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Sammanfattning 
Webbapplikationer blir allt mer komplexa och avancerade. Bara några år tillbaka var det största 
ändamålet med webbapplikationer att servera statiskt innehåll. Sedan dess har tillämpningen vuxit 
och lika så dess komplexitet. Det finns till och med projekt som försöker utnyttja webbläsare som 
operativsystem och i takt med att komplexiteten ökar, ökar även testningens betydelse. En annan 
anledning till att testning inom just webbutvecklingen är så pass viktig är för att stor del av koden 
exekveras hos klienten vilka kan använda olika typer av interpretatorer för tolkning av exempelvis 
Javascript och CSS. För att eliminera risker bör koden testas för dessa interpretatorer och 
renderingsmotorer innan koden når slutanvändaren. 

En vanlig metod för att minimera förekomsten av defekter är testning. En variant är automatiserad 
testning som bygger på att interaktion med applikationen eller delar av applikationen simuleras från 
en användares perspektiv utan mänsklig inblandning. Det är detta som denna rapport behandlar och 
utgår ifrån frågeställningen: vilka möjligheter finns det att automatisera testning av 
webbapplikationer?  

Genom litteraturstudier och egenutveckling har lösningar på olika problem arbetats fram och det 
har visat sig att en av de större tekniska svårigheterna är hur man kan få stor täckningsgrad bland 
webbläsare för de testningstyper som kräver en webbläsares inblandning, exempelvis enhetstestning 
av klient-Javascript, acceptanstestning och GUI-testning. Det har även visat sig att 
kommunikationen och möjligheten att ta gemensamma beslut mellan olika utvecklare/testare spelar 
en stor roll för att testningsprocessen skall kunna införas i en organisation med lyckat resultat. 

En missuppfattning kan vara att testning skall lösa alla problem och finna alla defekter, något som i 
praktiken inte är sant. Testning bör ses som ett moment för att ge en tryggare utvecklingsmiljö och 
ge högre kvalité på applikationen och framförallt källkoden. Kontentan är dock att det inte finns 
något ”rätt” sätt att utföra testning på utan organisationen måste själv hitta det sätt som passar bäst 
för dem.  

  



 
 

 
 

Abstract 
Web-applications have recently become increasingly complex and more and more companies tend 
to shift from traditional desktop applications to web-based applications. The more complex an 
application tends to become, the more defects tend to occur. This applies not only during 
development but also during maintenance.  

A common method to minimize the number of defects is by testing, for instance by automated 
testing that simulate interactions with an application, or parts of an application, from a user's 
perspective without human intervention. The aim of this thesis is to review the difficulties with 
automated testing of web-applications. The report focuses on client-side Javascript and Python as 
server-side language. 

This thesis has shown that one of the major, technical, difficulty is how to execute test cases that 
require a web browser, such as unit testing of client-Javascript, acceptance testing and GUI testing, 
and how these test case can be executed in browsers on remote machines. It has also been found 
that the communication and the ability to make joint decisions between different developers/testers 
have a major impact if the testing process can be introduced in an organization successfully. 

A misconception may be that testing will solve all problems and find all defects – that is, 
unfortunately, not true. Testing should be seen as a tool to give developers more confidence and 
provide a higher quality of the application. The bottom line is that there is no "right" way to 
perform testing; organization must find the way that works best for them.  
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Thesaurus 

I denna rapport har svenska termer i möjligaste mån används. Vidare förväntas läsaren ha 
grundläggande kunskap inom webbutveckling och testning på ett sådant vis att man har viss 
kännedom över koncept och olika begrepp som används inom områdena. Vissa begrepp kan dock ha 
olika innebörd beroende på situation och/eller miljö vilket medför att en kortare beskrivning för 
vissa begrepp som används i denna rapport är att föredra, vilket kan beskådas i detta kapitel. 

Fel: Personer kan åstadkomma fel. En bra synonym är misstag. När personer gör misstag under 
utvecklingen kan dessa fel leda till en defekt. Fel tenderar att propagera; ett krav-fel kan växa under 
tiden som utvecklingen fortlöper. 

Defekt (bug): Ett fel kan resultera i en defekt, vidare kan man säga att defekt är en representation av 
ett fel. Defekt behöver nödvändigtvis inte betyda att det är ett fel i koden utan kan exempelvis 
innebära att applikationen inte följer kravspecifikationen. 

Exekveringsfel: En subkategori av defekt. Ett exekveringsfel är en representation av ett fel som 
uppkommer vid exekvering av källkod där felet förekommer.  

Buggfix: En åtgärd för att eliminera ett specifikt fel så att tillhörande bug inte förekommer.  

Test: Ett test är en specifik handling som kan utföras på en programvara genom ett testfall. Test 
har två tydliga mål, att hitta fel och/eller att uppvisa att mjukvaran uppträder som förväntat. 

Testfall: Testfall har en målsättning och är associerad med ett beteende. Ett testfall har också en 
definierad uppsättning av indata och en lista över förväntade resultat. 

PhantomJS: Detta är en så kallad headless-webbläsare som bygger på webkit-renderingsmotorn. De 
stora fördelarna med att använda sig av en så kallad headless-webbläsare är att de helt saknar behovet 
av en fönsterhanterare (display server) och att de är mindre resurskrävande än vanliga webbläsare. 

Spagettikod: Ostrukturerad och ofta svårförståelig kod. 

E2e-testing (end-to-end-testning): Detta är en metod som används för att testa hela flödet av en 
applikation. Ett syfte kan vara att identifiera systemberoenden och se till att rätt data skickas mellan 
olika systemkomponenter. 

TDD (test driven development): Systemutvecklingsmetod som förespråkar att testfall skall skrivas 
innan programkod och sätter därmed starkt fokus på testning. 

White box testning: Metod för testning av interna strukturer av en applikation. För att detta skall 
vara möjligt krävs det att testaren har tillgång till den exekverande koden. 

Black box testning: Metod för testning utan att ha kännedom av de interna strukturerna av 
applikationen. Detta innebär i många fall att testaren inte har tillgång till källkoden utan enbart det 
gränssnitt som applikationen erbjuder. 

Acceptanstestning: Speciell typ av testfall som avgör om specifikationen uppfylls. 

Tillämpningsprogram: Applikation som exekveras på en specifik hårdvara/mjukvara och utför en 
specifik uppgift för användaren. 
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1 Bakgrund 
Webbapplikationer blir allt mer komplexa och avancerade. Bara några år tillbaka var det största 
ändamålet med webbapplikationer att servera statiskt innehåll (HTTP Archive u.d.). Sedan dess har 
webbapplikationer vuxit och lika så dess komplexitet. Idag har användandet av webbaserade 
applikationer stort omfång och dess tillämpningar tycks inte ha några gränser. Det finns till och 
med projekt som försöker utnyttja webbläsare som operativsystem1 och i takt med att komplexiteten 
ökar, ökar även testningens betydelse.  

En annan anledning till att testning inom just webbutvecklingen är så pass viktig är för att stor del 
av koden exekveras hos klienten vilka kan använda olika typer av interpretatorer för tolkning av 
exempelvis Javascript och CSS. För att eliminera risker bör koden testas för dessa interpretatorer 
och renderingsmotorer innan koden når slutanvändaren. 

Att testning är ett viktigt inslag i utvecklingen av mjukvaruapplikationer råder det inga tvivel om, 
speciellt när hög tillförlitlighet efterfrågas. I många fall får inte ett system krascha eller misslyckas på 
något vis. Därför krävs det att man testar systemet noggrant innan applikationen släpps för 
användning av kund, men för att bevisa att det inte finns några defekter i systemet måste testerna 
täcka alla typer av omständigheter, något som i praktiken inte är möjligt (se Kod 1). Det som dock 
kan göras är att öka tillförlitlighet och underhållbarheten för systemet vilket i sin tur minskar risken 
för defekter i systemet. För att minimera denna risk krävs det att man har så stor täckningsgrad som 
möjligt och genom att automatisera testningen kan utvecklingsprocessen effektiviseras och resurser 
kan sparas. 

Det kan dock vara svårt att skriva bra, robusta och kostnadseffektiva testfall och i många fall 
tenderar automatisk testning att bli ett misslyckat projekt som så småningom läggs ner eller slutas 
användas. Anledningen till detta är, enligt Graham och Fewster (1999), i många fall bristen på 
erfarenhet och förståelse för automatiserad testning. Ett annat sätt att uttrycka det är således att 
automatiserade tester kan ge stora vinster men att vägen dit kan vara krokig. 

Detta examensarbete har utförts i samarbete med Euronetics. Euronetics är ett bolag i centrala 
Linköping som har arbetat med webbutveckling i flera år. De utvecklar webbaserade applikationer 
som används av tusentals användare varje dag. En av de utvecklade applikationerna heter 
Vikariebanken som i skrivande stund står i steget att byta kod-bas. Detta är ett enormt arbete som 
för tillfället ligger i planerings stadiet och Euronetics vill undersöka hur automatiserade tester kan 
integreras i projektet samt hur man skall göra för att det inte ska bli ett misslyckat projekt som slutas 
användas. 
Euronetics använder för närvarande inga automatiserade tester utan alla tester sker genom ad hoc 
principen, det vill säga testerna sker improviserat och utan vare sig dokumentation eller struktur. 
Detta behöver nödvändigtvis inte vara negativt men testautomatisering kan, som nämnts ovan, 
snabba på processen. 

 

                                                        
 
1 Exempelvis firefox OS (http://www.mozilla.org/firefoxos) och Chromium OS 
(http://www.chromium.org/chromium-os) 
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1.1 Problem 
I takt med att datorer och mobila enheter bli allt kraftfullare kombinerat med att 
internethastigheten blir högre och mer tillförlitlig ändras även webbapplikationernas natur. Mer och 
mer kod exekveras hos klienten istället för på serven, som är det mer traditionella viset. 

Under de senaste fyra åren (2010-2014) har storleken för den delen av webbapplikationen som 
exekveras hos klienten fördubblats (HTTP Archive u.d.). Denna utveckling ger mer frihet åt 
utvecklaren som ges möjligheten att utveckla mer responsiva webbplatser. 

Detta kan dock ställa till problem. Koden som exekveras på servern kan alltid testas utifrån de 
systemkrav som finns för applikationen och man har själv möjligheten att välja versioner på 
mjukvaran som används (förutsatt att man har en nära relation med beslutsfattaren, det vill säga 
personen/personerna som tar de beslut om vilken mjukvara/hårdvara som skall användas). Tyvärr 
kan man inte säga samma sak för koden som skall exekveras hos klienten. Man vet inte vilken 
Javascript version klienten använder sig av, hur den är implementerad eller vad för renderings motor 
som används. Koden som man skriver kan således ge olika resultat för olika användare. En 
applikation som kunden har inhandlat kan således fungera för vissa men inte alla. Detta är självklart 
inte önskvärt. 

Att arbeta inför målet att webbapplikationen skall fungera i alla webbläsare är självfallet orimligt och 
bestämmandet av vilka webbläsare som applikationen skall vara anpassad för är upp till kravställaren 
och utvecklaren att avgöra, men även om antalet webbläsare som webbapplikationen skall stödja är 
få så finns det vissa svårigheter att utföra testning. Att manuellt utföra testning genom flertalet 
webbläsare kan vara dyrt och att automatisera testningen kan även det vara dyrt i och med 
underhållet av testfallen. Att däremot helt utelämna testningen kan få förödande konsekvenser 
(Graham och Fewster 2012). Problemet är således hur man kan införa automatiserade tester för 
flertalet webbläsare på ett tillfredställande vis och det är detta problem som denna rapport 
behandlar. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att ge en ökad förståelse för automatiserade tester, speciellt för 
webbapplikationer, samt de problem som det kan medföra och hur man kan komma tillrätta med 
dem. Syftet är även att uträtta en studie på vilka tekniker som finns att tillgå och hur väl de går att 
använda vid en fullskalig testmiljö, det vill säga en miljö som utför enhet- och integrationstestning 
på server- och klientkoden och som utför GUI- och acceptanstester på hela systemet. 

 

1.3 Avgränsning 
Då testning (och även automatiserad testning) är ett stort och innehållsrikt ämne har vissa 
avgränsningar gjorts. Detta arbete kommer fokusera på testning av programmeringsspråken Python 
och Javascript men många av de metoder som presenteras för dessa språk går även att tillämpa på 
andra programmeringsspråk.  
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De testningsmetoder som ingår i arbetet är framför allt enhetstestning av Javascript på klientsidan, 
enhetstestning av Python, GUI-testning, Prestanda/stresstester och acceptanstestning i from av 
End-to-End testning. 

Säkerhet är ett ämne som kan vara mycket viktigt att tänka på vid utveckling av webbapplikationer 
men detta ämne kommer endast nämnas vid namn vid några fåtal tillfällen i denna rapport.  

Det existerar ett stort antal webbläsare men de webbläsare som tas upp i detta arbete är Google 
Chrome, Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer och Phantomjs.   

  

1.4 Metod och källor 
Metoden som används i denna rapport utgår ifrån en teoretisk studie som utförts för att få en ökad 
förståelse för automatiserad testning samt en studie på vilka verktyg som finns att tillgå. De källor 
som ligger som grund för dessa studier och därmed denna rapport har påträffats genom ett gediget 
sökande, både genom internetsökningar samt genom mer tradionella biblioteksökningar (främst 
genom Linköpings universitetsbibliotek). Vidare har en enkel demostationsprogramvara tagits fram 
i form av en webbapplikation2, som har utformats som en enkel att-göra-lista med en databas 
anslutning och en del externa Python- och Javascript-bibliotek. De externa biblioteken har 
framförallt används för att framhäva de problem som kan uppkomma vid installation av externa 
bibliotek. Denna demostationsprogramvara har används för att utvärdera befintliga testverktyg för 
att ge ett sken över hur väl verktygen fungerar och ge en uppfattning om hur anpassningsbara 
verktygen är för att kunna integrera dem till en heltäckande testmiljö.  

Automatiserade tester har förekommit under flera årtionden och det finns därför en rad olika 
publikationer inom detta ämne, en del av dessa publikationer används för att ge en ökad förståelse 
för automatiserad testning och ligger även som underlag för den teoretiska delen som presenteras i 
denna rapport. 

 

1.5 Struktur 
Denna rapport inleds med en övergripande teoridel av olika testningsprinciper, för att sedan övergå 
till vilka verktyg som redan finns att tillgå, för att slutligen behandla hur man kan integrera dessa 
verktyg till en fullskalig testmiljö. 

I denna rapport är vissa ord fet-markerade vilket innebär att det finns risk för missförstånd och att 
en definition/förklaring för det ordet finns att tillgå under rubriken ”Thesaurus”. Vidare är tekniska 
termer skrivna i kursiverad-stil för att läsaren enklare ska kunna urskilja dessa termer från övrig text.  

  

                                                        
 
2 Implementationen för denna applikation går att nå via följande länk: 
https://github.com/tjoskar/simple_task. Observera dock att det finns två branches, dels ”master” som 
är en Python applikation och en branch som heter ”html” där applikationen enbart fokuserar på 
Javascript och GUI, detta för att enklare kunna undersöka verktyg som utför GUI-testning samt 
acceptanstester genom en webbläsare.  
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2 Mjukvarutestning 
I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av mjukvarutestning. Kortare beskrivning av en del 
centrala begrepp som denna rapport omfattar kommer att deklareras samt ge en jämförelse av 
mjukvarutestning av tillämpningsprogram och webbapplikationer. 

Det är viktigt att komma till insikt med vad man vill åstadkomma med testning. I många fall kan 
man ha som mål att upptäcka och minska antalet defekter men det behöver nödvändigtvis inte 
betyda att det är det enda ändamålet. Det kan även handla om att mäta säkerhet, korrekthet, kvalité 
etcetera hos produkten. Testning kan således ses som en metod att demonstrera att systemet lämpar 
sig för sitt syfte.  

 

2.1 Motivation 
För att ge en bild över hur testning kan stärka utvecklingsteamet och förbättra skapandet av 
applikationer ges här två scenarion och en beskrivning av dess olikheter. I det första scenariot ingår 
en utvecklare i ett team som utvecklar en applikation med vissa tekniska utmaningar. 
Kravspecifikationen ändras kontinuerligt i och med att företaget får nya kunder som ställer nya krav. 
Det sker även en viss omsättning på utvecklare i teamet vilket innebär att ingen är helt säker på vilka 
beroenden som finns i koden, vilket i sin tur innebär att ingen vågar ändra för mycket i källkoden 
och för varje fel som rättas till är risken stor att nya fel införs, samtidigt som programmets 
komplexitet ständigt ökar. Detta medför även att man ständigt är orolig för att införa nya fel och att 
det är kunden som kommer upptäcka dessa fel efter nästa release. Detta är inte en bra situation, inte 
för någon part, varken för utvecklaren, beställaren eller beslutsfattaren. 

I det andra scenariot utvecklar teamet återigen en komplex applikation men i detta fall är 
utvecklaren relativt säker på att produkten fungerar som förväntat och man är inte heller rädd för att 
ändra befintlig kod eftersom det redan finns fördefinierade testfall som indikerar ifall nya fel har 
införts. Utvecklarna kan även med hög självsäkerhet berätta för kunden att en ny funktion har 
introducerats enär alla testfall har exekverats med lyckat resultat (detta kan emellertid ge en falsk 
trygghet). Då systemet är testbart är det även i hög grad modulärt och man har en bra känsla över 
vilka delar av koden som gör vad och kan snabbt lokalisera vilka delar som skall ändras vid ny 
funktionalitet, något som även kan resulterar i kortare utvecklingstider (Feathers 2004). Vidare går 
det även fortare att lokalisera eventuella fel eftersom man har testfall som kan förevisa vart felet 
uppstår. Vidare är utvecklarens oro minimal vid nästa releasesläpp eftersom man med säkerhet kan 
veta att systemet fungerar för de definierade testfallen. 

”When developers first discover the wonders of test-driven development, it’s like gaining entrance to a 
new and better world with less stress and insecurity” – David Heinemeier Hansson (Way 2013) 

 

Det finns två stora skillnader mellan de två scenarierna. För det första kräver det andra scenariot att 
utvecklaren skriver testbar kod och kontinuerligt skriver testfall. För det andra ger det andra 
scenariot en bättre miljö för alla inblandade parter (detta gäller dock enbart vid ett lyckat införande 
av testning).  

Vidare ger testning en rad olika fördelar, exempelvis möjligheten att ändra kod utan att behöva oroa 
sig för att införa defekter. Detta är en viktig faktor för att kunna hålla en hög produktionshastighet, 
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speciellt för större applikationer. Det är sällan eller aldrig som utvecklaren kan innefatta hela 
applikationen i sitt sinnelag och har därmed svårt att kunna förutsäga vad vissa ändringar kan 
åstadkomma. Om det finns definierade testfall som kontrollerar koden kan utvecklar enklare och 
snabbare kontrollera att man inte har infört defekter. Uteslutandet av tester kan resultera i att 
utvecklaren drar sig för att omstrukturera koden vilket kan leda till så kallad spagettikod vilket i sin 
tur resulterar i att antalet fel ökar och mer tid måste reserveras för felsökning (Fowler, Akira och 
Beck 1999).  

