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Abstract	  
	  
Testing	  is	  the	  activity	  where	  you	  verify	  and	  validate	  the	  requirements	  of	  the	  IT	  
system,	  and	  execute	  it	  with	  the	  purpose	  of	  finding	  bugs.	  Testing	  can	  be	  done	  both	  
manually	  and	  automatically,	  by	  programming	  a	  system	  to	  executes	  these	  tests.	  
	  
In	  this	  thesis	  I	  describe	  how	  I	  design	  and	  develop	  an	  IT	  artifact	  that	  
automatically	  can	  execute	  tests	  of	  another	  system.	  	  
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Sammanfattning	  
	  
Testning	  är	  den	  aktivitet	  där	  man	  verifierar	  och	  validerar	  ett	  IT-‐systems	  krav	  och	  
exekverar	  det	  i	  syfte	  att	  hitta	  fel.	  Testning	  kan	  utföras	  både	  manuellt	  och	  
automatiserat,	  genom	  att	  utveckla	  ett	  system	  som	  exekverar	  testerna	  åt	  sig.	  
	  
I	  detta	  examensarbete	  beskriver	  jag	  hur	  jag	  designar	  och	  utvecklar	  en	  IT-‐artefakt	  
som	  automatiskt	  kan	  exekvera	  tester	  av	  ett	  annat	  system.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  



	   4	  

Innehållsförteckning	  
Abstract	  .................................................................................................................	  2	  

Sammanfattning	  ....................................................................................................	  3	  

Innehållsförteckning	  ..............................................................................................	  4	  

1.	  Inledning	  ............................................................................................................	  5	  
1.1	  Bakgrund	  ........................................................................................................................................................	  5	  
1.2	  Problembeskrivning	  ..................................................................................................................................	  5	  
1.3	  Syfte	  ..................................................................................................................................................................	  5	  
1.4	  Avgränsning	  ..................................................................................................................................................	  5	  
1.4.1	  Programmatiskt	  angreppssätt	  ..........................................................................................................	  5	  
1.4.2	  Teknisk	  plattform	  ....................................................................................................................................	  5	  
1.4.3	  System	  att	  testa	  ........................................................................................................................................	  5	  
1.4.4	  Testfall	  för	  automatisering	  .................................................................................................................	  6	  

2.	  Teori	  ..................................................................................................................	  7	  
2.1	  Test	  ....................................................................................................................................................................	  7	  
2.1.1	  Testnivåer	  ...................................................................................................................................................	  7	  
2.1.2	  Positiv/negativ	  testning	  .......................................................................................................................	  8	  
2.1.3	  Gränsvärden	  ...............................................................................................................................................	  8	  
2.1.4	  Funktionella/icke-‐funktionella	  tester	  ............................................................................................	  8	  
2.1.5	  Regressionstester	  .....................................................................................................................................	  8	  

2.2	  Testautomatisering	  ....................................................................................................................................	  8	  
2.3	  Objektorientering	  .......................................................................................................................................	  9	  
2.4	  Teknisk	  plattform	  (.NET)	  ........................................................................................................................	  9	  
2.4.1	  Databas	  ........................................................................................................................................................	  9	  
2.4.2	  WCF	  (REST)	  .............................................................................................................................................	  10	  
2.4.3	  MVC	  .............................................................................................................................................................	  10	  
2.4.4	  NUnit	  ..........................................................................................................................................................	  10	  
2.4.5	  Selenium	  ...................................................................................................................................................	  11	  

3.	  Metod	  ..............................................................................................................	  12	  
3.1	  Utveckling	  av	  system	  att	  testa	  ............................................................................................................	  12	  
3.2	  Utveckling	  av	  testsystem	  ......................................................................................................................	  13	  
3.3	  Objektorientering	  ....................................................................................................................................	  15	  

4.	  Resultat	  ............................................................................................................	  16	  

5.	  Diskussion	  och	  slutsatser	  ..................................................................................	  18	  
5.1	  Framtida	  forskning	  .................................................................................................................................	  18	  

Referenser	  ...........................................................................................................	  19	  

Bilagor	  .................................................................................................................	  20	  
Bilaga	  1:	  Testfall	  ...............................................................................................................................................	  20	  
Bilaga	  2:	  UML-‐diagram	  över	  systemet	  att	  testa	  .................................................................................	  21	  
Bilaga	  3:	  UML-‐diagram	  över	  testsystemet	  (de	  automatiserade	  testerna)	  .............................	  22	  

	  
	  
	  
	  



	   5	  

1.	  Inledning	  

1.1	  Bakgrund	  
Testning	  innebär	  att	  man	  kontrollerar	  om	  ett	  IT-‐system	  fungerar	  som	  det	  ska	  
och	  delas	  ofta	  upp	  i	  manuell	  och	  automatiserad	  testning.	  Automatiserad	  testning	  
innebär	  att	  man	  skapar	  tester	  som	  kan	  exekveras	  automatiskt.	  	  
	   	  

1.2	  Problembeskrivning	  
Om	  man	  förvaltar	  ett	  IT-‐system	  under	  en	  längre	  tid	  och	  under	  denna	  tid	  släpper	  
kontinuerliga	  releaser,	  kommer	  man	  behöva	  exekvera	  ett	  visst	  antal	  tester	  -‐	  om	  
och	  om	  igen.	  Jag	  talar	  om	  sådana	  tester	  som	  verifierar	  att	  gammal	  funktionalitet	  
inte	  plötsligt	  slutat	  fungera,	  s.k.	  regressionstester.	  
	  
Mängden	  tester	  kommer	  också	  öka	  i	  takt	  med	  att	  kodmassan	  och	  systemets	  
funktionalitet	  ökar.	  Detta	  ständigt	  eskalerande	  behov	  av	  testresurser	  kan	  
innebära	  ett	  problem.	  En	  potentiell	  lösning	  till	  detta	  är	  testautomatisering.	  
	   	   	  

1.3	  Syfte	  
Jag	  kommer	  i	  samband	  med	  detta	  examensarbete	  att	  skapa	  en	  IT-‐artefakt	  inom	  
området	  testautomatisering.	  IT-‐artefaktens	  syfte	  är	  automatiskt	  kunna	  exekvera	  
ett	  antal	  regressionstester	  av	  ett	  system.	  
	   	  
