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Testverktyg för ett automatiserat system 
Sammanfattning: 
Vid utvecklandet av nya system behöver man ofta snabbt få fram ett fungerande testverktyg. 
Inräknat tid, kostnad och resurser är inte valet självklart, egenutveckling eller köpa ett 
”färdigt” testverktyg? Syftet med denna studie är att undersöka hur ett generellt testprogram 
för exekvering av funktionella tester bör utformas för att vara återanvändbart, använda sig av 
vedertagen kunskap inom området och enkelt och snabbt kunna anpassas för olika typer av 
system. Från litteratur på området tas nyckelfunktioner fram och används vid framtagandet av 
en testverktygsprototyp. Prototypen baseras på Java-patterns och är uppdelad i två 
funktionella moduler, en gränssnittsmodul och en GUI-modul. Det framtagna testverktyget 
provas mot ett verkligt system. Testobjektet i detta arbete är ett Javabaserat system som 
enbart använder sig av API och interface i sin kommunikation med omvärlden. 
Prototypen utvärderades med hjälp av användartest. Den visade sig under dessa tester fungera 
väldigt bra för de funktionella testerna av det testobjekt som valdes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testtool for an automated system 
Abstract: 
Most often  when developing a new system there is a need get a functioning testtool up and 
running. Including time, cost and resources the solution isn’t always obvious, developing your 
own or buy one “of the shelf”. The purpose of this thesis is to study how a general testtool for 
executing functional tests should be designed to be reusable, be based on recognized 
knowledge and be able to fast and simple be customized for different types of systems. Key 
functions from the litterature is presented and used in the design of a testtool prototype. The 
prototype is based on Java design patterns and consists of two functional modules, an 
interface module and a GUI module. The testtool is tested on a live system. The test object in 
this thesis is a Java based system with only API’s and interfaces to communicate with the 
surrounding world. 
The method for evaluation was “usability testing”. The prototype shown to be well fitted for 
the functional tests performed during these tests.
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1 Inledning 
I takt med att komplexiteten hos programvaror ökar och de funktioner som de utför blir 
alltmer kritiska blir också behovet av test större och större för att kunna garantera att 
programvarorna har högre kvalitet och uppfyller kravbilden [2]. Det ställs därför högre krav 
på både testmetodik och testverktyg för att kunna testa dessa programvarors funktioner i olika 
aspekter och synvinklar. 
Precis som för övriga områden inom programvaruutveckling sker det forskning och 
utveckling av verktyg och metoder för att genomföra tester men det krävs att man använder 
sig av detta och tidigare erfarenheter för att testandet ska kunna bli bättre och effektivare. 
 
En framgångsfaktor för företag som utvecklar programvaror är kvaliteten på det som 
framställs. Genom att hålla en god kvalitet, där den levererade programvaran uppfyller kraven 
och har få buggar, kan extrakostnader i form av buggrättningar och bad-will från kunderna 
hållas nere. Kvalitetstänkandet är inget som får betydelse först när det är dags att leverera den 
färdigutvecklade programvaran till kund. Genom att hitta och rätta buggar på ett tidigt 
stadium finns det både tid och pengar att tjäna. I figur 1 visas sambandet mellan kostnaderna 
för att åtgärda defekter och olika typer av test i utvecklingsarbetet. Fel som upptäcks har som 
en konservativ tummregel en kostnad som är 10 gånger högre än om den hade hittats i ett 
tidigare teststadie [6]. 
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[Figur 1] Graf som visar på kostnadseffektiviteten av att åtgärda defekter. Efter [6] sid 5. 
 
Kvalitet kommer dock inte av sig själv utan kräver ett aktivt engagemang i kvalitetssäkring. 
Ett sätt att visa på att engagemanget kring test växer är att andelen testare per utvecklare har 
ökat. Från att vara en testare per 5 till 10 utvecklare för de lite äldre stordatorsystemen har 
andelen testare per utvecklare ökat till att vara en testare för var fjärde utvecklare [7]. 
 
Det är inte alltid möjligt, eller lämpligt, att utföra alla typer av test. Först och främst bör man 
bestämma vilka tester man vill göra. Därefter tar man fram underlag och beskriver testerna. 
Sedan utför man testerna och till sist gör man en sammanställning av resultatet. Parallellt med 
framtagningen av testerna, eller egentligen något efter, ligger utvecklandet av själva koden. 
Att kodandet ska ligga något efter framtagandet av testerna beror på att det är bättre om 
testerna är styrande än tvärt om. Om testerna skrivs utifrån hur koden ser ut är sannolikheten 
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stor att testerna enbart utformas så att de testar saker man på förväg vet kommer att fungera. 
Vilka tester som ska användas för ett specifikt projekt är en fråga om ambition. Ambitionen 
kan i sin tur styras av andra faktorer som till exempel tid, resurser och pengar. 
 
Genom att studera beteendet av en programvara är test en process som stödjer QA (quality 
assurance/kvalitetssäkring). Även med en väl fungerande QA är test dock inte gratis. Studier 
visar att test står för över 50 % av utvecklingskostnaden av programvaror [2]. 
Beroende på vilket behov som behöver tillgodoses finns det idag en mängd olika 
programvaror avsedda för test, både kommersiella och open-source, att tillgå. Även 
egenutvecklade programvaror är vanliga för att underlätta olika typer av testande. Dessa 
program kan vara mer eller mindre heltäckande för vad som krävs för ett lyckat testprojekt 
ifrån testplanering och design till genomförande och analys. 
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2 Bakgrund 
Studien görs i samarbete med Teleca OSS AB. Teleca OSS AB är ett bolag i Teleca AB, ett 
internationellt IT-konsultföretag med mer än 3000 anställda. Teleca OSS AB utvecklar 
stödsystem för företag främst inom telekombranschen. Stödsystemen är oftast processtyrda 
och i stor utsträckning automatiserade, med kopplingar till kundernas interna och externa 
infrastruktur. 
 
Varje stödsystem är unikt eftersom att dess yttre arkitektur styrs av olika faktorer som är 
unika för varje kund. Stödsystemet måste anpassas för den speciella målmiljö som gäller för 
varje kund och dess intressen. Varje kund har sin speciella tekniska infrastruktur med servrar, 
nätverk, programvaror och kommunikationsteknologier sedan tidigare som det nya 
stödsystemet måste anpassas till och mycket arbete läggs ner på just integrations-
problematiken. I dagens läge är det mer sällan som de befintliga förutsättningarna tillåts 
förändras utan det är det nya systemet som måste anpassa sig. 
Systemets inre arkitektur däremot styrs oftast av den eller de produkter för processtyrning 
som väljs för implementationen. Den inre arkitekturen kan därför anses vara mer generell och 
återanvändbar och bygger på erfarenheter från andra stödsystem samt forskning på området. 
Produkterna för processtyrning som används är tredjepartsprodukter som är specialiserade för 
uppgiften. Dessa produkter har mängder av färdiga moduler som räcker i viss utsträckning 
men sedan tillkommer, nästan uteslutande alltid, speciallösningar och anpassningar. 
 
Behovet av stödsystem kommer från kundernas affärsprocesser: Vilka produkter/tjänster 
leverera vi? Hur gör vi det? I vilken ordning utför vi våra arbetsuppgifter? Vem gör vad? 
Traditionellt har affärsprocesserna på ett företag varit kopplade till de oftast fristående system 
som finns på företaget och de människor som finns där, inte tvärt om. I bästa fall har 
systemen kunnat kommunicera med varandra punkt-till-punkt. Ett gränssnitt för varje annat 
system som man vill kunna kommunicera med. Utvecklingen har sedan fortsatt till att man 
har börjat integrera systemen (och människorna) med varandra så att de kan utbyta 
information och punkt-till-punkt förbindelserna har ersatts av teknologier som medger att alla 
systemen kan kommunicera med varandra med endast ett gränssnitt. 
Den senaste trenden är att varje system inte ska ha ett gränssnitt som alla andra kan använda, 
systemen ska tillhandahålla tjänster och funktioner. I och med introducerandet av tjänster och 
funktioner har man kunnat vända på förhållandet, att det är affärsprocesserna som styr 
systemen och människorna. På sätt får man bättre kontroll på vad man gör och hur bra man 
gör det. 
 
