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Abstrakt

Tato bakalářská práce se věnuje analýze, návrhu a následné implementaci
chatbota – softwarového programu, který interaguje s uživatelem pomocí tzv.
konverzačního rozhraní. Úkolem chatbota je pomáhat testerům procházet jed-
notlivé testovací scénáře a zaznamenat stav, kdy tester objeví chybu.

Přestože je práce zaměřena na chatbota s přesně daným účelem, práce se
věnuje problematice chatbotů, jakožto prostředků komunikace s uživatelem
i obecněji. Pozornost je věnována mimo jiné komunikační platformě Slack,
která je zvolena jako konverzační rozhraní, a architektonickému řešení Server-
less, které přenáší starosti ohledně infrastruktury na poskytovatele, kterým je
například Amazon Web Services.

Klíčová slova Chatbot, Implementace chatbota, Podpora testování, Slack,
Amazon Web Services, Serverless
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Abstract

The goal of this thesis is to analyze, design and describe implementation of
a chatbot – software program that interacts with a user through so-called
conversation interface. The chatbot is supposed to help testers or software
developers to go through test scenarios and report bugs.

The thesis also introduce chatbots in general and try to show potential
of serverless computing and Amazon Web Services as a recognized serverless
framework provider. The advantage of serverless computing for developers is
that they do not need to focus on infrastructure of a server. Space is also left
for Slack that is often used as a conversation platform for chatbots.

Keywords Chatbot, Chatbot implementation, Testing assistant, Slack, Ama-
zon Web Services, Serverless
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Úvod

Testování softwaru je nedílnou součástí jeho vývoje. Cílem testování je mimo
jiné měření funkcionality a kvality softwaru. Část testů lze řešit pomocí auto-
matických či poloautomatických testů, které vyžadují minimální zásah testerů
při testování. Automatické testy mohou sloužit jako prvotní odezva vývojářům,
zda je program v pořádku. Některé testovací případy však musí být testovány
testery samotnými a mohou být časově náročné. Testerům se k otestování
předkládá testovací případ s jednotlivými kroky, které popisují podrobně po-
stup testování. Procházet dlouhý seznam jednotlivých kroků může být pro
testery nepřehledné a snadno se v něm mohou ztrácet. Motivací této práce
je vytvořit využitelný software pro komunitu testerů a vývojářů, vyzkoušet si
samostatnou práci na větším projektu a detailně se seznámit se současnými
technologiemi.

Cíle práce
Jednou z možností řešení problému, jak správně komunikovat s testerem je po-
užití chatbota, který testerovi postupně předkládá jednotlivé testovací kroky,
či jinak reaguje na jeho požadavky.

Cílem této práce je analyzovat možnosti, které komunikační platforma
Slack pro tvorbu chatbotů nabízí, navrhnout, implementovat a otestovat chat-
bota, který by problematiku komunikace s testerem řešil.

Struktura práce
První část pod názvem Analýza je obecněji zaměřena na chatboty v prostředí
Slack. Pozornost je kladena také na zvolené architektonické řešení zvané ser-
verless, které umožňuje vývoj samo-rozšiřitelných, událostmi řízených funkcí
za podpory Amazon Web Services. Přestože vyvíjený chatbot asistent svým
zaměřením nenavazuje na žádný projekt, technologie, které používá, jsou na
poli chatbotů rozšířené a v analytické části je jim věnován značný prostor.
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Kapitola 1
Analýza

Vývoj a zdokonalování technologií na poli komunikace ruku v ruce s masivním
rozšiřováním těchto technologií mezi zákazníky přináší řadu nových možností.
Příkladem může být technologie chatbotů. Chatboty rozumíme aplikace, které
mají za cíl komunikovat s uživatelem a jsou schopné do určité míry automa-
tizace reagovat na jeho požadavky. Od plnohodnotné konverzace po přesně
vymezenou konverzaci pro splnění nějakého úkolu.

Cílem chatbotů je usnadnit lidem práci při hledání informací či snaha firem
nahradit drahou pracovní sílu automatem. Příkladem takového chatbota je
i telefonní automat, který se snaží zastat funkci operátora.

Dnes chatboti komunikují na základě rozpoznávání hlasu či přes rozhraní.
Mezi nejpopulárnější a nejrozšířenější rozhraní na poli chatbotů patří Face-
book, Skype či Slack [1]. Obecně u chatbotů komunikující po internetu, kteří
využívají komerční řešení komunikačních platforem, najdeme následující tři
části, které jim umožňují komunikaci s uživatelem [2]:

• Front-end – komunikace s uživatelem probíhající v rámci komunikač-
ního kanálu.

• Web hook – propojení komunikačního kanálu s chatbotem. Web hook
přeposílá událost z komunikačního kanálu a přijímá odpověď. Komuni-
kace probíhá přes předem definovanou URL adresu.

• Back-end – část zodpovědná za zpracování uživatelského vstupu a ode-
slání požadované odpovědi. Tato část může být naprogramována v mnoha
programovacích jazycích. Jedinou podmínkou je, že musí podporovat
možnost vytvoření web API. Mezi takové jazyky patří PHP, Node.js či
Java. Velmi populární je také používání knihoven přímo specializovaných
pro chatboty v jazyce Python [3].
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1. Analýza

1.1 Slack

Slack (https://slack.com/) je moderní komunikační platforma s více než
osmi miliony aktivních uživatelů denně, která je zaměřena na komunikaci
v rámci skupin, které mohou mít své teamové chatovací místnosti. I to je eden
z důvodů, proč je Slack velmi populární pro komunikaci mezi zaměstnanci ve
firmách [4].

Platformu Slack je samozřejmě možno využívat pro zasílání zpráv přímo
dalšímu uživateli, ale ve většině případů se požívá pro skupinové konverzace,
které přetrvávají i s odhlášením posledního uživatele v konverzaci. Největší
síla však spočívá v možnosti přidávat do chatu různé aplikace, které se snaží
usnadnit uživatelům život. Za pozornost určitě stojí chatbot využívající plat-
formu Slack pro front-end a Microsoft Azure Cloud hosting pro back-end,
který se snaží vývojářům usnadnit život tím, že na vyžádání vypíše polední
menu v kantýně [5].

Komunikace slacku s chatbotem probíhá přes takzvaný „web hook“, kdy
na předem domluvenou URL adresu posílá slack události, na které má chatbot
oprávnění. Chatbot může na takovou událost reagovat a poslat svoji odpověď.
Toto je znázorněno na obrázku 1.1.

Obrázek 1.1: Propojení slacku s chatbotem

1.1.1 Slack API

Události ke kterým má mít chatbot přístup se nastavují v Slack API editoru
dostupném na adrese https://api.slack.com/slack-apps. Chatbot s pa-
třičným oprávněním může mít kromě čtení konverzace v chatu také mož-
nost přistupovat k uživatelským profilům a emailovým adresám, upravovat
a mazat zprávy či číst události v kalendáři uživatelů. k ověření, zda se jedná
opravdu o chatbota, který má přístup k chatovacímu kanálu, Slack používá
OAuth 2.0 [6]. Autorizace pomocí OAuth 2.0 spočívá v těchto krocích:
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1.2. Serverless

1. Slack pošle požadavek na autorizaci vlastníkovi kanálu.

2. Vlastník kanálu udělí aplikaci oprávnění.

3. Slack požádá autorizační server o přidělení přístupového kódu pro apli-
kaci.

4. Autentizační server přidělí přístupový kód a odešle zpět.

5. Slack sdělí aplikaci její přístupový kód. Tento kód odesílá na URL ad-
resu, kterou vývojář specifikuje v Slack API. Získaným přístupovým
kódem se bude aplikace nadále identifikovat v chatu a proto je potřeba
tento přístupový kód uložit například do databáze.

Dalším parametrem, který je ve Slack API potřeba nastavit, je URL adresa,
na kterou se mají odesílat všechny události z kanálu. K ověření, zda je aplikace
schopna reagovat na události, Slack používá předem definovaný standard [7].
Slack pošle aplikaci událost žádající o ověření schopnosti reagovat na události.
Tato žádost obsahuje výzvu, kterou aplikace musí vrátit. Pokud se vrácený
obsah shoduje s odeslaným, Slack tento test považuje za úspěšný.

1.2 Serverless

Serverless architektura lze volně definovat jako architektura, která se snaží
neopírat o přímý přístup k serveru. Místo toho se snaží serverovou část upo-
zadit, aby se vývojář či správce nemusel starat o škálovatelnost služby a mohl
trávit minimum času nad konfigurací serveru [8]. Architektura serverless se
proto používá i při vytváření chatbotů. Příkladem může být projekt využíva-
jící platformu Open Whisk [9].

1.2.1 Amazon Web Services

Na poli serverless architektury jsou dominantní tři hráči. Prvním je Azure od
Microsoftu, druhým Watson Developer Clould od IBM a třetím Amazon Web
Services Lambda od Amazonu. Pro všechny poskytovatele platí, že pro potřeby
vývoje aplikace, která nepoužívá velké množství dat, nespotřebovává mnoho
procesorového času a nevyžaduje pokročilé funkce, lze vytvořit účet zdarma.
Oproti ostatním pro zvolení AWS hovoří, že má o něco větší komunitu a tedy
i více návodů a praktických ukázek [10].

