metod strojnega učenja.
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2.3.1 Selenium

Selenium je eden bolj razširjenih ogrodij za pripravo avtomatskih testov [10].

Platforma je sestavljena iz več komponent, kjer vsaka ponuja specifične funk-

cionalnosti. Selenium IDE je programski paket namenjen snemanju, urejanju

in razhroščevanju avtomatskih testov. Dostopen je v obliki razširitve za br-

skalnika Chrome in Firefox. Ker Selenium uporablja specifičen dialekt, se

veliko uporabnikov odloča za uporabo programskih vmesnikov v poljubnih

jezikih v kombinaciji s Selenium WebDriver. Slednji je namenjen direktnemu

nadzoru brskalnikov. S tem Selenium ponuja bogato ogrodje za razvoj kom-

pleksnih funkcionalnih testov.

2.3.2 Eggplant

Eggplant je platforma za razvoj avtomatskih testov, ki se osredotoča na testi-

ranje uporabnǐskih vmesnikov iz vizualnega vidika. Poleg opcijske interakcije

z brskalnikom z WebDriver-jem kot to počne Selenium, Eggplant elemente

ǐsče na podlagi zajetega izrisa zaslona. V tem kontekstu lahko rečemo, da

se obnaša kot bi se obnašal dejanski uporabnik. Ker se Eggplant ne zanaša

na specifično platformo ali tehnologije, ga je možno uporabljati za testiranje

vsakršnega uporabnǐskega vmesnika, tj. tudi namizne in mobilne aplikacije.

Del platforme predstavlja tudi Eggplant AI, ki omogoča avtomatsko kreiranje

možnih testnih scenarijev, kar posredno povečuje pokritost funkcionalnosti s

testi in skraǰsa časovni vložek testne ekipe.
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Spletne tehnologije

Spletne aplikacije so navadno razčlenjene v več delov. Predstavitveni ali čelni

del aplikacije je tisti, ki se izvaja v brskalniku na računalniku končnega upo-

rabnika. Del poslovne logike ali zaledni del aplikacije se izvaja na strežnikih.

Zadnji del so podatkovne baze. Komunikacija navadno poteka tako, da od-

jemalec zaledju pošlje zahtevek za neko vsebino, ta pošlje poizvedbo na po-

datkovno bazo, prejete podatke uporabi za odgovor in tega pošlje nazaj od-

jemalcu. Takšno variacijo arhitekture smo uporabili tudi sami v primeru

predstavitvenega oz. vizualizacijskega dela našega orodja.

V kontekstu razvoja spletnih aplikacij imamo na voljo obilico različnih

tehnologij, orodij, pristopov, jezikov in ogrodij. Katere bomo izbrali je di-

lema vsakršnega razvijalca. V tem poglavju bomo opisali nekaj osrednjih

tehnologij, ki so uporabljene tako iz strani testnih primerov (poglavje 8), kot

z naše strani pri implementaciji programskega orodja (poglavje 7).

HTML

HTML je označevalni jezik namenjen oblikovanju večpredstavnostnih

dokumentov. So osrednji gradnik spletnih dokumentov. V osnovi so

namenjeni opisovanju strukture spletne strani in prikazu strani v brskal-

nikih. Končni izgled lahko dodatno urejamo z uporabo CSS predlog.

DOM

Objektni model dokumenta ali DOM je programski vmesnik uporabljen

7



8 POGLAVJE 3. SPLETNE TEHNOLOGIJE

s strani vseh sodobnih spletnih brskalnikov, ki definira logične strukture

dokumentov in način njihove uporabe. V DOM-u so dokumenti nava-

dno predstavljeni v obliki drevesne strukture. V nekaterih primerih bi

strukturo lahko opisali tudi kot “gozd”, saj lahko vključuje več dreves.

Vendar pa DOM ne zahteva, da so dokumenti zgrajeni v obliki dreves.

DOM je zgolj logični model, ki ga lahko implementiramo poljubno [11].

V nadaljevanju se bomo sklicevali na DOM v kontekstu predstavi-

tve objektnega modela HTML dokumentov, podatkovno strukturo pa

obravnavali v smislu dreves. DOM je ključnega pomena za našo razi-

skavo, saj v okviru programskih vmesnikov ponuja validacijo, manipu-

lacijo in navigacijo po dokumentih ter dogodke in podporo za XPath.

XPath

XPath je poizvedovalni jezik za iskanje elementov v XML dokumentih.

Omogoča naslavljanje vozlǐsč in navigacijo po drevesnih strukturah.

Podporo za XPath je bila dodana na 3. nivoju DOM specifikacije,

kar razširja njihovo uporabo na HTML dokumente. V okviru naše

raziskave, ga v veliki meri uporabljamo v namen enoličnega naslavljanja

elementov.

JavaScript

JavaScript je skriptni programski jezik, ki omogoča implementacijo na-

prednih funkcionalnosti čelnega (in zalednega) dela spletnih aplikacij. Z

uporabo skript lahko spletne strani nasedimo interaktivne in dinamične,

tj. manipuliramo vsebino HTML dokumenta in njegovega izrisa. Java-

Script danes podpira večina sodobnih spletnih brskalnikov, delež med

programskimi jeziki čelnih delov aplikacije pa zavzema 97.6% [12] .

TypeScript

JavaScript je šibko in dinamično tipiziran programski jezik. TypeScript

predstavlja sintaktično nadgradnjo JavaScript-a z vidika statične tipi-

zacije. Namenjen je zgolj razvoju, medtem, ko se koda še vedno pre-

vede v JavaScript. Poslužuje se ga vedno več razvijalcev [13]. Eden
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izmed glavnih razlogov je njegova ekspresivnost. Izvorna koda je z vi-

dika sodelovanja v velikih ekipah veliko bolj berljiva, pisanje pa bolj

zanesljivo. TypeScript lahko uporabljamo v večini sodobnih razvojnih

ogrodjih za čelni del spletnih aplikacij. Kot privzet programski jezik ga

lahko uporabljamo v Angular projektih.

Angular

Angular je platforma in ogrodje namenjen razvoju čelnega dela sple-

tnih aplikacij. Razvijalci se ga pogosto poslužujejo v namene razvoja

velikih in kompleksnih aplikacij. Temelji na modelu komponent, tj.

delovanje aplikacij lahko razbijemo na več manǰsih koščkov. Prikaz in

obnašanje aplikacije je lahko podatkovno in dogodkovno vodeno. To

dosežemo z vezavo podatkov in dogodkov med kontrolo in predlogo

komponente. Implicitno lahko opazimo, da lahko dosežemo visoko sto-

pnjo dinamičnosti.

V okviru razvoja programske rešitve smo v ogrodju Angular razvili

spletno aplikacijo, ki služi predstavitvi in vizualizaciji rezultatov. V

njem smo razvili tudi testni primer za preverjanje preverjanje njihove

pravilnosti.

Python

Programsko rešitev smo v veliki meri (poglavje 7) implementirali v

programskem jeziku Python. Za ta jezik smo se odločili zaradi njegove

ekspresivne sintakse in vgrajenih modulov kar omogoča hitro prototi-

piranje.

Beautiful Soup

Za lažje upravljanje s HTML datotekami smo uporabili Python knjižnico

Beautiful Soup. Preko nje lahko uporabljamo poljubne razčlenjevalnike,

katere lahko izkoristimo za validacijo in popravljanje HTML. Knjižnica

sama ponuja tudi obilico programskih vmesnikov za navigacijo in ma-

nipulacijo dokumentov.
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Flask

Flask je ogrodje za razvoj zalednih delov spletnih aplikacij. Z njim

lahko razvijamo lahke in majhne strežnǐske aplikacije, saj privzeto ne

vsebuje večplastnih abstrakcij, ogrodij za komunikacijo s podatkovnimi

bazami, preverjanje obrazcev ipd. To so bili tudi razlogi za izbor tega

ogrodja, saj smo za potrebe delovanja Angular aplikacije potrebovali

zgolj preprosto REST aplikacijo, ki bo komunicirala s podatkovno bazo,

transformirala in stregla podatke.

PostgreSQL

PostgreSQL je objektno-relacijski sistem namenjen upravljanju podat-

kovnih baz. Zanj smo se odločili zaradi njegove preproste integracije s

knjižnico SQLAlchemy.

SQLAlchemy

SQLAlchemy je Python knjižnica in zbirka SQL orodij za upravlja-

nje z relacijskimi podatkovnimi bazami. Ponuja ekspresiven program-

ski vmesnik. Opcijsko omogoča objektno relacijsko mapiranje, kar

omogoča pretvarjanje razredov v podatkovne sheme baze in obratno.

Docker

Docker je platforma in nabor orodij, ki omogoča kontejnerizacijo, tj.

pakiranje aplikacije in odvisnih komponent v en sam paket. Izkoristili

smo ga v namen pakiranja, gradnje in postavitve testnih primerov in

na ta način prihranili prostor na trdem disku.
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Spletni pajki

Spletni pajki so avtomatizirano orodje, ki preiskuje splet v namene ekstrak-

cije podatkov [14]. Te podatke nato uporabljamo za potrebe spletnih iskal-

nikov, arhiviranje vsebin, podatkovno rudarjenje ipd.

Specifične implementacije spletnih pajkov lahko vsebujejo obilico poseb-

nih funkcionalnosti prilagojenih potrebam uporabnikov. V grobem lahko

osnovno implementacijo klasičnega spletnega pajka definiramo v štirih kora-

kih.

Izbor URL-ja

Pajek upravlja s seznamom spletnih naslovov (v nadaljevanju URL),

ki jih mora obiskati. Navadno na začetku seznam napolni uporabnik s

semenskimi URL-ji. Nato pajek izbere prvi URL, ki ga še ni obiskal.

Vrstni red pregledovanja seznama je odvisen od specifične implementa-

cije pajka. Navadno glede na to, ali raziskuje v globino, širino ali kak

drug način.

Prenos vsebine

Pajek pošlje HTTP zahtevek in razčleni odgovor strežnika. Zraven

spada upravljanje z napakami, prekoračitvami časovnih omejitev, ob-

delava statusne kode, preusmeritev, itn.

