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Sammanfattning 

Webbplatser utvecklas ofta av små företag, organisationer eller enskilda 
individer vilket kan leda till att testningen blir eftersatt, fokus ligger på att 
få en färdig produkt som kan driftsättas så snabbt och billigt som möjligt. 

Funktionell testning är viktigt även för webbplatser och en mängd hjälp-
medel existerar. Med rätt verktyg och metoder underlättas utvecklingsar-
betet och det leder till produkter med färre fel. 

Den här rapporten visar i form av en fallstudie hur ett lämpligt verktyg för 
funktionell testning kan väljas ut och hur det kan användas inom ramen för 
vidarutveckling av en webbplats. En analys av vilka verktyg som finns redo-
visas och JSystem väljs ut som det mest lämpliga för det aktuella fallet. 

Det visade sig att JSystem inte gick använda fullt ut som det var tänkt vad 
gäller driftsättning men en väl fungerande alternativ lösning togs fram.  

Ett antal testfall skapades utan att det uppstod några olösliga problem och 
JSystem presterade väl. I JSystem skapas testfall i Java vilket bäddar för en 
hög flexibilitet.  



 

 

 

 

 

Abstract 

Websites are often developed by small businesses, organizations or indi-
viduals which may lead to that the testing gets left behind; the focus is on 
getting a finished product that can be deployed as quickly and as cheaply 
as possible. 

Functional testing is important also for websites and a variety of aids exist. 
With the right tools and methods the development work is facilitated, and 
it leads to products with fewer faults. 

This report shows in the form of a case study how an appropriate tool for 
functional testing can be selected and how it can be used within develop-
ment of a website. An analysis of the tools available is reported and JSys-
tem is selected as the most appropriate for this case. 

It turned out that JSystem could not be used fully as intended in terms of 
deployment, but a well-functioning alternative solution was developed. 

A number of test cases were created without any unsolvable problems and 
JSystem performed well. In JSystem test cases in Java are created in Java, 
which gives a high flexibility. 
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1 Inledning 

1.1 Motivering 

Webbplatser skapas ofta av små företag, små utvecklargrupper eller en-
skilda individer och fokus ligger på att få en produkt som är tillräckligt bra 
för att kunna driftsättas så snabbt och så billigt som möjligt. [5, 10] 

I sådana små organisationer blir ofta testningen eftersatt då det tar resur-
ser och när det gäller webbplatser finns det goda möjligheter att hela tiden 
förbättre och åtgärda problem även efter att projektet är driftsatt vilket 
kan leda till att testningen inte känns lika viktig som för en traditionell ap-
plikation. [5] 

Testning är dock viktigt för att säkerställa funktionalitetet även på webb-
platser och i slutändan kan tid och resurser sparas in genom att fel upp-
täcks och åtgärdas tidigare. [9] 

Det finns ett behov av att titta på vad det finns för hjälpmedel för funkt-
ionell testning av webbplaster som riktar sig till mindre organisationer och 
exemplifiera hur dessa kan användas. 

1.2 PlanEatSmile 

PlanEatSmile är en måltids- och matvarutjänst vars syfte är att stödja an-
vändaren i att skapa en varierad kosthållning samt spara tid och pengar 
genom planeringshjälp och hemkörning. 

Skillnaden mot redan etablerade matvaru- och matkassetjänster är främst 
att PlanEatSmile erbjuder stor valfrihet samtidigt som systemet stödjer 
användarens måltidsplanering. 

Vid starten av det här examensjobbet befann sig PlanEatSmile i en om-
skrivningsfas, systemet hade provkörts i en pilotstudie med goda resultat 
med avseende på tjänsten som sådan men beslut hade tagits om att skriva 
om webbplatsen då koden hade blivit alltför fragmenterad och oöverskåd-
lig.  
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Till en början av omstruktureringen bestod gruppen av utvecklare endast 
av mig och en konsult, efter ett antal veckor utökades gruppen med ytterli-
gare en examensjobbprogrammerare.  

1.3 Syfte 

Examensarbetets syfte är att ta fram testmetoder för att säkerställa funkt-
ionaliteten på PlanEatSmile´s webbplats under utvecklingsarbetet på ett 
sådant sätt att tidsåtgången till testning för utvecklarna minimeras. Jag vill 
också visa vilka alternativ som existerar och hur funktionell testning kan 
tillämpas under utveckling av webbplatser. 

1.4 Frågeställningar 

 Vilket funktionellt testverktyg lämpar sig bäst för testning av 
PlanEatSmile´s webbplats? 

 Hur fungerar detta testverktyg i praktiken, med avseende på drift-
sättning på server och skapandet av testfall, som stöd till utveckl-
ingsarbetet av PlanEatSmile’s webbplats? 

1.5 Avgränsningar 

Jag har valt att enbart titta på den funktionella aspekten av testning av 
webbplatser och helt utelämnat prestanda-, säkerhets- och användarbar-
hetstestning.  
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2 Bakgrund 

2.1 Mjukvarutestning 

Testning av ett system syftar till att förbättra och vidmakthålla kvaliteten 
på ett system genom att identifiera fel och problem [6]. Funktionell test-
ning är sådana test som simulerar vad en användare kan göra genom 
gränssnittet. Komplett funktionell testning innehåller testfall som förväntas 
lyckas samt testfall som innehåller otillåtna inmatningar och åtgärder som 
förväntas hanteras av systemet utan att orsaka problem. Det är viktigt att 
komma ihåg att testning aldrig kan visa på avsaknaden av fel utan endast 
identifiera fel. Testning garanterar aldrig att ett system är felfritt [6]. 

Testning av ett system ska ses som en integrerad del av utvecklingen sna-
rare än en fas som måste gås igenom i slutet av ett projekt [7]. Det ställer 
krav på hur testningen utformas och det är eftersträvansvärt att ett flexi-
belt testsystem som är lätt att använda tas fram tidigt i projektet. 

Trots att testning är en viktig del av utvecklingsarbetet är teknikerna inte 
lika avancerade och väl utvecklade som inom andra områden av mjukvaru-
utveckling. Det kan bland annat bero på att en utvecklare hellre arbetar på 
någonting nytt än testar gammal kod och att testning traditionellt har an-
setts vara ett lågstatusarbete av utvecklare. [2] 

Testning av mjukvara kan antingen göras av utvecklarna själva eller av en 
dedikerad person eller grupp som enbart arbetar med testning. Fördelen 
med att ha en dedikerad testgrupp är bland annat att personliga känslor 
för koden elimineras. Testas den egna koden finns risk för att upptäkter av 
fel begränsas då det känns som ett personligt nederlag att ha skrivit felakt-
ig kod. [3]. En fördel med att låta utvecklarna själva testa sin kod är att de 
är bättre insatta och vet var det kan finnas svagheter och på det sättet 
testa effektivare. 