Testfall kan även hjälpa nya utvecklare att förstå hur koden fungerar och kan fungera som 
dokumentation, förutsatt att testfallen är välskrivna och enkla att sätta sig in i, och kan på sådant vis 
ge utvecklaren en större förståelse för de olika delarna av programmet (Way 2013). Även om 
testning i första hand ger utdelning för utvecklare kan testning även ge produktägaren viss 
utdelning, exempelvis kan produktägaren få kännedom över hur produkten fungerar på olika 
plattformar och kan därmed ta beslut angående expandering eller få vetskap om hur många kända 
defekter som förekommer och kan därför ta ett klokare beslut.     

Genom att studera andra projekt (bland annat genom boken Experiences of Test Automation av 
Graham och Fewster) kan man konstatera att den initiala tidsåtgången är lägre för projekt som inte 
skriver testfall, dock får projekt som använder sig av testning högre kvalité och efter ett par år är 
utvecklingshastigheten densamma mellan projektet som använder och som inte använder sig av 
testning. I vissa fall har projekt som utför testning (framförallt de projekt som använder sig av 
TDD) till och med högre utvecklingshastighet än projekt som inte utför testning (Graham och 
Fewster 2012).    

 

2.2 Skillnader av testning mellan webbapplikation och tillämpningsprogram 
Vid traditionell mjukvarutestning faller tankarna snabbt på testning av tillämpningsprogram, det vill 
säga ett program som körs på en specifik hårdvara/mjukvara och utför en specifik uppgift. Här har 
utvecklaren nästintill full kontroll över exekveringen och testaren kan fokusera på ett eller ett fåtal 
system där programvaran kommer ges möjlighet att exekveras. Programmet kan dock ha vissa 
externa beroenden så som en extern databas vilket medför att testarna kan bli tvungna att i viss mån 
utföra prestandatester. 

Webbapplikationen å andra sidan har ett helt annat ekosystem vilket gör att testningen kan bli mer 
komplex (Negara och Eleni 2012). En webbapplikation kan delas in i två huvudområden; server- 
och klientexekvering. På serversidan har utvecklaren full kontroll över miljön och har själv möjlighet 
till att välja mjukvara och hårdvara (förutsatt att utvecklaren har en nära relation med 
beslutsfattarna). På servern utförs ofta beräkningar som är anslutna till databaser eller andra 
filorienterade system och server genererar slutligen diverse källkodsfiler som skickas (vanligtvis via 
http-protokollet) till klienten där de exekveras. Hos klienten har utvecklaren däremot liten eller 
ingen kontroll över systemet (beroende på kravdokumentens utformning). Testapparaten blir därför 
större när olika typer av webbläsare och deras version skall ingå, speciellt när detta ska kombineras 
med olika operativsystem och deras versioner. Webbapplikationer har således, i många fall, fler och 
större beroenden än traditionella tillämpningsprogram. Komplexiteten kan vara densamma, dock är 
beroenden något som testaren vill bli av med. 
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Vidare kan webbapplikationen föra med sig nya typer av aspekter som man behöver tänka på och 
kan därmed ge fler testfall. Exempelvis hur applikationen skall uppträda om uppkopplingen sviktar 
och applikationen bara får tillgå delar av källkoden eller hur man kan garantera att klienten tillgår 
den senaste kodversionen av all källkod istället för att en gammal version av en kodfil laddas ner från 
ett CDN3-nätverk (eller från cache) men resterande filer laddas ner från en annan källa och är av en 
annan version. Vidare kan det uppstå vissa säkerhetsfrågor då klienten har tillgång till stor del av 
källkoden och kan utnyttja eventuella säkerhetshål. 

 

2.3 Enhetstestning 
Den klassiskadefinitionen på enhetstestning är att testa en specifik del av koden (vanligtvis en 
metod eller funktion) som åberopar en annan del av koden för att sedan kontrollera resultatet 
utifrån vissa antaganden (Saleh 2013). Enhetstestning kan även ses som dokumentation (Way 
2013). Om enhetstesterna är välskrivna och har ett bra omfång kan utvecklaren studera testfallen för 
att bilda sig en uppfattning om vad den aktuella metoden har för avsikt att uträtta. Detta kan ge en 
ökad förståelse för systemmoduler och kan hjälpa utvecklare att snabbare sätta sig in i koden och 
förstå vad tanken är att den skall uträtta. Enhetstester har dock ofta som huvudmål att testa att en 
funktion eller annan del av koden producerat förväntat resultat och för att man ska få så stor nytta 
av enhetstesterna som möjligt bör de vara små och tidseffektiva (Way 2013). På så sätt är de lätta att 
justera vid behov och man får möjligheten att exekvera dem kontinuerligt. 

Att testa en funktion med alla tänkbara omständigheter (olika input, plattform m.m.) är i regel inte 
möjligt (se Kod 1). Det finns dock tekniker som minskar antalet indata så som gränsvärdeanalys, 
Branch-, Condition-, Modified condition/decision coverage med mera, något som inte kommer att 
tas upp i denna rapport. 

long increment(long a) 
Kod 1: Om varje test tar 1 ms att utföra så skulle det ta 2^64 - 1 ms ≈ 5.8 * 10^8 år att testa alla indatakombinationer. 

Vidare kan det i vissa fall vara svårt att skriva testfall som hittar defekter. Ta Kod 2 som exempel, 
denna funktion innehåller ett fel, istället för att returnera (x-1) / 20 så är meningen att den skall 
returnera (x+1) / 20, detta fel kan dock vara svårt att hitta genom testning om man använder sig av 
Black box testning eftersom det endast existerar 8 olika tal (x = {±19, ±20, ±39, ±40}) som genererar 
fel resultat om man använder funktionen i omfånget −40 ≤ 𝑥 ≤ 40. Det kan därför vara viktig att 
använda sig av White box testning för att konstruera sina testfall, speciellt för enhetstester.  

int scale(int x) { 
  return (x-1) / 20; 
} 
  Kod 2: Felskriven kod. Skall returnera (x+1)/20 

 
 

                                                        
 
3 Content delivery network, är ett distribuerat nätverk av servrar som är utplacerade i flera 
datacenter och som har som målet att tillhandahålla slutanvändare hög tillgänglighet och hög 
prestanda utav olika internetbaserade tjänster. 
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2.3.1 Mocking and stubbing 
Mocking och Stubbing kommer till användning när det finns ett behov av att isolera ett, eller en del 
av ett system. Detta är något som är mycket förekommande i testning, speciellt för enhetstestning. 
De stora fördelarna ligger i att kunna skriva specifika testfall som bara är inriktade på små delar av 
koden samt att kunna separera koden ifrån externa beroenden så som en databas. Detta görs dels för 
att snabba på testprocessen men även för att inte utföra operationer som kan ha inverkan på andra 
testfall (Feathers 2004), det vill säga testfallen bör exekveras helt isolerat ifrån övriga testfall för att 
öka stabiliteten. Även ifall ett testfall misslyckas/lyckas skall det inte ha någon inverkan på övriga 
testfall (Way 2013).  
Den konkreta skillnaden mellan mocking och stubbing är att mocking har stöd för validering av hur 
objektet används, exempelvis genom hur många gånger en viss funktion anropades eller vilka 
parametrar en funktion anropades med. Både mocking och stubbing kan returnera definierat resultat 
men mocking kan även kontrollera hur resultatet genereras och att det har gjorts enligt förväntan. 
Mocking-objekt kan exempelvis kontrollera att vissa funktionsanrops görs i korrekt ordning eller 
med rätt parametrar. Detta är något som stubbing inte kan åstadkomma. Detta ger således en ökad 
möjlighet att kunna utföra tester på källkoden och undersöka om specificerade anrop utförs på 
korrekt vis. (Johansen 2010) 

Om man däremot enbart är intresserad av att isolera en funktion kan stubbing vara tillräckligt. I Kod 
3 och Kod 4 kan exempel på hur stubbade-objekt skapas i Javascript och Python betraktas. 

var RealObject = function() { 
  this.fun = function() { return 'fun'; } 
} 
 
function test() { 
  var realObject = new RealObject(); 
  realObject.fun = function() { return 'stub fun'; } 
   
  assert(realObject.fun() === 'stub fun'); 
} 
Kod 3: Exempel stubbing i Javascript 

class RealObject(object): 
  def fun(self): 
    return 'fun' 
     
def test(): 
  realObject = RealObject() 
  realObject.fun = lambda: 'stub fun' 
   
  assert realObject.fun() == 'stub fun' 
Kod 4: Exempel stubbing i Python 

Både Javascript och Python saknar stödet för gränssnitt och därmed IoC (Inversion of Control) 
container vilket innebär att så länge man inte använder sig av dependency injection så är monkey 
patching ett nödvändigt verktyg vilket bygger på att använda sig av stubbade- och/eller mockade-
objekt genom att byta ut delar av moduler eller klasser under exekvering, se mer under kapitel 4.2.  

Python har, sedan version 3.3, stöd för mocking (Python Software Foundation 2014) men när det 
kommer till Javascript står man inför valet att antingen skriva egen mock-funktionalitet eller använda 
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något befintligt tredjeparts bibliotek, vidare har många testbibliotek i Javascript stöd för mocking 
vilket man kan betrakta under Kapitel 5.1.4. 

3 Manuell testning 
Även om detta arbete har automatiserade tester som huvudfokus kan manuell testning ej försummas 
helt då det är ett nödvändigt moment och kan ej uteslutas från testningsprocessen (McWherter och 
Hall 2009). Detta stycke behandlar därför manuell testning genom att ge en allmän beskrivning och 
upplysa om vissa verktyg som kan underlätta den manuella testningsprocessen. 

Manuell testning kan utföras på alla typer av system där någon form av användarinteraktion finns. 
Användaren analyserar manuellt utdata från given indata och avgör om den var korrekt eller inte. 
För att utföra bra, manuella, tester krävs det dock att användaren har erfarenhet och vet hur 
systemet fungerar samt vet vart man kan hitta systemets svagheter (Whittaker 2009). Vidare är det 
svårt att få bra täckningsgrad, det vill säga det är svårt att genom enbart manuella tester få större 
delen av koden att exekveras, om inte annat så är det kostsamt (Leitner, o.a. 2007).  

De stora fördelarna med manuell testning är dock att det går mycket snabbt att komma igång med 
och att uppstartskostnaderna är låga (i jämförelse med automatisk testning) (Graham och Fewster 
2012). Manuell testning, framförallt utforskande testning, har även andra fördelar. Att exempelvis 
kunna avgöra om texten på en specifik knapp är väl synlig och passar väl in i den övergripande 
grafiska profilen kan vara svårt att avgöra i automatiserade testskript. För att upptäcka denna typ av 
bug kan det vara nödvändigt med manuell testning, men att utföra manuell testning på 
webbapplikationer kan vara extremt kostsamt då samma testfall måste utföras i olika webbläsare och 
i olika system. 

 

3.1 Verktyg 
För att underlätta den manuella testningen kan man utföra olika typer av operationer (så som att 
klicka, scrolla, eller typning med mera) på en maskin medan andra ihopkopplade maskiner utför 
samma operation, så kallad synkronisk testning (halvautomatisk testning). 

För denna typ av testning finns det ett antal färdigutvecklade verktyg bland annat Ghostlab 
(Vanamco 2014), Adobe Edge Inspect (Adobe 2014) och Remote Preview (Salminen 2012). Dessa 
verktyg låter användaren att utföra manuell testning på en maskin och sedan automatiskt låta de 
andra maskinerna utföra samma operationer. Detta ger såklart en markant tidseffektivitet; om det 
tar 𝑡 sekunder att utföra ett testfall på ett system så kommer det i runda slängar att ta 𝑡 ∗ 𝑛 sekunder 
att utföra testet på 𝑛 olika enheter. Om man däremot utför manuella tester med dessa verktyg kan 
man således snabba på testprocessen och minska tidsåtgången med en faktor 𝑛, dock krävs det att 
man måste ha tillgång till alla 𝑛 enheter samtidigt och hela tiden ha uppsikt över dem. Detta är 
något som i praktiken kan vara svårt att genomföra. 

Testverktygen fungerar som en wapper kring servern. Alla användaroperationen fångas upp och 
skickas sedan vidare till de andra enheterna och då alla enheter är på ett eller annat viss anslutna till 
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webbapplikationen genom ett och samma nätverk kan dessa kommandon skickas genom en 
anslutning som hela tiden står öppen. Exempelvis genom websockets4. 

4 Automatiserad testning 
Vad som exakt menas med automatiserade tester kan variera mellan olika typer av verksamheter 
eller grupper. Termen kan för vissa betyda att man använder sig av testdriven utveckling eller att 
man skriver enstaka enhetstester och för andra kan det betyda att man spelar in sekvenser av 
operationer för att sedan automatiskt spela upp dem igen. Hur man än ser på termen innebär den i 
generella drag att testfall (funktionella-, prestanda-, stresstester, etcetera som antingen definierats 
manuellt eller halv/helautomatiskt) automatiskt kan exekveras utan mänsklig inblandning. Det är 
också den definitionen som används i denna rapport.  

 

4.1 Fördelar och nackdelar 
Automatiserad testning kan möjliggöra att testningsprocessen blir mer effektiv än vad manuell 
testning någonsin kan bli. Vidare finns det en rad andra fördelar, bland annat de punkter som listas 
nedan (Fewster och Graham 1999). 

• Möjligheten att utföra existerande tester på en ny version av programvaran. Insatsen som 
behövs är nästintill försumbar men utdelningen är hög i from av att man kan få reda på om 
den nya versionen har infört defekter i programvaran. 

• Möjligheten att kunna exekvera testfall ofta. Detta gör att utvecklaren får ett ökat 
förtroende för att produkten fungerar som den ska och har lättare att lokalisera eventuella 
fel snabbare. 

• Kunna utföra tester som skulle vara omöjligt att utföra manuellt, så som att simulera ett 
stort antal användare av systemet samtidigt (bland annat genom prestandatester). 

• Bättre användning av organisationens resurser. Att fylla i exempelvis formulär flera gånger 
med olika typer av data är tidskrävande vilket innebär att om en anställd skall utföra detta 
manuellt får detta ett högt pris. Om man istället utformat automatiserade tester för dessa 
uppgifter kan en arbetsstation utföra dessa tester när den inte används vilket kan spara stora 
mängder resurser. 

• Automatiserade tester är konsekventa. Detta är något som är svårt att uppnå om man utför 
testerna manuellt. Detta ger också möjligheten att utföra samma tester på olika typer av 
hårdvara/mjukvara vilket kan ge en bild av vilka defekter som förekommer för olika system. 

• Återanvändning av testfall. I många fall utförs samma moment i flera olika testfall 
(exempelvis inloggning), dessa moment behövs enbart definieras en gång, vilket gör att 
kostnaden för att definiera testfall blir lägre desto fler testfall man skapar. 

• Minskad tid innan produkten är redo att släppas. Vid utförandet av manuella tester måste 
tid avsättas för att utföra dessa tester innan release. Om man däremot har automatiserade 
testfall sedan förra versionen krävs det en mycket liten insats för att utföra dessa tester och 
tidsåtgång kan minska radikalt. 

                                                        
 
4 WebSockets är en teknik som möjliggör en öppen och interaktiv kommunikationssession mellan 
användarens webbläsare och en server. För mer information: http://dev.w3.org/html5/websockets/ 
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Det finns dock även vissa negativa aspekter och vanligt förekommande problem med 
automatiserade tester. Det finns ofta en övertro på automatiserade tester och att tester skall lösa alla 
tekniska problem utan att tillföra någon vidare arbetsinsats. Om man sedan kombinerar detta med 
att personalen har dålig eller ingen erfarenhet av tester kommer införandet av automatiserade tester 
snabbt bli ett misslyckat projekt. Vidare kan testning även inge en falsk trygghet; även om systemet 
har ett stort antal tester, finns det ingen garanti, överhuvudtaget, att systemet fungerar som 
förväntat eftersom det i praktiken är omöjligt att testa alla olika kombinationer (Fewster och 
Graham 1999). 

Att införa automatiserade tester är ingen enkel process och för att en organisation ska kunna ta till 
sig automatiserade tester krävs det att det stöds av alla medarbetare i organisationen och att det 
avsätts tid för medarbetarna att sätta sig in i verktygen. Annars är risken stor att det blir ett 
misslyckat projekt (Fewster och Graham 1999). 

 

4.2 Vikten av kod abstraktion 
Om det förekommer en metod som någonstans anropar en annan metod och som i sin tur anropar 
ytterligare en metod som anropar en extern service (exempelvis en fjärr-server) så kommer kod 
exekveras som man inte alls är intresserad av att testa (åtminstone inte vid enhetstest). Det kan 
exempelvis röra sig om anrop mot en databas som tillhandahålls av ett extern företag (exempelvis. 
Mysql eller liknande) och som man vet är vältestad. Man vill istället testa sitt program fram till att 
databasanropen sker men inte längre. För att uttrycka det med andra ord: man bör enbart testa den 
kod som verksamheten själv underhåller (Way 2013). Detta för att de externa företagen i regel själva 
utför tester på sina produkter och är i regel vältestade. Ett annat argument för att inte inkludera 
externa tjänster i organisationens testfall är för att ha möjligheten att testa systemet isolerat och 
därmed i ett känt läge samt att effektivisera testprocessen. 

Vidare kan man resonera om testfallen enbart ska testa små, specifika, delar av koden. Om man har 
många testfall som enbart fokuserar på specifika delar tenderar de till att bli mer robusta än ifall man 
har färre testfall som överlappar varandra (Li och Wu 2004). Båda testmiljöerna kan ha samma 
testomfattning men om det förekommer en defekt kommer denna defekt upptäckas av flera testfall 
ifall det finns få överlappande testfall, omvänt kommer endast ett testfall rapportera om defekten 
om det finns många testfall som är mer specificerade. En testmiljö med många små testfall som är 
specificerade på en specifik funktionalitet är mer robust än en miljö med få testfall som överlappar 
varandra (Fewster och Graham 1999). Detta medför också att koden måste vara skriven på ett 
sådant sätt att möjligheten ges att skriva många, specificerade testfall.  

Vid enhetstestning är abstraktion en viktig del av testningen. Om man exempelvis har följande 
funktion (Kod 5). 

def append_word_to_file(word): 
  file = open_file('words.txt') 
  word = word + new_line 
  file.append(word) 
Kod 5: Exempelfunktion som använder sig av funktionalitet som inte tillhandahålls av organisationen 

Vid enhetstest av funktionen append_word_to_file (Kod 5) är man inte intresserad av att testa om 
open_file() fungerar, inte heller är man intresserad av om file.append() lägger till det nya ordet där det 
ska vara (förutsatt att dessa två funktioner inte underhålls av organisationen). Här är man enbart 
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intresserad av att funktionen sätter ihop ordet med en ny rad. Detta är ett såklart mycket förenklat 
exempel men låt oss säga att funktionen både skall klara av indata, i from av strängen ”fem” och 
siffran 5. Beroende på programmeringsspråk är detta inte möjligt (exempelvis kastar funktionen i 
Kod 5 ett ”TypeError” (The Python Software Foundation 2014) vid exekvering med cpython 2.7.5 
med en integer som indata) och om det existerar det minsta tvivel eller om det finns risk att 
funktionen skrivs om så bör den testas (Way 2013). 

