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Abstract

Test strategies and usage of test automation

Anna-Karin Gustafsson and Henrik Lindholm

In today’s IT world where software is constructed in a rapid pace, testing has become
a crucial area to master when testing has to be done at a greater speed. To still be
able to handle the demands of high quality software, companies have to spend more
resources on testing and introduce test automation. By automating test cases the
testers can gain time which they can spend on doing more complex testing and
thereby increase the quality of the software.

In this thesis we have helped Extenda AB, who delivers systems to retail companies,
to introduce test automation in one of their customer specific projects. This has been
done using their own in-house ”capture/replay” tool ECP (Extenda Cashier Player).

We have also derived a process that explains how Extenda can introduce test
automation on other customer projects. The test automation tool ECP has been
evaluated and we have made some suggestions on how they can improve the tool.
Besides this we have also studied what is needed to get a successful test automation.

The test cases that we thought were good to automate was their standard and
regression tests. The process we created is a guide for Extenda and contains the
necessary steps Extenda has to take and what they should consider before
introducing test automation. The evaluation showed that ECP have some flaws
regarding reliability and maintenance. Our suggestions are to expand ECP to be able
to handle false alarms and to introduce a test library to reduce maintenance costs.

Successful test automation requires, in our opinion, that you investigate which test
cases that are suitable for automation and that automation is to be taken seriously
and not something that can be done when you got spare time. Reliability is the key, if
you can’t rely on the results from the automation testers will do the test manually as
well just to be sure.
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Sammanfattning 

 

Test av programvara har i dagens IT samhälle fått en allt mer betydande roll. I och med att nya 

program utvecklas och levereras snabbare än tidigare, har testning blivit ett viktigt område att förstå 

och hantera, eftersom den nya programvaran måste testas i ett allt snabbare tempo. För att hinna 

med att leva upp till kraven på kvalitativ programvara krävs att företag lägger mer tid och resurser på 

testning samt introducerar testautomation, för att få ner utvecklingskostnaderna och höja kvaliteten 

på programvaran . Genom att automatisera en del av sin testning kan man vinna tid och låta testarna 

lägga fokus på mer avancerade tester. 

I det här examensarbetet har vi hjälpt företaget Extenda AB, som huvudsakligen levererar 

kassalösningar inom detaljhandel, att införa testautomation i deras kundprojekt m.h.a. deras 

egenutvecklade så kallade ”capture/replay” verktyg, ECP.  

Vi har även föreslagit en process som beskriver hur Extenda kan införa testautomation i sina 

kundprojekt, samt utvärderat verktyget, och kommit med förslag på förbättringsåtgärder. Förutom 

detta har vi även undersökt vad som krävs för att lyckas med testautomation i ett företag av typen 

Extenda.  

De tester som vi ansåg var lämpliga att automatisera var deras regressionstester och standardtester. 

Processen vi tog fram kan ses som en vägledning för företaget och innehåller vilka steg som man bör 

ta, och vad man bör tänka på när man inför testautomation i ett kundprojekt. Utvärderingen visade 

att ECP har en del brister som bör åtgärdas för att bli mer pålitligt och underhållsvänligt. De förslag vi 

har tagit fram är att vidareutveckla ECP för att kunna hantera ”falska alarm” och introducera ett 

testbibliotek. 

För att lyckas med testautomation anser vi att det är viktigt att man utreder vilka tester som är 

lönsamma att automatisera och att man ska se automationen som en viktig del och inte bara något 

man gör vid sidan av sin vanliga testning. Pålitlighet är ett nyckelord då det inte är värt att 

automatisera om man inte kan lita på resultatet, vilket leder till att man kommer att testa manuellt 

för att säkerställa resultatet. 
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1. Inledning 

 

Detta examensarbete har utförts av Henrik Lindholm och Anna-Karin Gustafsson som en del av sin 

utbildning till civilingenjör inom Informationsteknologi på Uppsala Universitet (2009/2010). Arbetet 

har genomförts på företaget Extenda i Stockholm där vi ingått i ett kundprojekt och behandlat ämnet 

testautomation. Nedanför beskrivs företaget kortfattat för att du som läsare ska få en bredare 

förståelse för vad företaget gör samt syftet med examensarbetet. 

 

1.1 Extenda 

Företaget Extenda är leverantör av butiksdatasystem till dagligvaruhandeln. De svarar idag för 53 % 

av den totala markanden i Sverige där några av de största kunderna är ICA, HM, Axfood, Åhléns och 

Systembolaget. Extenda finns förutom i Sverige även i 23 andra länder med ca 19000 

kassainstallationer i över 4500 butiker. 

Extenda ser testning som en viktig del av deras verksamhet och har som mål att automatisera ca 25 

% av sin testning. Företaget har idag ett egenutvecklat testverktyg, Extenda Cashier Player (ECP) som 

används till att automattesta deras kassasystem, Extenda Retail POS (Point of Sale). Med kassasystem 

menas det systemet som kassörskor använder sig av och där själva köpet sker. 

I nu läget används ECP enbart på produktutvecklingen av standardsystem, men är i framtiden tänkt 

att även användas i alla kundspecifika projekt.  

 

1.2 Syfte 

Extenda har tidigare försökt använda ECP i kundprojekt utan framgång. Syftet med detta 

examensarbete är att undersöka vad som krävs för en lyckad testautomation, dvs. teststrategi och 

att analysera och utvärdera befintligt testverktyg. Detta innefattar att utveckla ett förslag på en 

process för att införa ECP i nya kundprojekt, som sedan kan replikeras på ett enkelt sätt på alla 

marknader. 

Ett delmoment är att utvärdera existerande testverktyg, samt ge förslag på förbättringar. Syftet är att 

ge en rekommendation hur testverktyget ECP kan vidareutvecklas och därmed förbättra kvaliteten. 
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1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa vårt arbete genom att endast undersöka den specifika kundanpassning som 

vår projektgrupp arbetar med. Gällande förslag och förbättringar av ECP, har vi av tidsskäl valt att 

inte analysera programkoden för ECP, då den är starkt bunden till kassasystemet, och det skulle ta 

för lång tid att sätta sig in i bägge programmen. För en erfaren programmerare skulle det ta ca en 

månad. 

 



 9 

2. Test Automation 

2.1 Testautomation i teorin 

Traditionellt har de mesta testningen av programvara skett manuellt. Under de senare åren har 

testning och testautomation blivit allt mer viktigt för företagen då programutvecklingen har fått 

bättre hjälpmedel, och genererat mycket mer programlogik att verifiera. Detta har resulterat i att 

testarna fått mer att göra under kortare tid. 

Ofta är de manuella testerna inte så komplicerade men kan ta väldigt lång tid att utföra. Många 

tester är mer av rutinkaraktär och återkommer i varje utgåva eller version av en produkt, allt för att 

säkerställa funktion och kvalitet. För att få tid att genomföra mer avancerade tester har många 

övergått till att införa testautomation. De ska kunna utföras utanför arbetstid, om och om igen om 

det är nödvändigt. Det kan ta lång tid och mycket arbete, innan man får automatiseringen att 

fungera, och det kan vara många svårigheter på vägen. Men om man lyckas kan man vinna mycket 

tid och öka produktens kvalitet. 

Det finns huvudsakligen två olika komplimenterande vägar man kan ta när man ska införa 

testautomation, kod-driven testning och GUI-testning. Nedan reder vi ut skillnaderna mellan de 

båda. 

Kod-driven testning  

Kod-driven testning är även känt från Agil (Eng. Agile) systemutveckling och där kallas den  ”Test-

Driven Development” eller TDD. Här sker definieringen av testerna innan själva programmeringen 

eller kodningen är gjord. Man skriver automatiska enhetstester som definierar olika funktioner och 

när koden sedan uppfyller de automatiska testerna anses den klar. 

Fördelarna med denna typ av testautomatisering är att man tidigt hittar fel i programmet eftersom 

utvecklaren redan från början tvingas tänka på hur programmet ska fungera. Pålitligheten blir större 

tack vare att den täcker mer av den utvecklade koden, och de automatiska testerna exekveras under 

hela utvecklingsfasen istället för endast i slutet. 

Eftersom det ofta är utvecklaren som skriver både testfallen och programkoden kan man missa vissa 

funktioner, dvs. det kan vara så att testfallet uteblev och därmed även koden. Det är också svårt att 

testa interferens mellan funktioner, oförutsedda situationer och testa egenskaper som svarstider, 

datavolymer, många användare etc.  
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Även om fördelarna talar för denna metod så är den inte lämplig för t.ex. testning av 

användargränssnitt eftersom det är svårt att enhetstesta (Eng. Unit test) dessa då det kan krävas att 

flera funktioner testas samtidigt. 