IT-‐artefakten	  skall	  vara	  konstruerad	  enligt	  ett	  objektorienterat	  designmönster,	  
vilket	  kommer	  underlätta	  förvaltning	  av	  koden	  samt	  underlätta	  för	  att	  nya	  
testfall	  skall	  kunna	  adderas	  kontinuerligt.	  	  
	  

1.4	  Avgränsning	  

1.4.1	  Programmatiskt	  angreppssätt	  
Det	  finns	  två	  angreppssätt	  till	  automatiserade	  tester	  -‐	  dels	  kan	  de	  programmeras	  
själv,	  dels	  kan	  man	  använda	  något	  verktyg	  som	  genom	  "inspelning"	  av	  manuellt	  
testande	  hjälper	  till	  att	  generera	  kod.	  Detta	  examensarbete	  behandlar	  bara	  det	  
förstnämnda.	  

1.4.2	  Teknisk	  plattform	  
Detta	  examensarbete	  kommer	  genomföras	  på	  .NET-‐plattformen,	  med	  C#	  som	  
programmeringsspråk.	  Microsoft	  SQL	  Server	  kommer	  att	  användas	  som	  databas.	  
Som	  enhetstestramverk	  används	  NUnit.	  För	  kontrollerandet	  av	  webbläsaren	  
används	  biblioteket/API:et	  Selenium	  WebDriver	  (Selenium	  2).	  

1.4.3	  System	  att	  testa	  
Det	  system	  som	  kommer	  att	  testas	  kommer	  att	  utvecklas	  själv.	  Dess	  grafiska	  
användargränssnitt	  kommer	  att	  vara	  webbaserat.	  Automatiserade	  tester	  mot	  
andra	  typer	  av	  grafiska	  gränssnitt,	  t.ex.	  desktop-‐applikationer,	  faller	  utanför	  
detta	  examensarbetes	  avgränsning.	  
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1.4.4	  Testfall	  för	  automatisering	  
Testfallen	  kommer	  att	  väljas	  ut	  enligt	  teorin	  att	  de	  som	  lämpar	  sig	  för	  
automatisering	  är	  testfallen	  med	  algoritmiska	  och	  tydligt	  programmeringsbara	  
verifieringspunkter	  (Bach	  &	  Bolton	  2013).	  
	  
Testfallen	  kommer	  att	  gå	  både	  mot	  REST-‐gränssnittet	  och	  det	  grafiska	  
webbaserade	  användargränssnittet.	  Samtliga	  tester	  kommer	  att	  vara	  
funktionella	  och	  behandla	  testnivåerna	  integrationstestning	  och	  systemtestning.	  
Både	  negativa	  och	  positiva	  testfall	  kommer	  att	  skapas.	  Testerna	  kommer	  att	  
kunna	  betraktas	  som	  regressionstester	  så	  fort	  ny	  funktionalitet	  läggs	  till.	  
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2.	  Teori	  

2.1	  Test	  
Testning	  innebär	  att	  man	  kontrollerar	  om	  (i	  det	  här	  fallet)	  ett	  IT-‐system	  
uppfyller	  de	  specificerade	  kraven,	  samt	  exekverar	  det	  i	  syfte	  att	  hitta	  fel	  
(Eriksson	  2008).	  	  
	  
Ofta	  gör	  man	  en	  distinktion	  mellan	  "verifiering	  och	  validering".	  Verifiering	  
kommer	  från	  veritas	  (lat.	  sanning)	  och	  validering	  från	  valere	  (lat.	  värdighet).	  Man	  
verifierar	  att	  systemet	  är	  rätt	  konstruerat	  och	  man	  validerar	  att	  rätt	  system	  är	  
konstruerat	  (Boehm	  1984).	  	  
	  

2.1.1	  Testnivåer	   	  
Testning	  brukar	  delas	  in	  i	  olika	  testnivåer	  som	  sträcker	  sig	  från	  enhetstestning	  
och	  integrationstestning	  till	  systemtestning	  och	  acceptanstestning	  (Eriksson	  
2008).	  Ibland	  faller	  termen	  systemintegrationstestning	  in	  under	  system-‐
testningsnivån,	  ibland	  betraktas	  den	  som	  en	  egen	  nivå.	  Dessa	  indelningar	  
beskriver	  vilken	  nivå	  av	  systemet	  som	  testas.	  	  
	  
Enhetstestning	  är	  den	  lägsta	  nivån	  och	  avser	  tester	  av	  enskilda	  moduler	  eller	  
metoder	  i	  koden.	  Testerna	  skapas	  och	  underhålls	  i	  princip	  alltid	  av	  utvecklarna	  
själva.	  Anledningen	  till	  detta	  är	  att	  det	  krävs	  en	  stor	  kunskap	  om	  och	  tillgång	  till	  
koden	  i	  fråga	  för	  att	  kunna	  skapa	  testerna.	  Det	  är	  också	  förekommande	  att	  de	  
skapas	  samtidigt,	  eller	  innan,	  själva	  koden.	  Då	  dessa	  tester	  verifierar	  specifika	  
"enheter"	  är	  det	  fundamentalt	  att	  de	  inte	  beroende	  av	  andra	  moduler.	  Av	  den	  
anledningen	  använder	  man	  ofta	  s.k.	  "mock	  ups",	  d.v.s.	  man	  simulerar	  ett	  svar	  
som	  skulle	  komma	  från	  ett	  visst	  gränssnitt	  (Osherove	  2009).	  
	  
Integrationstestning	  syftar	  till	  tester	  av	  integrationen	  mellan	  moduler,	  och	  
innefattar	  således	  de	  gränssnittstester	  som	  enhetstestningen	  exkluderade.	  
Exempelvis	  så	  skulle	  tester	  av	  en	  webbtjänst	  kunna	  räknas	  hit.	  
	  
Systemtestning	  innebär	  testning	  av	  systemet	  som	  en	  helhet	  och	  i	  en	  så	  
produktionslik	  miljö	  som	  möjligt.	  Det	  kan	  innebära	  att	  man	  utför	  tester	  mot	  
användargränssnittet	  och	  ser	  hur	  användarens	  input	  slår	  genom	  hela	  systemet,	  
ända	  ned	  till	  databasen.	  Systemintegrationstestning	  (som	  ibland	  räknas	  till	  
systemtestning)	  avser	  tester	  av	  hur	  olika	  system	  interagerar	  med	  varandra.	  Om	  
man	  t.ex.	  systemtestar	  en	  internetbank	  är	  det	  rimligt	  att	  anta	  att	  arkitekturen	  
inte	  enbart	  består	  av	  ett	  system	  lodrätt	  ned	  till	  databasen,	  utan	  att	  det	  även	  
handlar	  om	  kommunikation	  med	  t.ex.	  ett	  eget,	  men	  samtidigt	  separerat,	  
banksystem	  eller	  ett	  externt	  fondsystem.	  	  
	  
