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Abstract 
 

 
Automatiska GUI-test - en teoretisk och praktisk studie för 
hållbarare test 

Automatic GUI testing - a theoretical and practical  
study for more robust testing   
 

Sara Forslin 
 

 
 
 
To automate software testing is an investment, and that makes it important to have 
good knowledge about automation before an implementation is made. In this master 
thesis a study about automated testing is carried out. The study also includes a closer 
look at the testing tool TestComplete. TestComplete is one out of many tools on the 
market that is developed for automated GUI testing and the goal is to get a picture of 
how well the tool can adjust to CC Systems own applications. 
Studies show that it is hard to write lasting test scripts. The automation must be 
implemented early in the development process and many protective measures have to 
be applied to the tests in order to protect  them. The report  also discusses a number 
of design requirements that is put on the tested application. These requirements are 
relatively easy to implement if they are known from the start of the development 
process. Two of the most important requirements are that the controls have to have 
specified names so the tests can use them and identify them and that the values that 
are important in the verification of the test have to be accessible and readable. 
CCSimTech is one of CC Systems own developed products and it is used in different 
hardware simulations. It is an important tool in manual testing at CC System today. 
Therefore it is important that also TestComplete can use it. To solve this, a library of 
functions adjusted for TestComplete has been created. The functions are developed 
so that they can be called directly from the test scripts in TestComplete in a 
user-friendly way. If the tests are able to call and use CCSimTech that will mean a way 
to further control the applications and make the test even more powerful. 
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Sammanfattning 

Att automatisera testning av mjukvara är en investering. Därför är goda kunskaper om ämnet av stort värde innan implementering 

sker. I det här examensarbetet görs en studie om automatisk testning. Dessutom innefattar det en studie av testverktyget 

TestComplete som är ett av många verktyg på marknaden som är utvecklad för GUI-testning. I studien undersöks hur funktionellt 

verktyget är samt hur väl det kan anpassas för testning av CC Systems applikationer. 

Studien visar att det är svårt att skriva hållbara automatiska test. Automatiseringen måste börja tidigt i utvecklingsprocessen och 

många skyddsåtgärder måste användas för att skydda testen. Dessutom pekar rapporten på ett antal designkrav som ställs på 

applikationen som ska automattestas. Dessa krav är relativt enkla att implementera i applikationer om kunskapen om dem finns 

från början av utvecklingsprocessen. Två viktiga krav som ställs är att komponenter måste ha enskilda namn för att kunna 

identifieras och användas av testverktyget och värden som är viktiga för verifieringen av testen måste vara åtkomliga och läsbara.  

CC Systems har en egenutvecklad produkt vid namn CCSimTech som används vid olika hårdvarusimuleringar. Detta verktyg 

utgör en stor del av den manuella testningen av mjukvaran idag på CC Systems och det är därför av stor vikt att även 

TestComplete kan använda sig av detta verktyg. Lösningen som även det togs fram inom ramarna för det här examensarbetet är ett 

samlat bibliotek av funktioner anpassade för TestComplete. Dessa funktioner är skrivna för att på ett användarvänligt sätt kunna 

anropas direkt från testskript i TestComplete och på det sättet ytterligare kunna styra applikationen som testas.  
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1 Inledning 

Den här rapporten behandlar automatisk GUI-testning. Det är ett examensarbete som ingår i 

civilingenjörsutbildningen Teknisk fysik på Uppsala universitet och är utfört i samarbete med CC 

Systems AB I Uppsala.  

1.1 Bakgrund 
Testning av mjukvara blir mer och mer komplex dels på grund av en hårdare marknad med ökad 

konkurrens men också på allt mer avancerad mjukvara. Konkurrensen leder till att testningen måste 

effektiviseras mer samtidigt som den också blir mer komplex. Större delen av dagens testning utförs 

fortfarande manuellt men genom att automatisera testningsprocessen kan företag få många fördelar 

gentemot sina konkurrenter.  

CC Systems AB utvecklar och levererar avancerade informations- och styrsystem för fordon och 

maskiner som verkar i tuffa miljöer. Miljöer så som gruvdrift och skogsavverkning. Det ställer extra stora 

krav på kvaliteten på hårdvara och kablage. Systemen utsätts för varierande temperaturer, skakningar och 

smuts. På grund av de höga kraven så producerar CC Systems själva både mjukvara och hårdvara. Till 

och med kablaget. Det är enda sättet att garantera bästa kvalitet.  

Detta projekt har gjort i samarbete med det kontor i Uppsala som utvecklar mjukvaran. 

 I flertalet av CC Systems system görs styrning eller övervakning i ett CAN (Controller Area Network) 

eller I/O nät (Input/Output). Styrsystemet kommunicerar med mottagarsystemet antingen via CAN-bussen 

eller via I/O-signaler.  

För att kunna testa mjukvaran och kunna kommunikationen simulera kommunikationen till och från 

systemet har CC Systems en egenutvecklad produkt, CCSimTech. CCSimTech möjliggör simulering av 

CAN- eller I/O-kommunikation. CCSimTech är framtaget för att effektivisera utvecklingen av CC 

Systems styrsystem. Testning av systemen är en viktig del i utvecklingen och med hjälp av 

sidoapplikationer till CCSimTech kan hårdvaran simuleras. Det är ett kraftfullt hjälpmedel för att korta 

ner utvecklingstiden för ett system. Genom CCSimTech kan utvecklare debugga, verifiera och testa 

applikationen helt i PC-miljö. Fördelar med testning av inbyggda programvaror i simulerad miljö är bl.a.: 

 Hårdvaran är för dyr för att ha tillgänglig för alla utvecklare att testa på.  

 Mjukvara och hårdvara utvecklas oftast parallellt så ibland saknas rätt hårdvara helt.  

 Alla utvecklare kan testa samtidigt. 

 Mer kraftfulla debugmöjligheter när utveckling sker i PC-miljö. 

 Så kallad whitebox testning möjliggörs. D.v.s. man kan i PC miljö direkt få en inblick i den kod 

som är buggig och utforma nya tester baserat på vad kodavsnittet hanterar. 

Ett vanligt problem i underhållsprojekt är att kunna säkerställa att funktionalitet som fungerade i 

föregående release även fungerar i kommande. Med hjälp av automatiska test kan en hel samling av 

testsviter köras igenom före varje release. Sådan återkommande testning kallas regressionstestning. Ett 

verktyg som är speciellt framtaget för att lätt ta fram automatiska test är TestComplete. TestComplete är 

speciellt utformat för att skapa så kallade automatiska GUI-test (Graphical User Interface, på svenska: 

grafiskt användargränssnitt). Verktyget hjälper användaren att utveckla, driva och administrera 

automatiserade tester. Målet med verktyget är att kunna ”spela in” tester i systemets GUI och sedan kunna 

”spela upp” samma sak igen när testet ska köras om.  
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Men automatisering av testning är inte helt trivialt speciellt inte GUI-testning. Det blir ett avancerat 

projekt i mjukvaruprojektet. Risken är stor att testerna havererar, dvs. sluta att fungera, när applikationen 

ändras. En hel del frågor uppkommer runt automatiska tester: 

 Hur ska applikationen testas? 

 Hur mycket ska testas? 

 Vad ska testas? 

 När ska det testas? 

 Vilka metoder och tekniker finns det för automatiserade GUI-tester? 

 Vilka designkrav ställer automatiska GUI-tester på applikationen? 

1.2 Mål 
Rapporten har som mål att besvara ovanstående frågor dels genom en litteraturstudie, men också genom 

praktisk implementering av automatiserade GUI-test inom existerande projekt.  

En stor del av arbetet kommer också att ha som mål att undersöka hur kompatibelt testverktyget 

TestComplete är med CC Systems egna verktyg CCSimTech.  

1.3 Rapportens upplägg 
Kapitel 2: Grundläggande begrepp och fakta om testning. 

Kapitel 3: Här presenteras den litteraturstudie som har gjorts om automatiserad GUI-testning. 

Kapitel 4: Beskrivning av TestComplete som testverktyg. 

Kapitel 5: Ger en mer detaljerad bild av hur användandet av CCSimTech från verktyget TestComplete har 

fungerat.  

Kapitel 6: Beskriver den implementering av automatiska GUI-test som har gjorts på tre av CC Systems 

applikationer.  

Kapitel 7: Slutsatser. 
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2 Testning 

Testning handlar inte bara om, till skillnad från vad de flesta tror, att hitta fel och buggar i 

mjukvarusystem. De flesta tester har visserligen som mål att minska antalet buggar men det handlar även 

om att mäta korrekthet, fullständighet, säkerhet och kvalitet hos den testade produkten. Testning är till för 

att demonstrera att systemet lämpar sig för sitt syfte.  

Kvalitet är en svårbestämd egenskap och det finns mängder av sätt att mäta kvaliteten på. Några av 

många exempel på kvalitetsmått kan vara duglighet, tillförlitlighet, effektivitet, anpassningsbarhet, 

underhållbarhet eller användbarhet. Många av dessa egenskaper är oerhört svåra att testa och på senare år 

har beskrivningen av ett test övergått från att vara ett som avslöjar ett fel till ett som kan ge intressant 

information om produkten. [1] 

Det är viktigt att kunna hålla isär kvalitetstestning från kvalitetssäkran. Kvalitetssäkran, som blir allt 

vanligare, handlar om att titta på kvaliteten i stort och därmed även förbättra och utveckla själva 

utvecklingsprocessen av programvaran och organisationen runt projektet. [1] 

Ett vanligt arbetssätt är att låta en oberoende testgrupp testa programmet antingen under eller efter 

utvecklingsskedet. Allmänt känt är att test bör startas så tidigt som möjligt i projektet. Helt optimalt skulle 

vara i samma stund som applikationen börjar utvecklas eftersom en tidigt upptäckt bugg är en billigare 

bugg att rätta till. [1] 

2.1 Terminologi 
För att förstå vad som förklaras inom testning är det bra att kunna de viktigaste termerna. Det finns ett 

otal olika termer. De flesta är baserade på engelska ord.  

Testfall. Testfall är en beskrivning om ett teststeg som har ett förväntat resultat. Ibland kan det också 

innehålla flera steg men även då med bara ett förväntat resultat. Ett testfall består av tre huvudsakliga 

delar. Det första är informationen om ett testfall vilket innehåller till exempel namnet på testfallet, syftet 

med att genomföra testet samt vilka krav som finns för att kunna köra det. Den andra delen är aktiviteten i 

testet så som initiering, inmatningsdata och genomföringsstegen. Sista delen består av resultaten vilka kan 

både vara de förväntade och de verkliga resultaten. [1] 

Testsvit. Det vanligaste namnet på en samling testfall är en testsvit. Eftersom det ibland kan krävas flera 

testfall för att bestämma om ett krav på ett system är uppfyllt kan det underlätta att samla flera testfall. En 

testsvit består alltså ofta av mer information och ett större mål för samlingen än av de enskilda testfallen. 

[1] 

Testskript. Ett testskript är ett litet program som är skrivet för att testa en del av ett större system. De 

flesta testskript anses vara automatiserade tester på grund av att de lätt kan upprepas. [1] 

Förvillkor. Ett förvillkor är det villkor som måste råda för att en programkod ska kunna exekveras. Inom 

testning handlar det om värdet på de inmatningsdata som behövs för att genomföra ett testfall.  

Eftervillkor. Ett eftervillkor är det förutbestämda villkor som alltid måste råda efter en exekvering av 

programkod. Detta syftar på de resultat som förväntas av ett testfall.  

Testscenario. En del test är byggda kring ett scenario. Till skillnad från testfall som oftast består av bara 

ett eller några få steg innehåller ett testscenario flera steg. Testscenarios används för att se till att 

systemen testas från början till slut. De kan vara oberoende test eller en serie av test som följer varandra 

och där nästa test är beroende av den föregåendes resultat. Testscenario och testfall kan ibland ses som 

samma sak. [1] 
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2.2 Olika typer av test 
Testning kan vara en oändlig uppgift om inte gränser sätts och det är oftast svårt att avgöra när den 

testning som har gjorts räcker. Det finns olika typer av test som hjälper testare att täcka så mycket som 

möjligt genom olika angreppsmetoder. Därför kan det vara viktigt att känna till några olika typer av 

testning som kan komma till användning även vid automatiserad testning. 

Black box-testning. Denna typ av testning syftar på det sätt som applikationen väljs att betraktas på. Här 

tas ingen hänsyn till hur koden ser ut bakom gränssnittet när ett test designas. Applikationen ses som en 

svart låda där hänsyn bara tas till det yttre synliga . Testen designas enbart efter en svart låda som 

kommer att ge ett förväntat resultat om vissa indata skickas in. [2] 

White box-testning. Till skillnad från Black box-testning så tas här i stället hänsyn till innehållet i koden 

och utformningen av programmet. Genom att titta på uppbyggnaden av programmet kan mer information 

komma fram om vad som borde testas. Därmed så ändras testens utformning för att kunna täcka alla 

kritiska situationer. [2] 

Enhetstestning. Detta är testning av de minsta delarna i en kod såsom enstaka funktioner. Det kräver att 

testarna är väl insatt i programdesignen och koden och därför utförs denna typ av testning oftast av 

utvecklarna och inte av testarna. Enhetstestning kräver att enheten eller funktionen kan separeras från 

resten av systemet. [2] 

Systemtestning. Det här är en typ av Black box-testning som syftar till att testa hela systemet. Testarna 

försöker då täcka alla huvudsakliga delar i systemet med testningen för att få en bild av hur väl de är 

integrerade. [2] 

Regressionstestning. Det här är den typen av testning som kommer att behandlas mest i den här 

rapporten. Ett vanligt problem i utvecklingsprojekt är att kunna säkerställa att funktionalitet som 

fungerade i föregående release även fungerar i kommande. Under regressionstestning genomförs redan 

körda tester för att förvissa sig om att de nya förändringarna inte har påverkat den gamla koden. Den 

svåra frågan här är hur mycket som måste testas om vid varje ny release. Eftersom gamla test med fördel 

kan återanvändas så är en automatisering av testen ett bra alternativ men kanske inte alltid lämpligt.  

2.3 Testcykel 
Testning kan alltså utföras på en mängd olika sätt. Eftersom olika systemen som är under testning varierar 

från fall till fall är det omöjligt att ge en generaliserad modell på hur testning ska gå till. Däremot är det 

många tester som följer en viss cykel med några generaliserade steg. 

Första steget börjar med en analys av vad kraven egentligen är på den mjukvara som testas. I den 

analysen besvaras vad som egentligen är rätt eller fel utifrån de krav och mål som är satta. Detta är inte 

alltid enkelt och det är viktigt med en bra dialog mellan utvecklare och beställare.  

Därefter görs en designanalys av testen. Analysen sker mellan utvecklare och testare där det bestäms 

vilken design som inte bara passar kravet på mjukvaran utan också det krav som behövs för att testningen 

ska vara möjlig. 

Efter det utförs planeringen. Planering av testningen ger en strategi för testen, en plan hur testen ska 

utföras samt de indata och den initiering som behövs för utförandet. 

Nu kan själva testningen genomföras och eventuella fel rapporteras till utvecklarna. 

Eventuellt behöver testarna testa om de defekter som har upptäckts. 

Alla dessa steg kanske inte är helt synliga i testning men oftast existerar i alla fall några av dem. När det 

talas om kvalitetssäkring så är det den här cykeln som tas fram. En väl inarbetad testcykel kan 

effektivisera processen runt testning. [1] 
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3 Automatiserad GUI-testning 

Testning tar mycket tid i utvecklandet av programvara. För att klara konkurrensen på marknaden blir det 

allt viktigare att effektivisera och förbättra inte bara utvecklingen utan också testningen. Ett alternativ kan 

då vara automatisk testning. 