11
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Obdelava vsebine

Iz telesa odgovora pajek izlušči vsebino. Navadno je to HTML doku-

ment. V primeru noveǰsih spletnih aplikacij je potrebno dodatno izvaja-

nje JavaScript-a, ki je vključen v HTML. Iz končnega stanja dokumenta

nato pridobi vse potrebne informacije in jih shrani v podatkovno bazo.

Ekstrakcija URL-jev

Zadnji korak pajka znotraj iteracije je luščenje URL-jev. Te pridobi iz

trenutne vsebine dokumenta. Nato ji dodatno obdela glede na interno

logiko pajka in vstavi v seznam čakajočih URL-jev. V kolikor je seznam

prazen, se program zaključi, sicer nadaljuje z novo iteracijo.

Slika 4.1: Procesni diagram osnovnega pajka.

4.1 Globoki spletni pajki

S pristopom klasičnega spletnega pajka ni možno doseči vse vsebine spletǐsča,

saj se lahko večji delež skriva za dinamično generirano vsebino čelnega dela

aplikacije. V tem smislu je vsebina spletǐsča lahko veliko večja, kot tista, do

katere dostopamo zgolj preko URL-jev. Ismailova in sodelavci navajajo, da

je dnevno dodanih 200.000 globokih spletnih strani [15]. S tem so mǐsljene

strani, kjer je njihova vsebina odvisna podatkovnih baz. V smislu dinamičnih
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vsebin pa lahko zraven štejemo vsakršno manipulacijo DOM, kar osnovno

oceno še dodatno poveča.

Splet si lahko predstavljamo kot omrežje. V smislu klasičnih spletnih

strani lahko vozlǐsča definiramo kot strani s pripadajočimi URL-ji, povezave

med njimi pa kot hiperpovezave dostopne na dotični strani (slika 4.2 levo).

Ko imamo opravka z dinamično vsebino, kjer lahko posamezna stran zavzame

več močnih stanj. V tem smislu lahko znotraj vozlǐsča definiramo kot nov

graf znotraj vozlǐsča strani. V novem kontekstu tega grafa vozlǐsča definiramo

kot stanja DOM v katerem se stran lahko nahaja. Povezave med njimi pa so

uporabnǐske akcije, ki privedejo do novega stanja (slika 4.2 desno).

Slika 4.2: Graf možnih stanj.

Globoki spletni pajki so razširitev implementacije klasičnega spletnega

pajka, kjer je je naloga pajka, da po navigaciji na stran izvaja uporabnǐske

akcije in s tem poizkuša odkriti skrito vsebino.

Velik delež dinamične vsebine se skriva v podatkovnih bazah. Njihova vse-

bina navadno ni dostopna neposredno na strani. V namen odkrivanja te vse-

bine, je naloga globokega spletnega pajka izpolnjevanje obrazcev, pošiljanje

zahtevkov v zaledni del aplikacije in analiza odgovora.

4.1.1 Izpolnjevanje obrazcev

Preiskovanje globokega spleta se v osnovi nanaša na problem iskanja vsebine,

ki je skrita za poizvedbami, ki jih sproži oddaja obrazcev [16]. V namen
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odkrivanja takih strani, mora biti spletni pajek opremljen za avtomatsko

odkrivanje in izpolnjevanje obrazcev, ki bodo privedli do novih vsebin. V

grobem tipični globoki spletni pajek izvaja štiri procese:

Iskanje vstopnih točk globokega spleta

Navigacija po spletu v namen odkrivanja obrazcev, uporaba katerih bo

pripeljala do novih vsebin, ki niso dostopne preko hiperpovezav. Pogost

primer takih obrazcev so iskalniki artiklov v spletnih trgovinah.

Modeliranje obrazca

Pretvorba obrazcev v obliko, ki jo je moč avtomatsko obdelovati. Pro-

blem izhaja iz tega, da je večina obrazcev namenjena ljudem. Dodatno

temu so obrazci narejeni eksplicitno za stran na kateri se nahajajo. Še

več, na spletu ne obstaja nikakršen standard ali usmeritev, ki bi razvi-

jalcem določala način njihove izdelave. Vnosna polja so lahko označena

poljubno. To pomeni, da iz njegovega imena ne moremo z gotovostjo

ugotoviti čemu je namenjen. Polje označeno z geslo je dvoumno, saj

lahko odraža iskalno ali uporabnikovo geslo. Kljub temu, se večina

razvijalcev drži implicitno zastavljenih pravil v razvoj jasnih in upo-

rabniku prijaznih obrazcev. Opazimo lahko, da so oznake vizualno

blizu pripadajočih vnosnih polj in semantično povezani elementi blizu

drug drugega.

Obrazci so lahko sestavljeni iz več vnosnih polj različnih tipov, ki

omogočajo podrobno iskanje. Obratno pa lahko vsebujejo zgolj eno

tekstovno polje v namen iskanja po ključnih besedah.

Izpolnjevanje obrazca

Pajek nato modeliran obrazec izpolni s primerno kombinacijo vredno-

sti. Iskalnike s ključnimi besedami lahko napolnimo z uporabo nenad-

zorovanih ali pol-nadzorovanih metod. Na ta način se lahko izognemo

ročnemu vnašanju in preverjanju poslanih vrednosti. Popolna avto-

matizacija pa ima lahko kljub temu težave z vnašanjem relevantnih

vrednosti v kolikor je vnosno polje zahteva specifičen vnos. Uporaba
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vnosnih polj z omejeno množico možnih vrednosti kot so izbirni gumbi,

potrditvena polja in spustni meniji je preprosta. Kombinacije teh so

navadno omejene in jih lahko izpolnimo izčrpno. Vsaka kombinacija

zahteva novo oddajo obrazca. To pomeni, da je v primeru velikega

števila kombinacij smiselno omejiti število oddaj ali pajka implementi-

rati skalabilno.

Oddaja obrazca

Način oddaje obrazca prav tako kot njihova oblika ni standardizirana.

Oddaja je lahko povezana z množico funkcionalnosti kot npr. preverja-

nje veljavnosti vnosa. Spletne aplikacije tudi samo pošiljanje zahevka

na strežnik implementirajo na lasten način. Klasično lahko zahtevek

oblikujemo preko URL-ja kot del iskalnega parametra. Vendar to ni

pravilo, saj lahko aplikacija pošlje zahtevek v poljubni obliki. Naloga

pajka je, da ugotovi na kakšen način bi obrazec oddal uporabnik in isti

način uporabi tudi sam. Navadno so to kliki na gumb, sprožitev signala

za tipko enter ali pa ne naredi nič v kolikor aplikacija pošilja zahtevke

avtomatsko.
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Slika 4.3: Diagram obravnave obrazcev.

Podoben pristop k implementaciji globokega spletnega pajka navajata

Raghavan in Garcia-Molina [17]. Ko ta zazna obrazec, ga poizkuša izpolniti,

oddati in analizirati odgovor strežnika. Vnosna polja z omejeno množico

odgovorov izpolne izčrpno. Takšna polja, ki pa imajo neomejeno število

vnosov, izpolne s semantično primernimi vrednostmi. Te vrednosti pridobi

iz prej obstoječega podatkovnega vira ali pa jih poda uporabnik.

4.1.2 Sprožanje dogodkov

Z nastankom programskega jezika JavaScript in njegove podpore v brskal-

nikih, so spletǐsča postala interaktivna, statične vsebine pa je vedno manj.

Velik delež vsebine se lahko skriva za uporabnǐskimi akcijami kot je klikanje,

premikanje mǐskinega kazalca. Pogost primer v praksi so pojavna okna in

kontekstni meniji, ki se pojavijo ob kliku na gumb. Z dodelitvijo poslušalcev

na dogodke elementov, lahko skripta izvede poljubne akcije. Tako si lahko

predstavljamo, da lahko klik na element sproži prikaz novega pojavnega okna.
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Sprememba vrednosti vnosnega polja lahko lahko povzroči spremembo pri-

kazane vsebine. V splošnem lahko rečemo, da je možnosti neomejeno.

Mesbah in sodelavci v [18] opisujejo pristop k razvoju spletnega pajka

Crawljax, ki je sposoben prepoznati elemente s povezanimi dogodki. Orodje

deluje tako, da preko sproženih dogodkov nad elementi spremlja DOM za

spremembe. V tem kontekstu lahko proces opǐsemo kot gradnjo grafa možnih

stanj, kot smo ga opisali v poglavju 4.1. Stanja odkrivajo z omejenim iska-

njem v globino. Omejevanje je potrebno, ker je nemogoče vnaprej napovedati

končno število možnih stanj in njihovih prehodov. Predstavljamo si lahko,

da so stanja odvisna od dolgih kombinacij izvedenih akcij. Dejansko število

stanj in prehodov je v teoriji lahko neomejeno, saj jih lahko aplikacija sproti

generira.

Preiskovanje dinamičnih strani je zahtevna naloga. Spletni pajek mora

biti zato primerno opremljen. Vsem dinamičnim stranem je skupno izvajanje

JavaScript-a. Pajek ga mora biti sposoben izvajati sam ali preko krmiljenja

brskalnika. Sposobnost izvajanja skriptnih jezikov dandanes implementira

večina spletnih pajkov.

Tradicionalno po spletǐsčih navigiramo preko hiperpovezav. Paradigma

krmiljenja pa se je v modernih spletnih aplikacijah spremenila. Predsta-

vljamo si lahko, da je spletna aplikacija dostopna zgolj na enem URL-ju

znotraj katerega lahko dostopamo do drugih stanj. V tem kontekstu lahko

hiperpovezave zamenjamo z dogodki, za izvedbo katerih po navigaciji na

URL naknadno poskrbi JavaScript. Dodatno temu moderna ogrodja za gra-

dnjo SPA aplikacij, ponujajo različne implementacije komponent “router”,

ki skrbijo za krmiljenje znotraj same aplikacije ali izvajajo preusmeritve.

Ko obǐsčemo spletno stran lahko pričakujemo, da se bo stanje DOM-a

spreminjalo ob izvajanju skript, tj. začetni HTML dokument ne bo odražal

realnega stanja ob normalni uporabi spletne aplikacije. To pomeni, da mora

imeti pajek dostop do dinamičnega DOM in v realnem času ugotoviti, katero

stanje je primerno za obdelavo.