Ytterligare en fördel med att testa sin egen kod är att utvecklaren har möj-
lighet att utforma programmet för att underlätta testning och på det sättet 
spara tid när sedan testningen skall genomföras. 
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2.2 Testning i små företag och utvecklargrupper 

Ett litet företag står inför andra utmaningar vad gäller testning än en stor 
etablerad organisation. Minde erfarenhet från tidigare lyckade projekt och 
snävare tidsramar leder till att även om metoder är definierade för testning 
följs de inte alltid. [10] 

De små företagen anser sig också ofta inte kunna använda sig av samma 
metoder som ett stort företag på grund av bristande resurser, brist på kun-
nig personal och ett mer informellt ledarskap vilket leder till att det är upp 
till utvecklarna själva att ansvara för att deras kod är testad. [8, 10] 

2.3 Testning av webbplatser 

Att en tjänst är tillgänglig över internet ger en del problem; utvecklarna har 
inte kontroll över miljön där tjänsten kommer köras, ett stort antal webblä-
sare kombinerat med olika operativsystem på olika plattformar. Det går 
inte att helt kontrollera hur en webbplats körs, då den körs i en webbläsare 
kan användaren till exempel ladda om en sida eller gå direkt till en under-
sida som är sparad som ett bokmärke. Eftersom en webbplats körs lokalt i 
en webbläsare finns också möjlighet för en användare att köra sina egna 
javascript och att på olika sätt manipulera sidan på ett sätt som inte var 
planerat av utvecklarna. [5] 

En webbplats skiljer sig också i sin natur från en traditionell applikation då 
den är dynamisk och har en snabb utvecklingstakt [5]. Små ändringar görs 
ofta och det leder till ett behov av snabb testning som kan ske ofta utan att 
göra anspråk på för stora resurser från utvecklingsarbetet.   

Eftersträvansvärt är att testa hela webbplatsen i syfte att identifiera pro-
blem tidigt. När en liten ändring har gjorts ska hela webbplatsens funktion-
alitet kunna testas genom en enda knapptryckning eller automatiskt. [5, 7] 
Strategin som då kan användas innefattar att börja tidigt, testa ofta och 
aldrig sluta testa. 

I fallet PlanEatSmile används AJAX-anrop för att göra sidan mer dynamisk, 
det ger ytterligare problem då anropen sker asynkront och därför är test-
ning i form av att skicka och ta emot http-anrop inte möjlig. Det kan också 
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uppstå problem när en åtgärd på sidan, till exempel en knapptryckning, 
genererar ett AJAX-anrop och svaret kommer senare. Programmet som 
genomför testningen kan få svårt att veta när svaret har kommit och när 
det är dags att gå vidare med nästa åtgärd. [4] 

Då man kommer fram till att det behövs ett verktyg för att testa sin webb-
plats bör man titta igenom vilka alternativ som erbjuds. Det finns en uppsjö 
att välja bland och utan en mer ingående analys om vad man egentligen 
behöver riskerar man att välja det som är mest heltäckande vilket kan re-
sultera i en alldeles för komplex lösning som i slutändan kan leda till att 
inga eller få testfall skrivs och webbplatsen förblir otestad. 

Mödan med att välja verktyg och skriva tester måste också sättas i proport-
ion till hur omfattande webbplatsen man vill testa är, är den väldigt liten 
och greppbar fungerar manuell testning antagligen utmärkt och tid kan 
sparas. Är det också ett litet antal utvecklare är behovet av omfattande 
automatisk testning mindre. 
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3 Metod 

Jag har valt att använda mig av en fallstudie för att undersöka funktionell 
testning av webbplatser. Att det är en fallstudie innebär att jag enbart tit-
tar på en domän, i det här fallet PlanEatSmile och dess utvecklingsprocess, 
till skillnad från att försöka utvärdera testning av flera olika webbplatser 
eller fabricerade exempel. Fördelarna med en fallstudie är bland annat att 
det ger ett ökat djup till resultatet och att resultatet bygger på verklighet-
en. [1] 

Då det finns en mängd verktyg att välja bland vad avser funktionell testning 
valde jag att ge en kortfattad analys av utbudet och sedan koncentrera mig 
på ett alternativ. Om mer bredd önskats skulle förståelsen för implemen-
tationen gå förlorad. 

Det jag visar är inte vilket verktyg som lämpar sig bäst i alla tänkbara situat-
ioner utan snarare exemplifiera hur det kan se ut när ett testverktyg an-
vänds i en specifik situation. 

3.1 Valet av testverktyg 

3.1.1 Sökkriterier 

Valet av testverktyg begränsas av PlanEatSmile´s nuvarande implementat-
ion och servrar. 

PlanEatSmile använder sig av webbpubliceringssystemet Drupal som grund 
och egen funktionalitet utvecklas i moduler skrivna i PHP, vissa komponen-
ter använder sig Html5-standarden. 

Servrarna kör ubuntu-server med en instans av OpenERP samt en Post-
greSQL-databas.  Kommunikationen med OpenERP sker med XML-RPC. Då 
OpenERP använder sig av en PostgreSQL-databas finns inget krav på att 
testverktyget skall kunna kommunicera direkt med OpenERP.  

Jag har också valt att endast välja bland de verktyg som är uppdaterade 
under 2011 för att vara säker på att de kompatibla med de aktuella stan-
darderna och att det finns relevant support.  
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Följande krav ställdes på respektive verktyg för att det skulle vara aktuellt 
för studien: 

 Kan testa webbplatsers funktionalitet 

 Är fri programvara med öppen licens 

 Kan köras på en GNU/Linux server 

 Kan genomföra automatisk testning 

 Kan generera rapporter direkt eller indirekt1 

 Underhållet och uppdaterat under 2011 

 Klarar Html5 

 Kan manipulera en PostgreSQL-databas direkt eller indirekt 

3.1.2 Sökning efter ramverk 

Följande söktermer användes för att söka efter lämpliga ramverk: 

 web test 

 web testing 

 web testware 

 web service test 

 web service testing 

 web service testware 

 open source web test 

 open source web testing 

 open source web testware 

 free web test 

 free web testing 

 free web testware 

När en sammanställning av tillgängliga verktyg som uppfyllde alla ställda 
krav hade tagits fram valde jag det mest lämpliga utifrån följande kriterier: 

                                                      

1
 Indirekt till exempel via en egenutvecklad modul eller ett färdigt tillägg. 
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 Enkelhet, här syftar jag på hur lätt det är att sätta sig in i syntax och 
funktionalitet, hur komplicerat det är att implementera och an-
vända samt hur komplicerat det är at producera testfall. Jag tittade 
på den dokumentation som fanns tillgänglig samt exempel. 

 Flexibilitet, hur lätt det är att skräddarsy efter egna önskemål och 
specialfall. Då framförallt med avseende på driftsättning på servern 
och automatisering. 

Utgångspunkten var att testerna kommer att skrivas, underhållas och köras 
av programmerare som är väl insatta i projektet som helhet vilket kommer 
att påverka vad som till exempel anses trivialt att implementera.  

3.2 Utvecklingsarbetet och testningen 

Då PlanEatSmile är ett litet projekt med ett fåtal utvecklare valde jag att 
utvärdera metoden där utvecklaren testar sin egen kod. 

I syfte att använda ett testverktyg deltog jag i utvecklingen av 
PlanEatSmile´s webplats och migrerade redan utvecklad funktionalitet till 
den nya strukturen samt utvecklade helt nya funktioner. 

Inledningsvis undersökte jag det valda testverktyget, installerade de kom-
ponenter som behövdes och skrev ett par mycket grundläggande testfall 
som kontrollerade in- och utloggningsfunktionalitetet. 

Därefter spenderade jag cirka fem veckor på utveckling av webbplatsen för 
att slutligen under ett par dagar skriva testfall för kritiska delar av funkt-
ionaliteten som jag utvecklat.  

3.3 Utvärderingen av testverktyget 

Det testverktyg som valdes ut bedöms utifrån följande kriterier: 

 Hur komplicerat det var att få igång ett fungerande system med 
automatiska tester på en server inklusive rapportering. 

 Hur komplicerat det var sätta sig in i hur testfall skapas, behövs det 
omfattande studier av manualler, guider och så vidare eller är 
gränssnittet intuitivt och självklart. 
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 Hur väl den inbyggda funktionaliteten fungerade, fanns det heltäck-
ande stöd för de tester som skapades, behövdes problem kringgås 
med andra lösningar eller krävdes ändringar i systemet som testa-
des för att det skulle vara testbart. 