Hur man testar stödsystemen förändras i och med införandet av tjänster och funktioner i 
systemen. Vikten av att testa är fortfarande stor men fokus på vilka tester som utförs flyttas 
till nya områden som kan vara främmande mark för många. 
I försök att underlätta och anpassa testandet av de stödsystem som utvecklas på Teleca OSS 
AB har företaget flera gånger tidigare tagit fram olika testprogram. Dessa testprogram har 
varit specialiserade och anpassade för ett specifikt stödsystem och har inte varit speciellt 
återanvändbara i någon större utsträckning för andra stödsystem som har utvecklats för andra 
kunder. Tid och erfarenheter har därför inte kunnat utnyttjas på ett bra och effektivt sätt.  
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Genom att ta fram ett testverktyg som är designat för att vara generellt, utbyggbart och 
anpassat för den typen av tester som man vill utföra hoppas man kunna spara tid och utföra 
bättre och effektivare tester. Även om det finns ”färdiga” testverktyg på marknaden så kräver 
de en hel del programmering och/eller konfigurering. Med beaktandet av licenskostnader, 
supportmöjligheter och andra tekniska begränsningar är därför sådana program inget 
självklart val (särskilt när det kan ta lika lång tid att själv låta utveckla ett testverktyg från 
början). Enligt Edward Kit [7] köps många testverktyg ad hoc för att lösa ett kortsiktigt behov 
och en konsekvens av det blir att de senare inte kommer att användas utan endast blir ett 
dyrköpt experiment.  
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3 Testning av ett program 
Det finns en mängd olika slags tester att välja mellan när man ska testa ett program.  
Beroende på faktorer som testobjekt, kravställning, kunskap, risker och så vidare väljer man 
ut de tester som kan ge acceptabel täckning och resultat. Att ha nått acceptabel täckning och 
resultat i sitt testande betyder inte att man har testat allt och har hittat alla fel och brister. 
Även efter de mest omfattande och rigorösa testerna får man räkna med att det finns gömda 
fel i programmet. En funktion som inte används så ofta kan innehålla felaktigheter som 
upptäcks först långt senare tack vare att det bara inträffar under väldigt speciella förhållanden. 
Det första och största målet med alla typer av test är därför att säkerställa att det inte finns 
några allvarliga brister och att de viktigaste funktionerna fungerar som de ska. 
 
De olika typerna av test testar med olika förutsättningar och infallsvinklar, på så sätt 
kompletterar de varandra. En typ av test kan inte helt ersätta en annan men eftersom att de 
oftast tangerar eller överlappar varandra kan betydelsen av en viss typ av test vara större eller 
mindre. Det viktiga är dock att testerna är systematiska; att de har ett känt syfte och utförs på 
ett bestämt sätt. Först då kan man få fram ett resultat av sina tester. 
 
Det första tillfället man letar efter fel är dock inte vid testning [16]. Innan dess har man 
möjlighet att leta efter krav- och designmissar genom att på olika sätt systematiskt granska 
och värdera de dokument som utgör underlaget till det som ska implementeras. Brister i krav 
och design kan vara mycket svårt och kostsamt att rätta till senare i utvecklingsarbetet.  
Även själva koden kan granskas för att hitta felaktigheter i logik och struktur innan den 
kompileras till ett körbart skick. 
Till sin hjälp i testandet kan man ha mer eller mindre avancerade verktyg och med olika 
inriktning i testprocessen. I tabellen nedan visas en uppställning av olika områden som 
testverktyg kan användas inom enligt John Watkins [8]. 
 

• Testutförande Det kanske mest uppenbara verktyget som används vid själva 
utförandet av testerna. Ett verktyg som tex. har funktioner för 
att kunna spela in och spela upp sekvenser av de steg som 
utgör testerna och jämföra utfallet med förväntat resultat. 

• Test Management Verktyg för att planera testerna (hur, var, när och av vem ska 
testerna utföras), följa upp testresultat, koordinera resurser och 
hålla reda på dokumentation. 

• Debugger Verktyg som låter utvecklaren eller testaren att, rad för rad, gå 
igenom koden. 

• Kodanalys Verktyg som bland annat kontrollerar koden så att korrekt 
syntax är använd, att logik utförs i kronologisk ordning och 
anger hur stor del av den totala skrivna koden som blivit 
testad. 

De två första områdena är applicerbara genom hela testprocessen medan de övriga i stort sett 
enbart är användbara i enhets- och integrationstesterna när testernas fokus fortfarande är på 
koden, inte funktionerna.  
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4 Testbegrepp 
Detta kapitel tar upp några av alla tillgängliga typer av test utifrån de testtyper som är mest 
utnyttjade på Teleca OSS AB idag och som kan härledas till traditionell testning av program. 
De olika typerna av test utförs i steg så att man successivt bygger upp systemet till en allt 
större enhet, från enskilda rader kod till ett färdigt system. Kunskap om hur noggrant och 
omfattande som föregående testtyper har utförts kan ha stor betydelse för nästa testtyp och 
även vad föregående testtyp täcker för område. Viktigt att känna till är nämligen att det inte 
finns några skarpa gränser mellan de olika testtyperna. Testtyperna har olika kärnområden 
men syfte, mål och utförande kan ha likheter med närliggande testtyper och det gör att det 
finns en gråzon mellan de olika testerna och att de går in i varandra. 

  
[Figur 2] Bild över den sekvens som de olika testtyperna normalt utförs i. 
 
Alla tester kan klassificeras i en av de två kategorierna ”white-box” och ”black-box” enligt 
Info-tech research group [6]. Vid white-box testerna har man kunskap och tillgång till den 
logik och kod som testas och kan se hur resultatet skapas. Black-box testerna, där de flesta 
testteknikerna ingår, genomförs utan någon kunskap om den interna designen och utgår från 
krav och funktioner. 
Vidare så kan utförandet av de två kategorierna realiseras med hjälp av olika typer av 
testtekniker. John Watkins [8] talar om tre större grupper av testtekniker; generella (högnivå 
tekniker som kan appliceras på de andra testteknikerna som till exempel white-box/black-
box), funktionella (tekniker som verifierar att testobjektet uppfyller de funktionella kraven 
som till exempel statisk testning) och icke-funktionella (tekniker som verifierar att 
testobjektet uppfyller de icke-funktionella kraven som till exempel konfigurations- och 
installationstestning), som i sin tur innehåller olika typer av test, se nedan. Testtekniker är 
dock inget som penetreras djupare i detta arbete. 
 

Testtyp White-box Black-box 
Enhetstest X  
Integrationstest  X 
Funktionstest  X 
Systemtest  X 
Acceptanstest  X 

  [Tabell 1] Tabell över testtypernas kategoritillhörighet. 

4.1 Enhetstest 
Enhetstest (engelska UnitTest) testar den kod som skrivs och ingår i kategorin ”white-box”-
test. Enhetstest utförs normalt av utvecklaren genom att anropa de egenutvecklade klasserna 
och metoderna med värden och sedan verifiera det resultat som returneras. Utgångspunkten 
för vilka värden som ska användas vid testet är själva implementationen av funktionerna, det 
vill säga själva koden. En viss programkod kan som exempel implementera jämförelsen av 
vilket som är det största av två tal. Eftersom att koden som ska testas finns tillgänglig är det 
oftast relativt lätt att välja vilka testvärden som behöver användas. I fallet med jämförelsen av 
två tal väljer man kanske att testa så att logiken klarar av att ge korrekt värde för olika 
kombinationer av två tal.  

Integrations- 
test 

System- 
test 

Acceptans- 
test 

Enhets- 
test 

Funktions- 
test 
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Även om målet med enhetstest är att testa alla rader kod brukar man inte testa metoder och 
funktioner som är ”to-small-to-break”, det vill säga metoder som utför triviala uppgifter. En 
trivial metod kan t.ex. vara att addera två tal som indata till metoden och sedan returnera 
resultatet. Rätt använt blir enhetstesterna en slags dokumentation av koden som alltid är ”up 
to date”. Det underlättar i sin tur när man t.ex. ska göra refactoring av koden. 
Ett populärt ramverk för enhetstest i Java är JUnit [4] med vilket man kan skapa test som är 
automatiserade och möjliga att återskapa. Testerna sker utifrån statisk testdata och ingen 
interaktion med testaren krävs. 

4.2 Integrationstest 
Integrationstester testar hur moduler i testobjektet fungerar tillsammans och hur de fungerar 
som en logisk programdel. Definitionen av vad som är en modul kommer snarare från 
testobjektets design och implementationsteknologi än själva koden. 
Utgångspunkten för denna typ av test är gränssnitt och datastrukturer, inte hur logiken bakom 
är implementerad. Denna typ av test är beroende av hur modulens gränssnitt ser ut 
(gränssnittet är en följd av hur den underliggande logiken är implementerad och som testades 
av enhetstestet) men bryr sig egentligen inte om huruvida koden använder sig av heltal eller 
flyttal utan är mer intresserad av att se till att alla andra moduler är anpassade efter det 
gränssnitt som valts för metoden. En viss kännedom om logiken bakom kan dock vara till 
hjälp vid valet av testdata eftersom att man lättare kan förutspå vilka tester som ger bäst 
resultat. Kännedom av att en modul använder sig av heltal eller flyttal kan motivera varför 
man ska välja testvärdena 1.3 och 4.5 och inte 1 och 5 som kanske annars hade valts. 
Eftersom testet görs utan kännedom om hur logik eller information är implementerad tillhör 
denna typ av test kategorin ”black-box”-test. Det man vet är det förväntade resultatet av en 
viss indata. 
Integrationstest kan ha olika faser beroende på typ av system och om testobjektet är nytt eller 
om det handlar om att lägga till nya moduler. Ett helt nytt system kan initialt vara svårt att 
testa eftersom det till att börja med inte finns något att bygga vidare på och testa emot [11]. 