Stanje aplikacije je navadno odvisno od komunikacije s strežnikom. Iz
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tega vidika, mora pajek to komunikacijo prepustiti aplikaciji in je ne izvajati

sam.

Iskanje elementov s povezanimi dogodki je lahko težavno. Klasično so po-

slušalci dogodkov na element pripeti preko atributov onclick, onload, onmo-

useover, ipd. Vendar pa so ti dogodki lahko dodani dinamično. Kot odgovor

tej problematiki, pajki navadno pripetost dogodkov preverjajo v realnem

času.

Slika 4.4: Diagram AJAX pajka.



Poglavje 5

Iskanje razlik med dokumenti

Razlike med dvema HTML dokumentoma lahko poǐsčemo s preprosto teks-

tovno primerjavo. Nadgradnja tega pristopa je primerjava z upoštevanjem

drevesnih struktur. V kolikor nas zanimajo zgolj vizualne razlike, pa lahko

primerjavo izvedemo na podlagi izrisa dokumentov v brskalniku. V tem po-

glavju opǐsemo vse tri pristope, naštejemo njihove prednosti in slabosti, v

poglavju 6 pa jih umestimo v kontekst obstoječih orodij na področju avto-

matskega zaznavanja sprememb med spletnimi stranmi regresijskega testira-

nja.

5.1 Tekstovna primerjava

Najlažji pristop k iskanju razlik je primerjava teksta. HTML dokument

obravnavamo kot preprost niz. Problem tega pristopa je, da ne obravnava

drevesne strukture. Ta metoda deluje na preprostih straneh, vendar pa je

dandanes večina spletnih strani in aplikacij preveč kompleksnih za ta pri-

stop. Primerjava teksta lahko pride v upoštev za primerjavo manǰsih delov

HTML strukture. V primeru, da najdemo dva ujemajoča se elementa, tj.

na isti poziciji znotraj dveh drevesnih struktur, lahko primerjamo njuni vse-

bini. V primeru neujemanja, lahko element označimo kot spremenjen na

podlagi njegove vsebine. Kljub temu, pa ta metoda prinaša nove izzive, tj.

19
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upoštevanje te spremembe v kontekstu DOM-a. V tem primeru bi morali za

vsako najdeno spremembo ugotoviti del katerega elementa je in za kakšno

vrsto spremembe gre.

5.2 Vizualna primerjava

Dve strani lahko med sabo primerjamo na podlagi njunega izgleda. Ta me-

toda pride v upoštev, ko je sprememb malo in imamo opravka s statično

spletno stranjo. Označevanje teh sprememb je površinsko, tj. rezultati te

metode so tudi slike, torej ne moremo označiti točnega elementa, kjer smo

zaznali spremembo. V tem primeru HTML strukture sploh ne upoštevamo

oz. potrebujemo dodatno obravnavo, kjer moramo glede na pozicijo zaznane

spremembe določiti za kateri element v DOM strukturi gre. To ni nemogoče,

saj lahko za vsak element izvemo njegovo točno pozicijo, vendar lahko v tem

primeru pričakujemo napake, saj se lahko na istem mestu zaradi prekrivanja

nahaja več elementov. Dodatno temu, pa ne moremo pa upoštevati skritih

in nevidnih elementov.

5.3 Primerjava drevesnih struktur

Ta metoda upošteva HTML drevesno strukturo. Izvorna koda HTML je

lahko popačena, zato jo moramo najprej popraviti, na enak način, kot to

storijo brskalniki. Ker je večina današnjih spletnih aplikacij odvisna od iz-

vajanja JavaScript-a, moramo preverjati strukturo strani med njenim izva-

janjem. Osnovna naloga te metode je prepoznavanje ujemajočih se vozlǐsč

v drevesu. Za vsak element, moramo biti zmožni ugotoviti ali je bil dodan,

odstranjen ali spremenjen. Spremembe njegove vsebine prepustimo metodi

tekstovne primerjave ali pa tekst transformirati v lasten element in ga kot

takega tudi obravnavati.
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5.4 Implementacija primerjave HTML doku-

mentov

Na podlagi prej opisanih pristopov smo se odločili za primerjavo na osnovi

drevesnih struktur. V okviru tega smo preverili 4 načine primerjave. Tabela

5.1 prikazuje načine sprememb, ki smo jih pripravili za testiranje primerjal-

nikov HTML dokumentov.

Preǰsnje stanje Novo stanje

<body>

<div>Element</div>

</body>

<body>

<div>Element</div>

<div>Nov element</div>

</body>

Dodan element

<body>

<div>Element 1</div>

<div>Element 2</div>

</body>

<body>

<div>Element 1</div>

</body>

Odstranjen element

<body>

<div>Element</div>

</body>

<body>

<div class="razred">

Element

</div>

</body>

Dodan razred
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Preǰsnje stanje Novo stanje

<body>

<div class="star">

Element

</div>

</body>

<body>

<div class="nov">

Element

</div>

</body>

Zamenjan razred

<body>

<span>Element</span>

</body>

<body>

<div>Element</div>

</body>

Zamenjana značka

<body>

<div>Element</div>

</body>

<body>

<div>

<div>Element</div>

</div>

</body>

Dodan starš

<body>

<div>Element 1</div>

<span>Element 2</span>

</body>

<body>

<span>Element 2</span>

<div>Element 1</div>

</body>

Zamenjan vrstni red
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Preǰsnje stanje Novo stanje

<body>

<div>Stara vsebina</div>

</body>

<body>

<div>Nova vsebina</div>

</body>

Sprememba vsebine

Tabela 5.1: Testni primeri za preverjanje uporabnosti rezultatov primerjal-

nika.

5.4.1 difflib

Knjižnica difflib ponuja dve vrsti rezultatov. Prvi je tekstovna datoteka,

kjer so vrstice označene z znaki o vrsti spremembe (+/-/?/ˆ), drugi pa vse

razlike predstavi v obliki HTML tabele. Oba načina potrebujeta zajetno

količino dodatne obdelave, da lahko vse razlike prenesemo v kontekst DOM

strukture. Dodatno temu, so vse razlike med dokumentoma združene v enega,

tj. da imamo v enem dokumentu obe različici spremenjenih elementov, kar

prinaša dodatno delo pri ugotavljanju kateri različici pripada kateri element.

Kljub temu, da ta način primerjave zazna vse spremembe pravilno, se zaradi

potrebe po dodatni obdelavi nismo odločili za to knjižnico.

5.4.2 DiffMatchPatch

Podoben problem kot pri difflib, smo zaznali tudi pri uporabi knjižnice Diff-

MatchPatch. Ta vso vsebino rezultatov predstavi obliki v HTML dokumentu.

Spremembe so prestavljene kot elementa “ins” in “del”, vrstice pa so ločene

z elementom “br”. Vsa vsebina originalnega dokumenta pa je v tekstovni

obliki. To pomeni, da je potreba ekstrakcija in dodatna obdelava rezultatov

in določanje sprememb v kontekstu DOM strukture.
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5.4.3 XmlDiff

Knjižnica xmldiff je namenjena iskanju razlik med XML dokumenti. To za-

gotavlja obravnavanje sprememb v kontekstu drevesne strukture, kar v praksi

pomeni, da dodatno procesiranje rezultatov skorajda ni potrebno. Rezultat

je nov HTML dokument, v katerem so razlike označene s posebnimi HTML

elementi in atributi, kar se je izkazalo za zelo priročno, saj je ta nov doku-

ment z izjemo prej omenjenih označbe identičen originalnemu HTML doku-

mentu. To pomeni, da dodatno procesiranje ni potrebno. Na vseh preprostih

testih so bile spremembe pravilno označene in so zahtevale zelo malo doda-

tnega procesiranja. Eden izmed potencialnih problemov pa je test dodajanja

starša elementu (tabela 5.1), kjer so rezultati primerjalnika zahtevali celotno

zamenjavo telesa dokumenta, namesto označitve novega elementa kot doda-

nega. Za končnega uporabnika našega orodja je tak rezultat zavajajoč, saj

mu narekuje, da je bil spremenjen celoten dokument, kljub temu, da je bil

dodan samo en element. Ker so tovrstne spremembe v praksi pogoste, lahko

sklepamo, da bodo bolj kompleksne spremembe vedle do neobvladljivih in

nerazumljivih rezultatov.

5.4.4 HtmlTreeDiff

Knjižnica htmltreediff enako kot xmldiff pretvori originalni HTML dokument

v XML in nato izvede primerjavo. Ker je ta knjižnica namenjena zgolj pri-

merjavi drevesnih struktur, je primerjava teksta izključena. Ta problem smo

rešili z zamenjavo tekstovnih vozlǐsč z lastnimi, kjer smo originalno vsebino

predstavili kot atribute teh vozlǐsč. Po primerjavi je zato potreben obraten

postopek, kjer ta vozlǐsča na mestu zamenjamo nazaj z vsebino in v primeru

ugotovljene spremembe, to spremembo pripǐsemo staršu tekstovnega vozlǐsča.

Ker smo s to knjižnico pravilno označili vse spremembe in je ustrezala našim

kriterijem, smo se odločili, da htmltreediff uporabimo tudi v končni različici

programske rešitve.



Poglavje 6

Orodja za avtomatsko

odkrivanje razlik med

različicami

Na spletu lahko najdemo obilico orodij, ki so namenjene avtomatskemu od-

krivanju sprememb med različnimi verzijami iste spletne aplikacije. V tem

poglavju jih opǐsemo le nekaj. Za vsako opredelimo njihov način pregledo-

vanja vsebine in iskanja razlik glede na definicijo iz poglavja 5. Za vsako

naštejemo nekaj prednosti in slabosti, ki smo jih upoštevali pri implementa-

ciji naše programske rešitve.

SiteDiff [19] je orodje za detekcijo sprememb med verzijami istega spletǐsča,

ki ga je razvilo podjetje EvolvingWeb. Orodje uporablja pristop spletnega

pajka [20], ki navigira po spletǐsču in si shranjuje njegovo HTML vsebino.

