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Sammanfattning 

Målet med detta examensarbete har varit att undersöka hur automatiserade tester skall 
införas i ett visst företags utvecklingsprocess. De tester som är aktuella för 
automatisering är de tester som genomförs via det grafiska användargränssnittet. 
 
Arbetet har främst inriktat sig på att utvärdera vilket verktyg som är lämpligast att 
använda sig av. Dessa verktyg använder sig av en speciell teknik kallad 
Capture/Replay, men erbjuder även möjligheter att skriva testfall för hand. 
Utvärderingen visade att två av de testade verktygen är ungefär likvärdiga. Att endast 
rekommendera ett av dessa var omöjligt eftersom det hade krävts en än djupare analys 
av de behov som finns i företagets testverksamhet. 
 
Arbetet tar även upp saker som man ska tänka på när man inför automatiserade tester i 
sin verksamhet. Arbetet har mynnat ut i en handlingsplan som företaget kan följa vid 
införandet av automatiserade tester. 

Abstract 

The goal of this thesis has been to investigate how to introduce automated testing in a 
certain company's development process. The tests that are of interest are the ones that 
are carried out through the graphical user interface.  
 
The main focus has been to evaluate which tool that is most suitable to use. These 
tools use a special technology called Capture/Replay, but they also provide abilities to 
program script by hand. The evaluation showed that two of the tools were equally 
good. To only recommend one of them were impossible since it would have required 
a deeper analysis of the organization's needs. 
 
The thesis also provides some central considerations which one should take when 
introducing automated testing into an organization. The result of this research is an 
action plan that companies can use when they are about to introduce automated 
testing. 
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1 Inledning 

Detta är ett examensarbete inom programmet för Software Engineering (SEP) på 
Högskolan i Skövde.  
 
Vid högskolan i Skövde återfinns en av Sveriges största satsningar på 
datavetenskaplig utbildning. Institutionen för datavetenskap bedriver undervisning 
och forskning i tre huvudområden inom det datavetenskapliga studiet: ADB, 
datalogi/programvaruteknik och kognitionsvetenskap.  
 
SEP är ett utbildningsprogram som ges av institutionen för datavetenskap på 
Högskolan i Skövde och är inriktad på mjukvaruutveckling och programmering.  
Programmet för Software Engineering omfattar utbildningen tre års studier. 
Under det första året ges introduktionskurser i programmeringsmetodik, matematik 
och datorteknik. 
Det andra utbildningsåret ger en bredd inom datalogi och programvaruteknik. Man 
läser även några tekniskt inriktade kurser. 
Under tredje året fördjupas kunskaper i programvaruutveckling. Som en avslutning 
till detta program finns ett 10-poängs examensarbete som utgörs av ett projekt i 
näringslivet och syftar till att ge en inblick i arbetslivet samt att knyta ihop de olika 
delarna i utbildningen. 
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2 Problembeskrivning 

Den del av verksamheten som berör examensarbetet är en del av de verifieringar1 som 
utförs av personalen i ett verifieringsteam2. Verifierarna är bl.a. ansvariga för 
funktionstester genom det grafiska användargränssnittet. Vid verifieringsarbetet utförs 
vissa rutinmässiga tester via programmets grafiska gränssnitt. Testerna utförs ett 
flertal gånger (ibland under långa pass).  

2.1 Tester 

Genom att testa sina produkter kan man vara säkrare på att vissa saker fungerar som 
de är tänkta (enligt kravspecifikationen). Det finns flera olika slags tester för att 
försäkra sig om att man inte har fel i sin mjukvara. Några av dessa typer är: 
 
� Enhetstester 
Dessa genomförs av programmeraren på en ganska låg nivå där man testar att de olika 
koddelarna fungerar som de ska.  
 
� Systemtester 
En annan typ är systemtester (eller delsystemtester) som testar programmets 
funktionalitet. Dessa utförs sent i utvecklingsfasen av verifieringsteamet när 
programmet börjar få tillräckligt med funktionalitet och användargränssnitt. Dessa 
tester genomförs ofta genom användargränssnittet.  
 
� Regressionstester 
När en ändring har skett i programvaran måste den testas om för att se så att inga 
andra fel uppstått till följd av ändringen. Detta är ingen testtyp i sig utan snarare ett 
sätt att använda andra typer av test, t.ex. enhetstester och systemtester. 
 
 

                                                
1 Verifiering svarar på frågan "bygger vi systemet rätt?" 
2 En grupp människor som arbetar med verifiering 
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2.2 Verksamhetens testrutiner 

Nedan följer den fakta som fåtts fram efter att analyserat den testverksamhet som 
skall automatiseras. Analysen bygger på de samtal som hafts med handledaren, 
praktiska insikter i testlabbet samt studier av olika dokument som styr testning och 
verifiering. 
 
Den utvecklingsmodell som används är av inkrementell natur. I varje inkrement 
återkommer samma testfaser, såsom enhetstest och delsystemtest. 
Användargränssnittet ändras sällan eller ytterst lite mellan dessa inkrement. 
Förändringar kan ske men framförallt tillkommer det funktionalitet. 
 
När ett testfall väl har införts så återkommer det i följande inkrement. Det kan 
visserligen hända att vissa testfall måste ändras mellan inkrementen. Detta kan t.ex. 
bero på att kravspecifikationen har ändrats. Men i stora drag är testfallen samma från 
ett inkrement till ett annat. 

2.2.1 Testernas uppbyggnad 

Testerna är ordnade i en viss struktur vilken illustreras i figuren nedan. 
 

 
 
Ett användarfall ("Use case") verifieras genom ett eller flera testfall ("Test case") som 
skall utföras i en given ordning.  
 
Testfallen består av en rad "stimuli"3 som måste utföras i en given ordning. Till varje 
stimuli finns en beskrivning ("Response/Result") av vad som skall hända.  
Programmets utdata vid testkörningen verifieras mot denna beskrivning. 
 
Till vissa testfall hör ett starttillstånd (vissa "preconditions" måste vara uppfyllda) i 
vilket programmet måste sättas innan testet kan utföras. Ett testfall har dessutom en 
prioritet. Denna används för att avgöra vilka testfall som skall köras om tidsbrist vid 
verifieringen inträffar. 
 
Om ett testfall misslyckas kan man fortsätta med nästa testfall eftersom de oftast är 
oberoende av varandra.  

                                                
3 Input från aktören 
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2.2.2 Nuvarande testrutiner 

De tester som är av intresse görs nu på ett manuellt sätt där verifierarna helt enkelt 
sitter och manipulerar olika grafiska komponenter enligt de "stimuli" som beskrivs i 
respektive testfallsspecifikation. De verifierar sedan att de uppdateringar ("response") 
som skett i gränssnittet stämmer överens med specifikationen ("result"). I vissa testfall 
måste loggfiler verifieras.  

2.2.3 Labbutrustningen 

Testerna utförs i ett testlabb där ett antal UNIX-maskiner och/eller NT-maskiner är 
kopplade i ett nätverk.  
 
I det projektet som studerats är det en övervakningsradars databehandling som testas 
och verifieras. Systemet består av ett grafiskt gränssnitt som använder Motif4. Utöver 
det grafiska finns även ett hårdvarugränssnitt. Det vill säga knappar som man fysiskt 
trycker på snarare än att klicka på med musen. För alla fysiska knappar finns en 
motsvarighet i det grafiska gränssnittet. Detta betyder att exakt samma operationer 
kan utföras genom att bara använda den grafiska varianten. 
 
Systemet exekverar i en distribuerad miljö där databehandlingen körs på en dator och 
gränssnittet på en annan. Detta löses genom att en underliggande CORBA5-arkitektur 
används.  

                                                
4 Motif är en standard som anger hur GUI-komponenter ska se ut. 
5 Common Object Request Broker Architecture, Se www.corba.org för ytterligare information. 
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2.3 Automatiserade Tester 

Automatiserade tester innebär att man låter en dator testa istället för att manuellt 
genomföra testerna. Man kan automatisera de flesta testtyper. 
I examensarbetet är det tester som utförs via det grafiska användargränssnittet som är 
av intresse och därför kommer bara information om dessa att behandlas. För att en 
dator skall kunna utföra testerna krävs att den har en beskrivning (testscript) på vad 
som skall utföras. För att underlätta automatiseringen finns det verktyg som kan 
hjälpa till med att ta fram denna beskrivning. De verktyg som automatiserar tester 
genom det grafiska användargränssnittet använder sig av en teknik som heter 
Capture/Replay. Denna teknik beskrivs i kapitel 2.4. 
 
Att införa automatiserade tester kan vara ett sätt att få testerna att gå fortare när det 
väl finns något att testa. Detta eftersom man kan låta testarna tillverka script parallellt 
med att programvaruutvecklingen fortskrider. De kan sedan under en relativt kort 
period köra sina test. Detta gör att testarna får en jämnare arbetsbörda vilket tidigare 
ofta inte har varit fallet, eftersom de då har haft den stora bördan när de väl skulle 
utföra testerna. Automatiserade tester kan ändra på detta eftersom testarna då redan 
har förberett testscript som kan köras oövervakade under natten. Nedan följer fördelar 
och nackdelar med att införa automatiserade tester i verksamheten. 
 

Fördelar 
- Att ett test går snabbare än att köra testerna manuellt (när väl testscripten 

är skapade).  
- Testerna kan köras utan övervakning. 
- Mer avancerade arbetsuppgifter, vilket innebär att arbetet känns mer 

stimulerande för många. 
- Genom att införa automation tjänar man in det manuella arbete som måste 

göras vid varje test. Om man t.ex. genomför ett test och hittar ett relativt 
litet fel och åtgärdar det så kan det var smidigt att bara genomföra samma 
test igen när man kan göra det automatiserat. Man kan alltså genomföra ett 
test många gånger med mindre extra-arbetskraft per test eftersom den 
arbetsamma biten tas om hand av scripten. 

- Man kan genomföra ett test exakt likadant från en gång till en annan. 
- Man kan flytta med sig ett testscript till en ny produkt med små 

förändringar av scriptet (om det är en liknande produkt). 
 
Nackdelar 
- Tar längre tid att skapa ett test med script än att bara göra det manuellt. 
- Måste ha testverktyg, vilket är dyrt att köpa in. 
- Dåligt gjorda script kan medföra att själva testandet till och med tar längre 

tid än att testa manuellt. Detta för att scripten kan stanna upp när något 
oförutsägbart inträffar och detta innebär att de inte kan köras oövervakat.  

- Testet kan rapportera eller missa fel som beror på att testscriptet inte är 
korrekt. 

- Det faktum att datorn alltid ger exakt input kan även vara en nackdel. 
Variationen vid manuell testning medför att nya buggar kan upptäckas, 
t.ex. kan det vara så att testaren missar någon detalj i testspecifikationen 
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när denne gör det manuella testet vilket kan ge täckning för 
felmeddelandedialoger m.m.  

- Fel som inte har med det aktuella testfallet att göra kan upptäckas av en 
människa eftersom denne har överblick över hela användargränssnittet 
medan en dator bara kontrollerar exakt det man specificerat i testfallet. 

2.3.1 Att tänka på vid införandet av automatiska tester 

Vid automatisering blir inte allt automatiskt lättare. En bra manuell testare behöver 
nödvändigtvis inte vara en bra automatiserare. Detta eftersom nya krav kommer att 
ställas och en del gamla krav kommer att finnas kvar för testarna. Till de krav som är 
kvar hör att bra testfall för det som skall testas måste tas fram. Nya krav blir att 
anpassa dessa till automatiserade tester. Dessutom måste testpersonalen kunna 
programmera scripts eller att testgruppen förstärks med någon 
programmeringskunnig.  
 
Man bör komma ihåg att en människa kan upptäcka fel vid manuella tester som 
missas vid automatiska. Människan är bra på att se underligheter men är mindre bra 
på noggrann eller exakt jämförelse av resultat, t.ex. att det är fel i sjunde decimalen 
kan vara svårt för en människa att avgöra medan en dator klarar detta utmärkt.  
En människa har även brister när det gäller att ge input. Detta medför att manuella 
tester som görs gång på gång sällan blir exakt lika. [BM 98]  
 
Automatisering av tester kan liknas vid en mjukvaruutvecklingsprocess. Mödan som 
måste läggas ned vid en sådan process är i många avseenden den samma som när 
automatisering av tester skall införas. Likheter är bland annat följande: 
 
• Kravframtagning - Kraven är grunden till vad man vill uppnå med ett 

mjukvaruprojekt. Ett fokus måste hittas vilket innefattar identifiering av vad som 
skall automatiseras, vilka krav som finns från den organisation som önskar 
automatisera, vilka tekniska krav måste tillgodoses med avseende på den 
utrustning som finns m.m. Alla dessa är frågor som gäller för automatisering av 
tester såväl som automatisering av andra manuella rutiner. 
 