GUI-testning  

GUI-testning innebär att man testar ett program utifrån dess användargränssnitt. Denna princip av 

testning förknippas ofta med funktionaliteten som går under beteckningen ”capture/replay”. 

Genom att manuellt utföra ett testfall och samtidigt spela in alla knapptryckningar och den slutliga 

”outputen”, dvs. resultatet, kan man sedan spela upp samma testfall igen, och då jämföra resultaten. 

Om det första resultatet är korrekt (blir en referens), men det andra resultatet skiljer sig från det 

första, så har ett fel identifierats, antingen i programmet eller i referensen. 

Varje testfall kommer att representera ett testscript som kan exekveras hur många gånger som helst 

och ingå i en större svit av andra script. Tanken är att man sedan exekverar denna svit automatiskt 

och får därefter resultatet på vilka script som lyckats eller misslyckats. 

Problemet med denna metod är att minsta lilla förändring i gränssnittet leder till att scriptet 

misslyckas även om den bakomliggande funktionen som testas fungerar korrekt. Det innebär att 

störst chans att lyckas med capture/replay är om testscripten utför regressionstester på ett stabilt 

GUI. 

Att testa mot gränssnitt eller API:er gäller samma principer även om det inte finns något egentligt 

”GUI”, utan endast funktioner som anropas och levererar svar. Här talar man om ”conformance 

testing” som vi inte kommer att ta upp i sammanhanget. 
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2.2 Allmänna frågeställningar kring testautomation 
Testautomation är ett område som många IT företag har dåliga erfarenheter av. Exempel på detta 

kan vara: 

 Automatisera, men efter första förändringen av programmet så misslyckas alla testfall som 

man ägnat många timmar att skapa, dvs. dålig investering i tid och resurser. 

 För hög ambitionsnivå, dvs. försöka att automatisera nästan allt, med resultatet blir 

överarbetat och med hög kostnad 

  Starta för sent och ägna tid bara med den automation som man har tid över till, dvs. 

ofullständig automatisering och högre kostnad än nödvändigt. 

Resultatet av dessa exempel är ofta att man ger upp automatisering av testningen och återgår till 

enbart manuella tester och försöker glömma sina ambitioner om automatiserade tester. 

För att detta inte ska hända så måste man arbeta på ett strukturerat sätt, dvs. vilka tester är lämpliga 

att automatisera, vilka tester kan antas kunna återanvändas, vilka tester ger bästa ”return on 

investments”, dvs. lönar sig. 

Nedan diskuterar vi vad som är lämpligt och lönsamt att automatisera. 

 

2.3 Vad är lämpligt att automatisera? 
Många testare har en idé om att automatisera sina tester för att minska tiden och arbetet, men 

riktigt så enkelt är det inte. Automatisering är en investering, där kostnaderna och tiden som behövs 

initialt är oftast högre än traditionell testning, men ger på längre sikt lägre kostnader och högre 

kvalitet. 

För att testautomation ska lyckas är det viktigt att ha som ambition att inte automatisera alla sina 

tester, utan de tester där man vinner mest i tid och kvalitet. En god rekommendation är att börja 

med att titta på de tester man spenderar mycket tid på, dvs. om dessa kan automatiseras kan man 

hinna utföra andra tester som annars aldrig hinns med. 

Här följer att antal förslag på vad som kan vara lämpliga att automatisera. 

Regressionstester är vanligt att börja med eftersom att de körs ofta för att kontrollera att det som 

fungerade innan, inte har slutat fungera efter att ändringar i programmet gjorts. 
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Belastningstester är en annan typ av test, där man vill skapa hög användarbelastning. Här vinner 

man på att automatisera eftersom det ofta krävs att flera hundra testare använder systemet 

samtidigt. 

Acceptancetester för programbyggen (Eng. software builds) som körs innan mjukvaran testas är 

ytterliggare en lämplig kandidat till automatisering. De körs frekvent i samband med upp och bör 

testa så många olika funktioner som möjligt men behöver inte vara så djupgående. Fördelen med 

detta är att testerna inte blir så avancerade och är därför lättare att automatisera. 

Något att tänka på är att man inte behöver automatisera ett helt test. Partiell automation kan vara 

en lösning där man automatiserar den del av testet där man vinner mest. Exempel på detta kan vara 

att automatisera körningen men lämna verifikationen för manuelltestning. 

 

2.3.1 Vad är lönsamt att automatisera? 

När man vet vilka tester som kan automatiseras är det viktigt att ställa sig frågan: Kommer vi att 

vinna på att automatisera, kvalitet och eller tid? 

Att automatisera ett test är relativt dyrt men kan löna sig i längden. En tumregel brukar vara att: 

”Testautomation tar minst tio gånger längre tid än vad det skulle ta att utföra testet manuellt” 

(Pettichord, 1996). Det är därför viktigt att satsa på tester som kommer att köras många gånger. Det 

innebär att funktionerna som testas bör vara någorlunda stabila så att de kommer att kunna fungera 

på samma sätt under en längre tid. 

För att avgöra om testet är lönsamt att automatisera kan man ställa sig följande frågor: (Marick, 

1998) 

 Hur mycket mer kostar det att automatisera ett test och köra det en gång än att köra det 

manuellt en gång? 

 Kommer det automatiserade testet hinna tjäna in den extra kostnaden innan den blir 

obrukbar? 

 Om jag automatiserar detta test vilka manuella test går jag miste om då? 

 

Det kan vara väldigt svårt att uppskatta vad man skulle tjäna på att införa testautomation i sin 

programutveckling. Ofta vill man veta annuitetskvoten (Eng. Return on Investment (ROI)) som är ett 

procenttal på vinsten av testautomationen dividerat med kostnaden för införandet.  



 13 

Problemet med denna metod är att det är besvärligt att räkna ut dessa tal vilket gör att resultatet blir 

missvisande. Ett alternativ till denna metod är att definiera vinst samt kostnad som hög resp. låg 

(Hendrickson, 2001). Man kan klassa det som hög vinst om man sparar testarna mer än 10 timmar 

per bygge, eller om man hittar allvarliga programvarufel tidigt i utvecklingsarbetet. 

Kostnaden är också olika beroende på vilka förutsättningar en organisation har. Finns redan det 

testverktyg som krävs, så kanske man ser det som låg kostnad till skillnad mot ett företag som saknar 

lämpligt testverktyg. 

Ett exempel på låg kostnad och låg vinst är enkla script (sekvens av instruktioner) för inställningar 

mm. Dessa tar inte så lång tid att skriva men de kan spara tid för testarna, så att de inte behöver 

ställa in testmiljön själva. Ett annat exempel är temporära script. När man måste hämta ut 

information från många filer, kan det gå snabbare att göra ett script som gör detta än att leta upp det 

själv. Ett sådant script är inget man sparar utan det är något som man bara behöver för stunden. 

Ett test som har låg kostnad men hög vinst är felsäkring eller såkallad ”Poka-Yoke”. När man ska gå 

igenom många filer och kontrollera att de är rätt version innan en lansering, kan det vara lätt att man 

missar en fil med fel versionsnummer. Om man istället hade skapat ett script som testade detta så 

hade felet upptäckts, vilket hade kunnat spara teamet många timmars arbete. 

En annan typ av test är datadrivna tester som har hög vinst och hög kostnad. Datadrivna tester läser 

automatiskt av en datafil som innehåller alla testvärden som ska testas. Dessa tester kräver att man 

lägger ner mer tid på strukturen för att de ska fungera. Om man senare vill lägga till flera testfall är 

det väldigt enkelt, man lägger bara in de nya värdena i datafilen. Detta sparar mycket tid för testarna 

och det behövs ingen ytterligare kunskap om hur automationen fungerar. 

Vid införandet av testautomation är det flera faktorer som tillkommer och måste räknas med inom 

ramen för den totala kostnaden. Förutom eventuella inköp av testverktyg tillkommer även 

utbildning, utveckling av testmiljön, användning och underhållskostnader.  
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2.4 Implementering av test automation 

2.4.1 Organisation och roller 

För att nå framgång med testautomation är det viktigt att det organiseras på rätt sätt och att rätt 

personer utför arbetet. Enligt (Pettichord, 1996) bör det vara en person som både har kunskap inom 

utveckling och testning. Anledningen till detta är att man måste förstå hur testprocessen går till och 

hur det är att vara testare, samtidigt som testautomationen kräver en del programmering. Personen i 

fråga måste ha god testvana och känna till hur testet ska utföras på bästa sätt. Det kan vara svårt att 

finna någon som besitter båda dessa kunskaper. Lösningen kan då vara att både testare och 

utvecklare arbetar tillsammans, även om rollerna ändå måste vara tydliga. 