4.3 Funktionstest 
Funktionstestet testar systemet som en helhet utifrån de funktionella krav som ställs. Testerna 
ska säkerställa att systemet uppför sig som förväntat och att det fungerar tillsammans med 
andra system utifrån specifikationerna för systemet. Även om funktionstesterna omfattar 
interaktion med andra system så ingår till exempel inte prestanda eller tillgänglighet i de 
funktionella testerna. Sådana tester brukar benämnas ”lasttest” och utförs som en separat 
testtyp. 
Till skillnad från enhetstesterna så är funktionstesterna skrivna utifrån ett användarperspektiv 
för att bekräfta att systemet gör vad användaren förväntar sig att det ska göra. 
Eftersom funktionstesterna inte har någon relation till hur de olika funktionerna är 
implementerade ingår denna typ av test i kategorin ”black-box”. Om funktionen som ska 
testas ska kunna sortera en lista med tal i nummerföljd så spelar det inte så stor roll om detta 
är implementerat i form av bubbelsortering eller en binärsortering, huvudsaken är att listan 
blir sorterad på ett korrekt sätt. 
 
De två ledande kommersiella leverantörerna av testverktyg på marknaden enligt John Watkins 
[8] är Mercury Interactive och Rational Software (numera en del av IBM) som båda har en hel 
svit av olika testverktyg för olika ändamål och med olika inriktningar. Mercurys verktyg 
inriktat på funktionella tester heter WinRunner program och IBM´s motsvarighet heter 
Rational Functional Tester. Båda programmen är väldigt omfattande och innehåller funktioner 
för bland annat skriptspråk, inspelning/uppspelning av tester, hantering av testdata, 
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automatisering av tester samt kopplingar till andra program som kan vara av värde för dem 
som testar. 
 
Det finns även icke-kommersiella alternativ till Mercurys och IBM’s testverktyg. JFunc [3] är 
ett gratis alternativ som är en påbyggnad av ramverket JUnit och som försöker adressera de 
funktionella testerna. I stora drag handlar det om att man grupperar sina JUnit-tester så att 
sekvenser av tester med beroenden sinsemellan kan göras. JFunc erbjuder inte samma mängd 
funktioner som de båda kommersiella verktygen som nämnts tidigare men är ändå väldigt 
användbart i sin enkelhet. 
Enligt Jeff Canna [14] finns det inte någon motsvarighet till JUnit för funktionella tester (så 
som JUnit är för enhetstester) och finns inget annat applicerbart ramverk får man ta fram ett 
sådant på egen hand. 
Funktionstester kommer att vara den typ av test som detta arbete fokuserar sig på. 

4.4 Systemtest 
Systemtester testar om systemet fungerar enligt de övergripande specifikationer/krav som 
tagits fram för systemet. Med övergripande specifikationer/krav menas de syften och mål som 
satts upp för systemet. Funktionstesterna utgår från detaljerade specifikationer över vad 
systemet ska klara av medan systemtestet utgår från målen. Systemtest är dock precis som 
funktionstesterna ett ”black-box”-test. Att ta fram tester för dessa mål är inte lätt eftersom de 
inte finns i någon ”färdig” form då måldokument inte innehåller tillräckligt detaljerade 
beskrivningar. Det är också därför som systemtestning sedan länge är både det mest 
missförstådda och svåraste typen av test [9]. 
Vid systemtester testas hela systemet från end-to-end där flödet med in- och utdata testar 
funktioner som spänner över och mellan de olika komponenterna i systemet.  

4.5 Acceptanstest 
Acceptanstest är till för att bedöma om det färdiga systemet uppfyller de ursprungliga kraven. 
Till skillnad från de andra testtyperna utförs acceptanstesterna inte normalt av utvecklarna 
eller deras testorganisation utan av kunden och slutanvändarna. Syftet med testerna är inte 
heller att hitta och påvisa fel i systemet utan att visa på att det är tillräckligt och fungerar som 
det är tänkt. 

4.6 Regressionstest 
Regressionstest är en värdefull testprocess för att kontrollera ett system efter att man gjort 
ändringar [1]. Denna testtyp är en generell typ av test som, oberoende av testkategori och 
testtyp, syftar till att upprepa andra tidigare genomförda tester i delar eller i sin helhet. 
Regressionstest är alltså tillämpbar på bägge kategorierna ”white-box” och ”black-box”. 
För att få en tillräckligt bra regressionstest finns det för detta ändamål ett antal metoder och 
tekniker. Exempel på sådana är [1]; 

• Retest-all där alla icke förlegade testfall görs om 
• Regression test selection där alla testfall förutom de som inte kan ha påverkats av 

ändringar i kod/funktionalitet görs om  
• Test suite reduction där man som i regression test selection gör om de icke förlegade 

testfallen men där man samtidigt permanent tar bort de förlegade testfallen 
• Test case prioritization där man prioriterar den ordning som testfallen bör köras 

baserat på testkriterier. 
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5 Syfte och avgränsningar 
Att konstruera ett program för test som omfattar och täcker in alla typer och aspekter av 
testande, från framtagandet av krav, till installation och drifttagande är något av en orimlighet, 
kanske en omöjlighet. För varje tänkbar testtyp behöver man ta hänsyn till faktorer som till 
exempel framtagande av krav, testutformning, testplanering, genomförande och resultat-
behandling. Varje sådan faktor har i sin tur relationer till andra faktorer inom samma, och 
andra, testtyper.  
 
Arbetets övergripande syfte är att undersöka hur ett testprogram bör utformas för att  

• vara återanvändbart, 
• använda sig av vedertagen kunskap inom området och 
• enkelt och snabbt kunna anpassas för olika typer av system 

 
Med att vara återanvändbart menas att testprogrammet ska vara uppbyggd kring en arkitektur 
som är flexibel och att arkitekturen inte ska vara knuten eller integrerad med det system som 
testas. Vidare så avses det att med olika typer av system att testprogrammet ska kunna testa 
program med olika typer av användningsområde och tekniker. Teoretiskt ska testprogrammet 
klara av att testa ett kundhanteringsprogram så väl som ett program för lagerhållning. 
 
Efter undersökningen ska en prototyp för ett sådant testprogram tas fram. Bakgrunden till 
arbetet är att få fram underlag till vad som kan underlätta och anpassa testandet av de 
stödsystem som utvecklas. Arbetet har fokuserats på utförandet av funktionella tester, dels 
eftersom att trenden går mot att stödsystem ska kunna erbjuda tjänster och funktioner och dels 
för att ett smalare område kan penetreras bättre än om hela spektrat av testningen angrips. 
Fokus på utförandet av testerna innebär i sin tur att framtagandet av testfall och testsviter inte 
är en del av arbetet utan antas vara gjort tidigare. Det antas också att testobjektets beteende 
och utseende i form av interaktion med andra objekt är definierat i testfallen eller i annan 
lämplig form. 
 
Området som testprogrammet ska vara anpassat för är funktionstester av ett automatiserat 
system men det finns inget krav på att det framtagna testprogrammet ska vara automatiserat. 
Från Svenska Akademins ordlista [19] är definitionen att något är automatiserat om det 
handlar utan kontroll av viljan. För detta arbete är detta utökat så ett automatiserat system är: 
ett system som saknar eget GUI och därmed inte har någon människa som primär aktör. 
Systemet kommunicerar endast med omvärlden med olika API och interface. Indata från ett 
API eller interface kan resultera i flöden av anrop enligt fördefinierade regler till de API och 
interface som finns tillgängliga. Eftersom testobjektet är ett automatiserat system finns det 
därmed ingen eller mycket liten interaktion mellan användare och det automatiserade 
systemet i någon typ av GUI. Testprogrammet kommer därför inte utformas för att kunna 
testa utseende eller funktionalitet av GUI:n som annars eventuellt kunde ha funnits för 
testobjektet. 
 
Arbetet kommer att utföras på Teleca OSS AB som kommer att föreslå lämpligt testobjekt 
och programmeringsarbetet kommer att göras i Java. 
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6 Metod 
Studiens metod är att genom litteratursökning ta reda på hur ett testprogram bör vara utformat 
i form av kriterier och rekommendationer i området test och som ligger inom de kriterier som 
är uppsatta i arbetets kapitel 5 om syfte och avgränsningar. Den andra delen av litteratur-
sökningen avser att finna information om hur programmet rent implementationsmässigt bör 
utformas. Dessa två delar ska sedan slås samman och resultera i en prototyp.  
 
Arkitekturen för testprogrammet kommer till stor del grunda sig på någon form att mönster 
för hur det rekommenderas att java-program byggs upp. Programmet kommer att successivt 
att byggas upp och kommer samtidigt att styras av syftet med programmet, det vill säga att 
utföra funktionella tester. 
 