Nato pregleda vsebino nove verzije in jo primerja s preǰsnjo z uporabo knjižnice

diffy [21], ki vsebino spletne strani smatra kot tekst. To pomeni, da ne

upošteva drevesne strukture HTML dokumenta. Rezultat orodja je seznam

URL-jev (HTML datotek) in označenih vrstic sprememb v dokumentih.

Orodje Depicted [22] razlike med verzijama aplikacije zaznava na pod-

lagi zajetih posnetkov zaslona, katere pridobi z uporabo klasičnega sple-

tnega pajka. Vizualna primerjava dober pristop v primeru preprostih sple-

25
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MED RAZLIČICAMI

Slika 6.1: Vizualizacija rezultatov orodja SiteDiff.

tnih strani, vendar s seboj prinaša nove izzive. Predstavljamo si lahko, da

dva elementa izgledata enako, vendar je njuna HTML struktura popolnoma

drugačna. Na podlagi teh struktur, se lahko obnašata različno. Primerjava

slik bo tudi spregledala nevidne elemente. Kljub tem pomanjkljivostim, je

uporaba vizualnih razlik uporabna z vidika interpretacije rezultatov. Na pod-

lagi tega smo se odločili, da bomo komponento vizualne primerjave uporabili

v lastni implementaciji kot dodatek posameznim razlikam.

Orodje Diffee [23] je enako kot Depicted vizualno usmerjeno orodje za

iskanje sprememb. Nad dvema prekrivajočima se elementoma iframe s CSS

ukazom mix-blend-mode: difference preračuna razdaljo med barvnimi ka-

nali vsakega piksla. Prednost tega pristopa pred Depicted je izvajanje obeh

verzij spletǐsč v realnem času.

Screenster je programsko orodje namenjeno vizualni regresiji, ki vključuje

izvedbo uporabnǐskih akcij. Uporaba poteka tako, da najprej posnamemo vse

akcije, orodje pa jih nato ponovi, kjer v vsakem koraku zajame posnetek za-
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slona za primerjavo. Pomanjkljivost tega orodja je, da je za pripravo testnih

scenarijev zadolžen končni uporabnik. To pomeni, da lahko kakšno funkcio-

nalnost zgrešimo. V kolikor neka različica testne aplikacije ne bo podpirala

definiranih akcij, jih orodje ne bo uspelo izvesti. To lahko interpretiramo kot

spremembo kot tako, vendar to pomeni, da bomo vse teste morali posneti

ponovno glede na novo obnašanje aplikacije. To pomanjkljivost lahko defini-

ramo kot pomanjkanje avtomatizacije odkrivanja uporabnǐskih akcij ali bolj

splošno - neprilagodljivost na spremembe.

Slika 6.2: Urejanje testov in rezultatov v orodju Screenster.
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Poglavje 7

Implementacija rešitve

Programsko orodje je iz vidika visoke arhitekture sestavljeno iz štirih delov.

Prvi je namenjen upravljanju z Git repozitoriji, gradnji vsebnikov in po-

stavitvi vsebnikov za kasneǰse pregledovanje s pajkom. Naslednji je večnitni

orkestrator, ki upravlja z razširjenimi spletnimi pajki. Tretji del je primerjal-

nik, ki na podlagi pridobljenih HTML dokumentov iz preǰsnjega dela izlušči

in pripravi razlike med uveljavitvami. Končni del pa je spletna aplikacija, ki

služi v namene predstavitve in interpretacije rezultatov.

V naslednjih poglavjih bomo podrobno predstavili celotno arhitekturo in

razloge za odločitve pri implementaciji posameznih komponent.

7.1 Konfiguracija

Cilj naše raziskave je bil implementacija orodja, ki bi delovalo na več testnih

primerih enako, tj. brez posebne logike, ki bi služila zgolj enemu testnemu

primeru. Ker se je temu v praksi nemogoče izogniti, smo se odločili, da

pripravimo konfiguracijske datoteke, ki bodo za vsak testni primer vsebovale

vhodne parametre. Vsak testni primer potrebuje dve datoteki formata JSON.

Prva vsebuje zgolj vhodne parametre, druga pa služi kot shramba oz. kazalec

poteka celotnega procesa.

29



30 POGLAVJE 7. IMPLEMENTACIJA REŠITVE

Slika 7.1: Visokonivojska arhitektura programske rešitve.

7.1.1 Vhodni parametri

Ime projekta služi v namene sledenja trenutnega projekta v obdelavi. Upo-

rabili smo ga tudi kot del imena direktorijev posameznih uveljavitev in slik

vsebnikov.

Repozitorij je URL GitHub repozitorija iz katerega smo črpali vse uve-

ljavitve.

Prva uveljavitev je parameter, preko katerega lahko določimo zgoščeno

vrednost prve uveljavitve v zgodovini repozitorija, ki jo želimo uporabiti. S

tem imamo možnost omejiti obdelavo nepotrebnih rezultatov, v primeru, da
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stareǰse uveljavitve vsebujejo napake, zaradi katerih ne bo možno zgraditi

vsebnika. Gradnja vsebnikov lahko namreč zavzame veliko količino časa pre-

den ugotovimo, da je bila neuspešna. S tem bi izgubili veliko procesorskega

časa, preden bi prǐsli do relevantnih uveljavitev. Vhodni parameter prve uve-

ljavitve, pa je zares uporaben v praksi, in sicer kadar nas ne zanimajo razlike

med več uveljavitvami, temveč le med zadnjima dvema.

Preko parametra minimalnega števila sprememb, lahko določamo,

ali je neka uveljavitev relevantna ali ne. Uporabnik se lahko odloči, da ga

majhne spremembe ne zanimajo in jih nima smisla procesirati. V primeru, da

se preko tega parametra določena uveljavitev izpusti, bodo spremembe kljub

temu zaznane, vendar bodo prikazane kot del naslednje relevantne uveljavi-

tve. Preko tega parametra lahko torej upravljamo razmerje med točnostjo

rezultatov in časom procesiranja.

Dockerfile predstavlja seznam ukazov, ki so potrebni za gradnjo Docker

vsebnika.

Uporabi lojtro je parameter namenjen obdelavi izluščenih URL-jev pri

preiskovanju Angular aplikacij. Določene aplikacije so implementirane tako,

da vsi URL-ji tik za domeno vsebujejo lojtro; npr. http://domena.si/#/relat

ivna/pot. V primeru statične spletne strani bi strežnik prejel zahtevek ter na

podlagi URL-ja (in drugih parametrov) vrnil ustrezno vsebino. V primeru,

ko strežnik razpolaga zgolj z eno vsebino, tj. SPA aplikacijo, mora v primeru

vsakršnega zahtevka vrniti datoteko aplikacije, le-ta pa potem izvede preu-

smeritev v brskalniku odjemalca. V primeru, da URL ne bi vseboval lojtre,

bi strežnik smatral, da odjemalec zahteva specifično vsebino, za katero bi

ugotovil, da ne obstaja in vrnil HTTP napako 404. Obravnavali smo tudi

primere SPA aplikacij, ki niso uporabljale lojtre in smo pri preiskovanju nale-

teli na prej omenjen problem. Tega smo rešili z lokacijsko konfiguracijo nginx

strežnika v vsebniku. S tem smo v primeru zahevkov, ki se niso uspešno ra-

zrešili vrnili korensko datoteko SPA aplikacije, kot bi to storili tudi v primeru

uporabe lojtre.

V primeru pregledovanja statičnih spletnih strani, je obdelava vsebine
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možna takoj, ko se razrešijo vsi zahtevki odjemalca. V primeru SPA aplikacij,

pa se mora ta najprej zagnati, pridobiti vso vsebino in jo prikazati. Obdelava

vsebine v tem primeru ni mogoča takoj. Pajek mora namreč najprej nekaj

časa počakati ali pa spremljati stanje brskalnika, dokler se ne pojavi določen

element, za katerega vemo, da se bo izrisan šele potem, ko bo aplikacija

pripravljena za uporabo. Na ta način ne čakamo arbitrarno določenega časa,

saj začnemo procesirati vsebino nemudoma, ko je to mogoče. Kot odgovor tej

problematiki smo definirali vhodni parameter “počakaj dokler ni vidno”,

ki sprejme XPath elementa, na katerega vidnost bo pajek počakal po obisku

strani aplikacije.

Parametrizirali smo tudi obdelavo elementov, za katere želimo, da se sploh

ne obravnavajo. Pajku lahko definiramo XPath-e elementov, ki jih želimo

izvzeti iz obdelave ali pa so ponavljajoči, kot npr. seznam produktov. V

slednjem primeru bo pajek pred procesiranjem odstranil vse razen prvega

elementa. To pride v upoštev, ko je število teh elementov arbitrarno in ne

želimo, da primerjalnik zazna posamezen element kot dodan ali odstranjen.

Dodatno temu parametru, lahko definiramo tudi elemente, katerim bo

pajek pred procesiranjem vsebine odstranil tekstovno vsebino. Ta para-

meter je uporaben kadar vemo, da določeni elementi vsebujejo naključno ali

dinamično vsebino.

V namene izpolnjevanja obrazcev, lahko definiramo elemente in nji-

hove vsebine, ki jih bo pajek uporabil. Določeni obrazci lahko zahtevajo

specifično vsebino ali pa želimo testirati več različnih vnosov. Primer tega je

validacija vnosov, kjer pajek ne pozna implementiranih pravil vnosnih polj.

V tem primeru je avtomatsko izpolnjen obrazec nemogoče oddati. Dodatno

lahko na ta način testiramo obnašanje validacije, kjer kot parameter podamo

neveljavne vnose.
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7.2 Priprava in postavitev testnih primerov

7.2.1 Git

Za komunikacijo z GitHub repozitorijem smo uporabili knjižnico GitPython.

Pred začetkom preiskovanja je naloga orodja, da iterira preko vseh uveljavitev

privzete veje repozitorija. V kolikor je uporabnik med vhodnimi parametri

definiral začetno uveljavitev, se vse predhodne uveljavitve izpustijo. Za vsako

nadaljnjo uveljavitev pa je potrebno določiti ali je relevantna. V primeru

naše raziskave smo definirali uveljavitev kot relevantno, v kolikor je med

spremenjenimi datotekami takšna, katere ime vsebuje niz “component“ in je

bilo v njej spremenjenih vsaj toliko vrstic kot je definiranih v konfiguracijski

datoteki. Za vsako tako uveljavitev orodje klonira repozitorij v lokalno okolje.