Acceptanstestning	  innebär	  verifiering	  men	  kanske	  främst	  validering	  av	  krav	  på	  
en	  mycket	  hög	  nivå	  (man	  kontrollerar	  sällan	  värden	  i	  databasen	  eller	  liknande).	  
Syftet	  med	  acceptanstesterna	  är	  att	  godkänna	  att	  systemet	  går	  i	  produktion.	  De	  
genomförs	  nästan	  uteslutande	  i	  användargränssnittet	  och	  utförs	  ofta	  av	  
beställaren	  eller	  kunden	  själv.	  
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2.1.2	  Positiv/negativ	  testning	  
Inom	  testområdet	  är	  det	  viktigt	  att	  känna	  till	  begreppen	  "positiv"-‐	  respektive	  
"negativ	  testning".	  Med	  detta	  avses	  test	  som	  förväntas	  gå	  igenom	  (positiva)	  och	  
test	  som	  förväntas	  fallera	  (negativa)	  (Eriksson	  2008).	  Ett	  exempel	  på	  ett	  negativt	  
test	  kan	  vara	  att	  försöka	  genomföra	  en	  transaktion	  från	  ett	  konto	  med	  en	  summa	  
som	  överstiger	  kontots	  saldo.	  Detta	  test	  utför	  man	  i	  syfte	  att	  se	  att	  det	  inte	  går.	  	  
	  

2.1.3	  Gränsvärden	  
I	  detta	  sammanhang	  är	  det	  värt	  att	  nämnda	  begreppet	  "gränsvärden",	  d.v.s.	  
värdena	  närmast	  gränserna.	  Om	  man	  t.ex.	  skall	  mata	  in	  ett	  procentvärde	  (heltal)	  
d.v.s.	  0	  till	  100,	  är	  det	  störst	  sannolikhet	  att	  det	  blir	  fel	  kring	  gränserna,	  varför	  
man	  bör	  testa	  -‐1,	  0,	  1	  samt	  99,	  100	  och	  101	  (ibid).	  
	  

2.1.4	  Funktionella/icke-‐funktionella	  tester	  
Inom	  testområdet	  gör	  man	  en	  distinktion	  mellan	  funktionella	  och	  icke-‐
funktionella	  tester.	  Med	  funktionella	  menar	  man	  tester	  av	  funktionerna,	  t.ex.	  lägg	  
till	  kund	  eller	  genomför	  transaktion.	  Med	  icke-‐funktionella	  tester	  avses	  bl.a.	  
användbarhetstest,	  prestandatest	  och	  säkerhetstest.	  Dessa	  tester	  utförs	  ofta	  på	  
systemtestnivå	  men	  med	  icke-‐funktionella	  testtekniker	  (ibid);	  det	  kan	  t.ex.	  
handla	  om	  att	  mäta	  svarstid	  eller	  transaktionsfrekvens	  med	  väldigt	  många	  
simultana	  användare.	  	  
	  

2.1.5	  Regressionstester	  
Regressionstester	  är	  tester	  som	  syftar	  till	  att	  kontrollera	  att	  tidigare	  fungerade	  
funktionalitet	  inte	  slutat	  fungera	  p.g.a.	  att	  man	  lagt	  till	  ny	  (ibid).	  Testaktiviteten	  
skall	  utföras	  vid	  varje	  ny	  leverans	  av	  systemet.	  I	  takt	  med	  att	  systemets	  
funktionalitet	  ökar	  kommer	  följaktligen	  mängden	  regressionstester	  också	  att	  
öka.	  	  	  
	  
Denna	  typ	  av	  test	  är	  inte	  en	  egen	  testnivå	  utan	  kan	  utföras	  på	  samtliga	  nivåer.	  
	   	   	  

2.2	  Testautomatisering	  
Testautomatisering	  är	  processen	  då	  en	  programvara	  används	  för	  att	  exekvera	  
testerna	  och	  rapportera	  utfallet	  av	  dem	  (ibid).	  Det	  finns	  dels	  ett	  programmatiskt	  
angreppssätt	  till	  testautomatisering,	  dels	  finns	  det	  existerande	  programvaror	  
som	  erbjuder	  möjligheten	  att	  "spela	  in"	  tester	  som	  man	  utför.	  Inspelnings-‐
varianten	  ligger	  utanför	  detta	  arbetes	  avgränsning.	  
	  
Testautomatisering	  enligt	  det	  programmatiska	  angreppssättet	  innebär	  rent	  
praktiskt	  att	  man	  utvecklar	  ett	  program	  som	  kan	  exekvera	  systemet	  som	  skall	  
testas.	  Ett	  test	  kan	  t.ex.	  simulera	  ett	  flöde	  som	  i	  normala	  fall	  skulle	  ha	  initierats	  
av	  en	  användare,	  t.ex.	  en	  människa.	  Utfallet	  av	  simulationen	  registreras	  och	  
jämförs	  med	  det	  förväntade	  resultatet.	  Är	  de	  samma	  får	  testet	  godkänt,	  är	  de	  
olika	  får	  det	  icke	  godkänt.	  
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Det	  kan	  i	  sammanhanget	  vara	  värt	  att	  notera	  att	  det,	  under	  de	  senaste	  åren,	  vuxit	  
fram	  ett	  begrepp	  kallat	  "checking".	  	  
	  
	   Testing	  is	  the	  process	  of	  evaluating	  a	  product	  by	  learning	  about	  it	  through	  
	   experimentation,	  which	  includes	  to	  some	  degree:	  questioning,	  study,	  modeling,	  
	   observation	  and	  inference.	  [...]	  Checking	  is	  the	  process	  of	  making	  evaluations	  by	  
	   applying	  algorithmic	  decision	  rules	  to	  specific	  observations	  of	  a	  product.	  	  
	   (Bach	  &	  Bolton	  2013)	  

	  
När	  man	  ger	  sig	  i	  kast	  med	  testautomatisering	  är	  det	  viktigt	  att	  titta	  på	  vilka	  
testfall	  som	  faktiskt	  lämpar	  sig	  för	  detta	  (Mosley	  2002).	  Det	  finns,	  enligt	  Bach	  
(1999),	  vissa	  antaganden	  som	  man	  bör	  ifrågasätta,	  t.ex.	  att	  automatisering	  alltid	  
är	  snabbare	  och	  billigare,	  än	  manuell	  testning.	  	  
	  