• Design - Utifrån de krav som ställs på programvaran görs en design för hur 
systemet kommer att se ut. Designen kan vara modeller som kan användas som 
underlag för validering mot kunden och för diskussioner mellan 
projektmedlemmar. Designen gör det även lättare för programmerarna att 
implementera systemet när det väl blir dags för detta. Ungefär samma argument 
gäller för automatisering av tester. Dessutom innefattar det att testfall måste 
designas utifrån de på programvaran ställda kraven.  
 

• Implementering - Den design som tagits fram används som ett underlag för 
implementationen. I automation av tester gäller givetvis detta också. Med de flesta 
verktyg kan en blandning av inspelning och traditionell programmering användas 
för att utföra implementeringen. 

 
• Testning (uppspelning och verifiering) - Alla programvaror måste testas för att 

man skall kunna kontrollera att de fungerar på det sätt som man tänkt sig. Det 
samma gäller de testscript man framställt. Om man väljer att använda ett verktyg 
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så tillhandahåller de ofta debug-verktyg för att underlätta testningen.  
 

• Underhåll av scripten under produktens livstid - Nya versioner av programvaran 
kommer förmodligen att ges ut vilket leder till att gränssnittet och funktionaliteten 
kan komma att ändras i den. De nya versionerna kan leda till att testfallen 
och/eller scripten måste ändras. Man bör ha detta i åtanke när designen görs så att 
det blir lätt att ändra i den efteråt. Några riktlinjer för hur scripten kan göras 
återanvändbara och underhållsbara finns i kapitel 5.4.1.  
 

• Dokumentering - Denna punkt är viktig i alla mjukvaruprojekt där många personer 
är inblandade och där personer kommer och går. Dokumenteringen fungerar då 
som ett redskap för att föra över information och kunskaper mellan personerna 
som arbetar i projektet. Dokumenteringen är ingen fas utan något som görs när det 
är nödvändigt. Testautomatiseringen behöver också dokumenteras för det samma 
gäller för den.  

[Zallar] 
 
Automationen skall ses som en investering på sikt. Den behöver nödvändigtvis inte ge 
ett positivt resultat direkt. Det är viktigt att man inser detta så att automationen inte 
läggs ner innan den börjar ge utdelning. Vid första omgången tester för ett program 
måste man testplanera, ta fram testfall m.m. Dessutom kommer det till att script skall 
skrivas vilket gör att förberedelserna inför testerna tar längre tid än vid manuell 
testning. Men man tjänar igen tid under testningen eftersom den till stora delar är 
menad att köras utan bevakning. I allmänhet släpps alltid nyare versioner av en 
programvara, där kanske någon bugg har fixats till eller någon funktion lagts till. 
Programmet behöver då testas igen, dvs. regressionstestas. Det är då meningen att de 
script som skrivits till den första testomgången skall kunna återanvändas och i dessa 
regressionstester ligger stora vinster med automatiseringen. 
  
Automation av testning är inte det enda svaret för att få fram kvalitativ mjukvara. Stor 
möda bör läggas på projektmanagement, kodningsstandarder, konfigurationshantering 
m.m. Dessa mödor är ofta mer lönande än automation av tester. Testning måste dock 
alltid göras och automatisk testning kan hjälpa till med detta, men det skall inte ses 
som den primära aktiviteten för att få hög kvalitet. 

2.3.2 När lönar det sig att automatisera tester? 

Att automatisera ett test och sedan köra det kostar mer än att köra det en gång 
manuellt. Man bör ställa sig en del frågor innan man automatiserar och några viktiga 
diskuteras nedan.  
 
Hur mycket mer kommer det att kosta? Ett automatiserat test har en ändlig livstid och 
under denna måste de extra kostnaderna kompenseras. 
 
Hur lång kan livstiden tänkas vara? Vad kan göra att livstiden tar slut? Det kan t.ex. 
vara så att programmet genomgår förändringar så att testet också måste ändras.  
 
Hur stor är sannolikheten att testet hittar ytterligare fel utöver de som (möjligtvis) 
hittas första gången? Kommer automatiseringen medföra att nya typer av buggar kan 
hittas och/eller missa buggar som kan upptäckas vid manuell testning. 
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[BM 98] 
 
Dessutom bör man ställa frågan "varför automatisera" och vilka mål finns med 
automationen. Finns det behov av att kunna köra testerna flera gånger? 

2.3.3 Vad ska man automatisera? 

Man ska automatisera det som idag tar lång tid att testa manuellt. Det är svårt att 
automatisera tester som man inte har utfört manuellt. Detta eftersom man då har en 
dålig bild av hur det skall gå till. Man vill ju inte automatisera ett test för att sen 
komma på att det finns bättre sätt att genomföra testet. Vidare är det bra att identifiera 
i vilken del av testningens livscykel man skall börja med automationen och försöka 
gallra ut vad som över huvud taget lönar sig att automatisera. Man bör beakta om 
programvaran inom kort kommer genomgå stora förändringar eftersom vinsterna 
ligger i återanvändning av testscripten och om produkten ändras allt för mycket så kan 
detta gå förlorat eftersom återanvändningen blir liten. Helst skall tester som skall 
utföras flera gånger automatiseras. Om testet bara skall utföras en eller ett fåtal gånger 
är det knappast lönsamt att automatisera det. En bra tumregel är att det tar 10 gånger 
så lång tid att göra ett automatiserat test som det tar att utföra det manuellt, alltså skall 
testet utföras minst 10 gånger för att det skall vara lönt att automatisera [BP-BMC].  
 

2.4 Capture/Replay 

Denna teknik bygger på att script6 tas fram och dessa beskriver en användares 
handlingar (input) i användargränssnittet. Ett modernt grafiskt användargränssnitt, 
som används i t.ex. MS Windows, bygger på händelsehantering. Detta innebär att 
fönsterhanteraren tar emot användarens input, t.ex. musrörelser och 
tangentbordsinmatningar, och skickar det till det aktuella programmet. Detta kallas en 
händelse. Om man kan få operativsystemet att använda sig av en modifierad 
händelsehanterare så kan man lätt kan fånga in den händelsen och beskriva den i ett 
script. Sedan kan man generera egna händelser från scriptet och skicka till 
programmet. För att kunna använda denna teknik så krävs att man använder 
verktygets egna händelsehanterare, så att dessa kan fånga upp input från användaren 
eller skicka händelser till programmet beroende på om man spelar in eller spelar upp 
scripten. Detta passar bra när man skall testa användargränssnitt eftersom det då inte 
blir direkt beroende av något speciellt programmeringsspråk utan bara av vilken 
händelsehanterare som används.  
 
Scripten kan tas fram på två huvudsakliga sätt, inspelning och programmering. När 
man sedan spelar upp dessa script så behöver man någon metod för att verifiera att 
testet har genomförts korrekt eller att ett fel har upptäckts.  

2.4.1 Inspelning 

Inspelningen leder till att script genereras genom att verktyget "fångar" upp den input 
som ges till systemet. För att generera dessa script så används någon typ av 

                                                
6 Ett script är text som beskriver något, ofta en sekvens av kommandon. 
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inspelningsmetod. Det finns två huvudsakliga metoder att spela in scripten på. Dessa 
metoder brukar kallas analog respektive logisk inspelning. Nedan följer en 
beskrivning på hur dessa fungerar och även vilka för och nackdelar det finns med 
respektive. 

� Analog 

Den analoga metoden känner inte till någon av programmets GUI-komponenter7 utan 
fångar endast upp den input som ges av användaren, dvs musrörelser, musklick, 
tangentbordsinmatningar m.m. Denna metod är alltså inte så bra att använda om 
användargränssnittets layout ändras för då blir de inspelade scripten oanvändbara. De 
blir det därför att vid analog inspelning lagras koordinater till stor del. Denna metod 
är okänslig för vilket GUI-komponentsbibliotek som används av programmet 
eftersom metoden inte behöver känna till något om applikationen.  
 
Eftersom denna metod fångar upp användarens input så kan denna metod användas 
för att spela in annat än sådant som görs genom ett grafiskt gränssnitt, t.ex. inspelning 
i ett xterm-fönster.  
 
Denna metod är lämplig när man skall spela in i t.ex. ett ritprogram, eftersom varenda 
musrörelse och musklick måste lagras för att exakt samma bild skall återskapas.  

� Logisk 

Med logisk (även kallad "widget8 based") inspelning har programmet kontroll på de 
komponenter som finns i användargränssnittet. Detta gör att scripten blir toleranta mot 
omflyttningar av komponenter i layouten. Dock kan man få en del problem om 
komponenter läggs till/tas bort/byts ut. Eftersom den logiska inspelningen känner till 
GUI-komponenterna måste verktyget klara av det GUI-komponentbibliotek som 
använts, t.ex. Motif. För att spela in på logisk nivå krävs att verktygets 
specialbibliotek länkas in till applikationen som ska testas. Specialversionerna av 
biblioteken gör så verktygen får en möjlighet att läsa av (spela in) händelser som 
skickas mellan X-applikationen och X-servern. Dessutom kan verktyget generera sina 
egna händelser. Detta är nödvändigt eftersom den logiska uppspelningen bygger på att 
simulera de händelser som skickas när en användare gör något i programmets 
gränssnitt. Biblioteket som länkas in är verktygets egna version av libXt. Detta är ett 
bibliotek som alla X-applikationer har länkat in.  
 
Nackdelen med denna inspelningsmetod är att man måste länka in testverktygets egna 
bibliotek, och man kan inte vara helt säker på att de är 100% kompatibla med original 
biblioteken [CAPuser]. 

2.4.2 Programmering 

Denna metod går ut på att man skriver in koden för hand precis som vanlig 
programmering (ofta används ett för ändamålet speciellt framtaget språk eller ett 

                                                
7 GUI-komponenter (GUI = Graphical User Interface) innebär en komponent i det grafiska 
användargränssnittet, t.ex. en knapp som det står "OK" på. 
8 En komponent i det grafiska användargränssnittet (t.ex. en knapp eller textruta) 
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standardprogrammeringsspråk med specialfunktioner). Om man vill skapa scripten i 
förväg så är GUI-Maps en av de viktigaste funktionerna som bör finnas i ett verktyg. 
 
För att underlätta för programmering av script så finns en teknik, som i detta 
dokument kallas GUI-Map. Denna bygger på att man kan definiera de namn som de 
olika grafiska komponenterna skall refereras till i scriptkoden. Eftersom man kan 
definiera egna logiska namn på komponenterna i en GUI-Map så kan script 
programmeras innan det finns något program att spela in. Om denna teknik finns 
tillgänglig kan den även användas i scripten som spelas in. Om komponenterna 
tilldelas beskrivande namn så blir scripten mer läsbara och förståeliga. 

2.4.3 Inspelning vs Programmering 

Att spela in testfallen är ett snabbt och smidigt sätt att skapa scripten. Detta fungerar 
bra om man inte bryr sig om återanvändbarheten och underhållbarheten. Genom att 
endast använda inspelning får man väldigt svårt att ändra i scripten efteråt om så 
skulle behövas. Denna metod är bra om man inte kommer att ändra i programvaran 
och bara skall använda testsviten9 en gång (ej i framtida releaser). Det kan även vara 
ett bra sätt att lära sig hur scriptspråket fungerar genom att studera den kod som 
genereras vid en inspelning.  
 
Om man använder sig av programmering så krävs mer kunskap än vid inspelning. Det 
tar också längre tid. Men det finns en del fördelar med detta utvecklingssätt. En av de 
viktigaste är att man kan skapa scripten innan det finns något att spela in. En annan 
viktig fördel är att det blir lättare att återanvända scripten. 
 
Man får väga snabbheten vid genereringen av de script som fås vid inspelningen mot 
återanvändbarheten och underhållbarheten som fås vid manuell programmering av 
scripten. Man kan tänka sig att använda en blandning av båda. 
 
Att automatgenerera scriptkod har, enligt Tony Venditti [TPPowPoint] ett antal svaga 
punkter: 

- Den genererade koden är ostrukturerad, okommenterad, hårdkodad och 
svårhanterlig. 