Automatisering av test är ett koncept som går ut på att manuell testning ska, utan övervakning, kunna 

genomföras av sig själv. För att kunna genomföra det så skrivs ett så kallat testprogram som övervakar 

och styr processen. Det idealiska automatiska testet skulle vara ett test som genom bara en 

knapptryckning inte bara hittar utan också åtgärdar de buggar som finns men det är en verklighet som vi 

är långt ifrån idag. Tyvärr är automatisering mer komplicerat än så och kan komma att försvåra 

testprocessen snarare än effektivisera den.  

Automatisk testning är ett brett område och det kan genomföras i olika omfattningar och typer. De tre 

vanligast förekommande typerna av automatisk testning är statisk testning, slumpmässig testning och 

modellbaserad testning.  

Statisk testning. Av dessa tre typer är statisk testning mest förekommande. Genom att upprätta ett skript 

som genomför ett test kan detta skript i fortsättningen köras om och om igen. Denna typ av 

automatisering är därför enbart automatiserad då ett färdigt och fungerande skript är skrivet. Att få ner 

skriptet i kod är fortfarande ett manuellt jobb för testarna. Skripten är oftast lättare att sätta upp än de 

nästkommande typerna av test men de är dessvärre kostsammare att underhålla när produkten förändras. 

Testen kan upprepas men eftersom de alltid utför samma kommandon hittar de inte ofta nya buggar. 

Dessa test tjänar snarare som en försäkran på att det inte har tillkommit några buggar sedan förra 

testningen och är därmed idealiska för regressionstestning. [3] 

Slumpmässig testning. Slumpmässig testning fungerar genom att olika operationer som påverkar 

applikationen slumpmässigt genereras fram. Dessa test önskas täcka alla situationer som kan uppstå för en 

applikation. Slumpmässiga test har en bredd som det är svårt att få genom manuell eller statisk testning. 

Tyvärr är de relativt dumma skript som, i blindo och utan mål, testar utan riktig framgång. Det gör dem 

svåra att styra till det som egentligen ska testas och testen blir därför också dåliga på att hitta buggar. Ett 

undantag är stress- och kraschbuggar som de ganska lätt kan programmeras till att hitta. [3] 

Modellbaserad testning. Modellbaserad testning genererar, precis som slumpmässig testning, testfall 

automatisk. Men i motsats till slumpmässiga test genereras testen fram inom en modell för produktens 

egenskaper. Detta ger ramar för vilka testfall som kan uppstå och springer därmed inte iväg i blindo som 

ett slumpmässigt test kan göra. Modellbaserade test använder också en beskrivning på applikationens 

beteende och vilka möjliga resultat som kan komma från dessa beteenden. Den här automationen 

utvecklar test till det nästan oändliga och kan adaptera bra till förändringar i produkten. Uppstarten för 

modellbaserad testning är i förhållande till de föregående typerna mycket mer tidskrävande vilket gör det 

orealistiskt att använda vid små projekt. [3] 

Statisk testning kommer att vara den typ av testning som behandlas i detta projekt. I fortsättningen 

kommer därför denna typ av testning att beskrivas mer ingående och det kommer också att vara 

underförstått att det är statiska test som beskrivs hädanefter.  

3.1 Automatiseringens fördelar  
Fördelarna är många om automatiseringen lyckas. Tyvärr är det svårt att automatisera och ibland kan det 

ofta kosta mer än vad det smakar. Innan implementeringen börjar är det därför viktigt att veta vad som 

kan uppnås och vilka fallgropar som finns.  

Några fördelar med automatiserad testning är exempelvis dessa: 
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 Tiden som går åt för testning kan minska. 

 Det kan förbättra testtäckning. 

 Kostnader runt manuella tester kan dras ner. 

 Automatiseringen kan ge en försäkring om kontinuitet. 

 Det kan förbättra trovärdigheten i testningen. 

 Det kan tillåta att testningen kan köras om av personal med mindre testerfarenhet. 

 En dokumentering av testprocessen kan ta bort beroendet av personal som kan produkten. 

 Det kan ge utveckling i programmerarförmåga. 

 Testning kan ske oftare. 

 Testprocessen kan bli intressantare. 

3.2 Och dess nackdelar 
Men trots fördelarna väger ibland nackdelarna över och fallgroparna i automatiserad testning är många. 

Den kanske största missuppfattningen handlar om vilka resurser och vilken satsning som behövs vid en 

automatisering. Men vad är då orsakerna till att det tar så lång tid och är så ansträngande? [4] 

Idag finns det ett antal olika testverktyg ute på marknaden men det är ett problem att hitta ett verktyg som 

kan passa till den egna produkten. Det betyder ofta en anpassning av produkten för att passa verktyget 

och inte tvärt om. Detta kan leda till att testverktyget begränsar designmöjligheterna för applikationen. 

Det finns risk för att företaget investerar i ett nytt testverktyg som i slutändan inte passar dess behov. 

Testverktygens egenskaper är alltid svåra att se till en början. [6] 

En vanlig orsak är också att det inte avsätts tillräckligt med tid till automatiseringen. Ett 

automatiseringsprojekt startas som ska utföras på ”fritiden” i stället för att det avsätts tid för allt som ett 

automatiseringsprojekt egentligen kräver. Vid för lite avsatt tid kan det leda till att den manuella 

testningen blir lidande. Resultatet blir en produkt som har flera buggar än vad den skulle få med enbart 

manuell testning. [4] 

Många automatiseringsprojekt har en tendens att inte sätta upp tillräckligt tydliga mål. Det finns många 

fördelar med automatisering. Men det är nödvändigt att välja vilken av dessa som skall prioriteras. 

Exempelvis kanske man måste ge avkall på tidsåtgången för att istället uppnå goda resultat vad gäller 

buggrättning. Automatisering kan vara krävande och väldigt frustrerande. Genom att ha tydliga mål 

underlättar det psykologiskt. På så sätt förstår testarna var de är på väg och vad som kan räknas som 

framgång. 

Ett annat vanligt förekommande misstag är att tillsätta oerfarna programmerare på automatiseringen. Brist 

på erfarenhet hos programmerarna resulterar i att det blir svårt att upprätthålla automatiseringen vilket i 

sin tur kan leda till en kortare livslängd hos de automatiserade testen. Kunskap om produkten som testas 

är också en viktig egenskap och därmed ytterligare en orsak till att använda kunniga programmerare. [4] 

Om företaget har hög omsättning på personal försvåras arbetet avsevärt. Det är alltid svårt att 

dokumentera testning och ännu svårare att dokumentera automatisk testning. Ett företag tappar mycket i 

automatiseringen om företaget förlorar de personer som vet hur den går till eftersom uppstartstiden för ett 

automatiserings-projekt är relativt lång. [4] 

Det är viktigt att applikationen designas så enkelt som möjligt eftersom svårigheter i produkten försvårar 

testningen avsevärt. Om produkten redan har svagheter kommer det avspeglas i testningen vilket gör 

automatisering ännu svårare. Anta exempelvis att en mjukvara har en installationsprocess som innehåller 
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flera steg (bekräftningar, inloggning etc.). Ett automatiskt test av installeringsprocessen måste då också 

innehålla alla dessa steg vilket inte är helt trivialt att realisera. Kort sagt: är det ”besvärligt” för 

användaren kommer det att bli besvärligt att automattesta. [4] 

Automatisering ska inte vara ett skäl till att slippa testa. Det får inte glömmas bort att även med en 

automatisering så måste delar testas manuellt.  Om en automatisering genomförs för att slippa test är 

gruppen inne på fel spår och riskerar att få en dyr räkning på grund av det. [4] 

Även automatiseringen måste kunna debuggas, versionshanteras och dokumenteras precis som 

mjukvaran. Den processen måste ses över. En idé kan vara att följa företagets redan uppsatta regler om 

framtagning av mjukvara. [4] 

En risk som alltid tas vid en automatisering är att ytterligare kostnader tillkommer som inte kan ses vid 

uppstarten. Eftersom en automatisering tar längre tid att genomföra kommer eventuella buggar att hittas 

senare än vad de kanske skulle ha gjort vid traditionell manuell testning. Eftersom det är allmänt känt att 

buggar kostar mer att rätta till ju senare de upptäcks måste det finnas en medvetenhet om den extra 

kostnad som kan uppstå. [1] 

Ett automatiskt test kanske inte är effektfullt nog. Enligt Cem Kaner tar det uppskattningsvis ca tre till tio 

gånger mer tid att sätta upp ett automatiskt test än att köra ett manuellt test en gång. Kaner skriver också 

på sin hemsida att chansen att hitta en bugg genom att köra om redan genomförda test bara är ca 6 - 30 %. 

Den kombinationen kan i värsta fall alltså bli ett alldeles för ineffektivt resultat. Cem Kaner presenterar 

på samma hemsida att 60 - 80 % av alla buggar som hittas av automatiska test kommer fram vid 

utvecklingsstadiet. Observera dock att Kaner presenterade dessa siffror 1997 och att mycket har hunnit 

hända efter dess men det bör ändå vara känt att siffrorna inte är så positiva. [5] 

Listan på risker och nackdelar med automatisering kan göras lång. Men genom förståelse och kunskap om 

ämnet kan de undvikas.  

3.3 Hur mycket ska automatiseras? 
Många testare som försöker implementera automatiserad testningen stöter på stora problem då de försöker 

testa för mycket. Dessa misslyckade försök kan komma att kosta ett företag mycket tid och pengar och 

det är därför av stor vikt att veta när det är lämpligt att automatisera test och bäst att låta bli.  

Att konkret svara på frågan om vilka test som lämpar sig för automatisering är omöjlig att ge. Det 

eftersom mjukvaruprodukter kan skilja på sig på så många sätt. Genom att titta på vissa väsentliga 

uppgifter om automattest kan ändå en bild skapas.  

En grundinställning som bör intas är att aldrig börja med att testa mer än vad som testas manuellt idag. Se 

även skillnad på de manuella tester som körs ofta idag och på de som körs mer sällan. Det är att föredra 

att bara automatisera de test som har körts mycket. Bl.a. pga. att kunskap om hur de testen ska gå till är 

bättre. Genom att testets alla steg är kända så ger det en närmare förståelse för vad som krävs för en 

automatisering. I och med det är det också lättare att se om det är möjligt med en automatisering. Tester 

som det inte finns tid för att ens testa manuellt finns det troligtvis inte heller någon tid för att sätta upp 

och underhålla dess automatisering heller. [7] 

Försök inte att automatisera allt på en gång utan börja med några få test och försök få resultat så snabbt 

som möjligt. Detta ger en klarare bild av vad som kan automatiseras. Kom också ihåg att vissa delar av 

testningen alltid kan lämnas manuell. Börja med de delar som går att automatisera först. Vissa delar är 

svårare än andra att automatisera, t.ex. uppsättningen av testen eller valideringen av resultatet, och därför 

kan ett alternativ vara att kombinera automatiserade och manuella delar. [6] 

Manuella testare gör testning i många steg. De planerar och tar fram de resursers som behövs för testen, 

sätter upp och utför testen, ser om något ovanligt händer, jämför resultat samt loggar resultat och 

nollställer systemet så att de blir redo för nästa test. För en automatiserad testning kan detta vara alldeles 
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för stor uppgift men även ett halvautomatiserad test går att genomföra. Fokusera istället på de områden 

där en automatisering snabbt kan göras och där det kan användas om och om igen. [7] 

Att börja smått men i ett tidigt stadium har många positiva sidor. Det verkar för att successivt arbeta fram 

en fungerande teststrategi allt eftersom utvecklingsarbetet fortskrider. Testare lär sig snabbt att börja 

fundera i automatiserade banor och kan reflektera mer över hur automatiseringen ska gå till. I vissa fall 

sätter automatiseringen också vissa krav på hur designen av programmet ska se ut och detta är naturligtvis 

viktigt att det kommer fram tidigt. [7] 

3.4 Vad kan automattestas? 
För att få ett ännu tydligare svar på frågan om vad som kan automatiseras kan man fundera över följande 

tre frågor: 

 Vad kommer det att kosta att automatisera? 

 Hur länge överlever ett automatiskt test? 

 Hur troligt är det att testen hittar en bugg? 

3.4.1 Vad kommer det att kosta att automatisera? 
För att köra ett redan skrivet automatiskt test kostar det i princip nästan ingenting. Men både att sätta upp 

och underhålla ett test kostar. Hur mycket det kommer att kosta att automatisera beror mycket på vilket 

typ av produkt du testar. Om projektet exempelvis manuellt ska utveckla ett test för GUI-testning så 

kommer det bli relativt kostsamt. Om det ”spelar in” ett skript för test av ett GUI kommer det fortfarande 

att bli ganska kostsamt men inte fullt så kostsamt. Om testet går mot applikationens s.k. API (Application 

Programming Interface) så blir manuella och automatiska tester i princip lika kostsamma eftersom även 

de manuella testerna i det fallet måste skrivas i kod. Manuella tester saknar då bara en automatiserad 

initiering av testet och en automatiserad validering av resultat. [8] 

Att få fram ett mått på hur kostsamt en automatisering kan komma att bli är komplicerad. Det är svårt att 

se alla kostnader och också att uppskatta deras storlek. De vanligaste måtten att mäta i är ekonomiska och 

tidsmässiga kostnader. Fördelen med dessa mått är att när de väl är framtagna så är det lätt att jämföra 

med andra poster då dessa oftast använder just de två måtten. [8] 

Automatisk testning implementeras för att effektivisera den existerande testningen på något vis. Därför 

kan ett lättare mått på kostnaden vara en jämförelse med den nuvarande testningen genom att räkna ut hur 

många manuella test som kommer att gå förlorade genom att tiden läggs på automatiseringen istället. 

Frågan är då hur många buggar som kommer att missas och vad resultatet av dessa missade buggar är? [8] 

3.4.2 Hur länge överlever ett automatiskt test? 
Nästan alla test är helt onödiga att köras flera gånger så länge det inte har skett någon förändring i 

produkten (det finns dock ett fåtal undantag såsom stresstest och timingtest). Automatiska test skall köras 

vid ett tillägg eller vid en ändring i koden. Det blir då det blir kritiskt att avgöra om testen fortfarande är 

giltiga eller inte. [8] 

Alla test dör förr eller senare vid någon förändring, frågan är bara när. När detta händer finns det två 

alternativ. Antingen skrivs testet om eller så kasseras det så att ett nytt test får tas fram. Tyvärr så händer 

det allt för ofta att kostnadsmässigt gör det ingen skillnad om testet skrivs om eller inte. Det beror främst 

på den komplexitet det är att sätta sig in i tidigare skrivna test eller i test som har skrivits av andra. [8] 

Det är viktigt att komma ihåg att det inte är ändringar direkt i den del av koden som är under test som 

kommer att få testen att sluta att fungera. I automattester måste mycket omkringliggande kod användas 

som t.ex. ett GUI. GUI:t är en typisk del i den omkringliggande koden som får test att haverera. Men 
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fundera också på om det finns ytterligare någon kod som blandas in och därmed riskerar att haverera 

testet. Exempel kan vara om många test använder sig av en databas. Databasanrop innebär att stora delar 

av applikationen används som egentligen inte tillhör den kod som direkt testas. Är det för mycket 

omkringliggande kod inblandat bör man tänka efter innan ett eventuellt automatiseringsprojekt startas. 

Ren automatisk GUI-testning täcker alltid mycket omkringliggande kod. [8] 

Även koden som är direkt under testning kan ändras. Hur stabil är koden? D.v.s. hur troligt är det att 

testen förstörs? Om designen av den testade koden inte är stabil är risken för havererade test stor. 