Automatiserade	  tester	  handlar,	  enligt	  Bach	  &	  Bolton	  (2013),	  uteslutande	  om	  
"checking".	  De	  testfall	  som	  lämpar	  sig	  för	  automatisering	  är	  följaktligen	  de	  med	  
tydligt	  programmeringsbara	  verifieringspunkter.	  Automatiserade	  tester	  utför	  
således	  verifieringar,	  inte	  valideringar.	  	  
	  
Observera	  att	  testning	  kan	  innefatta	  checking,	  men	  aldrig	  tvärtom.	  Notera	  också	  
att	  det	  inte	  finns	  någonting	  som	  förhindrar	  checking	  från	  att	  utföras	  manuellt.	  

	  

2.3	  Objektorientering	  
Objektorientering	  är	  ett	  paradigm	  inom	  systemutveckling	  som	  innebär	  att	  man	  
delar	  upp	  kod	  i	  någonting	  som	  kallas	  för	  objekt.	  Vissa	  objekt	  är	  förknippade	  med	  
vissa	  data	  som	  kan	  göras	  otillgängliga	  för	  andra	  objekt	  eller	  på	  andra	  platser	  i	  
programmet	  (s.k.	  inkapsling).	  Objekt	  stöps	  i	  mallar	  kallade	  klasser,	  som	  kan	  ärva	  
från	  andra	  klasser.	  Det	  innebär	  att	  man	  kan	  skapa	  generaliseringar	  eller	  
specialiseringar	  hos	  klasser	  och	  objekt.	  Detta	  designmönster	  gör	  det	  möjligt	  till	  
återanvändning	  av	  kod,	  något	  som	  spar	  tid	  och	  underlättar	  kvalitet.	  För	  vidare	  
läsning	  se	  t.ex.	  Bennett	  et	  al	  (2010).	  
	  

2.4	  Teknisk	  plattform	  (.NET)	  
Plattformen	  .NET	  är	  en	  miljö	  där	  utvecklare	  kan	  skapa	  allt	  från	  webbaserade	  
applikationer	  till	  service-‐orienterade	  arkitekturer,	  på	  operativsystemet	  
Windows	  (Nagel	  et	  al	  2012).	  Till	  detta	  används	  servern	  IIS	  och	  det	  objekt-‐
orienterade	  programmeringsspråket	  C#	  m.m.	  Detta	  sker	  i	  den	  integrerade	  
utvecklingsmiljön	  Visual	  Studio.	  Det	  finns	  en	  uppsjö	  av	  ramverk	  och	  hjälpmedel	  
att	  tillgå	  vid	  användandet	  av	  plattformen.	  
	  

2.4.1	  Databas	  
En	  databas	  är	  en	  samling	  relaterad	  data.	  Till	  databaser	  hör	  databashanterings-‐
system	  (DMBS),	  d.v.s.	  den	  mjukvara	  som	  hanterar	  och	  kontrollerar	  tillträdet	  till	  
databasen	  (Connolly	  &	  Begg	  2009).	  
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2.4.2	  WCF	  (REST)	  
Windows	  Communication	  Foundation	  (WCF)	  är	  en	  kommunikationsteknologi	  
inom	  .NET	  (Nagel	  et	  al	  2012),	  genom	  vilken	  man	  bl.a.	  kan	  skapa	  webbtjänster	  
med	  REST	  (och	  HTTP)	  som	  protokoll.	  När	  man	  kommunicerar	  med	  REST	  så	  
skickar	  man	  en	  sträng	  i	  JSON-‐format	  som	  representerar	  ett	  objekt	  av	  någon	  typ.	  
Man	  skickar	  också	  med	  vilken	  typ	  av	  metod	  man	  använder	  (POST,	  PUT,	  DELETE	  
etc.)	  som	  talar	  om	  vad	  man	  vill	  göra	  med	  objektet.	  
	  

2.4.3	  MVC	  
MVC	  är	  en	  arkitektur	  för	  att	  skapa	  användargränssnitt,	  där	  applikationen	  är	  
uppdelad	  i	  tre	  delar:	  Model,	  View	  och	  Controller.	  Model-‐komponenterna	  är	  
klassiska	  C#-‐klasser	  som	  sköter	  logik,	  beräkningar,	  kommunikation	  med	  databas	  
o.s.v.	  Controller-‐komponenterna	  tar	  emot	  användardata	  från	  Vyerna,	  de	  
manipulerar	  modellerna	  och	  returnerar	  Vyer	  med	  data	  hämtade	  från	  dem.	  
Vyerna	  är	  HTML-‐sidor	  som	  förses	  med	  data	  som	  de	  renderar	  upp,	  men	  saknar	  i	  
övrigt	  logik.	  
	  
En	  MVC-‐arkitektur	  underlättar	  för	  att	  applikation	  skall	  bli	  testbar,	  flexibel	  och	  
underhållbar	  (ibid).	  
	  

2.4.4	  NUnit	   	  
När	  man	  utvecklar	  automatiserade	  tester	  använder	  man	  sig	  vanligtvis	  av	  något	  
enhetstestramverk	  (Eriksson	  2008),	  i	  detta	  fall	  NUnit	  för	  .NET.	  Även	  om	  
ramverken	  ursprungligen	  skapades	  för	  enhetstestning	  finns	  det	  ingenting	  som	  
utesluter	  dem	  från	  att	  användas	  för	  andra	  testnivåer.	  
	   	  
NUnit	  (http://www.nunit.org/)	  består	  av	  ett	  antal	  komponenter	  och	  några	  av	  
dem	  anser	  jag	  nödvändiga	  att	  ta	  upp	  för	  fortsätt	  läsning.	  Det	  har	  en	  "test	  runner"	  
vilket	  gör	  det	  möjligt	  att	  exekvera	  testfall,	  där	  resultaten	  redovisas	  efter	  körning.	  
Testfallen	  kan	  köras	  direkt	  via	  utvecklingsmiljön,	  terminalen	  eller	  via	  ett	  grafiskt	  
gränssnitt	  som	  ligger	  utanför	  utvecklingsmiljön.	  
	   	  
