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Analys av verktyg för att visualisera 

programfunktionalitet för kund 

Sammanfattning 

Detta examensarbete har som mål att analysera ett antal verktyg som kan användas för att 

underlätta en kunds förståelse för ett Javaprograms funktionalitet genom tydliga beteende-

specifikationer och visuell bekräftelse av beteendet.  

Detta görs för att underlätta företagets process att dels ta fram önskat beteende tillsammans med 

kunden och dels för att kunna visa upp att beteendekraven följs. 

Verktygen analyseras utifrån olika krav som jag tagit fram tillsammans med företaget, såsom 

lättförståelighet, prestanda, tydlighet i dess grafiska presentation och hur lätt det är att 

underhålla. 

Analysis of tools for visualising program 

functionality to customer 

Abstract 

The goal of this master thesis is to analyse a set of tools that can be used to bridge a customer’s 

understanding of the functionality of a Java program through clear behaviour specifications and 

visualisation of said behaviour. 

This is done to make it easier for the company to develop desired behaviour together with the 

customer and to be able to confirm that the conditions for those behaviours are met. 

The tools will be analysed based on requirements I have developed together with the company, 

like how easy it is to understand, performance, graphical representation and maintainability.  
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Problembeskrivning 
”Kan man verifiera ett program på ett sådant sätt att en ickeprogrammerare kan avgöra att 

kraven på programmet är rimliga?” 

Testning av programvara är fundamentalt för att verifiera att den fungerar som den skall och att 

den uppfyller specifikation och krav framtagna av kunden. 

Men hur vet man att de test som utvecklarna tagit fram är korrekta? Om kunden inte själv är 

programmerare och kan läsa kod, hur vet han att de test som presenteras för honom är rimliga? 

Bara för att test utförts så betyder det inte att de testar rätt funktionalitet, bekräftar önskad 

funktionalitet eller ens bekräftar funktionalitet över huvud taget. 

Hur minskar man denna klyfta mellan utvecklare/testare och kunden? Kan man skriva kod på ett 

sådant sätt att det för kunden framstår som ren skrift? Om så, vilka verktyg behöver man för att 

realisera detta? 

Jag kommer i det här arbetet att analysera och jämföra några verktyg som kan användas för att 

uppnå detta mål. 

Omfång 
Detta examensarbete vill utröna om vi kan underlätta för personer i ett projekt att förstå 

varandra och visuellt bekräfta att ett program beter sig korrekt, oavsett om man är 

programmerare, testare eller kravställare, etc. Jag har därför valt ut några verktyg för analys och 

testning för att se om dessa kan användas för att komma närmare detta mål. Det finns många 

verktyg att välja på och jag har i samråd med min handledare (Thomas Sundberg) på företaget 

valt ut några få av varierande teknisk grad. Denna tekniska gradering är baserad på företagets 

uppfattning och erfarenheter. Analysen av verktygen har skett utifrån en acceptanstestnivå och 

använder sig av test som interagerar direkt med GUI för den visuella representationen. Detta 

betyder inte att jag anser acceptanstestnivån är viktigare än andra nivåer, eller att test alltid bör 

gå via GUI. Tvärtom så anser jag att test borde ske på samtliga nivåer och att man bör testa så 

mycket som möjligt på så låg nivå som möjligt. 

Vi har också begränsat oss till Java och Swing, detta för att företaget hanterar många sådana 

projekt. 

Företaget 
Detta examensarbete är utfört under hösten 2011 för Sigma AB, på deras kontor i Frösunda, 

Stockholm. Sigma AB är ett konsultföretag med omkring 1200 medarbetare och siktar på att 

leverera både bredd och spets inom IT och management. Företaget hyr ut konsulter till andra 

företag, men åtar sig även hela projekt. På dessa uppdrag kan de själva bemanna efter behov och 

det är där denna undersöknings resultat och metod främst är relevant. 
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Bakgrund 

Syftet med testning 
Testning är en väsentlig del av mjukvaruutveckling. Målet med mjukvarutestning är att hitta fel 

i den mjukvara man utvecklar och se till att de rättas (Kaner et al. 1999, Patton 2005). Det är 

viktigt att hitta felen så tidigt som möjligt, för att det blir dyrare att rätta felen i senare faser av 

utvecklingen (Kaner et al. 1999, Patton 2005). Syftet med testning är också att ge information 

om hur det nuvarande läget i mjukvaran ser ut, i ett kvalitetsperspektiv (Burnstein, 2003). Man 

kan också tänka sig att det är testningen som skall garantera att ett program beter sig korrekt 

Detta är dock omöjligt i praktiken, då även de enklaste av program har flera miljoner 

exekverbara vägar som alla måste testas för att korrektheten skall kunna garanteras. (Kaner et al. 

1999).  

Funktionell och icke-funktionell testning 
Syftet med funktionell testning är att bekräfta att ett system motsvarar de krav som ställts på det. 

Fokus för den funktionella testningen är att skicka in indata till programmet för att iaktta och 

bekräfta korrektheten hos programmets utdata och tillstånd. Konceptet runt funktionell testning 

är liknande för alla system, även om indata och utdata varierar från system till system 

(Burnstein 2003). 

Icke-funktionell testning betyder att man testar olika kvalitetsaspekter för programmet. Exempel 

på icke-funktionella test är test för prestanda, användarvänlighet, portabilitet, tillförlitlighet och 

minneshantering. Varje icke-funktionellt test kräver olika tillvägagångssätt, kunskaper och 

resurser. De icke-funktionella test som behövs för ett system väljs alltid baserat på systemets 

kvaliteter och är därmed olika från fall till fall (Burnstein 2003). 

Testnivåer 
Testa mjukvara kan man göra på olika nivåer. Vanligtvis är tester uppdelade i enhetstest, 

integrationstest, systemtest, och acceptanstest (Dustin et al. 1999; Craig & Jaskiel 2002; 

Burnstein 2003). Syftet med de olika testnivåerna är att undersöka och testa mjukvaran från 

olika perspektiv och hitta olika sorters defekter (Burnstein 2003). 

Enhetstest 

Mjukvarans minsta komponenter kallas för enheter. Traditionellt ses funktioner och procedurer 

som enheter, medan man i objektorienterade språk kan syfta till metoder och klasser/objekt. 

Även små komponenter eller bibliotek kan ses som enheter. Målet med enhetstester är att hitta 

funktionella och strukturella fel i dessa enheter. 

Fel som uppstår i enhetstest är ofta enkla att lokalisera och rätta eftersom de bara rör en enhet åt 

gången (Burnstein 2003). Det är därmed billigast att hitta och laga defekter på enhetstestnivå. 

Integrationstest 

När man kombinerar olika enheter till grupper av enheter, så får man s.k. subsystem eller 

kluster. Målet med integrationstest är att verifiera att dessa subsystem fungerar som de skall och 

att kontroll- och dataflödet mellan de olika komponenterna beter sig korrekt (Burnstein 2003). 

Systemtest 

Kombinerar man alla subsystemen så får man det slutgiltiga systemet, det vill säga 

applikationen så som kunden skulle se den, om den släpptes där och då. Systemtest validerar 
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både funktionella och ickefunktionella kvaliteter hos systemet. Målet är att verifiera att systemet 

fungerar som det skall i sin sammansatta form (Burnstein 2003).  

Acceptanstest 

På acceptanstestnivån kontrolleras att en produkt uppfyller kundens krav. Acceptanstest bör 

utvecklas i samarbete med kunden för att verifiera att produkten uppfyller de mål och 

förväntningar som kunden har. I vissa fall är det inte möjligt att arrangera kundspecifik 

acceptanstest och då brukar man dela upp acceptanstesten i två faser, alfa- och betatestning. 

Under alfafasen testas produkten av kunder och medlemmar av utvecklingsorganisationen på 

utvecklingsorganisationens premisser. Efter att defekter man funnit under alfafasen rättats till 

börjar betafasen. Då skickas produkten ut till ett urval av användare som använder produkten i 

de miljöer den färdiga produkten kommer köras i och rapporterar de defekter de finner 

(Burnstein 2003). 