7.2.2 Gradnja vsebnikov

Za vsak lokalen repozitorij smo na podlagi vhodnega parametra zgradili Doc-

ker vsebnike. To smo storili preko ukazov v orodju ukazne vrstice. Tekom

gradnje lahko pride do neizogibljivih napak. Primer take napake je nepri-

merna konfiguracija aplikacije v smislu nepravilno nastavljenih odvisnosti

npm knjižnic. V splošnem pa lahko tudi določena uveljavitev vsebuje napake,

zaradi katerih je gradnja produkcijske različice aplikacije nemogoča. Primer

takšne napake je nepravilna implementacija sintaktičnih pravil, določenih v

konfiguracijskih datotekah Angular aplikacije. V izogib takšnim primerom

repozitoriji navadno vsebujejo pravila glede združevanja vej, kjer se mora

izvorna koda dotične veje uspešno zgraditi preden se združi v glavno.

V kolikor smo tekom gradnje vsebnika zaznali napako smo zabeležili

zgoščeno vrednost uveljavitve. Preko te oznake lahko v orkestratorju orodja

preskočimo preiskovanje te uveljavitve.
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7.3 Spletni pajek

Za implementacijo spletnega pajka smo uporabili knjižnico Selenium. Imple-

mentacija klasičnega pajka obsega metode: obisk strani, procesiranje vsebine,

luščenje povezav in njihovo procesiranje.

Slika 7.2: Procesni diagram spletnega pajka.
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7.3.1 Podatkovna shema klasičnega pajka

V namene hranjenja rezultatov klasičnega spletnega pajka smo definirali štiri

tabele (slika 7.6). Prva tabela iz katere izvirajo vsi sledeči podatki je “Pro-

jekt”, ki hrani zgolj ime testnega projekta. Naslednja je tabela “Uveljavitev”,

ki shranjuje zgoščene vrednosti. Tabela “Stran” vsebuje URL-je in vsebine

spletnih strani. Poleg tega hrani tudi zastavico, katera predstavlja informa-

cijo ali jo je pajek že obiskal. Časovna oznaka, ki jo shranimo ob odkritju

nove strani, nam služi v namen razvrščanja neobiskanih strani v skladu z

načelom FIFO (angl. first in first out). Tabela “Povezava” služi sledenju

hiperpovezav med podstranmi aplikacije.

Slika 7.3: Shema klasičnega spletnega pajka.

7.3.2 Razširitev sheme spletnega pajka

Podatkovno shemo smo nato razširili za uporabo globokega spletnega pajka

(slika 7.4). Poleg strani smo tako potrebovali še tabelo “Akcija”, ki za vsako

akcijo vsebuje XPath elementa, tip (klik, obrazec) in vsebine strani po njeni
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izvedbi.

Slika 7.4: Razširitev sheme klasičnega spletnega pajka.

7.3.3 Strategija preiskovanja in obdelave strani

Pajek kot seme prejme URL korena spletǐsča. V našem primeru je bil to

“http://localhost”. Nato na podlagi konfiguracije trenutne uveljavitve poǐsče

relevanten vsebnik, ugotovi na katerih vratih je ta dostopen in izvornemu

URL-ju vstavi naslov vrat, npr: “http://localhost:30000”. Običajno bi pajku

že kot vhodni parameter podali celoten URL z vrati, vendar bi bil potem

potreben dodaten korak obdelave, ko bi želeli primerjati zajete strani. Korak

vstavljanja vrat v tem smislu rešuje zgolj problem naslavljanja kontejnerjev.

Pajek obǐsče stran aplikacije in čaka na dostopnost elementa, ki je podan

kot vhodni parameter “počakaj dokler ni vidno”. Ko je element zaznan sma-

tramo, da je stran naložena. Takrat pajek odstrani vso vsebino in elemente,

ki so definirani v konfiguraciji. Nato iz vsebine strani izlušči vse povezave.

Te transformira v enotno obliko in jih prefiltrira zgolj na interne URL-je in

podstrani, ki vsebujejo HTML dokumente. Ta korak je potreben za lažjo de-

duplikacijo URL-jev in omejevanje pregledovanja zgolj na relevantne strani.

Vsebino - HTML strani nato shrani v podatkovno bazo. S tem se koraki

klasičnega spletnega pajka končajo.

Naslednji korak je identifikacija obrazcev in njihovo izpolnjevanje. Obrazce

poǐsčemo na podlagi HTML značke “form“. Nato zgeneriramo njihove XPath
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lokatorje. Na podlagi teh, poǐsčemo v konfiguraciji ustrezno definicijo obrazca.

V kolikor ta ne obstaja, pajek poizkusi z vnašanjem privzetih vrednosti. Im-

plementirali smo izpolnjevanje elementov tipa “text”, “email” in “password”.

Ko so vsi elementi obrazca izpolnjeni, ga pajek odda. Najprej poizkusi

najti in klikniti gumb tipa “submit”. To moramo storiti zato, da se pra-

vilno izvedejo vsi predhodni postopki implementirani v aplikaciji. Neposre-

dna oddaja obrazca bi sprožila klasičen HTTP zahtevek na podlagi atributov

elementa obrazca, tj. “action” in “method”. To v praksi pomeni ponovno

nalaganje strani, pajek pa bi nato shranil vsebino, ki ne bi odražala real-

nega stanja, ter posledično zgeneriral napačne rezultate. Dandanes je večina

obrazcev implementiranih tako, da ob kliku na gumb tipa “submit” ali ka-

terega drugega elementa, sprožijo interno logiko za procesiranje obrazca in

nato pošljejo asinhroni zahtevek. Odgovor zalednega dela aplikacije pa je

lahko še dodatno obdelan preden se prikaže uporabniku. V kolikor gumb

tipa “submit” ne obstaja, pajek pokliče funkcijo “submit()” neposredno na

elementu obrazca.

Zadnji korak je izvedba preostalih akcij. V okviru naše raziskave smo

implementirali klikanje elementov. Ker bi klikanje vsakega element pose-

bej zahtevalo preveč časa, smo se odločili, da tik po obisku strani, pajek

najprej injecira skripto, ki povozi obstoječo JavaScript funkcijo “addEven-

tListener()”. Namen tega je, da pajek hrani seznam vseh elementov, na

katerih so registrirani poslušalci dogodkov. Podoben pristop implementira

tudi knjižnica “zone.js”, ki je uporabljena v večini sodobnih Angular aplika-

cij. Ta enako povozi obstoječo funkcijo za registracijo dogodkov in jih nato

shrani neposredno v atribute elementov. Na koncu iz pridobljenega seznama

in vseh elementov izluščimo zgolj tiste dogodke, ki so relevantni za naš pri-

mer uporabe. Potek izvajanja uporabnǐskih akcije poteka tako, da pajek

iz seznama elementov z registriranimi dogodki izvleče prvega, izvede akcijo,

posname stanje strani in tega shrani v podatkovno bazo.

Po vsaki izvedbi akcije, tj. oddanem obrazcu ali kliku in posnetku stanja,

pajek osveži trenutno stran. Ta korak je potreben zaradi potencialne interne
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logike, ki se lahko skriva za implementacijo aplikacije. Primer tega bi bila

logika, da se določena vsebina strani prikaže zgolj po kombinaciji klikov več

gumbov.

7.4 Iskanje razlik med dokumenti in generi-

ranje rezultatov

Za vsak sekvenčni par uveljavitev, smo izvedli primerjavo vsebin strani, ki

so jim skupne. V kolikor jim stran ni skupna, jo avtomatsko smatramo kot

dodano ali odstranjeno in je to samo po sebi del rezultata. Enako storimo

tudi v primeru akcij, ki so skupne dvema uveljavitvama, tj. enak URL strani,

XPath elementa in tip akcije.

7.4.1 Predprocesiranje HTML dokumentov

Vsebino HTML dokumentov pred primerjavo predprocesiramo. To storimo

v več korakih.

Najprej normaliziramo vse Angular specifične atribute elementov, tj. od-

stranimo vse podčrtaje atributov kot sta npr. “ ngcontent” in “ nghost”.

Vse atribute, ki vsebujejo zvezdico npr. “*ngFor”, pa znak * zamenjamo s

ključno besedo “asteriks”. Ta korak je potreben, ker so omenjeni atributi del

Angular sintakse, ki je razčlenjevalniki HTML dokumentov ne podpirajo.

Potem vsebino razčlenimo s pomočjo knjižnice BeautifulSoup. Kot razčlenjevalnik

smo uporabili lxml saj ta tekom svojega procesiranja popravi morebitne na-

pake v HTML dokumentu, kot npr. manjkajoč zaključek značke elementa.

Naslednji korak je odstranitev vseh medvrstičnih skript. V praksi to

pomeni odstranjevanje vseh elementov z značko “style” in “script”.

Kot zadnje, smo odstranili tudi vse “svg” grafične elemente, saj se je

izkazalo, je njihovo procesiranje večkrat privedlo do napak in napačne inter-

pretacije rezultatov.
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7.4.2 Primerjava HTML dokumentov

Očǐsčene in normalizirane dokumente smo nato primerjali s pomočjo knjižnice

htmltreediff. Ta nam vrne nov dokument v katerem so spremembe predsta-

vljene s HTML značkami “del” in “ins”. Ta rezultat nato potrebuje dodatno

interpretacijo. Vsak element obdelamo in ga v primeru zaznane spremembe

označimo z lastnim atributom “diff-deleted”, “diff-changed” ali “diff-text-

changed”. Značke in vsebino elementov “del“ izbrǐsemo, njihove starše pa

označimo kot spremenjene. Značke “ins“ prav tako odstranimo, njihovo vse-

bino pa izluščimo in jih označimo s prej omenjenimi atributi. Dodatno je

potrebna interpretacija sprememb tekstovnih vozlǐsč, ki jih izluščimo in vsta-

vimo v starša, ki ga nato označimo kot spremenjenega.