Erfarenheter har visat att det inte är bra med testare som både arbetar med testautomation och 

manuella tester, eftersom dessa två inriktningar skiljer sig markant från varandra. Genom att sätta 

ihop ett team dedikerat bara till automation blir arbetet mer effektivt och lönsamt (Bach, 1995). 

En intressant fundering är: En utvecklare vill utveckla fungerande programlogik, en testare letar 

huvudsakligen programfel. Arbetet kanske verkar vara i konflikt med varandra, men notera att det är 

omöjligt att bevisa att ett icke-trivialt program alltid fungerar (enligt Gödels kända 

ofullständighetssats), alltså innebär inga fel att programmet förmodligen fungerar. Det finns mycket 

skrivet om ”0-fel strategin”, dvs. testa till det inte finns mer fel att hitta. Men i praktiken måste varje 

testning definiera när det är ”färdigtestat”. 

En annan, är att en bra programmerare oftast är kreativ, men en bra testare är oftast strukturerad. 

Olika personligheter och uppgifter, men förhoppningsfullt samma mål, dvs. att få programmet att 

fungera. 

En vanlig ansvarsfördelning i ett lite större projekt är att utvecklare utför funktionstestning, dvs. 

testar en enskild funktion, och att dedicerade testare utför systemtest, dvs. hur alla funktioner 

samverkar och gör belastningstester. Eftersom enskilda funktioner utvecklas och förändrar oftare än 

systemets funktion och egenskaper, så är det mer lämpligt att fokusera testautomation på 

systemtest än enskild funktionstest, om nu inte funktionerna är stabila och inte ändras. 

För att nå framgång med testautomation är det viktigt att de personer som är inblandade är 

engagerade, villiga att lägga ner den tid som behövs, och ha klart för sig vilka mål som ska uppfyllas 

för att säga att det är ”färdigtestat”. Det är vanligt att man ser automation som något ”trevligt” men 

inte något man direkt litar på. Man ser därför ofta till att ha en reservplan med manuella tester vilket 

antyder att man redan innan har gett upp (Pettichord, 2000, sticky minds 12/04/00). 
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2.4.2 Att investera i automatiserad testning 

Vill man att testautomationen ska fungera inte bara i ett speciellt fall utan även i framtiden, bör man 

tänka på en hållbar långsiktig strategi. Om målet endast är att få igång automationen för ett speciellt 

problem eller projekt, kommer det troligen inte att fungera på längre sikt. Vi presenterar nedan vilka 

åtgärder som kan göras för att öka chanserna för en långvarig automation (Pettichord, 1999). 

Prestanda. Det är inte en bra idé att försöka öka prestandan (Eng. through-put) på sina testsviter 

(Eng. test suites) för att få testerna att gå snabbare, eftersom det kan  komma att öka komplexiteten. 

Detta kan leda till att man får svårare att underhålla sina tester. För att undgå problemet är det 

bättre att införskaffa sig mer datorkapacitet. Ett annat sätt är att leta efter redundanta tester och 

utesluta dessa från sviten. 

Analys. Falska larm är ett problem som ofta förekommer vid testautomation. Med det menas att 

resultatet visar att testfallet misslyckades, men det visades sig senare vara ett fel i testet eller i 

inställningarna, dvs. inte i programmet eller produkten. 

Det kan vara svårt att veta om ett test som har gått igenom verkligen är ok eller inte. Om det är 

felaktigt, är det verkligen fel på programmet eller är det ett falskt larm? Det är självklart viktigt att 

man kan lita på resultatet från testkörningen. Ett sätt är att använda förutom resultaten ”Lyckas” och 

”Misslyckas” ett tredje alternativ som motsvarar resultatet ”Oklart”. I det tillståndet hamnar alla 

tester som inte startades i rätt utgångsläge. Man kan då lättare sortera ut vilka tester man vet 

misslyckas och vilka som man är osäkra på. 

Det är vanligt att man vill köra sina automatiska tester utan tillsyn, t.ex. på natten, vilket sparar tid 

och resultaten kan avläsas morgonen därpå. Problem som kan uppstå är att ett test misslyckas och 

blockerar nästkommande test, vilket innebär att automationen stannar och ingen finns närvarande 

som kan starta om. Det går att undvika detta genom att utveckla ett ”Error Recovery System”, som 

automatiskt spelar in och analyserar felet, och därefter startar om programmet. Det enda som krävs 

är att alla testfall börjar och slutar i samma tillstånd för att systemet ska veta om ett fel har uppstått 

och programmet behöver startas om, eller om det går att köra nästa testfall även om det tidigare 

misslyckades. Om denna lösning ska användas krävs det att alla testfall är oberoende av varandra, 

dvs. varje testfall måste kunna köras enskilt. 

Pålitlighet är väldigt viktigt för sin test automation. Om man inte tror sig kunna lita på resultaten från 

automationen är det ingen idé att fundera på automation överhuvudtaget, eftersom testarna ändå 

behöver utföra manuella tester för att säkerställa resultaten. 
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För att minimera påverkan av ”falska larm” är en lösning att utbilda och träna de som läser 

testrapporterna på hur man kan analyserar och förstår dem på ett bra sätt. Man kan även förbättra 

testernas felmeddelanden för att underlätta analysen. Ett vanligt sätt är att använda sig av ett tredje 

tillstånd för testet, förutom det vanliga PASS och FAIL. Detta tillstånd bör då representera de tester 

som man inte är säker på att de kördes med rätt förutsättningar. Om det visar sig att falska larm ofta 

uppstår från felaktiga inställningar, kan man låta de första testerna kontrollera dessa innan man kör 

de vanliga testerna. 

Dokumentation av testsviten är till stor hjälp om någon tar över arbetet, vilket oftast är fallet. 

Genom att veta vad som testats och vad som inte testas med kommentar om varför, hjälper framtida 

arbete. En person som inte förstår vad testsviten gör, har lätt för att överskatta dess värde. 

Svårigheter och antaganden är bra att dokumentera så att inte nästa person gör onödiga misstag. 

Underhåll av testsviter är en sak som ofta försummas och kräver mer tid än vad man normalt 

planerar för. Alla testfall bör dokumenteras noggrant och automationen måste själv bli testad och 

dokumenterad. Om det görs stora förändringar i produkten är det nödvändigt att undersöka vilken 

påverkan de har på testsviterna som en del av utvecklingsprojektet. 

Efter varje större release av en produkt är det nödvändigt att granska testsviterna för att försöka 

förbättra dem. Det innebär att hitta svagheter, ta bort redundanta testfall och eventuellt utöka med 

nya för att omfatta nya funktioner som är lämpliga att automatisera. Om flera använder sig av 

testverktyget måste möten hållas för att stämma av erfarenheter, utvecklingen av funktioner, 

dokumentationen, underhållet samt användarprocedurerna kring testsviterna. 
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3. Case study - Testautomation hos Extenda 

 

3.1 Introduktion 

Vår case study var att utvärdera Extendas verktyg för testautomation, ECP, samt att föreslå en 

process för hur de ska gå till väga för att införa testautomation i speciella kundprojekt. För att vi 

skulle kunna göra detta så deltog vi i kundprojektet Axfood, där vi fick införa automattestning med 

hjälp av vår framtagna process. 

Axfood är en koncern som innefattar ett antal dagligvaruhandelskedjor, bland annat Hemköp, Willys 

och PrisXtra. Nedan följer resultatet från vår tid i Axfood projektet. 

 

3.2 Test automation hos Extenda idag 

För närvarande är det inga kundprojekt som använder ECP för testautomation, utan det är endast 

produktavdelningen som använder ECP. Produktavdelningen ansvarar för standardversionen av 

kassan och där använder de ECP vid varje release. De har över 300 automatiserade tester som bland 

annat fokuserar på rabattberäkningar, avrundningar samt olika användarfall (Eng. use cases) tester. 

 

3.3 ECP i detalj 

Extenda Cashier Player (ECP) är ett så kallat ”capture/replay” testverktyg, som Extenda har utvecklat 

själv. Detta är verktyg för GUI-test som vi tidigare har beskrivit.. 

ECP simulerar en kassörska genom att man som testare utför ett testfall, och samtidigt spelar in det 

man gör. Programmet gör är att skapa en sekvens av aktiviteter, som definieras som ett BeanShell 

script (.bsh). Detta innehåller information om vilka kommandon/knappar som användes, samt vad 

som visades på kassans ”line display”, och hur resultatet, dvs. ”kvittot” senare såg ut. När man vill 

köra samma testfall igen, så utför ECP instruktionerna enligt scriptet och kontrollerar att resultaten 

stämmer överens med det förväntade. 

Efter varje script genereras en statusrapport som visas i fliken Test Report (se bild nedan) där man 

lätt kan se om testet lyckades eller inte. 