- Drar inte nytta av globala funktioner (delade moduler) 
- "Uppfinner hjulet på nytt" med varje script.  
- Definierade programmeringsstandarder och namnkonventioner används 

inte. 

2.4.4 Verifieringsmetoder 

För att kunna hitta fel när man kör sitt test så behöver man någon form av 
verifieringsmetod. I denna rapport kommer verifiering innebära att man tittar på en 
komponent och ser om den har ett förväntat värde. Denna komponent kan vara allt 
från en bild till en knapp i gränssnittet. För att kunna genomföra en verifiering 
behöver man ett förväntat värde. Detta värde kan vara av två huvudsakliga typer, 
bilder eller en grafisk komponents attribut. 

                                                
9 En testsvit är en samling testfall 
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� Bilder 

För att kunna använda sig av bilder som verifieringsmetod så måste det finnas en 
funktion som i denna rapport benämns "bitmap10 capture". Denna funktion innebär att 
en del av eller hela det grafiska gränssnittet lagras som en bild. När man sedan kör ett 
testscript så används denna funktion och skapar en bild av det område man definierat. 
Den bild som skapas jämförs sedan med den bild som man tog när man spelade in 
scriptet (denna bild kan även genereras för hand eller uppdateras vid behov). Om det 
skiljer något mellan bilderna så rapporteras det att ett fel har uppstått. Det är svårt att 
jämföra bitmappar utan någon form av artificiell intelligens. Det räcker nämligen med 
att en enda bit skiljer så ses de som olika bilder. Denna metod bör därför endast ses 
som ett komplement till att verifiera värden. 

� Värden 

Denna metod används främst när man spelar in i logiskt läge eftersom verktyget 
måste känna till testobjektets komponenter för att kunna läsa av värdena. Dock finns 
det sätt att kunna använda den i analogt läge, t.ex. OCR11 vilket innebär att 
programmet söker igenom en bild efter kända mönster som representerar tecken, t.ex. 
text eller siffror. När man är i logiskt läge så finns det en mängd saker som man kan 
verifiera. Det kan vara vilket värde en viss komponent har för tillfället, t.ex. att en 
textruta innehåller en viss textsträng. Andra saker kan vara om en knapp är "enabled", 
dvs om det går att trycka på den eller ej. Man kan även se om en viss komponent har 
fokus12 vid verifieringstillfället. 

                                                
10 En okomprimerad bild 
11 Optical Character Recognition 
12 Om en komponent har fokus så kan man manipulera den via t.ex. tangentbordet. 
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3 Problemställning för examensarbetet 

Uppdraget från företaget är att undersöka hur ett eventuellt införande av 
automatiserade tester ska gå till och vilka hjälpmedel och verktyg som finns att tillgå 
på marknaden. De delar av testfasen som är aktuella för automatisering är vissa av de 
tester som idag görs genom det grafiska användargränssnittet. Enhetstester skall redan 
vara gjorda och de tester som kvarstår är bland annat integrations- och funktionstester. 
Om integrationstesterna och funktionstesterna skulle finna fel så måste dessa åtgärdas. 
Efter detta måste de regressionstestas för att se att programmet fungerar som det skall 
och att ändringen inte påverkat andra testfall. 

3.1 Vilka är problemen? 

Testning är en av de aktiviteter i programvaruutvecklingsprocessen som är viktiga för 
att säkra kvaliteten i ett produkt. Men det är också den aktivitet som ofta har lägst 
prioritet, den kommer ofta relativt sent i utvecklingsfasen och när andra delar inte 
håller sina deadlines så är det testningen som ofta kommer i kläm. 
 
Eftersom testerna upprepas många gånger går det sammanlagt åt många arbetstimmar 
att utföra dessa vilket är kostsamt för företaget. Upprepade tester måste dock 
genomföras eftersom de eventuella defekter som annars kan missas förmodligen blir 
ännu kostsammare.  
 
Testfallen som utförs i varje inkrement är till stor del likadana vilket gör att 
personalen kan tröttna på att utföra dem och till slut gör dem på slentrian. 

3.2 Vad skall uppnås? 

Utifrån den ursprungliga beskrivningen av examensarbetet och den inledande 
efterforskning som gjorts har några punkter över vad som skall göras som ställts upp: 
 

- Lönar det sig att införa automatiserade tester? 
 

- Hitta en lämplig metod för automatiseringen. 
 

- En marknadsundersökning av lämpliga verktyg. 
 

- Ta fram en handlingsplan över hur automatiseringen kan införas. 
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4 Lösningsmetod 

4.1 Lönar det sig att införa automatiserade tester? 

För att kunna införa automatiserade tester är det bra att först ta reda på vilka tekniker 
som finns att tillgå och i vilka fall det är lämpligt att automatisera. En uppskattning 
måste göras av vad som krävs för att automationen skall lyckas och vilka extra 
kostnader det medför att övergå från de nuvarande manuella rutinerna till automatiska 
testrutiner. Information om hur automatisering av tester går till skall inhämtas från 
böcker och Internet. 
 
För att avgöra om det lönar sig att automatisera tester i verksamheten måste en analys 
av de nuvarande testmetoderna genomföras. För att få fram de krav som ställs på 
automatisering av tester i företagets miljö så ska en studie av de aktiviteter och rutiner 
som rör testningen utföras. Detta skall göras genom att studera dokument som har 
med testverksamheten att göra. Handledaren kommer även stå till förfogande för att 
svara på eventuella frågor så att önskemål från personalens sida skall komma fram. 
Dessutom är det nödvändigt att titta på vilka kunskaper som krävs och se om de som 
skall arbeta med automatiseringen har de kunskaperna. Dessutom måste de tester som 
lönar sig att automatisera identifieras. 

4.2 Hitta en lämplig metod för automatiseringen 

Det finns flera metoder för att automatisera tester. Det vanligaste är att man använder 
ett kommersiellt verktyg. Man kan även tänka sig andra sätt, t.ex. att en robot 
mekaniskt sköter inmatningen till programmet. Ett mer realistiskt alternativ är att man 
tillverkar ett eget verktyg. Detta kan vara nödvändigt om det inte finns något befintligt 
verktyg som passar in i de system som det skall användas i.  
 
En undersökning av vilka metoder som finns tillgängliga skall göras. 

4.3 En marknadsundersökning av lämpliga verktyg 

På marknaden finns en mängd verktyg för automatisering av tester. Ett bra urval av 
dessa måste tas fram. Som grundläggande information finns det några gamla 
examensarbeten [MiKj-97],[OJPW-96] som behandlar testverktyg. De exjobben är 
tänkta att användas som stöd för urvalet av vilka verktyg som skall undersökas 
närmare. Tyvärr är exjobben några år gamla vilket innebär att en kontroll så att dessa 
uppgifter fortfarande är aktuella måste göras. Internet kommer att vara den främsta 
informationskällan för att kontrollera detta. Internet uppdateras ständigt vilket leder 
till att den allra senaste informationen kan hittas där, men man får vara uppmärksam 
eftersom det finns gammal information där också. Förhoppningarna är även att hitta 
nya verktyg på Internet, som inte tagits upp i de gamla exjobben. Dessutom brukar 
tillverkarna ha egna hemsidor där de har lättillgänglig information om sina verktyg 
och andra produkter. 
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Ett av de mest grundläggande kraven är att ett verktyg skall kunna användas i den 
nuvarande testmiljön. Dessutom skall verktyget vara generellt så att det skall finnas 
möjlighet att införa automationen i flera projekt i företaget. Det som kommer vara den 
största influensen till urvalet är de krav som har tagits fram i analysen av företagets 
testrutiner.  
 
De företag vars produkter verkar uppfylla de grundläggande kraven kommer att 
kontaktas, för att utvärderingslicenser av deras produkter skall kunna erhållas. 
Meningen är att dessa verktyg skall utvärderas praktiskt. Genom detta skall en 
bekräftelse fås på att de uppfyller kraven. Dessutom fås en känsla av hur programmet 
fungerar att arbeta med och kanske upptäcks även ytterligare funktioner som visar sig 
användbara. 

4.3.1 Val av verktyg för att automatisera tester 

Med stöd av utvärderingen kommer ett verktyg att väljas ut. Det är nödvändigt att 
kontrollera verktygstillverkarens position på marknaden och vilket verktygets 
nuvarande utvecklingstillstånd är, t.ex. så är det inta bra att köpa något från företag 
som står på ruinens brant eller från ett företag vars verktyg inte längre utvecklas. 
Dessa aspekter är viktiga att tänka på för att man skall kunna få fortsatt support m.m.  
 
Dessutom måste en bedömning av hur stora kostnaderna för införande av verktygen 
blir. De kriterier som är viktiga att titta på är:  

- inköpskostnader, inköp av verktyg. 
- tidsåtgång, det faktum att det tar längre tid att skapa automatiserade testfall 

än manuellt genomföra ett test. 
- Utbildning, den personal som skall genomföra automatiseringen måste få 

utbildning om verktyget och hur man skall strukturera testerna. 
- Support och andra tilläggskostnader som kan uppstå. 

 
Utifrån detta skall en rekommendation utformas. Denna rekommendation kan vara 
både positiv och negativ beroende på om det finns något verktyg som uppfyller de 
ställda kraven. 

4.3.2 Inköp och inlärande av valt verktyg 

Beställning av verktyg och eventuella förhandlingar med leverantören. När sedan 
verktyget erhållits eller om evalueringslicensen fortfarande gäller, kommer en djupare 
förståelse för verktygets funktionalitet att läras in. 

4.4 Ta fram en handlingsplan över hur 
automatiseringen kan införas 

För att underlätta för företaget att introducera automatiserade tester skall en 
handlingsplan för hur detta skall gå till tas fram. Denna plan kommer att vara 
resultatet av ovanstående punkter. 
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5 Analys 

5.1 Lönar det sig att införa automatiserade tester? 

För att undersöka vilka metoder som finns för att automatisera tester började vi leta 
efter böcker som behandlade ämnet, men med begränsad framgång då den litteratur 
som fanns var utgången eller inte hade givits ut än. På Internet fanns det rikligt med 
källor som behandlar automatisering av tester och dessa har använts flitigt. 
Nyhetsgruppen comp.software.testing har utnyttjats för att få svar på frågor som har 
uppstått. Dessutom har en bra uppfattning erhållts om vilka testverktyg som är vanliga 
då många av diskussionerna rör testverktyg. Genom nyhetsgruppen har det även 
framgått att det är många andra företag som håller på att införa automatiserade tester 
eftersom många frågor om detta har skickats in. Detta kan tyda på två saker, dels att 
marknaden för denna typ av verktyg kommer att öka, dels att allt fler företag utnyttjar 
(eller kommer att utnyttja) denna testteknik. Detta innebär att företagen bakom 
verktygen kan sälja mer och då kan de lägga mer pengar på utveckling vilket på sikt 
ger bättre verktyg. Om allt fler använder sig av verktygen så uppstår även fler krav 
från användare som verktygstillverkarna måste ta hänsyn till och detta ger än bättre 
verktyg. 
 
Dessutom behövdes en god förståelse för hur testning och verifiering görs på 
företaget. Förståelsen är nödvändig därför att alla typer av testverksamheter inte är 
lämpliga att automatisera. Handledaren hjälpte till att ta fram relevanta dokument som 
rör testningen. Handledaren har även hjälpt till med att svara på de frågor som har 
uppstått. Dessutom har testlabbet demonstrerats. Där gavs det även möjlighet att 
skaffa erfarenhet av hur den manuella testningen går till. Analysen av de nuvarande 
testrutinerna ledde fram till den beskrivning som ges i kapitel 2.3.  
 
Efter att testfallen studerats upptäcktes att många av dem är lämpade för 
automatisering. Dessutom är den struktur som testerna är indelade i passande för att 
de lätt skall kunna föras över till automatiska tester. 

5.2 Hitta en lämplig metod för automatiseringen 

Ett av önskemålen för detta arbete var att kommersiella verktyg skulle användas.  
Anledningen till att man inte tillverkar ett eget verktyg är att kostnaden för detta 
skulle bli oerhört mycket större än det kostar att köpa in ett verktyg. Efter analysen av 
företagets testrutiner har det framgått att en stor del av de tester som görs genom det 
grafiska användargränssnittet är möjliga att automatisera med verktyg som är 
tillgängliga på marknaden. 
 