 Hur tillförlitliga testerna blev, blev det exakt samma resultat varje 
gång ett test kördes eller var testet beroenda av yttre faktorer så 
som hastighet på uppkopplingen. 
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4 Analys 

4.1 Testramverk och verktyg 

Efter sökningen visade det sig att det finns en mängd program och olika 
typer av verktyg och ramverk som hävdar att de testar funktionalitet på 
webbplatser.  

Det finns också en samlingssida, opensourcetesting.org [38], som listar 
test-verktyg som bygger på öppen källkod i olika kategorier och som upp-
rättats och underhålls av en privatperson. Jag hittade inga testramverk 
med min internetsökning som inte fanns med på denna sida. 

Jag hittade totalt 31 verktyg som kan testa webbplatsers funktionalitet och 
som har en öppen licens, se bilaga 1 för hela listan. Av dessa föll 19 stycken 
bort på grund av att de inte är underhållna det senaste året eller att de inte 
hade rätt plattformsstöd. Ytterligare tre sållades bort då de inte har stöd 
för manipulering av databaser och ett ramverk tillåter inte användning av 
rapporteringssystemet i gratisversionen. 

Kvar blev åtta stycken ramverk och verktyg som jag har tittat närmare på.  

 Selenium WebDriver 

 JWebUnit 

 Watir-WebDriver 

 Canoo WebTest 

 Sahi 

 Robot Framework 

 Eclipse Jubula 

 JSystem 

Man kan grovt dela in de utvalda verktygen och ramverken i följande kate-
gorier: 

 Samling bibliotek till något programmeringsspråk som erbjuder ett 
gränssnitt mot webbläsare, riktig eller variant utan grafiskt gräns-
snitt. Själva testningen utvecklas själv i respektive programmerings-
språk.  



 

 

 

 

11 

 

 Applikation som kör testfall uppbyggda av skript. 

 Applikation med grafiskt användargränssnitt med eller utan skript-
ning, testningen går till så att man spelar in ett scenario där man 
klickar runt i en faktisk webbläsare och sedan kan spelas upp som 
ett slags makro. 

 Ramverk som organiserar tester och ger stöd för rapportering och 
automatiks körning men där själva testerna använder sig av ett låg-
nivå testverktyg. 

I följande underkapitel redovisas de åtta verktygen jag har valt att gå vidare 
med ordnade efter hur grundläggande de är, från rena API:er till mer kom-
pletta system och ramverk.  

4.1.1 Selenium WebDriver 

Selenium WebDriver är en samling bibliotek som finns tillgängliga till Java, 
C#, Python och Ruby. Med WebDriver får man tillgång till en webbläsare 
som styrs inifrån sitt egenskrivna program. WebDriver har stöd för Firefox, 
Internet Explorer och Google Chrome som då startas upp och körs fjärrstyrt 
eller HtmlUnit som är en speciell webbläsare utan grafiskt gränssnitt ut-
vecklad just för testning och som körs utan att synas vilket är viktigt när 
tester ska genomföras på en server utan grafiskt gränssnitt. [32] 

4.1.1.1 Skapande av tester 

Selenium WebDriver erbjuder endast möjligheten att köra en webbläsare 
och lämnar utformningen av tester till utvecklaren. Följande rader visar hur 
man i Java instansierar WebDriver, hämtar en sida och söker efter ett ele-
ment. 

 …  

 WebDriver driver = new FirefoxDriver(); 

 driver.get("http://www.google.com"); 

 WebElement element = driver.findElement(By.name("q")); 

 … 
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4.1.1.2 Rapportering 

Selenium WebDriver har ingen eget system för rapportering, det är upp till 
utvecklaren att samla ihop resultaten och rapportera på valfritt sätt. 

4.1.1.3 Databasstöd 

Selenium WebDriver har inget eget verktyg för att nå en databas, det görs 
av utvecklaren direkt i implementationsspråket antingen direkt eller med 
ett annat verktyg. 

4.1.1.4 Enkelhet 

Att använda sig av Selenium WebDriver för att skriva enskilda tester är inte 
mer komplicerat än att titta i dokumentationen, som är omfattande, och 
programmera. Däremot får utvecklaren inget stöd i hur testerna skall inte-
greras, köras och rapporteras, det kräver en del arbete innan ett helt sy-
stem är på plats. 

4.1.1.5 Flexibilitet 

Flexibiliteten är stor med ett verktyg som av Selenium WebDriver, möjlig-
heten att välja det programmeringsspråk som passar bäst samt att rappor-
tering och hantering av tester sköts helt av programmeraren möjliggör en 
egen skräddarsydd lösning som passar just det projekt som det appliceras 
på. 

4.1.2 JWebUnit 

JWebUnit är ett Java API som används för att skapa testfall som körs i 
JUnit2. JWebUnit använder sig av HtmlUnit för att agera webbläsare och 
erbjuder ett enkelt programmeringsgränssnitt för att navigera på webben 
samt för att validera innehåll. [26] 

                                                      

2
 JUnit är ett ramverk för enhetstestning i Java, testfall skrivs som funktioner och annote-

ras med @test. 



 

 

 

 

13 

 

4.1.2.1 Skapande av tester 

Testfallen skapas i Java och agerar sedan som fristående testfall som körs 
med JUnit. Ett enkelt exempel som hämtar en sida och skriver in ett ord i 
en textruta kan se ut som följer. 

 … 

 public void setUp() { 

  super.setUp(); 

  setBaseUrl("http://www.google.com"); 

 } 

 

 public void test1() { 

  beginAt("index.html"); 

  setTextField("q", "test"); 

 … 

 

4.1.2.2 Rapportering 

Rapportering sköts av JUnit som kan generera XML-rapporter för visning i 
en webbläsare. 

4.1.2.3 Databasstöd 

Då testerna är skrivna i Java är det fullt möjligt att utnyttja Javas egna för-
mågor att manipulera och göra kontroller i en databas.  

4.1.2.4 Enkelhet 

Att skriva testfall i Java med JWebUnit är rättframt och lätt att sätta sig in i. 
För att sedan köra testfallen används JUnit vilket kräver att man sätter sig 
in i hur det används på bästa sätt. Men då JUnit har ett eget system för 
rapportering och körning av tester sparas en del utvecklingsarbete in. 

4.1.2.5 Flexibilitet 

För att använda sig JWebUnit begränsas man till att använda sig av Java 
samt JUnit. Att testfallen skrivs i Java innebär emellertid att den flexibilitet 
som Java erbjuder finns tillgänglig vad gäller kodning av själva testerna. 
JUnit går också att använda inifrån ett egenutvecklat Javaprogram vilket 
ger stor flexibilitet vad gäller driftsättning av ett testsystem. 
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4.1.3 Watir-WebDriver 

Watir-WebDriver är en utökning av Selenium WebDriver och är förpackat 
som ett Ruby gem.  Watir-WebDriver tillåter körning av webbplatser ge-
nom Firefox, Chrome samt Internet Explorer. Med hjälp av ett Ruby gem 
kallat headless kan det hela köras utan grafiskt gränssnitt till exempel på en 
server. Testfallen skrivs i Ruby och Watir-WebDriver ger utökade möjlig-
heter att validera innehåll på en websida gentemot Selenium WebDriver. 
[40] 

4.1.3.1 Skapande av tester 

Watir-WebDriver erbjuder precis som Selenium WebDriver endast möjlig-
heten att köra en webbläsare och lämnar utformningen av tester till ut-
vecklare. Följande rader visar hur man instansierar Watir-WebDriver, häm-
tar en sida och skriver in ett ord i ett textfält. 