Man kan välja om ECP ska köra ett eller flera script i en följd, detta kallas batch mode. Om man kör i 

batch mode kommer en sammanställning av resultatet från körningen att visas under fliken Result 
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List där scripten är uppdelade i Success och Failure samt i kronologisk ordning. Varje script får även 

en Test Report där man kan se hur det scriptet klarade sig 

 

Resultat listan sparas under: 

ToolkitSDK.6.3/Internal-ToolkitSDK-6.3/Simulators/nodes/ecpclient/report 

 

3.4 Utvärdering av ECP 

En del av examensarbetet var att utvärdera testverktyget ECP. Nedan kartlägger vi fördelar och 

nackdelar med ECP inom olika områden. Utvärderingen har vi gjort i samband med att vi använde 

ECP i Axfood projektet. Vi har valt att inte analysera koden för ECP då den är starkt bunden till 

Extenda POS, och skulle då bli allt för omfattande. 

3.4.1 Utförande 

För att kunna göra en utvärdering av ECP har vi studerat och analyserat dokumentationen och 

studerat artiklar om hur denna typ av verktyg bör och ska fungera samt, vilka funktioner som är 

nödvändiga och önskvärda. Under vårt arbete i projektgruppen har vi använt ECP flitigt och samtidigt 

som vi skapat test script har vi utvärderat verktyget och dess möjligheter. 

3.4.2 ECP – allmänt och brister 

Det som skiljer ECP från ett vanligt GUI Capture/Replay (CR) verktyg är att ECP endast kontrollerar 

programmets ”output” dvs. raderna i kvittot och line display. Fördelen med detta är att ECP undviker 

den stora nackdelen som vanliga CR-verktyg har, nämligen att vara känslig för GUI förändringar. 

Detta gör att scripten som spelas in får en längre livslängd och kommer att kräva mindre underhåll. 

Nackdelen blir som en konsekvens att ECP inte kan verifiera att rätt information visas på skärmen, 

t.ex. text i terminalens fönster och måste därför testas manuellt. 
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Eftersom ECP är ett egentillverkat testverktyg av Extenda, är det utvecklat för just deras 

utvecklingsmiljö och anpassat efter deras system och behov. Detta är en fördel till skillnad från om 

man hade använt ett inköpt testverktyg, 

En nackdel med egentillverkade testverktyg är att de inte brukar vidareutvecklas eller testas när man 

väl har en fungerande version, vilket medför att eventuella programfel aldrig rättas till, och att de 

oftast blir ”omoderna”. 

Ett annat problem är support. Om man köper en produkt från ett företag så kan man få support om 

man skulle behöva det. Har man istället tillverkat programmet själv kan företaget bara få support så 

länge som den som skrev programmet finns kvar. När den personen slutar försvinner oftast 

kunskapen om programmet med denne. 

När ECP skapar script bli dessa till stor del ”hårdkodade” vilket är vanligt för många CR-verktyg. Vid 

användning av snabbtangenterna för olika kassafunktioner registrerar ECP vilken funktion som 

anropats istället för vilken tangent som tryckts. Detta gör att ECP inte är beroende av vilken knapp 

som funktionen är kopplad till, vilket är ett smartare alternativ. Tyvärr finns inte idag inte en 

snabbtangent för varje funktion vilket gör att man måste leta sig fram via paletten för att hitta rätt 

funktion. Detta i sin tur innebär att scripten kan behövas spelas in på nytt om en strukturförändring i 

palletten sker. 

Ett exempel. Ofta ”hårdkodas” automatiskt genererade script så att de registrerar vilken tangent som 

trycktes istället för vilken funktion som anropades, så är även fallet för ECP. Ett exempel på detta är 

t.ex. när man loggar in som en kassör med användarnamn och lösenord så registrerar ECP att man 

tryckte på ”tangenten 1, tangenten 5, tangenten 0, tangenten enter ” osv. Detta måste göras på alla 

script, dvs. problemet blir om man byter användarnamn eller lösenord på kassören från 150 till t.ex. 

151, då måste man ändra det i alla script. En lösning till detta är att modifiera scripten till att använda 

testbibliotek istället. Se förslag och förbättringar sid 21. 

Det är svårt att säga hur bra ECP är på att simulera en riktig användare. Den utför samma funktioner 

som en fiktiv användare, men kan inte upptäcka avvikelser från programmets normala beteende. ECP 

är även känslig för om scriptet spelas in för fort vilket kan ge följder som tidsförskjutningar, och på så 

vis ge falska larm. Med tidsförskjutningar menar vi när kassasystemet inte följer samma tempo som 

scriptet.  

3.4.3 Hantering av script 

ECP genererar scripten automatiskt när man spelar in. Fördelen med detta är att det går fort att 

skapa ett script då man som testare slipper skriva scriptet själv från grunden. Man kan i efterhand 
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modifiera scripten om det skulle behövas. Nackdelen är att automatiska script inte är lika bra och 

igenomtänkta som om man hade skrivit dem själv får grunden. 

En viktig funktion som ECP har är att varje testscript går att köra själv och i en testsvit, även om de är 

sorterade i undermappar. Det underlättar för testaren i samband med felsökning. 

3.4.4 Prestanda 

När ECP ska spela upp de utvalda scripten kan de bara köras på en kassa åt gången. Det går inte att 

använda datorn under tiden eftersom ECP kräver att kassan har fokus, dvs. kassan visas i 

helskärmsläge. Detta bör inte vara några problem då automationen kan köras under natten. 

Vi har märkt att det inte är några problem att spela upp långa testsviter, med långa menar vi ca 100 

script. Problemet är istället att varje script inte får vara för långt, då det kan uppstå tidsförskjutningar 

om den innehåller många händelser. Tidsförskjutningar i körningen resulterar i att testen misslyckas. 

3.4.5 Pålitlighet 

Resultatet som genereras av ECP är pålitligt när det är frågan om de lyckade scripten, men tyvärr 

hanteras inte ”falska larm” på ett bra sätt.  

Om en körning av ett script har misslyckats innebär det inte alltid att det är fel i programmet. Det kan 

vara resultatet av ett inställningsfel eller om ett tidigare script har misslyckats, och kassan inte har 

gått tillbaka till sitt ursprungsläge. Nackdelen med att inte på ett bra sätt hantera dessa ”falska larm” 

betyder att testarna måste undersöka varje misslyckats test, vilket blir tidkrävande. 

Då ECP är ganska känslig på tidsförskjutningar kan ett script ibland misslyckas och ibland lyckas, även 

om det är samma script och samma version av produkten som testas, dvs. beteendet är inte 

predikterbart. Det här beror på att ECP förväntar sig att resultatet av aktiviteten ska komma inom en 

viss tid. Svarar testobjektet lite för sent, så har ECP redan gått vidare till nästa del i scriptet och 

klassar det tidigare som ett misslyckande, och bidrar till ytterligare ”falska larm”. 

3.4.6 Analysering av statusrapporten 

Statusrapporten som ECP genererar är lättförståelig och man kan snabbt se var i körningen som ett 

fel har uppstått, eftersom den visar resultatet rad för rad. Färgvalet är bra, där ”röd” representerar 

FAIL och ”grön” representerar PASS, vilket gör att man snabbt kan navigera i rapporten.  

Vid exekvering av en svit delar ECP upp vilka script som lyckades respektive misslyckades. Detta gör 

resultatet mer genomskådligt och det finns ingen risk att man missar ett misslyckat script till skillnad 

från om de hade varit ihopblandade. 
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Ett problem vid testanalysen är att man inte kan se om ett misslyckat script egentligen beror på 

något annan orsak än fel i programmet. För att underlätta analysen har många CR-verktyg valt att 

använda sig av ett tredje alternativ, UNRESOLVED istället för endast det vanliga PASS och FAIL. Detta 

kan vara behändigt då det underlättar analyseringen vid problem som t.ex. följdfel (Se ”Att investera 

i automatiserad testning” sid. 14). 

3.4.7 Dokumentation 

Dokumentation om hur man använder och installerar ECP finns beskrivet i Extendas så kallade 

SDKtoolkit, som alla inom deras Intranätet har åtkomst till. Skulle man behöva installera ECP på en ny 

dator så finns den att hämta på intranätet och installationsstegen står i dokumentationen. Detta är 

bra. 

Om man däremot skulle behöva ytterligare hjälp med ECP så framgår det inte ur dokumentationen 

vem man bör kontakta, utan man får fråga sig fram bland de anställda. Detta är ok för den generella 

produkten, men svårt att hantera i kundprojekt om de är många. 