Regressionstest 

Syftet med regressionstest är att verifiera att ändringar i mjukvaran inte har fått nya defekter att 

uppstå och att element som fungerade tidigare inte upphör att fungera. Regressionstestning är 

inte en testnivå, utan något som kan utföras i alla nivåer. Regressionstestning är särskilt viktigt 

när ett system släpps många gånger med nya funktioner varje gång. Funktionaliteten som fanns i 

en tidigare utgåva skall fortfarande finnas kvar även efter att ny funktionalitet lagts till och att 

verifiera detta kan vara kostsamt och tidsödande. (Burnstein 2003). 
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State of art 

Testdriven utveckling 
Test-driven development (TDD) går i korthet ut på att man skriver sina enhetstest innan man 

skriver sina enheter. Man skriver ett test som inte går igenom, rättar till koden för sin enhet tills 

den går igenom, refaktorerar och skriver därefter ett nytt test som inte går igenom, rättar till 

koden, refaktorerar och fortsätter på samma sätt tills det förefaller osannolikt att det finns fler 

testfall som inte går igenom (Beck, 2003). 

Hur mycket kod skall man då implementera i varje steg? Exakt så lite som möjligt. Man begår 

de synder som behövs för att testen skall gå igenom med så lite ansträngning som möjligt. Man 

skall inte oroa sig för att koden blir ful eller för att det skall uppstå duplikationer. Detta löser 

man i refaktoreringssteget (Beck, 2003). 

Som exempel på detta så kan man tänka sig att man vill implementera en funktion för att 

kontrollera om ett personnummer är korrekt och returnera sant eller falskt utifrån detta. Då 

börjar vi kanske med att skriva ett testfall där vi skickar in ett korrekt personnummer och 

förväntar oss att funktionen skall returnera ”sant”.  

Sen börjar vi implementera en funktion som med minsta möjliga ansträngning får testfallet att 

gå igenom. 
    public boolean evaluatePNR(String pnr) { 

        return true; 

    } 

 

Man ser med en gång att detta är en inkorrekt lösning, men lösningen följer principen om minsta 

möjliga ansträngning. Vi skapar nu ett nytt testfall som vi vet inte går igenom med den 

nuvarande lösningen. Vi skickar in ett personnummer, 12345-12345, som förväntas returnera 

”falskt”, men funktionen returnerar ”sant” och testet misslyckas. Vi skriver om koden så den 

hanterar båda våra testfall. 

    public boolean evaluatePNR(String pnr) { 

        if (pnr.equals(“12345-12345”)) return false; 

        return true; 

    } 
 

Detta löser problemet och båda våra testfall går igenom. Vi inser rätt fort att det här fortfarande 

är en dålig lösning och vi kan fortsätta skapa liknande testfall och fortsätta lösa dem med att 

skapa undantag för dem. Vi vill istället göra rätt för oss och kontrollera att bindestrecket sitter 

på rätt plats. Vi refaktorerar koden. 
    public boolean evaluatePNR(String pnr) { 

        return pnr.indexOf(“-“) == 6; 

    } 

 

Vi hanterar nu alla fall där bindestrecket inte är det sjunde tecknet i personnumret och testen går 

fortfarande igenom. Då kanske vi kommer på att det fortfarande kan vara fel om man skriver 

elva siffror i personnumret, men fortfarande uppfyller kravet att bindestrecket är på position sju. 

Vi skapar ett testfall och skriver kod som med minsta möjliga ansträngning får alla testfall att gå 

igenom. Sen refaktorerar vi. Sen skapar vi testfall där kontrollsiffran inte stämmer, men antalet 

siffror fortfarande är tio och bindestrecket är på position sju. Vi löser detta och sen refaktorerar 

vi. Detta fortsätter tills vi inte längre kan komma på några korrekta testfall som inte går igenom. 

Värt att notera är att när man talar om refaktorering i TDD så handlar det om att skriva om 

koden så att det beter sig på samma sätt gentemot våra tester, och inte nödvändigtvis för alla 

indata som inte finns bland testfallen. 

Det här valda exemplet är kanske överdrivet enkelt, men metoden har visat sig fungera även på 

komplexa och realistiska exempel (Beck, 2003) 
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Fördelen med TDD 

Den största fördelen med TDD är att när en funktion är färdig, så finns redan enhetstest för dess 

funktionalitet. På så sätt kan man garantera att så länge alla test går igenom, så fungerar enheten 

minst lika bra som innan. Om någon skriver kod i framtiden som ändrar funktionaliteten så 

kommer enhetstesten inte att gå igenom och man får utröna varför det blev fel och rätta till (vare 

sig det innebär att testet inte längre är aktuellt och måste skrivas om eller tas bort, eller om det 

uppstått en bugg som behöver rättas). Detta ger en stabil kod där ny funktionalitet säkert kan 

läggas till med liten risk för att oupptäckt förstöra gammal funktionalitet (Beck, 2003; North 

2006). 

Vanliga problem med TDD 

Några problem som kan uppstå när man använder sig av TDD är att vissa återkommande 

missförstånd och förvirringar uppstår. Programmerarna vill veta var de skall börja, vad de skall 

testa, hur mycket de skall testa åt gången, vad testen skall heta och hur de skall veta varför ett 

test fallerar (North 2006). Ett annat problem kan vara att mängden test är otillräcklig. 

Beteendedriven utveckling 
Behaviour-driven development (BDD) är en vidareutveckling av TDD där fokus har skiftats från 

test till beteenden (North, 2006). Det finns de som hävdar att BDD är samma sak som TDD, och 

North (2012) erkänner att detta är sant under förutsättningen att hela ditt lag är programmerare, 

alla dina intressenter är programmerare och du har en enda ämnesexpert inkluderad i ditt lag. 

BDD är avsett att med enkla omdefinitioner reda ut de problem som TDD kan innebära. Istället 

för att i förtid definiera upp test, så definierar man upp beteenden. Givet en kontext, när en 

händelse inträffar, så säkerställs ett utfall, (North, 2006). Genom att definiera upp ett gemen-

samt språk för testare, analyserare, projekt- och programmanagers och ämnesexperter, så utökar 

man vinningen med TDD till hela projektet (North, 2012). 

Beteenden som ett program förväntas kunna hantera kan definieras upp för ett projekt innan 

man ens har en utvecklare. Man kan beskriva önskad funktionalitet med hjälp av ett eller flera 

scenarion beskrivna med det gemensamma språket för beteenden. När alla beteendescenarion är 

uppfyllda, så uppfyller programmet alla krav som ställts på det och det är färdigt (tills det 

eventuellt kommer nya krav) (North, 2006). 

Genom att definiera upp olika förväntade beteenden så löser man de problem som uppstår vid 

TDD. Beteendena går att ställa mot varandra och prioritera och det beteende som anses viktigast 

är det programmerarna skall börja med, det beskriver vad som skall testas och den mängd som 

skall testas. Så länge man inte tillåter beskrivningen av ett scenario vara längre än en mening, så 

är det svårt att göra det för stort (North, 2006). 

När sedan ett test fallerar, så är det beskrivet av ett beteende och det är enkelt att se varför det 

går fel och var det går fel (North, 2006). 

Testautomatisering 
Automatisering av test görs främst för att skära ned på den mängd arbete man måste utföra för 

att säkerställa att en produkt fungerar. Ju mer regressionstestning som kan ske automatiskt, ju 

mindre arbete behöver man lägga ned på att verifiera programmets beteende. Dessutom går det 

snabbare att utföra automatisk testning än manuell och kan i ett tidigare skede ge feedback till 

programmeraren om koden har frammanat buggar eller ändrad funktionalitet i andra enheter 

(Fewster och Graham, 1999). 

Man kan skriva automattest i ren kod och det passar bra till enhetstest och testdriven utveckling, 

men lämpar sig mindre bra för acceptanstest då det kräver hög programmeringsvana och inte 

kan underhållas av ickeprogrammerare (Fewster and Graham, 1999; Beck, 2003; Laukkanen, 



State of art 

 6 

2006; North 2006). Istället kan man använda sig av andra sätt att skriva testfall och tolka om 

dessa till körbar automatiseringskod. 