Serverless architektura u AWS Lambda je založena na principu spouštění
kódu na serveru pouze na vyžádání a psaní koncových metod, které by v ide-
álním případě měli mít jednu specifickou funkci. Za zmínku také stojí, že AWS
používají No SQL databázi DynamoDB, která je převážně určená pro ukládání
velkého množství dat.
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1. Analýza

1.3 Využití
Softwaru pro manuální testování je celá řada. Od komerčního qTest, který je
schopný integrovat nástroje pro automatické testování JIRA, po open source
Tarantula testing tool. Přesto mnoho firem stále používá pro manuální testo-
vání Excel nebo se jednotlivé testy píší do interní wiki [11]. Tento způsob je
pohodlný z hlediska dostupnosti řešení, nevýhodou ovšem je chybějící inter-
akce s uživatelem.

Chatbot, jakožto asistent pro manuální testování softwaru, má za cíl do-
plnit či nabídnout alternativu k těmto programům. Pomocí jednoduché inter-
aktivní komunikace v prostředí Slack chatbot testerům předkládá jednotlivé
testy po jednotlivých krocích k otestování a umožňuje upozornit na chyby
v jednotlivých testovacích krocích. Případy užití popisuje UML diagram na
obrázku 1.2.

Obrázek 1.2: Případy užití
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Kapitola 2
Návrh

Na základě provedené analýzy požadavků je chatbot navrhován jako aplikace
integrovaná do komunikační platformy Slack, která bude postavena na ser-
verless architektuře v prostředí Amazon Web Services. Jelikož hlavním cílem
chatbota je nabídnout uživatelsky přívětivější manuální testování, navržené
řešení musí toto zohlednit. Navržený UML diagram aktivit 2.1, který se po-
užívá pro modelování procedurální logiky a procesů, zobrazuje co nejintuitiv-
nější a nejjednodušší postup při manuálním testování, který musí obsahovat
aplikace zabývající se testováním.

Jazykem, ve kterém bude chatbot vyvíjen, je JavaScript, který je použit
z důvodu vysoké popularity v komunitě chatbotů propojených s platformou
Slack. Jak již bylo zmíněno v analytické části, existuje i řada chatbotů, kteří
v jazyce JavaScrip naprogramované nejsou. Alternativou je například jazyk
PHP s povedenou populární knihovnou botman [12], která pomocí jednodu-
chých příkazů řeší za programátora komunikaci s uživatelem na platformách
jako Slack, WeChat či Facebook Messenger.

Pro z usnadnění modifikace kódu, přidávání nových funkcionalit a částí je
aplikace navrhována do tří logických částí.

1. Řízení událostí z Slack – Tato část je zodpovědná za veškerou ko-
munikaci s komunikačním prostředím Slack. Tedy autentizaci a reakce
na události. Pro komunikaci bude používat předem připravené šablony
s předpřipravenými zprávami odpovídající struktuře Slack zpráv a pouze
do nich bude vkládat získaná data. Data bude tato část získávat z Slack
událostí, které si budou pamatovat svůj vnitřní stav, a z databáze ke
které tato část přistupuje přes endPoint metody.

2. API nad přístupem k databázi – Tato část bude vystavovat REST
API rozhraní, které za využití HTTP metod GET, POST, PUT, DELETE
na daných URL adresách komunikuje s okolním světem. Důsledkem je
naprostá oddělitelnost chatbota od databázové logiky. Tuto část tedy
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2. Návrh

může využívat i jakákoliv jiná aplikace nezávisle na implementovaném
chatbotu.

3. Propojení první a druhé části – Třetí část za pomocí knihovny
request-promise [13] bude komunikovat s REST API. Cílem této části
je oddělit logiku chatbota od starání se o síťovou komunikaci.

2.1 Návrhové diagramy
Výhodou diagramu aktivit je jeho snadná čitelnost a tím pádem i srozumi-
telnost procesů. Diagram pro testování pomocí tetovacího scénáře má čtyři
aktivity, které jsou na základě řídícího toku postupně vykonávány. Každá ak-
tivita začíná v řídícím uzlu a musí končit v koncovém uzlu. Počáteční uzel je
značen černým kruhem a koncový uzel je značen světlým kruhem s vepsaným
menším černým kruhem.

• Zvolení testovacího scénáře – uživatel si po zahájení komunikace
s chatbotem zvolí, který testovací scénář chce použít k otestování soft-
waru. Může volit z testovacích scénářů, které jsou volně dostupné a nebo
ke kterým má vlastnická práva. Testovací scénáře si uživatel volí podle
jména, které testovací scénář dostal. Každý testovací scénář obsahuje
svůj popis, ale žádný testovací scénář již nemusí obsahovat testovací
kroky. Pokud zvolený testovací scénář žádné testovací kroky neobsahuje,
uživatel nemá co testovat a pokud si nezvolí jiný testovací scénář, práce
pro něj končí. Jiný testovací scénář je dovoleno si zvolit v libovolném
případě a tato volba není založena na počtu testovacích kroků testova-
cího scénáře. Tj. i na základě textu testovacího scénáře se uživatel může
rozhodnout, zda chce tento testovací scénář použít, či nikoliv.

• Zvolení testovacího kroku – testovací scénáře mají jako povinnou po-
ložku text, který by měl sloužit k uvedení uživatele do konkrétní proble-
matiky testovaného softwaru. Tento text by měl také umožnit uživateli
se rozhodnout, od jakého testovacího kroku chce začít testovat (testovací
scénář může obsahovat různé sekce a uživatel chce testovat pouze určitou
část nebo se vrátit tam, kde předtím skončil). Jako výchozí nastavená
hodnota testovacího kroku je vždy následující testovací krok.

• Vykonání testovacího kroku – testovací krok vždy obsahuje text,
který popisuje, co má uživatel otestovat. Volitelně může ještě testovací
krok obsahovat obrázek, který má daný text ozřejmit. Uživatel má za
úkol vykonat postup daný v testovacím kroku a ověřit, zda se testovaný
software chová správně či nikoliv. Po řádném otestování podle popisu
v testovacím kroku je na uživateli, aby zvolil, zda se aplikace chová
správně, či nikoliv. V případě, že se aplikace chová správně, si uživatel
může zvolit, zda chce pokračovat v testování, nebo se rozhodne pro daný
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2.1. Návrhové diagramy

Obrázek 2.1: Diagram aktivit

okamžik testování ukončit. V případě, že uživatel chybu objeví, je nutné
ji nejprve nahlásit.

• Vytvoření zprávy ohlašující chybu – v rámci aktivity vytváření
zprávy ohlašující chybu uživatel nejprve dostane informace jako aktuální
čas, číslo testovacího scénáře, pořadí testovacího kroku, svoje uživatel-
ské jméno a svůj unikátní identifikátor v rámci komunikační platformy
Slack, které budou spolu s žádostí a textovým popisem, který musí uživa-
tel vytvořit, odeslány. Poté, co doplní zprávu o chybě svým komentářem,
je tato žádost odeslána.

9
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• Odeslání zprávy ohlašující chybu – událost odeslání zprávy ohlašu-
jící chybu odesílá chybovou zprávu, která je uživatelem nahlášena a do-
plněna o popis obsahující většinou stručný komentář k objevené chybě.
Tato zpráva jako celek je posléze odeslána a uložena v serverové databázi,
ke které uživatel už nemá přístup. Odeslání zprávy uživatel nemůže vzít
zpět a je poté na administrátorech, aby s touto zprávou naložili dle jejich
nejlepšího uvážení. Po odeslání zprávy je uživatel vyrozuměn, že zpráva
byla v pořádku odeslána a je automaticky vrácen na aktivitu vykonání
testovacího kroku, který byl předtím vykonáván a na základě kterého
byla v testovaném softwaru objevena chyba. Logika aplikace tedy umož-
ňuje uživateli psát samostatná chybová hlášení pro jednotlivé chyby, byť
by tyto chyby byly objeveny ve stejném testovacím kroku. V případě, že
uživatel neobjeví žádné další chyby, může pokračovat v cyklu testovaní
podle testovacího scénáře.

Posledním zvoleným diagramem pro návrh a snadno pochopitelnou ilu-
straci plánovaného řešení je konceptuální model používající konceptuální mo-
delovací jazyk OntoUML 2.2 [14]. Jazyk OntoUML je založen na principu vní-
mání skutečnosti a snaží se na základech matematické logiky popisovat svět
dané aplikace. OntoUML se tedy spíše snaží řešit závislosti v tomto světě, než
že by dávalo přesný návrh na postup při implementaci. I toto je důvod, proč
pro jedno zadání může existovat více variant řešení konceptuálního modelu. To
ovšem neznamená, že by z tohoto důvodu neměl model své opodstatnění. Mo-
dely jsou založeny na jasně definovaných vztazích matematické logiky a jasně
definují vztahy a závislosti mezi jednotlivými částmi modelu.

• User – uživatel je stabilní a neměnný prvek, který je ve všech světech
stejný (tedy pro potřeby projektu je uživatel navždy uživatelem – pří-
kladem prvku, který není ve všech světech stejný je například student,
u kterého se předpokládá, že nemusí být student až do konce života)
a je schopen poskytovat identitu instancím, které na něm závisí. Těmito
vlastnostmi si vysloužil označení Kind. V případě chatbota je v tomto
OntoUML modelu uživatel vnímán jako stavební částice, kterou komu-
nikační prostředí Slack poskytuje chatbotovi. Uživatel v prostředí Slack
má vždy svojí přezdívku, která nemusí být unikátní, ale také svoje iden-
tifikační číslo, které jej jednoznačně identifikuje.