3.4.8 Användbarhet 

För den som är teknisk kunnig är det inget problem att starta upp och använda ECP. När vi för första 

gången prövade programmet förstod vi snabbt hur man spelar in och spelar upp script, eftersom 

användargränssnittet är enkelt med få intuitiva funktioner. 

En bra funktion som gör det smidigare för testaren är att man kan få statusrapporten till sin mail så 

fort testkörningen är färdig. 

Om ECP är inställt på batchmode (dvs. körning av flera script i en svit) när programmet stängs av, 

kommer den automatiskt att börja köra samma testsvit som kördes förra gången när man startar 

programmet igen. Detta kan vara irriterande för en användare om man vill byta testsvit eller göra 

något annat. Man måste då byta fokus från att vara i kassan och stoppa ECP. Det vore bättre om 

denna automatiska funktion var valfri. 

3.4.9 Annat 

Eftersom Extendas kassasystem är plattformsoberoende (programmen är implementerade med Java, 

så har de valt att även göra ECP plattformsoberoende. På det sättet kan man använda sig av ECP i alla 

kundprojekt, och inte bara i dem som använder en viss plattform.  
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3.5 Förslag och förbättringar av ECP  

 
En del av vårat examensarbete var att komma med förslag och förbättringar gällande ECP som 

testverktyg och scripten som genereras. Efter att ha läst många forskningsartiklar inom 

testautomation samt läst om andra testautomationsverktyg har vi insett att ECP saknar vissa 

önskvärda funktioner. 

Efter utvärderingen av ECP insåg vi att den saknar bra stöd för hantering av falska larm och är 

därmed inte så pålitlig eller effektiv som man skulle önska. Vi har nedan beskrivit ett antal förslag på 

hur Extenda skulle kunna vidareutveckla ECP för att bli bättre. 

3.5.1 Hantering av falska larm 

Här presenteras de förbättrings förslag vi har tagit fram gällande ECP med tanke på hantering av 

falska larm.  

Under vårt arbete i kundprojektet Axfood insåg vi att man inte fullt ut kan lita på resultatet från ECP. 

Ett script som kördes ensamt kunde ibland lyckas men misslyckas under körning i en svit. Vi lät ofta 

en testsvit köra utan tillsyn, och när vi kom tillbaka hade sviten ofta misslyckats på grund av ett 

enskilt script, vilket gjorde att alla nästkommande script också hade misslyckats. Detta blev 

tidskrävande och var irriterande. 

Något som är väldigt viktigt när det gäller testautomation är att verktyget är pålitligt, annars vill man 

utföra de automatiska testerna manuellt för att säkerställa resultatet.  För att kringgå detta ganska 

vanliga problem kan man använda sig av ett s.k. Error Recovery System (ERS). Denna lösning kan man 

själv implementera i sitt eget testverktyg (i detta fall ECP), eller investera i ett 

testautomationsverktyg som har denna funktion inbyggt. Idén är att systemet känner av om ett script 

aldrig slutfördes, och kommer då starta om testet för att undvika följdfel. 

Det som krävs för att ett ERS ska vara möjligt att implementera är följande: 

1. Varje script måste börja och sluta i samma tillstånd. 

2. Varje script måste vara oberoende av varandra. 

Kommentar till punkterna ovan: I processen för införandet av ECP har vi föreslagit att alltid börja 

varje testfall med att logga in i kassan och sluta med att logga ut. På så vis blir scripten oberoende av 

varandra och börjar och slutar i samma tillstånd, dvs. Signed Off. Detta skulle kunna göra att ett ERS 

är en lösning som kan fungera på ECP. 
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Vi har kommit fram till tre olika alternativ som Extenda kan använda sig av för detta lösa detta 

problem. Nedan följer en beskrivning av dessa som alla tre kräver att de två ovanstående punkterna 

är uppfyllda. De bygger alla på att det sker en vidareutveckling av ECP. 

Alternativ nr. 1 – Starta om kassan 

När ett script har körts klart kontrollerar ECP om kassan är i starttillståndet (dvs. utloggat läge). Om 

det är så kommer nästa script att köras precis som vanligt. 

Om kassan inte är i starttillståndet efter att scriptet har körts så ska ECP starta om kassan och koppla 

upp till den igen. Sedan fortsätter ECP köra de återstående scripten eftersom kassan nu befinner sig i 

starttillståndet.  

 

 

Alternativ nr. 2 – Avsluta köp och logga ut  

När ett script har körts klart kontrollerar ECP om kassan är i starttillståndet (utloggat läge). Är det så 

kommer nästa script att köras precis som vanligt. 

Om kassan inte är i starttillståndet efter att scriptet har körts, så ska ECP kontrollera vilket tillstånd 

man befinner sig i och beroende på situation försöka avsluta kvittot och logga ut. Ett exempel kan 

vara: 

 Kassan är inloggad men inget aktivt kvitto finns. I detta fall loggar ECP ut kassan, 

kontrollerar om kassan nu är i starttillståndet och fortsätter sedan med nästa script. 
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 Kassan befinner sig i ett aktivt kvitto. Då bör ECP avbryta kvittot genom att makulera det 

och sedan logga ut. Alternativt kan ECP betala summan på kvittot kontant istället för att 

makulera det. 

Denna lösning kräver att man ta fram olika scenarion och hur man kommer till starttillståndet från 

dessa. Här kan det vara lämpligt att begränsa tiden på hur länge man ska försöka lösa de olika 

situationerna så att man inte hamnar i en oändlig loop. Om så är fallet måste kassan startas om för 

att komma till starttillståndet. 

 

 

Alternativ nr 3 – Hantera situationen UNRESOLVED  

När ett script har körts klart kontrollerar ECP om kassan är i starttillståndet (utloggat läge). Är det så 

kommer nästa script att köras precis som vanligt. 

Om kassan inte är i starttillståndet efter att scriptet har körts så ska ECP avsluta körningen och 

markera scriptet som FAIL och de resterande scripten som UNRESOLVED. Poängen med detta är att 

statusrapporten blir lättläsligare eftersom man vet vilket script som misslyckades och gjorde resten 

av testsviten omöjlig att exekvera, samt vilka testscript som behöver köras igen. Som det är idag vet 



 25 

man inte vilket script som skapade problem, utan man måste manuellt gå igenom testrapporten över 

misslyckade script från början för att hitta den som inte hamnade i önskat sluttillstånd. Problemet är 

att det inte är säkert att det är det första misslyckade scriptet som orsakade problemet, utan vissa 

kan ha misslyckats av andra orsaker. 

 

 

3.5.2 Introducera ett bibliotek med testprocedurer (Testbibliotek) 

Ett testbibliotek används för att minska underhållskostnaderna för automatiserade GUI-testfall. 

Istället för att scripten innehåller exakta kommandon och knapptryckningar så gör man detta genom 

att indirekt skapa ett testbibliotek som innehåller alla möjliga kommandon. 

Testbiblioteket består av ett antal funktioner som man vill kunna utföra i flera testfall. Skillnaden blir 

då att man inte behöver ange exakt vad som ska göras i scriptet, utan istället anropar funktionen i 

testbiblioteket. Fördelen med detta är att om tillvägagångssättet för hur en funktion utförs ändras så 

behöver man bara ändra i testbiblioteket. Detta medför att alla script som använder den funktionen 

kommer att bli uppdaterade. Det blir därmed lättare att underhålla sina script och man kan spara 

mycket tid och arbete. 

Testbibliotek är ganska krävande att skapa och man måste fundera över vilka funktioner som bör 

läggas in. Om en funktion endast förekommer i ett få antal script är det ingen mening att lägga ner 

tid på att skapa den funktionen i biblioteket. 

Som ECP är konstruerat nu så ”hårdkodas” alla knapptryckningar som görs, istället för vilka 

funktioner som körs. T.ex. när man loggar in som kassör 150 så registrerar ECP alla knappar som 

trycks, dvs. tryck på tangent 1, tryck på tangent 5, tryck på tangent 0 osv. Detta är en stor nackdel 

och kan lätt leda till att ett script misslyckas, tex. om kassören har bytt lösenord. Just logga in kassör 
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används i alla script så om lösenordet eller kassör numret skulle ändras så skulle alla script misslyckas 

och man måste ändra i alla. Om man istället har ett testbibliotek som innehåller en funktion för att 

logga in kassören så kan alla script anropa den istället, man abstraherar tillvägagångssättet för hur 

kassören loggar in. Fördelen med detta är då att om det behöver göras ändringar i tillvägagångsättet, 

t.ex. nytt lösenord, så behöver man bara ändra i funktionen i testbiblioteket så blir alla script 

uppdaterade. 