Automatiseringen bygger ofta på att script tillverkas och körs. Läs mer om hur dessa 
tas fram i kapitel 2.4. 



   21 

5.3 En marknadsundersökning av lämpliga verktyg 

På marknaden finns en mängd verktyg för automatisering av tester och det gällde att 
få fram ett bra urval av dem. Urvalet har utgått från en sammanställning av 
testverktyg för GUI-testning [BM-GTD] som finns att hitta på Marick's corner [MC].  
 
Den listan verkar vara den vedertagna officiella listan av testverktyg eftersom den 
rekommenderas i comp.software.testing-nyhetsgruppens FAQ. Listan innehåller ett 
20-tal verktyg för användargränssnittstester. Till varje verktyg i listan finns 
tillverkarens kontaktinformation och en kort beskrivning av respektive verktygs 
funktionalitet. Detta gjorde att ett urval kunde göras direkt från listan eftersom 
plattformstillgängligheten är ett av de mer grundläggande kraven. Utifrån denna lista 
kunde till slut ett antal verktyg som var värda att evaluera väljas. För att kunna testa 
dessa verktyg beställdes evalueringslicenser. Detaljer om hur evalueringen gick finns 
i bilaga A. 

5.3.1 Verktyg 

Det finns många verktyg som automatiserar tester men de som är av intresse i detta 
arbete är de som automatiserar GUI-tester. Andra typer kan vara verktyg som 
automatiserar t.ex. enhetstester eller belastningstester.  
 
GUI-tester går ut på att man genomför de olika testerna genom det grafiska 
användargränssnittet, och därigenom testar underliggande funktionalitet. Flera av 
tillverkarna av verktyg för automatisk testning delar upp sina program i olika delar. 
Det kan var rena testfunktioner men även administrationsverktyg för att underlätta för 
testarna att hålla ordning på de olika testen.  
 
Ofta finns det någon form av testadministrering till verktygen. Planering, 
strukturering och dokumentering av testerna kan göras med hjälp av detta. Ett 
program som tillhandahåller dessa möjligheter underlättar vid administrationen av 
stora komplexa testsviter. 
 
Verktygen ingår ofta i serier av delverktyg. Verktygen tillhandahåller automatisering 
av olika typer av tester, t.ex. gränssnittstester, belastningstester m.m. De olika 
delverktygen kan köpas separat vid behov. 

5.4 Ta fram en handlingsplan över hur 
automatiseringen kan införas 

Testverktygen är mer eller mindre redan installerade i testlabbet och kan lätt låsas upp 
med en nyckel om ett beslut om inköp fattas. En handlingsplan har arbetats fram 
utifrån de erfarenheter som införskaffats under examensarbetets gång. Denna 
handlingsplan kan studeras närmare i kapitel 6.3. 
 
Dessutom har en del riktlinjer för hur scripten skall struktureras tagits fram. 
Utgångspunkten för riktlinjerna har varit den struktur som de nuvarande testfallen i 
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verifikationsspecifikationerna är utformade i. Dessutom har källor från Internet som 
behandlar scriptdesign använts [Kaner].  

5.4.1 Hur skapas underhållsbara testsviter? 

Ett stort problem med automation av tester är att man måste kunna underhålla sina 
testsviter. Man måste underhålla scripten för att kunna återanvända dem.  
God återanvändbarhet är viktigt eftersom mycket arbete läggs ned vid det initiala 
skapandet av dem, och de stora förtjänsterna ligger i att återanvända scripten. 
 
Det finns några saker som man strävar efter för att få underhållsbara testsviter. Om 
programmets användargränssnitt ändrar utseende så ska scripten klara en sådan 
förändring för att vara underhållsbara. En annan sak som kan vara bra för att nå hög 
återanvändbarhet är att skapa ”datadrivna” script. Detta innebär att de automatiserade 
testen läser data från en extern källa, t.ex. en fil, snarare än att data hårdkodas i 
scripten. Detta gör att man kan använda ett och samma script i flera olika tester (om 
det bara är data som skiljer). Andra saker som är viktiga är att man får läsbara script 
om man måste gå in och ändra i dem. En stor skillnad i återanvändbarhet finns mellan 
att spela in och programmera script för hand, där programmering är att föredra 
eftersom man har större kontroll och kan skapa mer generella script. 
 
Det finns flera sätt att nå hög återanvändning. Ett kan vara att ha manuellt 
programmerade script på en högre nivå som har till uppgift att köra inspelade testfall 
på en lägre nivå. De inspelade sekvenserna bör hållas små och modulära så att de lätt 
kan delas mellan högnivåscripten om så skulle behövas. Med små och modulära 
inspelade sekvenser kan man lätt göra om inspelningen istället för att ändra i manuellt 
programmerade script. Det kanske vanligaste kanske ändå är att man spelar in ett 
script och sedan manuellt går in och ser så att det verkligen blev som det var tänkt.  
 
För att scripten skall vara underhållsbara och klara förändringar i användargränssnittet 
och vara "datadrivna", så finns det en del riktlinjer för hur detta skall gå till: 
  
• Använd kodningstandarder vad gäller namngivningskonventioner, 

kommenteringar m.m. Genom att använda sig av dessa så blir scripten mer läsbara 
och om förändringar måste ske så är det lättare att göra dessa. 
 

• Användande av GUI-Map medför att förändringar i det grafiska 
användargränssnitten inte påverkar scripten (eftersom man bara kan gå in och 
definiera om utseendet i GUI-Mappen så att det passar sina script). 
 

• Skapa ett API så att testarna får det lättare genom att skriva egna script på en 
högre nivå. Detta medför att de inte behöver sätta sig in i alla detaljer och 
dessutom medför det att med ett korrekt implementerat API skall buggar i 
testarnas kod minska. Dessutom blir vägen från den manuella 
verifikationsspecifikationen till det automatiserade testscriptet kortare. [Kaner] 
 

• Återanvändbara moduler som kan delas mellan scripten. Ett exempel på en sådan 
modul skulle kunna vara en initieringsmodul som försätter programmet i ett visst 
önskat starttillstånd. 
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• Göra scripten "datadrivna". För att uppnå detta måste scripten programmeras så att 
de kan ta emot parametrar. Dessa parametrar kan varieras för att få fram olika 
testscenarios utan att scriptkoden behöver ändras [Zallar]. 

5.4.2 Val av verktyg för att automatisera tester 

Eftersom två av de verktyg som utvärderats var bra och hade olika för- och nackdelar 
så kommer inte ett verktyg att rekommenderas utan två. Mer om detta val finns i 
kapitel 6.2. 
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6 Resultat 

Nedan följer en redovisning av vad företaget kan tjäna på att införa automatiserade 
tester. Dessutom kommer de verktyg som passar in i testverksamheten att diskuteras.  
Eftersom ett verktyg inte kunde särskiljas jämförs dessa med varandra. Orsakerna till 
att ett verktyg ej kunde väljas är dels att två av dem var likvärdiga samt att den 
personal som sedan skall använda sig av verktyget bör få göra det valet. Till sist följer 
ett förslag på en handlingsplan som är tänkt att vara till hjälp när man ska införa 
automatiserade tester. 

6.1 Automatiseringsförtjänster 

Nedan beskrivs de olika delar företaget kan tjäna på automatiseringen. 
 
� En dator kan köra testerna på ett snabbare sätt än vad en människa kan. Detta tack 

vare att datorn inte på samma sätt är begränsad till fysiska rörelser och 
tankeverksamhetens tröghet som människan har. På detta sätt kan alltså fler tester 
göras på den tid som är avsatt till testning. Datorn är dessutom outtröttlig och 
begär ingen lön. 
 

� Testerna kan köras obemannade vilket sparar in många arbetstimmar. 
 

� Testerna kan köras under natten så att de inte stör det dagliga arbetet vid datorerna 
vilket leder till att datorresurserna kan få en högre utnyttjandegrad. 
 

� Eftersom utvecklingsformen är inkrementell så återkommer testerna i varje  
inkrement vilket gör att testscripten kan återanvändas flera gånger. Till detta 
kommer att regressionstester kan behöva göras i varje inkrement vilket leder till 
ännu större förtjänster med automatisering. Upprepningarna i sig är en 
förutsättning eftersom de extra arbetskostnaderna för själva automatiseringen 
måste kompenseras. 

6.2 Verktygsval - Jämförelse mellan XRunner och QA Partner 

Efter att ha evaluerat verktygen har även en rekommendation utformats. Denna 
rekommendation pekar på de saker som är bra och dåliga med de olika programmen. 
Inget av de verktyg som har testats är bäst på alla de olika aspekter som man kan ha 
på ett sådant komplext program. Två av verktygen är mer konkurrenskraftiga än de 
andra. Dessa är XRunner och QA Partner. De två andra verktygen hade i och för sig 
sina ljuspunkter men på det hela taget var de inte tillräckligt bra för att kunna 
rekommenderas. De största fördelarna med Mercury och Segues produkter är att deras 
scriptspråk är lättare att använda och bygger inte på koordinater i samma utsträckning 
som de andra gjorde.  
 
Nedan följer en närmare jämförelse mellan XRunner och QA Partner. Denna 
jämförelse tar upp ett antal punkter som är centrala i ett bedömande. Detta ansågs 



   25 

viktigt att göra eftersom verktygen erbjuder liknande funktionalitet men på lite olika 
sätt. Tyvärr kom evalueringslicensen av XRunner sent och detta verktyg har därför 
inte kunnat testats lika djupt som QA Partner. 
 
En närmare beskrivning av respektive verktyg finns i bilaga A. 

6.2.1 Installation och konfigurerbarhet 

Installationen för Segue var väldigt enkel. I stort sett bara att köra ett 
installationsscript. Mercury's installation genomfördes med stöd av en tekniker som 
skickats ut vilket gjorde att den installationen också gick lätt. XRunner ställer kravet 
att Open Windows13 måste startas med växlar som gör att det kan avlyssna 
användarens input. Sådana krav finns inte från QA Partner. 
 
I XRunner finns möjligheter att lägga upp egna menyer och funktioner i programmets 
menylista. I QA Partner har inga sådana möjligheter upptäckts. Det finns mängder av 
inställningar att göra i båda programmen, men XRunner verkar vara lite mer 
konfigurerbart eftersom fler inställningar kan göras i det. I XRunner är dock 
inställningarna lite kryptiska att arbeta med eftersom man i konfigureringsdialogerna 
endast ser ett variabelnamn framför det man skall ställa in. Detta skulle kunna 
gömmas för användaren och istället borde det stå med ren text vad det är man ändrar 
för något. XRunner har "context sensitive14" hjälp vilket är nödvändigt här för att se 
vad ändringen av variabeln verkligen gör.  
 
QA Partners konfigurering är mer uppenbar och gömmer variabelnamnen för 
användaren. Oftast förstår man vad man ändrar på och skulle man inte göra det så 
finns en djupare beskrivning om vad inställningen gör i användarmanualen. 

6.2.2 Inspelning/uppspelning 

Av dessa två är XRunner bättre på inspelning eftersom den inte spelar in en massa fel. 
Detta leder till att scripten inte behöver ändras efteråt vilket ofta måste göra när man 
spelar in något med QA Partner.  
 
Problem kan även uppstå när operationer på vissa komponenter spelas in i QA 
Partner. Ett tydligt exempel på detta var operationer på den vertikala varianten av 
"Scale"-komponenten som nämns i bilaga A (kap 1.5). Några sådana problem har inte 
upptäckts i XRunner. Under evalueringen av XRunner täcktes inspelningar på många 
av Motif-komponenterna. Men eftersom tiden har varit begränsad har inte en lika 
utförlig kontroll kunnat göras som för QA Partner vilket betyder att risken för att hitta 
brister i XRunners inspelning inte har varit lika stora. 
 
I XRunner kan man välja om man vill spela in analogt eller logiskt. I QA Partner 
finns inga tydliga funktioner för analog inspelning men när tester gjordes i ett 
ritprogram återskapades det mönster som ritats genom att samtliga koordinater som 
musen flyttades genom spelades in. 