I	  sitt	  testprogram	  annoterar	  man	  metoder,	  klasser	  etc.	  enligt	  vissa	  regler,	  t.ex.	  
med	  ordet	  "Test"	  för	  att	  test	  runnern	  ska	  förstå	  vilka	  metoder	  som	  är	  testfall	  och	  
vilka	  som	  inte	  är	  det.	  
	   	  
Man	  kan	  köra	  sina	  tester	  "parameteriserade",	  vilket	  innebär	  att	  man	  kan	  föda	  sitt	  
testfall	  med	  en	  datastruktur	  av	  inparametrar.	  Detta	  gör	  det	  möjligt	  att	  få	  test-‐
fallet	  att	  köras	  om	  flera	  gånger	  med	  olika	  testdata.	  
	  
Det	  som	  oftast	  avslutar	  ett	  testfall	  är	  en,	  eller	  flera,	  s.k.	  "assertions".	  En	  assertion	  
är	  ett	  påstående	  som	  i	  händelsen	  av	  att	  det	  är	  falskt	  avslutar	  exekveringen	  av,	  i	  
det	  här	  fallet,	  testfallet;	  något	  som	  kommer	  resultera	  i	  att	  testet	  får	  icke	  godkänt.	  
I	  en	  assertion	  kan	  man	  t.ex.	  jämföra	  två	  värden	  som	  man	  förväntar	  sig	  vara	  lika	  
(Deitel	  &	  Deitel	  2012).	  	  
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2.4.5	  Selenium	  
Selenium	  WebDriver,	  eller	  Selenium	  2.0,	  är	  ett	  bibliotek	  (eller	  API)	  med	  vilket	  
man	  kan	  styra	  webbläsaren	  (http://docs.seleniumhq.org/).	  Genom	  att	  identifiera	  
element	  med	  t.ex.	  HTML	  eller	  CSS-‐taggar,	  för	  att	  sedan	  säga	  åt	  programmet	  att	  
t.ex.	  klicka,	  scrolla	  eller	  fylla	  i	  data	  i	  formulär,	  kan	  man	  automatisera	  olika	  typer	  
av	  flöden	  i	  det	  webbaserade	  användargränssnittet.	  
	  
Selenium	  finns	  för	  flera	  olika	  programmeringsspråk	  och	  har	  stöd	  för	  flera	  olika	  
webbläsare.	  
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3.	  Metod	  

3.1	  Utveckling	  av	  system	  att	  testa	  
För	  att	  kunna	  genomföra	  detta	  systemutvecklingsprojekt	  behövdes	  en	  
applikation	  som	  skulle	  bli	  föremål	  för	  de	  automatiserade	  testerna.	  Jag	  valde	  att	  
utveckla	  denna	  applikation	  själv,	  då	  jag	  ansåg	  att	  det	  skulle	  ge	  mig	  större	  frihet	  
och	  kontroll.	  
	  
Valet	  av	  system	  att	  testa	  föll	  på	  en	  ganska	  enkel	  applikation	  rent	  funktionellt,	  
men	  som	  ändå	  hade	  en	  fullfjädrad	  arkitektur	  med	  flera	  olika	  nivåer.	  Anledningen	  
till	  att	  applikationen	  var	  funktionellt	  simpel	  var	  för	  att	  fokus	  i	  detta	  arbete	  låg	  på	  
utvecklingen	  av	  testsystemet	  och	  inte	  systemet	  som	  skulle	  testas.	  	  
	   	  
Applikationen	  utvecklades	  på	  .NET-‐plattformen	  i	  C#.	  Den	  bestod	  av	  en	  Microsoft	  
SQL	  Server	  relationsdatabas	  underst,	  webbtjänster	  (med	  REST	  som	  protokoll)	  
utvecklade	  m.h.a.	  Microsoft	  Windows	  Communication	  Foundation	  (WCF)	  och	  en	  
ASP.NET	  MVC	  4-‐applikation	  överst	  (Nagel	  et	  al	  2012).	  Vyerna	  renderades	  med	  
HTML.	  
	   	  
Anledningen	  till	  att	  systemet	  hackades	  upp	  på	  detta	  sätt	  var	  flera.	  För	  det	  första	  
är	  det	  en	  arkitektur	  som	  är	  modern	  och	  relevant	  för	  arbetsmarknaden.	  För	  det	  
andra	  är	  det	  en	  arkitektur	  som	  underlättar	  testning,	  då	  det	  finns	  tydliga	  gränser	  
mellan	  de	  olika	  lagren.	  Detta	  möjliggör	  verifiering	  vid	  fler	  gränssnitt	  i	  systemet.	  	  
	   	  
Systemet	  var	  ett	  simpelt	  "produktregister"	  där	  förstasidan	  presenterade	  en	  lista	  
över	  samtliga	  "produkter".	  Sidans	  funktionalitet	  bestod	  i	  att	  användaren	  kunde	  
lägga	  till,	  editera	  och	  radera	  produkter	  i	  detta	  register.	  Dessa	  funktioner	  (visa,	  
lägg	  till,	  editera	  och	  radera)	  kan	  också	  sägas	  var	  applikationens	  huvudsakliga	  
krav.	  	  
	   	  
Varje	  produkt	  hade	  två	  attribut,	  namn	  och	  pris.	  Utöver	  detta	  hade	  de	  dessutom	  
ett	  ID	  men	  detta	  var	  inte	  synligt	  för	  användaren.	  Både	  namn	  och	  pris	  var	  attribut	  
som	  systemet	  krävde	  data	  i,	  de	  kunde	  inte	  lämnas	  tomma.	  Namn	  var	  av	  data-‐
typen	  sträng	  och	  godkände	  minst	  1	  och	  max	  50	  tecken.	  Systemet	  godkände	  inte	  
namn	  vars	  första	  tecken	  var	  ett	  blanksteg.	  Pris	  tog	  emot	  heltal	  från	  0	  till	  och	  med	  
500000.	  
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Utifrån	  dessa	  förutsättningar	  skapades	  36	  testfall	  för	  automatisering.	  Testfallen	  
täckte	  webbapplikationens	  funktioner:	  visa,	  lägga	  till,	  editera	  och	  radera	  (vilket	  
motsvarar	  CRUD	  (create,	  read,	  update,	  delete)	  mot	  databasen)	  och	  bestod	  av	  
både	  positiva	  och	  negativa	  tester.	  
	   	  