3.4.3 Hur troligt är det att testen hittar en bugg? 
Om testet inte kommer att överleva många kodändringar bör testet istället täcka många buggar annars är 

testet oerhört kostnadsineffektivt. Hur troligt är det då att koden under test har buggar eller att koden 

runtom har buggar? Hur troligt är det att kod i produkten ändras till att ha buggar i sig? [8] 

Cem Kaner skriver på sin hemsida att ända upp till som högst 30 % av de test som körs om kan hitta en 

bugg. Chansen finns därmed att de automatiserade testen även är framgångsrika i fortsättningen. Men det 

kan vara av vikt att fråga sig vilka test som har mest chans att hitta en bugg. [8] 

För att på ett effektivt sätt testa koden bör tester ha en bredd. Genom att välja olika angreppsvägar in till 

koden under olika test kan mer runtomkringliggande kod täckas och därmed fler buggar hittas. I ett 

statiskt automatiskt test blir angreppsbredden viktigare eftersom den sortens test utför samma process från 

gång till gång. [8] 

Något konkret svar på vad som går att automatisera finns inte men dessa frågor som har tagits upp bör 

dock vara ett steg på vägen till en förståelse och ett svar på frågan. 

3.5 Hur ska applikationen automatiseras? 
Hur ska alla dessa misstag och problem, som kan stötas på vid en automatisering, undvikas? Om 

automattest ses som bara ett enkelt sätt att testa kommer modellen av testningen likna den i Figur 3.1.    

Figur 3.1. En enkel bild av ett automatiskt test. [9] 

 

Men modellen har allvarliga begränsningar. Modellen arbetar direkt mot användargränssnittet. Det 

innebär att varenda förändring i applikationen i princip alltid förändrar testet. Om den förändrade 

applikationsdelen också ingår i någon grundläggande funktion som nästan alla test består av, t.ex. login 

eller öppna fil, så måste i alla test med den grundläggande biten ändras.  
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I modellen är dessutom all data inbyggd. Om användarnamnet eller filnamnet behöver ändras så måste 

förändringarna ske i koden. Ett visst testdata kanske fungerar för en release, men inte för nästa och då 

innebär den här modellen extra jobb för att anpassa testen. [9] 

För att komma ifrån dessa problem bör man bygga ut föregående modell och använda den utökade modell 

som visas i Figur 3.2. 

 

Figur 3.2. Utökad modell av att automatiskt test. [9] 

 

Även om planen inte är att använda alla dessa element är det viktigt att testverktyget klarar av att använda 

dem. De kan komma att behövas förr än vad man anar eftersom dessa element bidrar till att förbättrar 

underhållet av automattesterna. [9] 

Om automatiseringen inte redan från början utformas för att skydda testskripten kan komplikationerna bli 

stora. Om satsningen inte ses som ett nytt projekt som måste utformas långsiktigt blir tyvärr resultatet 

bara att testen måste göras om inför varje körning. I värsta fall kan det bli så illa att när deadlinen för 

projektet närmar sig så kan inte ens de automatiska testerna köras. Och eftersom det är just då det inte 

finns någon tid för att skriva om eller ens testa manuellt blir automatiseringen ett stort bakslag. [9] 

En grundläggande del är att det skriptspråk som används i testverktyget ska innehålla de funktioner som 

behövs. En fördel är om det liknar ett annat vanligt språk som t.ex. Java eller C#. Ju kraftigare språket är 

desto mer kontroll fås över de tester som skrivs. Om inte riskerar man att begränsas i testningen. Språket 

bör t ex stödja olika datatyper, logiska funktioner som IF och CASE, loopar mm. [9] 

Om planen är att automattesta ett GUI är det viktigt att testverktyget kan använda så kallad ”capture and 

replay”, dvs. att testverktyget ”spelar in” och sedan kan ”spela upp” samma test. De flesta testverktyg har 

den funktionen men de kan inte alltid identifiera komponenten i GUI:t. Undvik därför de testverktyg som 

spelar in knapptryckningar på skärmen med avseende på positionen. Den typen av inspelningsskript 

kommer nämligen att haverera så fort ett objekt ändrar storlek eller byter plats på skärmen. [9] 

Ett test kan ibland behöva använda en grundläggande funktion väldigt ofta t.ex. funktionen öppna fil. 

Processen för att öppna en fil kan vara ganska kort och enkel att skriva in i ett testfall. Om det sker en 
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förändring i öppna fil processen betyder det att samma förändring ska göras i alla testfall som använder 

den. Vid en grundläggande funktion som ingår i många testfall måste mycket uppdateras. Det testskriptet 

bör istället ingå i ett bibliotek som innehåller återanvändbara funktioner.  En förändring i processen 

öppna fil betyder då bara en förändring i funktionsbiblioteket. [9] 

Det är alltid svårare att skriva hållbara test om de går genom ett GUI. Alla resultat kanske inte alltid 

kommer upp i GUI:t men ändringen bör ändå kollas så att det ger det resultat som önskas. För att kunna 

komma åt dold information kan det vara bra att ha möjlighet att använda utomstående funktioner i 

testverktyget. Om testet kommer åt det API (Application Programming Interface – dolt gränssnitt i 

applikationen) som ligger bakom GUI:t gör det att testen blir kraftfullare. Detta ger möjligheten att helt gå 

förbi GUI:et och direkt på underliggande gränssnitt för att styra sina test. [9] 

Applikationslagret i modellen är det lager som mappar testskriptet med GUI:t. I GUI:t kan det finnas en 

komponent, t ex en knapp med namnet ”button1”. För att skydda skriptet vill man använda sig av ett 

mappningslager mellan den komponenten och de testskript som anropar komponenten.   

Mappningen har två fördelar. För det första blir testen mer tydliga och lättförståeliga när testaren själv 

kan ange vilka namn som ska användas i testskriptet. Knappen med namnet ”button1” kan t ex i 

testskripten heta ”saveButton”. Vid designen av t.ex. C++-applikationer är det möjligt att skapa 

användarkomponenter som helt saknar namn. I C++-applikationer är det därför extra viktigt att namnge 

komponenterna för testskripten. Tydliga namn leder till att eventuellt havererade test lättare kan 

underhållas och åtgärdas. Med tydliga namnangivelser minskar risken för att testen helt och hållet måste 

skrivas om. [9] 

Den andra fördelen och kanske den främsta anledningen till att använda ett applikationslager är att det 

förenklar anpassningen av testen till nya förändringar i applikationen. Om exempelvis ett textfält i 

användargränssnittet ändrar namn från namn till användarnamn måste alla testskript som anropar 

textfältet ändras. Det kan handla om massor av extra jobb. Om ett testprojekt innehåller 100 testfall som 

alla använder samma textfält innebär en mappning av komponenten att endas en enda ändring behöver 

göras istället för 100 ändringar på olika platser i testskriptet. Genom ändringen i abstraktionslagret 

fortsätter det att ”översätta” rätt och därmed fortsätter också testen att fungera. [9] 

Testets data bör, liksom de återanvändbara funktionerna, ligga separerade från testskriptet. Största 

anledningen är densamma som för de återanvändbara funktionerna: Om testdata ska varieras utan att 

själva testförfarandet ändras så ska ändringen bara behöva göras på en enda lättillgänglig plats. Vanliga 

typer av datalagring är databaser, arrayer eller data collections. Datadrivna test är en sådan typisk testform 

som man gärna vill automatisera och därför kommer datahanteringen vara en väsentlig del av 

testverktyget. [9] 

Ibland kan oväntade händelser som t.ex. felmeddelanden orsaka att en hel testkörning inte kan slutföras 

eftersom inte testen hade tagit med det i beräkningarna. Många testverktyg erbjuder felhantering där 

testen kan skyddas sig mot oväntade händelser. Antingen genom att avbryta det testfall som körs och 

börja på nästa eller på annat sätt lösa situationen. [9] 

Precis som i det vanliga programmeringsprojektet så bör ett versionshanteringssystem användas. Ett 

versionshanteringssystem gör det möjligt för flera användare att jobba på samma projekt. Testverktygets 

testskript måste stödjas av det versionshanteringssystem som används i företaget. Även om det bara är en 

enda som arbetar på automatisering vill man fortfarande kunna versionshantera och kunna gå tillbaka till 

en version som skrevs för en vecka sedan. Ibland krävs det att test skrivna till tidigare releaser ska köra 

om. [9] 
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3.5.1 Förbättra testprocessen 
Vid alla projekt underlättar det om det finns en väl definierad process som ligger till grund för arbetet. 

Processen ska ha tydliga steg och oftast finns det redan en process framtagen i företaget som används till 

den manuella testningen. Gå igenom processtegen och förenkla. [4] 

För automattestning behövs mer ordentliga testspecifikationer än för manuell testningen. De ska tydligt 

visa vilket data som ska användas och vilket resultat som ska förväntas. Det sistnämnda är av stor vikt då 

kanske en person som inte är insatt i projektet ska testa och därmed inte intuitivt kan se vilket resultat som 

kan förväntas. Automattest måste kunna hantera alla möjliga resultat. [4] 

Se till att det verktyg som behövs för testerna finns. Om behovet finns, använd flera datorer de gånger 

automatisering är väldigt krävande. Se till att rätt testverktyg köps in. Det finns ett stort antal verktyg ute 

på marknaden och alla passar inte alla typer av applikationer. Se till att prova innan ett större inköp görs. 

[4] 

Gör testningen så enkel som möjligt. Men att förbättra prestanda i testkoden kan innebära en minskad 

komplexitet men också en ökad osäkerhet. Korrekt kod är av större vikt i testskript eftersom testkoden i 

sig själv sällan testas. [4] 

Vad ska göras om ett test blir fel? Beror det på testsviten, på initieringen av testdata eller är det verkligen 

en bugg i produkten? Använd en lättanvänd loggfunktion med mycket information så att mindre tid går åt 

att söka efter de fel som uppstår. [4] 

Alla dessa punkter underlättar vid all sorts testning. De är väsentliga steg som bör göras även då inte en 

automatisering står på dagordningen. 

3.5.2 Bemästra GUI-testningens svårigheter 
Alla applikationer består av någon av de tre grundläggande gränssnitt, CLI (Command Line Interface), 

API och GUI. Ibland kan ett system ha två eller alla tre gränssnitt. Vilket gränssnitt applikationen har styr 

hur testningen ska automatiseras. Som tidigare sagts så är GUI-testning bland det svårare testen som 

finns. Försök undvika GUI-testning så långt det går om det finns andra gränssnitt. Lås därför inte 

testningen till enbart GUI-testning. Variera och angrip applikationen via andra gränssnitt. [4] 

Det finns ett flertal olika verktyg som kan sätta upp test för ett GUI med funktionen ”capture and 

replay”. Autogenererade GUI-skrip kan inte täcka ett helt testfall utan att kompletteringar måste läggas 

till i koden. T ex går det sällan att ”spela in” verifieringen av testet. Man får därför en stor fördel om 

applikationen kan designas så att t ex verifieringen underlättas. Om ett test t ex kör igång ett större jobb så 

kan det finnas en fördel om testet kan vänta på att en ”färdig”-flagg sätts till klar när jobbet har körts. Då 

vet testet exakt när den kan jämföra resultatet. Efter det är frågan vad som räknas som godkänt resultat. 

Är det när värdet är rätt i databasen eller i GUI:t. Eller måste båda kollas vid en verifiering? 

Ett tekniskt problem är att det är svårt att få testverktyget att fungera med produkten. När det släpps nya 

uppgraderingar i t.ex. programspråket .Net, tar det alltid lite tid för testverktyget att komma ikapp. 

Uppgraderingarna gör att testverktygen blir dyra.  

GUI-testning är svårt eftersom GUI:t nästan alltid är det gränssnitt som först designas om och ändras. 

Detta gör självklart att automatiseringen blir väldigt svår då den frekvent måste anpassas till det nya 

GUI:t. Ett applikationslager mellan ett automatiskt GUI-test är därför viktigare än vid andra 

automattester. [4]   
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3.6 När i utvecklingsprocessen ska automatiska test 
implementeras? 

Det är vanligt att försök till automatisering skjuts upp på grund av en deadline för en ny release, eller att 

applikationen bedöms som inte är tillräckligt mogen för automatiserade test. Men 

automatiseringsprocessen blir bara svårare och svårare ju längre tiden går. En nyckelfaktor till framgång 

är en tidig start på automatiseringen. [10] 

Bret Pettichord anser att automatiseringen av test bör starta i samma stund som själva 

utvecklingsprojektet startar. Tanken om automatisering bör finnas hos utvecklarna redan i 

planeringsstadiet. Utvecklarna kan då se till att applikationen följer alla designkrav som en automatisering 

kräver. Utvecklarna måste tidigare jobba med att fastslå en hållbar design för applikationen så att risken 

för förändringar blir små. Är det inte möjligt att ta fram en hållbar design så ska testen inte automatisera 

alls. [10] 

De svårigheter som automatiseringsprojekt måste komma över blir större ju mognare och äldre 

utvecklingsprojektet är. Risken är stor att applikationen kan behöva designas om för att designkrav som 

automatiseringen krävde inte har kommit fram tidigare. Om originalutvecklarna vid den tiden inte finns 

kvar i organisationen blir det ett ännu större projekt. [10] 

Det är inte bara en vanesak för utvecklarna att tänka i tankar runt automatiska tester. Det handlar också 

om testarna som måste ställa om sig från manuella tester. De kan ha svårt att tänka om till automatisering 

och de lösningar som sådana test kräver. Teststrategin, på vilket sätt testfallen designas och förklaras, hur 

testprogressen är rapporterad, hur test grupperas och anges, hur det bestäms när ett test ska genomföras är 

alla saker som ändras vid en automatisering. Förändringen känns mentalt större ju längre fram i projektet 

det genomförs och kan då resultera i mindre noggrannhet och motstånd i organisationen. [11] 

Automatiseringen är en investering och desto senare det implementeras desto kostsammare blir 

investeringen. Buggarna som hittas senare blir mer kostsamma att rätta till, att designanpassa 

applikationen till testen blir dyrare. Automatiska tester är ofta designade som regressionstester och dessa 

blir naturligtvis en bättre investering desto tidigare, i applikationens livslängd, som de kan börja 

användas. [11] 

För att genomföra en automatisering behövs en utökning av testpersonal eftersom de manuella testerna 

fortfarande behöver genomföras. Det underlättar om automatisk och manuell testning är skilda åt så att 

inte automatiseringen på något sätt tar ut den manuella testningen. [4] 

Enligt Bret Pettichord så ökar svårigheten att implementera automatiska test med en faktor tre eller fyra 

desto längre tiden går.  
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4 TestComplete 

För att kunna genomföra avancerade automatiska GUI-tester krävs att projektet har ett testverktyg som 

stödjer testning av den typen av applikationer. På CC Systems har man tidigare genomfört en mindre 

förundersökning om vilka olika GUI-testverktyg som finns ute på marknaden idag. Där jämfördes pris, 

funktionalitet och kompabilitet till olika applikationer. Resultatet av förundersökningen blev ett inköp av 

några licenser för ett verktyg kallat TestComplete. TestComplete ansågs vara prisvärt och dessutom väl 

anpassat för Win32 och .Net-applikationer. Eftersom CC Systems främst skriver .Net-applikationer för 

just Win32-miljöer, beslutades det att en fortsatt undersökning av verktyget borde utföras. 

TestComplete är alltså det testverktyg som har används i alla tester i detta examensarbete och i det här 

kapitlet beskrivs verktyget och dess funktioner mer ingående.  