• User’s subkinds – uživatelské podtypy jsou navrhovány dvojího druhu.
Označení {complete} značí, že uživatel může být privátního nebo ve-
řejného typu, ale žádný další typ už neexistuje. Při vytvoření vazby
s User se nepoužilo označení disjoint. To označuje, že uživatel může
být soukromý a veřejný zároveň. Uživatelé veřejného typu mohou při-
stupovat pouze k projektům, které byly odemčeny pro širokou veřejnost.
Uživatelé privátního typu zase mohou přistupovat k projektům, na které
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2.1. Návrhové diagramy

Obrázek 2.2: OntoUML diagram

mají speciálně uděleno oprávnění. Kombinací obou typů uživatelů vzniká
uživatel, který je schopen přistupovat do veřejných testovacích scénářů
a také do testovacích scénářů, kam potřebuje speciální oprávnění.

• TestCase – testovací scénář je taktéž neměnný prvek, který je ve všech
světech stejný a je schopen poskytovat identitu ostatním podtypům. Tes-
tovací scénář je jasně definován svým unikátním identifikačním klíčem.
Testovací scénáře jsou ve světě aplikace chatbota hlavním stavebním
kamenem.

• AccesPermition – ve světě OntoUML slouží Relator jako prostředník
materiálních relací, které určují, co musí existovat, aby byly dva či více
typů vzájemně propojeny pomocí materiální relace. Relator a s ním
souvislá materiální relace je tedy pečetidlem vztahu. Kardinalita těchto
musí dát vždy alespoň hodnotu dva. V tomto konkrétním případě tedy
Relator říká, že existuje aspoň jedno povolení k testovacímu scénáři
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a povolení musí mít aspoň jeden uživatel, což je přesně tak, jak je funkč-
nost chatbota navrhována. Zároveň v případě, že žádný testovací scénář
není přístupný pro všechny uživatele, může nastat situace, že uživatel ne-
bude mít právo použít žádný testovací scénář, dokud se testovací scénář
s patřičně nastavenými právy nevytvoří.

• TestCase phases – testovací scénář může být vždy v jedné ze dvou fází.
Tuto skutečnost značí vazba {disjoint, complete}, která definuje, že
žádná jiná fáze neexistuje a testovací případ musí být v jedné z těchto
dvou fází, ale nikoliv zároveň. Fáze se v OntoUML modelech používají jako
definování určité specializace, která rozděluje prvky. Fáze určují aktuální
stav, je tedy vcelku běžné, že prvek mezi různými fázemi přechází.
Testovací scénář obvykle začíná svůj život bez jakýchkoliv vložených tes-
tovacích kroků a obsahuje pouze svůj popis. Tuto fázi značí WithoutContent.
Pokud testovací scénář získá svůj obsah v podobě testovacích kroků, tes-
tovací scénář přejde z fáze WithoutContent do fáze HasContent. Protože
testovací scénáře mohou být mazány administrátorem, je možné pro tes-
tovací scénář přecházet i z fáze HasContent do fáze WithoutContent.

• TestStep – testovací krok nemůže existovat bez testovacího scénáře,
který je ve fázi říkající, že obsahuje testovací krok. Tato fáze zároveň
nemůže existovat bez přiděleného testovacího kroku. Testovací krok ne-
může být sdílen napříč testovacími scénáři a pokaždé musí mít svůj uni-
kátní identifikační klíč. Toto tvrzení je znázorněno černým kosočtvercem
na vazbě mezi TestStep a HasContent a označením {immutable part}.
Tedy jakmile je testovací krok vytvořen, je okamžitě přiřazen ke svému
testovacímu scénáři, který za dobu své existence nikdy nemůže změnit.
Tedy možnost přesouvání testovacích kroků mezi scénáři je vyloučena.
Počet testovacích kroků pro jeden testovací scénář však není omezen.
Testovací krok kromě atributů jako identifikační klíč a čas vytvoření
obsahuje také libovolný text a může obsahovat obrázek, který tento tes-
tovací krok charakterizují. Toto je znázorněno vazbou mezi TestStep
a Content.

2.2 Struktura dat, UUID
Testovací scénáře s jejich jednotlivými kroky se budou ukládat ve formátu
JSON do NoSQL databáze DynamoDB. Jednotlivé testovací scénáře jsou jed-
noznačně identifikovány podle UUID4, které slouží jako unikátní klíč pro uklá-
dání do databáze. UUID je 128bitové číslo vyvinuté přesně za tímto účelem.
Předchozí verze UUID čísla generovala pomocí MAC adresy či času. Ve čtvrté
verzi je však 122 bitů ze 128 generovaných náhodně [15]. Výpočet pravděpo-
dobnosti kolize vygenerovaného čísla, tedy uhodnutí libovolné použité kom-
binace útočníkem, vede na výpočet pravděpodobnosti označovaný termínem
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jako kolize 1. řádu [16], kde k značí, kolik záznamů by bylo třeba, aby na
množině N nastala kolize s pravděpodobností p.

k ≈
√

−2N ln(1 − p)

Když se dosadí za p = 1
2 a za N = 2122, výsledkem je:

k ≈
√

2 × 2122 ln(2) ≈ 261

UUID4 může proto pro účely chatbota sloužit jako forma zabezpečení tes-
tovacích scénářů před návštěvou ostatních uživatelů. Tato forma ochrany by
ovšem vyžadovala nutnost mít někde uložen kód s UUID na straně uživatele. Z
tohoto důvodu je v návrhu počítáno s údajem o vlastníkovi, který, když je vy-
plněn, testovací scénář poté zpřístupní pouze vlastníkovi. Pokud údaj vyplněn
není, je testovací scénář přístupný všem. Výsledný JSON záznam testovacího
scénáře je navržen následovně 1:

{"name":"Hidden",
"testSteps":[

{"testStepId":"287ead25-152a-46bf-bc23-01b8263dee5e",
"text":"first test step",
"picture":"picture URL"},
{"testStepId":"016a0ecb-737b-452b-b101-9f0e4cb8c383",
"text":"second test step"}],

"owner":"owner_id",
"projectId":"projectName",
"testCaseId":"fa82c378-0b97-4e5a-903d-f0f4cce98a9d",
"createdAt":1524342437600,
"updatedAt":1524342437600}

Výpis kódu 1: Ukázka struktury dat ve formátu JSON

Testovací scénář tedy bude mít slovní pojmenování – projectId , které
se použije pro identifikaci scénáře uživatelem. Samotný testovací scénář bude
obsahovat kromě libovolného počtu testovacích kroků také svoje jméno, které
má představovat stručný popis testovacího scénáře ještě předtím, než se tester
pustí do procházení jednotlivých testovacích kroků. Testovací scénář rovněž
může obsahovat obrázek. Obrázek je uložen je ve formě URL adresy, která na
něj odkazuje.

2.3 Integrace do Slack
Aby mohl být chatbot integrován do komunikační platformy Slack, je zapo-
třebí nastavit pro chatbota nezbytná oprávnění, uložit přístupové klíče a na-
stavit adresu pro odesílání událostí. Přijatá zpráva v UTF-8 kódování poté musí
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být dekódována pomocí příkazu URL encode [17]. Na základě přijaté zprávy
se chatbot musí rozhodnout, co má vykonat. Pro zajímavost je na konec ka-
pitoly přidána tabulka, která obsahuje všechna nutná oprávnění, které musí
mít chatbot v prostředí Slack povolen a vysvětlení jejich opodstatnění 2.1.

Tabulka 2.1: Tabulka práv a zdůvodnění využití techto práv v návrhu chatbota

Právo Využití

Add a~bot user Oprávnění, které umožňuje sebe sama při-
dat do chatovacího kanálu. Bez tohoto
oprávnění chatbot nemůže s komunikační
platformou Slack jakkoliv komunikovat.

Post to specific
channels in Slack

Chatbot má oprávnění psát zprávy do ko-
munikačních kanálů zvolených při insta-
laci.

Add commands Toto oprávnění dává možnost chatbotu
přidávat nové příkazy do prostředí Slack.
Příkazy se rozumí slash commands (klí-
čová slova se zpětným lomítkem na za-
čátku), které chatbot bude používat pro
získání zprávy od uživatele, která má po-
pisovat chybu aplikace objevené podle tes-
tovacího kroku.

Access user’s public
channels

Toto oprávnění se používá pro čtení star-
ších příspěvků ve skupině. Toto oprávnění
je nutné pro získání informace ohledně
aktuálního stavu postupu v testování, za
předpokladu, že v návrhu není počítáno
s tím, že by si chatbot aktuální stav uklá-
dal do databáze.

Access your workspace’s
profile information

Oprávnění umožňující chatbotu číst ve-
řejné informace na profilu všech uživatelů
v komunikační skupině. Mezi informace
o profilu patří jméno a kontaktní infor-
mace. Chatbot potřebuje údaje o uživateli
znát pro nahlašování chybových hlášení,
které vždy mají svého autora.
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Slack poskytuje mnoho způsobů, jak s uživatelem komunikovat. Tím nej-
jednodušším je čistě textová forma. V návrhu je ovšem počítáno, že tato forma
komunikace bude probíhat pouze při prvotním oslovení chatbota. O zbylou
komunikaci se postarají interaktivní zprávy a slash commands – příkazy začí-
nající lomítkem, které jsou namapovány na určitou funkci. Mezi interaktivní
příkazy patří tlačítka a výběr z menu obsahující list položek. Vhodným ná-
strojem pro testování zpráv vytvořených pro prostředí slack je online validátor
zpráv na adrese https://api.slack.com/docs/messages/builder.