Målet	  var	  att	  testerna	  skulle	  utföras	  dels	  mot	  det	  grafiska	  användargränssnittet	  
(GUI),	  dels	  mot	  REST-‐tjänsterna.	  Exempelvis	  så	  är	  det	  önskvärt	  att	  GUI:t	  skall	  
kontrollera	  och	  hindra	  användaren	  från	  att	  mata	  in	  felaktig	  data	  i	  fälten.	  Men	  det	  
är	  också	  fundamentalt	  att	  REST-‐tjänsten	  skall	  validera	  data	  och	  inte	  lita	  på	  att	  
GUI:t	  gjort	  rätt,	  då	  en	  REST-‐tjänst	  rent	  teoretiskt	  skulle	  kunna	  vara	  delad	  mot	  
fler	  än	  ett	  användargränssnitt.	  Testfallen	  finns	  i	  bilaga	  1.	  
	  
Arkitekturen	  för	  systemet	  att	  testa	  och	  ett	  UML-‐diagram	  finns	  i	  bilaga	  2.	  UML-‐
diagrammet	  är	  något	  förenklat	  och	  redovisar	  inte	  samtliga	  properties	  och	  
metoder	  alla	  klasser	  har,	  utan	  är	  lagd	  på	  en	  nivå	  som	  anses	  lagom.	  
	   	  

3.2	  Utveckling	  av	  testsystem	  
För	  att	  skapa	  de	  automatiserade	  testerna	  användes	  NUnit	  som	  huvudsakligt	  
ramverk.	  Då	  .NET	  användes	  utvecklades	  allt	  i	  C#.	  
	   	  
Testsystemet	  byggdes	  upp	  av	  olika	  klasser	  med	  olika	  funktioner.	  En	  klass	  skötte	  
kommunikationen	  med	  REST-‐tjänsten.	  En	  annan	  klass	  skötte	  databas-‐
kommunikationen.	  Det	  huvudsakliga	  användningsområdet	  för	  denna	  klass	  var	  
att	  kontrollera	  vad	  för	  data	  som	  faktiskt	  fanns	  i	  databasen	  och	  jämföra	  detta	  med	  
vad	  som	  t.ex.	  presenterades	  av	  REST-‐tjänsten	  eller	  på	  webbsidan.	  Databasen	  
kunde	  alltså	  användas	  som	  en	  typ	  av	  facit	  i	  det	  här	  fallet.	  Andra	  klasser	  skötte	  
t.ex.	  översättning	  mellan	  JSON	  och	  objekt.	  
	   	  
Testsystemets	  kärna	  bestod	  av	  två	  klasser	  (testsviter)	  vars	  metoder	  
representerade	  de	  olika	  testfallen.	  Dessa	  var	  TestSuite_01_WCF	  och	  
TestSuite_02_GUI	  och	  som	  namnen	  antyder	  bestod	  den	  ena	  av	  testerna	  av	  REST-‐
gränssnittet	  och	  den	  andra	  av	  testerna	  av	  det	  grafiska	  användargränssnittet.	  
	   	  
Båda	  testklasserna	  ärvde	  av	  en	  abstrakt	  basklass,	  som	  t.ex.	  höll	  den	  initierings-‐
metod	  som	  alltid	  körs	  innan	  varje	  testfall.	  I	  denna	  metod	  lades	  anrop	  till	  
databasklassens	  metoder	  för	  att	  tömma	  databasen	  och	  fylla	  på	  den	  med	  testdata.	  
Detta	  gjordes	  för	  att	  minimera	  risken	  för	  att	  testfall	  (felaktigt)	  fallerar	  p.g.a.	  dålig	  
testdata.	  Grunddata	  styrdes	  och	  hämtades	  från	  en	  XML-‐fil.	  
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Testsystemet	  utvecklades	  datadrivet	  (parameteriserat).	  I	  NUnit	  sker	  detta	  
genom	  att	  man	  utöver	  "Test"	  annoterar	  respektive	  testfall	  med	  en	  hänvisning	  till	  
dessa	  parametrar.	  Parametrarna	  gick	  enkelt	  att	  byta	  ut	  mot	  en	  metod,	  vilket	  
gjorde	  det	  möjligt	  att	  skriva	  en	  metod	  som	  returnerar	  en	  datastruktur	  av	  
parametrar,	  för	  att	  få	  varje	  testfall	  att	  köras	  lika	  många	  gånger.	  	  
	  
	  

	  

	  
	   	  
De	  testdata	  som	  lästes	  in	  parameteriserat	  var	  vilka	  webbläsare	  som	  skulle	  
användas	  och	  följaktligen	  användes	  inte	  sådana	  testdata	  för	  TestSuite_01_WCF.	  
Varje	  test	  i	  TestSuite_02_GUI	  exekverades	  en	  gång	  per	  webbläsare	  som	  
returnerades	  av	  testdatametoden.	  De	  webbläsare	  som	  användes	  var	  Google	  
Chrome	  och	  Mozilla	  Firefox.	  
	   	  
Det	  som	  skiljer	  TestSuite_01_GUI	  från	  TestSuite_02_WCF	  är,	  som	  nämnts,	  att	  den	  
förstnämnda	  använder	  webbläsare,	  den	  andra	  gör	  det	  inte.	  Anledningen	  till	  att	  
de	  delades	  upp	  i	  två	  testsviter	  var	  för	  att	  det	  var	  relativt	  okomplicerat	  att	  köra	  
REST-‐testerna,	  de	  körs	  helt	  utan	  GUI	  och	  det	  tar	  bara	  några	  få	  sekunder	  att	  köra	  
hela	  testsviten.	  Webbtesterna	  däremot	  tar	  betydligt	  längre	  tid,	  cirka	  10	  sekunder	  
per	  test	  och	  webbläsare.	  Uppdelningen	  gjorde	  det	  enkelt	  att	  välja	  om	  man	  ville	  
köra	  den	  ena	  eller	  den	  andra.	  	  
	   	  
Webbtesterna	  använder	  biblioteket	  Selenium,	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  styra	  
webbläsaren.	  Med	  hjälp	  av	  HTML	  och	  CSS	  kan	  man	  identifiera	  element	  på	  
skärmen	  och	  genom	  dessa	  navigera,	  fylla	  i	  data	  och	  läsa	  av	  vad	  som	  står	  på	  
skärmen.	  
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Webbdelen	  av	  testsystemet	  följer	  ett	  designmönster	  kallat	  Page	  Object	  Models,	  
vilket	  innebär	  att	  man	  delar	  in	  webbsidorna	  i	  klasser,	  med	  metoder	  som	  
representerar	  funktioner	  som	  just	  den	  webbsidan	  kan	  utföra	  (Fowler	  2013).	  
Designmönstret	  skiljer	  sig	  egentligen	  inte	  från	  objektorientering	  generellt,	  men	  
det	  är	  värt	  att	  notera	  att	  det	  även	  appliceras	  på	  webbsidorna.	  	  	  
	   	  