Eftersom att det redan finns testprogram på företaget som används så kommer prototypen att 
jämföras med ett dessa befintliga testprogram. Jämförelsen görs för att kunna göra en 
utvärdering om prototypen uppfyller de önskade kriterierna bättre eller sämre än ett 
testprogram som existerar och används i ”skarpa” projekt.  
Jämförelsen kommer att göras av tre testpersoner. Dessa kommer att bedöma de båda 
programmen efter utvärderingsparametrar funna i studiens litteratursökning. Testpersonerna 
kommer att få ”klicka runt” i testprogrammet och prova att använda de olika funktionerna i 
prototypen i vad som skulle kunna vara ett tänkbart testscenario. Under tiden som 
testpersonerna undersöker prototypen kommer de att observeras och deras bedömningar 
kommer att dokumenteras efter ”tänk högt” tekniken beskriven av Sharp, Rogers och Preece 
[12] där de uppmanas till att hela tiden säga högt vad de tänker och gör. 
Testpersonerna är vana utvecklare och har tidigare använt sig av olika typer av testverktyg för 
att utföra test av egenutvecklade programvaror. 
Före undersökningen informeras testpersonerna om syftet med arbetet och deras roll samt hur 
undersökningen ska utföras. Testpersonerna kommer utifrån användarmanualen som finns i 
detta arbetes bilaga fritt testa prototypen och därefter försöka utföra ett par funktionella tester 
mot ett testobjekt. Testpersonerna handhavande och löpande kommentarer kommer att 
dokumenteras i en loggbok. Efter observationen kommer testpersonerna att kunna ge 
synpunkter på vad de tyckte om prototypen. 
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7 Resultat 
Resultatet av undersökningen som presenteras i detta kapitel är uppdelat i tre delar: 

1. litteratursökning för att få fram vad ett testprogram för funktionella tester bör klara av 
2. framtagandet av en prototyp som använder sig av kunskapen funnen i 

litteratursökningen 
3. användartestning för att ta reda på om prototypen är användbar ur ett 

användarperspektiv samt hur prototypen står sig i en jämförelse av ett annat 
testprogram som används för funktionella tester  

 
Undersökningen visar att med en relativt enkel design går det att ta fram ett testprogram som 
är applicerbart på flera typer av test, inte bara funktionella, och som dessutom ger mycket 
valuta för pengarna (och nedlagd tid). 

7.1 Litteratursökning 
Sökningen efter litteratur har utförts med hjälp av följande söktjänster: 

• Google, URL: http://www.google.se  
• ACM (Association for Computing Machinery) Digital Libray, URL: 

http://portal.acm.org/portal.cfm 
• IEEExplore, URL: http://ieeexplore.ieee.org/ 
• VEGA, Malmö högskolas bibliotekskatalog 
• Cambridge Journals Online 

 
Som nyckelord i sökningarna i respektive databas har använts (både i svensk och engelsk 
översättning): 

• Testning/Testing 
• Funktionella/Functional 
• Mjukvara/Software 
• Metoder/ Methods 
• Simulering /Simulation 

 
Utgångspunkten var att sökningarna skulle delas upp på respektive nyckelord men 
svarsfrekvensen av irrelevanta svar visade sig vara alltför stor. Sökningarna gjordes därför 
med en kombination av de olika nyckelorden. 
Av den mängd sökresultat (>150 per sökkombination) som detta innebar förkastades de flesta 
artiklarna/böckerna baserat på innehållet i deras abstract. Dessa artiklar/böcker kunde 
förkastas i nästan samtliga fall eftersom de antingen handlade om hårdvaruutveckling eller var 
skrivna för specifika programspråk som användes för drygt två decennier sedan. 
Återstoden litteratur blev drygt 20 artiklar och 8 böcker. Av dessa har 7 böcker och samtliga 
artiklar använts som stöd vid framtagning av prototypen medan en bok använts som stöd vid 
användartestningen. En del av litteraturen är funnen på Internet. I dessa fall handlar det till 
största del om sådana referenser och litteratur som inte finns i tryckt form. 
 
Litteraturen på området för testning av mjukvaror visar att det finns en mängd olika typer av 
test och definitioner av dessa. Förutom själva definitionerna finns det också en mängd 
metoder och metodiker för stöd för genomförandet av respektive test. 
Om man enbart fokuserar på själva testerna kan man sålla fram en handfull tester som 
tillsammans kan ge en någorlunda god täckning av test i ett utvecklingsprojekts olika faser, 
från början till slut. Dessa tester kan sedan realiseras med hjälp av några olika testverktyg som 
är specialiserade på respektive typ av test. 
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Vad gällande de funktionella testerna så ställer JFunc [3] fyra frågor om huruvida det man ska 
göra är funktionella tester eller inte. Utifrån dessa frågor framkommer också kraven på vad ett 
testprogram för funktionella tester behöver klara av: 

1. Är sekvensen som testerna utförs i viktig? 
2. Behöver/Vill du ha få mer resultat än endast ”Misslyckande/Fel”? 
3. Strular du med hårdkodad testdata när du egentligen vill ha möjlighet att variera den 

testdata som du ska använda efter behov? 
4. Måste du förbereda testdata för hand? (eg. du kan inte dynamiskt generera testdata) 

Dessa frågor är i första hand ställda till personen som ska testa och ta fram testdata än till den 
som ska koppla ihop testprogrammet med testobjektet. Frågorna säger därför mer om hur 
testprogrammets användargränssnitt ska se ut och ge stöd för än om det gränssnitt mellan 
testprogrammet och testobjektet som också måste tas fram. Funktionella tester skrivs utifrån 
användarens perspektiv (en användare kan vara ett annat system och inte nödvändigtvis en 
person) och därför behöver användaren vara delaktig och aktiv i det som händer under 
testgenomförandet. Eftersom personerna som genomför funktionstester snarare tillhör 
kategorin testare än utvecklare så får inte användargränssnittet ställa några högra krav på 
programmeringskunskaper. Som lösning på de frågor som ställts ovan har en prototyp med 
följande lösning tagits fram av mig. 

1. Sekvensen av testdata som ska matas in och ut ur testobjektet styrs av de separata 
testspecifikationer som har tagits fram av testaren. Hur testdata och testspecifikationer tas 
fram är inget som är knutet till ett speciellt testprogram och bör därför vara framtagna i 
förväg. Testprogrammet behöver dock ge stöd för att kunna visa den sekvens som blivit 
resultatet av testet. Genom att i tur och ordning skriva in och sända iväg testdata som 
stämmer överens med specifikationen i textediteringsfältet i testprogrammet till ett utpekat 
testobjekt och sedan vänta på svar, kan man i testprogrammets användargränssnitt följa 
sekvensen i listan över skickade och mottagna meddelanden i kronologisk ordning. Detta 
kan sedan jämföras med sekvensen i testspecifikationen. 

2. Med ett textediteringsfönster som presenterar de meddelanden som har mottagits av 
prototypen från testobjektet kan man få ut mesta möjliga information från det anrop som 
gjorts eller tagits emot. Eftersom funktionella tester vänder sig till användaren så är 
tydligheten viktig. 

3. Genom att använda sig av ett textediteringsfönster är det fritt för testaren att skiva in och 
använda sig av valfri testdata. Testdatan kan, förslagsvis, ändå vara förberedd på annat 
ställe så att det går enkelt och snabbt att klistra in med hjälp av ”copy-paste”, till exempel 
direkt från testspecifikationen. Testaren får stor möjlighet att variera testdatan men har 
ändå möjlighet att åtnjuta konstanter om så önskas. 

4. Om testdatan ständigt behöver uppdateras och möjligheten till automatgenerering inte 
finns kan hårdkodad testdata vara alltför tidsödande och otymplig. Ett scenario skulle 
kunna vara att indata för testerna måste komma från ett annat system där man först 
manuellt måste skapa en beställningsorder. Det unika ordernumret som behövs för 
testerna finns inte tillgängligt på något annat sätt förutom via skärmdumpar. 

Ett gränssnitt för testprogrammet och testobjekten som ska vara återanvändbart och enkelt och 
snabbt kunna anpassas för olika typer av system behöver i så stor utsträckning som möjligt 
vara oberoende från testobjektet. I synnerhet för att snabbt och enkelt kunna anpassas behöver 
det bestå av så få metoder som möjligt. Ett allmänt använt Java mönster (engelska: pattern) 
för att lösa sammanlänkningen av två program med olika metodnamn är det strukturella 
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adaptermönstret [5]. Testobjektens gränssnitt är på förhand okänt men genom att utnyttja arv 
och interface i Java’s adaptermönster löses detta enkelt. För tydlighetens skull har detta 
resulterat i två Java interface, ett för testobjekten och ett för testprogrammet med totalt endast 
tre metoder. Två metoder för överföringen av information mellan programmen och en metod 
för att länka dem samman. 
 