Som man kan förstå från exemplet ovan (Kod 5) ställs det vissa krav på utvecklaren, nämligen hur 
koddesignen utformas. För att systemet skall vara testbart på enhetsnivå krävs det att 
systemdesignen är utfört på ett sådant sätt att externa beroenden är så få som möjligt. Detta kan ses 
som ett hinder för vissa utvecklare vilket gör att relationen mellan testaren och utvecklaren kan 
försämras. 

”Please use only standard controls – that will make things much easier for us” – Tester 
”Why should we do something for you when there is no benefit for us?” – Developer 
(Graham och Fewster 2012) 

Ett iakttagande som Graham och Fewster (2012) gjorde var att en att de viktigaste byggstenarna i 
lyckad automatiserad testning är att hålla en god relation mellan utvecklarna och testarna. Man skall 
ha i åtanke att om testaren kan utföra testfallen på en nyutvecklad funktions under en kortare tid 
kan testaren komma tillbaka med en rapport på utfallet medan utvecklaren fortfarande har koden 
färskt i minnet. Detta gör att utvecklingsprocessen kan effektiviseras (Graham och Fewster 2012) 
och att relationen kan stärkas. 

Vidare kan man dock ifrågasätta vem som skall axla rollen som testare. Om organisationen använder 
sig ut av scrum (eller likande agila-metoder) är skillnaden vag mellan testare och utvecklare. Detta 
kan även ses som en förutsättning, oberoende av vilken systemutvecklingsmetodik man använder. 
För att skriva bra testfall som skall leva längre krävs det att personen som skriver testfallen har en 
bra förståelse för programmering och dess olika metodiker (Graham och Fewster 2012). Det kan 
dock förekomma vissa undantag mellan de olika testnivåerna, exempelvis kan acceptanstestning i 
viss mån utföras av icke-utvecklare (se kapitel 4.5.1).  

Vid utformningen av en applikation/system är det viktigt att hålla en hög kvalitetsdesign för att 
kunna utveckla hög komplexitet. När man skriver kod räcker det inte att enbart skriva kod som 
fungerar, det är också viktigt att skriva den på ett sådant sätt att utvecklare i ett senare skede enkelt 
kan sätta sig in i koden och underhålla den (Haoyu och Haili 2012). För att underlätta denna 
process ännu mer kan man hålla sig till standardiserade principer. Mest känd är kanske ”SOLID” 
(Single responsibility, Open-closed, Liskov substitution, Interface segregation och Dependency 
inversion) som är en uppsättning av designprinciper för objektorienterade programmeringsspråk. 
Dessa principer har som avsikt att utveckla system som är enkla att underhålla och utöka dess 
funktionalitet (Marshall 2009). Vad principerna innebär mer i detalj är utanför detta arbete men för 
att ge ett exempel på vad designvalet har för betydelse ges här ett exempel (Kod 6) på kod som 
bryter mot SOLID principerna (bland annat Dependency inversion). 

public function fetch(url) { 
    file = new Filesystem() 
    return file->get(url) 
} 
Kod 6 
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Problemet med ovanstående funktion (Kod 6) är att den har ett tätt beroende av en annan klass 
(Filesystem i detta exempel) och detta gör att isolerad testning blir ett problem. I vissa språk är det 
omöjligt att testa funktionen isolerat. Vilket gör att utvecklaren i högsta grad skall undvika att 
instansiera en klass i en annan klass. För att citera Jeffrey Way: 

The only time when it’s acceptable to instantiate a class inside of another class is when that object is 
what we refer to as a value-object, or a simple container with getters and setters that doesn’t do any real 
work. – (Way 2013) 

Funktionen bör således inte ansvara för att skapa en ny instans av en annan klass. En möjlig 
lösnings kan ses i Kod 7. 

protected file 
public function constructor(Filesystem file) { 
    this->file = file; 
} 
 
public function fetch(url) { 
    return this->file->get(url); 
}  
Kod 7: Exempel på hur man kan bryta ut instansieringen av externa klasser  

Klassen som definieras i Kod 7 kan sedan enkelt testas, exempelvis genom Kod 8. 

file = mock('Filesystem') 
file->shouldReceive('get')->once()->andReturn('something') 
someClass = new SomeClass(file) 
data = someClass->fetch('http://example.com') 
this->assertEquals('something', data) 
Kod 8: Exempel på hur man kan testa Kod 7 

Det kan dock vara möjligt att utföra isolerad testning på funktionen fetch i Kod 6, beroendet på valet 
av programmeringsspråk. Vid användandet av dynamiska språk, vilket är vanligt vid webbutveckling 
(Negara och Eleni 2012), kan man manipulera klasser under exekvering. Denna metod kallas för 
”Monkey patching” och bygger på att man öppnar upp en klass och byter ut delar eller hela dess 
struktur under tiden som koden exekveras. Python har support för denna typ av manipulation och 
sedan version 3.3 kan biblioteket ”mock” användas som underlättar denna process. Genom att 
använda sig av mock skulle fetch i Kod 6 exempelvis kunna testas enligt Kod 9. 

@patch('module.Filesystem') 
def test(mockFilesystem): 
    mockFilesystem.get.return_value = 'something' 
    someClass = SomeClass() 
    data = someClass.fetch('http://example.com') 
    assertEqual('something', data) 
Kod 9 

Monkey patching kan dock resultera i mer svårlästa testfall och i värsta fall kan moduler få ändrad 
struktur på ett globalt plan vilket kan medföra att testerna inte längre exekveras i isolerat läge, 
exempelvis kan ett testfall ändra på en modul som sedan används i nästa testfall men som har andra 
beroenden än det första testfallet. 

 



 
 

 
 

13 

4.3 Refaktorisering och Regressionstestning 
För att uppnå en högre abstraktionsnivå är refaktorisering en viktig princip att följa under 
utvecklingen av ett projekt. Refaktorisering (engelska: refactoring) är en teknik för att ändra 
kodstrukturen utan att ändra dess beteende (Ge, DuBose och Murphy-Hill 2012). 

Det är sällan ett utvecklingsteam kan förutse alla kommande förändringar i systemet vilket innebär 
att refaktorisering är nödvändigt. Det har också visat sig att 40 % till 70 % av den totala kostnaden 
för en applikation spenderas på just refaktorisering (Ge, DuBose och Murphy-Hill 2012) vilket 
innebär att detta är en mycket viktig princip och kräver goda kunskaper av utvecklaren då det 
medför visa vissa risker att refaktorisera. Nya buggar kan enkelt införas eftersom utvecklaren sällan 
kan ha hela applikationen i huvudet samtidigt och kan då missa viktiga relationer (McConnell 
2004). Om man däremot har fördefinierade testfall för koden som skrivs om är sannolikheten låg att 
man har infört en defekt under ändringen ifall testfallen fortfarande exekveras med lyckat resultat. 
Detta ger en mycket tryggare miljö i jämförelse med att utvecklaren manuellt skall testa programmet 
och skall försöka komma på vilka relationer som förekommer och testar dessa manuellt.  

Vidare finns det verktyg för att automatisera omstrukturering av källkoden, hur dessa verktyg 
fungerar kontra att manuellt utföra omstruktureringen kan läsas i publikationen: Reconciling Manual 
and Automatic Refactoring (Ge, DuBose och Murphy-Hill 2012) där studier har gjorts på utvecklare 
som använder sig av automatiska verktyg kontra manuella metoder. Det finns dock vissa verktyg att 
tillgå för att minska risken för fel vid manuell omstruktureringen och för att hålla sig till 
programmeringsstandarden. Lint-linkande verktyg hjälper till att motverka vanligt förekommande 
fel, exempelvis är Kod 10 tillåten i Javascript, dock kommer funktionen fun i Kod 10 returnera 
undefined vilket antagligen inte är det avsiktliga värdet. Med lint-verktyg kan detta avhjälpas. 

var fun = function() { 
  return 
    { 
      key: "value" 
    }; 
}; 
Kod 10: Funktionen fun returnerar undefined vilket antagligen inte är det önskade värdet.   

Javascript (tillsammans med andra programmeringsspråk) kan stundvis producera resultat som inte 
är förväntade men med lint-verktyg kan dessa oväntade resultat motverkas, något som Douglas 
Crockford sammanfattar väl i följande citat:   

JavaScript is a sloppy language, but inside it there is an elegant, better language. JSLint helps you to 
program in that better language and to avoid most of the slop. JSLint will reject programs that browsers 
will accept because JSLint is concerned with the quality of your code and browsers are not. You should 
accept all of JSLint's advice. – (Crockford u.d.) 

Det finns en rad olika lint-verktyg för olika språk, vilka som är bäst beror på hur de används och det 
är således upp till organisationen att avgöra vilka som skall användas. De mest använda lint 
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verktygen för Javascript är Jslint och Jshint.5 En djupare analys mellan dessa verktyg kommer inte 
ingå i denna rapport men en kortfattad beskrivning ges dock för att förenkla valet mellan de båda. 

Jslint är till stor del skriven av Douglas Crockford (mest känd för sitt stora engagemang inom 
utveckling av Javascript) och är en mer strikt version av Jshint. Faktum är att Jshint är en klon av 
Jslint och har som avsikt att vara mindre strikt och ge mer användarmöjligheter (Kovalyov u.d.). 
Exempelvis är Kod 11 inte accepterad av Jslint då den ger ett fatal error på grund av att alla variabler 
inte är deklarerade i början av funktionen. 

isEmptyObject: function( obj ) { 
  for ( var name in obj ) { 
    return false; 
  } 
  return true; 
} 
Kod 11: Exempelkod som inte accepteras av jslint då alla variabler inte är deklarerade i början av funktionen. 

Valet av verktyg grundar sig således på hur strikt teamet vill vara när det kommer till standarder. 
Det är dock viktigt att alla utvecklare kommer överens om vilka standarder som gäller för ett 
specifikt projekt och att det sker tidigt under uppstarten eftersom det är viktigare att man följer en 
gemensam standard än en standard som redan är definierad, man skall alltså följa den standarden 
som passar det aktuella projektet bäst (Glass 2002).   

En testmetod som är närbesläktad med refaktorisering är regressionstestning, vilket har som mål att 
testa att inga nya buggar uppkommer vid förändringar av systemet (Marback, Do och Ehresmann 
2012). ”Det är mänskligt att fela” lyder uttrycket, ett uttryck som innehåller mycket sanning. 
Defekter kan uppkomma genom att man av misstag skriver över tidigare bugfixar eller att man inte 
tänker på alla utfall när man skriver kod vilket kan resultera i att delar av programmet som tidigare 
fungerade slutar att fungera. Detta kan vara delar som sällan används vilket kan resultera i att det 
kan ta lång tid innan felet upptäckts och kan då vara svårrelaterad till en förändring. 
Regressionstestning är således ett viktigt moment i testning och bygger på att man testar hela 
applikationen efter att det har skett en förändring som berör applikationen (källkodsförändring, ny 
hårdvara etcetera). Denna metod lämpar sig särskilt väl för automatiserade tester då det kan vara 
tidskrävande att utföra multipla testfall varje gång systemet har ändrats. 

 

4.4 Kostnader 
Att exekvera befintliga automatiserade testfall är billigt, i vissa fall tillför de inga extra kostnader för 
organisationen men detta betyder inte att den totala kostnaden för automatiserade tester är låg. 
Både att skriva och underhålla testfallen tillför kostnader vilket kan resultera i att den totala 
kostnaden kan bli högre än ifall man utför testningen manuellt, dock beror detta förhållande på 
vilken typ av applikation som testas. Om det exempelvis rör sig om acceptanstestning kommer 
kostnaderna för manuell testning sannolikt bli lägre än att skriva ett automatiskt testfall, åtminstone 
ifall testfallen utförs ett fåtal gånger men om det rör sig om en API-applikation kan kostnaderna för 

                                                        
 
5 Egen observation; genom att studera olika öppen-källkod-projekt, artiklar, bloggposter samt 
forumsinlägg. 
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manuella tester hamna på ungefär samma nivå som automatiska tester då även de manuella testerna 
kan kräva att viss kod skrivs (Saleh 2013). 

Det är dock viktigt att poängtera att om testerna utförs ett flertal gånger blir kostnaderna sannolikt 
lägre för automatiserade tester än manuella. När denna brytpunkt sker kan vara svårt att förutspå, 
det kan därför vara bra att försöka införskaffa erfarenhet av andra som har mer erfarenhet inom 
området. 

Ane Clausen – som medverkar i boken Experiences of test automation (Graham och Fewster 2012) 
och har arbetat för ett försäkringsbolag i Danmark – utförde viss analys över hur mycket 
automatiska tester kostade kontra manuell testning och kom fram till att de automatiserade testerna 
kostade sex gånger så mycket som de manuella det första året medan det var det omvända scenariot 
efter fem år. Redan efter ett år var kostnaderna för de automatiska testerna halverade, i jämförelse 
med de manuella (Graham och Fewster 2012) vilket också kan ses i Figur 1. 

 
Figur 1: Visar hur mycket manuell och automatisk testning kostar i form av arbetstimmar (Graham och Fewster 2012), 
sida 112. 

Även Lars Wahlberg (som även han medverkar i boken Experiences of test automation (Graham och 
Fewster 2012)) har gjort en intressant undersökning på hur mycket vinst automatiktestning kan 
generera beroende på hur ofta de utförs, se Figur 2. 
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Figur 2: Besparingar per år baserat på hur ofta testfallen exekveras (Graham och Fewster 2012), sida 351 

En annan viktig aspekt som man alltid bör beakta är hur lång livslängd ett testskript har. Så länge 
det förekommer förändringar i systemet finns det risk att det automatiska testskriptet blir ogiltigt 
och inte gör någon nytta. Återigen beror det till stor del av hur applikationen är designad. Om 
abstraktionsnivån är hög krävs det sällan mer än ett fåtal mindre justeringar vid systemförändringar 
för att göra testskriptet giltigt igen (Fewster och Graham 1999). Detta är en stor anledning till att 
man bör tillägna resurser tidigt i utvecklingsfasen för att komma överens mellan utvecklarna och 
testarna för hur systemdesignen skall utformas och vilka standarder som skall följas. 

 

4.5 Typer av automatiserad testning 
Det finns framförallt två metoder för att ta fram testfall. Dels att manuellt skriva testfallen och dels 
att generera testfallen genom så kallat Capture and replay. 

 

4.5.1 Capture and replay 
Den kanske enklaste metoden för att ta fram automatiserade testfall är genom att använda sig av 
Capture and replay. Denna metod lämpar sig främst för acceptanstestning och bygger på att man 
helt enkelt spelar in en sekvens av anrop (exempelvis ifyllande av formulär och skapande av diverse 
http-anrop) för att sedan spela upp dem. Om den inspelande sekvensen inte går att genomföra av 
någon anledning (så som att en knapp har bytt namn) markeras testfallet som misslyckat.  

Den största fördelen med denna metod är att det inte ställs några större krav på testarens 
programmeringskunskaper och att man mycket snabbt kan skapa testfall. Att skapa ett testfall med 
denna metod tar inte mycket längre tid än att utföra ett manuellt testfall. Eftersom man spelar in ett 
testfall på liknande vis som när man utför manuella tester betyder detta att man kan använda sig av 
exempelvis Ad hoc, vag scripting eller detaljerad scripting, men rekommendation är dock att man 
undviker Ad hoc eller vag scriptning eftersom dessa metoder ger dålig information om vad 
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testskriptet skall testa. Ad hoc kan i vissa fall fungera bra för manuell testning men är ingen bra 
metod för automatiserade tester (Fewster och Graham 1999). 

En negativ egenskap är att man, som testare, blir begränsad till att använda sig av de funktioner som 
verktyget erbjuder vilket betyder att beroende på verktyg kan man utföra olika typer av valideringar. 
Funktionsutbudet som verktyget erbjuder blir exempelvis intressanta om man använder sig av någon 
typ av asynkrona anrop eftersom timing då blir ett viktigt inslag. Det är vanligt förekommande (i 
skrivande stund) att webbapplikationer fyller sitt innehåll med hjälp av så kallade ajax-anrop 
(Negara och Eleni 2012). Detta innebär att webbplatsen som initialt laddas in, innehåller lite eller 
ingen information och det är denna sida som i regel triggar händelsen DOMContentLoaded som 
verktyget sedan lyssnar på. Om webbplatsen sedan fylls på med innehåll från ajax-anrop måste 
verktyget på något vis veta vilket anrop som kommer med vilken data i förväg. Alternativt väntar 
man explicit på att webbsidan fylls med viss information. Detta kan exempelvis göras genom att 
man letar efter specificerat innehåll på sidan och om verktyget inte hittar det sökta innehållet väntar 
verktyget en viss tidsenhet för att sedan leta efter elementet igen. Detta upprepas sedan tills det att 
antingen elementet dyker upp eller att en viss tidsgräns har uppnåtts. 

Även om vissa verktyg stöder möjligheten att exportera testfall som testskript6 är de svåra att 
underhålla då de inte följer någon struktur och att de i regel inte innehåller någon information 
angående testfallet (Fewster och Graham 1999). Vidare är de i regel väldigt känsliga när det 
kommer till förändringar, exempelvis använder sig Selenium IDE7 av xpath till ett specifikt objekt 
vilket innebär att om en HTML-tagg ändras som är ovanför det aktuella objektet så kommer 
testskriptet bli ogiltigt. 

 

4.5.2 Testskript 
Att manuellt skriva testfall ställer högre tekniska krav på utvecklaren men samtidigt får utvecklaren 
större frihet att skapa testfallen. Man kan på detta sätt själv bestämma vad som skall testas och på 
vilket sätt det skall göras, detta är också en förutsättning för att testfallen skall bli mer robusta och 
kunna återanvändas (Fewster och Graham 1999). 

Att skriva testskript är i stor grad det samma som att skriva vilken programkod som helst. Vilket 
också innebär att på samma sätt som defekter kan införas i programkod kan de även införas i 
testskript. Detta innebär att det är viktigt att testa även testskripten för att se om de fungerar som 
det är tänkt. Detta är resurskrävande, speciellt vid införandet av testskript vilket man måste ha i 
åtanke vid tidsplaneringen (Fewster och Graham 1999).  

Man vill i regel inte skriva kod, man vill endast kunna säga till systemet vad det skall göra och få det 
uträttat (Fewster och Graham 1999). Denna tanke ligger till grund för de olika generationerna av 
programmeringsspråk. Tredje generationers programmeringsspråk (3GL) minskade skrivandet av 
assemblerkod och 4GL gör så att man inte behöver skriva lika mycket 3GL, man vill således skriva 
så få grundläggande operationer som möjligt. Samma princip är det för testskripten, man vill skriva 
                                                        
 
6 Selenium IDE har möjligheten att exportera till Ruby, Python 2.7, Java, C# och php. 
http://docs.seleniumhq.org/projects/ide 
7 Selenium IDE är en grafisk editor för att skapa testskript för att styra en webbläsare. Dessa kan 
därför skapas helt utan programmeringskunskaper. 
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så lite kod som möjligt och vill därför modulera skripten för att få hög återanvändning. Det kan 
exempelvis röra sig om inloggning, ifyllning av formulär eller liknande. Det är därför viktigt att 
strukturera testskripten på ett sådant vis att delar kan återanvändas för att ge testaren möjlighet att 
återanvända kod och på så sätt effektivisera arbetet. 