2.3.1 Design zpráv

Nejen funkčnost, ale i design a způsob komunikace rozhoduje o úspěšnosti
aplikací komunikujících s uživatelem. Způsob komunikace musí být intuitivní,
ideálně by neměl vyžadovat čtení značného rozsahu textu pro dosažení jedno-
duché operace, text by měl zaujmout na první pohled (například za pomocí
využití obrázků a emodži). Na škodu nemusí být ani dodání personality po-
stavené na typu případů užití chatbota v podobě snahy zabalit strohá fakta
do uživatelsky přívětivého formátu [18].

Zprávy mají také svůj doporučovaný design. Pro tlačítka, která vedou zpět,
nebo slouží například k nahlášení nějaké události, je vhodné zvolit již Slackem
předdefinovanou červenou barvu. Zároveň by se u těchto tlačítek mělo zvážit
zobrazení dialogového okna, kde uživatel potvrdí svoji akci. Zelená barva se
naopak používá pro výchozí předdefinovanou volbu či vyjádření souhlasu. Pří-
kladem dodržení tohoto standardu nechť je návrh tlačítek pro ovládání menu
jednotlivých testovacích kroků 2.3. Doporučovaný standard Slacku umožňuje
volit tlačítka i výběr položek dohromady. Vždy by však mělo platit, že pro
výběr více než dvou možností z jedné skupiny se má použít výběr pomocí listu
možností [19].

Obrázek 2.3: Návrh tlačítek uživatelského rozhraní

2.4 Využití serverless architektury

O nefunkční požadavky jako výkon, škálovatelnost a dostupnost se bude sta-
rat AWS používající serverless architekturu. Výkon a škálovatelnost aplikace
je efektivně určován samotným AWS, který podle momentálního vytížení apli-
kace přidává či odebírá vlákna procesorů, takže aplikace vždy běží efektivně
a rychle. U služeb využívající serverless architekturu se typicky používá pla-
teb „plať co opravdu spotřebuješ“ [20]. To znamená, že AWS měří procesorový
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čas, který je potřeba pro vyřízení požadavku poslaného aplikaci pomocí tak-
zvaných koncových bodů. Do procesorového času se nezapočítává čas, kdy
procesor přepíná mezi procesy nebo čas, který proces tráví čekáním na vstup
nebo zápis dat. V prostředí AWS se kalkulace ceny provádí v GB-sekundách za
měsíc [21]. To znamená, že celkově spotřebovaný procesorový čas se vynásobí
průměrnou hodnotou spotřebované paměti. To jest, pokud navrhovaná pamě-
ťová náročnost bude činit m = 25MB a průměrný procesorový čas t = 1.5s,
bude moci aplikace provést při přidělené paměti spotřebované za čas s hor-
ním limitem 400.000GB-s více než 10 miliónů dotazů. Toto tvrzení lze snadno
doložit pomocí vztahu:

k

m × t
= p

k značí přidělenou paměť v GB-s, která je možná spotřebovat za jeden měsíc,
a p počet dotazů. Dostáváme výsledek, který je pro potřeby chatbota, jehož
úkolem je pomáhat procházet jednotlivé testovací kroky, více než dostatečný.

400.000 × 1024
25 × 1.5 ≈ 10.925.000

Dostupnost a bezúdržbovost serverů ze strany vývojářů aplikací je v ser-
verlsess architektuře samozřejmostí. Rozšiřitelnost a modifikovatelnost apli-
kace je plánováno dodržet pomocí držení se standardů serverless, kdy se jed-
notlivé metody nemají starat o velké části kódu [20]. Komunikace mezi da-
tabází a chatbotem bude probíhat přes REST API, čímž je možné snadno
přidávat další nezávislé části do aplikace.
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Realizace

Práce na projektu probíhala formou iterativního a inkrementačního přístupu,
který spočívá v rozdělení projektu na menší části, které se postupně vyvíjejí
tak, aby vždy byly nástavbou či pokračováním hotové části. Cílem je tedy
omezit rizika spojená s vytvářením neucelených částí. Zároveň jednotlivé části
umožňují provádět série malých vodopádů – metodiky, kde se vše navrhne
a poté se snaží implementovat. Výhodou je rychlý vývoj, nevýhodou je velmi
omezená možnost reakce na zjištěné problémy, které byly zapříčiněny před-
chozím návrhem. Tento způsob vývoje tedy představuje jednoduchou verzi
agilní metodiky, která na rozdíl od standardní vodopádové metodiky umož-
ňuje relativně pružně reagovat na nově zjištěné skutečnosti ohledně analýzy
a vývoje.

Tato metodika se ověřila v průběhu projektu jako ideální při vývoji apli-
kace za použití moderních technologií a architektury serverlsess. Nejprve však
bylo nutno se s těmito technologiemi důkladně seznámit, poté po relativně ma-
lých iteracích vyvíjet chatbota a konzultovat žádoucí funkcionality. Za pomoci
této techniky tedy bylo možné vytvářet malé funkční prototypy a upravovat
postupy a vzhled tak, aby chatbot předvedl možnosti nové architektury a byl
maximálně použitelný.

Tato technika přináší ovšem také určité nevýhody. Jednou z nevýhod je, že
při agilním vývoji nelze aplikaci se všemi detaily promýšlet až do koce. Tento
fakt však lze brát i jako pozitivum, protože pružně umožňuje reagovat na
vzniklé požadavky. Riziko ovšem hrozí v tom, že co se při vývoji jedné menší
části může zdát jako vhodné řešení, se při vývoji jiné části může ukázat jako
slepá ulička a vyžaduje zásahy do předchozích částí. Kritickou částí pro agilní
programování je bezesporu komunikace s klientem a jeho zapojení do vývoje
ve smyslu konzultací hotových verzí a schopnosti rychle reagovat na případné
nejasnosti ohledně jakýchkoliv požadavků. Ovšem v případě komunikujícího
zadavatele se tato nevýhoda či riziko, mění ve výhodu, kdy vývojář softwaru
si je jist, že vývoj softwaru pokračuje tak, jak si zákazník přeje a tudíž nebude
při předávání překvapen, jaký software mu byl dodán.
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3. Realizace

3.1 Struktura projektu

Jak již bylo návrhové části zmíněno, aplikace je naprogramovaná v jazyce Ja-
vaScript. Konfigurační soubory pro AWS využívající serverless atchitekturu
jsou ve formátu YAML. Formát YAML, který je také možné znát pod jeho celým
názvem YAML Ain't Markup Language je jazykem pro serializaci strukturo-
vaných dat [22].

Kromě jazykové stránky lze projekt členit pomocí funkční stránky, která
dělí aplikaci do logických částí. Tomuto členění při orientaci v kódu napomáhá
také rozdělení do balíčků. Části a struktura těchto balíčků je důkladně popsána
v podkapitolách této kapitoly. Zde je jen uveden stručný přehled pro snazší
orientaci v kódu.

.serverless Jedná se o balíček, který obsahuje automaticky
generovaný soubor ve formátu zip, který se na-
hrává na server při každém nasazení, a konfigu-
rační údaje pro službu AWS. Mezi tyto údaje mimo
jiné patří přihlašovací údaje převzaté z souboru
serverless.yml či nastavení lambda funkcí a po-
volených operací nad databází.

api Část api představuje datovou vrstvu, která se stará
o práci s daty a vystavuje rozhraní REST API, po-
mocí kterého komunikuje s okolím.

bot Aplikační vrstva, která zpracovává příchozí události
z komunikační platformy Slack a reaguje na ně.
Zdrojový kód obsahuje část bot_guide, jehož ná-
vrh a implementace je podstatnou částí této práce,
a část bot_master, který souží jen k vytvoření pro-
středí pro demonstraci bot_guide, a proto není
součástí zadání této práce a je mu věnován jen mi-
nimální prostor.

lib Vytvořené funkce s univerzálním uplatněním. Na-
příklad funkce pro odpovídání serveru správným
stavovým HTTP kódem (například kód 404 pro ne-
nalezení žádných výsledků).

node_modules Zdrojové kódy používaných knihoven.

test Automatické testování.

18



3.1. Struktura projektu

3.1.1 Knihovny a npm

npm je správce balíčků pro JavaScript, který umožňuje stahovat knihovny,
které jiní uživatelé nahráli. Každá aplikace, která funkce npm využívá musí
obsahovat soubor |package.json|. Tento soubor obsahuje jméno celé aplikace,
která, pokud by byla zpřístupněna veřejnosti, by byla možná stahovat jen za
pomocí příkazu npn install [23]. Pro potřeby aplikace jsou však klíčové jiné
atributy.