 … 

b = Watir::Browser.new 

b.goto http://www.google.com 

b.text_field(:name => 'q').set 'test' 
 … 

 

4.1.3.2 Rapportering 

Watir-WebDriver har ingen eget system för rapportering, det är upp till 
utvecklaren att samla ihop resultaten och rapportera på valfritt sätt. 

4.1.3.3 Databasstöd 

Watir-WebDriver har inget eget verktyg för att nå en databas, det görs av 
utvecklaren direkt i Ruby. 

4.1.3.4 Enkelhet 

Watir-WebDriver har ett lätt gränssnitt för en programmerare att sätta sig 
in i, det är också väldokumenterat. Att genomföra standardprocedurer så 
som att hämta webbsidor, fylla i formulär och att verifiera innehållet på en 
sida kräver mycket få instruktioner. Däremot erbjuds inget stöd för drift-
sättning och organisering av testfall. 
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4.1.3.5 Flexibilitet 

Då Watir-WebDriver likt Selenium WebDriver endast används för att köra 
webbläsaren lämnas hela den övergripande teststrukturen till utvecklaren, 
det ger en hög flexibilitet och innebär att möjligheterna att skräddarsy sy-
stemet till sitt projekt är stora. Då Ruby är utvecklingsspråket finns också all 
kraft i Ruby tillgänglig och det ges möjligheter att integrera andra delsy-
stem på ett enkelt sätt. 

4.1.4 Canoo WebTest 

Canoo WebTest är ett ramverk för att skapa enskilda testfall och scenarion 
bestående av flera testfall och andra scenarion, det skapar ett slags träd-
struktur där hela systemet kan testas på en gång men också varje delsy-
stem kan testas varför sig. Operationer som är samma för flera testfall kan 
också brytas ut och inkluderas i respektive testfall. Canoo WebTest använ-
der sig av HtmlUnit som webbläsare och testscenariona byggs med ANT3. 
[16] 

                                                      

3
 Apache Ant är ett verktyg för att bygga program automatiskt liknande Make. Ant är 

byggd i Java och projekten skriptas i XML. 
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4.1.4.1 Skapande av tester 

Testfall till Canoo WebTest skapas i antingen XML eller Groovy4 och skrip-
ten innehåller både kommandon för att genomföra operationer på webb-
sidan så som att fylla i formulär samt validering av innehåll. Ett enkelt sce-
nario som hämtar en sida och skriver in ett ord i ett textfält kan se ut som 
följande i XML.  

 … 

<webtest  name="search for test">    

  <invoke url=http://www.google.com/ description= 
   "Go to Google.com"/> 
  <setInputField name="q" value="test" />  

 … 

 

4.1.4.2 Rapportering 

Canoo WebTest kan generera resultatrapporter i Html för visning i en 
webbläsare samt rena textrapporter. Rapporterna redovisar utöver 
huruvida ett test genomfördes med godkänt resultat eller ej även tidsåt-
gång för varje test.  

4.1.4.3 Databasstöd 

Canoo WebTest integreras med fördel med SQLUnit för att genomföra kon-
troller och modifiera databaser. Tester för databaser kan kopplas samman 
med webbtesterna och köras tillsammans. Canoo WebTest system för rap-
portering kan generera rapporter som innehåller både resultat från webb-
tester och databastester. 

                                                      

4
 Groovy är ett objektorienterat programmeringsspråk som körs på Java Virtual Machine. 

Till skillnad från Java så är Groovy ett så kallat dynamiskt språk och har många likheter 
med Python, Ruby och Perl. 
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4.1.4.4 Enkelhet 

Testfall skrivs i XML som har en enkel syntax, de funktioner som finns att 
tillgå är logiska och lätta att lära sig, dessutom finns det en omfattande 
dokumentation att tillgå vilket innebär att skapandet av grundläggande 
tester inte är något avancerat. Däremot innebär integrationen med 
SQLUnit att det är ytterligare ett system att lära sig hantera.  

Testfallen kan struktureras på ett sådant sätt att det förenklar körningen av 
komplexa tester. Det inbyggda systemet för rapportering innebär att det 
inte behöver utvecklas ett eget sådant system. 

4.1.4.5 Flexibilitet 

Då testerna skriptas i XML ges en begränsad möjlighet till expandering med 
egen funktionalitet. Men eftersom Canoo WebTest byggs till ANT-skripts 
finns det möjligheter att utöka med egenutvecklade delar och det kan inte-
greras med andra verktyg. Det finns också möjlighet att köra testfallen ini-
från Groovy vilket innebär att funktionalitet kan utökas med Groovy och 
Java. 

4.1.5 Sahi 

Sahi har en annan approach än de tidigare diskuterade verktygen, Sahi age-
rar proxyserver och kör egna javascript på den testande sidan som genom-
för automatiseringen. Sahi riktar sig mer mot testare än mot programme-
rare och erbjuder inspelning av testfall via webbläsare tillsammans med 
skriptning i javascript. [30] 

Sahi erbjuder också ett API för Java och Ruby som medger körning av 
webbläsare likt WebDriver API:erna diskuterade tidigare. Det går också att 
spela in med Sahi-applikationen och få resultatet i Java som då kan infogas 
i ett egenhändigt skrivet Javatestfall.  
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Sahi kan köras med de flesta webbläsare och det går att köra till exempel 
Firefox utan gränssnitt med hjälp av XVFB5. 

4.1.5.1 Skapande av tester 

Proceduren för att skapa testfall i Sahi är att man inledningsvis startar en 
webbläsare genom Sahi-applikationen, Sahi kör då en del javascript över 
den aktuella sidan. När ett testfall ska börja spelas in startar man inspel-
ning, navigerar på sidan och fyller i formulär etcetera som man vill och se-
dan stoppar man inspelningen. När inspelningen är klar sparas resultatet 
ned som en javascriptfil alternativt som Javakod som går att editera manu-
ellt. Det är också fullt möjligt att skapa testfall helt manuellt i antingen 
javascript, Java eller Ruby. Ett exempel som hämtar en websida och fyller i 
ett textfält i Java kan se ut som följer. 

 … 

 Browser browser = new Browser("firefox");     

browser.open();    

 browser.navigateTo("http://www.google.com"); 
 browser.textbox("q").setValue("test");  
 … 

 

4.1.5.2 Rapportering 

Sahi kan automatiskt generera rapporter i Html. 

4.1.5.3 Databasstöd 

Sahi har inget inbyggt stöd för databaser utan det får skrivas direkt av ut-
vecklaren i Java eller Ruby. 

                                                      

5
 XVFB - X virtual framebuffer möjliggör körning av program som normalt kräver en grafisk 

användarmiljö i form av en X server att köras på en maskin utan skärm eller ens grafikkort. 
All utdata som normalt skickas till grafikkortet hanteras i ramminnet. 
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4.1.5.4 Enkelhet 

Att skapa testfall med Sahi:s API liknar mycket de WebDrivers som har ta-
gits upp och torde vara lika enkelt att arbeta med. Dock erbjuder inspel-
ningsfunktionalitet ytterligare möjligheter men också mer att sätta sig in i 
och lära sig. Vad gäller driftsättning av ett automatiskt testsystem ger inte 
Sahi någon hjälp och bristen på en integrerad webbläsare innebär också 
extra arbete då en riktig webbläsare måste användas. 

4.1.5.5 Flexibilitet 

Sahi kan användas på flera sätt, nämligen som ett API för Java eller Ruby 
samt som en applikation som körs på en klient för att skapa testfall. Det ger 
goda möjligheter till att tillfredsställa både programmerare och till exempel 
användargränssnittsexperter som då kan skapa testfall utan att behöva 
skriva kod. 