Ett standardiserat interface som använder objekt vid utbytandet av data enligt dagens 
objektorienterade synsätt vore bäst men i floran av gamla system och deras föråldrade 
gränssnitt blir detta svårt och tidskrävande. En kompromiss har i detta fall varit att använda 
XML som ett sätt att ”objektifiera” gränssnitten. Detta gör i förlängningen det också lättare 
för användaren att mata in data och ta del av resultaten. 
 

7.1.1 Automatisering av testverktyg 
Ska då ett testverktyg automatiseras eller inte? De största verktygen på marknaden som har 
stöd för funktionella tester har också stöd för någon typ av automatisering av testandet, allt 
ifrån generering av testdata utifrån specifikationer och krav till generering av testrapporter 
från testresultaten.  
Fördelarna med automatiserade tester är flera. De kan till exempel utföras snabbare och fler 
variationer kan användas, de utförs på identiskt sätt varje gång, regressionstestning 
underlättas och testarna blir uppmuntrade till att formalisera testprocessen. Att automatisera 
testerna är dock inget måste och har även ett pris som man bör beakta innan arbetet påbörjas. 
Testverktygstillverkaren Mercury Interactive talar i sin artikel som handlar om automatisering 
av funktionella tester [17] om att ”hårda” kostnader för införskaffandet av testverktyg och 
hårdvara, arbetskostnader (egen personal och/eller konsulter), utbildning och ledtider bör 
vägas mot de ”mjuka” fördelarna som, förutom de fördelar nämnda ovan, inkluderar saker 
som: mer tillfredställd och motiverad personal, en nöjd kund och ett rykte om att leverera 
robusta mjukvarusystem. 
Testverktyg, oberoende av testtyp, med automatiseringsfunktioner har, enligt Mercury i en 
artikel om testning av affärslogik [18], genomgått flera generationsskiften sedan 
introduktionen för drygt 15 år sedan. Första generationen var verktyg som arbetade 
hårdvarunära och kunde spela in och spela upp enskilda knapptryckningar. Testerna var enkla 
att skapa men var begränsade i valideringsmöjligheterna och testerna var svåra att underhålla. 
Andra generationen kunde spela in händelser och presentera dem som flöden (engelska: 
scripts). Valideringsmöjligheterna blev mer omfattande men fortfarande var testerna svåra att 
underhålla eftersom att ändringar i testobjekten kunde orsaka att stora mängder av testerna 
måste uppdateras. Dagens tredje generation, som kom ungefär 2001, använder sig av 
”ramverk”. Ramverken ligger som ett abstrakt lager ovanpå testflödena så att flera olika steg i 
ett testflöde kan grupperas ihop till en funktion, till exempel ”Logga på”. Med testramverk har 
testandet kunnat flyttas till personer utan teknisk bakgrund och det har också lett till en ökad 
produktivitet bland testarna. 
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7.2 Prototyp 
Prototypen till testprogrammet är uppdelad i två funktionella moduler: 

1. Gränssnittsmodulen – gränssnitt mot testobjektet 
2. GUI – gränssnitt för användaren av prototypen 

Uppdelningen i moduler separerar testprogrammet i två funktionella block och som vardera 
består av flera javaklasser. Uppdelningen i två block gör det lättare att senare modifiera 
testprogrammets funktionalitet.  
 

 
[Figur 2] Klassdiagram över testprogrammets prototyp med två interface mot de fingerade 
testobjekten SystemInterfaceX och SystemInterfaceY som bägge utnyttjar JMS som 
kommunikationsteknologi. Beskrivning av klasserna finns i bilagans kapitel 2. 

7.2.1 Gränssnitt 
En aktör är en person eller system som interagerar med testobjektet (jämför med aktör/actor i 
UML [13]). Varje aktör för ett testobjekt representerar ett eller flera gränssnitt men flera 
aktörer kan också dela ett och samma gränssnitt. Prototypen kan hantera obegränsat antal 
gränssnitt (och testobjekt) och begränsas bara av hårdvaran som prototypen körs på.  
 
För att inte bli begränsat så måste gränssnittsmodulen hantera både den synkrona och 
asynkrona kommunikationsmetoden. Den synkrona kommunikationsmetoden innebär att en 
klient anropar en server och väntar på ett svar. Under tiden som klienten väntar på svar så 
utför den inget annat arbete. Denna typ av kommunikation lämpar sig därför bäst för anrop 
som tar kort tid i anspråk. Exempel på en synkron tillämpning är när saldot på ett kreditkort 

1. Gränssnittsmodul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. GUI 



19 (34) 

kontrolleras innan köp i en butik. Till skillnad mot den synkrona metoden så väntar en klient 
som använder sig av den asynkrona inte på något svar från servern, antingen för att klienten 
inte kan eller helt enkelt för att klienten inte vill. E-post är ett exempel på en tillämpning som 
använder sig av den asynkrona kommunikationsmetoden.  
Kommunikationsteknologier som till exempel RMI (synkron), CORBA (synkron) och JMS 
(asynkron) som samtliga finns tillgängliga för programmeringsspråket Java kan härledas till 
en av de två metoderna [15]. 
 
Gränssnitten laddas via det grafiska gränssnittet och länkas till Mediatorklassen som hanterar 
signaler mellan GUI- och gränssnittsmodulen. Testprogrammet tillhandahåller inga färdiga 
gränssnitt för någon kommunikationsteknologi. Varje gränssnitt för testobjektet måste 
utvecklas separat för att hantera de unika egenskaper varje gränssnitt har. Generella klasser 
för olika kommunikationsteknologier kan dock ligga till grund för flera gränssnitt. 
JMSSystemInterfaceklassen i figur 2 är exempelvis en basklass för gränssnitt som skulle 
kunna utnyttja JMS som kommunikationsteknologi. 
 
Det enda kravet för gränssnitten som ska laddas är att det implementerar interfaceklassen 
SystemInterface. Interfaceklassen består av ett antal generella metoder som möjliggör att 
gränssnittet stödjer funktionalitet som det grafiska gränssnittet kommer att behöva utnyttja. I 
sin tur implementerar testprogrammet interfacet ExTesterInterface med metoder för att kunna 
ta emot data. 
 
SystemInterface klassen består av metoderna 

• sendMessage – Tar emot anrop från prototypen till gränssnittet 
• validateMessage* – Kontrollerar att meddelandet som ska skickas är korrekt 
• getName* – Returnerar namnet på gränssnittet (används vid presentation av 

meddelanden) 
• getVersion* – Returnerar versionsnumret på gränssnittet (används vid presentation av 

meddelanden) 
• getProperties* – Returnerar konfigurerbara parametrar för gränssnittet 
• setProperties* – Tar emot uppdateringar av konfigurerbara parametrar 
• registerTestSystem – Registrerar testprogrammet med gränssnittet så att 

testprogrammet vet vilka gränssnitt som är aktiva instanser. 
• close* – Stänger ner gränssnittet på ett kontrollerat sätt 
• toString* – Returnerar representationen av gränssnittet som en sträng 

* Metoder som lagts till för att utöka prototypens funktionalitet. Endast metoderna 
sendMessage och registerTestSystem är nödvändiga i ett minimalt utformat gränssnitt. 
 
ExTesterInterface klassen består av metoden 

• publishMessage – Tar emot anrop från gränssnitt till prototypen. 
 
Beroende på hur gränssnittet fungerar kan man använda sig av ett singelton pattern [5] för att 
undvika att flera instanser av gränssnittet är igång samtidigt. 
 
Beskrivning av samtliga klasser i prototypen finns i kapitel 2 i bilagan. 
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7.2.2 GUI 
Det grafiska gränssnittet för testprogrammet är uppbyggt med hjälp av ett Mediator pattern 
[5] och består i sin grundkonfiguration av (se figur 3 där de olika punkterna är utmärkta): 

1. Möjlighet att importera och ta bort gränssnitt mot olika testobjekt 
2. Fält för inmatning av testdata och presentation av resultat 
3. Möjlighet att skicka meddelanden till valt testobjekt 
4. Lista på skickade och hämtade meddelanden till och från testobjekt 
5. Möjlighet att rensa bort skickade och hämtade meddelanden 
6. Separat presentation av respektive gränssnitt 
 

 
[Figur 3] GUI tillhörande testprogrammets prototyp 
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7.3 Användartest 
För att utvärdera om prototypen är användbar ur ett användarperspektiv fick ett antal 
testpersoner prova att använda prototypen och utföra ett antal moment mot några testobjekt. 
Testobjekten bestod av dels två fingerade system som enbart skickade hårdkodade svar på alla 
anrop och dels ett riktigt system som utvecklats åt en kund till företaget. 
Innan testerna började hade jag förberett en konfigurationsfil med två fingerade testsystem så 
att dessa skulle kunna vara tillgängliga för prototypen. 
 