Jedním z atributů je atribut scripts. Pomocí tohoto atributu lze spouštět
předem připravené příkazy z příkazové řádky. Za pomocí příkazů z atributu
scripts lze zprovoznit AWS lambda prostředí i lokálně. AWS lambda pro-
středí je simulováno za pomocí Docker kontejneru lambci/lambda. To zna-
mená, že k úspěšnému vykonání všech příkazů je potřeba mít nainstalován
na zařízení Docker a jako typ kontejneru je třeba mít nastaven Linux kon-
tejner, protože kontejner lambci/lambda je kontejner postavený na prostředí
Linux [24]. Docker si lze představit jako zjednodušenou virtualizaci systému,
která obsahuje pouze nezbytné jádro a na rozdíl od standardní virtualizace
neobsahuje virtualizovaný operační systém, který běží na operačním systému
hostujícího počítače, takže start kontejneru je rychlý a šetří se paměť. Další
části skriptu posléze nastavují správnou konfiguraci AWS prostředí v off-line
režimu.

Dalším důležitým atributem je atribut dependencies. Jako položky to-
hoto atributu jsou uváděny názvy jednotlivých použitých knihoven, které jsou
taktéž označovány jen jako balíčky, které jsou namapovány na jejich konkrétní
verzi. V tomto atributu jsou uloženy všechny nezbytné závislosti, bez kterých
by případně uživatel stahující si daný projekt neobešel. Mezi takové knihovny
v aplikaci chatbot patří:

• @slack/client – Balíček, který se stará o odesílání zpráv do komuni-
kační platformy Slack.

• aws-sdk – Balíček umožňující přístup k jiným službám AWS, než jen
AWS lambda. Například k NoSQL databázi DynamoDB.

• babel – Moderní kompilátor jazyku JavaScript, který umožňuje psát
kód přehledněji a efektivněji 2. Jeho největší výhodou je představení
anonymních funkcí a možnosti vytvořit najednou řetězec, který tvoří
text a proměnné. Tento způsob nahrazuje běžné skládání řetězců pomocí
znaku +.

• lodash – Jedná se o knihovnu obsahující funkce, které ulehčují práci
s poli, objekty a řetězci.

• request-promise – HTTP klient pro jazyk JavaScript schopný odesílat
požadavky a pomocí takzvaného příslibu zpracovat přijaté informace.
Přestože je JavaScript takzvaně jedno-vláknový, tedy v jeden okamžik
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3. Realizace

module.exports.requestTestCaseList = (projectId) =>{
const uri = `${process.env.URL}/project/${projectId}/test`;
//...

};

Výpis kódu 2: Ukázka babel

zvládne zpracovat pouze jeden požadavek, je tento jazyk také takzvaně
asynchronní. Tedy při spuštění nějakého kusu kódu se nemusí čekat na
odpověď funkce či volání, ale místo toho JavasScript pokračuje ve vy-
hodnocování kódu dále. Tato vlastnost je využívána typicky při posílání
požadavků na server, kdy čekání na odpověď by zbytečně zpomalovalo
aplikaci. Přijaté odpovědi se tak zpracovávají v části příslibu, která říká,
co se stane, když požadavek proběhne úspěšně.

• uuid – Generování náhodných klíčů pro unikátní identifikaci testovacích
scénářů a kroků.

Posledním atributem je atribut devDependencies. Pod tímto atributem
se schovávají knihovny, které uživatel k spuštění aplikace nepotřebuje. Běžně
se tedy jedná o knihovny podporující například automatické testování. K au-
tomatickému testování je využita knihovna chai a mocha, kterým je věnován
prostor v kapitole Testování.

3.1.2 Serverless framework

Serverless framework (či aplikační rámec) je webový framework, který slouží
jako nástroj pro tvorbu, nasazování a správu aplikace v prostředí AWS Lambda.
Přestože byl tento framework vytvořen pro účely AWS Lambda, lze jej pou-
žít pro mnoho dalších služeb založených na serverless architektuře (například
Google Cloud Functions). Framework po registraci uživatele do služby AWS
(návod přiložen v souboru readme.txt) umožňuje snadné nasazování aplikace
pomocí jednořádkového příkazu (pro uživatele se tak může framework jevit
jen jako nástroj v prostředí příkazové řádky). Serverless framework umožňuje
rychle testovat AWS Lambda funkce jak lokálně, tak na serveru. Ze serveru lze
posléze rychle získávat „logy“ jednotlivých Lambda funkcí, které framework
vypisuje na standardní výstup [25].

Konfigurační soubor pro serverless framework je soubor serverless.yml.
Při zvolení služeb od AWS je nutné nastavit parametry jako prostředí, ve
kterém se má aplikace spouštět, region, kam se má aplikace nahrávat a na-
příklad je možné v serverless.yml zvolit i limit volání, který nemá aplikace
překročit a tím zabránit nechtěným platbám za využití serverů.

v souboru serverless.ymlaplikace chatbota lze nalézt nastavení přístu-
pových práv pro databázi DynamoDB, ale hlavně obsahuje deklaraci všech
lambda funkcí. Lambda funkce ve světě AWS je funkce, která spouští kód
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aplikace na základě například HTTP požadavku přijatého API bránou nebo
změnou stavu v databázi. Další výhodou je automatická škálovatelnost vý-
početních prostředků. Jak naznačuje obrázek 3.1, chatbot přijímá HTTP po-
žadavky komunikačního prostředí Slack. Tyto požadavky jsou posílány na
jednu z nastavených URL adres. Na stejnou URL adresu je možné posílat
více HTTP požadavků za různým účelem. Co musí být však nastaveno je typ
volání. Na tu samou URL adresu tedy lze metodou GET například získat tes-
tovací krok, metodou PUT testovací krok vložit a metodou DELETE testovací
krok smazat. Jako formu zabezpečení AWS neumožňuje cizím aplikacím volat
tyto lambda funkce, pokud není nastaven parametr cors na true. Posléze
na požadavky, které API gateway neodmítne zareaguje AWS lambda spuště-
ním patřičné funkce. Tato funkce, pokud to situace vyžaduje dále přistupuje
k databázi DynamoDB.

Obrázek 3.1: Schéma struktury AWS používající serverless architekturu

Lambda funkce jsou tedy základní stavební jednotkou aplikace v prostředí
AWS (ukázka deklarace viz 3), což umožňuje na jednu stranu tvořit malé
a nezávislé funkce, ale na druhou stranu například ve světě AWS neexistuje
příkaz pro výpis všech uložených záznamů (známější pod anglickým výrazem
log), ale každá funkce má svůj soubor, kam si záznamy ukládá.

testStepReportBug:
handler: api/handler.testStepReportBug
events:

- http:
path: api/v1/bugs/{projectId}/testCase/{testCaseId}
method: post
cors: true

Výpis kódu 3: Zadefinování lambda funkce
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Poslední stěžejní částí, kterou je nutno v serverless.yml nastavit jsou
tabulky databáze DynamoDB. Tabulky databáze DynamoDB musejí mít na-
staven unikátní klíč. V tomto ohledu se tedy neliší od klasických SQL data-
bází. Důležitou výhodou je však volnost ohledně další struktury podoby dat,
který na rozdíl od SQL databází není potřeba specifikovat, takže tabulky není
třeba upravovat s měnící se strukturou dat, kdy některé atributy přibývají
a jiné se stávají nepovinné. Oproti SQL se také liší použití klíče. V Dyna-
moDB existují dvě verze klíčů a to pouze s jedním atributem a s dvěma atri-
buty. Jedno-atributový klíč slouží jako vstup do zabudované hashovací funkce.
Dvou-atributový klíč má hashovací složku, která určuje, na jaký diskový oddíl
se záznam uloží a dále vyhledávací složku, podle které je záznam v seřazeném
diskovém oddíle vyhledán. Tento způsob umožňuje duplicity u hashovacího
parametru. Klíč může být ve formátu řetězce, čísla či binárního kódu.

3.2 Komunikace s Slack
Komunikační prostředí Slack posílá na URL adresu, která je nastavena v Slack
API, události, které chatbot pomocí získaných práv má v rámci kanálu právo
odebírat. Tato adresa je v serverless.yml namapována na AWS lambda
funkci, která zavolá metodu v souboru handelr.js.

3.2.1 handler.js – rozhodování na základě událostí

Účelem souboru handler.js je přijatou zprávu získat, zpracovat a předat dál
data dalším funkcím, které vykonají požadovanou činnost. Celkem handler.js
zpracovává pět různých typů událostí:

• Instalace – instalaci chatbota do vlastního kanálu Slack pomocí Slack
tlačítka.

• Autorizace – požádání prostředí Slack o přístupové oprávnění na zá-
kladě uživatelského klíče a uložení tohoto výsledku do databáze jako
autorizačního klíče pro komunikaci v prostředí Slack.

• Zpracování běžné zprávy – zpracování zprávy, která byla odeslána
jako čistý text.

• zpracování interaktivní zprávy – zpracování zprávy, která byla při-
jata jako odpověď na událost prostřednictvím tlačítka či listu možností.

• Zpracování slash příkazu – zpracování zprávy která je v Slack pro-
středí definována jako slash příkaz. Tedy příkaz začínající lomítkem (na-
příklad /bugreport).

Většina příkazů má svojí samostatnou lambda funkci, protože struktura
přijatých zpráv je značně rozdílná a těžko by se členila podle kategorií. Každý

22



3.2. Komunikace s Slack

bot přijímající zprávy z komunikační platformy Slack musí mít nastavenu URL
adresu pro autorizaci a zpracovávání běžných zpráv. K ověření funkčnosti na-
stavené URL adresy slouží druh události zvaný url_verification. V případě
běžné a interaktivní zprávy musí funkce po dekódování URI převedené do
JSON určit nejprve její druh, a poté pokud se jedná o url_verification je
nutno na tuto událost reagovat vrácením získaného parametru.