Ett	  UML-‐diagram	  över	  testsystemet	  finns	  i	  bilaga	  3.	  UML-‐diagrammet	  är	  något	  
förenklat	  och	  redovisar	  inte	  samtliga	  properties	  och	  metoder	  alla	  klasser	  har,	  
utan	  är	  lagd	  på	  en	  nivå	  som	  anses	  lagom.	  	  
	  

3.3	  Objektorientering	  
Vid	  utvecklingen	  av	  både	  systemet	  att	  testa	  och	  testsystemet	  så	  användes	  ett	  
objektorienterat	  designmönster.	  Detta	  innebar	  att	  koden	  delades	  upp	  i	  relevanta	  
klasser,	  som	  höll	  metoder	  tillhörande	  denna	  klass/område.	  Detta	  gällde	  även	  
webbsidorna,	  se	  ovan.	  	  
	   	  
Objektorienteringen	  gjorde	  det	  möjligt	  att	  enkelt	  återanvända	  kod.	  Exempelvis	  
så	  fanns	  det	  naturligtvis	  många	  testfall	  med	  liknande	  funktionalitet,	  såsom	  att	  
läsa	  samtliga	  produkter	  från	  databasen,	  eller	  att	  navigera	  till	  "startsidan".	  Att	  
konstruera	  respektive	  testfall	  som	  en	  egen	  separat	  enhet	  skulle	  innebära	  att	  man	  
blev	  tvungen	  att	  skriva	  samma	  kod	  på	  flera	  ställen.	  Man	  skulle	  också	  bli	  tvungen	  
att	  ändra	  på	  flera	  ställen	  om	  något	  område	  eller	  viss	  funktionalitet	  behövde	  
ändras.	  Koden	  skulle	  lätt	  bli	  svåröverskådlig	  och	  svår	  att	  förvalta.	  	  
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4.	  Resultat	  
	  
Detta	  examensarbetes	  syfte	  var	  att	  implementera	  en	  IT-‐artefakt	  som	  automatiskt	  
skulle	  kunna	  exekvera	  ett	  antal	  regressionstester	  av	  ett	  annat	  system.	  Dess	  
arkitektur	  finns	  att	  tillgå	  under	  bilaga	  3	  och	  en	  summering	  av	  testfallen	  finns	  
under	  bilaga	  1.	  Testapplikationen	  innehar	  följande	  funktionalitet.	  
	  

• Testapplikationen	  tömmer	  databasen	  och	  laddar	  på	  den	  med	  testdata	  från	  
en	  XML-‐fil	  

• Testapplikationen	  exekverar	  20	  testfall	  mot	  REST-‐gränssnittet,	  varav	  
o 4	  positiva	  tester,	  varav	  

§ 1	  Create	  
§ 1	  Read	  
§ 1	  Update	  
§ 1	  Delete	  

o 16	  negativa	  tester,	  varav	  
§ 8	  Create	  
§ 8	  Update	  

• Testapplikationen	  exekverar	  16	  testfall	  mot	  det	  webbaserade	  
användargränssnittet,	  varav	  

o 4	  positiva	  tester,	  varav	  
§ 1	  Create	  
§ 1	  Read	  
§ 1	  Update	  
§ 1	  Delete	  

o 12	  negativa	  tester,	  varav	  
§ 6	  Create	  
§ 6	  Update	  

• Testfallen	  mot	  webbgränssnittet	  kan	  styras	  att	  gå	  mot	  antingen	  Google	  
Chrome	  eller	  Mozilla	  Firefox	  och	  är	  båda	  webbläsare	  valda	  exekveras	  32	  
testfall	  mot	  webbgränssnittet.	  

	  
Två	  exempel	  på	  hur	  testfallen	  ser	  ut,	  med	  kommentarer,	  följer	  nedan.	  
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Testerna	  kan	  köras	  t.ex.	  via	  NUnits	  GUI	  för	  testexekvering	  och	  rapportering.	  
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5.	  Diskussion	  och	  slutsatser	  
	  
Examensarbetets	  syfte	  var	  att,	  i	  form	  av	  en	  IT-‐artefakt,	  automatiskt	  kunna	  
exekvera	  en	  mängd	  regressionstester.	  Detta	  skulle	  visa	  på	  hur	  man	  kan	  möta	  
problemet	  med	  att	  förvaltning	  av	  system	  innebär	  ett	  ständigt	  eskalerande	  behov	  
av	  testresurser.	  
	  
Testsystemet	  som	  utvecklats	  kan	  på	  ett	  snabbt	  och	  smidigt	  sätt	  exekvera	  
testerna,	  som,	  så	  fort	  man	  tillfört	  ny	  funktionalitet	  till	  systemet,	  kommer	  att	  
betraktas	  som	  regressionstester.	  
	  
Jag	  anser	  att	  IT-‐artefakten	  löser	  problemet.	  Man	  måste	  emellertid	  ha	  med	  i	  
beräkningarna	  att	  det	  tog	  tid	  att	  utveckla	  testerna	  och	  det	  kommer	  att	  ta	  tid	  att	  
förvalta	  dem.	  Detta	  examensarbete	  har	  emellertid	  inte	  haft	  någon	  fokus	  på	  just	  
denna	  problemställning.	  
	  
De	  automatiserade	  testerna	  skapades	  enligt	  ett	  programmatiskt	  angreppssätt,	  
och	  detta	  utvecklades	  på	  .NET-‐plattformen.	  Jag	  är	  av	  den	  personliga	  åsikten	  att	  
testsystemet	  blir	  avsevärt	  mycket	  mer	  överskådligt	  och	  lätt	  att	  förvalta	  om	  man	  
skapat	  koden	  själv	  än	  om	  man	  låtit	  något	  verktyg	  generera	  upp	  den	  via	  
inspelning	  av	  manuella	  tester.	  	  
	  