Datadriven testning 

Ett av problemen med enkla testskript är att all data finns i skripten. Detta gör det svårt att 

underhålla, då man måste in i själva skriptkoden för att ändra i data och det krävs 

programmeringsvana för att skriva nya test. Dessutom leder återanvändning av skriptkod i flera 

skript till att om systemet förändras så måste alla skript skrivas om (Strang, 1996; Nagle, 2000).  

Om man istället bryter ut datan ur skripten och kör testkod med extern data, så kan datan skrivas 

på sådant sätt att det blir lätt även för ickeprogrammerare att lägga till ny data. Detta kallas 

datadriven testning och redigeras vanligtvis med hjälp av kalkylblad (Strang, 1996; Fewster och 

Graham, 1999; Nagle, 2000; Kaner et al., 2001; Rice, 2003; Mugridge och Cunningham, 2005). 

Redigering och lagring 

En av fördelarna med att använda kalkylblad är att test- och affärsfolk oftast redan är bekanta 

med att använda dem och har dem tillgängliga (Mudrigde och Cunningham, 2005; Laukkanen, 

2006).  

Kalkylblad kan lagras tabbseparerat (tab-separated-values, TSV), kommaseparerat (comma-

separated-values, CSV) eller med kalkylprogrammets egna format. TSV eller CSV är behändiga 

då de är lätta att bearbeta med en egen tolk, medan kalkylprogrammens egna format är svårare, 

ofta dåligt dokumenterade och instabila. Nackdelen med TSV och CSV är att när man öppnar 

sådana filer med ett kalkylprogram så blir vissa indata autorättade av programmet och därmed 

skrivs datan sönder (exempelvis så rättar Microsoft Excel ”1.4.3” till ”1.4.2003”). Ofta går 

autorättningen att stänga av, men det är inte nödvändigtvis det beteende man vill att programmet 

skall ha i andra användningsområden, och är standardinställningen för funktionen att den är 

påslagen så måste man manuellt slå av det för varje användare. Den enklaste lösningen för att 

undvika detta är att lagra datan i programmets egna format och sedan exportera färdiga testdata 

till TSV eller CSV (Laukkanen, 2006). 

Andra tänkbara metoder att spara och tolka datan på är HTML och XML. Bird och Sermon 

(2001) och Bagnasco et al. (2002) rapporterar goda erfarenheter av XML för lagring av testdata. 

Laukkanen (2006) medger att XML har vissa goda egenskaper, men tycker att om man skall 

bygga ett separat testdesignsystem så är det bättre att bygga en databas med ett webbgränssnitt, 

då man får central lagring på köpet. 

Bearbetning 

Moderna skriptspråk gör det enkelt att tolka testdata lagrad i TSV eller CSV. Det räcker med 

några få rader kod för att läsa in rader med data och lagra olika fält i lokala variabler för att 

sedan köra test med dem (Laukkanen, 2006). 

För- och nackdelar 

Huvudfördelen med datadriven testning är att det är enkelt att tillverka och köra många 

testvariationer (Strang, 1996; Fewster and Graham, 1999; Kaner et al., 2001; Laukkanen, 2006). 

Det krävs ingen programmeringserfarenhet för att lägga till nya testdata eller test som liknar 

tidigare test (Kaner, 1997).  

En annan fördel är att man kan skapa och designa test redan innan en implementation eller ett 

testsystem finns (Strang, 1996; Pettichord, 2003) och man kan alltid falla tillbaka på manuell 

testning om ett verktyg för automatiserad testning aldrig tas fram (Laukkanen, 2006). 

Slutligen underlättar datadriven testning underhåll av testen. Det är ofta tillräckligt att ändra 

antingen i testdatan eller i testkoden och man kan dela upp ansvaret för dessa mellan olika 

personer (Strang, 1996; Kaner, 1997; Marick, 1997; Kaner et al., 2001; Rice, 2003). 

En stor nackdel och begränsning är att nya test kräver att de är skrivna på samma sätt som 

tidigare test. Om inte så krävs det att man måste implementera ett nytt skript för körning, vilket i 

sin tur kräver att man har programmeringskunskaper (Laukkanen, 2006). Om man, till exempel, 
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har ett skript som läser in ett tal, en operator, ett till tal och det förväntade resultatet för att sedan 

utföra testet (t.ex. 2 + 4 = 6) så behöver man skriva ett nytt skript om man vill läsa in ett mer 

komplicerat tal (t.ex 7 * 8 + 12 = 68). Generellt så är testdata och körningsskript duplicerade för 

flera olika test och behöver synkroniseras om något ändras i den ena av dem (Laukkanen, 2006). 

En annan nackdel är att det krävs programmeringsvana för att bygga upp och underhålla 

testsystemet i sig (Fewster och Graham, 1999). 

Nyckelordsdriven testning 

Fördelarna med datadriven testning hålls tillbaka av att testen inte kan variera i form, enbart 

data, såvida man inte skriver nya skript, vilket kräver programmeringskunskaper. En lösning på 

denna begränsning är nyckelordsdriven testning. Det innebär att man inte bara flyttar ut 

testdatan ur testskripten, utan även direktiv för hur datan skall användas och tolkas (Fewster och 

Graham, 1999; Kaner et al., 2001). Direktiven kallas för ”nyckelord” och de går att använda för 

att fritt konstruera testfall. Idén bakom datadriven testning gäller även för nyckelordsdriven 

testning, dvs. att läsa data från externa filer och köra test baserat på den datan (Laukkanen, 

2006). Fewster och Graham (1999) kallar nyckelordsdriven testning för den naturliga 

utvecklingen av data-driven testning. 

Redigering och lagring 

Det är ingen egentlig skillnad i hur man redigerar och lagrar nyckelordsdriven testdata och 

nyckelord, gentemot datadriven testdata (Laukkanen, 2006). 

Bearbetning 

Skillnaden mot datadriven testning, när det kommer till tolkning är att man måste tolka 

nyckelord och exekvera händelser baserat på detta (Fewster och Graham, 1999). Laukkanen 

(2006) rekommenderar att man implementerar en funktion för varje nyckelord och placerar 

funktionerna, indexerade med respektive nyckelord i ett externt testbibliotek. På detta sätt 

bevarar man modulariteten. 

Nyckelord på flera nivåer 

Med hjälp av funktioner för nyckelord på låg nivå så får man långa testfall då man kör test av en 

högre funktionalitetsnivå. För sådana testfall så vore även nyckelord på en högre nivå att föredra 

(t.ex. ”addera” istället för ”mata in”) (Laukkanen 2006). Ibland är det möjligt att arbeta med 

bara nyckelord på en låg eller en hög nivå, men ofta behöver man nyckelord av båda nivåerna. 

Då är det en bra idé att konstruera nyckelord på en hög nivå med nyckelord på en låg nivå. Med 

nyckelorden ”mata in” och ”tryck” för att testa en miniräknare, så kan man konstruera 

nyckelorden ”addera”, ”subtrahera”, etc. (Laukkanen 2006).  

För- och nackdelar 

Alla fördelar som finns med datadriven testning medföljer den nyckelordsdrivna testningen. 

Dessutom gör nyckelorden att det är möjligt för ickeprogrammerare att skriva nya sorters 

testfall, utan att ta hjälp av en programmerare (Laukkanen 2006). 

En nackdel som uppstår med nyckelordsdriven testning är att testfallen tenderar bli längre och 

mer komplexa än de var i det datadrivna fallet. Detta beror på den högre flexibiliteten, men kan 

i viss grad motverkas med en högre nivå av nyckelord (Laukkanen 2006). 

Den huvudsakliga nackdelen med nyckeldriven testning är dock att man blir tvungen att 

utveckla ett mer komplicerat ramverk för att tolka testen, än vad datadriven testning kräver 

(Laukkanen 2006). 

Beteendedriven testning 

Beteendedriven testning går ut på att istället för ren data eller nyckelord, använda sig av den 

syntax som används under beteendedriven utveckling. Om man vänder på det så behöver man 

ett verktyg som kan bearbeta text skriven på den syntaxen för att få nytta av beteendedriven 

utveckling (North, 2006). Hur detta kan bearbetas kommer vi få se exempel på i ett par av de 
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verktyg jag har använt mig av i det här examensarbetet och det kommer visa sig att fördelarna 

främst är att i princip vem som helst kan läsa och förstå specifikationerna. 