4.1 Vad är ett testverktyg? 
Ett testverktyg kan utföra en mängd uppgifter. Den mest basala uppgiften är att exekvera testfall utifrån 

någon form av testskript. Men ofta vill man även kunna knyta samman testfallen med krav eller 

specifikationer, samt kunna versionshantera testskript så att flera användare kan arbeta parallellt. Vissa 

testverktyg klarar även av att utföra GUI-testning (dvs. simulera att en användare klickar i applikationens 

GUI). En annan kraftfull egenskap hos vissa testverktyg är att kunna ”se in” i applikationen och på så sätt 

testa enskilda moduler eller funktioner på en detaljerad nivå, så kallad White box-testning. Det är också 

önskvärt att testverktyget har skyddsfunktioner för att klara av att fortsätta exekvera tester även efter det 

att ett test har havererat. 

4.2 Vad är TestComplete? 
TestComplete är ett verktyg som tillåter användaren att testa en applikation ingående genom både enhets- 

och GUI-testning. Enhetstesterna skrivs i TestCompletes egen editor och kan väljas att skrivas i ett antal 

olika förenklade utvecklingsspråk. En fördel då testaren kan välja att skriva i det språk som han har mest 

erfarenhet av. GUI-testen skapas genom så kallad ”capture and replay”. Genom en inspelning av 

händelser som utförs på applikationens GUI så genereras automatiskt ett skript utifrån händelserna. 

TestComplete tillåter sen användaren att utöka och underhålla dessa skript vilket i de allra flesta fall är 

nödvändigt. 

TestComplete tillåter att knyta samman de enhetstester som har skrivits i utvecklingsverktyget, så kallad 

självtestning, för att sedan sammanfoga dessa tester och exekvera dessa tillsammans med resten av testen. 

Självtestning innebär alltså att om applikationen utvecklas i t.ex. Visual Studio så kan testfall även skrivas 

där i samband med utvecklingen. Mindre skript som testar enskilda funktioner. Detta underlättar för 

utvecklaren som då kan fortsätta att skriva testfall i den miljö som han är van med, i samband med 

programutvecklingen. I den senare testfasen kan testarna använda dessa skript och exekvera dessa 

tillsammans med de automatiska test i TestComplete. Testaren får då tillgång till TestCompletes alla 

funktioner och får då kraftfullare enhetstest och en samlad testrapportering.  

Andra typer av test som TestComplete stödjer är bland lasttestning, webtestning och datadrivna tester.   

TestComplete stödjer applikationer som har tagits fram i följande utvecklingsverktyg: alla .Net 

kompilatorer, Microsoft Visual C++ 6.0, Visual C++ 7.0 och senare, Microsoft Visual Basic 6.0, Borland 

Delphi 3.0 och senare, Borland C++ Builder 3.0 och senare samt alla Java utvecklingsverktyg som har 

följande funktioner: MSVM, build 3309 eller senare, Sun JDK (eller JRE) v. 1.1.8 eller senare eller BEA 

JRockit 5.0. 
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I CC Systems fall är det nästintill uteslutande .Net-applikationer för Win32-miljöer som har behov av att 

automattestas. Win32 är ett API för Windows och innehåller bland annat lågnivåfunktioner för att rita 

fönster och andra komponenter i Windows-miljöer. Win32:s motsvarighet i Unix heter GTK och QT. 

Däremot spås Win32-programmering få mindre och mindre betydelse framöver, då utvecklingen kommer 

att ske på en högre nivå som i t.ex. .Net. .Net är bland mycket annat en plattform för utveckling av 

applikationer och stödjer språk som VB.Net, C# samt J#. [12] 

4.3 Hur kan TestComplete testa applikationen? 
I TestComplete har man möjlighet att testa sina .Net-applikationer genom white box-testning. Det betyder 

att testen har tillgång till applikationens olika objekt, egenskaper och metoder, både publika och privata. 

För att få den tillgången använder TestComplete samma information som kompilatorerna använder för att 

bygga en .Net-applikation. I informationen finns bland annat avancerad debuginformation som kan ge 

TestComplete den applikationsstruktur som den behöver.  

I tidigare versioner av .Net- och VB-applikationer så måste man anpassa kompileringen så applikationen 

blir en ”öppen” applikation för TestComplete. För att TestComplete ska kunna hantera applikationen som 

en ”öppen” applikation, använder den sig av funktionen Debug Info Agent™. Den tillåter TestComplete 

att öppna upp och se längre in i applikationen genom att använda programspråkets egen 

debuginformation. I det ingår information om den interna layouten, så som metoder, variabler samt 

adresser och värden på variabler. Genom att kompilera applikationen med ett tillägg från TestComplete 

kan intern debuginformation bli åtkomlig för testning utanför projektet. [12] 

För att ge ett exempel på hur en applikation ser ut från TestComplete så visas i figur 4.1 hur Microsoft 

Outlook ser ut i TestCompletes Object Browser. Object Browser är det fönster där testaren kan orientera 

sig i applikationen och leta upp det objekt eller den komponent som behöver testas. I det här exemplet har 

den verktygsrad som heter ”Standard” i Outlook markerats. I den finns sedan en rad med underobjekt och 

knappar åtkomliga, bland annat ”Nytt mail”, ”Skriv ut” eller ”Ta bort” knapparna.  
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I nästa figur, Figur 4.2, visas sedan en närmare bild på vilka egenskaper och metoder som kan vara 

åtkomliga för TestComplete. I det här exemplet undersöks ”Spara”-knappen i Word. Det är ett objekt av 

typen button och enligt TestComplete kan man t.ex. läsa av knappen bredd eller utföra en ”Click”-

händelse på knappen. Den sistnämnda är bland de mest använda metoderna i TestComplete när testet ska 

genomföra GUI-testning.  

Figur 4.1 I Object browser syns strukturen på applikationerna. Här visas en liten del av 

alla de underobjekt till Outlook som kan kommas åt från TestComplete.  
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4.4 Funktioner i TestComplete 
TestComplete innehåller ett stort antal användbara funktioner. I faktadokument om TestComplete [12] 

förklaras några av följande funktioner. Några av funktionerna har kommit till användning i testen senare i 

den här rapporten, och beskrivs utifrån det stöd de har gett: 

Distribuerad testning. Det är en funktion som möjliggör synkronisering av olika tester på fler än en 

dator. [12] Det är en funktion som kan vara användbar i fall då t.ex. flera klienter sitter med en 

applikation någonstans i ett nätverk och där en databas befinner sig på en annan fysisk maskin. Då är det 

nödvändigt att kunna både visualisera flera maskiner men också genomföra test som kan prata med 

varandra från olika fysiska maskiner. 

Object Driven Testing (ODT). Ofta är automatisering av tester enbart en programmeringsfråga. Detta 

kan vara relativt enkelt så länge inte testen behöver ha en komplex hierarki av objekt. ODT är en funktion 

i TestComplete som tillåter användaren att skapa egna objekt med olika anpassade egenskaper. Fler och 

Figur 4.2 Till vänster syns de metoder och de actions som TestComplete tillåter användaren att göra på 

knappen Spara i Word. Här visas funktioner som Click och DblClick som kan vara användbara i testet. 

Till höger visas de egenskaper som är synliga för TestComplete för samma knapp. Genom att anropa en 

property kan man läsa av t.ex. knappens bredd, id eller klasstyp. 
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fler applikationer skrivs objektorienterat och den här funktionen ger möjlighet att även skapa 

objektorienterade test och som kan anpassa sig bättre till avancerade applikationer. [12] 

Objekthierarkin kan skapas både visuellt i redigeringsfönstret för ODT i TestComplete eller i koden i 

testskripten. Dessa två användningssätt kan kombineras för optimal användning. Tyvärr är funktionen 

tidskrävande att arbeta med. I det här implementationen längre fram användes ODTn som en 

hanteringsfunkton testdatat. 

För att t.ex. kunna arbeta med arrayer och gruppvariabler i TestComplete är ODT-funktionen den enda 

lösningen.  

Anropa funktioner från .Net. TestComplete tillåter användaren att anropa funktioner som ingår i .Net. 

[12] Det har visat sig vara en användbar funktion i TestComplete eftersom verktygets egna skriptspråk 

inte är tillräckligt komplext. Funktionerna hittas genom TestCompletes egen CodeCompletion-funktion 

genom att tryck Ctrl+Shift i skriptet. Då får man upp en lista på tillgängliga funktioner. Nackdelen har 

varit att TestCompletes funktionslista inte innehåller en tillräckligt utförlig beskrivning om funktionerna. 

Användaren måste själv leta upp informationen i t.ex. hjälpen till den egna .Net-utvecklingsmiljön.  

HTTP Load Testing Remote Agent. Det är en funktion som tillåter testen att utföra olika sorters test på 

web-applikationer genom TestComplete. Olika testskript, som utför testfall på applikationen, kan spelas 

upp antingen om och om igen eller samtidigt om behovet finns att simulera flera användare. Genom 

funktionen kan simulerade användare övervakas och styras. [12]  

Testskript i flera olika språk. TestComplete stödjer fem olika skriptspråk, VBScript, JSScript, 

DelphiScript, C++Script och C#Script. Vilket språk som används i testet har ingen betydelse för vilken 

sorts applikation som testas. Däremot kan det vara bättre att välja det skriptspråk som ligger närmast 

utvecklarens egen färdighet eller det språk som den testade applikationen är skriven i. Funktionerna är i 

princip lika fördelade mellan de olika språken så det skriptspråk som innehåller det viktigaste 

funktionerna för testet bör väljas. [12] 

En typisk operation i ett skript ser ut som följande: 

 Sys.Process(…).Window(…).Window(…).DblClick(…);  

Sys.Process(…) returnerar ett objekt som ger ett interface till den process som innehas av den testade 

applikationen. Window(…) returnerar ett fönsterobjekt som i sin tur kan innehålla underobjekt.  

DblClick(…) är ett typiskt exempel på en handling som kan utföras. Olika handlingar kan vara t.ex. 

musklick, tangenttryckning eller fönsteraktivering. [12] 

Kodningsstöd. Stödet för kodningen finns utvecklat med bl.a. hjälp, Code completion, möjlighet att 

införa brytpunkter och stegningsfunktion vid avlusning mm.  

Intelligent skriptgenerering. Skriptgenereringsfunktionen har en djupare intelligens än makroinspelare 

eftersom de tillåter inspelning av selektion, tangentbordsinput, musklick etc. Allt identifieras med 

avseende på den underliggande komponenten. I en makroinspelning genereras kod med avseende på 

pixelpositionering på skärmen. För skript baserat på positionering kan det räcka med att det spelas upp 

igen på en skärm med annan upplösning för att testet riskerar haverera. 

Test Suites. I många testverktyg måste ett testprojekt innehålla en huvudmetod som i sin tur kan anropa 

de testfall som ska köras och i vilken ordning. För att modifiera ordningen på testfallen är alltså 

ursprungskoden tvungen att ändras. Genom den här funktionen kan ordningen på testfallen ändras genom 

att enbart dra de olika testobjekten till rätt plats. Tyvärr är den här funktionen liksom ODT-funktionen 

omständlig att arbeta med, men till hjälp när den väl är implementerad.  

Object Browser. Object Browser är det fönster som visar vilka processer som körs på maskinen och alla 

dess underfönster och komponenter. Om en applikation körs ska den synas i listan. Object Browser tillåter 
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användaren att se strukturen på den applikationen och de allra flesta typer av komponenter är synliga för 

TestComplete. [12]  

Name Mapping. Den största risken för testen är, som tidigare nämnts, att komponenter i GUI:t förändras. 

För att skydda testen mot ändringar finns en funktion i TestComplete som kallas Name Mapping. Name 

Mapping kan fungera som det appliceringslager mellan testet och applikationen som visas i Figur 3.2.  

Precis som appliceringslagret har det sina fördelar men Name Mapping har ytterligare en fördel: 

funktionen kan ange vilka egenskaper TestComplete ska identifiera olika komponenter på. Standarden i 

TestComplete är att en komponent identifieras av vilken klasstyp, vilket namn och vilket index den har. 

Om testaren uppskattar att risken för att komponenterna i applikationen kommer att ändra namn är stor så 

har testaren möjlighet att i Name Mapping ändras så att komponenterna bara ska identifieras t.ex. genom 

klasstyp och index. I andra fall kan det vara indexet som löper större risk att ändras så då kan man istället 

identifiera alla komponenter hårt på namnet. [12] 

Nackdelen med Name Mapping är att det tar mycket tid att lägga till komponenter till funktionen. Allt 

detta måste göras manuellt och det är ett omständigt gränssnitt att arbeta i. Dessutom måste alla 

komponenter som ligger ovanför den mappade komponent i hierarkin också mappas. När funktionen väl 

är anpassad till applikationen så skyddar den bra mot ändringar. 

Stores. En funktion som kan vara till hjälp är hantering och jämförelse av olika filer. Vid t.ex. verifiering 

av resultat är det i många fall bra att kunna jämföra två olika filer. Stores är en funktion i TestComplete 

som tillåter testaren att spara och hantera filer. Om resultatet sparas ner i en fil kan stores-funktionen 

utföra jämförelser av filinnehållet. [12] 

Stores i TestComplete kan hantera tre typer av filer: 

Bildfiler (BMP, JPEG, PNG, TIFF eller GIF), xml-filer eller textdokument.  

Det går t ex att exportera en samling egenskaper för en komponent till en xml-fil och sedan använda det 

som ett förväntat resultat för andra test att validera sig emot.  



Autoamtiska GUI-test 

Examensarbetare 

Sara Forslin 
Titel 
Automatiska GUI-test 

en teoretisk och praktisk studie för hållbarare test 

Handledare 
Ulf Jonson 

Datum 

2011-02-20 
Rev 
PA4 

Filnamn  
Automatiserad 
Regressionstestning.docx 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

5 Sammankopplingen av CCSimTech och 
TestComplete 

Företag som arbetar med inbyggda styrsystem kan tjäna mycket på att kunna testa sina applikationer i en 

simulerad miljö direkt i PCn. Testen blir oftast billigare och det blir både lättare och snabbare för 

utvecklarna att finna fel om de kan testa applikationerna på sin egen dator.  

Observera att testning i simuleringsmiljön aldrig helt kan ersätta den ursprungliga miljötestningen. 

Exempelvis är det väldigt svårt att simulera timningsproblematik i hårdvaran. Det är inte heller säkert att 

man kan använda samma kompilator för målsystemet. 

CCSimTech är en produkt utvecklat av CC Systems själva som möjliggör simulering av olika 

hårdvarukomponenter. De huvudkomponenter som CCSimTech består av är: 

SimIO – Möjliggör simulering av digitalt I/O kommunikation  

SimCAN – Möjliggör simulering av CAN- och LIN-kommunikation. 

SimMemory – Möjliggör simulering av minneskort såsom Flash eller Eeprom. 

Dessa komponenter kan styras genom ett respektive användargränssnitt som även de ingår i CCSimTech: 

IOTool – Ett GUI för användaren för att se och kontrollera I/O-signaler.  

BusTool – Ett GUI för användaren för att se och kontrollera både CAN- och LIN-kommunikation.  

MemoryTool – Ett GUI för användaren för att se och ändra innehållet i ett minneskort. 

5.1 Simulerad I/O-kommunikation 
I/O är en förkortning som står för Input/Output. Det är den kommunikation som vanligtvis går från t.ex. 

en dator till en extern komponent eller lagringsenhet. Men I/O-kommunikation sker även inuti en dator. 

En av de vanligaste typerna av I/O-kommunikation är USB. [1] 

CCSimTech implementering av I/O-kommunikation använder ett delat minne. Minnet är skapat av ett 

dolt gränssnitt (API) som kan nås genom en dll-fil (SimIO.dll, en fil med ett färdigt bibliotek av möjliga 

anrop till APIt). Minnet består av information om I/O-signalens namn och värde och kan nås från var som 

helst i systemet.  