Preǰsnje stanje Novo stanje

<ins>

<div>Element</div>

<ins>

<div diff-changed>

Element

</div>

Dodan element

<div>

<del>

<div>Element</div>

</del>

</div>

<div diff-deleted></div>

Odstranjen element
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<div>

<ins>

<text-node>

Element

<text-node>

<ins>

</div>

<div diff-text-changed>

Element

</div>

Spremenjena vsebina

Tabela 7.1: Označevanje elementov na glede na vrsto spremembe.

Na podlagi teh rezultatov, nato izluščimo seznam spremenjenih elemen-

tov. V primeru najdenih sprememb tako zaženemo dve novi instanci vseb-

nikov dotičnih uveljavitev in navigiramo na ustrezne strani ter zajamemo

posnetke zaslona na mestu elementov. Dodatno zajamemo tudi izvorno kodo

elementov, saj naše orodje zajame spremembe na podlagi vsebine dokumenta

in ne izrisa v brskalniku, torej ni nujno, da so vse spremembe vizualne.

Enako storimo tudi v primeru akcij. Z brskalnikom najprej navigiramo

na ustrezno stran in izvedemo akcijo. S tem dosežemo enako stanje kot smo

ga dosegli v postopku preiskovanja.
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Slika 7.5: Podatkovna shema rezultatov.

V podatkovni bazi smo rezultate hranili v eni tabeli. Ta vsebuje refe-

rence na staro in novo stran, preko katerih lahko določimo tudi uveljavitve v

repozitoriju. Tabela hrani tudi opcijski tuji ključ na akcijo, v kolikor je bila

sprememba najdena po njeni izvedbi. Dodatno hranimo posnetke zaslona v

base64 formatu PNG slik ter izvorno kodo elementov.

7.5 Vizualizacija in predstavitev rezultatov

Ključni del našega orodja je vizualizacija vseh razlik med različnimi uveljavi-

tvami. Glavna ideja je, da uporabnik vidi posamezne strani kot graf vozlǐsč,

iz katerih je razvidno, katera stran je bila spremenjena in kako.

Najprej smo poizkusili s knjižnico graphviz, vendar se je izkazalo, da lahko

generiramo zgolj statične slike. To pomeni, da bi vse razlike morali prikazati

istočasno, kar vodi do nepreglednih in pretirano zgoščenih grafov. Ta pro-

blem je zelo očiten, ko imamo opravka z aplikacijo, kjer ima vsaka podstran

povezavo na ostale.



42 POGLAVJE 7. IMPLEMENTACIJA REŠITVE

Slika 7.6: Izris s knjižnico Graphviz.

Zato smo se odločili, da v namen vizualizacije implementiramo Angular

aplikacijo, ki bo služila kot grafični vmesnik in klient. Strežnǐsko aplikacijo

za smo implementirali v ogrodju Flask.

Osnovni pogled, ki ga vidi uporabnik prikazuje seznam projektov. Klik

nanj, razširi vse možne uveljavitve, ki jih je orodje obdelalo. Klik na uve-

ljavitev pokaže glavni pogled grafa spletǐsča (slika 7.7). Iz tega je razvidno

katere strani so bile obiskane v okviru dane uveljavitve ter povezave med

njimi. Vozlǐsča so barvno kodirana. Rdeča pomeni, da so bile na strani za-

znane spremembe. Samo vozlǐsče vsebuje tudi število sprememb, ki jih je

orodje odkrilo. Črna vozlǐsča predstavljajo stran, ki je bila v dani uveljavi-

tvi odstranjena. Obratno temu, so zelena vozlǐsča tista, ki so v tej različici

nova. Bela vozlǐsča predstavljajo strani, na katerih ni bilo zaznanih nobenih

sprememb.
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Slika 7.7: Glavni pogled - vizualizacija grafa spletǐsča in števila sprememb.

V namen bolǰse preglednosti v primerih, ko ima določena aplikacije veliko

število strani ali povezav, ima uporabnik na voljo preklopiti na pogled brez

povezav, kjer se stani pokažejo v obliki seznama (slika 7.8).

Slika 7.8: Glavni pogled - prikaz brez povezav med vozlǐsči.
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V kolikor je v dani uveljavitvi sprememb malo, lahko glavni pogled po-

stane nepregleden. Zato smo dodali možnost skrivanja vozlǐsč brez sprememb

(slika 7.9).

Slika 7.9: Glavni pogled - zgoščeni prikaz brez povezav in strani brez spre-

memb.

Klik na vozlǐsče, ki vsebuje spremembe odpre nov pogled na katerem se

prikažejo podrobne spremembe posamezne strani (slika 7.10).
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Slika 7.10: Pregled sprememb na posameznih straneh.

Spremembe so predstavljene kot seznam, katerih glavni gradnik je ele-

ment, tj. mesto spremembe. V kolikor posamezen element vsebuje več spre-

memb, so le-te združene v eno samo komponento. Ker so elementi pred-

stavljeni v obliki XPath, jih razvrstimo po abecednem vrstnem redu. S tem

poskrbimo, da bodo spremembe, ki so blizu skupaj v kontekstu HTML doku-

menta, tako tudi razvrščene med rezultati. Za vsako spremembo prikažemo

stanje v preǰsnji uveljavitvi, trenutno stanje in njuno vizualno razliko. Vsako

stanje vključuje tako posnetek zaslona kot tudi izvorno kodo dotičnega ele-

menta, v kolikor ju je bilo moč zajeti. V praksi pogosta sprememba je dodan

ali odstranjen element. Stanje takega elementa bo nemogoče zajeti v eni

izmed različic. V takem primeru prikažemo zgolj tisto stanje, ki obstaja.

Pomembna komponenta tega gradnika je vizualna razlika, ki jo dosežemo z

absolutno pozicioniranimi slikami, ki se prekrivata. To dosežemo tako, da

drugi sliki (potem), ki ima vǐsji “z-index”, torej je pozicionirana nad prvo

(prej), pripǐsemo CSS ukaz mix-blend-mode: difference;. Kombinacija

teh ukazov, doseže, da uporabnik vidi eno sliko, kjer posamezne slikovne
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pike nosijo vrednost barvne razlike. To pomeni, da bo na mestih, kjer ni

razlike vidna črna barva (rgb(0, 0, 0)), sicer pa ustrezna vrednost razlike.

Vse razlike smo razdelili tudi glede na tip akcije. Uporabnik ima možnost

preklapljanja med zavihki glede na to, ali ga zanimajo spremembe na strani,

po kliku elementov ali po oddaji obrazcev. Sami zavihki tudi nosijo infor-

macijo o številu zaznanih sprememb. V primeru zavihka akcij posamezen

element seznama poleg prej omenjenih gradnikov, vsebuje tudi informacije o

sami akciji, tj. na kateremu elementu je bil izveden kateri tip akcije. Enako

velja tudi za zavihek z obrazci.



Poglavje 8

Evalvacija in diskusija

V namen testiranja osnovnih primerov sprememb, smo implementirali apli-

kacijo v ogrodju Angular. Preko treh uveljavitev, smo implementirali spre-

membe kot so opisane v poglavju 5.4. Poleg tega, pa uveljavitve vsebujejo

različna obnašanja glede na izvedene akcije. Vključili smo nekaj obrazcev

in različne načine obnašanja po njihovi oddaji. V okviru sprememb smo

testirali tudi zaznavanje dodanih in odstranjenih strani na podlagi njihovih

hiperpovezav.

Slika 8.1 prikazuje visokonivojski pogled na najdene spremembe med uve-

ljavitvama v1 in v2. Poleg rdeče obarvanih vozlǐsč lahko opazimo eno belo,

kar pomeni, da ta podstran ne vsebuje nobenih sprememb. Zeleno vozlǐsče

nakazuje da je bila podstran dodana. Ti dve vrsti vozlǐsč ne ponujajo po-

drobnega vpogleda v spremembe, saj jih ni, ali pa jih ni možno zgenerirati,

ker v preǰsnji različici ta podstran ne obstaja.

47
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Slika 8.1: Razlike med različicama v1 in v2.

8.1 Pregled rezultatov na strani

V podrobnem pogledu smo preverili pravilnost rezultatov na podlagi spre-

memb iz poglavja 5.4. To so spremembe, ki smo jih implementirali na nepo-

sredno na strani, tj. izvedba akcij ni potrebna.

1. Dodajanje elementa

Orodje je pravilno zaznalo dodan element. V okviru te spremembe

je orodje zgeneriralo en rezultat. Komponenta vsebuje samo stolpec

“Potem”. To pomeni, da ga v preǰsnji različici ni bilo, kar lahko element

interpretiramo kot dodan.
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2. Dodajanje razreda

Orodje je pravilno zaznalo spremembo, vendar je zgeneriralo dva re-

zultata. Enega neposredno nad elementom spremembe in drugega nad

njegovim staršem.

3. Zamenjava razreda

Enako kor v primeru dodajanja razreda je bila sprememba zaznana

pravilno, vendar je rezultat podvojen.

4. Sprememba vsebine

Sprememba je bila zaznana pravilno v okviru enega rezultata.

5. Sprememba vrstnega reda elementov

Sprememba je bila zaznana, vendar je orodje zgeneriralo tri rezultate.

Enega nad staršem elementov in dva nad posameznima elementoma.

6. Zamenjava elementov

Orodje je pravilno zaznalo mesto spremembe, vendar zgeneriralo dva

rezultata, ki sta lahko ob nepoznavanju testnega primera zavajajoča.

Element v stari različici je bil označen kot odstranjen, zato je bil starš

označen kot spremenjen. Element v novi različici pa je bil označen kot

dodan in v skladu s tem ločeno prikazan med rezultati.

7. Ovijanje elementa

Enako kot v preǰsnjem primeru, je tudi tukaj orodje zgeneriralo dve

spremembi. Prva kot spremenjen starš zaradi odstranitve elementa in

druga kot dodan nov element.

