




Software quality characteristics



Cost of Quality - SixSigma



Testningens uppgift

• Tänka på allt som ingen annan tänkt på
• Finna ut var olika människor förstått eller tolkat samma sak olika
• Upptäcka alla förutsättningar som ingen annan upptäckt

• Specialfall i data eller användning
• Användningsområden
• Tidsberoenden
• Tekniska beroenden
• osv

• Påtala glömda aktiviteter
• Hitta var någon råkat gjort fel

verkliga





☺







Minsta möjliga tid till värde

Minsta möjliga tid till värde

Hur fel kan det ha hunnit bli?

Hur fel kan det ha hunnit bli?



[au-tu-ma-ti´sé-ra∂]



Begrepp
Term Förklaring

Regressionstest Tester som görs för att säkra att ingenting gått sönder när man infört en ändring. Testar i hela systemet, inte 
bara runt ändrade funktionaliteten.

Omtest Testfall som körs igen, t.ex. vid felrättning.

Utforskande testning Tester där man dokumenterar testfallen medan man utför dem. 

”Krav” Innefattar allt som kommunicerar förväntningar på systemen. Utgörs vanligen av User Stories, Feature 
cards, atomära krav, användningsfall, dialogbeskrivningar o.s.v.

Ramverk Lim-kod som får driver, runner och rapportering att fungera

Driver Ett verktyg som interagerar med ett gränssnitt. T.ex. SoapUI, Selenium, Robot

Runner Något som sköter förutsättningshantering för testfall, exekverar varje testfall och fångar resultaten av dem. 
T.ex. NUnit, JUnit, MS Test, Gallio

Byggmotor Något som triggar kodbyggen och tester vid givna tidpunkter eller händelser. T.ex. Jenkins, TeamCity, MS 
Release Manager

Testfas Tidsmässigt bundna testaktiviteter, t.ex. acceptanstest, installationsverifiering

Testnivå Hur mycket av systemet som exekveras: Enhetstest, integrationstest, systemtest, systemintegrationstest





Den enda aktivitet som är 

värdeskapande inom test är när vi 

testar. 

Allt annat bör automatiseras - om 

det går.



Testing
Checking/ 
verification

Validation



Manuellt arbete vid manuell checkning vs automatiserad checkning

Uppdatering av 

testspecifikationer

Utförande av test, 

inklusive prepp

Resultat-

rapportering

Manuell check Automatiserad check

Frigjord tid för 

högvärd testning



Manuell checkning vs automatiserad checkning
Antal utförda testfall över tid

Manuell testning Automatiserad testning
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SIT
ST
UT

Vinster
• Mindre inväntan på gyllne testläget, när alla system är i rätt status
• Mer följsam testning
• Mer testning genomförd, på kortare tid
• Effektivare felanalys
• Enklare underhåll
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Outsourcing

StandardsystemEgenutvecklat

Avidentifiering
Sub-setting
Up-stream

Avtal 
UAT

SV

Nedbrytning (UT/IT)
Konstruerat data
Mockar
CI/CD
UX
ST

Molntjänst

Open
source

Påverkansmöjlighet



Manual checkning vs automated checkning

Updating of test 
specifications

Test preparation
and execution

Result reporting

Manual check Automated check

Freed up time for high value testing

Number of tests executed over time

Better

testing

Faster 

testing

Doesn’t

save 

manual 

time



Continuous Integration

Continuous Deploy

VCS

CI

D
CD

Prod

SV



Graf över när i tiden…
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Beredning Impl. Expl.test Automatisering

Beredning Impl. Expl.test AutomatiseringFix OmtestBug

Sprint n Sprint n+1 Sprint n+2 Sprint n+3







Testautomatisering är tidsödande

• Ändringar i gränssnitt kan ge avvikelser
• Ändringar i processer kan ge avvikelser
• Ändringar i teknologi kan förstöra helt
• Timing-problem kan ge avvikelser
• Defekter i SUT kan ge avvikelser

Testautomatiseringutmaningar

• Analysera avvikelsers orsak tar tid

• Ändra testfall och applikationsbeskrivningar tar tid

• Implementera ramverk tar tid

Organisatoriskt svårplacerat

Det tar längre tid att underhålla 
och analysera resultatet än vad 
som egentligen känns givande



Kvalitet är 
subjektivt.