När en applikation som ska prata med en hårdvara via I/O hanterar SimIO dessa signaler. Applikationens 

process kan skapa nya I/O-signaler och ändra värdet på de befintliga. För att skapa simulerade I/O-

signaler åt andra hållet, från hårdvaran in i applikationen, kan utvecklaren använda IOTool. I IOTool 

visualiseras alla signalerna i ett GUI.  

5.2 Simulerad CAN-kommunikation 
CAN, Controller Area Network, är en standard för nätkommunikation. Det är en uppsättning regler för 

hur styrenheter eller datorer kommunicerar i datornät. CAN är mycket vanligt i fordon. [1] 

CAN-kommunikation sker på en buss som sprider informationen till alla noder i nätverket. Dessa noder 

kan ta emot meddelanden på CAN-bussen utan att ”stjäla” det från någon annan. CAN har begränsningar 

när det gäller hastighet och bussens längd. [1] 

Simuleringen av CAN använder en separat process som simulerar beteendet hos ett CAN-protokoll. En 

buffert är skapad i minnet då en applikation kopplas till SimCAN. Bufferten kan nås både av 
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applikationen och simulatorn och alla applikationer som är kopplade till SimCAN får en egen 

mottagningsbuffert.  

Även CAN består av ett avancerat API som kan nås genom en dll-fil (SimCan.dll). All kommunikation 

som skickas ut på CAN-bussen av olika processer är visualiserade i BusTool. 

5.3 Simulerat minne 
CCSimTech tillåter simulering av två sorters minnesstandarder: Eeprom och Flash. Detta är möjligt 

eftersom behandlingen av de två minnestyperna är väldigt lika. [1] 

SimMemory använder en bit av minnet. Minnesallokeringen skapas av ett API. APIt kan anropas genom 

en dll-fil (SimMemory.dll). Minnet innehåller information om minneskortet som namn, storlek och typ. 

Informationen är visualiserat för utvecklaren i MemoryTool. 

5.4 Användandet av dll-filer i TestComplete  
Dynamic Link Library (dll) är ett bibliotek av exekverbara funktioner. Ett dll-bibliotek ger applikationer 

möjligheten att använda de redan färdiga funktionerna genom antingen en statisk eller dynamisk länk. En 

statisk länk förblir konstant under exekveringen av ett program, en dynamisk länk skapas vid behov. [1] 

Det dynamiska bibliotekets funktioner deklareras i en separat deklarationsfil som inkluderas i 

huvudprogrammet, men det dynamiska biblioteket inkluderas inte vid kompileringen. Statiska bibliotek 

måste inkluderas vid kompilering. Dynamiska bibliotek läses in med load library för att kunna användas. 

[1] 

Ett dynamiskt bibliotek, dll-fil, kan vara en samling små program som anropas, när de behövs av större 

program. T.ex. kan drivrutiner vara uppbyggda av dynamiska bibliotek. dll-filer var från början avsedda 

för att spara diskutrymme och minnesanvändning för program som bägge behövde samma resurser. Ett 

dynamiskt bibliotek behöver inte köras hela tiden, utan kan då den behövs laddas och exekveras. [1] 

TestComplete stödjer användandet av dll-filer. CC Systems har egna dll-filer för respektive 

simuleringsverktyg så det initiala angreppssättet var att använda sig av den möjligheten i TestComplete. 

Tyvärr visar det sig att TestCompletes skriptspråk har stora nackdelar som gör det omöjligt att direkt 

anropa dll-biblioteket. För att komma runt problemen skrevs en anpassad dll-fil, ett förenklat 

anpassningslager, som TestComplete använder för att anropa funktioner i CC Systems dll-filer. 

Ett problem med skriptspråket i TestComplete är att det inte skiljer på olika datatyper. Skriptet kan inte 

skapa variabler av avancerade datatyper som t.ex. byte och uint. Om TestComplete tar emot en variabel 

av datatypen byte hanteras den helt korrekt men vid skapandet av en numerisk variabel i testskriptet 

generaliseras alltid datatypen till numeric. Testerna har alltså inga problem med att ta emot t.ex. en byte 

som resultat från en funktion. Men det finns exempel där CCSimTechs dll-biblioteket funktioner kräver 

t.ex. en byte som inparameter. I anpassningslagret skrevs därför alla funktioner om så att de i stället 

godtog TestCompletes mer generaliserade datatyp. I anpassningsfunktionen konverterades datatypen till 

det som dll-filen krävde för att sedan göra ett anrop med rätt datatyp till funktionen i CCSimTechs dll-fil.  

Ett annat problem är hanteringen vid skapandet av arrayer eller listor. Möjligheten att skapa arrayer finns 

men den är helt integrerad i ett användargränssnitt och kan inte göras programmatiskt, bara manuellt. 

Processen att skapa en array med t.ex. ett 50-tal CAN-signaler var därför näst intill ohanterligt. 

Anpassningslagret kompletterades därför med små hjälpfunktioner för att kunna skapa och ta bort arrayer 

samt lägga till och ta bort element i arrayer. För att TestComplete skulle kunna anropa en funktion i dll-

filen med en array som inparameter så utfördes följande steg: hjälpfunktionen för att skapa en array 

anropades. Varje element i arrayen lades till genom ett anrop till hjälpfunktionen som lägger till ett 

element. Därefter kan TestComplete använda arrayerna vid anrop till dll-filerna. 
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TestComplete stödjer heller inte anrop till metoder som skickar referensparametrar dvs. där inparametern 

är en pekare till en plats i minnet där returvärdet ska läggas. I och med att både SimIO.dll, SimCan.dll och 

SimMemory.dll innehåller funktioner med den sortens anrop så kompletterades den anpassade dll-filen 

med samma funktioner som i stället returnerade returvärdet i referensvariabeln.  

Upplägget för ett anrop med anpassningslagret mellan TestComplete till t.ex. SimCan ser ut som i Figur 

5.1. Det anpassade lagret har skrivits för verktygen SimIO, SimCan och SimMemory eftersom dessa 

simuleringskomponenter ansågs vara mest användbara.  

 

 

Figur 5.1. Visar hur ett anrop från TestComplete till SimCan måste se ut. 

 

Test 
Complete 

Anpassad 

 dll-fil 
SimCan.dll SimCan 
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6 Implementering av automatiska tester  

För att kunna ge mer konkreta svar på frågor runt automatiska GUI-tester har tre implementationer av 

tester gjorts på tre olika applikationer utvecklade av CC System: Spreader model, TimberRite och ett av 

CC Systems ESAB projekt. Applikationerna är förhållandevis olika och utvalda av den anledningen. 

Målet med implementationerna är att få en tydlig bild av automatiseringsmöjligtheterna. Följande kapitel 

beskriver hur implementationerna har genomförts. 

6.1 Spreader Model  
Första implementationen av automatiska GUI-tester utfördes på en applikation vid namn Spreader model. 

Automatiseringen för detta projekt har som syfte att vara ett provskott i GUI-testningen.  

6.1.1 Vad simulerar Spreader Model? 
Spreader model är en simulering av en containerkran tillverkad av Bromma Conquip AB. Det krävs idag 

att en containerkran snabbt och smidigt kan lyfta containrar och samtidigt på ett säkert sätt transportera 

dem. Lastade containrar väger ofta några tiotals ton, så en tappad container kan leda till stor skada. 

Containrar kan också ha olika storlek för olika ändamål så lyftoket måste kunna anpassa sig. När lyftoken 

används så kan det vara svårt för föraren att få en överblick av det som utförs eftersom oket opererar på 

en stor yta och containrarna i sig är stora. Därför har CC Systems fått i uppdrag att ta fram ett styrsystem 

för dessa lyftok så att föraren, från sin arbetsplats, oftast ovanför containern, lätt kan styra lyftoket och få 

signaler om hur det förhåller sig till containern.  

Spreader model är en simuleringsmodell av systemet för att kunna testa det i PC-miljö. Själva 

styrsystemet har inget eget grafiskt gränssnitt. Det ger bara signaler till föraren genom dioder i 

förarhytten. Men eftersom modellen har ett grafiskt gränssnitt, utfördes automatiseringen av GUI-tester i 

det. Spreader model kan bl.a. utföra simuleringar av containerlyft, visa om oket är låst till containern och 

simulera styrning av teleskoparmarna. Användargränssnittet för modellen visas i Figur 6.1.  
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Figur 6.1. Spreader model är den applikation som ska testas. Här kan simuleringar av lyftoket göras.  

I själva verket så består styrsystemet endast av olika digitala signaler. Därför har man valt att visa dessa 

signaler i Spreader model, en modell så att man i en simulering enkelt kan hårt styra eller bara läsa av 

signalerna. I figur 6.2 syns den del av gränssnittet som visar systemets digitala signaler.  
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 Figur 6.2. Under fliken Monitor i Spreader model kan de I/O portar som används av applikationen läsas 

av och deras värden kan sättas för att sedan kunna se resultatet i simuleringsfönstret.  

 

Styrsystemet styrs av I/O-kommunikation. I/O-signalerna är det 

interface som används för att kommunicera med andra 

komponenter i systemet. Den här applikationen använder sig t.ex. 

av I/O-signaler för att läsa av olika sensorer eller för att tända eller 

släcka olika dioder i kontrollpanelen i förarhytten. 

I rutan Telescopic Arm, i Figur 6.3, syns de värden som tillhör de 

I/O-signaler som styr eller sätts av teleskoparmen. Teleskoparmen 

måste kunna vara utdragbar då olika containrar har olika bredd. 

För att användaren av lyftoket ska kunna veta i vilken position som 

teleskoparmen befinner sig, finns det ett antal sensorer kopplade 

till armen. Bl.a. visas om armen dras ut eller dras ihop och ett antal 

lägen som visar hur bred armen är. Testet som ska implementeras 

har som syfte att testa dessa sensorer och verifiera att de indikerar 

rätt position för armen. 

6.1.2 Automatisk testning av Spreader 
Model 

Det första testet i den här implementeringen har följande grundläggande teststeg: 

1. Öppna SpreaderModel.exe. 

Figur 6.3. Under rutan Telescopic arm  

visas de IO signaler som är av intresse i 

detta test. Den innehåller IO signaler till 

expandering och ihopdragning av armen 

samt olika sensorer som indikerar i vilken 

position armen är. 
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2. Sätt teleskoparmen i innerposition. 

3. Starta en expandering av armen genom att använda I/O-porten SprExp (den I/O-signal som sätter 

igång en expandering av teleskoparmen). 

4. Verifiera att alla positionssensorer aktiveras och avaktiveras i rätt ordning, dvs.: 

      checkBox1 tänds 

      checkBox1 släcks 

      checkBox2 tänds 

      checkBox3 tänds 

      checkBox2 släcks 

      checkBox3 släcks 

      checkBox4 tänds 

      checkBox5 tänds 

      checkBox4 släcks 

      checkBox5 släcks 

      checkBox6 tänds 

      checkBox7 tänds 

      checkBox6 släcks 

      checkBox7 släcks 

      checkBox8 tänds 

      checkBox8 släcks 

5. Stäng SpreaderModel.exe 

Det finns en fara med att automatisera detta test eftersom användargränssnittet inte är en slutprodukt för 

användaren utan bara en modell. Eftersom det är en utmaning att skriva automatiska GUI-tester som är 

hållbara kan testning på en mindre genomtänkt applikation, utsättas för fler utmaningar än om man testar 

på en väl genomtänkt applikation för en slutanvändare.  

Risken är att testet bara kommer att testa simuleringsapplikationens GUI och inte det man egentligen vill 

testa, dvs. styrsystemet bakom. Det kan hända att det kostar mer att automatisera dessa GUI-test än vad 

det smakar i det här fallet, och att det skulle kunna vara bättre att testa direkt mot I/O-signalerna i stället 

för det GUI som visar upp dem. Den här implementationen ses därför bara som ett provskott för komma 

igång med TestComplete och automatiseringen. 

Alternativet i det här fallet är alltså att gå via API:et i stället för att testa på GUI:t. Det kan tyckas vara en 

krångligare väg för att testa applikationen eftersom TestComplete är just anpassad för GUI-testning. Men 

eftersom CC System har ett eget verktyg för I/O-kommunikation, var det en fördel att här behöva 

applicera ett test på SimIO.  

I det här testet användes tre grundfunktioner, öppna och stänga Spreader Model, vilket utförs av 

TestCompletes GUI-styrning. Sätta en I/O-signal till önskat värde, samt att läsa av en I/O-signal för att 

verifiering. Det två senaste utfördes via SimIO (se 5.1 Simulerad I/O-kommunikation).  

TestComplete har många begränsningar i sitt programspråk. Tidigt i testprocessen upptäcktes att ett lager 

mellan TestComplete och SimIO behövde tas fram för att TestComplete skulle kunna utnyttja alla 

SimIO:s funktioner. I Figur 6.4 är anpassningslagret utmärkt som Anpassad dll-fil och ligger alltså mellan 

TestComplete och SimIO. När väl lagret och testskripten var skrivna, kördes testerna utan några problem. 

TestComplete kunde kommunicera med SimIO både för att styra applikationen och för att verifiera att 

resultaten föll ut som förväntat.  

6.1.3 GUI-testning på Spreader model 
Ovanstående beskrivna test var utformade så att skriptet inte hanterade GUI:t alls i något av teststegen. 

Eftersom TestComplete främst är ett GUI-testverktyg så valdes att även implementera ett rent GUI-test. 
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Den här gången genom att först sätta I/O-signalerna i GUI:t och sedan verifiera I/O-signalerna via 

Windows-komponenterna i GUI:t. 

Vid dessa GUI-test upptäcktes designlösningar i Spreader model som försvårade GUI-testningen och som 

ökade riskerna för ett testhaveri. Spreader model kommunicerar på ett antal I/O-portar och alla dessa 

portar namnsätts genom en ini-fil. ini-filen ger stora fördelar då komponenter i applikationen kan 

namnges på ett lätt sätt och göra den mer lättförstålig. Men samma fördel är också en nackdel för 

automattester. Om en komponent t.ex. har namnet checkBoxLeft men lätt kan ändras till leftCheckBox i 

ini-filen innebär det att det är lätt att förstöra alla tester som anropar den komponenten. Alla Windows-

komponenter som visar I/O-signalernas värde under Monitor-fliken (Figur 6.2) i Spreader Model antar 

både namn och titel till det som står i ini-filen. Eftersom det är ett vanligt problem för GUI-test att just de 

komponenter som används byter namn, eller på annat sätt byggs om, så är denna design högst ohållbar för 

automatiska GUI-test. Speciellt om större och flera testprojekt ska baseras på applikationen. Det får helt 

enkelt inte vara så lätt att kunna ändra egenskaper på en komponent och det är ett tydligt exempel på en 

design som inte passar för automatisering.  

Föregående problem bottnar lite i vilket språk som själva applikationen är uppbyggd i. De grafiska 

komponenterna i Spreader model är skapade med Borland C++ Builder vilket ger begränsade 

namngivningsmöjligheter för applikationen. Detta språk kräver inte att utvecklaren vid skapandet av en 

Windows-komponent anger ett namn och titel på komponenten. Optimalt, ur ett automatiskt tests 

perspektiv, är om komponenten har ett fast namn som används vid anrop av komponenten. Detta namn 

skiljer sig i sin tur från den titel som kan beskriva komponenten bättre för användaren. Titeln kan vara 

mera utförlig och lättförstålig för en användare men lite för långt vid programmeringsanrop. Om 

programmeringsspråket inte ger möjlighet till att ange dessa kan det antingen resultera i att många 

komponenter är helt utan namn eller att namnen, som i det här fallet, kan bytas alldeles för lätt.  