5 Befintliga verktyg 
Detta kapitel redovisas en sammanfattning av befintliga verktyg för automatiserat testning, deras 
fördelar och nackdelar samt vad som är viktigt att ta i beaktning i valet av verktyg. Kapitlet tar även 
upp hur man kan uträtta olika testmetoder så som acceptanstestning och gränssnitt-testning, samt 
vilka problem som kan förekomma. 

 
5.1 Testning av Javascript 
Javascript har under de senaste decennierna ökat kraftigt i popularitet och är numera ett av de mest 
populäraste programmeringsspråken (tiobe 2014) (beroende på hur man mäter kan språket till och 
med anses vara det mest populäraste (Bard 2013)). På grund av språkets natur kan det dock medföra 
vissa svårigheter när det kommer till testning av Javascript. 

 

5.1.1 Asynkrona anrop 
Asynkrona anrop är ett centralt begrepp för Javascript som utför många externa anrop asynkront. 
Ett användningsområde där Javascript har stor betydelse är när http-anrop skickas mellan klienten 
och servern, oftast i from av XMLHttpRequest objekt (så kallade ajax-anrop). Dessa anrop sker i 
regel via asynkrona anrop och kan därför ställa till vissa problem vid testning.  

För att kunna testa kod krävs det även att testaren har kännedom angående hur koden fungerar. Ta 
Kod 12 som exempel. Detta kommer resultera i en evighetsloop på grund av att den asynkrona 
funktionen, stopSleeping, inte utförs innan anropstacken är tom.	  

var	  sleep	  =	  true;	  
setTimeout(function	  stopSleeping()	  {	  
	  	  sleep	  =	  false;	  
},	  0);	  
while(sleep)	  {}	  
Kod 12: Koden kommer fungera som en evighetsloop på grund utav Javascripts asynkrona natur.	  

	  
Vid testning av asynkrona anrop är rekommendationen av Pete Hodgson (Hodgson 2013) att utföra 
dem synkront genom att skapa stub-funktioner vilket i regel är relativt enkelt, då dessa funktioner 
antingen anropas som ett callback-anrop eller som ett promises-objekt. Alternativt kan man använda 
sig av en väntetid för att invänta de asynkrona funktionerna något som kan beaktas i Kod 13. 
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var	  timeout;	  
asyncronCall(function(data)	  {	  
	  	  //	  make	  some	  assertions	  on	  ‘data’	  
	  	  clearTimeout(timeout);	  
});	  
timeout	  =	  setTimeout(function()	  {	  
	  	  throw	  'Timeout';	  
},	  5000);	  
Kod 13: Väntar i max 5 sekunder på att den asynkrona funktionen tillsammans med dess testfall skall slutföras. 

 

5.1.2 DOM-manipulation 
Ytterligare ett användningsområde som är vanligt förekommande för Javascript på klientsidan är 
DOM- (eng. Document Object Model) manipulation, det vill säga ändring av gränssnittet i någon 
bemärkelse. För att kunna testa detta måste det således finnas ett DOM-träd och då faller testet 
snarare över till GUI-testning. Alternativt kan man kompilera ett simulerat DOM-träd för att hålla 
isär enhets- och GUI-testning. Lösningen är i vilket fall återigen abstraktion. För att kunna testa 
systemet på ett tillfredställande vis bör DOM-manipulationen således avskiljas från den övriga 
logiken. 

 

5.1.3 Webbläsare support 
Som tidigare nämnts (Kapitel 2.2) kan olika webbläsare ge olika support för Javascript-standarden, 
det vill säga ECMA-standarden. Exempelvis exekveras Kod 14 i Google chrome v33 utan 
exekveringsfel. 

new Date('1969-07-24 16:50'); 
Kod 14: Kod som kan exekveras utan fel i Google chrome men som man resultera i ett felmeddelande i många andra 
webbläsare. 

Vilket inte är fallet i exempelvis Firefox 28 eller Safari 7 eftersom dessa två webbläsare följer 
standarden mer strikt i detta fall som definierar att datum skall vara på formen ”YYYY-MM-
DDTHH:mm:ss.sssZ” (Ecma International 2011). 

Det finns hundratals av liknande exempel (Lakshman 2007) och farligare kan det bli när koden 
exekveras utan exekveringsfel men ger olika resultat, så som Kod 15. 

[1, 2, 3,].length 
Kod 15: Resulterar i olika värden beroende på webbläsare 

Kod 15 resulterar i talet 4 för Internet explorer men resulterar i talet 3 för Firefox, Opera och 
Google chrome (Lakshman 2007). Detta är viktigt att känna till men i och med att man i regel inte 
kan känna till alla olikheter mellan webbläsarnas implementation är testning i olika webbläsare åter 
igen ett viktigt moment under utvecklingen. 

 

5.1.4 Verktyg 
Det finns idag en stor mängd verktyg för enhetstestning av Javascript. I detta kapitel jämförs några 
av de populäraste verktygen (Saleh 2013). För att ge en tydligare bild av varje testverktyg kommer 
även ett exempel ges för varje verktyg.  
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Låt oss säga att vi har följande kravspecifikation: 
Funktionen toInteger skall omvandla indata till en integer oavsett datatyp. Om funktionen får en 
integer som indata skall samma integer agera som utdata. Funktionen skall inte utföra avrundning, 
det vill säga om funktionen får ett bråktal som indata skall talet trunkeras till dess heltals del. Om 
indata består av ett icke numeriskt värde, så som en array, skall funktionen returnera 0 (noll).  

Om man nu tar tillvara på att Javascript automatiskt konverterar en variabel till en 32-bitars integer 
vid logisk OR-operation kan en funktion skrivas likt Kod 16. 

function toInteger(n) { 
    return n|0; 
} 
Kod 16: Exempelfunktion som skall testas 

Om det finns osäkerhet angående hur funktionen uppträder i olika webbläsare eller om det finns en 
risk att funktionen ändras bör funktionen testas.  

 

5.1.4.1 Jasmine 
Jasmine är ett behavior-driven ramverk och det har varken några beroenden från andra Javascript 
bibliotek eller DOM-trädet (Jasmine 2014). 

Jasmine har ett flertal globala funktioner, där bland annat describe som definierar testsviten och it 
som i sin tur definierar enstaka testfall. Båda funktionerna tar två argument. En sträng som 
beskriver testsviten respektive testfallet och en anonym funktion som exekverar testsviten/testfallet.  

För att testa Kod 16 kan en testsvit se ut enligt Kod 17. 

describe("Test toInterger", function() { 
  it("should return the same as input for integers", function() { 
    expect(toInterger(5)).toEqual(5); 
  } 
  it("should return an integer for float", function() { 
    expect(toInterger(5.9)).toEqual(5); 
    expect(toInterger(5.1)).toEqual(5); 
  } 
  it("should return the corresponding integer value for a boolean", function() { 
    expect(toInterger(true)).toEqual(1); 
    expect(toInterger(false)).toEqual(0); 
  } 
  it("should return 0 for none numeric types", function() { 
    expect(toInterger(NaN)).toEqual(0); 
    expect(toInterger(undefined)).toEqual(0); 
    expect(toInterger([])).toEqual(0); 
    expect(toInterger({})).toEqual(0); 
    expect(toInterger(null)).toEqual(0); 
  } 
} 
Kod 17: Kod för att testa funktionen i Kod 16 med ramverket Jasmine 

Testen måste sedan exekveras genom en Javascript interpretor. Detta kan exempelvis ske genom att 
använda sig av lokal interpretator så som Spidermonkey eller Node.js, men för att få ett mer 
trovärdigt resultat bör testerna ske i webbläsare. Detta kan antingen ske genom att skapa en 
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HTML-fil som inkluderar alla Javascriptfiler och som man sedan öppnar i webbläsaren. Alternativt 
använder man sig av en test-runner som sköter all kommunikation mellan testfallen och webbläsare 
(se kapitel 5.1.5.1). 

Vidare kan man föra en diskussion angående om vilka värden som skall testas. Kravspecifikationen 
definierar att om funktionen får en integer som indata skall samma integer agera som utdata. I 
ovanstående testsvit (Kod 17) testas detta för en integer. Hur kan man då vara säker på att det 
fungerar för alla andra? Det kan man inte men genom att använda sig av white box testing och 
analysera koden statiskt kan man dra vissa slutsatser om det exempelvis finns argument som talar för 
att man bör använda sig av gränsvärdesanalys.  

Jasmine kommer med en rad olika, så kallade, matchers. Bland annat toContain och toBeNaN. För 
att få hela listan på matchers rekommenderas boken ”JavaScript Testing with Jasmine” (Hahn 2013 
) eller studerande av Jasmins aktuella dokumentation (Jasmine 2014).  

Jasmine innehar även funktionalitet som förenklar skapandet av mockade-objekt och/eller stub-
klasser. Denna funktion kallas spyOn. Detta ger möjligheten att enkelt skapa enhetstester och 
mocka-bort exempelvis http-anrop. Det finns även möjlighet att utöva asynkrona anrop under ett 
testfall genom att använda sig av den globala funktionen waitsFor eller done (Saleh 2013). 

 

5.1.4.2 YUI test  
YUI test är ett testramverk som är utvecklat av Yahoo!8 och är en del av ”Yahoo! user interface” 
(YUI) som är ett open-source projekt vars syfte är att bistå med Javascript och CSS för att ge 
utvecklaren verktyg för snabbare kunna utveckla webbapplikationer (Yahoo! u.d.). 

Till skillnad från jasmin tillför YUI test inga globala funktioner utan tillhandahåller endast en 
namnrymd (eng. namespace), Y, som kan användas enligt Kod 18. 

Y.namespace("project.test"); 
Y.project.test.toIntegerTestCase = new Y.Test.Case({ 
    name : "Test toInterger", 
    TestInteger: function () { 
        Y.Assert.areEqual(5, toInteger(5)); 
    }, 
    TestFloat: function () { 
        Y.Assert.areEqual(5, toInteger(5.1)); 
        Y.Assert.areEqual(5, toInteger(5.9)); 
    }, 
    TestBoolean: function () { 
        Y.Assert.areEqual(1, toInteger(true)); 
        Y.Assert.areEqual(0, toInteger(false)); 
    }, 
    testNoneNumericType : function () { 
        Y.Assert.areEqual(0, toInteger(NaN)); 
        Y.Assert.areEqual(0, toInteger(underfined)); 
        Y.Assert.areEqual(0, toInteger([])); 
        Y.Assert.areEqual(0, toInteger({})); 

                                                        
 
8 Yahoo är en internetbaserad söktjänst som bedrivs av Yahoo Inc. Se mer: http://yahoo.com 
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        Y.Assert.areEqual(0, toInteger(null)); 
    } 
}); 
Kod 18: Kod för att testa funktionen i Kod 16 med ramverket YUI test. 

 

En viktig notering är dock att Y.Assert.areEqual() enbart kontrollerar likhet, ej datatyp (Zakas och 
Glass 2010). Detta betyder att exempelvis Y.Assert.areEqual(5, ”5”) kommer passera utan att något 
assertion fault sker. Det vill säga om funktionen toInteger() i Kod 16 skulle returnera en sträng istället 
för en integer men behålla värdet skulle testfallen fortfarande passera men motsäga 
kravspecifikationen. 

YUI Test har precis som Jasmine funktionalitet för att kunna testa asynkrona anrop samt mocka-
bort dem vilket kan ses som en viktig del i enhetstestningen. 

 

5.1.4.3 Qunit 
Qunit är ett testramverk som används och underhålls av Jquery9, det finns dock inga beroenden 
mellan Quint och Jquery (Saleh 2013). Likt Jasmine har Qunit en rad olika globala funktioner. 
Qunit har även funktionalitet för att testa asynkrona anrop men ger ej möjligheten att mocka-objekt 
utan hänvisar då till att använda externa plugin. 

Testning med Qunit skulle exempelvis kunna se ut enligt Kod 19. 

test("should return the same as input for integers", function() { 
    strictEqual(toInterger(5), 5); 
} 
test("should return an integer for float", function() { 
    strictEqual(toInterger(5.9), 5); 
    strictEqual(toInterger(5.1), 5); 
} 
test("should return the corresponding integer value for a boolean", function() { 
    strictEqual(toInterger(true), 1); 
    strictEqual(toInterger(false), 0); 
} 
test("should return 0 for none numeric type", function() { 
    strictEqual(toInterger(NaN), 0); 
    strictEqual(toInterger(undefined), 0); 
    strictEqual(toInterger([]), 0); 
    strictEqual(toInterger({}), 0); 
    strictEqual(toInterger(null), 0); 
} 
Kod 19: Kod för att testa funktionen i Kod 16 med ramverket Qunit. 

 

                                                        
 
9 Jquery är ett populärt Javascript-bibliotek (används av 59% av alla webbplatser och 94% av alla 
webbplatser som använder någon typ av Javascript-bibliotek (w3Techs u.d.)) för att förenkla 
utvecklandet av webbtjänster.  
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5.1.5 Testa genom webbläsare 
Som nämnt ovan (kapitel 5.1.3) är en viktig aspekt under testningen av klient-Javascript att testa i 
olika givna webbläsare. Det är dock möjligt att utföra testfallen utan en webbläsares inblandning, 
exempelvis genom Node.js. Detta ger dock ingen bra täckningsgrad eftersom olika webbläsare kan 
skilja sig åt markant (Lakshman 2007). 

Lösningen är således att testa Javascript-koden i varje webbläsare som man vill undersöka. Detta 
kan självfallet göras manuellt men en bättre metod kan vara att utföra dessa test automatiskt. För att 
underlätta arbetet finns vissa färdiga verktyg till sitt förfogande (se kapitel 5.1.5.1).  

 

5.1.5.1 Test-runner 
För att hålla kreativiteten i liv är snabb respons en viktig ingrediens i arbetsprocessen. Tyvärr är 
detta något som kan vara svårt att uppfylla vid mjukvaruutveckling, speciellt för kompilerande språk, 
så som C++ och Java. Efter att utvecklaren har gjort ändringar i koden måste programmet 
kompileras för att slutligen köras. Detta ger långsam respons och förstör kreativiteten (Way 2013). 

Vid utvecklingen av Javascript är processen likvärdig. Utvecklaren gör ändringar, byter fokus till 
webbläsaren och kompilerar samt exekverar koden. Detta gäller även för testningen vilket är ett 
dåligt beteende, testfall bör exekveras ofta vilket tenderar att inte bli fallet om det är omständligt. 
Om testfallen körs sällan tar det längre tid innan utvecklaren blir medveten om eventuella problem 
och det kan därför ta längre tid innan utvecklaren förstår varför problemet har uppkommit.  

För att lösa detta beteende kan test-runners användas. Dessa verktyg hjälper utvecklaren att 
automatiskt utföra testen och i vissa fall utan att lämna texteditorn.  

Både Karma och Test’em är populära verktyg för att exekvera Javascript-testfall. Både Karma och 
Test’em är terminalorienterade vilket innebär att de styrs helt och hållet ifrån ett terminalbaserat 
fönster, de ger support för de större testramverken och kan utföra testfall i flera webbläsare 
simultant (Lendon 2013). De har även stöd för att automatiskt kunna exekvera en testsvit vid 
ändring av en programfil vilket ger användaren direkt återkoppling av testresultaten.  

 

5.2 Testning av Python 
Då programvara som är skriven i Python exekveras i känd miljö faller enhetstestningen inom ramen 
för mjukvarutestning av tillämpningsprogram. Python har även stöd för att under runtime öppna 
upp klasser och ändra dess beteende, så kallad Monkey patching. 

Modulen unittest ingår i standardbiblioteket sedan version 2.1 (The Python Software Foundation 
2014) och kan importeras som vilken modul som helst.  Det finns dock externa bibliotek som kan 
förhöja testupplevelsen så som Nose. De stora fördelarna att använda Nose framför unittest är: 

• Man kan skriva funktionella enhetstester och måste således inte hålla sig till klasser. 
• Plugin support, så som coverage, profiler med mera. 
• Parallell exekvering av testfall. 
• Testgenerering. 
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Vidare är likheten att skriva enhetstest i Python stor med övriga serverorienterade 
programmeringsspråk. Några egenskaper som kan vara värda att känna till är dock att setUpClass(cls) 
som anropas, en gång, innan testklassen exekveras måste deklareras som en klass metod, det vill säga 
med dekoratorn ”@classmethod”. Samma princip gäller för tearDownClass(cls). Vidare finns det 
metoder som anropas före respektive efter varje testfall, nämligen setUp() och tearDown() som måste 
deklareras som medlemsfunktioner för testklasserna. 
 
5.3 Acceptanstestning 
Hittills har fokus legat på lågnivåtester i denna rapport. Det vill säga tester som fokuserat på en 
specifik enhet i systemet. Dessa tester är ofta snabba och kan snabbt ringa in felet (Way 2013) dock 
krävs det i de flesta system att man även använder sig av högnivåtester, så som e2e tester för att 
simulera en användare i så hög grad som möjligt (McWherter och Hall 2009). Dessa tester blir 
särskilt viktiga om man exempelvis ska testa huruvida de olika systemmodulera kommunicerar enligt 
beställning, eller om systemet kommunicerar med externa tjänster (exempelvis en databas) på 
korrekt vis. 

def get_total_salary_for_company(): 
  return db.execute('SELECT SUM(salary) FROM users') 
Kod 20: Exempel kod som använder sig av en extern databas tjänst 

Vid ren enhetstestning mockar man bort anslutningen till databasen men då kan man ifrågasätta vad 
som skulle hända med Kod 20 om ”salary”-kolumnen byter namn? – Troligen kraschar systemet. 
Man har således inga testfall som täcker kommunikationen med databasen.  

Det är här högnivåtester kommer in i bilden men det för även med sig vissa problem. Vid 
enhetstester kan systemet med ganska enkla metoder återställas till sitt ursprungsläge emellan 
testfallen, vilket är ett krav för att de ska vara isolerade. När testfallen nu skall involvera externa 
tjänster krävs det att även de externa tjänsterna återställas till ett känt läge, vilket kan medföra vissa 
prestanda problem. 

 

5.3.1 Acceptanstestning med databas 
Det finns ett antal olika alternativ för att återställa databasen under testning, dock bygger alla på att 
systemet kan inta en alternativ miljö. Det vill säga att systemet enkelt kan läsa in alternativa 
konfigurationsinställningar och kan använda sig av en alternativ databas som liknar 
produktionsdatabasen (det är inte ett klokt val att testa mot varken produktions- eller 
utvecklingsdatabasen eftersom testerna återställer databasen och kan således ta bort data, 
utvecklingsdatabasen vill man hålla så lik produktionsdatabasen som möjligt medan man ofta vill 
hålla testdatabasen så liten som möjligt för prestations egenskaper (Way 2013)). 