Bilden nedan illustrerar hur scripten ser ut idag och hur de skulle kunna se ut i framtiden (höger). 
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En enklare variant på testbibliotek 

Det vore naturligtvis bra om man visste alla funktionsnamn och events som man kan göra på kassan, 

så att man kan modifiera scripten med dessa funktioner istället för tangentryckningen. I nuläget 

registrerar ECP enbart funktionsnamn om man använder snabbkommandot. En förbättring skulle 

kunna vara om ECP även känner av vilken funktion som anropas när man använder paletten. Då 

spelar det ingen roll om man ändrar flödet/platsen, men man hittar funktionen. Man blir därmed inte 

lika beroende av palettens förändringar i kassan. Däremot så måste man naturligtvis ändå testa att 

gå via paletten manuellt för att se att den inte är ”felkopplad”. 

3.5.3 Organisera script 

Ett bra sätt att hålla ordning på sina script är att lägga in alla script med Extendas versionskontroll 

(Eng. Version Control) program Perforce. Fördelen med det är att man får en bra struktur där man 

alltid använder de senaste versionerna av scripten. Om något script har ändrats kan man se när det 

gjordes, vem som gjorde det och på så vis vet man vem som gjort vad. 
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3.6 En möjlig process att för använda ECP i ett kundprojekt 
Nedan presenteras de steg som man lämpligtvis bör följa för att lyckas med att införa ett verktyg av 

typen ECP i ett kundprojekt.  

I ett kundprojekt är det viktigt att testa kundspecifika funktioner vilket inte har testats tidigare, men 

också använda testerna till att avsluta kundprojektet genom en så kallad acceptanstest (eng. 

acceptance test). En godkänd acceptanstest innebär att kunden godkänt systemet och fakturering 

kan göras. 

Den nedan beskrivna processen är allmän men för tydlighetens skull ger vi referenser till ECP. 

Processen består av följande steg.  

 

Förstudie 

Detta är första steget i processen som är till för att kunna fatta ett beslut om att ECP är värt att införa 

i projektet överhuvudtaget. Automatiska eller manuella test är huvudsakligen en fråga om hur 

kundens acceptanstest är definirat i kontraktet. 

Att förstå verktyget 

Innan man inför ECP i ett kundprojekt bör man läsa på om ECP i Extendas Toolkit & SDK. 

Informationen finner du under:  

Products  Enterprise Point of Sale  Simulators and Tools  ECP – Extenda Cashier Player 

Vad kan automatiseras? 

När man har tillräcklig information om ECP är det dags att gå igenom sina testfall och undersöka vilka 

som kan vara lämpliga att automatiseras.  
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Det kan vara bra att börja med ett fåtal enkla fall av regressions typ. 

Fokusera på script som genererar kvitton, eftersom ECP inte känner av förändringar i GUI.  

Fatta beslut 

När testfall valts ut är det dags att fatta beslut om det är värt att införa automatisering. Är testfallen 

för få eller om tiden inte räcker till kan man eventuellt snabba på processen genom att utföra 

testerna manuellt istället.  

Genomförande 
Nästa steg i processen är hur man ska gå till väga för att använda ECP i kundprojektet. Här följer en 

sekvens av aktiviteter som måste göras när det gäller att använda ett verktyg av typen ECP. 

Detaljerna försöker visa hur det i praktiken fungerar.  

Installation och förberedelser 

Här följer de steg för att installera ECP. 

1. Se till att det finns en ledig dator som är kopplad till en POS Server. 

2. Installera en stabil version av kassan på den utvalda datorn. 

3. Koppa upp kassan mot motsvarande Backoffice. 

4. Installera ECP på kassan enligt anvisningarna i Extenda Toolkit & SDK. 

5. Lägg in de testdata som behövs för de olika testfallen, så att den finns i Backoffice. Välj gärna 

Markisfiler eftersom artiklar och kunder härstammar från de filerna.  

6. Gör en totaluppdatering av kassan så all testdata finns tillgänglig. 

7. Se till att språkinställningarna är inställda på Engelska (USA). 

Gå via: Kontrollpanelen  Nationella inställningar och språk inställningar  Standarder och 

format. 

8. Ta en ”Ghost”, dvs. göra en back-up  på kassan så att man kan få tillbaka den om något skulle 

hända. 

9. Färdig. 

Skapa testscript 

Nedan följer en lista på saker man bör tänka på när man ska skapa ett testscript. 

1. Se till att du vet hur du utför testfallet på kassan. 

2. Namnge scriptet efter motsvarande manuella testfall. Detta för att underlätta förståelsen när 

rapporten kommer om vilka script som misslyckats. 

3. Se till att varje testfall får ett eget script. Detta för att få oberoende testfall och script.   

3.1. Undantag: Funktioner som är beroende av varandra bör spelas in på samma script.  
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T.ex. ”Parkera” och ”Hämta upp kvitto”, eftersom Parkera kvitto måste ske innan 

man kan hämta upp det.  

4. Vid inspelning: 

4.1. Börja alltid varje script med Sign-on och avsluta med Sign-off. På detta sätt blir varje script 

oberoende av varandra.  

4.2. Om någon/några artiklar lagts till på kvittot, se då till att betala innan utloggning. 

4.3. Om du i testfallet får välja om du vill lägga till en vara eller ej så kan vi rekommendera att 

lägga till den och betala. På så vis kan man lättare upptäcka om fel funktion anropats. 

4.4. Tänk på att spela in scriptet i lagom takt, varken för snabbt eller för långsamt då ECP är 

ganska känslig. 

Organisera testscript 

Det finns flera olika sätt att organisera scripten på. Eftersom ECP klarar att hantera undermappar, 

kan det vara bra att sortera scripten i en trädstruktur av mappar, där varje mapp innehåller en typ av 

testfall som i sin tur kan innehålla flera olika script. På det sättet har man en mapp för alla script som 

sedan kan brytas ner och köras i mindre sviter. 

Spela upp testscript 

Scripten kan antingen spelas upp var för sig eller som en testsvit. För att köra en testsvit måste ECP 

ställas in i Batch mode som kan göras på två olika sätt: 

1. Ändra i Properties-filen innan ECP startas upp. Properties-filen med en förklarande readme-fil 

hittas genom sökväg:  

C:\ToolkitSDK6.3\internal-ToolkitSDK-6.3\simulators\nodes\ecpclient  

2. Starta upp ECP. Välj: Execute in Batch mode under fliken ECP Client. Därefter väljer man den 

mapp med script som ska testas. 

 

Viktigt att tänka på:  

 Om alla script som spelas upp misslyckas på sista ”Line display”-raden, kan det bero på att 

man använder en modifierad version av Line display. Problemet kan lösas genom att 

kommentera bort den i bsh-filen. 

 Kör sign-off, sign-on och kontant betalning innan de andra scripten körs. Då vet man att de 

funktionerna fungerar annars kommer alla andra script att misslyckas. Detta eftersom att 

dessa funktioner används i nästan alla script, för att kunna skapa oberoende testfall. 
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Analysera testresultatet 

En nödvändig del av arbetet efter att scripten är inspelade och testade är att kunna läsa av och tolka 

resultatet. Nedan förklaras hur vi tycker att resultatet av ECP ska tolkas. 

Läsa av resultat  

Resultat av senast körda script visas under fliken Test Report i ECP. Om man väljer att flera script i en 

följd (Batch mode) visas en sammanställning av resultatet under fliken Result List, där scripten är 

uppdelade i Success och Failure samt i kronologisk ordning. Resultat listan finner man även genom 

sökvägen: ToolkitSDK.6.3/Internal-ToolkitSDK-6.3/Simulators/nodes/ecpclient/report 

Tolkning av resultat 

ECP jämför enbart det skrivna kvittot och Line display rad för rad. Detta innebär att ECP inte 

kontrollerar popup-fönster och förändringar i GUI. 

Förutom funktionsfel kan ett test misslyckas av andra orsaker. Man måste därför tänka på följande 

vid tolkning av resultatet: 

 Vid körning av en länge testsvit kan det ske en tidsförskjutning som leder till att testet 

misslyckas. Detta behöver inte betyda att det är något fel i funktionen och man kan lätt se 

detta på resultatet att ECP gör på rätt sätt men för snabbt eller för långsamt. 

I detta fall bör scriptet enskilt testas innan slutsats om funktionsfel tas. 

 Om ett fel uppstår tidigt i ett script kan det medföra att det ser ut som om allting efter 

felet misslyckas, även om det bara är ett litet fel i början.  

 Om väldigt många script misslyckas kan det bero på att Sign-on-, Sign-off- eller Tender 

Cash-funktionerna inte fungerar då nästa alla script bygger på dessa. 

Distribution av testresultat 

ECP har en funktion för att skicka resultatet via mail. Detta måste göras innan scripten spelas upp.  