För att, i så stor utsträckning som möjligt, skydda testen mot de nämnda problemen så har testen fått en 

uppbyggnad som i Figur 6.4. Skyddet som sattes upp mellan testskripten och applikationen är funktionen 

Name Mapping i TestComplete (se kap. 4 TestComplete, Name Mapping). Detta lager fungerar som det 

så kallade appliceringslagret mellan applikationen och testet.   
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Figur 6.4. Detta är den uppbyggnad som testet fick ta för att på bästa sätt skydda det mot ändringar i GUI 

mm. 

 

Figur 6.4 visar att, förutom anpassningslagret mot SimIO och Name Mapping lagret mot GUI:et, så 

används även återanvändbara funktioner och ODT data som båda ligger utanför skriptet. Anledning till 

det är, precis som med de första två, att försöka plocka ut all det som kan återanvändas ut ur testskripten 

så att alla eventuella förändringar resulterar i en så liten ändring i testen som möjligt. (Se stycke 3.5 Hur 

ska applikationen automatiseras?) 

För att skydda testen ytterligare använder testen inte några fullständiga sökvägar. Fullständiga sökvägar 

ska aldrig hårdkodas eftersom sökvägar kan komma att ändra sig så fort testprojektet flyttar på sig. Testen 

bör använda relativa sökvägar där en fil anges relativt den arbetsmapp som testet för tillfället arbetar i. 

Relativa sökvägar är lätta att ange då det handlar om filer som lätt kan flyttas med projektet men det blir 

lite svårare då det handlar om större applikationer och dll-filer som normalt ligger i systemmappen. 

Alternativet är att ange en variabel som ligger separat från testskriptet. På så sätt kan den sökvägen lätt 

hittas om den mot förmodan måste ändras samt att ändringen bara behövs göras på ett ställe och inte på 

alla ställen i koden där den används. I det här automatiseringsprojektet valdes att både applikationen och 

de använda dll:erna skulle flyttas med i projektmappen. På så sätt kan alla andra medarbetare köra exakt 

samma test på andra datorer utan att behöva installera projektet på en specifik plats. 

Med dessa fyra skyddslager på plats kan till slut själva testskriptet 

skrivas. Testet, som gick ut på att testa att alla positionssensorer 

fungerar och tänds och släcks i rätt ordning är en lätt match för 

TestComplete som hittar komponenterna direkt och kan både sätta 

och läsa av dess värde. Windows-komponenterna i applikationen 

som symboliserar sensorerna och är de komponenter som ska läsas 

av visas i Figur 6.5. Problemet för testet är att titta på alla sensorer på 
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Återanvändbara 
funktioner 
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SimIO.dll 

ODT  
Data 

Mappningslager 
Name Mapping 

SimIO i 

CCSimTech 

Spreader 
Model 
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Driver 

Driver 

Driver 
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Kartlägger 
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Figur 6.5. De positionssensorer 

som ska testas.  



Autoamtiska GUI-test 

Examensarbetare 

Sara Forslin 
Titel 
Automatiska GUI-test 

en teoretisk och praktisk studie för hållbarare test 

Handledare 
Ulf Jonson 

Datum 

2011-02-20 
Rev 
PA4 

Filnamn  
Automatiserad 
Regressionstestning.docx 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

en gång. Den enklaste implementationen skulle annars vara att titta på den sensor som ska tändas först. 

När den är tänd, gå vidare och titta på nästa, för att verifiera att den sedan tänds. Men om en sensor 

övervakas åt gången, skulle de andra sensorerna kunna blinka hur mycket som helst utan att testet 

indikerar något fel.  

TestComplete har en funktion som möjliggör att t.ex. positionssensorerna i Figur 6.5 kan jämföras med en 

avbild av samma område. Genom att använda den funktionen i verifieringen av detta test kunde en 

överblick av alla komponenter fås och på så sätt komma runt föregående problem. Tyvärr uppdagades det 

ganska så snart att den här sortens jämförelser har två stora brister. Det är en osäker jämförelse som 

innebär att det räcker med att testet körs på en skärm med en annan upplösning för att testet riskerar att 

fallera. Det är även en tidskrävande jämförelseprocess. I många fall så prestandakrävande att 

bildjämförelser undviks helt i testskript. Det blir annars för tunga för att köras. I det här testet resulterade 

det senar i ett direkt problem: tiden mellan dess att den yttre sensorn släcks till dess att den inre tänds är 

väldigt kort. Testet hinner helt enkelt inte med att verifiera ett stadium innan applikationen hamnar i 

nästa. Bildjämförelsen är för tidskrävande för att kunna användas i testningen av Spreader Model. 

En alternativ lösning på verifiering kunde göras med hjälp av en smart funktion i TestComplete. Det är 

nämligen möjligt att spara komponenternas Property collection i xml-filer med filändelsen tcObject (för 

att ha den funktionen måste funktionen Stores ha lagts till ett TestComplete-projekt, se kap. 4 

TestComplete). I funktionen kan det anges vilka egenskaper och underobjekt som är viktiga att spara i 

filen. I det här fallet bör testet alltså spara fönsterkomponenten Discrete position sensors som visas i 

Figur 6.5. Själva komponenten i sig säger inte så mycket, så därför sparas inga egenskaper alls om själva 

fönstret. Däremot är det intressant att titta på alla underobjekt (alla positionssensorer) och underobjektens 

egenskap wSate vilken visar om sensorn är aktiverad eller inte. Den xml-fil som skapas är sedan en 

referens som testet lätt kan använda för att verifiera komponenterna. 

6.2 TimberRite 
Nästa applikation att bli testad heter TimberRite och ingår i ett projekt vid namn Icarus. Projektet är 

utvecklat för John Deere i bl.a. USA och Canada. TimberRite är ett styrsystem för påhängningsaggregat 

till grävmaskiner. En grävmaskin som bestyckats med aggregatet kan användas till skogsavverkning. 

Denna lösning är vanlig i Nordamerika, medan det i Skandinavien och Europa är mer vanligt med 

skördare som är dedikerade till enbart skogsavverkning.  

Styrsystemets hårdvara består av ett antal moduler som alla kommunicerar genom CAN: I hytten har 

användaren en övervakningsmodul som är kopplad till en styrenhet och en styrspaksmodul för styrning. 

Enheterna kommunicerar med en så kallad ”CrossFire Module” och en ”Harvester Head Module”. Dessa 

komponenter manövrerar pumpar i grävmaskinen respektive processar och utför kommandon i 

sågaggregatet. Strukturen visas i Figur 6.6. 



Autoamtiska GUI-test 

Examensarbetare 

Sara Forslin 
Titel 
Automatiska GUI-test 

en teoretisk och praktisk studie för hållbarare test 

Handledare 
Ulf Jonson 

Datum 

2011-02-20 
Rev 
PA4 

Filnamn  
Automatiserad 
Regressionstestning.docx 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

Figur 6.6. Uppbyggnaden av hårdvara i styrsystemet 

 

Systemet innefattar även applikationen TimberRite som användaren styr genom ett grafiskt 

användargränssnitt som visas på monitorn i förarhytten. TimberRites största funktion är att hjälpa föraren 

att avgöra vilka längder som ett träd ska sågas upp i. Efterfrågan av olika längder på olika träslag kan 

variera snabbt från dag till dag. TimberRite utgår från uppsågningsinstruktioner som anger vilken längd 

av stockar som har högst efterfrågan. Om exempelvis efterfrågan är högre på längre furustockar än 

kortare, ser TimberRite till att när en furustock avverkas så optimeras kapningen så att så många långa 

stockar som möjligt produceras. Applikationen samlar också statistik om hur många stockar som kapats 

och vilken längd de har. Detta är viktigt ur logistiksynpunkt – inte minst om det finns flera kapare ute 

samtidigt. Användargränssnittet för TimberRite visas i Figur 6.7.  
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Figur 6.7. TimberRite är den applikation som ingår i styrsystemet. Här visas Run mode, den del av 

applikationen som visas när kapning utförs.  

 

För att kunna provköra hela applikationen i PC-miljö har både en modell av styrspaksmodulen (nr 4 i 

Figur 6.6) och sågaggregatet (nr 6 i Figur 6.6) tagits fram av CC Systems. Genom att använda 

standardiserade filer som beskriver en trädstam i bl.a. längd och tjocklek (så kallade stamfiler), kan en 

simulering av aggregatets beteende göras och på så sätt tillåta testning av mjukvaran utan behov av 

hårdvara. Simuleringsapplikationerna visas i Figur 6.8. Till vänster i figuren visas aggregatsimulatorn, 

HHM (Harvester Head Module), där den stamfil som ska användas i simuleringen anges. Till höger i 

samma figur syns simuleringsapplikationen Suregrip som kan användas då knapptryckningar på 

styrspakarna ska simuleras. 

Alla simuleringsmoduler kommunicerar i PC-miljö via en simulerad CAN-buss. Applikationen som 

sköter detta kallas SimCan och beskrivs närmare i kapitel 5.2. 
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Figur 6.8. Här visas de två applikationerna som simulerar sågaggregatet och styrspakarna. Dessa 

applikationer kallas HHM respektive Suregrip.  

6.2.1 Funktioner i TimberRite 
I de uppsågningsinstruktioner som används av TimberRite kan det anges ett antal olika 

egenskapsparametrar som ser till att en stam sågas upp på önskat sätt. Vid en avverkning ska föraren bara 

behöva ange av vilket träslag stammen är samt vilket sortiment (t.ex. kvalitet eller ålder) den tillhör. 

Utefter dessa val optimerar TimberRite uppsågningen. Efter en avverkning är det möjligt att spara 

informationen till en produktionsfil eller en så kallad pri-fil. pri-filer är en av många filstandarder för 

skogsindustrin för att på ett effektivt sätt kunna dela och hantera information om de virkesslag som 

hanteras.  

De inställningar som kan anges för en uppsågningsinstruktion kan ses i Figur 6.9. Tabellen innehåller i 

korthet följande instruktioner:  

Pre select. Kolumnen längst till vänster anger prioritetsordningen. 

In use. Anger om instruktionen används eller om den är tagen ur bruk just för tillfället. 

Assortment. I den här kolumnen anges i vilket sortiment som den uppsågade stocken ska ingå i. Det kan 

handla om kvaliteten eller åldern på trädet. 

Length. I length-kolumnen anges vilken längd som stockarna ska få. Target length anger den längd som 

målet är att uppnå vid en uppsågning. Om inte stammen är tillräckligt lång för att kunna uppnå Target 

length anges i Min length hur lång stocken ändå måste vara för att sågas upp.  

Tolerance. Längden på stocken är svår att mätas upp exakt av sågaggregatet och de två nästkommande 

kolumnerna anger hur mycket längden på stocken tolereras att skilja från den specificerade.  
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Figur 6.9. Det här är den del av TimberRite där användaren kan ange hur stammen ska sågas. Det kan 

bero på träslag och tjocklek på stammen. 

 

SED. Kolumnerna märkt SED anger dels vad måtten på diametern får vara i den smalare änden av 

stocken, dels det minsta tolererade måttet och det maximala.  

LED. LED är diametermåttet i den tjockare änden där diametern endast kan begränsas av sin tjocklek.  

Alternative preselection. I tredje kolumnen från höger anges vilken uppsågning som ska göras då en 

stam t.ex. blir för smal för det första uppsågningsalternativet. I det här fallet ska instruktion nummer två 

väljas då instruktion nummer ett inte längre passar den stam som processas.  

Limit volume. Näst sista kolumnen anger begränsningsvolymen för uppsågningsinstruktionen. 

Begränsningsvolymer kan förekomma när en efterfrågan finns på bara några kubikmeter av exempelvis 

tall av en viss längd. När volymen är uppnådd blir därmed aktuell uppsågningsinstruktion inaktiv och 

instruktionen går inte att välja.  

Color marking. Sista kolumnen anger hur stockarna som sågas upp ska färgmarkeras. Färgmarkering 

används bl.a. till att skilja på stockar som har sågats upp vid olika datum. Det finns tre olika färger och 

dessa kan kombineras på olika sätt för att få olika sorters märkning.  

Alla dessa inställningar kan anges även för andra trädslag. I det här fallet visas instruktionerna för tall då 

den är markerad i rullisten uppe till vänster (se Figur 6.9). 
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För att underlätta för användaren kan uppsågningsinstruktionerna sparas och laddas till och från så 

kallade cif-filer (Cutting Instruction File). På så sätt behöver inte alla inställningar ställas in på nytt varje 

gång en ny avverkning ska börja utan användaren kan helt enkelt använda tidigare sparade inställningar, 

eller ännu enklare, få dem skickade till sig från ett kontor vid dagens början. 

6.2.2 Implementering av automatiskt GUI-test på TimberRite 
CC Systems främsta behov för automatiserade GUI-tester i TimberRite-applikationen gäller test runt 

tabellen i Figur 6.9. Kombinationerna av vad som kan testas kan bli närmast oändligt många och det är en 

tidsödande process att efter varje ny release av TimberRite få god testtäckning genom manuella 

regressionstester. Automatiska regressionstester skulle därför vara till fördel. I det här testet ska en av alla 

de olika kombinationerna testas för att få en snabb bild av möjligheterna för en automatisering. 

Testfallet kommer att gå ut på att testa om den satta prioritetsordningen för uppsågningsinstruktionerna 

efterföljs vid en uppsågning av en trädstam. Indata kommer att bestå av instruktionerna i en cif-fil som 

vid en uppsågning av en viss stam kommer att generera en känd följdordning på de valda 

uppsågningsinstruktionerna. Resultatet läses av i TimberRite-fönstret och jämförs med den kända 

följdordningen. Testet kommer att utföras i dessa grundsteg: 

1. Försätta applikationen i en utgångsposition genom att ta bort alla tidigare stammar i 

simulatorerna, dvs. släppa eventuella trädstammar som hålls med sågaggregatet och rensa 

stamsimulatorn på stamfiler. 

2. Ladda stamfil nummer ett i HHM-fönstret. Det bestämmer vilken stam som ska sågas. 

3. Ladda upp cif-filen med uppsågningsinstruktionerna i TimberRite-fönstret. Instruktionerna avgör 

hur stammen kommer att sågas upp. 

4. Greppa stammen genom att trycka på R10 (Close head) i Suregrip-fönstret. 

5. Såga av stammen genom att trycka på L8 (Main saw) i Suregrip-fönstret. 

6. Välj träslag tall genom att trycka L12 (Species 1) i Suregrip-fönstret. 

7. Välj uppsågningsinstruktion ett genom att trycka på R11 (Preselection 1) i Suregrip-fönstret. 

8. Läs av instruktionsvalet efter varje sågning från run mode i TimberRite-fönstret. 

9. Såga upp en ny stock så länge som stammen uppfyller kraven för någon av 

uppsågningsinstruktionerna. (Tryck på L8 (Main saw) i Suregripe-fönstret). 

10. Släpp den återstående delen av stammen genom att trycka på R9 (Open head) i Suregripe-

fönstret. 

11. Jämför de instruktionsval som har gjorts med den kända följdordningen som finns i ett facit. 

Testet designades så att alla steg skulle genomföras genom applikationernas GUI. Eftersom applikationen 

kommunicerar på CAN skulle ett alternativt test även kunna innefatta test genom SimCan. Men eftersom 

CAN-kommunikation består av relativt komplicerade meddelanden så valdes inte det alternativet. Det här 

testet kommer alltså att innebära GUI-testning i alla teststeg.  

6.2.3 Svårigheter vid testningen 
I TimberRite-fönstrets vy för run mode (se Figur 6.7) visas Windows-komponenter med data om hur 

stammen sågas upp. Där kan information avläsas om bl.a. hur lång stocken blev, hur tjock den var, vilken 

färgmarkering den fick och vilken klassificering stocken kommer att ingå i. 