Även om produktionsdatabasen är stor till antalet poster är det sällan testfallen behöver ha åtkomst 
till all data. Därför bör databasschemat vara identiskt med produktions-/utvecklingsdatabasen och 
endast vara fylld med den nödvändigaste data. Sedan är det testfallen som ansvarar för att den data 
som det aktuella testfallen behöver finns tillgänglig. Detta för att minska storleken på databasen och 
därmed effektivisera testfallen ännu mer. Det kan också finnas tillfällen när man inte vill populera 
testdatabasen med verklig data utan endast vill fylla den med data enligt databasschemat, man kan 
självfallet manuellt fylla databasen med data men det är också bra att känna till att det finns en rad 
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olika verktyg för detta, så kallade fakers, för en rad olika språk, bland annat för Python och 
Javascript10. 

Vidare kan detta optimeras ytterligare (beroende på databasstorleken). Om systemet har en bra och 
hög abstraktionsnivå kan systemet byta databashanterare, speciellt när det kommer till byte av 
samma databastyp, så som relationsdatabas. I dessa fall kan databasen väljas att helt köras i minnet, 
man skall dock vara medveten om att all funktionalitet inte stöds (Walker 2007). 

Dagens webbapplikationer bygger i många fall på ramverk av olika typer och vissa av dem har stöd 
för så kallade migrations och seeding. Med migrations och seeding ges möjligheten att enkelt kunna 
återställa databasen till en specifik tidpunkt då dessa verktyg fungerar som ett 
versionshanteringssystem för databasen och kan därmed sätta databasen i ett känt läge. Om dessa 
verktyg inte redan existerar för ett specifikt ramverk kan de ganska enkelt skapas. Se appendix A.IV 
för en enkel implementation. 

 

5.3.2 Acceptanstestning med en webbserver 
Vid utförandet av e2e tester kan de utföras mot en webbserver som upprätthåller exempelvis http-
protokollet. Även här måste man ta i beaktning vad som skall återställas mellan de olika testerna. 
Detta kan exempelvis innefatta vilka statiska filer som är placerade på servern eller hur 
serverprogramvaran exekveras (exempelvis genom WSGI, SCGI, JSGI) och på vilket sätt den har 
åtkomst till övrig programvara som applikationen har som beroendekrav. Hela systemet måste 
kunna sättas i ett känt läge mellan de olika testfallen för att testerna skall kunna exekveras isolerat 
samt för att testfallen skall bli mer stabila.  

 

5.3.3 GUI-testning 
Innan man beslutar sig för ifall man skall uträtta GUI-testning eller inte bör man även ta i 
beaktning ifall kompabiliteten för olika webbläsare är viktig. Om den grafiska kompabiliteten har 
mindre betydelse kan det vara en god idé att istället använda sig av strukturerad, manuell testning, 
eftersom den i regel hittar flera GUI-fel (Whittaker 2009). Om det däremot existerar 
kompabilitetskrav eller andra tekniska aspekter som man måste ta hänsyn till bör automatiserade 
GUI-tester inte avfärdas eftersom denna typ av tester kan användas som regressionstestning och det 
krävs endast att man skapar ett testfall för att sedan kunna ha täckning i flertalet webbläsare.   

Det finns ett flertal olika verktyg för GUI-testning av webbapplikationer, där bland annat 
Phantomcss (Cryer 2014), Wraith (BBC News 2014), Dpxdt (Slatkin 2014) och Huxley (facebook 
2013) som bygger på att ta skärm-dumpar av två versioner av en webbapplikation för att sedan göra 
en bildanalys över huruvida de är lika eller inte. Vissa av verktygen (exempelvis Phantomcss) har 
även stöd för att upptäcka förflyttningar av objekt vilket innebär att den absoluta positionen av ett 
objekt inte är helt avgörande. 

                                                        
 
10 Fakers för Javascript kan exempelvis återfinnas på följande adress: 
https://github.com/marak/Faker.js/ och för Python kan man finna ett faker bibliotek om man följer 
denna länk: https://github.com/joke2k/faker 
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Tidsåtgången som krävs för att skriva enklare testfall för dessa verktyg är mycket liten. Det 
grundläggande som behövs är två sökvägar till de olika sidorna, efter det kan verktyget på egenhand 
ta skärm-dumpar och jämföra resultaten. Detta gör att dessa verktyg kommer till stor användning 
vid regressionstestning eller vid uppdrag att skapa en ny webbsida som skall ha samma utseende som 
den förra. 

För slumpmässig GUI-testning finns bland annat verktyget gremlins.js (marmelab 2014) som 
genererar slumpmässiga testfall genom att fylla i formulär med slumpmässigdata och klicka/hovra på 
slumpmässiga positioner. Slutligen finns även ett verktyg vid namn graph walker (Graphwalker 
2013) för modellbaserad GUI-testning. 

 

5.3.4 Acceptanstestning genom webbläsare 
Man kan även utföra indirekt GUI testning när man utför acceptanstestning genom programvarans 
grafiska gränssnitt. Det vill säga att man automatiskt kontrollerar en webbläsare för att utföra 
definierade uppgifter och för att sedan kontrollera resultatet. Denna typ av testning är dock i regel 
en långsam process och därmed kostsam, både när det kommer till skapandet av testfallen samt 
utförandet11. Detta är på grund av att man som testare lägger på flera lager på applikationen, så som 
webbserver, webbläsare, databas, mailserver med mera. Vidare är det svårt att få en hög 
täckningsgrad av koden (Fewster och Graham 1999). Detta ger dock en så nära simulering av en 
riktig användare som möjligt vilket medför att man kan utföra samma operationer som en 
användare skulle kunna göra, detta är en egenskap som medför att denna testmetod blir extra 
intressant. Vidare testas både server- och klientprogramvaran vid acceptanstestning genom 
webbläsare. 

 

5.3.4.1 Selenium 
Selenium är ett verktyg för att automatisera webbläsare och passar därför väl in i högnivåtestning 
där det kan användas för att testa hela applikationen från en slutanvändares synvinkel. 

Selenium1 använder sig av så kallad proxy injection vilket i praktiken innebär att Selenium startar en 
webbläsare med en proxy som pekar på en lokal server och som sedan injicerar Javascript på den 
webbsida som webbläsaren gör en request emot. På så viss har Selenium kontroll över webbläsaren 
och kan utföra olika typer av operationer, så som scroll, klick, typning och så vidare. Selenium får 
även möjlighet att analysera webbsidan för att utföra diverse tester som till exempel att kontrollera 
att ett objekt är synligt eller inte. Se Figur 3 för en illustrativ bild. 

Det har dock varit önskvärt att ta fram ett standardiserat protokoll som alla webbläsare kan 
implementera och på så vis kunna förenkla kommunikationen mellan klienten (som utför 
webbläsaroperationerna genom ett testskript) och webbläsaren. Specifikationen för ett sådant 
protokoll har tagits fram och har fått namnet webdriver (W3C 2013), dock är protokollet inte 
implementerat i alla webbläsare. De webbläsare som stödjer protokollet är i skrivande stund 
                                                        
 
11 Skapandet av acceptanstester som använder webbläsaren har en tidsåtgång som är ca 100 % högre 
än skapandet av acceptanstest som inte använder sig av webbläsaren men har lika hög täckningsgrad 
i backend-koden. Denna slutsats har tagits fram genom upprepande tidtagningar. 



 
 

 
 

27 

Chrome, Internet Explorer, Firefox och Opera, dock kräver alla dessa webbläsare tilläggsprogram 
för att protokollet skall fungera. Tilläggsprogrammen tillhandahålls antingen av organisationen som 
skapar webbläsaren eller av en tredje part. Selenium2 har utvecklats för i första hand använda sig av 
webdriver-protokollet, och för de webbläsare som inte stöder protokollet (exempelvis Safari) 
används samma teknik som för Selenium1.  

I och med att Selenium1 använder sig utav proxy injection måste Selenium1 starta en server. Denna 
server är skriven i Java vilket får till följd att en Java server måste startas innan Selenium1 går att 
använda. Dock kan Selenium2 användas helt utan Java-stöd men stöds ett mindre antal webbläsare.  

 

 
Figur 3: Arkitektur för Selenium1. Klienten skickar ett (http-) anrop till Selenium Server angående att starta upp en 
webbläsare som testskriptet skall använda sig av under testfallet. Selenium Server startar sedan den specificerade 
webbläsaren och initierar ett Javascript-bibliotek, Selenium Core, som möjliggör utförandet av diverse 
webbläsaroperationer. All trafik mellan webbläsaren och webbservern sker via en http-proxy för att enklare kunna 
kontrollera statuskoder och kan även initierar koden och skickas från webbservern till klienten. 

 

5.3.4.2 Dalekjs 
Dalekjs är precis som Selenium, ett verktyg för högnivåtestning genom webbläsare och använder, 
precis som Selenium2, webdriver-protokollet för att kommunicera med olika webbläsare. Skillnaden 
är dock att Dalekjs enbart använder webdriver-protokollet och har därmed inget beroende av Java 
eller liknande som Selenium har. Dalekjs bygger dock på Node.js och har därmed det som beroende 
(faktum är att alla testfall definieras som en Node.js modul). Detta betyder även att man enbart kan 
skriva testfall i Javascript (Node.js) något som kan betraktas som en nackdel beroende på typ av 
projekt som skall testas. Faktumet att Dalekjs enbart använder webdriver-protokollet innebär även 
att endast de webbläsare som stödjer webdriver stöds (på samma sätt som Selenium2), så som 
Phantomjs, Google chrome, Internet explorer, Firefox och Safari för Ios emulatorer.  
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5.3.5 Kommersiella tjänster 
Om man vill ha hög täckningsgrad i form av olika operativsystem och webbläsare kan det vara 
mycket resurskrävande för en organisation att själv bisitta med dessa resurser. Istället kan dessa 
resurser köpas in av kommersiella företag såsom Browserstack (Browserstack 2014) eller Saucelabs 
(Saucelabs 2014). Dessa företag erbjuder ett stort urval av webbläsare för olika plattformar och 
använder sig av webdriver-protokollet och/eller Selenium vilket gör att man enkelt kan uträtta 
befintliga testfall på deras externa testservrar. Dessutom kan exekvering av acceptanstester spelas in 
och exporteras som en videofil vilket ger möjligheten att i efterhand kunna se steg för steg över hur 
webbapplikationen beter sig under testet.  

Både Browserstack och Saucelabs ger även möjligheten att uträtta manuella tester. Detta görs 
genom att man får åtkomst till deras servrar (och därmed olika webbläsare på olika 
operativsystem/enheter) genom Adobe Flash.    

För att kunna uträtta dessa tester på en lokal version av en webbapplikation behövs dock en så kallad 
tunnel skapas mellan den lokala arbetsstationen och den externa tjänsten för att ge åtkomst av den 
lokala applikationsversion (mjukvaran som krävs för detta tillhandahålls av det externa företaget). 
Detta är självklart en ökad risk eftersom man delvis öppnar upp åtkomst för 
tredjepartsorganisationer. Både Browserstack och Saucelabs försäkrar dock, vid tidpunkten då denna 
rapport skrevs, att denna anslutning är säker och att organisationen (Browserstack eller Saucelabs) 
enbart får tillgång till den data som serveras på en specifik port samt att inga filer sparas efter att 
testerna har utförts (Browserstack 2014) (Saucelabs 2014). 

 

5.4 Continuous Integration 
Tanken med ett Continuous Integration (CI) verktyg var från början att integrera all kod som 
utvecklarna arbetade med lokalt på sina arbetsstationer till en gemensam utvecklingsserver som 
bygger projektet för att på så vis upptäcka integrationsproblem. Fokus har dock ändrats en aning 
och det stora användningsområdet är snarare att kunna utföra tidskrävande och stora tester på 
projektet. Att exempelvis kunna utföra acceptanstester genom flertalet olika enheter vilket kan ta 
lång tid men eftersom CI-verktyget i regel ligger på en annan maskin kan dessa tester ske när det 
finns resurser över, utan att ta tid från utvecklaren. Detta resulterar i att utvecklaren kan utföra en 
viss del av testerna på sin lokala arbetsstation och sedan låta CI-verktyget uträtta de mer fullskaliga 
testen (Way 2013).    

Det finns idag en rad olika CI-verktyg, så som Jenkins (Jenkins CI 2014), Codeship (Codeship 
2014), Strider (Strider CD 2014) och Travis (Travis CI GmbH 2014), bara för att nämna några. 
Något som dock saknas för dessa CI-verktyg är möjligheten att utföra acceptanstester på den 
produkt som verktyget bygger. Detta grundar sig vanligtvis i att en webbserver (tillsammans med 
övriga externa tjänster som exempelvis databaser) måste startas utifrån applikationen som CI-
verktyget bygger. Beroende på verktyg går detta att lösa genom att skapa script/tilläggsprogram.  
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6 Tillämpning och implementation 
De tidigare avsnitten i denna rapport har diskuterat hur automatiserad testning bör genomföras och 
vilka verktyg som finns till ens förfogande. I detta kapitel diskuteras hur man kan ta tillvara på den 
kunskapen och implementera en testmiljö för automatiserade tester. 

Man bör tidigt ifrågasätta vad man vill uppnå med en automatiserad testmiljö. Genom diskussion 
med Euronetics har följande krav tagits fram: 

Utvecklaren skall kunna: 

• Exekvera automatiserade acceptanstester genom webbläsare ifrån sin egen maskin samt ha 
möjligheten att exekveras testerna på en extern maskin. 

• Automatiserade tester (acceptans-, GUI- och enhetstestning) ska kunna exekveras genom 
ett Continuous Integration system. 

• Enhetstest skall kunna utföras, både för Javascript samt Python. 
• Utföra kontinuerliga prestandatester och signalera utvecklaren vid fördefinierade 

misslyckanden.  

Arbetet delades sedan in i fyra huvudkategorier: 

• Enhetstest av Python 
• Enhetstest av Javascript 
• Acceptanstestning 
• Continuous integration 
• Prestandatester 

 

6.1 Enhetstest av Python 
Att komma igång med enhetstest av Pyton är relativt enkelt med tanke på att språket har inbyggt 
stöd för enhetstestning genom bibliotek unittest. Dock kan vissa komplikationer uppstå när man 
skall mocka bort flera funktionsanrop som anropar samma funktion men som förväntar sig olika 
resultat. Betrakta Kod 21 som exempel. Funktionen DB.get_user bör returnera olika värden beroende 
på parameter som skickas in till funktionen eftersom man vill efterlikna verkligt beteende i så hög 
grad som möjligt samt för att kunna framhäva olika beteende beroende på vad funktionen 
returnerar. 

def under_test(): 
  first_user = DB.get_user(1) 
  second_user = DB.get_user(2) 
  # Do something with fist_ and second_user 
  return (first_user, second_user) 
 Kod 21 

En lösning skulle kunna vara att använda sig av Pythons egna mock-verktyg som stödjer att returnera 
olika värden från en iterator, problemet med att använda sig av en iterator är dock att argumenten 
inte tas i beaktning utan att det enbart är ordningen av funktionsanropen som har betydelse. En 
annan lösning skulle då kunna vara att ersätta iteratorn med en funktionspekare som returnerar 
olika värden beroende på argument, se Kod 22. 
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def side_effect(id): 
  if id == 1: 
    return user_one 
  if id == 2: 
    return user_two 
  
@patch('DB.get_user') 
def test(get_user_mock): 
  get_user_mock.side_effect = side_effect 
  assert under_test() == (user_one, user_two) 
Kod 22 

Nästa problem som uppstår är hur man kan lagra data som skall knytas respektive variabel som skall 
returneras av det mockade funktionsanropet (user_one och user_two för Kod 22). Det vill säga, hur 
kan man skapa ett datadrivet testskript. 

En möjlig lösning är att skapa separata JSON filer med innehåll av variabeldata som skall returneras 
vid funktionsanropet. Dock resulterar detta i att man endast kan hantera statiskt innehåll, något 
som kanske inte alltid är önskvärt. Istället kan man skapa separata Python moduler som returnerar 
den efterfrågade data. Detta kan enkelt lösas genom att ladda in den valda modulen med exempelvis 
importlib.import_module, och sedan generera data efter tycke. En enkel lösning kan betraktas i appendix 
A.III. 

För att utföra enhetstester av Python är Nose och Pythons medföljande modul: unittest två bra 
verktyg. Nose erbjuder mer funktionalitet (se kapitel 5.2), dock har unittest den mycket starka 
egenskapen att det medföljer standardbiblioteket. Valet har därför gjorts som sådan att alla testfall 
som skrivs skall vara kompatibla med unittest vilket i sin tur innebär att de är kompatibla med Nose. 
På detta vis kan testfallen utföras med unittest samt Nose men man kan samtidigt utnyttja en del av 
den funktionalitet som Nose erbjuder, så som parallellexekvering och skapandet av testrapporter. 

 

6.2 Enhetstest av JavaScript 
Javascript kan används som språk till serverprogramvaran men i detta avsnitt fokuserar enbart på 
Javascript som agerar på klientsidan. Det vill säga, det görs antagande att koden kan exekveras utan 
exempelvis Node.js eller liknande och har inga direkta anslutningar till en serverdatabas, mailserver 
eller liknande. 

Som nämnt ovan (kapitel 5.1) är det viktigt att exekvera de olika testfallen i olika webbläsare, något 
som kan ställa till problem. Med hjälp av test-runner kan en enkel server startas, som webbläsare 
sedan kan ansluta sig till för att exekvera testfallen. Problem uppkommer dock när man skall ansluta 
webbläsare på andra enheter, exempelvis om man vill exekvera testfallen genom Internet Explorer 
11 för Windows xp, Safari 5 i Mac osx eller Safari för Ios. Detta blir då ett manuellt arbete att starta 
upp respektive webbläsare på diverse olika enheter och operativsystem. Till detta finns olika 
lösningar. Den kanske enklaste lösningen är helt enkelt att kontinuerligt ha de olika webbläsarna 
igång och lyssna på servern som distribuerar testfallen. Detta är dock inte särskilt dynamiskt då 
webbläsarna ständigt måste lyssna på samma adress och port-nummer och ifall det existerar flera 
användare måste även de starta upp de olika webbläsarna för deras enhetstester. 

Ett annat alternativ är att använda sig av en test-runner som stödjer webbdriver-protokollet (W3C 
2013) (exempelvis Karma (Karma 2014)) och på så vis starta de olika webbläsarna efter behov. 
Detta är en mycket enkel lösning eftersom verktygen redan är utvecklade, dock krävs det självfallet 
att olika enheterna/operativsystemen är kontaktbara och att det på något vis finns en medlare som 
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kommunicerar med dessa enheter (se Figur 4). Detta problem diskuteras mer i nästa avsnitt (6.3). 
Ett tredje alternativ är att uträtta testfallen på sin lokala arbetsstation med de webbläsarna som står 
till befogande och sedan låta ett CI-verktyg exekvera testerna i en bredare kontext med hjälp av 
webbdriver-protokollet och exempelvis Selenium. Det man då gör är att flytta problemet, ifrån sin 
arbetsstation, till enheten som tillhandahåller CI-verktyget. 