Čeprav je bila večina sprememb izvedena nad enim elementom, je orodje

pogosto zgeneriralo podvojene rezultate. Do tega pride, ker primerjalnik

včasih element v stari različici označi kot izbrisanega v novi pa dodanega. V

izogib takim rezultatom bi bilo potrebno dodatno procesiranje bodisi vho-

dnega ali izhodnega dokumenta primerjalnika. Kljub podvojenim rezultatom

zaznane spremembe označujemo kot pravilne.
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8.2 Pregled rezultatov po izvedenih akcijah

Na podstrani “/actions” smo spremenili začetno stanje, ki ga upravljamo

preko akcij. V tem primeru kot začetno stanje smatramo vrednosti dveh

spremenljivk tipa boolean, ki so uporabljene v predlogi komponente. V naši

implementaciji se obnašata kot stikalo. Gumba ob kliku negirata vrednost

povezane spremenljivke. Psevdokodo implementacije komponente prikazu-

jeta sliki 8.2 in 8.3. Podobno logiko smo implementirali tudi v kontekstu

elementov checkbox in radio button, ki smo jih iz razlage izvzeli, saj se od

primera z gumbi bistveno ne razlikujejo.

button1 = true; // v2=false

button2 = false; // v2=true

clickButton1() {

button1 != button1;

}

clickButton2() {

button2 != button2;

}

Slika 8.2: Logika krmilnika komponente.

<div>

<div if="button1">Button 1 content</div>

<div if="button2">Button 2 content</div>

</div>

Slika 8.3: Predloga komponente.

Orodje je v kontekstu te spremembe zaznalo 3 spremembe. Prva je bila

zaznana po kliku na “Button 2”, kjer je bila celotna vsebina nato odstranjena.
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Za lažjo interpretacijo, je potrebno upoštevati stanje pred in po izvedeni akciji

v obeh različicah.

Začetno stanje v1 Po akciji v1 Začetno stanje v2 Po akciji v2

button1 = true button1 = true button1 = false button1 = false

button2 = false button2 = true button2 = true button2 = false

Tabela 8.1: Simulacija sprememb ob kliku na “Button 2”.

Če primerjamo stanje po akcijah, lahko opazimo, da sta je bili v prvi

različici obe vsebini prikazani, v drugi pa skriti. S tem potrjujemo pravilnost

rezultata orodja, ki kaže na odstranitev omenjenih elementov.

Preostala dva rezultata se nanašata na spremembe po kliku na “Button

1“, ki implicira na to, da sta bila oba elementa dodana.

Začetno stanje v1 Po akciji v1 Začetno stanje v2 Po akciji v2

button1 = true button1 = false button1 = false button1 = true

button2 = false button2 = false button2 = true button2 = true

Tabela 8.2: Simulacija sprememb ob kliku na “Button 1”.

Kot testni primer po oddaji obrazca smo implementirali zakrivanje ge-

sla, kjer je stara različica testnega primera izpisala neposredno obliko gesla,

naslednja pa ga zakrila z zvezdicami. Kot pričakovano, je orodje razpoznalo

razliko neposredno nad elementom spremembe.
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Slika 8.4: Sprememba po oddaji obrazca.

Dodatnih testov v okviru akcij in obrazcev nismo implementirali, saj

je postopek odkrivanja razlik popolnoma identičen tistemu kot v začetnem

stanju strani. Dodano vrednost tukaj prinaša povezovanje teh akcij med

različnimi verzijami aplikacije in filtriranja relevantnih rezultatov. V kolikor

bi testni primer zahteval različne akcije ali vrsto akcij, bi bilo potrebno pri-

praviti specifično implementacijo pajka (poglavje 8.5), ki bi lahko izvedel več

zaporednih akcij.

Število sprememb

Podstran Na strani Po akciji Po oddanem obrazcu

/ 20 0 0

/#/actions 13 5 0

/#/forms 7 0 1

/#/combined 8 3 1

Tabela 8.3: Število zaznanih sprememb med različicama v1 in v2.

Sliki 8.6 in 8.5 prikazujeta spremembe v zadnji uveljavitvi testnega pro-

jekta, kjer prva prikazuje razliko med izrisoma v brskalniku in druga spre-

membe v izvorni kodi. Gre za spremembe v povezavah na podstrani aplika-

cije. Opazimo lahko, da je bila podstran “/new-page” odstranjena in dodana
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logika za prikazovanje povezav. V preǰsnji različici so se na vseh podstraneh

prikazovale vse povezave, v novi različici pa trenutna stran en vsebuje več

povezave samo nase.

Slika 8.5: Razlika med različicama v2 in v3 v aplikaciji.

Slika 8.6: Razlika med uveljavitvama v2 in v3.

Na podlagi tega pričakujemo da naše orodje zazna spremembe zgolj na

področju teh povezav. Sprememb po akcijah in oddanih obrazcih ni.
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Slika 8.7: Zaznane spremembe med različicama v2 in v3.

Na sliki 8.7 je so prikazane razlike v naslednji uveljavitvi. Na njej lahko

opazimo sivo vozlǐsče, kar pomeni, da je bila podstran odstranjena. Tabela

8.4 pa prikazuje števila najdenih sprememb, kjer orodje kot pričakovano ni

našlo nobenih sprememb po izvedbi uporabnǐskih akcij.

Število sprememb

Podstran Na strani Po akciji Po oddanem obrazcu

/ 8 0 0

/#/actions 6 0 0

/#/forms 6 0 0

/#/combined 6 0 0

Tabela 8.4: Število zaznanih sprememb med različicama v2 in v3.
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Slika 8.8: Pregled zaznanih sprememb med različicama v2 in v3 - 1. del.
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Slika 8.8: Pregled zaznanih sprememb med različicama v2 in v3 - 2. del.

Slika 8.8 prikazuje podrobnosti zaznanih sprememb med različicama v2

in v3. Takoj je razvidno, da je orodje pravilo ugotovilo, da gre za spremembe

zgolj na področju povezav. Podrobno razumevanje predstavitve sprememb

pa zahteva nekaj interpretacije in poznavanja testnega primera.

Navadno strani in njihove povezave obravnavamo kot graf. V tej razlagi,

bomo v podrobni vpogled vzeli zgolj vozlǐsče domače strani aplikacije. V tem

primeru lahko graf popreprostimo v seznam.
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v2 v3

Home Actions

New page Forms

Actions Combined

Forms

Combined

Tabela 8.5: Stanje hiperpovezav na domači strani.

Spremembe iz slike 8.8 si lahko predstavljamo kot odstranjevanje, do-

dajanje in zamenjavo elementov. Najprej se lotimo odstranjevanja, nato

zamenjav in nazadnje dodajanja. V tem primeru bomo dodajanja ni.

Iz seznama sprememb najprej poǐsčemo take elemente, ki imajo zgolj

navedbo “Pred”. To pomeni da so bila vozlǐsča odstranjena. V tem primeru

sta to odstranjeni vozlǐsči “Home” in “Combined”.

Nato se lotimo zamenjav. Opazimo lahko, da so nekatere zamenjave

podvojene. Vzrok za tak rezultat je, da so povezave ovite v elemente “h2”,

ki ne nosijo dovolj informacij, da bi orodje lahko pravilno poravnalo vozlǐsča

dreves. V našem primeru lahko dvojnike zanemarimo in izvedemo sledeče

zamenjave:

Forms → Combined

Actions → Forms

New page → Actions
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v2 po odstranitvi po zamenjavi

Home New page Actions

New page Actions Forms

Actions Forms Combined

Forms

Combined

Tabela 8.6: Simulacija postopka za interpretacijo sprememb.

Kot je razvidno iz tabele 8.6, je zadnje stanje enako stanju kot je prikazano

v stolpcu “v3” v tabeli 8.5. Na podlagi tega, lahko na tem primeru potrdimo

pravilnost rezultata našega orodja.

8.3 Primerjava spletne strani FRI skozi čas

Programsko orodje smo testirali tudi na primeru naslovne spletne strani Fa-

kultete za računalnǐstvo in informatiko, kjer smo kot uveljavitve uporabili

različne posnetke strani na portalu Wayback machine. Razlog za izbor tega

primera je bila popolna prenova spletne strani leta 2017. V kontekstu tega,

nas je zanimalo, kako bo naše orodje prepoznalo spremembe celostne prenove

in ne zgolj nekaj elementov. Zajeli smo štiri uveljavitve, kjer dve pripadata

“stari”, in dve “novi” različici spletne strani.
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Slika 8.9: Vizualne razlike med starima različicama.

Slika 8.9 prikazuje razliko med uveljavitvama 07. 12. 2016 - 13:24:31 in

29. 01. 2017 - 01:57:54, ki smo jo zgenerirali s pomočjo spletnega orodja Di-

ffchecker [24]. Iz nje je razvidno, da je prva vizualna sprememba na elementu

izpostavljene novice.

Slika 8.10: Razlike med novicami.

Sledeče spremembe niso preprosto razvidne, saj se zaradi velikosti glavne
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novice vsi ostali elementi prekrivajo. Da bi opazili vse vizualne spremembe,

smo naredili razrez preostalih elementov obeh strani in jih primerjali po-

samično. S slike 8.10 je razvidno, da so bile spremenjeni elementi z novicami

in noga strani.
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Slika 8.11: Razlike med starima različicama spletne strani FRI - 1. del.
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Slika 8.11: Razlike med starima različicama spletne strani FRI - 2. del.

Naše programsko orodje je zaznalo 47 razlik na strani. Na primeru slike
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8.11 smo 39 razlik izvzeli, saj gre za razliko v naslovih povezav na atributih

“href”, kjer je stara različica povezovala na shemo http, nova pa na https. Ob

ročnem pregledu smo potrdili, da so bile vse razlike (tudi izvzete) pravilno

zaznane. Orodje je na obeh uveljavitvah zaznalo tudi obrazec, vendar razlik

nismo procesirali zaradi preusmeritve na stran Wayback machine.

Slika 8.12: Zaznane razlike med različicama celostne prenove spletne strani

FRI.

Primerjava uveljavitev v časovnem okviru celostne prenove je vrnila dve

razliki, ki pa uporabniku ne nudita dobrega vpogleda v spremembe. Oba

rezultata se namreč navezujeta na elementa, ki vsebujeta praktično celotno

vsebino spletne strani. Razlog za tak rezultat pripisujemo velikemu številu

sprememb z vidika HTML drevesne strukture. Orodje za prepoznavo razlik

v drevesni strukturi namreč ni bilo zmožno povezati globoko vgnezdenih ele-

mentov, ki so se v preǰsnji različici nahajali na popolnoma drugem mestu.