Automatisk produktion av program 
Ett alternativ till en manuell programsyntes – uppgiften att ta fram program som motsvarar 

användarens behov (Gulwani, 2010) – är automatisk produktion av program utifrån en stor 

mängd testexempel. Detta kan t.ex. ske genom att man förser en motor med ett antal 

inparametrar och motsvarande utparametrar. Motorn söker sedan igenom sin sökarea av 

program som kan generera de specificerade utparametrarna utifrån de motsvarande 

inparametrarna. Hittas fler än ett program, så letar motorn upp en inparameter som genererar 

olika utparametrar i minst två av programmen och ber användaren att specificera vad 

utparametern borde vara för den inparametern. Sedan upprepas processen till dess att man bara 

hittar ett program, vilket är det rätta programmet (Gulwani, 2010). 

Istället för att verifiera att utvecklarna har tolkat kunden rätt, genom acceptanstest och grafisk 

presentation så skulle kunden istället själv kunna få avgöra vad som anses rätt, utifrån motorns 

sökarea av flera möjliga tolkningar. Detta sätt skulle dock kräva avsevärda förändringar i 

företagets och kundernas arbetssätt innan metoden kan användas, och ligger inte inom ramarna 

för detta examensarbete. 

Testverktyg 
För att underlätta testning av kod finns det olika färdiga testverktyg. Det finns många verktyg 

redan, och vi har valt att bara inkludera några få i detta examensarbete. Tre verktyg för att driva 

testen och tre verktyg för att styra GUI. Skillnader i licenskostnader, framtidsutsikter och 

utbildningsbehov bedöms inte vara så stora att de påverkar valet och dessa aspekter beskrivs 

inte i rapporten. 

Verktyg för att driva test 

De tre testdrivande verktygen valdes ut genom att jag och min handledare för företaget satte oss 

ned och gick igenom en lista med olika testdrivande verktyg, och ordnade dem efter teknisk 

grad, baserat på handledarens och företagets uppfattning och erfarenheter. Vi valde sedan tre 

verktyg vars tekniska grad skiljer sig tillräckligt för att vi skall kunna se en tydlig skillnad 

mellan dem. 

JUnit 

JUnit är ett verktyg för enhetstest av Javaapplikationer. Det skrivs helt i Javakod och är 

egentligen inte mer avancerat än att det har funktioner för att jämföra ett par 

variabler/komponenter. JUnit kan användas bakom andra verktyg för verifiering även om det 

inte används som testdrivare själv.  

Robot Framework 

Robot Framework är ett verktyg för automatisering av acceptanstest och acceptanstestdriven 

utveckling. Tre olika sorters syntax för att skriva test stöds, nyckelordsdrivet, datadrivet eller 

beteendedrivet. Jag har bara testat att köra med syntax för beteendedrivna test. Datadrivet och 

nyckelordsdrivet kräver att man på något sätt arbetar i kalkylblad. En nackdel med Robot 

Frameworks hantering av beteendedrivna test är att de blandar enkel, lättläst text med nyckelord 

och annat tekniskt (och för läsaren oviktigt) i samma fil. Om man istället hade separerat det 

tekniska från det beskrivande så skulle man kunna minska förvirringen hos de som inte är 

insatta i koden bakom (detta kan eventuellt göras genom att dela upp specifikationerna i fler 

filer).  
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Cucumber 

Cucumber är ett beteendedrivet testverktyg för automatiserade acceptanstest. Det påminner 

mycket om Robot Frameworks sätt att skriva beteendedrivna test, med den visuella skillnaden 

att man valt att implementera nyckelordshanteringen med Javas Annotations, istället för att ha 

med nyckelordshanteringen i den motsvarande feature-filen. Cucumber har Annotations som 

stödjer över 40 språk, vilket kan öka läsförståelsen eller uttrycksmöjligheten för personer som 

inte vill använda engelska. Cucumber söker även igenom din testresurskatalog efter feature-filer 

och du kan därmed lämna allt tekniskt (utom 2 bokstäver som beskriver vilket språk det är 

skrivet på) i den bakomliggande koden och det behöver aldrig beröra någon som bara läser 

testfilerna.  

Verktyg för att styra GUI 

På samma sätt som de testdrivande verktygen valdes ut, så införskaffade vi en lista över GUI-

drivande verktyg och valde ut tre stycken som skiljer sig tillräckligt för att vi skall kunna göra 

en jämförelse. De skiljer främst på hur de söker i programmet och hur de hanterar styrningen av 

detsamma. 

FEST-Swing 

FEST-Swing är ett verktyg utvecklat i Java som testar grafiska användargränssnitt skrivna i 

Java, och mer specifikt skrivna med Swingklasser. FEST-Swing söker efter komponenter 

genom att antingen gå på deras lokala namnattribut eller genom att söka genom samtliga 

komponenter av en angiven typ och matcha ett eller flera av dess attribut mot förbestämda 

värden. Det finns sedan möjlighet att interagera med dessa komponenter på olika sätt, t.ex. 

genom att klicka på dem eller fylla i ett värde i ett fält. 

När test körs så startar FEST-Swing applikationen som skall testas, och tar sedan över 

kontrollen över mus och tangentbord, för att styra gränssnittet. Detta gör att man kan se hela 

förloppet av testet, om så önskas. Det finns också möjligheten att ta en skärmdump när ett test 

går fel, så att en testare i efterhand kan se hur det såg ut då testet gick snett.  

Project Sikuli 

Sikuli Script är ett Jython- och Javablibliotek som automatiserar GUI-interaktion genom bild-

matchning för att styra tangentbord och mus. Dess kärna är ett Javabibliotek bestående av två 

delar: java.awt.Robot, som fångar upp tangentbords- och mushändelser och en C++-motor 

baserad på OpenCV som söker av skärmen för att matcha mot bilder. C++-motorn kopplas till 

Java via JNI. Ovanpå det hela körs ett lager av Jython som är där för att användare skall kunna 

skriva enkla skript, men det går även bra att importera biblioteket i din Javaapplikation och 

skriva test-/automatiseringskod direkt i Java istället (se figur 1). 
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Figur 1: Project Sikulis uppbyggnad 

 

Ett sikuliskript är en mapp som innehåller en Pythonfil med kod, samt alla bilder som används 

av skriptet. Mappen kan även innehålla en html-fil, då Sikulis IDE automatiskt sparar ned en 

webbversion av skriptet, för enkel publicering. 

Med Project Sikuli följer ett IDE, Sikuli IDE, som bistår med verktyg och stöd för att skriva 

sikuliskript enklare. IDE:t förenklar väsentligt hanteringen av de skärmdumpar som skriptet 

behöver. När Sikuli IDE kör så lyssnar den på en global tangentbordskombination 

(Ctrl+Shift+2) och när denna trycks ned, så minimerar IDE:t sig, för att sedan frysa skärmen 

eller skärmarna. Man markerar sedan ett stycke av skärmen med musen och en bild sparas, med 

ett interaktionsankare i bildens mitt. Vill man kan man sedan i Sikuli IDE redigera bildens 

ankare att hamna någon annanstans än i mitten (för att försäkra att Sikuli klickar på rätt ställe 

t.ex.).  Detta kan jämföras med att manuellt ta en skärmdump av hela bilden, kopiera in den i en 

bildeditor, skära bort det som är oväsentligt, eller rent av hindrande, för skriptet, spara ned det 

och slutligen skriva in sökvägen direkt i skriptet. 

UISpec4J 

UISpec4J är mycket likt FEST-Swing. Det är skrivet i Java, testen skrivs i Java och sökningen 

efter komponenter är snarlik. UISpec4J söker också efter komponenter baserad på dess 

namnattribut eller, alternativt, söker den igenom alla komponenter (till skillnad från FEST-

Swing som söker igenom ett urval) och jämför attribut. Vill man jämföra attribut som är unika 

för en viss komponent, så får man själv kontrollera att komponenten är av rätt typ och kasta om 

den till den komponenttyp man behöver. 