När det kommer till att välja verktyg för att enhetstesta Javascript står valet mellan Jasmin, YUI 
Test och Qunit. YUI Test föll snabbt bort på grund utav dess sätt att definiera testfall då det anses 
vara krångligt. Både Jasmin och Qunit är bra verktyg men då Qunit saknar en del funktionalitet 
valdes Jasmin för att utföra enhetstester. När beslutet sedan skall tas i valet av test-runner-verktyg 
står Karma och Test’em som två mycket starka kandidater. Test’em är mer användarvänligt och kan 
ge bättre feedback på testresultatet men tyvärr kan Test’em upplevas som instabilt (eftersom det i 
skrivande stund kraschar mellan exekveringen av testfallen) vilket gör att Karma blir en starkare 
kandidat. Dessutom har Karma ett bredare utbud av tilläggsprogram (plugin) som gör att det är 
enkelt att integrera Karma med annan mjukvara. 

 

6.3 Acceptanstestning 
Vid acceptanstestning bör applikationen testas i de webbläsare som applikationen har som krav att 
den skall fungera i. För att kunna automatisera detta testningsmoment behövs verktyg att kunna 
automatisera webbläsare. Som tidigare nämnts (se kapitel Acceptanstestning genom 
webbläsare5.3.4), finns det olika alternativ för att lösa detta problem. Både Dalekjs och Selenium är 
bra alternativ för att kunna automatisera webbläsare ifrån ett skript som testaren skapar. Seleniums 
API har dock vissa nackdelar som ligger till Dalekjs fördel. Det är fördelaktigt att enkelt kunna 
utföra frekventa valideringar på ett så tillfredställande vis som möjligt, något som Selenium kan 
uppfattas vara något sämre på än Dalekjs då Dalekjs har fler hjälpfunktioner än Selenium. För att ge 
ett konkret exempel; om en webbsida hämtar innehåll från ett ajax-anrop och man vill försäkra sig 
om att texten ”automation” förekommer i en specifik h1-tag efter att anropet har utförts kan 
testkoden se ut enligt Kod 23 för Selenium och Kod 24 för Dalekjs. Kod 24 förutsätter dock att h1-
taggen skapas efter att texten är tilldelad, det vill säga att h1-taggen skapas efter att svaret från ajax-
anropet har mottagits. 

WebDriverWait(driver,	  5,	  0.5).until(	  
	  	  driver.find_element_by_xpath(	  
	  	  	  	  ".//h1[@id	  =	  'unique'	  and	  contains(text(),	  'automation')]"	  
	  	  )	  
)	  
Kod 23: Testfall för Selenium (Python). Letar efter det sökta elementet två gånger i sekunden under max fem sekunder. 

	  
driver.waitForElement('h1#unique')	  
	  	  	  	  	  	  .assert.text('h1#unique',	  'automation')	  
	  	  	  	  	  	  .done();	  
Kod 24: Testfall för Dalekjs (Javascript). Letar efter det sökta elementet två gånger i sekunden under max fem sekunder 
(standard värden). 
 

driver.see('automation',	  tag='h1',	  id='unique') 
Kod 25: Testfall för Selenium med hjälpfunktioner 

Fördelen som Selenium eventuellt har kontra Dalekjs är språkstödet. Selenium stöder flertalet 
programmeringsspråk medan Dalekjs enbart stödjer Javascript. Vidare är möjligheterna goda att 
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kunna skriva egna hjälpfunktioner för Selenium vilket också har gjorts som en del av detta arbete, se 
Kod 25 som exempel och appendix A.II för fullständig API-lista. Vidare är Selenium vältestat, 
något som tyvärr inte gäller för Dalekjs än så länge då det är relativt nytt verktyg. Under utvärdering 
av Dalekjs har det framkommit en del buggar av olika slag. Bland annat en allvarlig bug som 
resulterade i frekventa fel vid användning i operativsystemet Windows (32-bit) tillsammans med 
webbläsaren Internet Explorer. Buggen hade sitt ursprung i att fel mjukvara laddades in. 32-bit 
kompilerad mjukvara laddades in för 64-bit versionen av Windows och 64-bit kompilerad mjukvara 
laddades in för 32-bit versionen utav Windows. Denna bug lyckades dock elimineras och 
utvecklarna av Dalekjs informerades om denna bug och hur den gick att få bukt med. Utvecklarna 
av Dalekjs tackade och rättade till buggen samt släppte en ny version av Dalekjs.  

En viktig aspekt att ta i beaktning när det kommer till valet av verktyg är om det finns något behov 
av att kunna kommunicera med externa tjänster (exempelvis en databas) och hur man gör det på 
bästa sätt med verktyget. Dalekjs bygger på Node.js och har därmed ett brett bibliotekstöd för 
diverse protokoll. Det är viktigt att göra noggranna undersökningar innan valet verkställs eftersom 
det kan vara mycket kostsamt att byta verktyg vid en senare tidpunkt (Fewster och Graham 1999).  

På grund av att det förkommer en del defekter i Dalekjs och att Selenium har stöd för 
programmeringsspråket Python samt att Selenium har bredare användarbas och har stöd för flera 
webbläsare än Dalekjs har Selenium valts som verktyg för detta arbete.  

För att kunna uträtta acceptanstestning krävs det att alla webbläsare som man vill testa emot är 
installerade. Eftersom vissa webbläsare endast är kompatibla med vissa operativsystem innebär detta 
att man i regel måste tillgå flera olika operativsystem. Exempelvis kan man enbart installera Internet 
Explorer i operativsystemet Windows, och det är endast möjligt att installera Safari (sedan version 
5.1.8) på operativsystemet Mac osx. Genom att installera olika operativsystem och webbläsare på 
utvecklarens arbetsstation ges möjligheten att utföra testerna utan att använda sig av externa 
enheter. Detta är dock en resurskrävande lösning då det kräver att utvecklaren måste starta flertalet 
operativsystem. Att behöva starta upp flertalet operativsystem är tidskrävande och konsumerar 
mycket RAM och andra fysiska resurser. För att effektivisera detta moment bör testerna uträttas på 
en extern maskin. I Figur 4 kan man betrakta en exempelarkitektur över ett system som uträttar 
acceptanstester genom flertalet webbläsare som är placerade på olika servrar.  

  

Figur 4: Exempelarkitektur för att uträtta acceptanstesting  
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Eftersom man vanligtvis vill exekvera testfallen på utvecklarens lokala utvecklingsversion av 
applikationen kräver detta att de externa servrarna (som de olika webbläsarna är installerade på) 
också har åtkomst till denna applikationsversion. Det finns ett flertal olika lösningar för detta 
problem, bland annat kan testskripten anropa en specifik domän som är registrerad hos de olika 
enheterna i deras host-fil12. På så vis kan testfallen anropa klientens IP-nummer när testfallen 
exekveras. Denna lösning har dock vissa begränsningar som bland annat innefattar att endast en 
klient kan vara uppkopplad samtidigt mot testserven eftersom domänen enbart kan peka på ett IP-
nummer i taget. En annan lösning som finns att tillgå (och den lösning som har valts att användas i 
detta arbete) är att testskriptet anropar en specifik domän med ett specifikt port-nummer och 
genom att en ssh-tunnel skapas innan testfallen exekveras kan en Remote port forwarding skapas 
(exempelvis genom: ”ssh -R <remot-port>:localhost:<local-port> <user>@<server>”). Om man även 
lägger in att domänen som testfallen utförs emot pekar på servern som ssh-tunneln är ansluten till 
kommer alla anrop som sker mot testdomänen att först anropa den specifika servern för att sedan 
peka på klienten genom portnumret som har vidarebefordrats till klienten. Se Figur 5 för exempel. 

 
Figur 5: En användare har IP-numret 192.168.0.1 och (1) skapar en ssh tunnel som är kopplad mellan användarens 
arbetsstation och servern där Selenium är installerat, se Selenium server i figuren (exempelvis genom ”ssh –R 
8080:192.168.0.1:8080 user@192.168.0.2”). Denna tunnel vidarebefordrar en specifik port, exempelvis 8080 vilket betyder 
att alla anrop som görs mot 192.168.0.2:8080 kommer vidarebefordras till 192.168.0.1:8080. Användaren kan sedan (1) 
skicka testfallen till Selenium server som (2) distribuerar testfallen till de olika servrarna som tillhandahåller webbläsarna, 
IE7 (Internet Explorer 7) i detta fall. På denna server (IE7) utförs testerna mot domain.test:8080, denna domän slås upp i 
serverns host-fil och finner att domänen ska peka på Selenium server vilket innebär att testfallet (3) anropar Selenium 
server som i sin tur (4) anropar användarens arbetsstation tack vare vidarebefordringen av portnumret och kan nu utföra 
testerna på den lokala utvecklingsversionen.       

Vidare förekommer det även vissa komplikationer när det kommer till att använda en specifik 
databas eftersom testskripten exekveras i en annan session än vad de utförs i och har där med inget 
inflytande över webbservern och vilken databas som väljs. Lösningen som dock finns att tillgå är att 
bifoga information i http-anropet att systemet är under test. Möjliga lösningar skulle kunna vara att 
bifoga en http-header som sedan kontrolleras vid anropsmottagandet, exempelvis en kaka, alternativt 
kan man utföra domän specifika anrop, det vill säga att testskriptet anropar servern som är under 
test med en specifik domän, exempelvis domain.test. Det är dock viktigt att känna till 
säkerhetsriskerna, det bör inte vara möjligt att sätta webbapplikationen under test i produktion 
eftersom detta kan medföra att systemet öppnar säkerhetsluckor. Detta är i regel enkelt att lösa men 
ack så viktigt (exempelvis kan applikationen kompileras med specifika flaggor eller försäkra sig om 
att systemet enbart går att sätta under test vid specifika servernamn, hostname). 

 

                                                        
 
12 Filen hosts innehåller en koppling mellan ett domännamn och ett IP-nummer. Vilket gör att man 
enkelt kan para ihop ett domännamn med en specifik IP-adress. 
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6.4 Continuous Integration 
Som nämnt ovan (kapitel 5.4) finns det idag en uppsjö av Continuous Integration (CI) verktyg som 
har som uppgift att bygga och utföra tester på olika typer av applikationer. Problemet som man 
dock ställs inför är hur man skall uträtta testerna på den nybyggda programvaran och göra det 
isolerat mellan de olika testfallen.  

Att exekvera enhetstester för serverprogramvaran är i regel inga problem då de externa tjänsterna 
mockats bort. Utförandet av enhetstester av Javascript är heller inga problem då även dessa tester kan 
utföras utan externa beroenden (dock kan vissa komplikationer uppstå när det kommer till att 
uträtta testfallen i olika webbläsare, en lösning för detta kan ses under Kapitel 6.3). Problemen som 
dock kan uppstå är under acceptanstestningen, när en webbserver måste upprätthållas och även 
andra, eventuella, externa tjänster så som databas, externa API:er, mailservrar med mera, måste 
startas. 

Då flertalet CI-verktyg erhåller möjligheten att kunna exekvera egna skript kan användaren starta 
dessa verktyg som en post-process till byggandet av applikationen. Det är viktigt att ta i beaktning 
hur man ska starta exempelvis webbservern. Den första (kanske självklara) observation är att 
webbservern måste bli tilldelad en annan process än den som exekverar testfallen, vidare måste den 
startas på att sådan vis att den säkert kan avslutas när testerna är uträttade, annars finns risken att 
systemet inte kan återställas på korrekt vis vid nästa exekvering av testfallen. Detta kan dock i regel 
åstadkommas om man upprättar ett plugin till det valda CI-verktyget.  

Vid förstudien som ligger tillgrund för denna rapport undersöktes först CI-verktyget Strider (Strider 
CD 2014) som är ett projekt under öppen källkod, skrivet i Javascript (Node.js) och använder sig av 
MongoDB13 som databaslagring. Till detta verktyg skapades ett tilläggsprogram (plugin) för att 
starta upp och avsluta webbservrar och eftersom Strider har stöd för att bygga och utföra tester på 
flera olika instanser samtidigt skapades även detta plugin med tanken på att kunna starta olika 
webbservrar på olika portar. Tilläggsprogrammet är av mycket enkel natur men ack så kraftfullt; det 
bygger på att en server skall startas och servera innehållet från mappen som Strider bygger projektet 
i. Som serverprogramvara användes Pythons modul SimpleHTTPServer och startades genom ett 
skript, se Kod 26. Sedan gäller det att spara process-ID för serven så den kan avslutas efter att 
testerna är färdiga. Eftersom bash kunde användas kan man ta tillvara på att ”$!” ger process-numret 
för den senast startade processen som startades i bakgrunden (med operatorn &). Detta resulterade i 
att man kan starta och avsluta serven enligt Kod 27.   

Handler	  =	  SimpleHTTPServer.SimpleHTTPRequestHandler	  
httpd	  =	  SocketServer.TCPServer(('',	  random.randint(8000,	  8999)),	  Handler)	  
httpd.serve_forever()	  
Kod 26: server.py: Startar en enkel http-server 

grunt	  test	   	   #	  Javascript-‐enhetstest	  
python	  server.py	  &	  	   #	  Starta	  en	  enkel	  http-‐server	  
sleep	  5	   	   	   #	  Ge	  tid	  till	  att	  servern	  hinner	  starta	  ordentligt	  
python	  -‐m	  unittest	  discover	  #	  Utför	  Python-‐enhetstest	  samt	  acceptanstester	  genom	  
webbläsare	  
kill	  $!	   	   	   #	  Avsluta	  servern	  
Kod 27 

                                                        
 
13 MongoDB är en dokumentdatabas (NoSQL). Projektet har öppen källkod och är skrivet i C++. 
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Vidare gjordes även ett arbete att kunna ”paketera” Strider med ett operativsystem, VNC och 
Selenium för att enklare kunna sätta upp virtuella maskiner och för att utvecklare enkelt ska kunna 
starta en maskin med Strider och Selenium på sin egen arbetsstation. För detta används Vagrant 
som är ett verktyg för att skapa virtuella maskiner. Koden som har skrivits för detta delmoment är 
omkring 500 rader och därmed för skrymmande för att inkluderas i denna rapport14, vidare valdes 
Strider bort som verktyg på grund utav att det vid denna tidpunkt som denna rapport skrivs ej är i 
ett sådant läge att det kan beaktas som stabilt. Det förekommer flertalet defekter i verktyget, något 
som inte är önskvärt vid användning tillsammans med organisationens utvecklade, kommersiella, 
programvara. Strider är dock mycket flexibelt verktyg med goda framtidsutsikter. 

En annan möjlighet är att själv utveckla ett CI-verktyg. Något som har gjorts i samband med detta 
arbete. Verktyget skrevs i Python och använde Beanstalkd (Rarick 2013) som köhanterare. Ett CI-
verktyg är i själva verket relativt enkelt då det som huvuduppgift har att exekvera ett eller flera skript 
som bygger och utför tester på en applikation utifrån ett versionshanteringssystem. Verktyget 
byggde på att man fick registrera olika projekt som man ville bygga i en databas. I denna databas 
lagrades ett unikt ID-numer, namn och sökväg till git-repository för varje projekt. Vidare startades 
en http-server som tillhandahöll ett publikt API som kunde anropas genom ”GET /build/:id” där 
:id byts ut mot det unika projekt ID-numret. När ett sådant anrop togs emot skapades en plats i 
köhanteraren. Denna kö arbetades sedan successivt av genom att ett skript anropades med projektets 
ID-nummer. Detta skript hämtade ut projektet från dess repository och anropade ”npm install”15 
som installerar de beroende som projektet har och efter att det är klart kan ”npm test” exekveras som 
utför de definierade testfallen. 

Verktygen som användes vid testning skapade XML-filer för att sammanställa testresultatet som 
parsas och sparas i en tabell i databasen för att sedan presenteras på en webbsida. Detta projekt 
fungerar bra (för de ytterst få fall där det testades) men eftersom det redan existerar befintliga 
system, exempelvis Jenkins, som har haft flera revisioner (Github - Jenkin 2014) och som används av 
flera tusen användare (Jenkins installations u.d.) övergavs detta egenutvecklade CI-verktyg till 
förmånen av just Jenkins. 

Jenkins är ett CI-verktyg och ett projekt under öppen källkod, skrivet i Java och använder Apache 
tomcat som webbserver. Jenkins kan användas på utvecklarens egen arbetsstation, alternativt på en 
central server för att enklare kunna lastbalansera exekveringen av testfallen samt för att kunna dela 
på konfigurationen (se exempel-konfiguration i appendix A.V). Arkitekturen kan då se ut enligt 
Figur 6. 

                                                        
 
14 Koden som dock skrevs för denna inkapsling av Strider kan betraktas på följande länk: 
https://github.com/tjoskar/yalla 
15 npm är en pakethanterare för Node.js och stöder att man kan binda script till vissa kommandon. 
Vid ”npm install” kan man således binda ett skript som utför de moment som kvävs för att projektet 
skall vara möjligt att köras.  



 
 

 
 

36 

 
Figur 6: Exempel arkitektur för att uträtta acceptanstesting tillsammans med Jenkins. 

Genom Jenkins kan data samlas in från grafiska acceptanstester, enhetstester, GUI-test, 
prestandatester samt statisk analys av de olika kodfilerna och sammanställer information om hur väl 
man håller sig till en definierad standard. Jenkins arkiverar även utförandet av byggandet samt 
testutfallen vilket gör att man enkelt kan få en historik över resultatet över tid. 

 

6.5 Prestandatestning 
Vid utvecklandet av en applikation kan prestandatestning vara ett viktigt inslag. Ifall ett 
databasuppslag tar 75 % längre tid efter en förändring har skett i koden kan detta vara svårt att 
upptäcka om man är ensam användare på servern, speciellt om tiden fortfarande är försumbar vid ett 
fåtal användare. Om denna ändring sedan skeppas ut till publika servrar med hundratusentals 
användare kan däremot denna tidsökning få ödestigande konsekvenser. 

Att responstiden blir längre ju mer komplex en webbapplikation blir kan vara svårt att komma runt 
(så länge man inte utför beräkningarna hos klienten eller skalar upp serverkapaciteten). Detta 
innebär att kontinuerliga prestandatester är ett viktigt inslag för att kunna avgöra om responstiden 
ökar för snabbt vilket antingen kan betyda att det finns ett resurskrävande moment som går att 
optimera eller att serven måste skalas upp.  

Frågan är då hur man utför dessa prestandatester för att simulera riktiga användare i så hög grad 
som möjligt. Vid ett första försök startades grafiska skrivbordswebbläsare, som exempelvis Firefox, 
för att besöka en specifik sida och för att sedan mäta den tiden det tar för att utföra vissa moment. 
Dock finns det vissa svårigheter med denna metod. För det första krävs detta en stor mängd minne. 
En instans av Firefox tar ca 190 MB16 RAM och för att simulera några hundra användare skulle 
flera GB i RAM krävas, dessutom sker en del overhead som inte är intressant vid denna mätning.  

Fördelen med denna metod kan dock vara att även koden som exekveras på klientsidan mäts och att 
all statiskt innehåll hämtas, likt en vanlig användare. Webbläsare har nämligen vissa restriktioner 
när det kommer till att hämta innehåll simultant från samma server, se Tabell 1. 