                                                
13 En fönsterhanterare för UNIX 
14 "Context sensitive" hjälp innebär att man får upp hjälp om det som är relevant i en viss situation. 
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6.2.3 Scriptspråk 

Scriptspråket är en viktig del i ett verktyg av den här typen eftersom manuell 
programmering knappast kan undvikas. XRunner tillhandahåller TSL medan QA 
Partner tillhandahåller 4Test. Den största skillnaden ligger i uppbyggnaden av 
språken. 4Test är objektorienterat och klart mycket enklare att arbeta med (om man är 
bekant med paradigmen) än TSL som inte är objektorienterat. Objektorienteringen är 
mycket användbar i testscripten eftersom alla GUI-komponenter från början är objekt. 

6.2.4 Manualer 

Till QA Partner medföljer två tjocka manualer. Det ena är en användarmanual som tar 
upp många exempel på hur man kan utnyttja verktyget. Denna bok är väldigt 
användbar när man skall lära sig verktyget. Den andra var en referensmanual till 
scriptspråket. En "tutorial" [QAPtut] skickades också med så att man lätt kunde sätta 
sig in i verktyget. 
 
XRunner ger inte ut manualer till evalueringslicenser vilket bara kan beklagas. Det 
blir svårare att utvärdera verktyget och dess funktioner kommer inte fram i dagsljuset 
på samma sätt utan mer som en följd av diverse experiment. 

6.2.5 Online-hjälp 

Programmen erbjuder online-hjälp, dvs hjälpen kan nås direkt i verktyget. I XRunner 
har hjälpen gjorts "context sensitive" vilket gör att det är lätt att få hjälp om en 
speciell funktion i programmet genom att klicka på den. För att kunna programmera 
manuellt så krävs bra manualer. XRunners hjälp är inspirerad av hjälpen i Microsoft 
Windows eftersom den är uppbyggd på samma sätt vilket medför att den är lätt att 
använda om man jobbat med Microsofts produkter innan. QA Partner använder ett 
system som skiljer sig ifrån detta. QA Partners hjälp är inte ”context sensitive” i 
samma utsträckning vilket gör att man i vissa fall får leta längre för att hitta det man 
söker. 

6.2.6 Verifiering & felhantering 

Verifieringsmöjligheterna är ungefär lika i programmen men XRunner har 
möjligheter till att identifiera text i bitmappar med hjälp av OCR teknik. 
 
I XRunner används en checklista och det enda man ser i scriptkoden av verifieringen 
är ett anrop till denna. Checklistan är en separat fil och fördelen jämfört med att lägga 
det direkt i koden är att verifieringen kan användas på andra ställen och av andra 
testfall om så skulle önskas. Verktyg för att skapa checklistor är inbyggt i XRunner. 
Men för att detta skall kunna utnyttjas är det en förutsättning att det grafiska 
gränssnittet finns tillgängligt. Om man vill göra sina script innan programmet är klart 
får man göra checklistan för hand och det är mycket omständigare. 
 
I QA Partner läggs hela verifieringskoden till direkt i scriptet. Nackdelen är att man 
inte kan dela denna verifiering med andra och fördelen är att man direkt i koden ser 
vad man verifierar. Det går givetvis att göra en egen funktion av verifieringen och 
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anropa från de ställen man önskar och på så sätt ändå dela verifieringen mellan testfall 
m.m. 
 
I QA Partner kan verifieringen läggas till under inspelningen. En dialog kommer upp 
där man får välja vad man vill verifiera. Om man väljer att verifiera innehållet i 
komponenterna så finns tyvärr inga möjligheter att välja ut en enskild komponent utan 
man måste kontrollera hela gränssnittet. Men det går att fixa till det manuellt efteråt 
genom att man helt enkelt tar bort de rader av koden som inte är önskvärda. Det går 
lägga till verifieringspunkter efteråt också men då krävs att programmerar dem för 
hand. 
 
I XRunner är det lika lätt att lägga till en verifieringspunkt såväl under inspelningen 
som efter den. Dessutom kan man mer specifikt välja vad man vill verifiera. Det man 
valt att verifiera kan ändras efteråt genom att ändra i checklistan. 
  
I QA Partner slutar testet köras helt och hållet om man inte tar hand om det fel som 
uppstår. Det man kan göra är att fånga upp det undantagsfel som kastas och processa 
det på något sätt. Detta är ett bra sätt att lösa det på eftersom man då kan 
programmera en återhämtning från felet och skriva direkt till resultatrapporten om det 
är något speciellt man vill ha med där. 
 
I XRunner finns någon typ av felhantering också. Tyvärr har denna inte hunnit testas 
så noga p.g.a. att tillgång till verktyget dröjde. 

6.2.7 Nätverksmöjligheter 

I QA Partner finns det möjligheter att köra tester över ett nätverk, t.ex. kan man spela 
in och spela upp ett testscript för ett program som körs på en annan dator. Ett krav för 
att detta skall fungera är att en agent installeras på den datorn som kör programmet 
som skall testas. Detta för att QA Partner använder sig av en agent för att 
kommunicera med programmet.  
 
XRunner använder ingen agent men å andra sidan har inga tester över nätverket 
lyckats med verktyget. Det finns dock antydningar i online-hjälpen att sådana tester är 
möjliga att göra.  

6.2.8 Testadministrering 

I XRunner finns inga administreringsmöjligheter inbyggda eftersom de ligger i 
TestDirector. Det finns dock sätt att manuellt programmera testsviter m.m. Dessutom 
finns möjligheter att starta testscript direkt från prompten vilket gör att batch-filer kan 
göras för att köra sviter. Om testfallsantalet är stort så är det dock rekommenderat att 
TestDirector används. TestDirector fungerar endast på olika Microsoft Windows-
plattformar vilket kräver att man måste ha flera datorer som kör testverktygen 
eftersom XRunner körs på UNIX-plattformar.  
 
QA Partner har QA Organizer som en integrerad del och behöver alltså inget externt 
administreringsprogram. Dessutom behövs ingen extra PC som kör Microsoft 
Windows, som behövs om man använder TestDirector och XRunner. Med hjälp av 
QA Organizer kan testfall arrangeras i testsviter. Till varje testfall kan man lägga till 
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attribut som t.ex. beskrivning, ansvarig testare, programmerare m.m. Det finns 
möjligheter att definiera sina egna attribut om man skulle behöva det. 
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6.3 Handlingsplan 

Målet för detta arbete har varit att ta fram en handlingsplan för hur företaget skall 
införa automatiserade tester i sin verksamhet. Denna handlingsplan bygger på några 
enkla steg: 

 
1. Vidare evaluering 

Vidare evaluera de två verktyg som rekommenderas i detta arbete. Dessa är 
redan installerade i testmiljön och kan lätt låsas upp med nya nycklar. 
 

2. Ledningsstöd 
Inse att det tar ett tag för automatiseringen att löna sig. Man måste förstå att 
automatisering är en långsiktig investering. Första testomgången kommer att 
innebära bekymmer för att scripten krånglar och en massa andra saker. Att ta 
fram script tar dessutom väldigt mycket längre tid och för att automatiseringen 
skall löna sig krävs det ett flertal testomgångar. 
 

3. Inköp 
Köpa in det verktyg som passar bäst in i verksamhetens miljö. Avtala så att man 
får garanterad support (få problemen lösta inom en viss tid). 
 

4. Utbildning 
För att kunna automatisera tester krävs kunskap. För att skaffa denna kunskap 
bör man skicka personalen på "träningsläger". Detta för att lära sig hur man 
använder det valda verktyget. Det är nämligen ingen idé att köpa in ett dyrt 
verktyg om ingen kan använda det. Viktigt är även hur man skall lägga upp sina 
testsviter. Att skapa testfall för automatiserade tester skiljer sig från att ta fram 
testfall för manuella tester. 
 

5. Scriptdesign 
Lägga upp en bra struktur för de olika testerna (så att återanvändning av script är 
möjlig). När personalen fått kunskaper hur man skall gå till väga för att skapa 
testsviterna så skall en bra struktur för att kunna återanvända dessa skapas. Detta 
kan t.ex. vara hur koden kan modulariseras, fysiskt delas upp i olika filer och 
vilka moduler som kan göras återanvändbara mellan scripten. För denna struktur 
är det lämpligt att utgå från hur de nuvarande testfallen är utformade. 
 

6. Implementering 
Implementera de testfall som är lämpliga att automatisera och testa så att de 
fungerar. 
 

7. Utvärdering 
Utvärdera om det fanns någon fördel med automatiserade tester jämfört med hur 
det manuella sättet fungerade. Detta bör göras i samråd med den personal som 
var med och körde testerna manuellt före automatiseringen. Det är viktigt att 
göra klart för testpersonalen att det är mer förberedelser inför automatisering än 
manuella tester. Det allra bästa är att någon erfaren manuell testare analyserar 
automatiseringen under projektets gång och sedan jämför med sina tidigare 
erfarenheter. 
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7 Slutsatser 

Nedan följer de slutsatser som dragits utifrån de frågeställningar som beskrivs i 
kapitel 4. 

7.1 Lönar det sig? 

En av de viktigaste förutsättningarna för att automatiseringen skall löna sig är att 
testerna upprepas många gånger. Helst skall testfallen vara exakt samma från gång till 
gång. Det är även acceptabelt om små förändringar sker i vissa enstaka testfall. Efter 
att ha analyserat testverksamheten har det framgått att en stor del av testen körs 
många gånger och att testfallen ändras ytterst lite mellan testningarna. Detta är en god 
anledning till att automatisera.  
 
Det kan vara lönsamt att automatisera testerna om de införs på rätt sätt. Personalen 
måste utbildas för att de skall kunna arbeta och trivas med tekniken. 

7.2 Lämplig metod 

En lämplig metod är att använda sig av ett kommersiellt verktyg. Detta eftersom det 
skulle vara en diger process att skapa ett eget sådant. Dessutom är många av testfallen 
sådana att de kan automatiseras med något befintligt verktyg. 
 
De tänkta verktygen bygger automatiseringen på att script körs. Dessa kan spelas in 
eller programmeras. Det är rekommenderat att följa de riktlinjer som finns beskrivna i 
kapitel 5.4.1. 

7.3 Verktyg 

Med hjälp av något av de två verktygen som rekommenderats, XRunner och QA 
Partner, borde en lyckad automatisering kunna göras. Dessa två verktyg bör 
utvärderas vidare med någon eller några av de som utför testningen manuellt idag. 

7.4 Handlingsplan 

Genom att följa den handlingsplan som tagits fram kommer automatiseringen att 
underlättas. Handlingsplanen finns beskriven i kapitel 6.3. 
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8 Kritisk granskning/egna kommentarer 

Eftersom arbetet har genomförts på distans (vår handledare var i Mölndal och vi i 
Skövde) så har kontakten varit bristfällig. Det hade nog varit mycket bättre om vi 
funnits på plats i Mölndal, eller att vi hade haft en handledare i Skövde. Tyvärr fanns 
inga resurser till det. 
 
En annan sak är att kontakten med de olika företagen vars produkter vi evaluerade 
borde ha inletts tidigare. Detta var dock svårt med tanke på att vi först var tvungna att 
sätta oss in i ämnat automatiserade tester och sen välja ut de verktyg som skulle 
evalueras. Om denna kontakt hade skett tidigare så hade en mer ingående utvärdering 
av respektive verktyg kunnat utföras. Framförallt gäller detta XRunner som kom 
väldigt sent. Att Mercury dröjde så mycket beror på att den första kontakten 
"slarvades" bort av den person vi först kom i kontakt med.  
 
Mer tid borde ha spenderats på att ta fram information och riktlinjer hur man skall 
skapa och strukturera stora testsviter och hur man skall maximera återanvändbarhet 
och underhållbarhet av testscript. Det är nämligen här vinsterna med automatisering 
till stor del ligger. 
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9 Fortsatt arbete 

1. Undersöka närmare hur man skall få återanvändbara testscript och hur man 
lägger upp strukturer för stora testsviter.  
 

2. Utvärdera om handlingsplanen är motiverad. 
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9.1 Rekommenderad läsning 

• "Automated Software Testing: Introduction, Management, and Performance"  
by Elfriede Dustin, Jeff S. Rashka, John Paul 
En bok som tar upp relevanta delar av testautomatisering. Den täcker bl.a. sådana 
saker som: 

� Val och evaluering av testverktyg 
� Planering och förberedelser  
� Introduktion av automatisering 
� Etc. 

Tyvärr finns inte denna bok ute på marknaden i skrivande stund (planerad till Juli 
99). Men om den håller vad den lovar så är den värd att läsas. 

 
• Cem Kaner - "Improving the Maintainability of Automated Test Suites" (Paper 

presented at Quality Week '97). 
Detta är en artikel som handlar om vilken strategi man skall använda för att få 
återanvändbara testsviter. 
 