4.1.6 Robot Framework 

Robot Framwork är ett generiskt testramverk som kan genomföra funkt-
ionalitetstestning av gränssnitt. Det utökas med bibliotek för den typen av 
gränssnitt som skall testas. För webbplatser finns det ett bibliotek som an-
vänder sig av Selenium WebDriver. Testfall organiseras i en hierarkisk träd-
struktur som innebär att det går att köra alla tester för ett system på en 
gång samt att varje deltest eller grupp av tester kan köras individuellt. [29] 

Det går också att skriva egen testlogik i antingen Java eller Python som kan 
köras tillsammans i samma testfall som till exempel Selenium WebDriver. 
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4.1.6.1 Skapande av tester 

Testfall skapas i textfiler som är uppbyggda av tabeller och testerna skrivs 
med nyckelord som hämtas från det bibliotek som ska användas för till-
fället. Själva logiken för tester finns i biblioteken som går att utöka efter 
egna behov. Nedan följer ett exempel där Selenium WebDriver används för 
hämta en webbsida och fylla i ett textfält. 

 … 

 Go To     http://www.google.com 

 Input Text  q    test 

 … 

 

4.1.6.2 Rapportering 

Robot Framework genererar en resultatfil i XML som kan importeras i ett 
annat system samt en Html fil för visning av resultatet i en webbläsare. 

4.1.6.3 Databasstöd 

Två externa bibliotek för att utöka Robot Framework:s funktionalitet med 
databasstöd existerar, ett som arbetar med Java och ett med Pyhon. Båda 
har stöd för alla typer av databaser som stöds av respektive utvecklings-
miljö. 

4.1.6.4 Enkelhet 

Då Robot Framework:s testfall skapas med text som bygger på nyckelord 
blir själva testfallen enkla att skriva och förstå. Selenium WebDriver som 
testbibliotek har en komplett dokumentation av nyckelord. Robot 
Framework:s testfall organiseras på ett sådant sätt att det underlättar 
skapandet av enkla och komplexa testkörningar. Då rapporter genereras 
automatiskt behövs ingen utvecklingstid läggas där. 

4.1.6.5 Flexibilitet 

Robot Framework är modulärt uppbyggt vilket innebär att det går bra att 
blanda flera olika testbibliotek samtidigt, till exempel Selenium WebDriver 
och ett databasbibliotek, och att utöka med egen funktionalitet som skrivs i 
Java eller Python.  
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4.1.7 Eclipse Jubula 

Jubula är ett fristående program som kan genomföra funktionell testning 
av Java- och HTML-applikationer. Det riktar sig till utvecklingsgrupper där 
testerna skall skrivas av testexperter utifrån användarperspektivet utan att 
behöva skriva kod. [18] 

Tester skapade i Jubula kan köras inifrån programmet men också från en 
kommandoprompt.  

4.1.7.1 Skapande av tester 

Testerna i Jubula är uppbyggda av nyckelord, till exempel click som då 
klickar på något element. Det finns en mängd standardnyckelord redan 
implementerade men användaren tillåts också skapa egna nyckelord som 
till exempel logga in som skulle kunna sköta hela inloggningsfasen. När 
sedan ett test skapas anges endast nyckelorden och argument till dem för 
att genomföra den åtgården. 

Själva skapandet av tester sker inte i något skriptspråk eller kod utan skap-
as genom ett drag-och-släppgränssnitt där man sätter samman en mängd 
nyckelord till ett komplett test. 

4.1.7.2 Rapportering 

Körs testerna inifrån programmet ges en direktlog som också går att spara 
för att utvärdera senare. Det finns också möjlighet att exportera testresul-
tat i båda XML och Html. Skärmdumpar kan sparas ned automatiskt då ett 
test misslyckats. 

4.1.7.3 Databasstöd 

Jubula har inget inbyggt stöd för databaser utan ett skript innehållande 
logiken för att manipulera databasen behöver skrivas manuellt och sedan 
kan det köras inifrån ett Jubula testfall.  

4.1.7.4 Enkelhet 

Jubula riktar sig till testutvecklare som inte nödvändningsvis kan skriva kod 
och istället används det grafiska användargränssnittet för att skapa tester. 
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Det finns också rikligt med dokumentation och det mesta går att lära sig, 
dock är tröskeln relativt hög eftersom ett helt komplext program behöver 
läras in. 

Vad avser körning av tester från en server erbjuds flera alternativ, dels kan 
servern fjärrstyras inifrån programmet och tester körs med ett klick på 
spelaknappen precis som vanligt. Vill man använda sig av automatiskt test-
ning krävs dock en del skriptande för att få igång det hela. 

4.1.7.5 Flexibilitet 

Jubula använder sig enbart av nyckelordsapproachen vilket fungerar bra då 
enklare testfall ska skrivas, fördelen är bland annat att många delar kan 
återanvändas. Behövs det mer komplexa funktioner kan det visa sig vara 
ett tungrott system då varje enskild handling behöver definieras som ett 
nytt nyckelord för att sedan användas. 

Det ter sig också så att om det saknas något grundläggande nyckelord som 
inte går att konstruera från de redan givna blir det problem, det verkar inte 
finnas något enkelt sätt att definiera helt egna funktioner. 

4.1.8 JSystem 

JSystem är ett komplett testningssystem som består av; moduler som age-
rar gränssnitt mot de applikationer som ska testas, ett program med ett 
grafiskt användargränssnitt för skapandet av testscenarion samt en appli-
kation för körning av tester från en kommandoprompt. För testning av 
webbplatser använder JSystem en Selenium WebDriver-modul. [24] 

4.1.8.1 Skapande av tester 

Själva testerna skrivs i Java som JUnit-klasser och organiseras sedan med 
hjälp av den medföljande applikationen till testscenarios som kan köras 
direkt från programmet eller läggas på en server och köras från ett skript.  

Då JSystem använder sig av Selenium WebDriver för testning av webbplat-
ser skiljer sig inte koden från ett testfall som enbart använder Selenium 
WebDriver särskilt mycket. Ett exempel kan då se ut som följande.
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 … 

 startSelenuimServer(); 

 selenium = getBrowserInstance(); 

 selenium.open("http://www.google.com"); 

 selenium.type("name=q", "test"); 
 … 

 

4.1.8.2 Rapportering 

JSystem skapar automatiskt resultatrapporter i Html-format.  

4.1.8.3 Databasstöd 

JSystem har inget inbyggt stöd för att manipulera och kontrollera data i 
databaser dock skrivs testerna i Java vilket innebär att de möjligheter som 
Java ger vad gäller databashantering finns tillgängliga. 

4.1.8.4 Enkelhet 

Syftet med JSystem är att det skall gå enkelt att skapa sammansatta scen-
arion av återanvändbara mindre moduler. De enskilda testerna skrivs som 
JUnit-klasser och Selenium WebDriver:s syntax och funktionalitet används 
medan scenarion sätts samman i ett grafiskt gränssnitt. Rapportering är 
redan inbyggd och ett system för att driftsätta tester på en server finns. 

4.1.8.5 Flexibilitet 

Då testerna skrivs i Java ges stora möjligheter att anpassa dessa efter egna 
behov, till exempel behövs här byggas in egen funktionalitet för att hantera 
databaser. Vad gäller driftsättningen och rapporteringen hänvisas utveckla-
ren till de egna systemen vilka kan visa sig inte passa just den aktuella mil-
jön. 
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5 Resultat 

5.1 Val av testverktyg 

Med avseende på flexibilitet är de rena APIerna det självklara valet, det 
mesta lämnas till utvecklaren. Endast webbläsarkörningen är det som stöds 
och i och med att testerna skrivs i till exempel Java ges möjligheter att 
bygga sitt egna skräddarsydda system. 