 

 

 

                                                        
 
16 Egna mätningar på en Mac mini (late 2012) med Firefox v27.0.1 
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Webbläsare, version Antalet simultana anslutningar 
IE 6, 7 2 
IE 8, 9 6 
IE 10 8 
FF 2 2 
FF 3-17 6 
Opera 9 4 
Opera 10 8 
Opera 11, 12 6 
Chrome 1, 2 6 
Chrome 3 4 
Chrome 4-23 6 
Safari 3, 4 4 
Tabell 1: Antalet simultana anslutningar på samma server för olika webbläsare. Källa: (Smith 2012) 

Med denna metod skulle även HAR17-filer kunna skapas för djupgående analys över exempelvis hur 
lång tid enskilda förfrågning tar eller hur lång tid som spenderades på DNS-uppslagning kontra 
nerladdning av filer. 

Då detta var en resurskrävande process övergavs den snabbt och fokus övergick till ett liknande 
tillvägagångssätt nämligen att använda Phantomjs tillsammans med Phantomas (Brencz 2014). 
Phantomas är ett verktyg för att samla in prestandadata från webbapplikationen, se appendix A.I för 
exempelutdata. 

Minnesanvändningen minskas till ca 60 MB18 per instans (vid användning av Phantomjs istället för 
Firefox) vilket fortfarande kan anses vara för hög konsumtion (beroende på hur mycket ram-minne 
man har att tillgå, 100 instanser skulle således uppta runt 6 GB RAM) vidare utför Phantomjs en 
rad olika operationer vid uppstart vilka kräver CPU och vilket i sin tur innebär att även detta är en 
metod som är svår att genomföra i praktiken.   

Vidare undersöktes en annan metod, nämligen att utföra REST-anrop genom Curl (Stenberg 2014) 
eller likande verktyg. Den negativa aspekten med denna metod är dock att simuleringen av 
webbläsare upphör. Man kan i vilket fall skriva skript som i så hög grad som möjligt agerar som en 
webbläsare genom att exempelvis analysera responsen och göra nya förfrågningar baserat på script-, 
link- (CSS), img-taggar och liknande i svarskroppen. 

Detta kan man sedan utföra i subprocesser i valfritt språk. Det finns även möjlighet att utföra det i 
Javascript med så kallade Web Workers (W3C 2012) vilket ger möjligheten att göra mätningar 
distribuerat eller lokalt utan någon särskild programvara (mer än en Javascript imperator, så som en 
webbläsare). 

Om man enbart är intresserad av svarstiden är Jmeter (apache 2013) ytterligare ett alternativ och 
kanske det bästa. Jmeter ger möjligheten att simulera fritt antal anrop simultant (förutsatt att man 
har hårdvara som täcker resurserna) och kan även utföra vissa kontroller på svaret, exempelvis att 
vissa huvud (header) fält är satta med ett specifikt värde eller att en viss text finns att tillgå på sidan 
som man förfrågade. Jmeter har även möjligheten att omdirigera vid exempelvis 30119 svar. 

                                                        
 
17 HAR (HTTP Archive) är ett format för att övervaka och arkivera http-anrop.  
18 Egna mätningar på en Mac mini (late 2012) med Phantomjs v1.9.2 
19 http-status koden betyder: Moved Permanently och vidarekopplar mot en ny url. 
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Figur 7: Exempel data som samlats in med hjälp av jmeter. 

Jmeter kan användas likväl från ett grafiskt gränssnitt som från terminalen, detta innebär att det är 
enkelt att automatisera processen. Efter att Jmeter utför prestanda testerna skapas loggfiler som kan 
utläsas genom ett speciellt program. Antingen genom Jmeter eller genom exempelvis ett plugin för 
Jenkins, exempelvis: ”Performance” 20. 

 

6.6 Implementation 
I detta kapitel presenteras en övergripande beskrivning av den implementation som har gjorts för 
detta arbete. 

I enlighet med de argument som har presenterats i kapitel 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 och 6.5 har alla 
nödvändiga val av verktyg gjords för att skapa en heltäckande testmiljö. Denna miljö bygger på att 
man konstruerar ett nätverk med flertalet servrar som har olika webbläsare installerade. 
Anledningen till att det inte räcker med en server är för att vissa webbläsare har vissa restriktioner 
som innebär att de endast kan installeras på specifika operativsystem eller att det enbart går att 
installera en specifik version av webbläsaren på ett visst operativsystem (se kapitel 6.3 för mer info). 
Detta betyder att valet av webbläsare bestämmer antalet servrar som behövs. Tabell 2 visar vilka 
webbläsare som valts tillsammans med vilket operativsystem som används för en viss webbläsare 
samt serverns beteckning.  

 

 

                                                        
 
20 Performance är ett plugin till Jenkins för att utläsa data som Jmeter producerar. Plugnet återfinns 
på följande länk: https://wiki.jenkins-ci.org/display/JENKINS/Performance+Plugin 
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Webbläsare Operativsystem Serverbeteckning 
Internet Explorer 9 Windows 7 IE9 
Internet Explorer 10 Windows 7 IE10 
Internet Explorer 11 Windows 7 IE11-Safari 
Safari 5.1.7 Windows 7 IE11-Safari 
Chrome Ubuntu 14.04 Selenium Server 
Opera Ubuntu 14.04 Selenium Server 
Firefox Ubuntu 14.04 Selenium Server 
Tabell 2: Lista över de webbläsare och operativsystem som används, samt serverbeteckning som används för att enklare 
kunna referera till en specifik server. 

Som kan ses i Tabell 2 behövs fyra olika servrar (IE9, IE10, IE11-Safari och Selenium Server). För 
att förenkla arbete kan en fysik server skapas och sedan låta de andra servrarna vara virtuella 
maskiner. För detta har Virtualbox används som är en programvara för att virtualisera 
operativsystem (Oracle VM u.d.). Selenium Server har valts som värd server och sedan har IE9, 
IE10 och IE11-Safari skapats som virtuella maskiner. 

För de olika Windows installationerna (IE9, IE10 och IE11-Safari) har Modern.ie används som är 
en uppsättning av olika versioner av operativsystemet Windows (XP, Vista, 7 och 8) tillsammans 
med olika versioner av Internet Explorer (6 till 11) (Microsoft u.d.). Det finns dock vissa 
restriktioner för dessa Windows-versioner, bland annat får de inte vara i vila mer än några timmar i 
sträck (omkring 2-3). Detta innebär operativsystemet måste startas om med jämna mellanrum för 
att garantera att operativsystemet är tillgängligt under testerna. Eftersom alla versioner av Windows 
är installerade som gäst-operativsystem kan Virtualboxs terminalbaserade programvara användas, 
exempelvis genom: ”VBoxManage startvm IE10”. Detta kan sedan lagras i ett skript som kan 
anropas genom ett http-anrop eller genom en ssh-tunnel. Det sistnämnda alternativet har valts i 
detta arbete. 

Selenium och Jenkins installeras på Selenium Server tillsammans med webbläsarna Chrome, Opera 
och Firefox. Sedan har ett nätverk skapats mellan servrarna som liknar det i Figur 5. Alla servrar 
registrerar en domän som testfallen skall utföras emot, exempelvis domain.test i sina host-filer som 
pekar på IP-numret för Selenium Server. Detta betyder att alla anrop som görs mot domain.test 
kommer vidarebefordras till Selenium Server. Om anropen även görs emot ett specifikt port-
nummer kan dessa anrop vidarebefordras till en arbetsstation genom en ssh-tunnel. 

När applikationen skall testas finns det två olika scenarion. Det ena scenariot innebär att en 
användare testar sin lokala version av applikationen från sin egen arbetsstation och i det andra 
scenariot används ett CI-verktyg. Då användaren vill utföra testerna från sin egen arbetsstation kan 
enhetsstaterna för Pyton startas genom Nose eller modulen unittest och exekveras lämpligtvis 
genom: ”nosetests .” eller ”python -m unittest discover . '*_test.py'”. För att sedan utföra 
enhetstester av Javascript kan detta startas med hjälp av verktyget Karma genom ”karma start”. 
Olika konfigurationer kan läsas in genom att ange sökvägen till konfigurationsfilen: ”karma start 
karma-ci.conf.js”. Om ingen konfigurationsfil anges söker karma efter filen karma.conf.js i den 
aktuella mappen. 

Automatiserade acceptanstester genom en webbläsare kan enklast skapas genom att skriva dem som 
om det vore enhetstester och kan på så vis använda sig av Nose eller Python-modulen unittest för 
exekvering. För att kunna utföra de tester som kräver en webbläsares inblandning kan användaren 
antingen använda sig av de webbläsare som är installerade lokalt på arbetsstationen eller så kan 
användaren skapa en ssh-tunnel och få tillgång till de webbläsare som finns på de olika externa 
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servrarna (IE9, IE10, IE11-Safari och Selenium Server). Anslutningen och kommunikationen sker 
sedan enligt Figur 5. 

I det andra scenariot utförs dessa tester på ett liknande vis fast genom Jenkins. Enhetstesterna utförs 
även med vissa flaggor (se appendix A.V) som sparar testutfallet i loggfiler som sedan kan utläsas 
och presenteras av Jenkins vilket ger användaren en historik över testfallens resultat. 

När acceptanstesterna utförs kan det vara av intresse att se hur applikationen beter sig i olika 
webbläsare, speciellt om testfallet inte skulle lyckas. Därför har en VNC-server installeras på alla 
servrar för att kunna betrakta utfallet. Dessvärre måste utvecklaren ansluta sig till samtliga VNC-
servrar för de olika enheterna (IE9, IE10, IE11-Safari och Selenium Server) vilket självfallet inte är 
önskvärt. Detta kan vara en del i ett fortsättningsarbete; att användaren endast behöver ansluta sig 
mot en VNC-server och att alla sessioner där webbläsaren automatiseras spelas in och lagras som en 
videofil för efter beskådning.     

Prestanda testerna har valts att enbart utförs genom Jenkins, dock kan en användare starta ett 
prestanda-test genom Jenkins webbgränssnitt.  
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7 Resultat och diskussion 
I detta kapitel presenteras resultatet av detta arbete genom en diskussion. 

Målet med detta arbete är till största del att undersöka vilka problem som finns vid automatiserad 
testning av webbapplikationer. Det har visat sig att en av de största tekniska svårigheterna är hur 
man kan få stor täckningsgrad bland webbläsare för de testningstyper som kräver en webbläsares 
inblandning, exempelvis enhetstestning av klient-Javascript, acceptanstestning och GUI-testning. 
Om utvecklaren enbart intresserar sig för att utföra tester med ett fåtal webbläsare som utvecklaren 
har på sin egen arbetsstation finns det inga direkta problem om man tar tillvara på de verktygen som 
presenteras i denna rapport. Problemet uppkommer om utvecklaren vill testa koden i flera 
webbläsare än vad som finns att tillgå på utvecklarens arbetsstation eftersom utvecklaren då måste 
tillgå flera olika operativsystem. Om testaren själv tillhandahåller olika operativsystem på sin egen 
arbetsstation kommer detta innebär att tidsåtgången som testfallsexekveringen kräver bara är en 
bråkdel av den totala tidsåtgången, något som inte blir lönsamt i längden. Detta beror dels på att det 
blir kostnadsineffektivt, och dels för att testskripten tenderar att inte exekveras om det inte är 
enkelt21. 

Som tidigare har nämnts i denna rapport går det att konstruera en extern server som utvecklare kan 
ansluta sig till. Detta underlättar självfallet testprocessen, dock krävs det att den externa servern 
också har tillgång till den kod som finns på utvecklarens arbetsstation. Detta har visat sig vara 
ganska instabilt och ställer relativt höga krav på arbetsstation. Precis som all automation krävs det 
att man har definierat olika regler/protokoll för hur systemet skall uppträda vid olika situationer, 
exempelvis hur systemet skall uppträda om systemet inte kan ansluta till en tjänst över nätverket 
eller om ett IP-numer uppdateras. Om det går att definiera hur systemet skall uppträda för alla 
dessa olika situationer går det sannolikt även att införa mer stabilitet. I ett fortsättningsarbete 
rekommenderas det att titta närmare på hur man kan konstruera en mjukvaruprodukt som 
automatiskt skapar en tunnel mellan utvecklarens arbetsstation och en extern server för att utbyta 
data och kan på så vis exekvera testskript på sin lokala arbetsstation men som utförs på en extern 
server. Alternativt kan man använda sig av en kommersiell tjänst som till hög grad garanterar en 
stabilitet som kan vara svår att uppnå på egenhand – utan en stor arbetsinsats och inköp av 
materiell. Ytterligare ett alternativ kan vara att utföra testerna genom de webbläsare utvecklaren har 
att tillgå lokalt då det har visat sig att om testerna exekveras med lyckat resultat i två av de större 
renderingsmotorerna (så som Blink (Chrome, Opera), Webkit (Safari), Trident (Internet Explorer), 
Presto (Opera), Gecko (Firefox)) exekveras de även i regel med lyckat resultat i andra större 
rederingsmotorer. Detta kan man självklart inte förlita sig på och för att kunna använda sig av denna 
princip måste ett CI-verktyg eller liknande finnas på plats som utför testerna i en bredare kontext.  

En annan intressant observation som har gjorts är att även om det är enkelt att exekvera testfallen på 
sin arbetsstation betyder det inte att testfallen kommer att exekveras. Anledningen till detta lär vara 
(delvis baserat på frågor hos de anställda på Euronetics) att man anser att det inte spelar så stor roll 
om man utför testfallen på sin egen arbetsstation eller inte eftersom koden ändå kommer testas i ett 
CI-verktyg. Detta är i och för sig sant men för att kunna tillförlita sig på CI-verktyget bör det 
finnas tydliga regler på vem som skall ta på sig att eliminera defekten. Det vill säga, när det 
                                                        
 
21 Med enkelt menas att enbart behöva utföra en eller ett fåtal operationer för att kunna exekvera en 
hel testsvit. 
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uppkommer en defekt och CI-verktyget upptäcker denna så är det mycket viktigt att denna defekt 
åtgärdas och att det görs inom en så kort tidsperiod som möjligt eftersom buggrapporterna som CI-
verktyget producerar annars tenderar till att bli olästa och att verktyget tappar sin funktion.  

En annan anledning till att utvecklarna väljer att inte exekvera testfallen på sin egen arbetsstation lär 
vara att man inte riktigt vet hur man skall göra. En slutsats av denna observation är således att 
oavsett hur enkelt ett verktyg är krävs det viss undervisning. Det krävs avsatt tid för utvecklarna att 
undervisas i hur man utför testfall och varför det är bör-/skallkrav.  

 

7.1 Testningskultur 
Kulturen på arbetsplatsen har en stor betydelse när det kommer till hur applikationen skall testas. 
Utvecklarna måste ha en förståelse av varför det skall finnas en testprocess och varför det behövs 
avsatt tid för denna process. Om man inte har förståelse varför man skall uträtta något kommer 
resultatet bli sämre. 

Det krävs också en överenskommelse mellan utvecklarna när det kommer till hur systemet skall 
testas och hur kodstrukturen skall utformas, kanske framförallt vilken abstraktionsnivå som skall 
användas. Om kodstrukturen är olika för olika delar i applikationen kan det ta längre tid att ringa in 
defekter och testningen kan behövas utföras på olika vis vilket ger en allmän segregering. 

För ett projekt utan testrutiner kan resurser sparas till en början men det finns inget sätt att bekräfta 
att systemet fungerar enligt förväntan. Vidare är risken stor att det tar längre tid innan införda 
defekter upptäcks och det blir svårare att reproducera defekten. Om automatiserade testning utesluts 
måste organisationen vara beredd på att avsätta större mängd resurser för felsökning.  

 

7.2 Problem 
Vid skapandet av en central testmiljö är det viktigt att tidigt planera en övergripande arkitektur för 
hur systemet skall fungera, vilka servrar som skall ha kontakt med varandra och hur det skall skötas. 
Exempelvis hur ssh-nyklar skall distribueras och vilken hårdvara/operativsystem som behövs. Vidare 
bör diskutrymmet tas under beaktning eftersom detta annars kan ge märkliga fel och kan vara svåra 
att felsöka, något som har bekräftats av egen erfarenhet. 

Valet av verktyg har också varit en central del av denna rapport, något som är en mycket viktig 
process. Utifrån vad som har behandlats i denna rapport bör valet grunda sig i vad man vill uppnå 
med verktyget och hur enkelt det går att anpassa. Ett verktyg är sällan helt anpassat för alla typer av 
organisationer/applikationer och det krävs därför i regel en anpassning av verktyget. En annan viktig 
aspekt är vilket programmeringsspråk verktyget använder och hur bra felhantering språket och 
verktyget har. Genom tester har det visat sig att vissa verktyg (bland annat Selenium med java) kan 
producera flera hundra rader med felmeddelande när exempelvis en HTML-tagg saknas, något som 
kan försvåra arbetet avsevärt. Även snabba växlingar mellan språk kan införa vissa defekter, 
exempelvis om en utvecklare vanligtvis utvecklar i Python för att sedan snabbt göra en ändring i 
Javascript finns risken att utvecklaren inför defekter, se Kod 28 och Kod 29 som exempel. Detta är 
dock taget hur egna erfarenheter och mig veterligen finns det inte någon vetenskaplig studie som 
ligger till grund för detta påstående. 
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Verktyg för automatiserade tester inom webbutveckling är något som håller på att ökat kraftigt. 
Bara under den tid som detta arbete utformats har nya verktyg skapats. Detta innebär också att 
många av verktygen inte är stabila och dess framtid är oviss. Vissa defekter för bland annat Dalekjs 
och Strider har avlägsnats under arbetets gång av denna rapport. Detta innebär att vid valet av 
verktyg måste även dess stabilitet och tron på dess framtid undersökas. 

En annan viktig aspekt är programvarorversioner och att de är densamma på alla olika enhet som 
exekverar koden (ex. arbetsstation, testserver, produktionsserver), eftersom detta kan innebära att 
koden kan fungerar på vissa enheter men inte alla. 

if	  (error):	  
	  	  	  	  report(error)	  
	  	  	  	  rollback_db()	  
Kod 28: Felhantering i Python 

if	  (error)	  
	  	  	  	  report(error)	  
	  	  	  	  rollback_db()	  
Kod 29: Felhantering i Javascript som ej har samma flödesschema som Kod 26. I Kod 28 exekveras funktionen 
rollback_db endast om variabeln error valideras till sant. I Kod 29 däremot exekveras funktionen rollback_db oavsett värde 
på variabeln error.  

 
7.3 Kontenta 
Resultatet av denna rapport visar att automatiserade tester kan effektivisera testprocessen och att det 
finns ett stort utbud av verktyg att tillgå. Rapporten har också visat att det krävs avsatt tid för 
utvecklaren/testaren att lära sig verktyget samt mycket vilja att lära sig. Om inte viljan eller tiden 
existerar är risken stor att de automatiserade testerna slutas användas. Det har också visat sig att 
skapandet av automatiserade tester är dyrt och att de manuella testerna inte helt kan ersättas. 

Rapporten har även behandlat hur man skriver testbar kod och testfall som är robusta och därmed 
överlever vissa förändringar. Hur mycket resurser som krävs för detta är beroende på organisationen 
och deras nuvarande källkod. En annan viktig aspekt är (även här) att viljan måste finnas och 
förståelsen för varför det är fördelaktigt att skriva koden med hög abstraktion. 
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Appendix 
I detta avsnitt inkluderas material som kan vara intressant för läsaren men som är för skrymmande 
för att inkludera i rapporten. Istället har referenser gjorts i rapporten som refererar till ett specifikt 
kapitel i detta avsnitt.  