Celostno prenovo v tem kontekstu lahko obravnavamo kot dve različni spletni

strani. Na podlagi te ugotovitve lahko sklepamo, da naše orodje ni primerno
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za iskanje večjega števila razlik na dveh zelo različnih straneh.

Primerjava uveljavitev po prenovi strani ponovno vrne relevantne rezul-

tate. Med tema uveljavitvama je naše orodje zaznalo 120 razlik. Enako kot

v primeru starih različic, smo tudi tukaj našli veliko število rezultatov, ki so

vsebovali zgolj spremembo “href” atributa, kjer nova različica za razliko od

stare vsebuje “www”. Pregled preostalih 34 zaznanih razlik nakazuje, da gre

za spremembe v okviru hiperpovezav (slika 8.13).

Slika 8.13: Izvleček zaznanih razlik med novima različicama.

8.4 Primerjava rešitve z odprtokodnimi pro-

jekti

Programsko orodje smo testirali na odprtokodnih projektih ngx-admin in

jira-clone-angular. Razlog za izbor teh projektov je bila njuna kompleksnost

in veliko število komponent. Iz tega vidika smo tudi pričakovali večje število

sprememb po akcijah.

Tabeli 8.7 in 8.8 prikazujeta število najdenih sprememb agregirano glede

na to, ali se ta nahaja na strani, po izvedbi akcij ali po oddanem obrazcu.

Iz obeh je razvidno, da je bila večina sprememb najdena po izvedbi akcije.
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V našem primeru se moramo zavedati, da agregirane številke ne odražajo re-

alnega stanja sprememb tekom vseh uveljavitev na Git repozitoriju, temveč

med izbranimi uveljavitvami, ki smo jih uspeli sprocesirati. Čeprav so abso-

lutne številke nekoliko napihnjene, ne gre zanemariti njihove relativne vre-

dnosti, kjer število najdenih sprememb po akcijah in oddanih obrazcih pred-

stavljajo ≈ 97% v ngx-admin in ≈ 94% v primeru jira-clone-angular apli-

kaciji. Ta ugotovitev nakazuje, da v primeru kompleksnih aplikacij iskanje

sprememb z uporabo klasičnega spletnega pajka ni dovolj in bo zgrešila velik

delež sprememb.

Uveljavitev Skupaj Na strani Po akciji Po obrazcu

e37f12dfc9... 10835 372 10151 312

56e4709a55... 1106 38 997 71

aa8e7cdf27... 8679 142 8392 145

47d232b606... 605 8 597 0

a73662f1d9... 8874 110 8764 0

cac36f0717... 5685 143 5542 0

Tabela 8.7: Zaznane spremembe na projektu ngx-admin.
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Uveljavitev Skupaj Na strani Po akciji Po obrazcu

c40d717406... 24 6 18 0

ea1303de17... 80 16 64 0

0ffe443907... 648 72 576 0

a65fe667ca... 152 6 146 0

82a4a6232b... 18 6 12 0

c1664f2885... 288 16 272 0

0088b78960... 176 16 160 0

2875b2fec0... 228 0 228 0

c64978052d... 320 14 306 0

10d5971eb3... 40 0 40 0

ee20ed8fcb... 966 60 906 0

cbff5d6238... 446 27 419 0

d5b215a2ab... 60 0 60 0

d30b305a54... 60 0 60 0

83bc910907... 36 0 36 0

448c025d01... 176 12 164 0

54789bae9b... 40 0 40 0

04373e8f9c... 80 0 80 0

d58d292042... 40 0 40 0

addfe91f18... 132 9 123 0

e44e8e0c1a... 70 0 70 0

376869388b... 180 2 178 0

57064933cf... 94 2 92 0

938db65b11... 140 0 140 0

0894580f96... 60 0 60 0

cfce79d282... 120 9 111 0

52f0153da3... 270 12 258 0

e79204e498... 85 4 81 0

e88cd7ae62... 133 0 133 0

916deb3a77... 60 0 60 0

Tabela 8.8: Zaznane spremembe na projektu jira-clone-angular.
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8.5 Potencialne razširitve in nadaljnje delo

Ena izmed pomanjkljivosti trenutnega pristopa je, da za vse testne primere

uporabljamo enako implementacijo globokega spletnega pajka. To pomeni,

da v primeru, ko neka aplikacija implementira določeno funkcionalnost, ki je

odvisna od posebne logike, z orodjem tega ne bomo zaznali. Primer takšne

logike je npr. uporaba JavaScript funkcije “setTimeout”, kjer bi ob kliku

elementa, akcija izvedla šele po določenem času. V takem primeru, bi naše

orodje posnelo trenutno stanje strani takoj po kliku in ne po končani akciji,

saj ne moremo ugotoviti kdaj bo izvedena. Podoben problem bi povzročila

tudi uporaba naključnih vrednosti, trenutnega časa in kompleksna logika

akcij, ki bi privedla do novega stanja aplikacije.

Potencialna rešitev bi bila implementacija specifičnega pajka, ki bi vse-

boval potrebno logiko v namen zajema vseh možnih stanj. V kolikor bi se

odločili za takšen pristop, bi naše orodje služilo kot programsko ogrodje,

znotraj katerega bi uporabnik lahko dodajal lastno implementacijo spletnega

pajka.

Nekatera sodobna ogrodja za razvoj spletnih aplikacij v namene enoličnega

naslavljanja elementov vstavljajo atribute z unikatnimi vrednostmi. Pri pri-

merjavi takih HTML dokumentov bi naše orodje zgeneriralo množico lažnih

pozitivov. To problematiko smo v naši raziskavi rešili zgolj na primeru Angu-

lar aplikacij. Za uporabo orodja v kontekstu drugih razvojnih ogrodij, bi bilo

potrebno razširiti postopek predprocesiranja dokumentov, ki smo ga opisali

v poglavju 7.4.1.

Trenutna implementacija ne upošteva CSS predlog, temveč zgolj vsebino

HTML dokumentov. Razlike v izrisu strani zajamemo kot stranski produkt.

V primeru, da bi uporabnik želel zajeti take spremembe, je za vsak element

možno izvleči njegov prekrivni slog v obliki slovarja. V kolikor se slovarja

dveh ujemajočih elementov razlikujeta, lahko element označimo kot spreme-

njen. Ko smo pregledovali rezultate, smo opazili, da orodje zazna spremembe,

ki ne vplivajo na izgled ali obnašanje aplikacije. Primer take spremembe so

podatkovni atributi, ki služijo zgolj v namene avtomatskega testiranja. Kot
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razširitev v odgovor tej problematiki, je možno implementirati pravila za

filtriranje takih rezultatov. Enak učinek pa bi dosegli z razširitvijo predpro-

cesiranja.



Poglavje 9

Zaključek

Uporaba agilnih metodologij narekuje inkrementalno in iterativno dostavlja-

nje programske opreme. Zaradi postopne nadgradnje morajo biti razvijalci

pozorni, da pri svojem delu ne spremenijo obnašanja preteklo implementi-

ranih funkcionalnosti. Kot odgovor tej problematiki se v okviru zagotavlja-

nja kakovosti uporabljata dimno in regresijsko testiranje. Oba sta v praksi

večinoma izvedena z uporabo avtomatskih testov. Ker priprava avtomatskih

testov zahteva velik časovni vložek, mnogo razvojnih ekip uporablja orodja

za avtomatsko odkrivanje razlik med različicami programske opreme.

Kot odgovor problematiki smo v okviru magistrskega dela razvili pro-

gramsko orodje, ki je namenjeno odkrivanju razlik med različicami iste sple-

tne aplikacije. Naš pristop vključuje uporabo spletnega pajka, ki poleg funk-

cionalnosti klasičnega spletnega pajka obsega tudi izvajanje uporabnǐskih ak-

cij, tj. izpolnjevanje obrazcev in klikanje elementov. Vse pridobljene HTML

dokumente nato primerja na tak način, da je upoštevana drevesna struk-

tura dokumentov. V namen predstavitve in interpretacije ugotovljenih razlik

smo razvili tudi spletno aplikacijo. Ta omogoča kronološki pregled tekom

uveljavitev v Git repozitoriju. Za vsako uveljavitev prikazuje graf, katerega

vozlǐsča prikazujejo stani spletne aplikacije in število najdenih sprememb.

Razkritje vozlǐsča ponuja podroben vpogled v posamezne spremembe glede

na tip uporabnǐske akcije.

69
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Orodje smo preverili na lastnem testnem primeru. Ta je vključeval doda-

janje in odstranjevanje hiperpovezav, spremembe v izhodǐsčnih HTML doku-

mentih in razlike v obnašanju po oddaji obrazca ter klikanju elementov. Ob

pregledu rezultatov smo ugotovili, da orodje zaznava razlike pravilno. Kljub

temu pa se pojavlja vprašanje uporabne vrednosti našega orodja pri testira-

nju, saj rezultati v določenih primerih zahtevajo dodatno interpretacijo. Ra-

zlog za to odkrivamo v posplošeni implementaciji orodja, ki je v trenutni fazi

namenjena testiranju vsakršne spletne aplikacije. V namene testiranja kom-

pleksneǰsih primerov (ki zahtevajo več procesorskega časa in posebne obrav-

nave uporabnǐskih akcij) ter bolǰse preglednosti rezultatov smo v zadnjem

delu magistrske naloge našteli nekaj potencialnih izbolǰsav in razširitev.

Dodatno smo preverili delovanje orodja na primeru spletne strani FRI,

kjer smo zajeli več uveljavitev v času celovite prenove leta 2017. Pregled re-

zultatov je pokazal, da orodje v primeru spremembe celotne strani ni zmožno

povezati posameznih sekcij pred in po prenovi. S tem ugotavljamo, da je

orodje primerno za iskanje razlik v okviru manǰsih sprememb.

Z našim orodjem smo preverili tudi obseg sprememb v primeru kom-

pleksnih spletnih aplikacij. Preprosta statistična analiza je pokazala, da je

množica odkritih razlik skritimi za uporabnǐskimi akcijami precej večja od

teh, ki so dostopne neposredno ob obisku URL-jev. To potrjuje našo hipo-

tezo, da se večina vsebine skriva za dinamičnostjo sodobnih spletnih aplikacij.
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