• Brian Marick - "When should a test be automated?" 
Tar upp när man skall automatisera tester, när detta är lönsamt. 
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Bilaga A: Evaluering 

Det finns ett stort antal verktyg som erbjuder tjänster för att automatisera GUI-tester. 
Några av de verktyg som finns på marknaden för detta ändamål har testats. Utifrån 
information från andra examensarbeten [MiKj-97],[OJPW-96] och annan information 
och olika jämförelser på Internet [IVF95017],[BM- GTD] har de verktyg som 
uppfyller de mest grundläggande kraven som ställts på dem valts ut. 
 
Efter att ha undersökt marknaden har fyra stycken verktyg valts att utvärderas. Detta 
antal valdes då det verkade rimligt att dessa skulle hinnas med att utvärderas på den 
tid som undsatts till evalueringen. Företagen kontaktades angående 
evalueringslicenser och allt eftersom licenserna droppade in evaluerades verktygen. 
Evalueringen utfördes i första hand på en lokal UNIX-maskin. De program som 
verkade lovande installerades sedan i det testnät där det är meningen att automationen 
skall införas. Detta för att säkerställa att de fungerar i den miljön och med de 
applikationer vars tester det är meningen skall automatiseras. 
 
De fyra verktygen är valda utifrån de kriterier som nödvändigtvis måste uppfyllas för 
att kunna genomföra en automatisering i den situation företaget befinner sig i idag. 
 
De verktygssviter som har blivit utvalda för evaluering är  

- QA Partner v4.0.12, Segue Software  
- XRunner v6.0, Mercury Interactive,  
- QC/Replay v2.5.0.2, Centerline 
- CAPBAK v5.2, Software Research Inc 

Alla dessa är verktyg med Capture/Replay-funktioner och de har även 
scriptredigeringsmöjligheter. 
Kontaktinformation till de olika företagen finns i bilaga B. 
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1 QA Partner 4 (Segue) 

Segue erbjuder två program, SilkTest 5.0 och QA Partner 4.0. Den information som 
finns att få tag på från företagets hemsida behandlar endast SilkTest. Det är nämligen 
så att QA Partner har några år på nacken medan SilkTest är den nya generationen i 
serien vilket kan ses på att versionsnumret fortsätter i samma serie fast med det nya 
namnet. Information om både Silk och QA serierna har blandats eftersom 
informationen är snarlik. 
 
Den stora skillnaden mellan dem är att QA Partner kan köras på UNIX för att testa 
Motif medan SilkTest endast fungerar i Microsoft Windows miljö. Segues kontor i 
London gav beskedet att SilkTest kommer att släppas till UNIX någon gång i 
framtiden, när detta kan bli av var dock oklart. 
 
SilkTest har anpassat sig till utvecklingen och är mycket inriktat på att testa 
Internetsajter (elektronisk handel) men det klarar även att testa vanliga 
windowsapplikationer. Segue är ett av de ledande företagen i testautomationsbranchen 
och har funnits på marknaden sedan några år tillbaka.  
 
SilkTest och QA Partner tillhandahåller 4Test som är ett scriptspråk som tagit fördelar 
från Visual Basic, C++ mm. I SilkTest finns även en möjlighet att ställa in så att man 
kan skriva scripten som ren C++ om man skulle föredra det. I QA Partner saknas 
denna möjlighet. 
 
I QA Partner ingår även administrationsmöjligheter som t.ex. planering, hantering och 
organisering av testerna. Segue har dessa funktioner i QA Organizer som är en 
integrerad del av QA Partner (man kan även få QA Partner utan QA Organizer). 
Segue har även ett program för prestandatestning, Silkperformer. 
Detta program är speciellt framtaget för att testa Internetsajter som har elektronisk 
handel. Programmet klarar att simulera Internet- och databastrafik för att mäta 
systemets kapacitet m.m. Den klarar även av att testa client/server-applikationer. 
 
Evalueringen gäller QA Partner, där även QA Organizer ingår men tyngdpunkten har 
varit på QA Partner delen. 
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1.1 Installation 

Verktyget levererades på en CD och utförliga manualer följde med. En manual [QAP 
USER] för QA Partner och en referensmanual [4Test ref] för scriptspråket.  
QA Partner är lätt att installera, och det finns tydliga beskrivningar för hur detta skall 
gå till. Tyvärr så är det lite svårare om man vill kunna köra tester på en annan dator 
som inte har samma filsystem. Då måste man installera en agent som körs på den 
dator som man vill testa sin applikation på. Beskrivning för hur denna installation 
skall gå till saknas. Efter förfrågan till Segues support gavs beskedet att man skulle 
installera hela programmet. Har man plats till att göra det på den andra datorn så blir 
agenten automatiskt installerad och då är det inga problem.  

1.2 Inspelning 

QA Partner har inbyggt stöd för GUI-Maps. De kallas i detta program för "test 
frames". Vid inspelning av de komponenter som finns i gränssnittet så hittar inte QA 
Partner automatiskt alla GUI-komponenter från början, men de kan lätt spelas in. De 
komponenter som inte spelas in från början är de som finns i andra fönster än det som 
är huvudfönstret. Deklarationer för dessa underfönster måste man spela in separat.  
Alla deklarationer hamnar sedan som objekt i en separat fil som kan redigeras efteråt 
om man vill ge komponenterna egna namn, vilket man ibland måste för att undvika 
syntaxfel. Läs mer om detta i kapitel 1.5. 
 
Testfallen kan initieras i ett grundtillstånd som man själv har definierat. Inspelningen 
genererar ett script som lätt kan redigeras i efterhand. Detta behövs också ibland för 
att man över huvud taget skall kunna spela upp scriptet. Det går inte välja att spela in i 
analogt läge men verktyget känner automatiskt av om den skall spela in i detta läge. 
Om man t.ex. testar ett ritverktyg så lagras automatiskt muskoordinater så att samma 
sak ritas upp när det spelas upp. Man kan välja att spela in hela testfall eller bara lösa 
"actions" (händelser) som sedan kan klistras in i ett testfall. 
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1.3 Scriptskapande 

Scriptspråket är objektorienterat och väldigt lätt att sätta sig in i och använda. 
Dessutom är referensmanualen bra strukturerad och fullständig vilket gör att man lätt 
hittar de avsnitt man vill läsa om. QA Partner erbjuder en mängd funktioner och 
systemanrop som gör att möjligheten för programmering av script är goda. Det finns 
möjlighet till parallella processer om man t.ex. vill köra ett test på flera datorer 
samtidigt. 
 
Den medföljande editorn är bra med finesser som "syntax highlighting" och deras 
egna påhitt som gör att man kan klicka "bort" kod som man för tillfället inte vill se, 
vilket gör att koden blir mer överskådlig. Man kan även spela in och spela upp testfall 
direkt från editorn.  
 

 
Bild på QA Partners editor där man kan "gömma" kod som man för tillfället inte är 
intresserad av (bara ett testcase är framme på denna bild). Man kan även se att det 
finns en verifieringspunkt, "TextEditor.Dokument.VerifySelText" vilket innebär att 
man kontrollerar så att programmet har markerat rätt text (i detta fall ett "l"). 
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1.4 Verifiering 

Det är dessutom lätt att sätta in verifieringspunkter under inspelningen där man vill 
kontrollera att ett visst innehåll i gränssnittet är korrekt. Man kan välja om man vill 
kontrollera vissa värden, vad de olika komponenterna har för rubrik (caption), om de 
är "enabled" eller vilken komponent som för tillfället är aktiv. Man kan även välja att 
verifiera bitmappar. Man bör ta så små delar som möjligt när man skall verifiera med 
bitmappar eftersom det visade sig att denna verifieringsmetod är väldigt känslig. 
Denna metod ska dock endast ses som ett komplement till de andra sorters 
verifieringar som programmet erbjuder, och bör endast användas i nödfall om de 
andra sorterna inte är applicerbara. 
 

 
Detta fönster fås upp när man önskar sätta in en verifieringspunkt i QA Partner.  
Man kan välja mellan lite olika alternativ bl.a. "Contents" som innebär att man kan 
verifiera det innehåll som finns i t.ex. en textruta eller vilken radiobutton som är vald. 

1.5 Problem 

Dock uppstod en del problem med QAP. Ett av dessa problem är att verktyget spelar 
in scripten med syntaxfel. Dessa beror på att programmet utgår ifrån komponenternas 
"Tags" (komponentens namn), vilka inte är helt kompatibla med scriptspråket 
eftersom de kan innehålla otillåtna tecken. Dessa går dock lätt att ändra manuellt. 
Denna typ av fel uppstår vid inspelning av deklarationer som nämndes tidigare. Om 
man rättar till dessa syntaxfel i deklarationsfilen så sker resten av 
testfallsinspelningarna utan syntaxfel. 
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Ett annat problem var när man skulle använda sig av "scale15" komponenten i vertikalt 
läge (fungerade bra i horisontellt). Det gick bra att spela in men när man skulle spela 
upp så försökte programmet gå åt fel håll, om första värdet var 10 och man ville sätta 
den i position 20 så började programmet stega neråt i stället för uppåt. Det samma 
gällde om man ville maximera eller minimera värdet på "scalen", då det blev tvärtom. 
Detta problem kunde lösas genom att överlagra den medlemsfunktion som satte 
värdet på "scale"-komponenten, "SetPosition()", med en egen funktion. Att överlagra 
medlemsfunktioner i 4test är dock väldigt enkelt. 
 
Ytterligare konstigheter var när man spelade in underfönster. Om fönstret inte hade 
varit öppnat så gick det bra men om det hade varit öppnat så spelade programmet in 
en "Restore()" operation, problemet var när man spelade upp scriptet så letade 
programmet efter en "restore box" som inte fanns. Detta löstes dock väldigt lätt 
genom att helt enkelt ta bort "Restore()" raden från scriptet, därefter fungerade det 
bra. Denna lösning var den som Segues support gav. 
 
Ett problem är att verktyget inte klarar att spela upp exakt den sekvens som man 
spelat in. Ett exempel på detta uppkom då en knapp i gränssnittet trycktes ner. Men 
innan den släpptes fördes muspekaren utanför gränssnittsknappen vilket programmet 
då uppfattar som om man inte har tryckt på knappen. När denna sekvens sedan skulle 
spelas upp utfördes knapptryckningen ändå. Detta är ännu en anledning till att 
scripten kan behöva redigeras efteråt. Detta anses inte vara ett så allvarligt fel då detta 
i stort sett bara inträffar när man gör det med flit. 

                                                
15 Scale är en grafisk komponent för att ändra ett värde 
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2 XRunner (Mercury Interactive) 

Mercury tillhandahåller två olika versioner av sitt testprogram. Dessa är WinRunner 
6.0 och XRunner 6.0. WinRunner kan köras på Win95/98/NT, OS/2, MacOS medan 
XRunner kan köras på olika UNIX plattformar. 
 
Mercury har nyligen släppt nya versioner av XRunner/WinRunner vilket är ett tydligt 
tecken på att företaget är vid liv. För övrigt ligger den största koncentrationen på att 
utveckla WinRunner eftersom den största delen av kunderna använder den versionen. 
På företaget har man dock en policy som säger att XRunner skall hålla jämna steg 
med WinRunner vad gäller funktionalitet. Tyvärr uppföljs detta inte så bra i praktiken, 
men detta kan man förstå eftersom de säljer mycket mer av WinRunner och därför 
satsar mer på det. I dagsläget håller de jämna steg vad gäller versionsnumret men 
funktionaliteten släpar efter lite i UNIX-versionen. 
 
XRunner är det enda verktyget av de som evaluerats som stödjer Motif v2.0. 
Visserligen används bara Motif v1.2 i det systemet som testerna skall automatiseras, 
men framtida produkter kommer antagligen använda nyare versioner av Motif. För 
övrigt bör nämnas att XRunner är det senast släppta av de verktyg som evaluerats. 
 
Mercury tillhör liksom Segue en av de marknadsledande tillverkarna av denna typ av 
testverktyg. XRunner/WinRunner har ett gemensamt scriptspråk, TSL (Test Sript 
Language), och script skrivna för det ena kan till stor del användas av det andra. Detta 
kan vara fördelaktigt om man utvecklar en applikation på flera plattformar eftersom 
man då kan använda samma script oavsett plattform. 
 