  

A.I    Exempelresultat från Phantomas 
Exempelresultat från Phantomas som är ett verktyg för att mäta prestanda hos en webbsida. Nedan 
följer ett resultat från verktyget som har anropat https://www.liu.se fem gånger.  
.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
| Report from 5 run(s) for <https://www.liu.se/?l=en> using phantomas v1.1.0                                | 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|             Metric             |     Min      |     Max      |   Average    |    Median    |   Std Dev    | 
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
| requests                       |           60 |           60 | 60.00        | 60.00        | 0.00         | 
| gzipRequests                   |            9 |            9 | 9.00         | 9.00         | 0.00         | 
| postRequests                   |            1 |            1 | 1.00         | 1.00         | 0.00         | 
| httpsRequests                  |           60 |           60 | 60.00        | 60.00        | 0.00         | 
| notFound                       |            0 |            0 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 
| timeToFirstByte                |           32 |           39 | 33.60        | 32.00        | 2.73         | 
| timeToLastByte                 |           65 |          168 | 137.60       | 151.00       | 36.90        | 
| bodySize                       |       740143 |      1157457 | 1051830.00   | 1125458.00   | 156924.12    | 
| contentLength                  |      1046364 |      1568227 | 1438176.40   | 1520303.00   | 196715.61    | 
| httpTrafficCompleted           |          923 |         5211 | 3439.60      | 4815.00      | 1953.70      | 
| ajaxRequests                   |            0 |            0 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 
| htmlCount                      |            7 |            7 | 7.00         | 7.00         | 0.00         | 
| htmlSize                       |        77895 |       103918 | 85885.60     | 80681.00     | 9898.47      | 
| cssCount                       |            8 |            8 | 8.00         | 8.00         | 0.00         | 
| cssSize                        |       117226 |       307051 | 257126.20    | 287118.00    | 70374.82     | 
| jsCount                        |           14 |           14 | 14.00        | 14.00        | 0.00         | 
| jsSize                         |       383648 |       703645 | 616186.00    | 664458.00    | 117251.59    | 
| jsonCount                      |            0 |            0 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 
| jsonSize                       |            0 |            0 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 
| imageCount                     |           19 |           19 | 19.00        | 19.00        | 0.00         | 
| imageSize                      |        78986 |        78986 | 78986.00     | 78986.00     | 0.00         | 
| webfontCount                   |            0 |            0 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 
| webfontSize                    |            0 |            0 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 
| base64Count                    |            1 |            1 | 1.00         | 1.00         | 0.00         | 
| base64Size                     |         6474 |         6474 | 6474.00      | 6474.00      | 0.00         | 
| otherCount                     |           12 |           12 | 12.00        | 12.00        | 0.00         | 
| otherSize                      |       385823 |       409439 | 399992.60    | 409439.00    | 11569.43     | 
| cacheHits                      |           18 |           18 | 18.00        | 18.00        | 0.00         | 
| cacheMisses                    |            0 |            0 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 
| cachePasses                    |            0 |            0 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 
| cachingNotSpecified            |            7 |            7 | 7.00         | 7.00         | 0.00         | 
| cachingTooShort                |           12 |           12 | 12.00        | 12.00        | 0.00         | 
| cachingDisabled                |            1 |            1 | 1.00         | 1.00         | 0.00         | 
| oldCachingHeaders              |           39 |           39 | 39.00        | 39.00        | 0.00         | 
| consoleMessages                |            0 |            0 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 
| domains                        |           13 |           13 | 13.00        | 13.00        | 0.00         | 
| maxRequestsPerDomain           |           35 |           35 | 35.00        | 35.00        | 0.00         | 
| medianRequestsPerDomain        |            2 |            2 | 2.00         | 2.00         | 0.00         | 
| DOMqueries                     |           46 |           46 | 46.00        | 46.00        | 0.00         | 
| DOMqueriesById                 |           11 |           11 | 11.00        | 11.00        | 0.00         | 
| DOMqueriesByClassName          |            2 |            2 | 2.00         | 2.00         | 0.00         | 
| DOMqueriesByTagName            |           29 |           29 | 29.00        | 29.00        | 0.00         | 
| DOMqueriesByQuerySelectorAll   |            4 |            4 | 4.00         | 4.00         | 0.00         | 
| DOMinserts                     |           30 |           30 | 30.00        | 30.00        | 0.00         | 
| DOMqueriesDuplicated           |            6 |            6 | 6.00         | 6.00         | 0.00         | 
| eventsBound                    |           98 |           98 | 98.00        | 98.00        | 0.00         | 
| globalVariables                |           40 |           40 | 40.00        | 40.00        | 0.00         | 
| globalVariablesFalsy           |            0 |            0 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 
| headersCount                   |          789 |          789 | 789.00       | 789.00       | 0.00         | 
| headersSentCount               |          177 |          177 | 177.00       | 177.00       | 0.00         | 
| headersRecvCount               |          612 |          612 | 612.00       | 612.00       | 0.00         | 
| headersSize                    |        27915 |        27917 | 27916.20     | 27917.00     | 0.98         | 
| headersSentSize                |         6914 |         6914 | 6914.00      | 6914.00      | 0.00         | 
| headersRecvSize                |        21001 |        21003 | 21002.20     | 21003.00     | 0.98         | 
| headersBiggerThanContent       |           11 |           12 | 11.20        | 11.00        | 0.40         | 
| documentWriteCalls             |            0 |            0 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 
| evalCalls                      |            0 |            0 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 
| jQueryVersion                  | 1.11.0       | 1.11.0       | NaN          | NaN          | NaN          | 
| jQueryOnDOMReadyFunctions      |            4 |            4 | 4.00         | 4.00         | 0.00         | 
| jQuerySizzleCalls              |            3 |            3 | 3.00         | 3.00         | 0.00         | 
| jsErrors                       |            0 |            0 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 
| redirects                      |            3 |            3 | 3.00         | 3.00         | 0.00         | 
| redirectsTime                  |          900 |         2983 | 1428.40      | 960.00       | 798.21       | 
| assetsNotGzipped               |           18 |           18 | 18.00        | 18.00        | 0.00         | 
| assetsWithQueryString          |            3 |            3 | 3.00         | 3.00         | 0.00         | 
| smallImages                    |           11 |           11 | 11.00        | 11.00        | 0.00         | 
| multipleRequests               |            0 |            0 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 



 
 

 
 

| timeToFirstCss                 |          335 |          443 | 368.00       | 360.00       | 38.98        | 
| timeToFirstJs                  |          465 |          589 | 537.60       | 534.00       | 43.78        | 
| timeToFirstImage               |          734 |          894 | 822.00       | 847.00       | 57.28        | 
| onDOMReadyTime                 |          389 |          577 | 501.80       | 522.00       | 69.93        | 
| onDOMReadyTimeEnd              |          434 |          631 | 547.00       | 578.00       | 73.26        | 
| windowOnLoadTime               |         3604 |         3936 | 3741.60      | 3678.00      | 141.42       | 
| windowOnLoadTimeEnd            |         3635 |         3961 | 3774.60      | 3705.00      | 141.18       | 
| timeBackend                    |            1 |            1 | 1.00         | 1.00         | 0.00         | 
| timeFrontend                   |           99 |           99 | 99.00        | 99.00        | 0.00         | 
| statusCodesTrail               | 302,200      | 302,200      | NaN          | NaN          | NaN          | 
| windowAlerts                   |            0 |            0 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 
| windowConfirms                 |            0 |            0 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 
| windowPrompts                  |            0 |            0 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 
| cookiesSent                    |            0 |            0 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 
| cookiesRecv                    |          773 |          773 | 773.00       | 773.00       | 0.00         | 
| domainsWithCookies             |            3 |            3 | 3.00         | 3.00         | 0.00         | 
| documentCookiesLength          |          183 |          185 | 184.00       | 184.00       | 0.89         | 
| documentCookiesCount           |            4 |            4 | 4.00         | 4.00         | 0.00         | 
| bodyHTMLSize                   |        20280 |        20309 | 20293.80     | 20291.00     | 12.61        | 
| iframesCount                   |            5 |            5 | 5.00         | 5.00         | 0.00         | 
| imagesWithoutDimensions        |           15 |           15 | 15.00        | 15.00        | 0.00         | 
| commentsSize                   |            0 |            0 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 
| hiddenContentSize              |           44 |           44 | 44.00        | 44.00        | 0.00         | 
| whiteSpacesSize                |         1537 |         1537 | 1537.00      | 1537.00      | 0.00         | 
| DOMelementsCount               |          274 |          274 | 274.00       | 274.00       | 0.00         | 
| DOMelementMaxDepth             |           11 |           11 | 11.00        | 11.00        | 0.00         | 
| nodesWithInlineCSS             |           19 |           19 | 19.00        | 19.00        | 0.00         | 
| localStorageEntries            |            1 |            1 | 1.00         | 1.00         | 0.00         | 
| smallestResponse               |            1 |            1 | 1.00         | 1.00         | 0.00         | 
| biggestResponse                |       142256 |       213561 | 199300.00    | 213561.00    | 28522.00     | 
| fastestResponse                |           22 |           33 | 27.40        | 29.00        | 4.59         | 
| slowestResponse                |         1557 |         3396 | 2494.40      | 2863.00      | 723.51       | 
| smallestLatency                |           21 |           33 | 26.60        | 26.00        | 4.76         | 
| biggestLatency                 |         1514 |         2880 | 2233.00      | 2263.00      | 555.01       | 
| medianResponse                 |          279 |          352 | 304.00       | 286.50       | 28.25        | 
| medianLatency                  |        233.5 |        286.5 | 258.50       | 267.00       | 20.37        | 
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------' 

 

A.II    API-lista för Selenium wrapper 
Under detta arbete har hjälpfunktioner skapats för att underlätta skapandet av acceptanstester med 
Selenium. I detta stycke återfinns en lista över vilka hjälpfunktioner som finns att tillgå. 
Funktionerna har namngetts på ett sådant vis att de skall vara lätta och läsa och förstå. Exempel: 
I.see(’some text’), I.scroll_to(5, 1), I.click(), I.die(). 

• Driver(base_url='', timeout=5, poll=0.5, delay=0, screenshot_on_failure=False) 
Konstruktor. Där timeout är den maximala tiden, i sekunder som klassen försöker finna ett 
element i DOM trädet. poll är hur ofta, i sekunder, som klassen skall göra ett nytt försök att 
hitta ett element. delay är en tidsenhet, i sekunder, som avgör hur länge klassen skall vänta 
mellan de olika operationerna. screenshot_on_failure är en boolean som avgör om en 
skärmdump skall tas vid operationsmisslyckande.   

• connect_remote(driver_name, command_executor) 
Ansluter till en Selenium server där command_executor är tillhörande adress. 
Ex: I = driver.connect_remote(’ipad’, ’http://localhost:4444’) 

• connect_local(driver_name) 
Ansluter till en lokal webbläsare genom webdriver-protokollet 
Ex: I = driver.connect_local(’forefox’) 

• get_driver() 
Returnerar den nuvarande anslutningen till webbläsaren 

• get_current_element() 
Returnerar en referens till det valda elementet 

• dump_elm() 
Skriver ut hjälpinformation om det valda elementet, så som vilken position elementet 
befinner sig på, om det är synligt eller inte, vilken storlek elementet har, vilket tag-namn 
det har, vad elementet har för id-namn och om det innehåller text.  



 
 

 
 

• take_screenshot(name=None, ext='png') 
Tar en skärmdump, om name utelämnas får bilden det aktuella klockslaget med 
sekundprecision.  

• get_alert() 
Returnerar och byter fokus till den synliga alert-rutan.  

• scroll_to(pos_x, pos_y) 
Scrollar till en specifik position, denna funktion kallas även av find_*, då en del webbläsare 
kräver att elementet skall vara synligt för att kunna väljas.  

• attr(name) 
Returnerar elementets attribut som tillhör name. 

• click() 
Utför klick-operation på det valda elementet. 

• find_by_[css|xpath|name](target, single=True, silent=False) 
Söker och väljer ett elemet genom css, xpath eller name. Då single sätts till True väljs det 
första elementet som hittas, vid False väls en lista med alla objekt som hittas. silent avgör om 
ett exception skall kastas om inget element hittas.    

• find_link_by_text(text, single=True, silent=False) 
Söker och väljer en a-tagg med tillhörande text. 

• find_by_text(text, tag="*", partial=False, single=True) 
Söker och väljer ett element av typen tag som innehållet texten text.  

• find_href(url=None, single=False) 
Söker och väljer en a-tagg med tillhörande url. 

• find_button(value, single=True) 
Söker och väljer en knapp men värdet value. 

• press_enter() 
Skickar skrivbords koden för enter. 

• select_by_text(text) 
Väljer ett val från en drop-down lista genom värdet text. 

• enter(string) 
Skickar skrivbords koderna för strängen string. 

• fill_out_textbox(input_name, string) 
Väljer en textbox genom namn och fyller den med strängen string. 

• switch_to_frame(id_name=None, class_name=None, name=None) 
Byter fokus till en iframe genom id, class eller namn. 

• see(text) 
Söker efter texten text på sidan. 

• do_not_see(text) 
Försäkrar sig om att texten text inte förekommer på sidan. 

• find_by_jquery(jquery_selector, iframe_selector=None) 
Söker och väljer ett element genom jQuery selektor. 

• sleep(sec) 
Fördröjer exekvering med sec sekunder. 

• go_to(self, url) 
Byter url. Om url inte startar med ’http://’ adderas url på base_url. 

• am_on 



 
 

 
 

Property. Returnerar den nuvarande adressen. 
Ex: assert I.am_on == ’http://google.se’   

• die() 
Stänger anslutningen till webbläsaren och avslutar testfallet. 
 

A.III    Enkel Python-modul för att skapa ett data-drivet testskript 
#	  dataset/users.py	  
def	  get():	  	  
	  	  	  	  return	  {	  
	  	  	  	  	  	  	  	  '0':	  {	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  'id':	  0,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  'username':	  'John_Doe',	  'last_login':	  now(),	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ...	  
	  	  	  	  	  	  	  	  }	  
	  	  	  	  	  	  	  	  ...	  
	  	  	  	  }	  
	  	  
#	  test.py	  
def	  load(module_name,	  key_id=None):	  
	  	  	  	  module	  =	  importlib.import_module('data_set.'	  +	  module_name)	  
	  	  	  	  return_list	  =	  []	  
	  	  	  	  data	  =	  module.get()	  
	  	  	  	  if	  key_id	  is	  not	  None:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  data	  =	  data[str(key_id)]	  
	  	  	  	  if	  isinstance(data,	  (list,	  tuple)):	  
	  	  	  	  	  	  	  	  for	  row	  in	  data:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  return_list.append(Obj(**row))	  
	  	  	  	  else:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  return_list.append(Obj(**data))	  
	  	  	  	  return	  return_list	  
	  	  
@patch('DB.get_user')	  
def	  test(get_user_mock):	  
	  	  	  	  get_user_mock.side_effect	  =	  lambda	  id:	  load('users',	  id)	  
	  	  	  	  assert	  under_test()	  ==	  expected_value	  

 
A.IV    Databas migration 
Ett förslag på hur en databas-migrerare kan implementeras 

#	  migrations/users.py	  
class	  CreateUserTable(database):	  
	  	  	  	  def	  up(self):	  
	  	  	  	  	  	  	  	  #	  Run	  the	  migrations.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  self.schema.create('users',	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  {	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  'id':	  'increments',	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  'username':	  {'type':	  'string',	  'length':	  32},	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  'email':	  'string',	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  'password':	  'string'	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  }	  
	  	  	  	  	  	  	  	  )	  
	  



 
 

 
 

	  	  	  	  def	  down(self):	  
	  	  	  	  	  	  	  	  #	  Reverse	  the	  migrations	  
	  	  	  	  	  	  	  	  self.schema.drop('users')	  
	  	  	  	  	  
	  	  
#	  migrate.py	  
def	  migrate(option):	  
	  	  	  	  if	  option	  ==	  'up':	  
	  	  	  	  	  	  	  	  for	  c	  in	  get_all_migrations():	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  if	  get_class_name(c)	  not	  in	  DB.table('migrations'):	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  c.up()	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DB.table('migrations').insert(get_class_name(c))	  
	  	  	  	  elif	  option	  ==	  'down':	  
	  	  	  	  	  	  	  	  for	  c	  in	  get_all_migrations():	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  if	  get_class_name(c)	  in	  DB.table('migrations'):	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  c.down()	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DB.table('migrations').delete().where('migration',	  get_class_name(c))	  
 

A.V    Exempel konfiguration av Jenkins 
Jenkins har flera konfigurations filer, här följer ett exempel på det skript som utför testerna av 
applikationen. 

EXIT_CODE=0	  
	  	  
#	  Activate	  python	  virtual	  environment	  
source	  ../pythonvenv/bin/activate	  
	  	  
#	  Install	  requirements	  
pip	  install	  -‐-‐upgrade	  -‐-‐requirement	  requirements.txt	  -‐q	  
pip	  install	  -‐-‐upgrade	  MySQL-‐python	  pycrypto	  python-‐dateutil	  –q	  
npm	  install	  #	  Also	  makes	  an	  “bower	  install”	  
	  	  
#	  Install	  requirements	  for	  the	  test	  suite	  	  
pip	  install	  -‐-‐upgrade	  -‐-‐requirement	  test/requirements.txt	  -‐q	  
	  	  
#	  Reload	  database	  
mysql	  -‐e	  'DROP	  DATABASE	  database'	  
mysql	  -‐e	  'CREATE	  DATABASE	  database'	  
mysql	  database	  <	  sql/dump.sql	  
python	  -‐m	  sql.migrate	  
	  	  
#	  Restart	  server	  
supervisorctl	  restart	  server	  
	  	  
#	  JShint	  
jshint	  static/javascript/*.js	  static/javascript/*/*.js	  \\	  
	  	  	  	  -‐-‐config=.jshintrc	  \\	  
	  	  	  	  -‐-‐reporter=jslint	  >	  output/jshint.xml	  ||	  true	  
	  	  
#	  Pylint	  
pylint	  -‐f	  parseable	  -‐-‐rcfile=pylintrc	  *.py	  */*.py	  */*/*.py	  |	  tee	  output/pylint.out	  >>	  
/dev/null	  
	  	  
#	  Python	  unittest	  



 
 

 
 

nosetests	  -‐-‐with-‐xunit	  -‐-‐xunit-‐file="output/py-‐unittest-‐results.xml"	  test/python/	  ||	  
EXIT_CODE=1	  
	  	  
#	  Karma	  JS	  test	  
karma	  start	  -‐-‐single-‐run	  -‐-‐no-‐colors	  test/javascript/karma.config.js	  ||	  EXIT_CODE=1	  
	  	  
#	  GUI	  test	  
nosetests	  -‐-‐with-‐xunit	  -‐-‐xunit-‐file="output/py-‐guitest-‐results.xml"	  test/gui/	  ||	  
EXIT_CODE=1	  
	  
#	  Deactivate	  python	  virtual	  environment	  
deactivate	  
	  	  
exit	  $EXIT_CODE	  
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