En stor skillnad mellan FEST-Swing och UISpec4J är det sätt som UISpec4J hanterar själva 

testprocessen på. UISpec4J implementerar något de kallar en WindowInterceptor, som fångar 

upp de fönster som applikationen genererar och kör alla test i bakgrunden. Detta gör att testen 

körs snabbare, men man kan inte visuellt bekräfta att programmet beter sig på rätt sätt. Vill man 

försäkra sig att en textruta blir röd om man skriver in fel värden i den, så måste man skriva ett 

test som programmatiskt undersöker att så är fallet. Man kan dock argumentera för att ett sådant 

test skrivas oavsett visuell bekräftelse.  
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Undersökning 
Av de sex verktyg som valdes ut, är tre avsedda för att skriva testspecar och exekvera dessa, 

medan tre är till för att driva GUI-test. För att kunna analysera dessa oberoende av varandra, så 

implementerade jag samma test i alla tre testdrivande verktygen och samma funktionalitet i alla 

tre GUI-verktygen. Jag skrev sedan ett ”klister”, kod som i ett separat lager sammankopplade ett 

valfritt testdrivande verktyg med ett valfritt GUI-verktyg (se figur 2). 

 

 

 

 
Figur 2: Koppling mellan testdrivande verktyg och GUI-verktyg 

 

Jag kunde sedan innan körning enkelt välja vilka av verktygen som ska användas, så att jag 
kunde testa användningen av samtliga nio kombinationer av verktygen. 

Krav på verktygen 
Tillsammans med min handledare på företaget tog jag fram krav på de två typer av verktyg som 

beskrivs ovan, för att kunna analysera dess användbarhet.  

Krav på de testdrivande verktygen 

Lättförståelighet 

För att testet skall bli lätt att förstå för både utvecklare och kravställare så måste specifikationen 

vara skriven på så sätt att dess syfte förefaller tydligt för dem båda. Det skall vara tydligt vad 

som menas på ett rent språkligt sätt, för att förenkla kravställarens förståelse, samtidigt som 

utvecklaren skall kunna förstå den ur ett logiskt perspektiv, som om han läste kod. 

Underhållbarhet 

För att testen inte skall upphöra att fungera med tiden så krävs det att testen underhålls. 

Underhållsarbete är dock något man vill minimera för att kunna lägga mer tid på utveckling. 

Således krävs av verktyget att dess tesfall skall vara enkla att underhålla. 
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Korrekthet 

Det räcker naturligtvis inte med att specifikationen skall vara lätt att läsa och lätt att förstå. Sker 

inte flödet som specifikationen lovar så hjälper det inte att man förstår vad den lovar. Således 

krävs att det går att avgöra om förväntningen på systemet är den riktiga förväntningen. En 

slutanvändare skall kunna betrakta programmets uppträdande och bestämma om den är rätt eller 

fel, gentemot specifikationen. 

Krav på GUI-testverktygen 

Robusthet 

Ett problem med GUI-test är att de riskerar bli felaktiga om man ändrar obetydligt i 

programmet. Om testet är beroende av att man trycker på en grön knapp och man senare ändrar 

knappens färg till blå, så kommer testet misslyckas, inte för att programmets beteende är 

felaktigt, utan för att testet inte hittar en grön knapp. Ett verktyg bör således vara konstruerat på 

sådant vis att det har så få beroenden till irrelevant funktionalitet som möjligt. Det bör påverkas 

så lite som möjligt av att man gör visuella ändringar i programmet. 

Prestanda 

För att få ned tiden det tar att köra GUI-testerna krävs det att man uppnår god prestanda. I det 

här fallet vill vi dock demonstrera för kunden att programmet beter sig på ett korrekt sätt, så det 

får inte flyga förbi (det senare kan förstås regleras genom att lägga till pauser i koden). Det blir 

en avvägning av att hinna se vad som händer och att inte försöka söva åskådaren. Med hög 

prestanda så kan tiden mellan olika händelser i GUI:t minskas, så att programmet ständigt 

upplevs göra något på skärmen, istället för att frysa och vänta på nya kommandon. 

Tydlighet 

För att underlätta för kravställaren att bekräfta att specifikationen ger vad den lovar så krävs att 

GUI-testet tydligt och visuellt visar vad som sker när specifikationen exekveras. Ser han tydligt 

att det sker en förväntad visuell förändring när GUI-testerna körs efter att han ändrat i 

specifikationen så kan han bekräfta att beteendet är riktigt. 

Underhållbarhet 

Precis som för de testdrivande verktygen så krävs det att det enkelt går att underhålla GUI-

testen, så att man kan minska tiden man lägger på annat än utveckling. 

Enkät för lättförståelighet 
Att utvärdera hur lätt något är att förstå är inte trivialt, utan resultatet kommer variera från 

person till person. Det jag finner lätt att förstå kan av någon annan anses krångligt. Ta javakod 

som exempel. Jag, som van programmerare, känner att javakod är begripligt och i de flesta fall 

lätt att förstå, i synnerhet om koden är ren och städad med tydliga variabelnamn, medan t.ex. en 

VD som aldrig har skrivit en rad kod i sitt liv inte skulle ha samma intuitiva förståelse. I och 

med att resultatet är så subjektivt så har jag valt att jämföra de tre verktyg, som jag använt för 

att skriva acceptanstest i detta arbete, genom att göra en enkät med några exempel från 

respektive verktyg. Jag har låtit 60 personer som arbetar på Sigma, med olika mängd 

programmeringsvana och av olika åldrar, fylla i enkäten. De deltagande har inte specifikt valts 

ut utifrån deras kunskap om verktygen, men några av de som arbetade med programmering 

inom Java påstod sig känna till JUnit. Inte någon påstod sig känna till vare sig Robot 

Framework eller Cucumber innan de deltog i undersökningen. Bortfallet var obetydligt och 

kunde inte påverka slutsatserna. 

För varje verktyg har det skrivits en implementation av tre olika acceptanstestscenarion, som 

alla utför samma test.  

Resultatet varierar som väntat mellan olika personer, då lättförståeligheten är subjektiv.  
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Resultat 

Sammanställningen av insamlad information presenteras i tabellerna nedan. 

 

Programmeringsvana Antal 
Förstår 

Junit 
Förstår Robot 

Framework 
Förstår 

Cucumber 

Hög  18 18 9 18 

Medel  12 9 9 12 

Låg  30 9 24 30 

Sammanlagt  60 36 42 60 

Procent av total 100 60 70 100 

Tabell 1: Antal och andelar av de tillfrågade som förstår exempel skrivna i de tre verktygen, fördelat över  

programmeringsvana 

 

Ålder Antal Förstår Junit Förstår Robot Framework Förstår Cucumber 

Under 30 33 21 24 33 

Över 29 27 15 18 27 

Sammanlagt  60 36 42 60 

Procent av total 100 60 70 100 

Tabell 2: Antal och andelar av de tillfrågade som förstår exempel skrivna i de tre verktygen, fördelat över  

ålder 

 

    Junit Robot Framework Cucumber 

Programmeringsvana Antal Lättast Svårast Lättast Svårast Lättast Svårast 

Hög 18 12 6 3 12 3 0 

Medel 12 0 6 0 6 12 0 

Låg 30 6 24 6 3 18 3 

Sammanlagt 60 18 36 9 21 33 3 

Procent av total 100 30 60 15 35 55 5 

Tabell 3: Antal och andelar av de tillfrågade som rangordnar verktygen som lättast, respektive svårast, fördelat  

över programmeringsvana 

 

    Junit Robot Framework Cucumber 

Ålder Antal Lättast Svårast Lättast Svårast Lättast Svårast 

Under 30 33 12 18 6 12 15 3 

Över 29 27 6 18 3 9 18 0 

Sammanlagt 60 18 36 9 21 33 3 

Procent av 
total 100 30 60 15 35 55 5 

Tabell 4: Antal och andelar av de tillfrågade som rangordnar verktygen som lättast, respektive svårast, fördelat 

över ålder 

Motiveringar 

I den sista punkten på enkäten ombads den svarande att motivera varför den valt ett språk som 

lättare än de andra. Här följer några exempel. 
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JUnit 

 ”Det är kod.” 