För att aktivera denna funktion:  

1. Gå till fliken: ECP Client  Set up Email. 

2. Fyll i nödvändig information. 

3. Välj: Enable Email under fliken ECP Client. 

 

Dokumentation 

En mycket viktig del av processen är dokumentation så någon annan kan ta över arbetet.  
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Testmiljön 

Det är bra och nödvändigt att dokumentera vilken version av kassan som scripten spelats in på. 

När scripten dokumenteras är det viktigt att ta med alla testfall i den kategori som valts ut, t.ex. 

standard testfall, så att man vet vilka testfall som inte automatiserats och varför. Detta spara tid om 

någon vill spela in flera script eftersom man inte behöver analysera testfallen igen. 

Exempel: 
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3.7 Införandet av ECP i Axfood projektet 

Här har vi använt oss av processen som vi tog fram och beskrev ovan.  

Förstudie 

Information 

Innan vi kunde börja spela in script och införa automattestning i Axfood-projektet var vi tvungna att 

lära oss mer om ECP. Vi läste den dokumentation som fanns och bekantade oss med programmet. 

För att kunna spela in script var vi även tvungna att lära oss kassan och dess funktioner samt bekanta 

oss med Quality Center . som är det verktyg som Extenda använder sig av för att dokumentera och 

hålla ordning på sina tester/testfall. 

Vad kan automatiseras 

När vi blivit kunniga på området och förstod hur programmet fungerade var det dags att ta fram 

testdata och välja vilka script som skulle automatiseras. Här fick vi även hjälp av Axfoods 

projektgrupp att förstå de olika testfallen och vilka som var viktiga för dem. 

Steg 1 ansåg vi var att börja med Axfoods Regression Basic Flow eftersom de sällan ändras och körs 

ofta.  

Steg 2 var att automatisera Axfoods Standard testfall. 

Fatta beslut 

Vi ansåg att det skulle bli lönsamt för Axfood att automatisera de tester vi valt ut då det sparar en hel 

del tid för projektgruppen. Tiden de tjänar kan de istället lägga på att göra mer avancerade tester 

som ECP inte klara av.  

Vi hade som ambition att spela in så många testfall som möjligt, men det finns vissa som vi valde att 

inte automatisera. De är synliga i Excel dokumenten ECP script–Axfood–Standard.xlsx och ECP script–

Axfood–Regression Basic Flow.xlsx, och är finns i kolumnen Comments 

Genomförande 

Installation och förberedelser 

ECP hade redan installerats, men vilket testdata som skulle användas var inte bestämt. Vi började 

med att använda några få testartiklar (dvs. varor som man kan köpa i kassan) men insåg snabbt att vi 

behövde fler än dem som fanns, så vi övergick till att använda testdata från Extenda Testdata Version 

1.13. 
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Redan tidigt upptäckte vi att ECP inte fungerade som det skulle vilket senare visade sig vara på grund 

av språkinställningarna. Språket ändades från Svenska till Engelska (USA). 

Spela in script 

De exempel på script som spelades in var baserade på Axfoods Regression Basic Flow och Axfoods 

Standard testfall. 

Scripten spelades in på version 2.6.0.5 av kassan och är namngivna med beskrivande namn som 

motsvarar samma manuella test i Quality Center. 

Eftersom att ECP är ganska känsligt med avseende på längden av scriptet så bör man undvika att 

spela in allt för långa script. Om scriptet blir för långt finns det en stor risk att resultatet från ECP 

kommer att bli förskjutet i tid  och då misslyckas testet ofta. 

Vi såg till att alla testfall fick ett eget script enligt punkt 2.2 i Processen för införande av ECP i 

kundprojekt. Däremot fanns vissa beroenden mellan olika testfall. Dessa valdes att spelas in på 

samma script och presenteras nedan. 

 Sign-on-Sign-off 

Anledning: Eftersom varje script alltid börjar med Sign-in och avslutas med Sign-off blir det 

konstigt att göra dessa testfall var för sig. 

 Suspend-Retrieve-Order 

Anledning: Ett kvitto måste skapas och parkeras innan det kan hämtas upp. Om Suspend 

Order misslyckas, eller spelas upp efter Retrieve Order, kommer den senare alltid misslyckas. 

I och med att dessa testfall är i samma script minimeras risken för att Retrieve Order 

misslyckas i onödan. 

 Payment On Account–Tender Organizational Charge 

Anledning: Kunden som ska handla på kredit behöver göra en kundinsättning innan så att 

denne har kredit att tillgå. Om Payment On Account misslyckas eller spelas upp efter Tender 

Organizational Charge kommer den senare kanske misslyckas. I och med att dessa testfall är i 

samma script minimeras risken för att Tender Organizational Charge misslyckas i onödan. 

I alla Tender Organizational Charge sker en insättning för att lösa detta problem.  
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Organisation av script 

Vi valde att organisera scripten som en trädstruktur av mappar. I Regression Basic Flow-mappen 

används inte undermappar då det endast är ett script per typ av testfall, samt att man troligen 

kommer vilja köra alla dessa i en svit. 

Bilden visar en del av hur strukturen ser ut: 

 

 

Spela upp script 

När de första färdig inspelade scripten spelades upp uppstod problem med ECP och Line display. Det 

visade sig att Axfoods Line display skilde sig från standard varianten. Detta gjorde att vi behövde 

kommentera bort sista Line displayen i varje script för att få det att fungera. 

Lösningen av problemet var inte optimalt men alla i projektgruppen tyckte att det var den bästa 

lösningen. 

Analys 

När vi testade våra script insåg vi att ECP kan fungera olika från gång till gång. Vid körning av fler 

script i en svit kan en tidsförskjutning uppstå med om sedan scriptet körs enskilt fungerar allt bra. 

Ofta är det de längre scripten som misslyckas på grund av detta, som t.ex. Parkera och hämta upp 

kvitto. 

Om man märker att det alltid är samma script som misslyckas anser vi att dessa borde plockas bort 

och testas manuellt istället. 
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En del av de script som vi har valt att göra innehåller popup-fönster, som ECP inte klarar av att 

jämföra. Vi menar att om ett sådant script får ett korrekt kvitto så borde det vara godkänt eftersom 

att det man har matat in i dessa fönster har genererat rätt slutresultat. Däremot kan det vara så att 

texten i dessa fönster är felaktiga. 

För information om tolkning av resultat se Processen för införandet av ECP i kundprojekt s. 27. 

Dokumentation 

Testmiljö 

Scripten spelades in på version 2.6.0.5 av Willys kassan. 

Scripten 

I Excel dokumenten ECP script–Axfood–Standard.xlsx och ECP script–Axfood–Regression Basic 

Flow.xlsx finns testfallen från Axfoods Regression Basic Flow och Axfoods Standard. Dessa testfall är 

hämtade från Quality Center: 

(Test Lab  Axfood  Axfood POS 2.6  POS) där Axfood samlar sina testfall. 

I dessa dokument kan man få informationen om följande: 

 Vilka av testfallen som kan automatiseras 

 Vilka av testfallen som har automatiserats 

 Vilka testfall som inte kan automatiserats och varför 

 Vilka testfall som kan automatiseras men som inte har gjorts och varför 

 

Användning 

För att underlätta för projektmedlemmarna i Axfood så skrev vi ner en steg-för-steg lista för hur man 

smidigt använder ECP dagligen. Se dokumentet Att använda ECP.pdf . 
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4. Metodbeskrivning 

 

För att kunna utföra vårt examensarbete har vi på olika sätt skaffat oss nödvändig information för att 

lösa de uppgifter som arbetet krävde. Vi går här igenom vilka tillvägagångssätt som vi har använt oss 

av inom områdena planering, informationsinsamling, praktisk användning och verklighetsanknytning. 

 

4.1 Planering 

Vi har under hela examensarbetet fört en loggbok där vi skrivit ner dag för dag vad vi har arbetat 

med samt vilka problem som uppstått. Inför varje ny vecka har vi tillsammans skrivit ner vilka mål vi 

hade för kommande vecka och vad som skulle prioriteras. 

Varje eftermiddag innan vi lämnade kontoret gjordes en plan för den kommande dagen, så att vi 

visste vad som skulle göras. 

Då vi ingick i Axfoodprojektet deltog vi i deras så kallade Scrum-morgonmöten där vi varje dag 

presenterade hur vi låg till med arbetet, om vi hade några problem och vad vi planerade att göra 

under dagen. 

 

4.2 Informationsinsamling 

Innan vi kunde börja med det praktiska utförandet behövde vi läsa in oss på området 

testautomation. Det gjorde vi genom att studera olika artiklar och referenser. 

Genom Extendas testexperter fick vi vägledning om vilka forskare och ledande ”thought-leaders” 

som var aktuella inom ämnet, samt en genomgång av företagets teststrategi. Detta resulterade i att 

vi under ett antal veckor sökte väsentliga forskningsartiklar och studerade dem i detalj.  