Det första problem som dök upp berodde på designen av just run mode-fönster. De komponenter som i 

TimberRite-fönstret skulle presentera data från sågningen för användaren kunde inte avläsas. I Figur 6.7 
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så visas komponenterna bland annat med siffrorna 301 och 111. Istället för att komponenten antog värdet 

301 och 111 så målades det bara löst ovanpå komponenten som en bild. Syftet med detta var att få en 

enklare komponent att hantera rent utseendemässigt. Genom att rita värdet ovanpå själva komponenten 

istället för att ge komponenten värdet kunde textens position och utformning lättare anpassas. Men det 

resulterade i att värdet blev totalt osynligt för TestComplete. 

För att lösa problemet i testningen skrevs programkoden om. Numera ändrar även komponenten värde 

under den grafiska visningen. Värdet finns därmed på två ställen. Dels grafiskt synligt ovanpå 

komponenten och dels sätts värdet på den underliggande komponenten om. Denna lösning kan 

naturligtvis diskuteras eftersom det finns en risk med att validera värdet på ett annat ställe än det som 

syns för användaren. Dessutom kan det diskuteras om det är bra om själva programkoden måste anpassas 

efter testen. Optimalt skulle problemet vara känt redan vid utvecklingen av TimberRite. Problemet är ett 

typexempel på ett designkrav för automatisering av test.  

Ett annat problem som uppstod i automattestningen av TimberRite var att TestComplete inte kan avläsa 

någon parameter som indikerade att t.ex. en matning av en timmerstock är klar. Testet blev tvunget att 

innehålla pauser för att vänta ut TimberRite. Men, med en sådan lösning blir det betydligt osäkrare än 

med ett test som kan läsa av precis när applikationen är klar för nästa steg. Kanske bör det finnas som 

designkrav för en applikation som ska automattestas, att det alltid ska finnas en flagga att läsa av efter 

varje tidskrävande sekvens? Det kan vara att en komponent antar ett specifikt värde när applikationen är 

klar efter t.ex. en uppstart. I det här fallet uppkommer problemet både då en stock matas fram och då det 

sågas genom stammen. Hur lång tid dessa processer tar beror på hur lång stocken ska bli respektive hur 

bred diameter den har.  

Vid användandet av TimberRite genereras i vissa situationer ett varningsfönster som dyker upp ovanför 

applikationsfönstret. Situationerna då ett varningsfönster kan förväntas är kända men om det dyker upp 

eller inte beror på vad som har gjorts tidigare i applikationen. Ett exempel är vid borttagandet av en 

stamfil i HHM-fönstret. Om aggregatet sedan tidigare redan ”håller i” en stam så genereras ett 

varningsfönster som säger att en stamfil inte kan tas bort om den för närvarande processas. En lösning är 

att alltid öppna aggregatet innan en stamfil tas bort.  

Men det finns tillfällen då lösningen kostar för mycket, t.ex. då varningen egentligen inte beror på testet. I 

de fallen konfigurerades TestCompletes egen funktion som kan hanterar oväntade händelser. Enklaste 

hanteringen av ett varningsfönster är att starta om TimbeRite och sedan köra nästa test i testsviten. För ett 

automatiskt test ska alla varningsfönster och situationer då varningsfönster kan uppkomma dokumenteras 

och tas om hand. Det kan vara ett krävande arbete och innan testningen inleds måste denna komplexitet 

hos applikationen finnas med i beräkningen.  

Det var en utmaning att skriva ett hållbart test mot TimberRite. Men applikationen har en stor fördel. Det 

finns möjlighet att köra datadrivna tester genom att skapa många olika slags cif-filer. Under en natt skulle 

testen kunna köras för att sedan valideras mot ett referensresultat. Alla cif-filer skulle läsas in och 

användas på samma sätt som den föregående och därmed skulle det kunna räcka med att ett enda 

testskript körs men med olika sorters data. Ett enkelt sätt att köra så kallade datadrivna test som, förutom 

traditionell test av applikationen, också ge testresultat för t.ex. minnesallokeringen av applikationen.  

6.2.4 Testets uppbyggnad 
För att skydda testen mot alla testproblem så har testen fått en uppbyggnad som i Figur 6.10. Även här 

skyddar Name Mapping mot att ändringar i användargränssnittet skapar problem i testen. 

Precis som i testdesignen till Spreader model använder testskripten data och funktioner som är separerade 

från testen.  
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Figur 6.10. Figuren visar en schematisk bild över testens uppbyggnad. Uppbyggnaden skyddar testen och 

gör dem hållbara mot framtida ändringar i applikationen. 

 

Som tidigare nämnts så går testet ut på att verifiera att uppsågningsinstruktionerna tas i rätt 

prioritetsordning. Men i och med att instruktionerna kan innehålla så mycket information så skulle en 

uppsågning kunna testa att många fler parametrar stämmer. T.ex. att stocken får rätt mått både på längden 

och på bredden, att den får rätt färgangivelse, att den tilldelas rätt klassificering i produktionen och så 

vidare. En lösning skulle därför kunna vara att skriva ut allt data som hör till en uppsågning på t.ex. en 

textfil som TestComplete sedan lätt skulle kunna verifiera mot en referensfil. Då skulle mycket mer 

kunna testas med ett enda test. Men eftersom detta testprojekt har haft som syfte att koncentrerat 

undersöka automatiserad GUI-testning verifieras bara att prioritetsordningen mellan de olika 

uppsågningsinstruktionerna har blivit rätt.  

För att åstadkomma automatiserade tester av TimberRite har följande utförts: 

 Name Mapping-funktionen har satts upp och konfigurerats mot GUI:t 

 ODT-funktionen som hanterar input- och resultatfiler har konfigurerats 

 Testskript har ”spelats in” och ibland kompletterats med mer kod 

 Återanvändbara funktioner separerats ut och gjorts mer generella 

6.3 ESAB 
Implementeringen av det tredje projektet hade som syfte att förbättra ett redan tidigare automatiserat test. 

CC System har som mål att i framtiden kunna genomföra automatiserad testning i större utsträckning för 

just den här applikationen, och ESAB, som är beställare av applikationen, har också sagt sig vara 

intresserade. Tidigare test har även de gjorts i TestComplete, men tyvärr har testen haft vissa 

begränsningar som har hindrat att testningen kan gå vidare. 

ESAB tillverkar svetsar av olika slag och CC Systems utvecklar styrsystem för en del av dessa. Det här 

testet går ut på att automatiskt testa svetsmaskin TA24 AC/DC. Styrsystemet innefattar inget grafiskt 
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gränssnitt utan den applikation som testas är ett dolt gränssnitt under en kontrollpanel. För att 

applikationen ska kunna testas i PC-miljö har CC Systems tagit fram en simuleringsapplikation där 

kontrollpanelen simuleras. Applikationen visas i Figur 6.11. 

 

 

6.3.1 Tidigare testning mot applikationen 
Testfallet går i korthet ut på att testa en uppstart av applikationen WPS_TA24.exe (den simulerade 

kontrollpanelen) samt att i testet verifiera CAN-kommunikationen och att både I/O-signalerna och 

kontrollpanelen i applikationen hamnar i rätt läge efter en uppstart. För att kunna läsa av CAN-trafiken 

och I/O-signalerna användes SimCan och SimIO som ingår i CCSimTech. I tidigare test skrivna i 

TestComplete har kommandon inte kunnat skrivas direkt till CCSimTech och testen har i stället varit 

tvungna att gå genom CCSimTechs användargränssnitt BusTool och IOTool . Eftersom båda verktygen 

har grafiska gränssnitt har detta har lett till att ytterligare två GUI:n har behövt hanteras för att rätt 

information ska kunna avläsas. Eftersom båda simuleringsverktygen har ett dolt API skulle den GUI-

hanteringen kunna undvikas. Att lösa den kommunikationen blir alltså den huvudsakliga uppgiften för det 

nya testet. 

Det tidigare testet bestod av följande grundteststeg: 

1. För att erhålla fabriksinställningarna vid uppstarten av WPS_TA24 ska filen FLASH.DAT 

läggas i mappen bin manuellt.  

2. Aktivera ett filter i BusTool för att kunna lyssna på rätt CAN-meddelanden. Filtret ligger i 

samma mapp som BusTool.exe filen. 

3. Starta BusTool. 

Figur 6.11. En av de kontrollpaneler som simuleras för testning. 
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4. Starta CAN-loggning i BusTool. 

5. Starta ACA.exe (det är en hjälpapplikation till ESAB-applikationen som måste köras). 

6. Starta själva ESAB-applikationen, WPS_TA24.exe. 

7. Vänta i 25 s för att applikationerna ska hinna starta. 

8. Kopiera den loggade CAN-kommunikationen från BusTool. 

9. Öppna en ny textfil och klistra in loggen där.  

10. Spara textfilen och jämför den med en referensfil. 

11. Ta bilder av valda delar av användargränssnittet för WPS_TA24 genom koordinatangivelser och 

jämför dessa med facitbilder. 

12. Stäng ner applikationerna. 

Många av de teststeg som ingick i det föregående testet har viss osäkerhet i sig som testet borde komma 

runt på något sätt. I nästkommande stycken beskrivs några av de förbättringar som har gjorts i det nya 

automatiseringsprojektet.  

6.3.2 Användandet av BusTool 
I de tidigare testen används applikationen BusTool. Detta är en relativt stabil applikation men att införa 

den innebär ändå en ökad risk för att testen kan haverera.  

För att undvika att använda BusTool var lösningen i detta projekt att skriva kommandon direkt från 

testskripten till SimCan genom att använda den TestComplete-anpassade dll-filen.  

I anpassnings-dll:en ingår inte bara de traditionella funktionerna som exempelvis CanSend (skickar ett 

CAN-meddelande på den simulerade CAN-bussen) och CanReceive (tar emot ett CAN-meddelande på 

den simulerade CAN-bussen) utan även nya funktioner som CanStartLog, CanStopLog och 

CanLogToFile. Dessa funktioner möjliggör för testaren att från ett test i TestComplete kunna ”lyssna” på 

CAN trafiken under en viss tid för att sedan skriva ut det till en textfil. Ett alternativt skulle kunna vara att 

läsa ut CAN trafiken numeriskt och jämföra meddelande för meddelande. Dock kan det handla om många 

meddelanden, och eftersom TestComplete har en väldigt smidig jämförelsefunktion för textfiler så har 

filjämförelsen valts som verifikationssätt.  

Det nya testet startar alltså loggningen genom att anropa metoden CanStartLog från testskriptet, startar 

sedan applikationen som ska testas och väntar ut att den ska bli färdig. Sedan stoppar testet loggningen 

genom metoden CanStopLog och skriver ut resultatet till en textfil genom CanLogToFile. 

6.3.3 GUI-verifiering 
I det gamla testets teststeg där 

användargränssnittet för WPS_TA24 jämförs 

har en stor svaghet då bildjämförelsen utgår 

från koordinatangivelser. Dessa kunde ge en 

samlingsbild av de dioder som var intressanta 

att verifiera tas fram. Samlingsbilden visas 

överst i Figur 6.12. 

Dessa koordinater är i och för sig inte angivna 

för den punkt på dataskärmen som det handlar 

om utan är en angivelse relativt WPS_TA24-

fönstret. Dessa bilder kan ändå bli förvrängda i 

Figur 6.12.  Överst visas en del av panelen där man vill 

försäkra sig om att rätt dioder lyser. Jämförelsen blir 

däremot osäkrare då man jämför alla kontroller på en 

gång. Underst visas en bild på en lysande respektiver 

släckt diodkontroll.  
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jämförelse till facitbilden om WPS_TA24-fönstret dras ut åt någon riktning och det medför därför att det 

tidigare testen ibland havererar.  

För att komma förbi detta problem kan två lösningar användas beroende på förutsättningarna. Den bästa 

lösningen skulle vara om de komponenter som ska testas i GUI:et har ett tilldelat värde. TestComplete 

kan då på ett säkert sätt läsa av den property hos diodkomponenten som säger om den lyser eller ej.  

Tyvärr har komponenter som symboliserar dioderna inte något tilldelat värdet. Diodkomponenten är bara 

en bild på en grön eller svart diod. Om det är av stor vikt att användargränssnittet ska kunna verifieras på 

ett enkelt och säkert sätt borde applikationens komponenter ändras så att de kan sättas till lysande eller 

släckt tillstånd. Detta borde vara ett designkrav på komponenter som skall automattestas. Komponenterna 

borde dessutom de namnges till specifika namn, så att de lättare kan kommas åt i TestComplete.  

Eftersom diodkomponenterna inte har den designen idag har TestComplete en bra funktion för att kunna 

skapa en bild av bara en komponent i taget. På så sätt spelar det ingen roll hur komponenterna ligger i 

förhållande till varandra och i vilken upplösning som fönstret visar sig på skärmen och så vidare. Med en 

jämförelse av varje komponent för sig, blir testet mycket mer driftsäkert. En jämförelsebild av en tänd 

respektive släckt diod skulle då bli som i Figur 6.12.  

I detta testprojekt så provades denna bildjämförelse först på enskilda dioder. Men bildjämförelser är en 

tidskrävande jämförelse. Så för att så få jämförelser som möjligt göras i testet så gjordes en jämförelse på 

en större bild. Det optimala är då att det räcker med att bara ta en bild på hela GUI:et och på så sätt 

verifiera alla dioder i en enda jämförelse. Den lösningen var dock problematisk på grund av att en diod i 

applikationen blinkar. Därför kan testet inte veta om det ska jämföra GUI:et med en bild där dioden lyser 

eller är släckt.  

Figur 6.13. En jämförelse av hela panelen på en gång kompliceras till på grund av att en diod blinkar 

längst ner i högra hörnet (se släckt diod till vänster och tänd till höger). 

 

Som tur är finns det en parameter i jämförelsefunktionen i TestComplete där det kan anges om det 

jämförelsen kan tillåta att ett visst antal pixlar skiljer sig mellan bilderna. Genom att ange storleken på 

den blinkande dioden (här har dioden storleken 14*16 pixlar) så reagerar inte testet när det bara är den 

dioden som skiljer sig från facit. Frågan är då om det ändå är en hållbar lösning då en annan diod kan 

skilja sig från facit när problemdioden är i rätt läge? Optimalt är därför fortfarande att istället kunna 

verifiera dioderna genom avläsning av dess properties. 
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6.3.4 IO-verifiering 
WPS_TA24-applikationen styrs inte bara av CAN-trafik utan också av I/O-signaler. I det föregående 

testet verifierades inte att dessa signaler var rätt men det ska ingå i det nya testet. På samma grunder som i 

fallet med CanTool så bör testet inte gå genom applikationen IOTool utan istället kommunicera direkt 

från TestComplete till CCSimTech. Men även här krävdes en anpassnings-dll.  

I dll:en gjordes funktioner som möjliggjorde att alla nuvarande I/O signalers namn och värden kan sparas 

till en textfil som därmed TestComplete lätt kan jämföra med ett facit. Det är ganska vanligt 

förekommande att en I/O signal kontinuerligt varierar i värde. Dessa signaler är nästintill omöjliga att 

jämföra med ett facit eftersom testet aldrig kan säga vilket värde den har för tillfället. Därför har 

loggningsfunktionen av I/O-signalerna en parameter där det kan anges vilka signaler som inte ska loggas. 

Detta innebär att med ett anrop till CCSimTech och en filjämförelse kan alla I/O-signaler tillhörande 

applikationer verifieras att de är tilldelade rätt värde.  

6.3.5 Testets uppbyggnad 
 

 

Figur 6.14. Detta är den uppbyggnad som testet fick ta för att på bästa sätt skydda det mot ändringar i 

GUI mm. 

 

För att skydda testen mot testproblem så har testen fått en uppbyggnad som i Figur 6.14.  