 ”Det är tydligt vad som händer.” 

 ”Känner igen språket. Det är logik uppstaplat.” 

 ”Ren källkod är tydlig eftersom dess effekt är exakt specificerad. Tolkad text vet man ju 

aldrig säkert att den tolkats på samma sätt som upphovsmannen.” 

Robot Framework 

 ”Förklarande text med detaljer.” 

 ”Jag gillar att både klartext och i viss mån även ’kod’ står med.” 

Cucumber 

 ”Ingen konstig kod med mystisk syntax!” 

 ”Är skrivet på människospråk.” 

 ”Lättläst, kort och konsist.” 

 ”Klartext.” 

Påståenden 

Följande påståenden kan göras om verktygen utifrån de resultat enkäten gav: 

 Ur hela urvalet så anser sig 60 % förstå JUnit, 70 % förstå Robot Framework och 100 % 

förstå Cucumber. 

 55 % anser att Cucumber är mest lättförståeligt, medan 30 % anser att JUnit var lättast 

att förstå och 15 % tyckte att Robot Framework var lättast. 

 Bara 5 % anser att Cucumber var svårast, medan 60 % anser JUnit svårast. 

 Av de som anser JUnit vara enklast, så anser sig 67 % ha hög programmeringsvana, 

medan bara 9 % av de som föredrog Cucumber anser samma sak. 

 Av personer under 30 år föredrog 45 % Cucumber, medan 67 % av personer äldre än 

29 år föredrog densamma. 

 De motiveringar som de personer som valt ut Cucumber som mest lättläst har gett har 

gått i linje med att det är lättast för att det är närmare ett talat språk än något av de andra 

alternativen. 

 De som angett JUnit som mest lättläst har motiverat det med att de känner igen 

kodlogik eller att man kan se vad koden faktiskt gör och därmed vet att det inte blivit 

någon tolkningsmiss på vägen. Det första kan med fördel förklaras med att folk som har 

hög programmeringsvana är vana att läsa kod och att förståelsen för kod finns intuitivt. 

Huruvida det finns eller inte finns tolkningsfel är irrelevant i situationen, då det bara 

handlar om hur lätt det är att förstå vad som borde hända, inte vad som faktiskt händer 

bakom kulisserna. 

Analys av verktygen 

Testdrivande verktyg 

Lättförståelighet 

Som kund finns det ingen garanti att man har någon erfarenhet alls av att läsa kod. I och med att 

alla som fyllt i enkäten har ansett sig förstå Cucumber, och 95 % har påstått att det är lättare att 

läsa och förstå än åtminstone ett av de andra två alternativen, så framstår Cucumber, åtminstone 

i aspekten lättförståelighet, som ett bra alternativ. 

Underhållbarhet 

Fördelen JUnit har gentemot de andra två alternativen är att koden bara skrivs i ett lager. Är den 

som skall underhålla koden en programmerare så läser denne antagligen kod lika väl som text 
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och har då fördelen att varje ändring bara behöver ske på ett ställe. Robot Framework och 

Cucumber har dels en specifikation, dels underliggande kod. När det kommer till 

underhållbarhet så måste man först reda ut om ändringen skall ske i specifikationen, i koden 

eller i båda. Är det till exempel så att en funktion med samma inparametrar returnerar ett annat 

resultat än tidigare, så räcker det antagligen med att man ändrar det förväntade resultatet i 

specifikationen. Om flödet i programmet har ändrats, men samma inparametrar skall ge samma 

resultat, så är det antagligen en kodändring som krävs. Skall det läggas till testfall eller delar av 

testfall, så kommer det krävas en ändring på båda nivåerna. Den som skriver specifikationen är 

(och bör) antagligen inte vara samma person som skriver koden. Därmed krävs högre 

bemanning och mer arbete för att uppdatera en tvålagersstruktur. Dock bör nämnas att även i 

fallet JUnit så är det tänkbart att någon skriver (ej exekverbara) specifikationer för nya testfall. 

Korrekthet 

Möjligheten att bedöma om ett test utförs korrekt är inte bara beroende av testspecifikationen, 

utan även av den grafiska representationen av testet. Ett sätt att avgöra om ett test fungerar 

enligt specifikationen är att ändra på in- eller utparametrar i specifikationen och observera att 

även det nya beteendet är det förväntade (förutsatt att beteendet följde förväntningarna till att 

börja med). JUnit faller lite på att den inte är direkt kopplad till specifikationen och således 

räcker det inte med att ändra i den för att ändra i beteendet. En programmerare måste ändra i 

koden för att motsvara ändringen i specifikationen. 

Cucumber och RobotFramework är snarlika på så sätt att de har exekverbara specifikationer och 

ändrar man i specifikationens parametrar så reflekteras det med en gång av testet. Ändrar man i 

ordföljden så fallerar Cucumber med en gång (motsvarande funktion hittas inte), medan 

RobotFramework kan klara sig, förutsatt att man även ändrar de tekniska taggarna längre ned i 

specifikationen. Detta förutsätter att testets funktionalitet inte är menat att ändras, utan bara dess 

formulering. 

GUI-testverktyg 

Robusthet 

Ett problem med automatiserade end-to-end-test är att de är bräckliga. Project Sikuli är ett 

exempel på hur lätt det är att få ett test att bete sig felaktigt, utan att ändra i funktionalitet. Byter 

man t.ex. färg på en knapp, så kommer den gamla bilden av knappen inte längre att matcha den 

nya. Detta medför att mycket små ändringar kan kräva att många test skrivs om. Att just Sikuli 

är extra bräckligt beror naturligtvis på att det till fullo utgår från programmets utseende. Är 

programmet designat på ett sådant sätt att det körs på olika språk, beroende på plattformens 

nationella inställningar, eller om färgscheman, teckensnitt, etc. beror på plattformen, så kommer 

testet fallera bara man kör det på en annan dator än den man designade testet på, även om 

funktionaliteten är korrekt. Dessutom visade det sig att Sikuli inte klarade av att köras remote, 

t.ex. för att demonstrera produkten på en projektor i ett konferensrum. Det verkar som om 

motorn har svårt att komma åt skärmen när man kör på detta sätt. Ingen grundligare 

undersökning gjordes för detta, utan det konstaterades bara vara en brist. 

FEST-Swing och UISpec4J hittar komponenter på ett annat sätt, genom att antingen titta på 

deras namn – som då måste ha satts av den som programmerade komponenten och vara känt för 

den som skriver testkoden – eller genom en sökning genom alla komponenter och därefter 

matcha dem med olika attribut. Detta gör ju att ändring av teckensnitt eller knappfärg inte 

påverkar testen, såvida dessa inte är en del av matchningen i sökningar, men det gör det ju inte 

heller helt säkert. Programmeraren kan få för sig att döpa om en komponent, utav en eller annan 

anledning, och då kommer alla test som använder sig av den komponenten haverera och behöva 

skrivas om. En annan företeelse som felaktigt kan fallera ett test är om matchningen efter en 

komponent helt plötsligt genererar fler än ett alternativ. Om man tänker sig att man har en panel 

där man har en lista som listar anställda på ett företag. Bredvid listan har man knapparna ”Lägg 

till”, ”Redigera” och ”Radera”. Det kan finnas andra knappar med samma text på andra paneler 

i programmet, som inte syns just nu, och vill vi söka efter en knapp med texten ”Lägg till” och 

sedan klicka på den, så måste vi se till att även kolla att knappen är synlig, för att inte riskera att 
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hitta andra komponenter med samma text. Vi vill antagligen försäkra oss om att vi hittar en 

knapp också, och inte en komponent av en annan typ. I FEST-Swing är detta ganska enkelt, då 

de använder sig av Generics.  

Genom att deklarera redan när vi skapar objektet buttonMatcher att det är en JButton så behöver 

vi inte oroa oss för att vi får fel sorts komponent, så FEST-Swing bara kommer söka i 

komponenter av klassen JButton eller dess subklasser. Detta ger oss också direkt tillgång till fält 

som är implementerade direkt i klassen JButton, som t.ex. getText(). Sedan kontrollerar 

funktionen huruvida knappen är synlig och har rätt text och när vi hittat en och endast en 

komponent så klickar vi på den. 