Mercury erbjuder ett administrationsprogram separat. Mercury's program heter 
TestDirector. Det fungerar ihop med diverse andra produkter från Mercury, t.ex. 
XRunner/WinRunner, LoadRunner etc. 
XRunner är det enda som fungerar under UNIX-miljön. För att kunna administrera 
XRunner så måste man alltså köra TestDirector på en Windows-maskin som kan styra 
testerna via nätverket. 
 
LoadRunner heter prestandatestprogrammet från Mercury. Det erbjuder motsvarande 
funktioner som SilkPerformer men marknadsför sig inte i lika stor utsträckning åt 
webtestning även om möjligheterna till det finns och är väl utvecklade. 
 
Mercury har ett kontor i Sverige vilket kan ses som en stor fördel eftersom kontakten 
blir bättre och de vill gärna ha en muntlig dialog med sina kunder för att kunna 
tillfredsställa dess behov på bästa sätt. Efter kontakt med Mercury har det framgått att 
andra avdelningar inom företaget använder deras produkter.  
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2.1 Installation 

Programmet levererades med en tekniker som hjälpte till med installationen. De enda 
manualer som fanns var online-hjälp i programmet vilket visade sig vara en stor 
nackdel eftersom vissa problem med att köra igång det på distans uppstod. Dessa 
manualdelar tog i stort sett bara upp scriptspråket TSL (inte så mycket om hur man 
skulle använda sig av verktyget). När man köper fullversionen av verktyget får man 
med pappersmanualer också. Version 6 installerades, vilket var lite chockerande 
eftersom det endast finns information om en version 4 på deras hemsida. Man kan ju 
tycka att det är lite konstigt att det inte finns information om den senaste versionen på 
deras hemsida. Bland de mest dominanta förbättringarna som gjorts i den nyaste 
versionen hör att "context sensitive16" hjälp lagts till. Installationen var ganska 
krånglig eftersom en mängd nycklar skulle genereras. Vidare var installations 
beskrivningarna krångliga och den utskickade teknikern arbetade mest med 
WinRunner och var inte helt säker på hur installationen skulle gå till. 

2.2 Inspelning 

Verktyget erbjuder både analog och logisk inspelning. Det finns goda möjligheter att 
blanda vid behov. Inspelningen går till så att man gör sina operationer i testobjektets 
grafiska gränssnitt och samtidigt kan man se vad som spelas in i XRunners 
scriptfönster. Detta är ett bra sätt att lägga upp inspelningen på eftersom man då kan 
verifiera att det spelas in rätt (om man förstår syntaxen vill säga). Det finns 
möjligheter att redigera koden när inspelningen är igång. Detta gör att man direkt kan 
ta bort operationer som gjorts fel, t.ex. att fel knapp tryckts ner. Människan har 
nämligen en förmåga att göra fel ibland. Om en feltryckning skulle göras och koden 
för den skall tas bort så måste man ställa tillbaka programmets tillstånd så att det är 
exakt det samma som innan knapptryckningen gjordes. Annars är det väldigt riskabelt 
att fortsätta inspelningen därifrån. En annan fördel med att kunna redigera scriptet 
direkt är att man kan gå in och kommentera koden när man har i färskt minne vad 
man precis har spelat in. 
 
Den logiska inspelningen kräver i vanlig ordning att verktygets Xt-bibliotek länkas in 
i applikationen antingen dynamiskt eller statiskt. Dessutom måste man starta "Open 
Windows" med speciella växlar för att verktyget skall ha rättighet att lyssna på 
användarens input. 
 
De inspelningstester som gjordes under evalueringen kunde spelas upp utan problem. 
Det som spelades upp var det som verkligen hände när inspelningen gjordes.  
 

                                                
16 "Context sensitive" hjälp innebär att man får upp hjälp som är relevant i en viss situation. 
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Verktyget erbjuder GUI-Map 
funktionalitet. Denna presenteras på ett 
grafiskt sätt och innehåller en del bra 
funktioner. Om man klickar på en 
komponent i gränssnittet så hoppar 
programmet till den komponenten som 
motsvaras i GUI-Mappen. Det finns 
även möjligheter att trycka på en 
komponent i GUI-Mappen så blinkar 
den motsvarande komponenten till i det 
grafiska gränssnittet så att man lätt kan 
se vilken det är. I GUI-Mappen får 
komponenten ett logiskt namn som från 
början baseras på någon text i närheten 
av den i gränssnittet. Det finns 
möjligheter att sätta vilket logiskt namn 
som helst i efterhand om verktyget 
skulle ha tilldelat den något klumpigt 
namn. Hur denna används är lite 
otydligt.  

 
 
 
 
 
 Bild på XRunners GUI-Map verktyg. 

2.3 Scriptskapande 

Scripten skapas i Mercury's egenutvecklade scriptspråk TSL. Syntaxen är lättläst och 
lik "C". Dessutom finns en väldigt bra "online-hjälp" för att understödja det manuella 
programmerandet. I hjälpen finns alla tillgängliga funktioner listade och när man går 
in på någon av dem så finns en beskrivning av vad de kan åstadkomma. Oftast finns 
även ett exempel på hur de skall användas i koden. Hjälpen är uppbyggd i ett 
hyperlänk-system som kan liknas vid länkarna på Internet. Detta gör att det blir lättare 
att nå information som är relaterad till det man läser om för tillfället. 
 
För den manuella programmeringen finns även verktyg för att generera funktioner om 
man skulle vara osäker på hur detta skall göras. 
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Bild på XRunners huvudfönster där man även ser scriptkod skriven i TSL. 

2.4 Verifiering 

Verifieringar kan utföras var som helst i scriptet. Dessa verifieringar kan kontrollera 
att gränssnittskomponenter har de värden eller egenskaper man tänkt sig vid en viss 
tidpunkt. Det finns även möjligheter att jämföra bilder. I bilderna kan programmet 
känna igen text med hjälp av OCR-teknik. Men då måste textens typsnitt vara känd av 
programmet. Verifieringen kan läggas in direkt när man spelar in scriptet eller efteråt 
genom att placera markören på det ställe i scriptet man vill ha den. 
 
När man vill verifiera något i ett testfall så lägger man till en checklista där man 
lägger in de saker som man vill evaluera i ett visst läge. Denna lista lagras som en 
separat fil och kan därför delas av andra testfall. Detta kan vara bra om man har flera 
testfall som använder sig av samma kriterier vid en verifieringspunkt. 
 
Om en verifiering misslyckas så bryts testet genom att en dialogruta kommer upp som 
kräver att användaren trycker på den innan testfallet kan köra vidare. Det finns 
möjligheter att stänga av denna funktion så att testet inte stannar upp vid en 
oövervakad test. Felen rapporteras dock ändå. 
 
När testet körts klart fås en rapport på hur det gick. Rapporten lagras i en fil. Filen kan 
läsas på ett smidigt sätt i XRunner. Filen lagras som text och kan även studeras 
utanför XRunner i en texteditor. Tyvärr är detta inte lika smidigt eftersom en speciell 
syntax används. Om man väljer att köpa managementprogrammet TestDirector finns 
möjligheter att exportera rapportfilen till diverse Microsoft Windows format, t.ex. 
Word, Excel m.m.  
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Bild på XRunners testrapport. Så här ser det ut i rapporten när fel rapporteras.. 

2.5 Problem 

Om man vill köra verktyget från en annan dator än där det är installerat så blir det 
problem. Xtrap måste vara installerat på den dator man kör ifrån (där verktyget ej är 
installerat på).  
 
Verktygets Xt-bibliotek är inte helt kompatibelt med originalet. Vilket gör att alla 
program inte har kunnat startats när de har länkats om med XRunners Xt-bibliotek. 
Detta kan bero på att det inte fanns några manualer som beskrev hur detta skulle gå 
till (det finns manualer men dessa levereras endast om man köper programmet).  
 
Problem med att testa applikationer som kördes på en annan dator uppstod också. 
Detta kan återigen bero på avsaknad av manualer. 
 
Problem uppstod när verktyget ställdes in för analog inspelning. Vad detta beror på är 
oklart men det kan bero att den versionen av Open Windows som kördes inte gick att 
starta med de växlar som angavs i manualen.  
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3 QC/Replay (Centerline) 

QC/Replay är en del av CenterLines QualityCenter-familj. QC/Replay stödjer 
automatisk testning av XWindow-applikationer, vilket inkluderar OSF/Motif. 
QC/Replay finns endast tillgängligt för några olika UNIX-plattformar och den 
nuvarande versionen är några år gammal (1996) men det släpps patchar för att klara 
av eventuella förändringar som sker i UNIX-världen. De har även annonserat att en ny 
version av QC/Replay skall släppas under andra kvartalet 1999. Dock finns inga 
tecken i dagsläget på att den är klar och därför har evalueringen ej kunnat utföras på 
den nya versionen. QC/Replay klarar att känna av användargränssnitts-
komponenterna så att man slipper arbeta med koordinater & bitmapsjämförelser. Det 
finns stöd för inspelning/uppspelning såväl som för egen scriptprogrammering i  
Tcl17, vilket är ett standardscriptspråk i UNIX-världen. [QCuser 95] 
 
QC/Replay använder sig av automatisk synkronisering vilket är en mycket viktig 
förutsättning för att uppspelningen skall vara pålitlig även om programmets svarstider 
varierar från gång till gång. [QCdata] 
 
QC/Replay har även ett managementprogram som heter QC/Replay Test Manager. I 
detta kan tester organiseras och köras. Dessutom finns funktioner för att skapa testfall, 
navigera bland testsviter m.m. Men även om mycket kan göras genom 
manegementprogrammet så ligger kärnfunktionaliteten i själva QC/Replay. Detta gör 
att det är möjligt att komma åt funktioner från egna och utomståendetillverkade 
managementprogram, Det finns även möjlighet att komma åt funktioner genom 
batchmode. [QCuser 95] 

3.1 Installation 

Verktyget levererades på en CD tillsammans med manualer [QCuser 95]. 
Installationen gick relativt smärtfritt eftersom installationsbeskrivningen var tydlig. 
Efter installationen så kunde man ladda hem en patch som uppgraderade verktyget till 
version 2.5.0.12.  

3.2 Inspelning 

Vid inspelning kan man välja om man vill starta applikationen som skall testas eller 
om verktyget skall testa ett program som redan är igång. Inspelningen genererar script 
i Tcl/Tk. Dessa script kan vara krångliga att läsa och är inte objektorienterade. 
Scripten är dock till viss del objektbaserade eftersom de använder de widgets som 
finns i programmet (när inspelningen är logisk). Det är ibland svårt att veta vilka 
widgets som koden syftar till eftersom objekten inte har begripliga namn utan bara 
heter t.ex. button1 istället för knappens namn. Det går heller inte att döpa om 
komponenterna mha en GUI-Map. Däremot kan man få verktyget att lära sig känna 
igen komponenter i användargränssnittet, men de tilldelas då väldigt omständiga 
namn. Dessutom anges en massa koordinater som är svåra att tolka för en människa. 

                                                
17 Tool command language 
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En stor fördel är att det som spelats in ofta kan spelas upp utan att några ändringar i 
scriptkoden behöver göras. 

3.3 Scriptskapande 

Programmet saknar en inbyggd editor för att ändra/skapa script, däremot kan man 
koppla en extern editor till programmet. Tcl/Tk är ett standard scriptspråk i UNIX-
världen och det används på flera håll inom denna. Om man redan är bekant med 
Tcl/Tk kan scripten vara meningsfulla men för personer utan denna kunskap kan de 
vara lite svåra att förstå. Även om programmet är inställt för att spela in logiskt så blir 
en allt för stor del av den inspelade scriptkoden beroende av koordinater. Vid logisk 
inspelning så ser man vilken komponent man utför något på. Dessvärre så spelas 
musklick på en viss koordinat in på en del av komponenterna snarare än att en 
funktion utförs på dem, t.ex. så är listbox.select(text) att föredra framför 
listbox.mouseclick(10,10). Avsaknaden av de lämpliga funktionerna för vissa 
komponenter gör att det inte är så lätt att programmera script för hand. Visserligen 
kan flödesstyrningar m.m. göras på ett lätt sätt, men det är ändå inte tillräckligt 
eftersom det är koordinatberoende i stor utsträckning. 
 