Na každou takto přijatou zprávu, která vyžaduje chatbotovu odpověď, má
chatbot velmi limitovaný čas. Slack očekává po odeslání téměř okamžitou od-
pověď. Aplikace na jednoduchou zprávu musí poslat odpověď do jedné vteřiny.
Pro komplikovanější operace jako například volání API je proto nutné poslat
Slacku odpověď, která přes návratovou funkci odešle zprávu, že vše proběhlo
v pořádku a to ještě před tím, než chatbot skutečně zareaguje a vloží příspěvek
do kanálu.

Zpracování interaktivních zpráv probíhá komplikovaněji. Problém interak-
tivních zpráv je, že neumožňují uchovávat více parametrů s daty, které by
určovaly, co aktuálně uživatel požaduje. Pokud to není nezbytně nutné, chat-
bot by se neměl dotazovat prostředí Slack na historii příspěvků, aby získal
informace o svém stavu (Slack umožňuje se ptát pouze na prvních n dotazů,
takže tento způsob vede k hledání svého příspěvku mezi možnou změtí ko-
mentářů dalších uživatelů), a je tedy nutné všechny informace uložit do jedné
proměnné. V případě, že uživatel zmáčkne tlačítko nebo si například zvolí
testovací scénář z listu možností, je uložená hodnota spolu s daty a jménem
kanálu poslána ke zpracování. K zpracování dat se mimo využití jednoduchého
oddělovače pomocí předem definovaného znaku využívá také regulárních vý-
razů. Regulární výrazy slouží k specifikaci řetězce, který je vybrán na základě
zadaných kritérií. Využití regulárních výrazů vyvstalo z nutnosti umožnit uži-
vateli zadávat libovolné vstupy, které by jednoduchou funkcí na zpracování
řetězců nebylo možno docílit (uživatel by mohl zadat oddělovací znak napří-
klad do jména svého testovacího scénáře).

v prostředí Slack může mít každý slash příkaz svoji lambda funkci, která je
volána po napsání příkazu. Chatbot se snaží komunikovat s uživatelem hlavně
pomocí interaktivních zpráv, které jsou pro uživatele snadněji pochopitelné.
Přesto z důvodu absence textového pole v interaktivních zprávách chatbot po-
užívá jeden slash příkaz pro napsání uživatelského hlášení o chybě. Toto řešení
však obnáší problém, že v slash příkazu není možné skrytě uchovávat aktuální
stav hledání chyb s pomocí testovacího scénáře. Po odeslání slash příkazu je
spuštěna lambda funkce module.exports.reportBug pro zpracovávání uži-
vatelského hlášení o chybě. Přijatá zpráva však neobsahuje nutné údaje jako
jednoznačný identifikátor testovacího scénáře a pořadí testovacího kroku. Tyto
informace je nutné zjistit dodatečně. Nejlepším způsobem je přečíst si poslední
zprávu od chatbota, která všechny tyto důležité informace obsahuje. Za úče-
lem volání Slack API s oprávněním ke čtení historie příspěvků je nutné získat
nejen přístupový klíč bota, ale i uživatele, který chatbota instaloval do komu-
nikačního kanálu (volání lze po přihlášení a vytvoření Slack kanálu otestovat
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na adrese https://api.slack.com/methods/channels.history/test).
Oba tyto klíče jsou uloženy v NoSQL databázi DynamoDB, jejíž formát

je specifikován v serverless.yml. O ukládání a získávání klíčů se starají
funkce souboru oauth.js. Pro uložení je nutné vyplnit povinný údaj teamId
ke kterému lze připojit libovolné množství dalších parametrů. V tomto případě
klíč chatbota a uživatele instalujícího chatbota. Pro získání klíčů je nutné uvést
pouze hashovací klíč NoSQL databáze. Volitelný parametr funkce pak značí,
zda chceme vrátit jen klíč chatbota, nebo oba klíče. Pouze klíč chatbota je
potřebován pro inicializaci knihovny WebClient, která za vývojáře řeší síťovou
komunikaci s komunikačním prostředím Slack.

3.2.2 Výběr testovacího scénáře

Testovací scénáře lze zobrazit po zadání hesla „guide“ nebo „help“. Po zavolání
funkce Bot.prototype.greetUser z handler.js je nutné uložit nejprve ak-
tuální kontext, protože volání této funkce vyžaduje komunikaci s REST API,
která obsluhuje požadavky vyžadující přístup k databázi. Volání REST API
je asynchronní, tedy je nutné nějakým způsobem JavaScript donutit, aby po
se po získání dat vrátil k jejich vyhodnocení. Toho je docíleno pomocí tak-
zvaných „příslibů“. To, že funkce tyto přísliby používá lze jednoduše poznat
pomocí výskytu klíčového slova then. Prakticky to znamená, co má metoda
udělat po vrácení příslibu. Vrácený příslib je pak dvojího typu. Buď byl příslib
vykonán úspěšně, a poté návratová hodnota obsahuje požadovaná data, a nebo
byl příslib zrušen, a návratová hodnota obsahuje výjimku. V obou případech
je však kontext příslibu (klíčové slovo this) nedefinován a proto je nutné tento
kontext uložit, aby bylo možné získat referenci na knihovnu WebClient, která
za vývojáře řeší síťovou komunikaci s komunikačním prostředím Slack.

Data jsou získána voláním funkcí v souborech endpoint.*.js. Tyto me-
tody mají za cíl vytvořit objekt představující tělo HTTP volání API rozhraní.
Jelikož chatbot v různých situacích volá stejné HTTP metody a pouze mění
data v těle dotazu a URL adresu, jsou metody psány s ohledem na maximální
flexibilitu kódu v možnosti přidávání dalších endPoint funkcí a jejich snadnou
modifikovatelnost 4.
module.exports.requestTestCaseCreation = (testCase, projectId) =>{

inputValidation(projectId);
const uri = `${process.env.BACKEND_URL}/project/${projectId}/testCase`;

//URI, Method, Body
return endPoint.sendRequest(uri, 'POST', testCase);

}

Výpis kódu 4: Ukázka endPoint funkce

Data, která byla takto získaná, jsou poté vložena do šablony v souboru

24

https://api.slack.com/methods/channels.history/test
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slackMessages.js a odeslána do kanálu. Výsledný výpis seznamu aplikace
poté vypadá takto 3.2.

Obrázek 3.2: Výběr testovacího scénáře

3.2.3 Menu testování

Volba testovacího kroku

Pokud uživatel zvolí požadovaný testovací scénář, je nutné získat infor-
mace o tomto scénáři. Informacemi se rozumí údaje jako je počet jeho kroků
a jeho popis. Tak jako v případě výběru testovacího scénáře i v tomto případě
je nutné získat požadované informace za pomoci příslibu a volání API me-
tod s použitím knihovny request-responce. Implementace části, která tuto
knihovnu využívá, se nachází v části endPoint.js. Knihovně se předává pro-
měnná, která obsahuje vše podstatné pro zavolání REST API. Funkce GET,
která se využívá pro získání testovacího scénáře, vyžaduje jako povinný para-
metr pouze URI adresu. V případě ztráty spojení či chybě na straně REST
API je vrácen odmítnutý příslib s patřičnou chybou, která je uložena a vy-
psána. V opačném případě jsou získaná data uložena do pole, kde každý pr-
vek v poli reprezentuje hodnotu jednoho testovacího kroku. Některé informace
se v tomto poli opakují, což vede k zdánlivé paměťové neefektivitě, která je
však i při velikosti tisíce testovacích kroků v jednom testovacím scénáři zane-
dbatelná. Tato neefektivita byla vynucena skutečností, že Slack předává jako
informaci pouze hodnotu zvoleného tlačítka. Získat informace ohledně testo-
vacího scénáře skrze přijatou událost o volbě uživatele jinak než přes hodnotu
tlačítka nejde. Proto každá volba musí v sobě nést veškeré informace potřebné
k dohledání testovacího kroku. Všechna data jsou pak vložena do připravené
šablony uložené v slackMessages.js a prezentována uživateli 5.
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attachments: [{
text: `This test case has ${listOfTestSteps.length}
test step${listOfTestSteps.length>1 ? 's' : ''}`,
fallback: "If you could read this message, you'd be in test step menu.",
color: "#7A7",
attachment_type: "default",
callback_id: "testStepId_selection",
actions: [{

name: "pickTestStep",
text: "Go to the first test step",
type: "button",
style: "primary",
value: listOfTestSteps[0].value

},
{

name: "pickTestStep",
text: "Pick from where to start...",
type: "select",
options: listOfTestSteps

}//,...
]

}]

Výpis kódu 5: Šablona pro výběr testovacího kroku

Šablony obecně obsahují část zvanou attachments, která slouží k přidá-
vání příloh k textu zprávy. Nejdůležitějšími parametry je callback_id, který
určuje o jaký typ události se jedná, a pole actions, které obsahuje všechna
tlačítka či výběry, jež jsou uživateli dovoleny. Pro tlačítka lze v této sekci také
nastavit vyžadování potvrzení provedené volby, které je vždy vyžadováno pro
provedení volby zpět či nahlášení chyby.