I UISpec4J så är det lite krångligare, då Generics inte används, utan man får istället själv 

kontrollera vad man får in för objekt. Vad man då istället gör är att man själv kontrollerar 

objektets typ och konvertera det till den typ man vill ha, om detta är säkert. Utöver det så är det 

i princip exakt samma kod som för FEST-Swing. 

När det sedan visar sig att kunden vill ha separata listor för de som arbetar på Örebrokontoret 

och de som arbetar på Stockholmskontoret, men fortfarande vill ha dem listade på samma panel, 

så uppstår ett problem. I början verkar det enkelt. Programmeraren skalar ned storleken på den 

första listan, döper om den till ”Örebro” och slänger in en ny listkomponent under den första 

och döper den till ”Stockholm”. Han lägger sedan till tre nya knappar, ”Lägg till”, ”Redigera” 

och ”Radera”, precis intill Stockholmstabellen. Han binder knapparna till funktioner som 

interagerar med Stockholmslistan och kör testen och upptäcker att helt plötsligt så går de inte 

igenom. Det finns nu nämligen fler än en knapp som har texten ”Lägg till” och är synlig. Man 

behöver då antingen hitta en annat unikt attribut att jämföra med, eller börja använda sig av 

komponentnamn för sökning, istället för att söka på knappens text. 

Är det samma programmerare som skriver koden som skriver testen så är det inte svårt att ge 

alla komponenter ett namn och sedan söka på det, men är det en helt annan person som skriver 

testkoden och inte känner till komponentnamnen så blir det klurigare. Han kommer antingen 

behöva dokumentation som listar komponenternas namn på ett överskådligt vis, eller leta efter 

komponentnamnen i koden. Båda alternativen är suboptimala, då de är ineffektiva och dyra. Att 

hitta ett ytterligare attribut som testkodsskrivaren kan se direkt på skärmen är inte heller lätt, 

såvida man inte gör en synlig skillnad på de båda komponenterna, t.ex. genom att färga den ena 

röd och den andra grön. Är knapparna lika så är det svårt att komma på andra attribut att 

jämföra med än texten på knappen och huruvida den är synlig. Är bara den ena knappen aktiv, 

så kan man förstås även kontrollera isEnabled(), men det skulle antagligen inte fungera i det här 

fallet.  

Robusthet är ett allmänt svårt att uppnå för test på den här nivån, och bräcklighet är inte något 

som är lätt att komma runt. Skriver man programmet med test i hänseende så kan man dock se 

till att alltid ha bra och unika namn på sina komponenter, för att undvika kollisioner. Det är 

svårare att garantera att ett färgschema alltid är detsamma. 

Prestanda 

För att jämföra prestanda mellan verktygen har jag skrivit några testfall i de testdrivande 

verktygen och sedan kört dem med de tre olika GUI-drivande verktygen, samt en gång extra 

med Sikuli där jag slagit på flaggan för extra tydlighet. Körtiderna presenteras i tabellen nedan. 

 

Verktyg Körtid (sekunder) 

UISpec4J   0.603 

FEST-Swing  18.650 

Sikuli  85.476 

Sikuli (extra tydlighet) 167.175 

Tabell 5: Körtider för respektive verktyg med samma testsvit. 
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Man kan se att UISpec4J är överlägset snabbast av de tre verktygen, 31 gånger snabbare än 

snabbaste konkurrent. Detta är förstås möjligt genom att man inte visar upp något på skärmen 

utan bearbetar allt i bakgrunden. Ur demoperspektiv känns detta inte bra, men för den som bara 

är intresserad av att veta om testen går igenom så är prestandan imponerande. 

FEST-Swing går snabbare än Sikuli, oavsett om man kör med eller utan extra tydlighet i Sikuli. 

Detta är egentligen inte så konstigt då FEST-Swing har tillgång till programmet som körs 

(komponenters attribut, etc), medan Sikuli måste söka av skärmen efter bildmatchningar, vilket 

tar mycket längre tid. 

Värt att nämna är dock det faktum att Sikuli klarar av att testa program enbart utifrån hur de ter 

sig på skärmen och är inte beroende av den bakomliggande strukturen. Detta ger ett 

språkoberoende och man kan testa t.ex. Flash-spel, eller dylikt. 

Tydlighet 

I den här kategorin så ser vi ganska stora skillnader mellan de tre olika verktygen.  

UISpec4J faller med en gång på att det inte visar något alls. Det går snabbt och smidigt, men 

den visuella återgivningen är obefintlig. Allt som sker, sker dolt och en åskådare kan inte 

visuellt bekräfta testets korrekthet. 

FEST-Swing tar som tidigare nämnt kontroll över tangentbord och mus och utför alla dess 

kommandon med hjälp av de verktygen. Detta medför att man kan följa flödet i testet i den takt 

FEST-Swing lyckas hitta de komponenter den söker. Inmatad text kan emellanåt försvinna förbi 

lite snabbt. Då tiden det tar att utföra ett kommando motsvarar tiden det tar att hitta ett objekt 

och interagera med det, så påverkar datorns prestanda tiden varje kommando tar att utföra och 

således kan en mycket snabb och en mycket långsam dator ge helt olika upplevelser när det 

kommer till tydlighet. 

I fallet Sikuli så finns det inbyggda hjälpmedel för att öka tydligheten. Genom att slå på en 

flagga så kan man få testet att visa med en måltavleikon varje gång musen skall klicka och man 

kan även ställa in hur länge man skall hålla musen där innan man klickar. Detta gör det mycket 

tydligt för åskådare vad datorn håller på med oavsett datorns prestanda (den tar minst 

fördröjning antal sekunder på sig). Dessutom knappar den in en tangent i taget och det är lättare 

att hänga med när Sikuli skriver text än när FEST-Swing gör det. 

Underhållbarhet 

Skillnaden mellan UISpec4J och FEST-Swing är inte stora när det kommer till varken kod eller 

hur de söker efter komponenter. Dock kan det tänkas att det i programmet t.ex. har tillkommit 

en popup-ruta eller motsvarande som kräver att man trycker på en knapp innan man kan slutföra 

testet, och då ser vi en skillnad. I FEST-Swing så får man skriva kod för att fånga upp sitt objekt 

(knappen) och trycka på den. I UISpec4J så måste man skriva en ny WindowInterceptor för att 

ta hand om rutan och sedan skriva kod som fångar upp knappen och trycker på den. Således 

sker lite mer arbete i UISpec4J. 

Sikuli fungerar helt annorlunda. För varje ändring i flödet, eller bara i programmets Look and 

feel så krävs det att man tar nya skärmdumpar, sätter nya ankare och eventuellt att man kodar 

om testet också. I fallet med popuprutan så skulle det krävas att man skjuter in kod för att vänta 

på rutan, identifiera knappen och att man trycker på den. För identifieringen så krävs en 

skärmdump, med ett eventuellt ankare och noggrannhetsinställning. 

  



Slutsats 

 18 

Slutsats 

Testdrivande verktyg 
För den tekniska och programmeringsvana som inte har några problem att läsa vanlig javakod 

så faller sig JUnit som ett snabbt och enkelt alternativ för att skriva acceptanstest. Faktum är att 

det är ett välanvänt verktyg för enhetstest, och det gör ett bra jobb inom den kategorin. 

Problemet med acceptanstest är att de bör tas fram i samarbete med en kund och att denne skall 

förstå vad testet gör och skall kunna läsa sig till och bekräfta dess korrekthet. Om kunden inte 

själv är programmerare så kommer han få svårt att begripa kod. Enkäten om lättförståelighet 

visar att de flesta, programmerare eller ej, kan läsa och förstå innebörden i Cucumbers test (och 

i viss grad även RobotFramework, men det tekniska i botten av filen förvirrar). Nackdelen är att 

det blir mer arbete att implementera, då det kräver att man både skriver specifikationerna och att 

man skriver kod som skall exekvera i enlighet med specifikationerna. Dock kommer det visa sig 

löna sig när programmeraren slipper försöka förklara för kunden vad han tittar på. I samband 

med att arbetet för detta examensarbete utfördes, så gick Sigma över till att använda Cucumber 

för att skriva acceptanstestspecifikationer i det projekt som min handledare arbetade med just 

då. 