 
Bild av QC/Replay. Ikonerna hör alla till ett och samma test package (testsvit). I detta 
fönster kan man även se hur en del av det aktuella scriptet ser ut. 
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3.4 Verifiering 

Under inspelningen kan verifieringspunkter infogas där man önskar kontrollera något. 
Verktyget löser detta genom att göra en "snapshot" av situationen. Dessa verifieringar 
kan göras på olika sätt. Ett exempel på en "snapshot" är en komponents 
attributvärden, t.ex. "Caption", "Value", "Position". Ett annat exempel är när man helt 
enkelt fotograferar gränssnittet och får en bild av det som man sedan kan jämföra 
med. Den sistnämnda metoden bygger på bitmapsjämförelse. 
 
I programmet finns även möjligheter att ställa in uppspelningens hastighet. Detta kan 
göras både innan och under testkörningen. En anledning till detta kan vara att man vill 
kontrollera att uppspelningen beter sig på det sätt man tänkt när man spelade in 
scriptet. Det kan nämligen vara väldigt svårt att hinna med att se vad som händer om 
uppspelningen sker i full fart. 

3.5 Problem 

Till de mest dominerande problemen som uppstått med QC/Replay hör att det är svårt 
att veta vilken version av deras Xt-bibliotek som skall länkas. I manualerna beskrivs 
ett enkelt sätt att ta reda på vilket man skall välja. Tyvärr fungerar inte denna metod, 
vilket leder till att man får prova sig fram istället. 
 
Ett tydligt bevis påträffades på att de inspelade scripten inte exakt genererar det som 
man tänkt sig när de sedan skall spelas upp. Problemet är att när man trycker ner 
muspekaren på en knapp i gränssnittet och sedan släpper muspekaren när man är 
utanför. Detta problem är samma som det som beskrivs i 1.5. 
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4 CAPBAK (Software Research) 

Software Research introducerade Capture/Replay-teknik i mitten av 80-talet vilket 
betyder att de har lång (inom datorvärlden) erfarenhet av just detta. Det verktyg som 
de erbjuder för GUI-testning heter CAPBAK. Verktyget finns tillgängligt på diverse 
olika plattformar, t.ex. Microsoft Windows, UNIX m.m. I verktyget finns bland annat 
stöd för Capture/Replay, OCR och bitmapjämförelse. UNIX-versionen går under 
namnet CAPBAK/X. 
 
TestWorks/Regression är en serie av program där bland annat CAPBAK ingår 
tillsammans med SMARTS. Det sistnämnda är ett program för hantering av tester. 
Det kan organisera testen i en hierarkisk struktur. Test kan sedan köras enligt denna 
struktur och evalueras av SMARTS.  

4.1 Installation 

En evalueringslicens av TestWorks/Regression kunde laddas ner från Internet. En 
kodnyckel behövdes för att låsa upp verktygssviten. Evalueringstiden var ganska kort, 
men det var lätt att få tag i en ny kodnyckel om man ville evaluera ytterligare. 
Detta verktyg var krångligt att installera med dåliga installationsbeskrivningar. De 
manualdelar [CAPuser],[SMARTSuser] som fanns fick man hämta från Internet och 
skriva ut själv. De var dessutom svårlästa och röriga. På plussidan kan sägas att de 
hade en ganska bra och behövlig FAQ på hemsidan. 

4.2 Inspelning 

För att generera testfall i CAPBAK används inspelning. Detta kan göras både analogt 
och logiskt. Det finns goda möjligheter att blanda båda sorternas inspelning i scripten. 
De olika teknikerna har olika för- och nackdelar och genom att kunna blanda 
teknikerna kan man själv bestämma när de respektive passar bäst att använda.  
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4.3 Scriptskapande 

CAPBAK använder sig av en interpreterande variant av "C" som scriptspråk. De 
definierar det själva som en delmängd av "C" där de flesta av "C"-språkets uttryck 
kan användas. Scripten kan genereras genom inspelning men även genom att 
programmera för hand. Det finns inga inbyggda funktioner i CAPBAK för att redigera 
scripten. Men eftersom de lagras som vanliga textfiler kan man använda vilken 
texteditor som helst. Det verkar vara svårt att göra scripts från "scratch" med hjälp av 
traditionell programmering eftersom koordinater används i koden. Men avskräcks 
man inte av detta så finns det ett avsnitt i manualen som förklarar hur scriptspråket 
fungerar.  
 

 
Bilden visar CAPBAKs användargränssnitt och lite av hur den kod som genereras ser 
ut. 
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4.4 Verifiering 

I CAPBAK kan verifieringen göras på olika sätt. I huvudsak gör man den genom att 
använda sig av bitmapjämförelse. Funktioner för jämförelsen är inte direkt inbyggd i 
CAPBAK utan ligger i ett program som heter EXDIFF. Det finns möjligheter att göra 
anrop från sitt script om man inte vill gå in i det separata programmet varje gång man 
vill verifiera något. Det finns även möjligheter att använda CAPBAKs inbyggda OCR 
funktioner för att identifiera text i bitmapparna. För att OCR skall fungera måste den 
på bitmappen fångade textens typsnitt vara känd av CAPBAK. 
Teckenigenkänningstekniken bygger på en metod som liknar "artificiella neurala 
nätverk". Vilket betyder att OCR-funktionen har tränats upp. Software Research har 
lärt den 450 av de vanligaste typsnitten. 

4.5 Problem 

Svårigheter att genomföra tester eftersom programmen under test var tvungna att vara 
länkade med CAPBAK's Xt-bibliotek om logisk inspelning skulle användas. Detta 
bibliotek visade sig vara långt ifrån kompatibelt med standard Xt-biblioteket. Det var 
t.o.m. svårigheter att köra företagets medskickade provprogram. Det enda program 
som gick att köra med logisk inspelning var en statiskt länkad version av det 
medskickade provprogrammet (inga andra av de program som använts för 
evalueringen gick att starta). I analogt läge så fungerade det bra, men det kunde hänga 
sig i det läget också. Det största problemet var nog ändå att verktyget kraschade flera 
gånger när det provkördes.  
 
Dessutom finns ett antal begränsningar när logisk inspelning används beskrivna i 
manualen. Till dessa hör bland annat att: 
• man endast kan testa en applikation i taget. 
• dubbelklick inte fungerar. 
• vissa tangentinmatningar inte fungerar, t.ex. "Page Up", "Page Down" och 

piltangenter. 
 
Alla dessa problem och begränsningar var anledning nog för att detta verktyg inte 
skulle fortsätta evalueras. Det fanns även möjligheter att evaluera SMARTS. Ingen 
djupare analys gjordes av detta eftersom CAPBAK i sig hade för stora brister. 



   53 

Bilaga B: Krav som ställs på ett testverktyg  

Förklaringar: 
Prioriteten har delats in i hög och låg där de som är höga bedöms som nödvändiga 
och de låga som önskvärda krav. 
Ja innebär att verktyget har funktioner för detta. 
Nej innebär att verktyget inte har funktioner för detta. 
Delvis innebär att det inte finns någon tydlig funktion för det men man kan 
programmera funktionen. 
Vet ej innebär att information om detta har saknats eller att tidsbrist uppstått 
 
Generellt  

Prioritet Krav QA 
Partner 

XRunner QC/ 
Replay 

CAP-
BAK 

Hög Ska fungera i olika UNIX miljöer, och 
framförallt med Motif. 

Ja Ja Ja Ja 

Hög Redigerbart scriptspråk (redigera 
inspelade script) (gärna också 
objektorienterat) 

Ja Ja Ja Ja 

Hög Vara oberoende av 
programmeringsspråk (kunna fungera 
med Ada, C++ etc) 

Ja Ja Ja Ja 

Hög Fungera i nätverksmiljö, att 
testprogrammet inte ligger på samma 
burk som det program som ska testas 
och att det program som testas ligger på 
flera separata datorer! 

Ja Ja Delvis Nej 

Hög Kunna initialisera varje testfall, så att de 
matchas med de preconditions som kan 
finnas för ett testfall. 

Ja Ja Vet ej Vet ej 

Hög Spela in script med någon sorts Capture 
funktion. 

Ja Ja Ja Ja 

Låg Kunna ta reda på komponenters namn 
vid inspelning 

Ja Ja Delvis Vet ej 

Låg Skall vara tolerant mot 
processorbelastning. (ej tidsberoende) 
Men ändå kunna testa realtidskrav. 

Ja Ja Ja Ja 

Låg Skall fungera under MS Windows Ja Ja* Nej Ja 

 
Återanvändbarhet 

Hög Skall vara tolerant mot förändringar i 
layouten (använd logisk inspelning?) 

Ja Ja Ja Delvis 

Låg Verktyg för att ändra namn på GUI 
komponenter 

Ja Ja Nej Nej 

Låg Separera data från scriptet så att man 
kan köra med olika data i olika test fall 
(inte hårdkoda data i scripten) 

Ja Ja Ja Ja 
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Testadministrering 
Låg Någon sorts funktion för att hålla 

ordning på scripten (t.ex. någon typ av 
databas) 

Ja Nej Delvis Nej 

Låg Kunna sätta prioritet, att man ska kunna 
välja att bara köra test med hög prioritet 

Ja Delvis Delvis Delvis 

Låg Kunna sätta en beskrivning på varje 
testfall, minst sätta en referens till vilket 
testfall det är (enligt 
verifikationsspecifikationen) 

Ja Delvis Ja Delvis 

 
Verifieringsmöjligheter 

Hög Kunna köra långa testsviter utan 
övervakning (på natten) och sedan 
rapportera fel, och om ett fel inträffar 
ska programmet återställas och nästa 
test köras utan att påverkas. 

Ja Ja Vet ej Vet ej 

Hög Kunna sätta in verifieringspunkter, på 
godtyckligt ställe. 

Ja Ja Ja Vet ej 

Hög Kunna kontrollera en valfri grafisk 
komponents innehåll. 

Ja Ja Ja Vet ej 

Hög Möjlighet att analysera mot en 
referensfil (med `rätt` svar) 

Ja Ja Ja Ja 

Låg Om fel inträffar gå tillbaka till en 
"recovery point" 

Ja Vet ej Vet ej Vet ej 

Låg Kunna köra om de testfall som har 
misslyckats (kunna köra delmängder av 
en testsvit) 

Delvis Delvis Vet ej Vet ej 

Låg Enkla "reports" så att man lätt kan se 
vad som har hänt under testerna 

Ja Ja Ja Delvis 

Låg Customize reports (så att de kan 
anpassas till de bestämmelser som finns 
på företaget) 

Ja Ja Nej Nej 

 
 
* Om man använder WinRunner 
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Bilaga C: Kontaktinformation 

Segue 
 
Huvudkontor England Danmark 
Segue Software  Segue Software, Inc. U.K. M-Consult Group 
201 Spring St. 1210 Parkview Hanne Nielsens Vej 10 
Lexington, MA Arlington Buisiness Park Postbox A55 
02421 Theale, Reading DK-2840 Holte 
USA Berkshire RG7 4TY Denmark 
Email: Info@segue.com 
www.segue.com 
800.287.1329 

Tel: 44 118 965 965 7721 
Fax: 44 118 965 7722 

(also serving Sweden, 
Finland, Norway, and 
Poland) 

Tel: 781.402.1000  Email: mcg@post3.tele.dk 
Fax 781.402.1099  Tel: 45 45 41 40 77 
  Fax: 45 45 42 52 70 
 
 
Mercury Interactive 
 
Huvudkontor Kontor i Sverige 
Mercury Interactive Corporation Mercury Interactive Nordic 
1325 Borregas Ave. Glimmervägen 14 
Sunnyvale, CA. 94089 USA  191 62 SOLLENTUNA 
 Sverige 
Tel: (408) 822-5200  
Toll Free: (800) TEST-911 Tel: +46-8-623 11 55 
Fax: (408) 822-5300 Fax: +46-8-585 798 45 
Email: info@merc-int.com 
www.merc-int.com 

Support Email: 
Support-nordic@mercury-eur.com 

 
Centerline 
 

Software Research 

Headquarters SR, Inc. 
CenterLine Development Systems 901 Minnesota Street 
315a Chestnut Street San Francisco CA 94107 
Needham, MA 02492-2408 USA 
UNITED STATES  
Toll Free: 1-800-NOW-CNTR  
Tel: 781-444-8000 Tel: +1 415.550.3020 
Fax: 781-444-1146 Fax: +1 415.550.3030 
Technical Support: 781-444-8000 Email: info@soft.com 
Email: info@centerline.com  
 