De återanvändbara funktionerna i det här testet ligger på två ställen. De funktioner som kan skötas från 

TestComplete ligger i egna skript under samma projekt. Dessa används i testen genom att raden 

//USEUNIT UnitName; infogas i ett testskript. Men till det här testet användes också funktioner för 

att kommunicera med CCSimTech och dessa kunde inte hanteras i TestComplete. För att lösa det 
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användes anpassnings-dll:en. För att lägga till en dll för användning dubbelklickar man på projektet för 

att få upp editeringsfönstret för projektet. Sedan väljs Properties|CLR Bridge|… och där kan man lägga 

till de dll:er som ska användas. Om dll:en har lagts till rätt så ska man sedan kunna klicka sig fram till 

sina funktioner under .Net i Code Completion (tryck Ctrl+Shift i ett skript). 

För att åstadkomma automatiserade tester av ESAB har följande utförts: 

 ODT-funktionen har konfigurerats 

 Testskript har tagits fram 

 Återanvändbara funktioner har skrivits 

 En omfattande anpassnings-dll har skrivits 

 

6.4 Summering 
Alla tre applikationerna har både för- och nackdelar vid en testautomatisering.  

Spreader Model. Applikationens absolut största fördel är att den har ett API som i princip skulle kunna 

användas rätt igenom hela testen. Även om testverktyget är uttaget för att arbeta med GUI-testning är 

ändå API-tester mycket mer hållbara. Applikationen är också enkel i sig själv vilket förenklar testning.  

Designmässigt så har GUI:et en stor fördel då komponenter är strukturerat uppdelade i underfönster och 

tabbar i applikationen. Strukturen blir tydlig och testen kan lättare avgränsas till den del av GUI:et som är 

viktig för just det aktuella testet.  

Initieringsfasen av testet underlättas också av att applikationen är designad så att den alltid hamnar i 

samma läge vid en uppstart. Det underlättar mycket då det alltid går att ”nollställa” applikationen genom 

en omstart och då alltid veta i vilket i vilket läge som testen kan utgå ifrån för att ta sig vidare. 

Den stora nackdelen som den här applikationen har är att namnen på komponenterna inte är fasta. Risken 

för att testen havererar kommer att bli alldeles för hög och dessutom blir det mer otydligt för testen när 

komponenterna inte har specifika och fasta namn. 

TimberRite. I TimberRite finns det många nackdelar och få fördelar. Det den enda av dessa tre 

applikationer där automatiska tester bör avrådas i dess nuvarande form. Applikationen är inte anpassad 

för automatisk testning eftersom få komponenter har specifika namn och de innehar heller inte det värde 

som de visar. Komponenten blir otydlig och oläsbar för testet.  

Varningsfönster är också en del av applikationsdesignen som innebär ytterligare svårigheter för testen. 

Även om TestComplete kan erbjuda bra funktioner som kan skydda testen vid sådana tillfällen så innebär 

det trots allt en höjning i komplexitet för testet.  

Även om en bättre implementation skulle förbättra testbarheten avsevärt, är applikationens komplexitet 

ett problem. Flera steg behöver utföras i GUI:et, både under initieringsfasen, under testets utförande samt 

i verifieringen av testresultatet. Det finns heller inget annat alternativt gränssnitt att använda sig av. Trots 

att TestComplete kan erbjuda säkrare GUI-testning så kommer testerna vara svåra och tidskrävande att ta 

fram.  

Det som talar för att en automatisering trots allt är möjlig är att när väl ett testskript är framtaget skulle 

det kunna användas i ett stort antal olika datadrivna test tack vare de cif-filer som kan användas. 

ESAB. Applikationen som är gjord för ESAB har många likheter med Spreader model. Precis som 

Spreader model har den här applikationen andra gränssnitt än det grafiska att gå igenom. ESAB-projektet 

kan till och med testas både mot CAN-gränssnittet och mot I/O-gränssnittet vilket resulterar i att en 

mycket stor del av applikationen kan testas utan det grafiska gränssnittet.  
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Precis som i Spreader model har ESAB-applikationen den fördelen att testen alltid kan utgå från ett känt 

läge efter en uppstart. ESAB-applikationen går steget längre genom att den med hjälp av en 

FLASH.DAT-fil kan bestämma precis i vilket läge som applikationen ska hamna vid en uppstart. På så 

sätt kan initieringsfasen av testen bara behöva bestå av en enda uppstart av applikationen.  

Applikationen har även ett enkelt grafiskt gränssnitt som är mycket stabilt. Det består av ett mycket 

begränsat antal knappar och risken att det skulle behöva ändras är mycket liten. Detta på grund av att det 

är en avbildning av en hårdvarupanel och eftersom det är ett stort projekt att ändra i hårdvaran så är risken 

liten att GUI kommer att ändras. 

Den stora svårigheten med att automatisera testningen av den här applikationen har varit verifieringen av 

det grafiska gränssnittet. De flesta komponenter saknar specifika namn och precis som Icarus-

applikationen så innehar inte komponenterna ett värde utan komponentens status ritas upp ovanpå.  
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7 Slutsats 

Detta kapitel sammanfattar de slutsatser som dragits under examensarbetet.  

7.1 Vad ska automatiseras av CC Systems? 
Automatiska tester är inte tänkta att ta över den traditionella manuella testningen. Automatiska tester 

måste ses som ett komplement och vara ett verktyg som används där manuella tester blir för tidsödande, 

eller för att upptäcka följdfel som kan uppkomma när förändringar införs i systemet. Testen ska: 

1. Vara lätta att implementera. 

2. Täcka testning som är tidsödande att göra manuellt. 

3. Testa applikationer som utvecklas under lång tid. 

Hur får man då reda på vilka applikationer som lämpar sig? 

Jag rekommenderar att CC System gör ett provskott med att implementera GUI-testning på någon av 

deras projekt. Även om man utreder och läser på så får man ändå bäst bild av svårigheterna under en 

implementation. Hindren är svåra att uppfatta innan man börjar.  

Implementationerna som gjordes i detta examensarbete visade tidigt vad som kunde bli en svårighet med 

att testa applikationen. Den svåraste frågan att ta ställning till visade sig vara hur man skulle validera att 

testen hade gått rätt. Vad räknas som ett godkänt resultat? I alla applikationer fanns det en svårighet att 

ens utläsa ett resultat från användargränssnitten. Testen var tvungna att läsa av bilder istället för att jobba 

med Windows-komponenter som är säkrare att använda.  

En annan svårighet som kom fram var att Esab- och Spreader Model-applikationen båda hade en modell 

som användargränssnitt. Egentligen så representerade GUI:et en hårdvara, och är det då värt att testa en 

modell? Det är förmodligen bättre att skriva test som endast går mot API:et. 

Punkt nummer två ovan visades bli uppfyllt i TimberRite-projektet. Där skulle man enkelt kunna designa 

ett test som testar att läsa in en stamfil med information om en stam som ska sågas upp. Därefter såga den 

enligt en förkonfigurerad lista och sedan validera resultatet. När det testet är skrivet finns det oändlig 

variation på vilka stamfiler som sedan kan matas in. Ett test kan därmed täcka stor del av projektets 

grundalgoritm. Om testet skulle göras manuellt kräver det ett antal manuella steg för varje ny stamfil. 

Med andra ord kan en automatisering vara klart kostnadseffektivt för CC Systems.  

Punkt nummer tre kan vara svårt att se vid en projektuppstart. Vissa projekt får en kortare livslängd än 

tänkt medan projekt som var planerat att vara korta byggs på efter hand. Den planeringssvårigheten 

förstärks även av att man på många håll har infört agila arbetsmetoder på många arbetsplatser. Dessa 

arbetsmetoder syftar till att ett projekt skall kunna planeras om snabbt efter projektets gång.  

En fördel som CC Systems applikationer har är att de oftast ska styra en hårdvarupanel. Hårdvara ändras 

mer sällan så vid en uppstart av ett sådant projekt kan CC Systems i större grad räkna med att gränssnittet 

förblir detsamma genom många versionsuppdateringar. I andra fall måste CC Systems förlita sig på att sin 

planering om ett långsiktigt projekt kommer att stämma.  

Vid uppstarten av nästa projekt bör alltså CC Systems tidigt identifiera vilka delar som kan automattestas. 

De bör implementera automattester på projektet med lång livslängd och bara koncentrera sig på att 

automatisera de tidsödande och återkommande testuppgifterna.  
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7.2 Testens design 
I kapitel 3 beskrivs teoretiskt hur ett optimalt testskript ska utformas. Figur 3.4 visar att bästa skyddet för 

testen är att skydda dem med mappningslager och bryta ut all sorts återkommande kod för bästa 

underhållsmöjlighet.  

Kräver test ändå allt det extraarbetet för att kunna överleva? Är det kostnadseffektivt att lägga ner extra 

arbete på dessa livlinor när man utvecklar sina test? Efter implementationen på Spreader Model, Esab-

projektet och TimberRite så är min slutsats – ja det är värt det.  

Spreader Model har t.ex. ett alldeles för föränderligt GUI för att testerna ska kunna få en lång livslängd. 

Utan ett mappningslager mellan testerna och GUI-komponenterna skulle utvecklarna ständigt få 

uppdatera sina skript från version till version av applikationen. Det gäller på sätt och vis även Esab-

projekten. CC Systems har länge haft ett samarbete med Esab. Applikationen har vuxit och gränssnittet 

har genomgått en del uppfräschningar. Om testen hade varit framtagna redan från projektstart så kanske 

de kunde ha överlevt alla år med några justeringar i mappningslagret?  

I CC Systems alla applikationer så har komponenternas namn varit ganska svåra att tyda. ”Button1” är 

inte lika enkel att tyda som t.ex. ”SaveButton”. Men med mappningslagret kan sådana komponentnamn 

skrivas om. När sedan testen ska utökas eller skrivas om är det lättare att sätta sig in i vad testskriptet 

egentligen utför.  

Tyvärr är TestCompletes stöd för att bygga upp ett sådant lager för komplicerat. För varje mappning som 

ska sättas upp kräver det alldeles för många steg i TestComplete. Detta är också testverktygets stora 

nackdel. CC Systems kan med fördel därför jämföra TestComplete med någon konkurrerande produkt.  

Enkelheten hos CC Systems användargränssnitt talar till deras fördel. Den enda applikationen som har lite 

mer komplicerat GUI är TimberRite. Testen som skrevs för TimberRite innehöll långt många fler teststeg 

än någon av de andra testerna. Trots det så märktes det väldigt fort att när väl ett antal grundläggande 

teststeg var skrivna och separerade från testskripten, så kunde nästkommande test tas fram mycket 

snabbare. I stället för att upprepa koden så kunde teststegen återanvändas och kombineras på nya sätt för 

helt nya test och ytterligare testtäckning. Utvecklingen av testen snabbades upp samtidigt som man 

byggde upp det skydd som testen kräver.  

En bra funktion som finns i TestComplete är dess hantering av oförutsägbara händelser. TimberRite 

kunde ibland slänga upp en varningsdialog för användaren. Andra gånger stördes testen av att andra 

applikationer kom in och lade sig i förgrunden. Testen kunde då inte längre upptäcka den komponent som 

den arbetade med. Att då ha utvecklat en åtgärdsplan på hur applikationen skulle startas om och vilket 

utgångsläge som nästa test skulle utgå ifrån räddade testkörningen. Och för CC System är det en 

konfiguration som de behöver göra en gång för att de sedan ska ha ett skydd för alla deras automattester.  

7.3 Livslängden på automatiska test 
Om en applikation inte förändras så finns det ingen anledning att utveckla ett automatiskt test. Om det 

inte finns chans att testen hittar nya buggar så finns det heller ingen anledning. Från ett kort projekt som 

det här så är det svårt att avgöra hur föränderliga CC Systems projekt tenderar att vara. Att kod ändras är 

en anledning till att skriva ett test men det är också en anledning till att testen havererar. Det är en fin 

balansgång som är svår att svara på för CC Systems del. CC System måste ta ställning inför varje 

projektstart: Hur långt sträcker sig det här projektet? Hur ofta kommer vi att utveckla en ny version? 

Riskerar vi att införa buggar i vissa delar av applikationen när vi utvecklar andra? Hur ofta missar vi 

buggar i vår traditionella testning? Hur hållbar brukar vår ursprungsdesign vara?  

Av de diskussioner jag har hört på CC Systems så lägger de relativt mycket tid på testning i sin 

utveckling. Det bådar för att testautomationen kan bli en framgång hos CC Systems.  
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Eftersom CC Systems även levererar applikationer till branscher där eventuella buggar kan vara farliga så 

värderar de sin testtid högt. Automatisering kräver mer engagemang så den inställningen kan vara den 

drivkraft som gör att CC System lyckas att driva igenom sina testprojekt.  

7.4 TestComplete som testverktyg 
TestComplete har positiva egenskaper. Det är ett prisvärt verktyg jämfört med många konkurrenter. Det 

är relativt omfattande och en stor mängd hjälpfunktioner finns inkluderade i verktyget. Det är snabbt och 

effektivt och man blir förvånad över hur bra insyn man får i den testade applikationen med hjälp av 

verktyget. 

Men det finns även negativa egenskaper. TestComplete har ett mycket bristfälligt programmeringsspråk. 

Det yttrar sig främst genom att det inte finns stöd för olika datatyper och att man inte kan använda sig av 

vissa konstruktioner, t.ex. arrayer eller listor. Det visar sig exempelvis när man vill kommunicera med 

applikationens API. Testen stöter på stora svårigheter att skicka in lite mer avancerade parametrar eller 

hantera resultatet vid ett anrop. I det här projektet löstes det med att utforma anpassningslager mellan 

TestComplete och applikationen så att de kunde kommunicera. Men frågan är om man vill jobba med en 

sådan begränsning på längre sikt? 

En annan negativ aspekt är att konfiguration av olika funktioner är väldigt tidsödande. Om man 

exempelvis vill använda sig av Name Mapping för att mappa en variabel i testskriptet till en komponent i 

applikationen så innebär det en mängd musklick för varje variabel. Om det är så komplicerat och 

tidsödande att bygga upp testens skyddslager är risken att man inte hinner eller inte lägger tid på det.  

Jag tror därför att CC Systems bör se sig om hos konkurrenterna efter ett mer avancerat testverktyg. Det 

finns säkert verktyg som är mer lik utvecklarnas vanliga utvecklingsverktyg, t.ex. VisualStudio eller 

Eclipse. Kanske finns det påkopplingsmoduler som har stöd för GUI-testning och som drar nytta av 

utvecklingsspråkets egna funktioner? 

Om inte CC Systems lyckas hitta ett testverktyg som bättre kan jobba mot deras simuleringsverktyg 

SimTech så tappar de alldeles för mycket inblick i applikationen. Det måste finnas ett bättre verktyg som 

kan arbeta mot deras API. 

7.5 Rekommendation för CC Systems 
CC Systems har en hel del projekt som skulle passa bra för automatisering. Och projekten skulle ännu 

enklare kunna automattestas om automatiseringen hade funnits i åtanke vid projektstarten. 

Men den största frågan som CC Systems borde ställa sig är: ska alla automatiska test gå vi GUI:t? En stor 

del av alla tester behöver inte ske genom GUI-testning. I de fall som GUI-testning inte är nödvändig eller 

passar dåligt av designskäl, bör automatisering ske mot CCSimTech och kanske skrivas som enkla 

programmatiska enhetstest. 

CC System har projekt som passar väl för datadrivna regressionstester. Om man skulle satsa på att ta fram 

några stabila testfall så skulle man kunna få stor testtäckning med liten arbetsinsats.  

Genomgående hos alla CC Systems applikationer är svårigheten att verifiera att testet har gått bra. Men 

med små ändringar i GUI-designen kan sådant åtgärdas. Och så är fallet med nästan alla nackdelar hos 

applikationerna. Med små ändringar kan man få dem att passa bättre för ett automatiskt GUI-test.  
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