GUI-testverktyg 
De tre verktyg jag körde visade sig vara mycket olika. Det ena gick på komponentnivå och 

visade vad den gjorde, den andra gick också på komponentnivå men körde i bakgrunden och 

den tredje gick på bildigenkänning och visade vad den gjorde. 

Tyvärr, för UISpec4J, så vill vi använda verktyget till att demonstrera för vår kund att vi utför 

vad han förväntar sig utifrån specifikationen och då måste verktyget arbeta på en visuell nivå. 

Sikuli var förvisso tydligast, men det är mycket långsamt och felkänsligt. Det är lättast att få att 

fallera utan att ändra berörd funktionalitet och fungerar inte garanterat om det kör på en annan 

maskin än den testet skrevs på. Att den har den fina fördelen att den fungerar utan att känna till 

koden för programmet har vi ingen användning för, då vi känner till koden för vårt program. 

FEST-Swing framgår som det bästa alternativet för vårt ändamål då det är mycket likt UISpec4J 

kodmässigt samtidigt som den visar nästan lika tydligt som Sikuli vad som händer när koden 

exekveras. 

Rekommendation 
Jag rekommenderar att man bör kombinera Cucumber med FEST-Swing i syfte att demonstrera 

ett programs korrekthet för en kund, för att de på ett tydligt sätt illustrerar att de scenarion som 

specificerats i acceptanstesten fungerar som de ska. Det är viktigt att testen skrivs på ett sådant 

sätt att kunden kan ändra på variabler och sedan själv kan iaktta skillnaden när testen körs, för 

att försäkra sig om att specifikationen och det automatiska GUI-testet faktiskt hör ihop och 

påverkas av varandra. 
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Appendix A - Enkäten 
För att undersöka vilka av mina specifikationer som var lättast att läsa så gjorde jag en enkät för 

att utröna hur olika människor med olika yrkesmässiga bakgrunder, ålder och 

programmeringsvana uppfattade de olika specifikationerna skrivna i JUnit, RobotFramework 

och Cucumber. Tillsammans med enkäten fick de en kort beskrivning av vad jag gjorde och att 

det var acceptanstest de skulle läsa (med en kort beskrivning om vad det innebär).  
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Exempel 1 
Läs igenom nedanstående: 
import com.sigma.qsab.gui.runner.GUIRunner; 

import com.sigma.qsab.gui.runner.FESTGUIRunner; 

 

import org.junit.After; 

import org.junit.Before; 

import org.junit.Test; 

 

public class JUnitRegisterTest { 

 

    private static GUIRunner runner; 

    private String firstName; 

    private String lastName; 

    private String socialID; 

    private String street; 

    private String zipCode; 

    private String city; 

    private String phone; 

    private String cellPhone; 

    private String email; 

    private String password; 

 

    @BeforeClass 

    public static void setUpOnce() { 

        runner = new FESTGUIRunner();         

    } 

 

    @Before 

    public void setUp() { 

        runner.initiateGUIRunner();                   

    } 

 

    @After 

    public void tearDown() { 

        runner.tearDownGUIRunner(); 

        cleanCustomersData();      

    } 

 

    @Test 

    public void testRegisterFillOut() { 

        findFormulary(); 

 
        firstName = "Test"; 

        lastName = "Testsson"; 

        socialID = "121212-1212"; 

        street = "Testgatan 55"; 

        zipCode = "12345"; 

        city = "Testort"; 

        phone = "08-123456"; 

        cellPhone = "073-123456"; 

        email = "test@test.com"; 

        password = "123456"; 

 

 

        fillOutRegisterFormulary();        

        assertFormulary(); 

         

        login(); 

        assertLoggedIn(); 

    }  
 

 

Förstår du vad exempel 1 går ut på? 

□ Ja 

□ Nej 
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Exempel 2 
Läs igenom nedanstående: 
*** Test Cases *** 

 

Register customer 

    # Customers must register before he can use the services provided 

 

    Given a customer with the first name "Test", last name "Testsson", social id "121212-1212", 

          that lives on "Testgatan 55" with the zip code "12345" in "Testort", have the 

          phone number "08-123456", cellphone number "073-123456", email "test@test.com" 

          and will be using the password "123456" 

    When a customer fills out the register sheet and clicks "Nästa" 

    Then a new customer is created 

 

Log in 

    # A registered customer logs in 

 

    Given a customer with the social id "121212-1212" and the password "123456" 

    When the customer tries to log in 

    Then he succeeds 

 

Delete customer from database (cleaning) 

    # We don't want the test customers to remain in the database 

 

    Given a customer with the first name "Test", last name "Testsson", social id "121212-1212", 

          that lives on "Testgatan 55" with the zip code "12345" in "Testort", have the 

          phone number "08-123456", cellphone number "073-123456", email "test@test.com" 

          and will be using the password "123456" 

    When the customer is deleted 

    Then it cease to exist 

 

*** Settings *** 

Library          com.sigma.qsab.gui.RobotFrameworkRegisterTest 

Test Setup       set Up 

Test Teardown    tear Down 

 

*** Keywords *** 

a customer with the first name "${firstName}", last name "${lastName}", social id 

"${socialID}", that lives on "${street}" with the zip code "${zipCode}" in "${city}", have the 

phone number "${phone}", cellphone number "${cellphone}", email "${email}" and will be using 

the password "${password}" 

    prepare Register Strings  ${firstName}  ${lastName}  ${socialID}  ${street}  ${zipCode}  

${city}  ${phone}  ${cellphone}  ${email}  ${password} 

 

a customer with the social id "${socialID}" and the password "${password}" 

    prepare Login Strings  ${socialID}  ${password} 

 

a customer fills out the register sheet and click "Nästa" 

    fill Out Register Form 

 

the customer tries to log in 

    log In 

 

the customer is deleted 

    delete Customer 

 

a new customer is created 

    check If Customer Exists 

 

he succeeds 

    verify Logged In 

 

it cease to exist 

    verify Deleted Customer 
 

 

Förstår du vad exempel 2 går ut på? 

□ Ja 

□ Nej 
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Exempel 3 
Läs igenom nedanstående: 
# language: sv 

Egenskap: Kundregistrering 

  Kunder måste registrera sig innan de kan använda tjänsten. 

 

Scenario: Registrering 

    Givet en kund med förnamnet "Test", efternamnet "Testsson", personnumret "121212-1212", 

          som bor på gatan "Testgatan 55" med postnummer "12345" och orten "Testort", har 

          telefonnumret "08-123456", mobilnumret "073-123456", mejladressen "test@test.com" 

          och använder lösenordet "123456" 

    När kunden fyller i registreringsformuläret och klickar "Nästa" 

    Så skapas en ny kund med ovanstående information 

 

Scenario: Logga in 

    Givet en kund med personnumret "121212-1212" och lösenordet "123456" 

    När kunden försöker logga in 

    Så lyckas han 

 

Scenario: Städning av databas 

    Givet en kund med förnamnet "Test", efternamnet "Testsson", personnumret "121212-1212", 

          som bor på gatan "Testgatan 55" med postnummer "12345" och orten "Testort", har 

          telefonnumret "08-123456", mobilnumret "073-123456", mejladressen "test@test.com" 

          och använder lösenordet "123456" 

    När kunden raderas 

    Så finns han inte längre kvar 
 

 

 

Förstår du vad exempel 3 går ut på? 

□ Ja 

□ Nej 
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Uppföljningsfrågor 
 

Ålder: 

 

 _______________________ 

 

Yrke: 

 

 _______________________ 

 

Programmeringsvana (sätt ett kryss längs linjen):  

 

Ingen __________________________________ Stor 

 

Rangordna de tre exempel du läst efter lätthet i att förstå: 

 

1. ________________________ 

 

2. ________________________ 

 

3. ________________________ 

 

 

Vad är det som gör ditt förstaval lättare att förstå än de andra två? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