IT-‐artefakten	  utvecklades	  med	  ett	  objektorienterat	  designmönster.	  Detta	  
resulterade	  i	  en	  arkitektur	  som	  underlättar	  för	  att	  skapa	  nya	  testfall,	  nya	  
webbsidor	  som	  testerna	  skall	  täcka,	  nya	  webbläsare	  som	  testerna	  skall	  kunna	  
köras	  på,	  eller	  ny	  eller	  förändrad	  testdata.	  
	  
De	  svårigheter	  jag	  stötte	  på	  under	  arbetets	  gång	  var	  främst	  relaterade	  till	  
testerna	  mot	  webbgränssnittet.	  Dessa	  tester	  tog	  betydligt	  längre	  tid	  att	  både	  
utveckla	  och	  exekvera	  än	  testerna	  mot	  REST-‐gränssnittet.	  De	  visade	  sig	  också	  
vara	  betydligt	  mindre	  robusta,	  då	  de	  exempelvis	  påverkades	  då	  det	  släpptes	  nya	  
versioner	  av	  webbläsarna.	  	  
	  

5.1	  Framtida	  forskning	  
	  

• Vilken	  Return	  On	  Investment	  (ROI)	  ger	  testautomatisering	  i	  jämförelse	  
med	  manuell	  testning	  och	  går	  det	  att	  hitta	  någon	  "brytpunkt"?	  

o Skulle	  det	  ge	  en	  högre	  ROI	  om	  man	  valde	  att	  enbart	  automatisera	  
testerna	  utan	  GUI?	  

• Vad	  ger	  bäst	  resultat	  beträffande	  testautomatisering,	  det	  programmatiska	  
angreppssättet	  eller	  inspelningsverktygen?	  

• På	  vilket	  sätt	  påverkas	  testautomatiseringen	  av	  valet	  av	  
programmeringsspråk/plattform?	  
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Bilagor	  

Bilaga	  1:	  Testfall	  
	  
	  
ID	   Testfall	   Område	   Typ	  

1	   Verifiera	  alla	  produkter	   REST	   Positivt	  test	  

2	   Lägg	  till	  ny	  produkt	   REST	   Positivt	  test	  

3	   Ta	  bort	  produkt	   REST	   Positivt	  test	  

4	   Editera	  produkt	   REST	   Positivt	  test	  

5	   Lägg	  till	  ny	  produkt,	  felaktigt	  namn	  (0	  tecken)	   REST	   Negativt	  test	  

6	   Lägg	  till	  ny	  produkt,	  felaktigt	  namn	  (51	  tecken)	   REST	   Negativt	  test	  

7	   Lägg	  till	  ny	  produkt,	  felaktigt	  namn	  (otillåtet	  tecken)	   REST	   Negativt	  test	  

8	   Lägg	  till	  ny	  produkt,	  felaktigt	  namn	  (null)	   REST	   Negativt	  test	  

9	   Lägg	  till	  ny	  produkt,	  felaktigt	  pris	  (-‐1)	   REST	   Negativt	  test	  

10	   Lägg	  till	  ny	  produkt,	  felaktigt	  pris	  (500001)	   REST	   Negativt	  test	  

11	   Lägg	  till	  ny	  produkt,	  felaktigt	  pris	  (otillåtet	  tecken)	   REST	   Negativt	  test	  

12	   Lägg	  till	  ny	  produkt,	  felaktigt	  pris	  (null)	   REST	   Negativt	  test	  

13	   Editera	  produkt,	  felaktigt	  namn	  (0	  tecken)	   REST	   Negativt	  test	  

14	   Editera	  produkt,	  felaktigt	  namn	  (51	  tecken)	   REST	   Negativt	  test	  

15	   Editera	  produkt,	  felaktigt	  namn	  (otillåtet	  tecken)	   REST	   Negativt	  test	  

16	   Editera	  produkt,	  felaktigt	  namn	  (null)	   REST	   Negativt	  test	  

17	   Editera	  produkt,	  felaktigt	  pris	  (-‐1)	   REST	   Negativt	  test	  

18	   Editera	  produkt,	  felaktigt	  pris	  (500001)	   REST	   Negativt	  test	  

19	   Editera	  produkt,	  felaktigt	  pris	  (otillåtet	  tecken)	   REST	   Negativt	  test	  

20	   Editera	  produkt,	  felaktigt	  pris	  (null)	   REST	   Negativt	  test	  

21	   Verifiera	  alla	  produkter	   GUI	   Positivt	  test	  

22	   Lägg	  till	  ny	  produkt	   GUI	   Positivt	  test	  

23	   Ta	  bort	  produkt	   GUI	   Positivt	  test	  

24	   Editera	  produkt	   GUI	   Positivt	  test	  

25	   Lägg	  till	  ny	  produkt,	  felaktigt	  namn	  (0	  tecken)	   GUI	   Negativt	  test	  

26	   Lägg	  till	  ny	  produkt,	  felaktigt	  namn	  (51	  tecken)	   GUI	   Negativt	  test	  

27	   Lägg	  till	  ny	  produkt,	  felaktigt	  namn	  (otillåtet	  tecken)	   GUI	   Negativt	  test	  

28	   Lägg	  till	  ny	  produkt,	  felaktigt	  pris	  (-‐1)	   GUI	   Negativt	  test	  

29	   Lägg	  till	  ny	  produkt,	  felaktigt	  pris	  (500001)	   GUI	   Negativt	  test	  

30	   Lägg	  till	  ny	  produkt,	  felaktigt	  pris	  (otillåtet	  tecken)	   GUI	   Negativt	  test	  

31	   Editera	  produkt,	  felaktigt	  namn	  (0	  tecken)	   GUI	   Negativt	  test	  

32	   Editera	  produkt,	  felaktigt	  namn	  (51	  tecken)	   GUI	   Negativt	  test	  

33	   Editera	  produkt,	  felaktigt	  namn	  (otillåtet	  tecken)	   GUI	   Negativt	  test	  

34	   Editera	  produkt,	  felaktigt	  pris	  (-‐1)	   GUI	   Negativt	  test	  

35	   Editera	  produkt,	  felaktigt	  pris	  (500001)	   GUI	   Negativt	  test	  

36	   Editera	  produkt,	  felaktigt	  pris	  (otillåtet	  tecken)	   GUI	   Negativt	  test	  
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Bilaga	  2:	  UML-‐diagram	  över	  systemet	  att	  testa	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  



	   22	  

Bilaga	  3:	  UML-‐diagram	  över	  testsystemet	  (de	  automatiserade	  testerna)	  
	  
	  
	  

	  