Innan användartestet påbörjades fick testpersonerna läsa igenom användarmanualen för 
prototypen (bilagan kapitel 1) för att få en uppfattning om vilka funktioner som fanns 
tillgängliga i prototypen. Eftersom jag inte tidigare pekat ut vart den förberedda 
konfigurationsfilen fanns i filsystemet fick jag hjälpa till med detta innan testet kunde börja. 
Därefter fick de börja med att fritt klicka runt och prova de olika funktionerna som fanns 
beskrivna i användarmanualen. 
Det fanns ingen given mall för i vilken ordning som testpersonerna skulle testa de olika 
funktionerna men en ordning som föll sig naturlig var att; ladda ett gränssnitt, skicka ett 
meddelande och ta emot ett svar, titta på de skickade och mottagna meddelandena och 
avslutningsvis ta bort något av gränssnitten. De olika funktionerna kunde sedan fortsätta att 
testas i slumpmässig ordning.  
 
Testpersonerna verkade inte ha några större problem med att skicka nya meddelanden till 
något av de två testsystemen eller titta på de meddelanden som tagits emot. Dock ansågs det 
lite otydligt att det stora textfältet var till för både inmatning och presentation av 
meddelanden. 
Prototypen skickar bara meddelanden till det testsystem som är markerat i listan på 
programmets vänstra sida. Beroende på hur testpersonerna hade klickat runt tidigare så hände 
det att inget testsystem var markerat och då hände inget när meddelandet skulle skickas. Efter 
en upplysning om detta från min sida så upprepades inte problemet. 
 
Efter introduktionen med de två fingerade testsystemen skulle testpersonerna prova att testa 
mot ett riktigt system. Systemet som skulle testas är en dokumenthanteringsserver. Från en 
klient kan man genom anrop till serven bland annat spara, hämta, ta bort och ändra på 
dokument av olika typ. Klienten kommunicerar med servern med hjälp av RMI. 
Dokumenten som lagrats kan sedan ges åtkomst från en webbläsare via en URL som 
returneras när man sparar ett dokument från klienten. 
Eftersom varje testsystem kräver sin egen uppsättning av parametrar och värden utifrån de 
funktioner som testas så var jag tvungen att upplysa testpersonerna om de steg de behövde 
utföra för att kunna genomföra testet. Jag hade i förväg förberett mallar med parametrar för de 
olika meddelanden som testsystemet kunde ta emot. Mallarna innehåll till exempel parametrar 
för att ange dokumentets namn, läs och skrivrättigheter, rubrik och även innehållet i själva 
dokumentet. Testpersonerna kunde sedan, utifrån mallarna, egenhändigt ändra de värden som 
skickades. Kommentaren från en av testpersonerna om att det var ”fräckt” att kunna skapa 
egna dokument på servern direkt från prototypen var snarare uttryck för funktionen i 
dokumenthanteringsserver än i prototypen men gav ändå ett intryck av att testpersonen hade 
en bra känsla för funktionen som testades. 
Även testerna mot ett riktigt system gick bra och testpersonerna gav prototypen mestadels 
positiva omdömen. Historiken över skickade och mottagna meddelanden fick dock kritik 
eftersom den var dåligt formaterad och att den inte borde skriva ut det fullständiga 
meddelandet eftersom de blev svårförståligt. Istället föreslogs att varje meddelande skulle få 
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en slags rubrik eller åtminstone att texten på raden kortas ner. En annan kommentar var att det 
skulle vara bra med en hjälpfunktion för respektive gränssnitt så att man kan få reda på vilka 
parametrar som finns tillgängliga samt hur de skulle användas. Som prototypen såg ut var 
testpersonerna hänvisade till de mallar med testdata som jag förberett.  
Skillnaden mot de fingerade testsystemen var att dokumenthanteringsservern returnerade 
relevanta svar på de frågor som skickades och det gav, enligt testpersonerna själva, en bättre 
känsla för hur prototypen skulle kunna användas i praktiken. 
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8 Diskussion och slutsats 

8.1 Metod 
Att använda sig av försökspersoner för att testa prototypen fungerade bra. Att ge test-
personerna något konkret att arbeta med ger en annan typ av feedback än vad en ren pappers-
produkt kan ge och genom att observera deras testande och lyssna på deras kommentarer kom 
det fram problemställningar och synpunkter som jag kanske inte själv skulle ha kommit på, 
t.ex. hjälptexter för vilka kommandon som stöds av ett specifikt gränssnitt.  
Testpersonerna som användes hade tidigare erfarenhet av testning och var även vana 
programmerare. Den här kombinationen gav möjlighet att få kommentarer och synpunkter på 
inte bara prototypens grafiska gränssnitt och dess funktioner utan även på prototypens interna 
design och de speciella gränssnitt som prototypen använder sig av. Tiden var dock en 
begränsande faktor för testpersonernas deltagande. På grund av åtagande i andra projekt blev 
deras möjlighet att testa prototypen ganska begränsad. Testpersonerna var dock motiverade 
inför uppgiften och utförde testerna enligt de anvisningar de fick. 
Om tid hade funnits hade jag gärna sett att testpersonerna hade kunnat få möjlighet att själva 
implementera gränssnittet mot testsystemet. Det hade kunnat ge ytterligare information om 
dels hur lång tid det tar att komma igång med testning av ett nytt system, dels vilka funktioner 
som saknas i prototypen. 

8.2 Resultat 
Som nämnt i tidigare kapitel finns det en mängd olika typer av test att utnyttja vid sin testning 
och valet av testtyp/testtyper baseras mycket på situationen och vilka mål man har.  
Beroende på vilket typ av test man ska göra behöver man också olika typer av verktyg och 
hjälpmedel. 
 
För ett testobjekt som är automatiserat eller inte är skillnaden egentligen inte så stora med 
tanke på de funktionella testerna. Skillnaden ligger snarare i de testprogram som finns 
tillgängliga och deras förmåga att följa flöden i gränssnitt som inte är grafiska. De allra flesta 
kommersiella programmen har i sin grundutformning möjlighet att spela in och spela upp 
händelser i ett grafiskt gränssnitt men har dåligt stöd för att göra det samma i ett flöde med 
flera API och/eller interface inblandade samtidigt. 
 
Det som jag tror kan vara en stor bidragande faktor till att testning kommer igång så sent i 
utvecklingsarbetet är att det finns en omognad i vad testning innebär i form av tid och 
resurser. Att testning överhuvudtaget är eftersatt har däremot säkert ekonomiska förklaringar. 
Detta i sin tur gör att testfasen får för lite tid för genomförandet och då är ett enkelt och 
anpassningsbart testprogram som snabbt kan tas i bruk av stort värde. 
 
Valet för detta arbetes fokus föll på de funktionella testerna. Funktionella tester ligger enligt 
min mening centralt i skalan av tester och är väldigt viktiga eftersom att de är bryggan som 
får de enskilda delarna att samverka som en helhet. De ligger i ett område som ligger mellan 
de detaljerade enhetstesterna, där man testar ett programs minsta beståndsdelar utan någon 
relation till övriga beståndsdelar och systemtesterna som testar ett färdigt program, från 
början till slut, för att säkerställa att programmet kan utföra de funktioner som är 
specificerade. 
Förutsättningarna för enhetstest och systemtest är förhållandevis okomplicerade.  
Enhetstesterna ska testa all logik som finns i koden och systemtesterna ska testa syftet med 
alla funktioner beskrivna i specifikationerna. 
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Valet av just funktionella tester gjorde att prototypen blev lite ”bredare” än vad jag tror att 
t.ex. en inriktning på systemtester hade gjort eftersom implementationen av prototypens 
interface ligger i närheten av enhets- och integrationstest. 
 
Vad det gäller input till testtyperna finns det ett pågående arbete i UML 2.0 standarden kallat 
Testing profiles [10]. UML 2.0 Testing profiles ska utifrån UML modeller av ett system bland 
annat ta fram testdata och arkitekturen för de tester som ska utföras och sedan applicera detta 
på färdiga modeller och verktyg för test som till exempel JUnit. 
JUnit som exempel är dock främst ämnat för just enhetstester, inte funktionstester. JFunc ska 
som exempel däremot vara ett ramverk för funktionstester men JFunc är endast en utökning 
av JUnit och tillför, enligt min mening, inga större nyheter annat än att gruppera JUnittester. 
Detta är inte tillräckligt för utförliga funktionstester. 
 
Ett av målen för prototypen var att göra den så enkel som möjligt i sin grundutformning så att 
den enkelt och snabbt skulle kunde användas för test av ett system. Tanken från min sida var 
att förutsättningen för att kunna uppnå detta var att de interfaces som gränssnitten skulle 
behöva implementera skulle vara så enkla och få som möjligt så att man inte skulle behöva 
lägga ner så mycket tid på implementation. I fallet för det dokumenthanteringssystem 
(beskrivet i kapitel 7.3) som användartesterna genomfördes mot så tog det ca 1,5 timmar för 
mig att få fram ett fungerande interface vilket jag anser vara mer än acceptabelt. Anmärkas 
bör att jag i detta fall hade mer kännedom om interfacet för prototypen än om interfacet för 
dokumenthanteringssystemet eller dess funktioner. I ett verkligt fall hade troligen förhållandet 
varit det omvända men jag tror inte att det hade gjort någon större negativ tidsmässig skillnad, 
snarare tvärt om. 
 