Testovací krok

Zvolením testovacího kroku je zobrazeno menu s jeho možnostmi. Princip
získání dat odpovídá získávaní dat ohledně volby testovacích kroků. Největší
rozdíl je tedy v použitých šablonách. Šablona pro testovací kroky si musí pora-
dit s přidáváním volitelného atributu obrázku nebo měněním barvy testovacího
kroku podle postupu v testování.
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3.2.4 Nahlášení chyby

Nahlašování chyb probíhá pomocí příkazu /bugreport následovaným libovol-
ným textem zprávy. Tento způsob byl zvolen z důvodu absence možnosti vložit
textové pole přímo do zprávy jako přílohu. Zavolání tohoto příkazu je však
zcela odtržené od kontextu testovacích kroků a z události není možné zjistit
o jaký testovací scénář a testovací krok se jedná. Řešení tedy pracuje s tím, že
všechny údaje si nejprve musí zjistit z historie chatovacího kanálu. Chatbot
tedy nejprve vloží údaje do kanálu Slack, čímž transparentně deklaruje, jaké
údaje o uživateli plánuje uchovat. Po vyplnění požadované zprávy informující
o nalezené chybě je nahrán přístupový klíč chatbota spolu s přístupovým klí-
čem instalujícího uživatele. Přestože chatbot má oprávnění číst historii kanálu,
je nutné přistoupit k Slack API přístupovým klíčem instalujícího uživatele. Po
získaní čísla kanálu, přístupového klíče z databáze a zprávy od uživatele jsou
tyto údaje předány funkci Bot.prototype.getBugReport v souboru |bot.js|,
který slouží komunikaci s uživatelem a jako pomyslný hlavní soubor definu-
jící chatbotovu funkcionalitu. Z funkce Bot.prototype.getBugReport je poté
volán testovací „koncový bod“ a opět je využita knihovna request-promise.

Problém však nastává se zpracováním těchto přijatých dat. Prvním pro-
blémem, který může nastat, je situace, kdy Slack API odešle zprávu s posled-
ním příspěvkem, který obsahuje například zprávu nějakého dalšího uživatele
v kanálu. Této situaci nelze nějak zabránit, a proto je řešena validací přijaté
zprávy a v případě detekovaného problému je uživatelův text vypsán pro jeho
následující snadné zkopírování („slash“ příkazy s jejich textem nejsou v ko-
munikačním prostředí Slack uchovávány) a uživatel je požádán o nahlášení
chyby znovu. Druhý problém je validní data z přijaté zprávy získat. Napří-
klad uživatel není limitován ve výběru svého jména a identifikátoru projektu.
Pro získání dat z datového řetězce je nutné využít regulární výrazy. Skladba
použitých regulárních výrazů obsahuje:

Získané informace za pomoci regulárních výrazů jsou poté odeslány k ulo-
žení do NoSQL DynamoDB databáze.

3.3 Datová vrstva

Dataová vrstva vystavuje API, které je představováno řadou lambda funkcí
deklarovaných v souboru serverless.yml. Cílem této vrstvy je umožnit pří-
stup k datům bez potřeby používat vytvořeného chatbota a umožnit tak v bu-
doucnu dalším aplikacím připojovat se k této vrstvě. Logika této části je ulo-
žena v balíčku api a skládá se ze čtyř částí, přičemž hlavní část handler.js
distribuuje požadavky do funkcí ve zbývajících souborech.
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[0-9] Výskyt číselných znaků nula až devět.

.+ Výskyt jednoho nebo více znaků.

.? Výskyt žádného, nebo maximálně jeden znak.

\S Výskyt jakéhokoliv znaku nepatřící do rodiny bí-
lých znaků.

\s Výskyt jakéhokoliv bílého znaku (mezera, konec
řádku, tabulátor).

(?: ... ) Určuje skupinu znaků, která nebude zachycena.

(?:.[\S\s]+?:\*){3} Řetězec libovolných znaků, které budou ignorovány
a jsou následovány alespoň jedním bílím nebo ne-
bílím znakem při uplatnění maximálního záběru
výskytu na řetězec následován hvězdičkou. Regu-
lární výraz vrátí třetí výskyt tohoto řetězce.

3.3.1 handler.js

Lambda funkce v souboru handler.js nejsou zaměřeny pouze jednoúčelově
na funkce, které chatbot využívá. Funkce jsou postaveny tak, aby tvořily celek,
který umožňuje testovací scénáře a kroky vytvářet, mazat, upravovat a získá-
vat 6. Tyto operace jsou pak podpořeny tvorbou dalších funkcí, které usnad-
ňují práci s daty. Jmenovitě například funkce vracející pouze velikosti testo-
vacích kroků, funkce umožňující mazání všech testovacích scénářů se stejným
atributem projectId nebo funkce vracející množinu všech testovacích kroků
patřící pod stejný testovací scénář. Mimo funkcí řešící problematiku přístupu
k datům testovacích scénářů a jejich kroků soubor obsahuje funkce zaměřené
na ukládání zpráv popisující chyby objevené při testování dle popisu v testo-
vacích krocích.

Přístup k databázi je asynchronní a tedy volání je nutné řešit pomocí pří-
slibů. Pokud je příslib odmítnut, je vráceno chybové hlášení vracející chybovou
hlášku s patřičným HTTP kódem volání. V případě úspěchu je vrácen výsle-
dek anebo odpověď, že data s daným parametrem nejsou v databázi uložena.
Logika odpovědí je uložena v souboru ./lib/httpResponces.js.

3.3.2 Operace nad databází DynamoDB

Soubory testCase.js, testStep.js a reportedBugs.js provádějí dotazy
nad databází DynamoDB. K získávání dat nad databází DynamoDB existují
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//api/v1/project/{projectId}/testCase/{testCaseId}
module.exports.testCaseGet = (event, context, callback) => {

const projectId = String(event.pathParameters.projectId);
const testCaseId = String(event.pathParameters.testCaseId);
return testCaseHandler.get(projectId,testCaseId)
.then(testCase => callback(null, httpResponses.okOrNotFound(testCase)))
.catch(err => callback(null, httpResponses.error(err)));

};

Výpis kódu 6: Lambda funkce jež vrací vybraný testovací scénář z databáze

dvě knihovní funkce. První je funkce Query a druhá funkce se jmenuje Scan.
Pro vyhledávání dat pomocí Query je třeba přesně specifikovat pouze hasho-
vací složku klíče. V případě databáze s testovacími scénáři je to parametr
testCaseId, který představuje unikátní řetězec ve formátu uuid4. Protože
při dotazech tento údaj většinou není znám, využívá se dotazování pomocí
Scan, které prochází všechna data tabulky a poté uplatní logiku výběru dat
na základě nastavených hodnot parametru FilterExpression.

Data jsou ukládána ve formě JavaScript objektu, do kterého jsou kromě
poskytnutých informací ze strany uživatele přidány informace o času vytvo-
ření a jednoznačný identifikátor testovacího kroku. Uživatel může specifiko-
vat vlastnictví projektu. Pokud však tento údaj není specifikován, je přístup
k testovacímu scénáři nastaven jako otevřený pro všechny. Uložení probíhá
přes klíčové slovo put s návratovou hodnotou uložených parametrů, která je
v případě úspěchu vrácena spolu s HTTP kódem 201, který se univerzálně
používá pro ohlášení úspěšného vytvoření nějaké položky.

Při zpracovávání dat, které jsou uložena ve formě pole, se používá kni-
hovních funkcí lodash, které poskytují mnoho voleb pro efektivní práci s poli
a jsou využity při zpracovávání výsledků vrácených z databáze. Funkce prová-
dějí operace nad daty v databázi a vybírají například testovací kroky začína-
jící indexem x a končící indexem y, získávají další testovací krok na základě
poskytnutého identifikátoru předchozího kroku (část skládající se z dotazu na
vyhledání daného kroku, nalezení jeho indexu v testovacím scénáři a poté vrá-
cení následujícího testovacího kroku). Funkce update v souboru testSteps.js
provádí aktualizaci testovacího kroku, kdy je nejprve třeba zjistit polohu tes-
tovacího kroku v testovacím scénáři, nahradit tuto položku a aktualizovat.
Funkce kontroluje platnost testovacího kroku, a pokud není nalezen, je vrácen
prázdný řetězec a odeslána chyba s HTTP kódem 404. Tyto a další funkce vo-
lají funkce, které provádějí přímé dotazování nad databází s pomocí klíčových
proměnných 7.
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TableName Jedná se o povinný parametr definující jméno ta-
bulky.

Key Hodota klíče, který má povinnou hashovací část
a volitelnou vyhledávácí část. V případě vyhledá-
vání jen podle hashovací části nemusí být výsledná
množina unikátní a může vracet více hodnot.

ExpressionAttribute
- Names

Slouží k nahrazení skutečného jména jiným (po-
dobné příkazu alias v linuxovém prostředí). Musí
začínat znakem #.

ExpressionAttribute
- Values

Nastavení hodnot proměnných pro pozdější využítí
v ráci volání nějakého výrazu, kdy se za proměnné
dosadí daná hodnota. Název proměnné musí začí-
nat znakem :.

UpdateExpression Výraz obsahující jedno z klíčových slov SET, ADD,
REMOVE, DELETE následovaný výrazem specifikující
danou akci.

FilterExpression Obdoba klíčového slova WHERE v SQL databázi,
který umožňuje specifikovat čemu se má například
část výsledného záznamu rovnat nebo na co má za-
čínat.