På andra änden av skalan ligger de kompletta ramverken där testfall skrivs i 
ett eget skriptspråk eller spelas in i webbläsaren. I det fallet ges liten flexi-
bilitet och risken att ett problem uppstår som ej kan lösas är större. 

Vad gäller enkelheten kan det inledningsvis verka enklare och gå snabbare 
att använda sig av ett verktyg med inspelningsmöjligheter eller ett enkelt 
skriptspråk. Dock behöver utvecklaren sätta sig in i hur tester skapas och 
lära sig en ny syntax samt eventuellt riskera att ett problem blir olösligt 
eller svårt att komma förbi vilket i slutändan kan resultera i betydligt krång-
ligare lösningar. 

Vad gäller rapportering, driftsättning och databasstöd eftersträvas ett sy-
stem med inbyggd funktionalitet som går att utöka eller modifiera efter 
egna behov. 

Av de genomgångna verktygen är JSystem det alternativ som ger bäst 
kombination av flexibilitet och enkelhet då testfall skrivs i Java och därmed 
ger möjlighet till skräddarsydda tester samtidigt som ett system för att or-
ganisera och köra tester samt generera rapporter finns på plats.  

Selenium WebDriver som JSystem använder sig av är ett flexibelt och kraft-
fullt system för att simulera körning av webbplatser och det är flera av de 
nämnda verktygen och ramverken som använder sig av Selenium WebDri-
ver.  
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5.2 Användandet av ett testverktyg i utvecklingsarbetet  

5.2.1 Uppsättning av testmiljön  

Ett av kriterierna vid valet av testverktyg var att det skulle finnas förmåga 
att köra testningen på en server utan grafiskt användargränssnitt. JSystem 
har ett inbyggt system kallat JSystem Agent vilket möjliggör ett distribuerat 
testande där tester körs på olika maskiner men kan kontrolleras från en 
central arbetsstation. Fördelarna med ett sådant system är att testfall 
automatiskt synkroniseras mellan alla involverade maskiner och att det ger 
en tydlig överblick över systemet. 

Vid en djupare undersökning av hur JSystem Agent fungerade visade det 
sig att det inte finns något stöd för säker anslutning vilket i fallet PlanEatS-
mile är nödvändigt då servrarna ligger på fysiskt olika platser och all trafik 
måste passera över internet. I praktiken innebär en instans av JSystem 
Agent på en server att en port lämnas öppen där vem som helst kan an-
sluta med sin instans av JSystem, ladda över och köra valfri javakod. Ett 
stort säkerhetsproblem som skulle behöva åtgärdas med till exempel en 
VPN-lösning. 

Min lösning blev istället baserad på en instans av JSystems körningsbiblio-
tek Runner, som är det som används när man kör tester lokalt, som körs på 
servern från ett script. En nackdel med denna lösning är att testfallen 
måste synkroniseras manuellt till servern. I vårt fall ligger alla testfall i en 
git-centralkatalog som sedan kan uppdateras på servern med hjälp av ett 
skript. 

JSystem producerar en rapport i html-format som sparas ned på servern 
som sedan lätt går att komma åt från andra datorer via ssh, en eventuell 
vidarutveckling av rapportsystemet skulle kunna vara att skicka rapporten 
via e-post då ett test har genomförts. 

5.2.2 Framtagna testfall 

De olika testerna skapades modulärt vilket innebär att för att kunna köra 
ett test som kräver att användaren är inloggad måste inloggningstestet 
köras först, därefter körs alla de tester som kräver inloggning och avslut-
ningsvis körs ett test som kontrollerar att utloggningen fungerar. Med 
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denna approach undviks att samma kod behöver exekveras upprepade 
gånger under samma körning. 

Den modulära strukturen möjliggjordes av att JSystem kan ha ett system-
objekt som håller webläsarsessionen, varje testfall hämtar sedan sessionen 
av systemobjektet och använder den.  

In- och utloggning är grundläggande funktioner och testerna för att kon-
trollera att det fungerade blev inte speciellt omfattande eller komplice-
rade. Ytterliggare två tester togs fram i syfte att testa mer komplexa scen-
arion.   

5.2.2.1 Kontroll av in- och utloggning 

In- utloggningens funktionalitet testas med två olika testfall, det första log-
gar in på webbplatsen och behåller sessionen aktiv så att användaren är 
inloggad under resten av testerna.  

För att testa inloggningen kontrolleras först om inmatningsfälten för an-
vändarnamn och lösenord finns på sidan, finns de skrivs användarnamn 
och lösenord in och sedan skickas ett klickkommando till inloggningsknap-
pen. 
 … 

 // Locate the username input textbox and fill in the  

 // username 

 selenium.type("name=name", username); 

 report.report("Filled in username");  

  

 // Locate the password input textbox and fill in the  

 // password 

 selenium.type("name=pass", password); 

 report.report("Filled in password"); 

 … 

 

När sidan sedan har laddats klart kontrolleras om en välkomsttext och an-
vändarnamnet är synligt på sidan, i så fall är vi inloggade och testet avslu-
tas och markeras som lyckat i loggarna. 
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 … 

 // Check if the welcome message and username are to be  

 // found on the page, if so we successfully logged in 

 assertTrue("failed to log in",  

     selenium.isTextPresent("Välkommen") 
     && selenium.isTextPresent(username));  

 … 

 

Testfall nummer två är utloggningen, först kontrolleras att användaren är 
inloggad på samma sätt som i inloggningstestet. Därefter lokaliseras ut-
loggningsknappen och den klickas på. Slutliggen kontrolleras, efter att si-
dan har laddat klart, att användarnamnet och välkomsttexten ej finns på 
sidan längre, då är användaren utloggad och testet avslutas. 

5.2.2.2 Inställningsändringar 

PlanEatSmile är uppbyggt med en kalendervy som alltid är synlig och som 
uppdateras automatiskt då några inställningar ändras eller planering av 
måltider genomförs utan att sidan laddas om. I kalendervyn finns förutom 
en kalender med inplanerade måltider också feedback på hur väl de plane-
rade måltiderna uppfyller användarens valda målsättningar. Huruvida 
dessa målsättningar skall vara aktiva och om feedback skall visas i kalen-
dervyn går att ställa in på användarens mina sidor.  
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Exempelkörning där Google Chrome används som webbläsare. Inställningsformuläret har precis 
blivit postat. 

Test nummer tre kontrollerar att om inställningarna för målsättningarna 
ändras så uppdateras också kalendervyn. På det sättet vet vi att inställ-
ningarna sparas i databasen samt att AJAX-anropen från kalendervyn fun-
gerar.  

Det fungerar så att vi navigerar till inställningssidan, klickar ur alla check-
boxar som bestämer om en målsättning är aktiv. Sedan sparas formuläret. 
När sidan sedan har laddat färdigt så väntas AJAX-anropet, som läser in 
målsättningarna och precenterar feedback, in genom att en tom loop körs 
så länge som texten laddar målsättningar visas på sidan. 

Därefter kontrolleras att det inte finns något objekt med klassen pes-cart-
goal på sidan, finns det inga sådana element så visas ingen feedback som 
sig nu bör. Slutligen klickas alla checkboxar i igen, vi väntar in AJAX-anropet 
och sedan kontrolleras att det visas minst ett feedbackelement.  
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 … 

 // we need to wait for the goal feedback to  

 // repopulate, it’s an ajax call 

 while (selenium.isTextPresent("Laddar  

     målsättningar")); 

  

 // check that there are no goals visible in the  

 // cart now 

 assertTrue("Goal still visible",  

                   !selenium.isElementPresent 

      ("class=pes-cart-goal"));  

 … 

 

 

5.2.2.3 Inplanering av måltider 

Det sista testet som skrevs kontrollerar att en av de mest kritiska funktion-
erna för tjänsten fungerar, nämligen inplaneringen av måltider. På PlanE-
atSmile planeras en måltid in genom att användaren drar ett recept eller 
en restaurangmåltid till den dag på kalendern där den skall planeras in. När 
objektet har släpps visas en dialogruta som låter användaren välja antalet 
portioner som skall planeras in.  