Under samma period fick vi lära oss Extendas kassasystem och hur deras verksamhet fungerade, för 

att vi skulle få en bra överblick.  

Vi läste även dokumentationen kring Extendas kassasystem POS och deras testverktyg ECP. 

Vi hade också en diskussion med ett annat internationellt företag, och deras teststrategier. Vi fick 

rekommendationer om ytterligare referenser att studera.  
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4.3 Praktiskt användning 

För att kunna förstå kassa och kunna utföra effektiva automattester övade vi mycket på hur kassan 

fungerade. Eftersom vi ingick i ett projekt med erfarna testare kunde vi föra en diskussion om hur vi 

kunde gå vidare med vårt arbete.  

En stor del av vårt examensarbete innebar att lösa en praktisk uppgift åt Axfood projektet då vi ingick 

i deras projektgrupp och arbetade mycket med att skapa testscript. 

  

4.4 Verklighetsanknytning 

För att ytterliggare koppla examensarbetet till verkligheten blev vi medlemmar i organisationen SAST 

(Swedish Association for Software Testing). Under denna period deltog vi i en av deras konferenser, 

där vi under en hel dag fick lyssna på intressanta föreläsningar och diskussion med tema ”Framtidens 

testorganisation”. Tyvärr kostade det pengar som en fattig student har problem med ;-). Men det var 

lärorikt och gav en bredare vy av vad testning handlar om. 

Vi har också diskuterat testning i allmänhet och speciellt vad som är lämpligt att automattesta med 

en representant för ett stort svenskt IT företag. 

 

4.5 Annat 

Parallellt med examensarbetet läst vi en kurs inom testmetodik på Uppsala Universitet för att få en 

bredare syn på testning.  
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5 Resultat 

 

Genom vårt examensarbete har vi lärt oss mycket kring test och testautomation, både genom att läsa 

betydande forskningsartiklar och att arbeta med praktiska problem på ett företag.  

Vi har fått praktisk erfarenhet av att arbeta i ett riktigt kundprojekt, vilket är något som vi värderar 

högt och är glada över att vi hade möjligheten till.  

För att lyckas med testautomation har vi märkt att det är viktigt att ha ett bra samarbete i 

projektgruppen, och att testningen har hög prioritet och fokus. Alla bör vara insatta i problematiken 

att leverera en programvara med kvalitet och vilja automatisera testningen av samma anledning, allt 

för att underlätta processen och korta ner tiderna och minska kostnaderna. 

En anledning till att många företag har problem med testautomation är att de lägger ner för lite tid 

och resurser på testning. Ofta är det endast ett fåtal personer som är insatta på området, och om 

dokumentationen är ofullständig så försvinner kunskapen med personen om denne slutar på 

företaget. Därför var det viktigt för oss, i vår del av ett kundprojekt, att hela tiden dokumentera och 

vara så noggranna som möjligt, då Extenda kommer att ta över vårt arbete utan att vi kommer att 

finnas till förfogade.  

Efter att ha utfört en utvärdering av Extendas testautomations verktyg kan vi konstatera att ur deras 

situation är ECP ett bra verktyg, som med lite förbättringar kan bli väldigt användbart eftersom det är 

specialanpassat till deras system och kassa. Vi rekommenderar Extenda att vidareutveckla ECP med 

ett ”error recovery system” så att verktyget blir mer pålitligt och effektivt för testare. För att 

underlätta underhåll av scripten anser vi att man bör satsa på ett testbibliotek. 

För att Extenda ska kunna införa testautomation med ECP i flera av deras kundprojekt så har vi även 

tagit fram ett förslag på en process för hur de ska gå tillväga steg för steg. Detta för att det ska gå så 

smidigt som möjligt och att automationen ska bli hållbar för framtiden. 
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6 Analys och diskussion 

 

Här för vi en diskussion hur väl uppgiften har lösts och vilka problem vi har stött på under tidens gång 

samt våra erfarenheter från att delta i ett riktigt kundprojekt i ett företag.  

Från de förutsättningarna vi hade, anser vi att uppgiften har lösts på ett bra sätt med undantag för 

vissa problem som beskrivs nedan.  

Innan vi började med testautomationen i kundprojektet kände vi oss väl pålästa inom ämnet, och en 

fördel som vi hade var att Anna-Karin under flera år använt kassasystemet på sitt tidigare arbete och 

kunde alla funktioner utantill. 

En kritik som kan riktas mot vårt arbete är, som vi beskriver i ”Frågeställningar kring testautomation”, 

är att testautomation bör utföras av erfarna testare som ha god kännedom av systemet. Å andra 

sidan kunde vi genomgående diskutera och få hjälpa av erfarna testare i projektgruppen som alltid 

ställde upp om vi hade några problem.  

Fördelen med att vi fick ingå i ett riktigt kundprojekt, förutom att de kunde hjälp oss, var att alla i 

projektet var intresserade av vårt arbete eftersom vi gjorde något som var användbart för dem. 

Detta gjorde att vi kände oss mer delaktiga i projektet och att det vi gjorde faktiskt betydde något.  

Från början var planen att även undersöka hur Extenda skulle kunna testa deras så kallade ”Selfscan 

produkt” ut ett testautomationsperspektiv, vilket vi inte hann med.  

Några faktorer som bidrog till att tidsplanen inte kunde hållas var att vi från början inte hade tillgång 

till någon kassastation där vi kunde utföra testscript med hjälp av ECP. Det hände att vi glömde ta 

backup på scripten, som senare gjorde att vi fick spela in dem igen, eftersom de försvann då vi var 

tvungna att uppdatera kassan eller att någon lånade vår kassa. Vissa dagar behövde ett annat företag 

låna vår kassa vilket gjorde att vi hamnade efter tidsmässigt. Trots att vi inte hann med allt som var 

planerat ansåg vår handledare att så länge som vi utförde den första delen av uppgiften rörande POS 

och ECP så var de nöjda med vårt arbete. Kanske var tidsplanen lite väl optimistisk.  

Om vi hade haft mer tid skulle vi ha kunnat prata mer med experter inom området, och andra företag 

som är i samma situation. Det hade också funnits andra vägar att gå för att söka information, istället 

för att endast läsa forskningsartiklar i ämnet. I och med detta exjobb blev vi begränsade till ett 

företag, även om företaget på ett bra sätt representerar ett ”litet” företag, så skulle vi om vi hade tid 

velat jämföra hur det är i ett större företag, där vi tror att testning har ett mycket mer fokus.  
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Vi skulle också vilja diskutera och förstå hur testning, programvarukvalitet och kostnader är 

relaterade, dvs. hur länge testar man och varför. 
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 Bilaga 1 Axfood - Regression Basic Flow 

Nedan listas de testfall som är automatiserade med ECP. 
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Bilaga 2 Axfood - Standard 

Nedan listas de testfall som är automatiserade med ECP. 
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Bilaga 3 

Att använda ECP 

Stegen nedanför beskriver hur man ska gå till väga för att använda ECP. Alla steg behöver inte göras 

varje gång. Steg 4-6 görs bara då en annan emailadress eller andra script ska köras än vad som kördes 

senast.  

1. Ghosta till rätt kassa, om det behövs. 

 

2. Starta upp kassan.  

Sökväg: Extenda\AxPOSClient\nodes\clientecp  ant run 

 

3. Starta upp ECP.  

Sökväg: C:\ToolkitSDK6.3\internal-ToolkitSDK-6.3\simulators\bin  ecpclient_run 

Tryck på connect knappen.  

 

4. Fyll i email om man vill kunna få rapporten skickad till sin mail.  

Hittas under fliken: ECP Client  Set e-mail details 

 

5. Välj att köra i batchmode. Betyder att flera script kommer att köras efter varandra.   

Hittas under fliken: ECP Client  Execute in batch mode 

I fönstret som kommer upp väljer du vilken mapp med script som ska köras av ECP.  

 

6. ECP börjar köra scripten. Tänk på att det inte går att använda datorn medans ECP kör scripten. 

 

7. Resultaten skickas till den valda emailadressen. Om ingen emailadress valts hittar man resultatet 

under:  

C:\ToolkitSDK6.3\internal-ToolkitSDK-6.3\simulators\nodes\ecpclient\report 

 

Alternativ till steg 4-6: 

Val av email/script/batchmode kan göras i Properties-filen istället för i programmet innan ECP körs. 

Där finns även en readme fil som förklarar de olika raderna i Properties-filen.  

Sökväg: C:\ToolkitSDK6.3\internal-ToolkitSDK-6.3\simulators\nodes\ecpclient\ecp-

settings.properties 
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