Upplägget för prototypen var ett program som skulle kunna startas fristående från det system 
som skulle testas. Detta är en väsentlig skillnad från företagets andra testprogram som är 
starkt integrerat med systemet det ska testa. Fördelen med ett sådant upplägg är att man alltid 
har testprogrammet tillgängligt men det blir i sin tur svårare att återanvända. 
 
Prototypen visade sig fungera väldigt bra för de funktionella testerna av det testobjekt som 
valdes. Samtliga testpersoner lyckades med hjälp av prototypen att utföra och verifiera ett par 
funktionella tester och visa på att prototypen kunde uppfylla de fyra frågorna ställda i kapitel 
7. I en direkt jämförelse med det testprogram som företaget använder idag var det lättare att 
följa den sekvens data som skickas in och ut till testobjektet med prototypen. Framförallt var 
det lättare att följa data som skickas in till testobjektet. I företagets testprogram är man 
hänvisade till testobjektets loggar vilket är onödigt omständligt. 
En väsentlig skillnad mellan prototypen och företagets testprogram är att den senare enbart 
hanterar ett fördefinierat svar per metod/funktion. Det innebär att det inte kan hantera 
situationer där man vill att anrop till samma metod/funktion i testprogrammet ska besvaras 
med flera olika uppsättningar data, första gången med ”X” och andra gången med ”Y”. 
Om man tar med JFunc (som ej användes mot testobjektet i denna studie) i jämförelsen kan 
man utifrån funktionsbeskrivningarna ändå dra slutsatsen att JFunc är mer lämpad för statisk 
testdata som sällan behöver uppdateras. I Teleca OSS fall där de funktionella testerna är 
beroende av dynamiska flöden som ofta uppdateras är det viktigt att testdatan är dynamisk 
och enkel att uppdatera och därför är JFunc inget bra alternativ. Eftersom JFunc enbart är en 
utökning av JUnit kräver JFunc dessutom att testaren har programmeringskunskaper för att 
kunna lägga till och ändra i testdatan. 
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I en diskussion med en av testpersonerna kom vi fram till att prototypen troligen även skulle 
vara väl lämpad för integrationstester av ett annat system som utvecklats på företaget. Att 
prototypen inte enbart skulle kunna utnyttjas till en typ av tester verkade troligt redan från 
början. Även om de olika testtyperna skiljer sig åt för vad de använder som input, när de 
utförs och av vem så finns det många likheter i hur resultaten ser ut. Jag tror dock inte att det 
går att konstruera ett testprogram som täcker in alla typer av test och samtidigt erbjuder enkla 
och snabba möjligheter att konstruera gränssnitten på. För att inte tala om att vara enkla för 
användaren att förstå sig på. 
 
Prototypen är ett verktyg för att utföra funktionella tester manuellt men man skulle mycket väl 
kunna tänka sig att testerna skulle kunna utföras automatiskt av testverktyget. Det finns flera 
olika sätt att automatisera testerna men innan man låter automatisera något moment bör man 
fråga sig vad syftet med automatiseringen är. Risken finns annars att man automatiserar för 
mycket och gör verktyget alltför krångligt vilket i sin tur kan leda till att den som testar likväl 
utför testerna manuell eftersom att ”det går fortare”. 
Vissa delar av ett automatiserat testandet är lättare att implementera i ett testverktyg än andra. 
Att utföra sekvenser av anrop mot ett testobjekt är till exempel relativt lätt att implementera 
medan att implementera tillförlitliga och korrekta valideringar av resultatet utifrån dessa 
anrop är däremot mycket svårare, speciellt om testerna bygger på dynamisk testdata. De steg 
som är enklast att automatisera verkar vara de steg som är relaterade till förberedelserna för 
hur testerna ska utföras och de svårare stegen är relaterade till resultaten av testerna. 
Lyckligtvis verkar det som om att en de enklare sakerna att implementera också skulle kunna 
vara en av de mest uppskattade, nämligen att få testverktyget att utföra sekvensen av anrop. 
En sådan automatisering skulle nämligen kunna innebära att testarna slipper det ofta tråkiga 
(och kanske inte så fullt så utvecklande) arbetet med att leta fram rätt testdata och sedan mata 
in det i testverktyget för hand utan kan istället fokusera sig på tolkningen av resultaten. 
Med bakgrund i litteraturen om att vinsten i att automatisera inte alltid är så stor samt att ett 
av syftena med testprogrammet var att det enkelt och snabbt kunna anpassas för olika typer av 
system valde jag att inte arbeta vidare med automatisering i detta arbete. 
 
Oavsett vilket eller vilka typer av test man väljer att använda sig av vid sina tester så kommer 
man med största sannolikhet inte hitta alla buggar som programmet bär med sig. Att testa 
innebär bara att man kan bevisa förekomsten av buggar, inte att de inte finns. 



26 (34) 

8.3 Förbättringar och framtida arbete 
Detta arbete har främst varit inriktat på utförandet av funktionella tester, tester som normalt 
hamnar någonstans mitt i själva testfasen. Varje testfas tar vid där den förra slutade. Resultatet 
av integrationstesterna blir utgångspunkten för de funktionella testerna och resultatet från de 
funktionella blir i sin tur utgångspunkten för systemtesterna och så vidare. Det finns en 
brygga mellan de testtyperna som skulle vara intressant att undersöka och utveckla närmare. I 
stället för att se de olika testtyperna som enskilda steg som täcker upp ett visst område skulle 
de möjligen kunna vara till en hjälp för varandra. Möjligt är att Testing profiles i UML 2 är en 
lämplig utgångspunkt för detta. 
 
Vad det gäller den prototyp som togs fram är de möjliga förbättringspunkterna mer konkreta. 
Prototypen är ganska enkel i sin utformning och funktioner som att kunna spara och jämföra 
meddelande med tidigare resultat är nästa ett måste i det praktiska testarbetet. Följande 
förbättringar är önskvärda i en utökning av den framtagna prototypen: 

• Kunna ladda enstaka javaklasser direkt. I den befintliga utformningen måste man gå 
via en konfigurationsfil som innehåller klassnamnet.  

• Kunna konfigurera editorn. Olika typsnitt, storlek och färg. 
• Kunna ladda inställningar för respektive interface. Istället för att varje nytt interface 

ska implementera egna funktioner för inställningar och konfigurationer ska det vara 
möjligt att göra direkt från prototypen. Interfacen får då också möjlighet att vara mer 
dynamiska 

• Konfigurationsfilen ska använda sig av XML. Ett standardiserat format för 
representationen är att föredra. 

• Kunna spara skickade och mottagna meddelanden. För att kunna spara ett verifierat 
testresultatet och som referens inför kommande tester. 

• Kunna jämföra meddelanden med tidigare sparade meddelanden. För att snabbare 
kunna hitta skillnader mot tidigare testresultat. 

• Kunna spela in och spela upp tidigare meddelanden. För att kunna återupprepa 
testerna. 
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9 Ordförklaringar 
Ord Förklaring 
API Application Programable Interface. Programmerbart gränssnitt.  
CORBA Common Object Request Broker Architecture. Standard för 

kommunikation mellan två program. Till skillnad mot RMI så 
behöver ej programmen vara skrivna i Java. 

Gränssnitt Kontaktyta mellan olika funktioner eller delar i ett system 
GUI Graphical User Interface. Grafiskt användargränssnitt. 
Interface En Javaklass med definierade metoder utan implementation 
Java Programmeringsspråk skapat av Sun Microsystems 
JMS Java Message Service. Asynkron kommunikationsteknologi för 

program skrivna i Java. 
Open-source Öppen källkod. Innebär bland annat att koden till ett program ska 

finnas tillgänglig (gratis). Det är också tillåtet att ändra i 
programmet. 

Refactoring Förbättring av ett mjukvaruprogram på ett sådant sätt att dess yttre 
beteende inte påverkas men dess inre struktur förbättras 

RMI Remote Method Invocation. Synkron kommunikationsteknologi för 
kommunikation mellan två Java program. 
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Bilaga 

1 Användarmanual för prototyp 
Se figur 3 för utseende och placering av funktioner i prototypen. 

1.1 Ladda gränssnitt 
Genom att trycka på knappen “Ladda gränssnitt” öppnas en dialogruta där man anger en 
konfigurationsfil som innehåller ett eller flera systemgränssnitt som har implementerat 
gränssnittet för testprogrammet. 
Namnet på systemgränssnittet kommer sedan att presenteras i det grafiska gränssnittets 
vänstra del och testprogrammet är redo att ta emot och/eller skicka meddelanden.  

1.2 Konfigurationsfil 
Konfigurationsfilen som används kan innehålla ett eller flera systemgränssnitt. Varje 
systemgränssnitt står på varsin rad. Raden ska innehålla namnet på java-klassen som 
innehåller systemgränssnittet, inklusive package. 