 

Exempelkörning där JSystem precis har väntat färdigt på att kalendern skall laddas. 
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Själva testet går till så att först kontrolleras att användaren är inloggad, och 
webbläsaren navigerar till startsidan. Därefter väntas kalendern in genom 
att en loop körs så länge som texten Laddar är synlig på sidan. 

När allt är laddat avplaneras samtliga inplanerade måltider som är synliga i 
kalendern genom att en loop körs så länge som det finns element med 
klassen meal-unplan-button och för varje sådant element skickas det ett 
klick vilket avplanerar måltiden. 

 … 

 // unplan all visible planed meals 

 while (selenium.isElementPresent( 

  "class=meal-unplan-button")){ 

      selenium.click("class=meal-unplan-button", 

    false); 

 }  

 … 

 

Därefter genomförs en drag-och-släpp operation med ett recept till den 
första synliga dagen i kalendern.  

 … 

 // so now we have a clean calendar, lets plan a meal 

 selenium.dragAndDropToObject( 

  "class=pes-calendar-draggable-meal 

                pes-meal-suggestion-box ui-draggable", 

               "class=calendar-droppable ui-droppable");  

 … 

 

En kort paus läggs in för att vänta på dialogrutan som sedan stängs med 
standardinställningarna. 

 … 

 // wait a second for the dialog to appear 

 sleep(1000); 

 selenium.click("id=add_button",false); 

 … 

 

Slutligen kommer ytterligare en kort paus så att javasciptet hinner göra sitt 
jobb och det kontrolleras att en planerad måltid finns i kalendern. 
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 … 

 // verify that there now is a planned meal 

 assertTrue("failed to plan meal",  

      selenium.isElementPresent( 

      "class=meal-unplan-button"));  

 … 

 

Det sista testet testar då att startsidan visar receptförslag, att det går att 
avplanera måltider, att dialogrutan där användaren anger antal portioner 
visas, att måltiden blir inplanerad samt att kalendern visar det inplanerade 
målet. 
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6 Diskussion 

6.1 Instansieringen 

Då en webbplats skapas bör programmeraren tänka på att koden skall 
komma att testas, till exempel är namngivning av objekt och val av id vik-
tigt för att det enkelt ska gå att identifiera rätt objekt inifrån testkoden 
senare.  

Ett exempel då dålig namngivning blev ett problem var när inställningarna 
skulle sparas på min sida, utloggningsknappen och sparaknappen har 
samma namn, inget id och ingen skillnad i klasserna, dock löstes det pro-
blemet genom att posta rätt formulär, som hade unika id, istället. 

Jag hade stort fokus på att programmera de uppgifterna jag hade fått och 
ägnade antagligen inte tillräckligt med tid åt att reflektera runt hur det hela 
skulle testas när det var klart. Trots det så var det enkelt att skriva testfal-
len och de fungerade som det var tänkt. 

Jag valde att inte skriva några tester som använder sig av direkta anrop till 
den bakomliggande databasen, endast ett enkelt testfall som kopplade upp 
mot databasen i syfte att kontrollera att det fungerade skrevs. Anledningen 
till det beslutet var att eftersom JSystem inte har något eget stöd för data-
bashanteringen blir sådana test endast en fråga om javaprogrammering 
vilket inte har med testverktyget som sådant att göra. 

6.2 Utvärdering av testverktyget 

6.2.1 Skapandet av testfall 

Resultatet visar på att ett testverktyg där testfallen skrivs i ett riktigt pro-
grammeringsspråk fungerar bra, styrkorna från programmeringsspråket 
finns kvar och det är lätt att hitta egna lösningar på problem. Det kräver 
dock att det är en utvecklare som också tar fram testfallen då man behöver 
behärska programmering till skillnad från om testfallen skrivits i något 
skriptspråk eller spelats in i en webbläsare. 
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6.2.2 Den inbyggda funktionaliteten och tillförlitlighet 

Själva körningen av webbläsaren i testerna fungerade tillfredställande och 
funktioner som drag-och-slätt fungerade direkt som det var tänkt.  

En styrka med Selenium är att det går att hitta element på sidan på flera 
olika sätt, antingen via id som är säkrast men också med hjälp av vilka klas-
ser som elementet har, vilket namn det har och till exempel länkar går att 
få tag på genom att ange länktexten. Det bidrog till att ingenting behövde 
ändras i systemet som testades efter att framtagningen av tester påbörjats. 

Ett problemområde som behövde lite extra arbete var då webbsidan ge-
nomför asynkron laddning av innehåll då jag fick lägga in manuella pausar 
för att låta javascripten arbeta klart. Risken med den lösningen är pausen 
är hårdkodad i tid och om det skulle ta längre tid till exempel på grund av 
en dålig förbindelse så kommer testet att misslyckas. 

6.2.3 Driftsättning och automatisk testning 

JSystem gick inte att använda som det var tänkt för projektet PlanEatSmile 
med avseende på driftsättning och automatisk testning vilket berodde på 
att det inte är designat för att köras över öppna nätverk som Internet. Dock 
gick det att köra JSystems program för testning via en kommandoprompt 
vilket räcker för att kunna använda det. 

Fördelarna med att kunna använda sig av den inbyggda funktionalitetet för 
fjärrkörning gick förlorade och extra arbete krävs då tester ska sättas upp 
och hanteras.  

I och med att JSystem sparar ner alla inställningar för ett projekt i en XML-
fil blev det inte så svårt att flytta över inställningar till servern utan den 
lösningen fungerade fullgott. 

JSystem kan köra tester i både en webbläsare utan gränssnitt och i Google 
Chrome vilket resulterade i ett arbetsflöde där ett test kodas och sedan 
provkörs lokalt på en arbetsmaskin med Chome som läsare då det ger en 
visuell feedback på vad som verkligen händer. När sedan allting fungerar 
tillfredställande flyttas testet över till servern där det körs med den gräns-
snittslösa webbläsaren.  
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Exempelskörning där JSystems realtidslog visas. 
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7 Slutsats 

Det finns en mängd öppna verktyg för funktionell testning av webplatser 
tillgängliga varav flera är kompententa och det borde finnas något som 
passar för de flesta typer av projekt. Hittas inget lämpligt omfattande ram-
verk torde en egen lösning som baseras på till exempel Selenium WebDri-
ver vara ett reellt allternativ. 

Vilket funktionellt testverktyg lämpar sig bäst för testning av 
PlanEatSmile´s webbplats? 

I fallet PlanEatSmile valde jag att gå vidare med JSystem vilket enligt ana-
lysen torde vara det mest lämpliga alternativet, dock är valet subjektivt och 
mina preferenser som programmerare spelar in. 

Hur fungerar detta testverktyg i praktiken, med avseende på driftsättning 
på server och skapandet av testfall, som stöd till utvecklingsarbetet av 
PlanEatSmile’s webbplats? 

Det är inte helt självklart hur testning av en webbplats skall gå till, de olika 
verktygen visade upp en del olika approacher. För den funktionaliteten jag 
testade fungerade JSystem överlag bra. 

Vad avser driftsättningen uppstod problem då JSystems egna system för 
fjärrkörning inte hade någon inbyggd säkerhet utan det löstes genom att 
en instans av JSystems program för testning kördes i sin helhet på servern. 