ReturnValues Parametr specifikuje, zda má databáze vracet vý-
sledek, stav před dotazem či po dotazu. V aplikaci
je použit pouze výraz ALL_NEW, který vrací všechny
prvky (výsledný výpis je tak omezen pouze klíči).

3.4 Výhody a nevýhody serverless architektury

Zvolení serverless architektury má řadu výhod. Cílem serverless architektury je
snaha udělat vývojářům život jednodušší, aby místo nastavování serveru a ko-
munikace s ním mohli zaměřit své síly na vývoj logiky aplikace samotné. Tento
záměr byl během implementace chatbota docílen. Pomineme-li již zmiňované
výhody ohledně škálovatelnosti a minimální administrativní náročnosti, která
je dána faktem, že se o věci stará poskytovatel služby, je třeba zmínit ještě
další výhodu – lambda funkce [20]. Lambda funkce vývojáři značně usnadňují
práci díky své oddělitelnosti od dalších funkcí. Každá lambda funkce má svou
nezávislou funkci, a protože lambda funkce mohou být spouštěny pomocí vo-
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const params = {
TableName: process.env.TEST_CASE_TABLE_NAME,
Key: {

testCaseId,
projectId

},
};
return db.get(params).promise()
.then(item => {

_.merge(testCase, item);
const update = {

ExpressionAttributeNames: {
'#new_name': 'name',

},
ExpressionAttributeValues: {

':name': testCase.name,
':testSteps': testCase.testSteps,
':updatedAt': timestamp,

},
UpdateExpression: `SET #new_name = :name,
testSteps = :testSteps, updatedAt = :updatedAt`,
ReturnValues: 'ALL_NEW',

};
return db.update(_.merge({}, params, update)).promise();

})

Výpis kódu 7: Aktualizace testovacího scénáře

lání URL na určité adrese, lze snadno oddělit vrstvy aplikace a zajistit tak
univerzálnost, kdy stačí nahradit jen jednu vrstvu druhou a aplikace bude stále
funkční. Další příjemná vlastnost pro vývojáře spočívá v automatizovaném na-
hrávání dat na server s okamžitým nasazením. Relativně snadná přenositelnost
aplikace od jednoho poskytovatele k druhému lze připočítat k již zmíněným
pozitivům.

Mezi nevýhody využití serverless architektury naopak patří nutnost být
na některém z poskytovatelů závislý a pro malé projekty se prvotní nastavení
může zdát až zbytečně komplikované. Nutnost zadat pro registraci svojí pla-
tební kartu také není příliš motivující k využívání služby. Přesto podstatná
část funkcionalit je pro běžnou úroveň používání zdarma. Celou škálu možností
pak u této architektury ocení převážně velké projekty. Menším projektům se
může využití serverless jevit jako zbytečné. Nevýhodou také pro někoho může
být nedostatečný počet serverless funkcí. Například čtení uložených záznamů
ze souboru lze pouze po jednotlivých lambda funkcích. Pokud tedy lambda
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funkce volá další lambda funkci, je při hledání chyb v kódu nutné procházet
dva výpisy.
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Kapitola 4
Testování

Testování aplikací je nedílnou částí softwarového vývoje a může rozhodovat
o kvalitě výsledné aplikace a její použitelnosti. Při testování praktické části
této práce bylo použito jak automatické, tak manuální testování. Automa-
tické testování se hodí pro rychlé otestování softwaru a nalezení bodů, kde se
aplikace nechová korektně. Automatické testy se proto používají hlavně pro
ověření funkčnosti aplikace. Manuální testy se poté více zaměřují vymýšlení
mezních situací, které v aplikaci mohou nastat.

Automatické testování

Automatické testování je prováděno metodou jednotkových testů. Jednot-
kové testy mají za cíl ověřovat fungování a korektnost implementace aplikace.
Testy prováděné touto metodou jsou psány pro ověření jednotlivých dílčích
částí. Tedy každá testovací jednotka má testovat určitou část programu a být
ideálně nezávislá na ostatních jednotkách. Dohromady pak tyto testy mají
tvořit celek, který testuje celou aplikaci nebo její vybranou část [26].

Obrázek 4.1: Výsledek jednotkových testů

Jednotkové testy se nacházejí ve složce test a testují operace nad dato-
vou vrstvou. Protože datová vrstva obsahuje funkce, které nejsou chatbotem
využívány, ale i tak mají své opodstatnění pro jiné aplikace a celkové mož-
nosti využití navrženého řešení, bylo nutné přijít s řešením, jak funkce jako
vytváření testovacího kroku řádně otestovat.

Pro manuální testování za pomoci posílání HTTP dotazů lze aplikaci tes-
tovat pomocí softwaru jako Postman https://www.getpostman.com/. Dotazy
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4. Testování

tohoto typu však lze snadno automatizovat a vytváření automatických testů se
jevilo jako nejlepší řešení. Pro automatické testování je využívána JavaScrip-
tová knihovna určená k testování softwaru – Mocha [27]. Mocha podporuje
volání asynchronních funkcí a vyžaduje nastavit jen minimum informací, takže
je možné se věnovat vývoji testů a nikoliv konfigurací testovacího prostředí.
Pro spouštění v serverless prostředí je jen třeba mít třeba stažen doplněk
serverless-mocha-plugin.

Testy se poté spouštějí příkazem serverless invoke tests a Mocha do
příkazové řádky vypisuje postup testování a záznamů uložených do logů. Část
automatického testování obsahuje 20 jednotkových testů, a po jejich spuštění
výstup na konzoly vypadá, viz obrázek 4.1.

Manuální testování

Samotný chatbot v komunikačním prostředí Slack byl testován manuálně.
Manuální testování bylo zvoleno z důvodu otestování intuitivnosti a jedno-
duchosti ovládání uživatelského rozhraní. Zároveň jelikož chatbot plní funkci
asistenta pro manuální testování, zvolení testování aplikace samo sebou se je-
vilo jako více než příznačné. Tato metoda softwarového testování se označuje
jako „dogfooding“ [28], který obrazně představuje vyvíjený software, který
uživatel sám konzumuje. Pro testovací účely je tedy vytvořen testovací scé-
nář, který obsahuje testovací kroky ověřující funkcionalitu chatbota. Testování
tímto způsobem je efektivní a na poměry manuálního testování velmi rychlé.
Tímto způsobem je testována jak korektnost implementace, tak i intuitivnost
návrhu uživatelského rozhraní.

Obrázek zobrazující, jakým způsobem je možno aplikaci manuálně testovat
pomocí metody „dogfoodingu“ je k nalezení v příloze B – B.1. Protože se jedná
o veřejný testovací scénář, je možno tento scénář spustit v předpřipraveném
chatovacím kanálu, jehož odkaz lze zjistit v souboru readme.
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Závěr

Cílem práce bylo seznámit se s moderním architektonickým řešením serverless
a pro prostředí komunikační platformy Slack navrhnout, vytvořit a otestovat
chatbota, který bude pomáhat testerům či softwarovým vývojářům prochá-
zet testovací scénáře během manuálního testování. Vytvořená práce umožňuje
uživatelům v prostředí Slack po přidání chatbota procházet již vytvořené tes-
tovací scénáře a nahlašovat chyby.

K potřebě přidávání testovacích scénářů a ověření funkčnosti byl imple-
mentován druhý chatbot pro prostředí Slack, který umožňuje vytvářet, číst,
nahrazovat a mazat testovací scénáře a jednotlivé kroky scénářů. Tento chat-
bot však nikdy nebyl součástí zadání bakalářské práce a slouží jen jako alter-
nativa k upravování dat přímo v prostředí AWS a ukázání potenciálu práce.
Ideálním řešením však je vytvoření webové stránky, která bude mít za cíl
přímo vytváření a nastavování testovacích scénářů a jejich kroků. Aplikace
byla psána se snahou o minimální možnou míru závislosti na prostředí Slack
a proto chatboti komunikují se serverem pomocí vystaveného REST API. Tato
skutečnost umožňuje relativně pohodlné navázání potenciální webové aplikace
na stávající řešení.

Další možné rozšíření pak může spočívat v širším využití komunikační plat-
formy Slack. Například chatbot by mohl číst uživatelův kalendář a předkládat
mu testovací scénáře, které má v danou dobu otestovat.
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Příloha A
Seznam použitých zkratek

API Rozhraní pro programování aplikací

AWS Amazon Web Services

HTTP Hypertext Transfer Protocol

MAC Jednoznačný identifikátor síťového zařízení

REST Representational state transfer – způsob umožňující pomocí HTTP
volání vytvořit, číst, editovat nebo smazat informace ze serveru.

SQL Standardizovaný strukturovaný dotazovací jazyk

UML Unifikovaný modelovací jazyk

URI Jednotná adresa zdroje

URL Jednotná adresa zdroje – slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů
informací

UUID Univerzální unikátní identifikátor
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Příloha B
Ukázka aplikace

Obrázek B.1: Ukázka komunikace s chatbotem
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B. Ukázka aplikace

Obrázek B.2: Ukázka nahlášení chyby menu testovacího kroku
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Příloha C
Obsah přiloženého CD

readme.txt ............... stručný popis obsahu CD a příručka instalace
src

impl...................................zdrojové kódy implementace
thesis ...................... zdrojová forma práce ve formátu LATEX

text ....................................................... text práce
thesis.pdf............................. text práce ve formátu PDF
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