1.3  Ta bort gränssnitt 
Ett laddat systemgränssnitt tar man bort genom att markera det i listan över laddade 
systemgränssnitt och sedan trycka på knappen ”Ta bort gränssnitt”. 

1.4 Ta emot meddelande 
När ett meddelande tas emot i något av de laddade systemgränssnitten läggs en ny rad till sist 
i listan av meddelanden. Varje rad ges tidpunkten för mottagandet av meddelandet samt 
namnet på systemgränssnittet.  
För att titta på meddelandet klickar man på raden och då kommer meddelandet att presenteras 
i det editerbara fältet. 

1.5  Skicka meddelande 
Genom att skriva in ett meddelande i det editerbara fältet och sedan klicka på knappen 
”Skicka” sänds meddelandet till det systemgränssnitt som är markerat i listan över laddade 
systemgränssnitt.  
Precis som för mottagandet av meddelanden läggs en ny rad till sist i listan av meddelanden.  
Varje systemgränssnitt har sin egen syntax för hur meddelandet ska se ut och har en egen 
kontroll på rätt syntax. 

1.6  Rensa mottagna meddelanden 
Genom att trycka på knappen ”Rensa meddelanden” tas samtliga meddelanden bort från listan 
av mottagna meddelanden. 
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2 Prototypens klassdefinitioner 
Detta kapitel beskriver de olika klasserna som utgör prototypen till testprogrammet. 

2.1 SystemInterface 
public interface SystemInterface 
Interface som ska implementeras av ett gränssnitt för att det ska kunna testas av 
testprogrammet.  
 
Metoder 

 boolean close()  
          Stänger ner gränssnittet på ett kontrollerat sätt 

 java.lang.String getName()  
          Returnerar namnet på gränssnittet (används vid presentation av   
meddelanden) 

 java.util.Vector getProperties()  
          Returnerar konfigurerbara parametrar för gränssnittet 

 java.lang.String getVersion()  
          Returnerar versionsnumret på gränssnittet (används vid 
presentation av meddelanden) 

 void registerTestSystem(ExtesterInterface testSystem)  
          Registrerar testprogrammet med gränssnittet så att 
testprogrammet vet vilka gränssnitt som är aktiva instanser. 

 void sendMessage(java.lang.String messageXML)  
          Tar emot anrop från prototypen till gränssnittet 

 void setProperties(java.util.Vector properties)  
          Tar emot uppdateringar av konfigurerbara parametrar 

 java.lang.String toString()  
          Representationen av gränssnittet som en sträng 

 boolean validateMessage(java.lang.String messageXML)  
          Kontrollerar att meddelandet som ska skickas är korrekt 

2.2 ExtesterInterface 
public interface ExtesterInterface 
Interface som ska implementeras av testprogrammet för att det ska kunna kommunicera med 
de gränssnitt som ska testas.  
 
Metoder 
 void publishMessage(java.lang.String messageXML, 

SystemInterface systemInterface)  
          Tar emot anrop från gränssnitt till prototypen 
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2.3 Mediator 
public class Mediator  
Implementerar interface: ExtesterInterface  
Implementation av Mediatormönstret som sammanbinder prototypens grafiska gränssnitt med 
de gränssnitt som ska testas  
 
Konstruktor 
Mediator()  
          Skapar en ny instans av mediatorn  

   
Metoder 
 void clearMessageList()  

          Rensar meddelandelistan 
 void init()  

          Initierer mediatorn 
 void loadSystemInterface(SystemInterface systemInterface)  

          Registrerar prototypen med ett nytt gränssnitt 
 void messageSelected(java.lang.String message)  

          Anropar fältet för presentation av ett meddelande från listan över skickade och 
mottagna meddelanden 

 void publishMessage(java.lang.String messageXML, 
SystemInterface systemInterface)  
          Tar emot nya meddelanden och lägger till dem i listan över skickade och 
mottagna meddelanden 

 void registerClearMessageList(ClearMessageListButton cmlb)  
          Registrerar knappen för att tömma listan av mottagna och skickade 
meddelanden 

 void registerLoad(LoadButton lb)  
          Registrerar knappen för att ladda gränssnitt 

 void registerMessageEdit(MessageEdit me)  
          Registrerar fältet som ska användas för textredigering 

 void registerMessageList(MessageList ml)  
          Registrerar listan som ska presentera sända och mottagna meddelanden. 

 void registerSend(SendButton sb)  
          Registrerar knappen för att skicka meddelanden till det gränssnitt som har fokus 
i systemtabellen. 

 void registerSystemBox(SystemBox sb)  
          Registrerar fältet som presenterar registrerade gränssnitt 

 void registerUnload(UnloadButton ub)  
          Registrerar knappen för att ta bort instanser av laddade gränssnitt 

 void sendMessage()  
          Uppdaterar listan med meddelanden.  

 void unloadSystemInterface()  
          Tar bort instansen av det gränssnitt som för tillfället har fokus i systemtabellen 
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2.4 SystemBox 
public class SystemBox  
Ärver från klass: javax.swing.JPanel 
Presenterar en lista över de gränssnitt som för tillfället kan ta emot och/eller skicka 
meddelanden till prototypen  
Konstruktor 
SystemBox(java.awt.event.ActionListener al, Mediator med)  
          Skapar en ny instans  

   
Metoder 

 void addSystem(SystemInterface systemInterface)  
          Lägger till ett nytt gränssnitt i listan 

 SystemInterface getSelectedInterface()  
          Flyttar fokus till det gränssnitt som har valts i listan 

 SystemInterface removeSystem()  
          Tar bort det gränssnitt som för tillfället har fokus i listan 

  

2.5 MessageEdit 
public class MessageEdit  
Ärver från klass: javax.swing.JEditorPane 
Textfält för inmatning av nya meddelanden och presentation av meddelanden från 
meddelandelistan  
Konstruktor 
MessageEdit(java.awt.event.ActionListener al, Mediator med)  
          Skapar en ny instans.  

   
Metoder 
 java.lang.String getMessage()  

          Returnerar den text som för tillfället finns i textfältet 
  

2.6 MessageList 
public class MessageList 
Ärver från klass: javax.swing.JPanel  
implements javax.swing.event.ListSelectionListener 
 
Konstruktor 
MessageList(java.awt.event.ActionListener al, Mediator med)  
          Skapar en ny instans.  

   
Metoder 
 void addMessage(java.lang.String message, java.lang.String from, 

java.lang.String to)  
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          Lägger till ett nytt meddelande i listan 
 void clean()  

          Tar bort samtliga meddelanden från listan 
 void valueChanged(javax.swing.event.ListSelectionEvent e)  

          Denna metod krävs av ListSelectionListener.  
  

2.7 LoadButton 
public class LoadButton  
Ärver från klass: javax.swing.JButton  
Implementerar interface: Command 
Knapp som laddar nya gränssnitt  
 
Konstruktor 
LoadButton(java.awt.event.ActionListener al, Mediator med)  
          Skapar en ny instans.  

   
Metoder 
 void Execute()  

          Öppnar en dialogruta för val av konfigurationsfil. 
 void loadConfigurationFile(java.lang.String filename)  

          Laddar vald konfigurationsfil 
  

2.8 UnloadButton 
public class UnloadButton  
Ärver från klass: javax.swing.JButton  
Implementerar interface: Command 
Knapp som registrerar att ett gränssnitt ska tas bort från prototypen  
 
Konstruktor 
UnloadButton(java.awt.event.ActionListener al, Mediator med)  
          Skapar en ny instans.  

   
Metoder 
 void Execute()  

          Meddelar mediatorn att ett gränssnitt ska tas bort 
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2.9 SendButton 
public class SendButton  
Ärver från klass: javax.swing.JButton  
Implementerar interface: Command 
Knapp som registrerar att ett nytt meddelande ska skickas  
 
Konstruktor 
SendButton(java.awt.event.ActionListener al, Mediator med)  
          Skapar en ny instans.  

   
Metoder 
 void Execute()  

          Meddelar mediatorn att ett nytt meddelande ska skickas 
  

2.10  ClearMessageListButton 
public class ClearMessageListButton  
Ärver från klass: javax.swing.JButton  
Implementerar interface: Command 
Knapp som rensar skickade och mottagna meddelanden från historiken  
 
Konstruktor 
ClearMessageListButton(java.awt.event.ActionListener al, Mediator med)  
          Skapar en ny instans.  

   
Metoder 
 void Execute()  

          Utför rensningen av meddelanden 
  

2.11  Command 
public interface Command 
Interface för knappar. Händelser för knapptryckningar implementeras i metoden Execute  
 
Metoder 
 void Execute()  

          Metod som ska användas för vad som ska utföras när man trycker på knappen 

2.12   Övriga klasser: SystemInterfaceX, SystemInterfaceY, 
JMSSystemInterface, javax.jms 

Dessa klasser är endast medtagna som exempel på hur ett eller flera gränssnitt med samma 
kommunikationsteknologi kan byggas upp. Det har således inte tagits fram någon 
implementation av dessa klasser.  