Testfall togs fram utan några större problem, Selenium:s WebDriver visar 
att det är kapabelt och fungerar tillfredställande. Styrkorna från program-
meringsspråket finns också tillgängliga vilket kan hjälpa till att lösa pro-
blem. 

Även om Javaprogrammerade testfall visade sig fungera bra skulle det vara 
av intresse att genomföra en utökad utvärdering av flera olika verktyg i 
syfte att jämföra hur det fungerar med till exempel inspelning i en webblä-
sare eller ett verktyg som använder sig av ett eget skriptspråk. 

Jag tittade på de alternativ som finns utifrån perspektivet att de skulle an-
vändas i ett litet projekt med begränsade resurser, i andra sammanhang då 
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det finns dedikerad testpersonal och mer tid kommer antagligen andra 
värden att vägas in och andra lösningar vara mer lämpliga. En liknande stu-
die skulle kunna genomföras där till exempel även proprietära lösningar tas 
med. 

Jag utvärderade också verktygen efter att de skulle användas på en tradit-
ionell webbplats med endast begränsad användning AJAX. En fråga man 
kan ställa sig är vad det finns för alternativ om man vill testa en web 2.0 
applikation som enbart bygger på asynkrona anrop och där inga omladd-
ningar etcetera sker. 



 

 

 

 

37 

 

Källor 

  [1] B. Flyvbjerg. Case Study. I N.K. Denzin och Y.S. Lincoln, eds. The Sage 
Handbook of Qualitive Research, fjärde upplagan, kapitel 17: s.301-
316, Thousand Oaks, CA:Sage, 2011. 

  [2] N. Juristo. Software Testing Practices in Industry. IEEE Software, 
vol.23 no.4: s.19-21, 2006. 

  [3] S. Lawrence Pfleeger och J.M. Atlee. Software Engineering, fjärde 
upplagan. Pearson, 2010. 

  [4] A. Mesbah och A. van Deursen. Invariant-Based Automatic Testing of 
AJAX User Interfaces. Proceedings - International Conference on 
Software Engineering: s.210-220, 2009. 

  [5] G. Mustafa, A. Ali Shah, K. Hussain Asif och A. Ali. A strategy for Test-
ing of Web Based Software. Information Technology Journal, no.6: 
s.74-81, 2007. 

  [6] S.M.K Quadri och S.U Farooq. Software Testing – Goals, Principles 
and Limitations. International Journal of Computer Apllications, vol.6 
no.6: s.7-9, 2010. 

  [7] S. Sridhar. SOFTWARE TESTING the Old & the New. Siliconindia: s.26-
27, 2010. 

  [8] I. Richardson och C. Gresse von Wangenheim. Why Are Small Soft-
ware Organizations Different?. IEEE Software, vol.24 no.1: s.18-22, 
2007. 

  [9] A. Tarhini, H. Fouchal och A. Mansour. A simple Approach for Testing 
Web Service Based Applications. Innovative Internet Community Sys-
tems, 3908: s.134-146, 2006. 

[10] J. van Zyl. SOFTWARE TESTING in a small company: a case study. 
M.IT.-Thesis, Department of computer science, university of pretoria: 
2010. 



 

 

 

 

38 

 

Elektroniska källor: 

[11] Anteater. URL: http://aft.sourceforge.net/, besökt: 2011-10-26: 2003. 

[12] Apache Ant. URL: http://ant.apache.org/, besökt: 2011-10-27: 2011. 

[13] Avignon Acceptance Testing System. URL: 
http://sourceforge.net/projects/avignon/, besökt: 2011-10-26: 2011. 

[14] BlueDuck SDA. http://blueducksda.sourceforge.net/en, besökt: 2011-
10-26: 2011. 

[15] Cacique - Do it Once. URL: http://cacique.mercadolibre.com/, besökt: 
2011-10-26: 2011. 

[16] Canoo WebTest. URL: http://webtest.canoo.com/webtest/, besökt: 
2011-10-26: 2011. 

[17] Doit: Simple Web Application Testing. URL: 
http://doit.sourceforge.net/, besökt: 2011-10-26: 2001. 

[18] Eclipse Jubula. URL: http://www.eclipse.org/jubula/, besökt: 2011-
10-26: 2011. 

[19] Groovy. URL: http://groovy.codehaus.org/, besökt: 2011-10-27: 2011. 

[20] Imprimatur. URL: http://imprimatur.wikispaces.com/, besökt: 2011-
10-26: 2011. 

[21] ITP. URL: http://www.incanica.com/itp.html, besökt: 2011-10-27: 
2011. 

[22] jacobie. URL: http://jacobie.sourceforge.net/, besökt: 2011-10-27: 
2005. 

[23] Jameleon. URL: http://jameleon.sourceforge.net/, besökt: 2011-10-
27: 2008. 

[24] JSystem. URL: http://www.jsystemtest.org/, besökt: 2011-10-27: 
2011. 



 

 

 

 

39 

 

[25] JUnit. URL: http://www.junit.org/, besökt: 2011-10-27: 2011. 

[26] JWebUnit. URL: http://jwebunit.sourceforge.net/, besökt: 2011-10-
27: 2011. 

[27] MaxQ. URL: http://maxq.tigris.org/, besökt: 2011-10-27: 2009. 

[28] P.A.M.I.E.. URL: http://pamie.sourceforge.net/, besökt: 2011-10-27: 
2010. 

[29] Robot Framework. URL: http://code.google.com/p/robotframework/, 
besökt: 2011-10-27: 2011. 

[30] Sahi. URL: http://sahi.co.in/w/, besökt: 2011-10-27: 2011. 

[31] Samie. URL: http://samie.sourceforge.net/, besökt: 2011-10-27: 
2005. 

[32] SeleniumHQ WebDriver. URL: 
http://seleniumhq.org/docs/03_webdriver.html, besökt: 2011-10-27: 
2011. 

[33] soupUI. URL: http://www.eviware.com/soapUI/soapui-products-
overview.html, besökt: 2011-10-27: 2011. 

[34] Solex. URL: http://solex.sourceforge.net/, besökt: 2011-10-27: 2011. 

[35] SWAT. URL: http://ulti-swat.wikispaces.com/, besökt: 2011-10-27: 
2011. 

[36] tclwebtest. URL: http://tclwebtest.sourceforge.net/, besökt: 2011-
10-27: 2003. 

[37] TestPlan. URL: http://testplan.brainbrain.net/, besökt: 2011-10-27: 
2010. 

[38] opensourcetesting.org Functional test tools. URL: 
http://www.opensourcetesting.org/functional.php, besökt: 2011-10-
26: 2011. 



 

 

 

 

40 

 

[39] Watij. URL: http://watij.com/, besökt: 2011-10-27: 2010. 

[40] Watir. URL: http://watir.com/, besökt: 2011-10-27: 2011. 

[41] WebInject. URL: http://www.webinject.org/, besökt: 2011-10-27: 
2006. 

[42] WET. URL: http://wet.qantom.org/, besökt: 2011-10-27: 2007. 

[43] Win32-IEAutomation. URL: http://search.cpan.org/~prashant/Win32-
IEAutomation-0.5/, besökt: 2011-10-27: 2006. 

[44] XML Test Suite. URL: http://xmltestsuite.sourceforge.net/, besökt: 
2011-10-27: 2003. 

[45] X.org Foundation XVFB manual page. URL: 
http://www.x.org/releases/X11R7.6/doc/man/man1/Xvfb.1.xhtml, 
besökt: 2011-10-27: 2011. 

  



 

 

 

 

41 

 

Bilaga 1 – Funktionella testverktyg 
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