• En person som ska vara sin egen arkitekt för en 
kodbas med mer beroenden till andra system 
än något annat

• En person som ska kunna kommunicera med 
både verksamhet, testare, arkitekter och 
utvecklare

• En person som ska kunna vara självstyrande och 
planera sitt eget arbete

• En person som ska ha förståelse för både 
testning och utvecklingsprocessen







Varför är TAF skapat?

• Vi ska som konsulter kunna ge större värde för våra kunder

• Våra säljare ska kunna ha något att prata om

• Allt för många testautomatiseringar dör bort med tiden. Det 
håller inte om vi ska ha egna åtaganden.

• Återanvändning av varandras ansträngning och erfarenheter



Vad är TAF?

Loggning

Rapportering

Parameterhantering

Snabb och robust scriptning

Kundanpassning

Open source

Java-baserat

Komponentuppdelat

Ramverk för testautomatisering

CI/CD-skapat



Tankar och koncept

• Ingen testautomatisering är bättre än dess rapporter.

• Ta bort störkällor som ger falska fel. Något som är felmarkerat 
ska vara något att engagera sig i.

• Verktygslåda: Robusta metoder ska finnas redo för det man vill.

• Redo för CI/CD out-of-the-box

• Framtidssäkrat: Verktygsval är trendkänsliga.

• Komplexiteten långt bort från testfallen

• Inget underliggande är oåtkomligt



Vad kan TAF?



Krav
• Ge stöd

• Hantera timing-problem
• Generisk lösning som tål teknikskiften
• Oavsett förändring ska man bara behöva uppdatera på ett ställe
• Hantera olika miljöer med samma testfall
• Rapportera relevanta saker – utan att det drunknar i information
• Vara enkelt att komma igång med

• Funka varifrån som helst:
• från CI/CD, 
• och IDE, 
• och för sig självt, 
• och i byggprocesser
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”Lösningar”
• Ingen interaktion direkt mot driver

• Om man byter driver ska man inte behöva uppdatera testfallen
• Chans att vara bättre än drivern
• Förberedda funktioner

• Scriptstyrning
• Framdriftsteg
• Verifieringsmetoder

• Gör aldrig underliggande teknologi oåtkomlig

• Pressa bort komplexitet från användaren

• Hantera sann black-box

• Rapportering på flera kanaler

• Undertryck irrelevant information

• Eget loggningsramverk
• Egna loggnivåer
• Särskilj kända fel och icke-kända fel



Debug
Info

Executed
Execution problem

Verification passed
Verification failed
Verification problem

Framework error



• I rapporter grupperas liknande fel

• Separat hantering av kända fel jämfört med nya fel

• Extra hjälpinformation med vid avvikelser

– Screenshots, med gul ruta runt objektet som interageras med

– Desktop screenshot

– Startade och stoppade processer sedan testfallsstart

– Datornamn, user, CPU- och minnesinformation, OS information o.s.v.

– Tydlig loggning – med förslag och tips där det går



Exekveringshantering

• Command line interface (CI/CD, Jenkins, Team City)

• IDE (Eclipse, IntelliJ o.s.v.)

• JUnit Runner Console



Delar i TAF

• TAF Core

• TAF Backend Server

• TAF Testlink Adapter Server

• TAF sample project



Rapportering

• HTML och ren text

• Rapport kanaler

– Epost

– Fil

– backend server

– Testlink









TAF
(parent)

Core
(module)

TestingCapabilityWeb
(module)

TestingCapabilityREST
(module)

TestingCapabilityJSON
(module)

TestingCapabilityJavaGui
(module)

TestingCapabilitySmart-
ImageRecognition

(module)

TechnologySupport
(module)

TafFull
(module combining
all modules to a jar)



Instant
output

File output

Test management 
integrations

GUI 
technologies
supported

API 
testing
capabilities

Data 
verification
capabilities

CI/CD 
integration

Distribution
mechanisms

GUI 
drivers

Sample
API 
drivers

BDD
support



Implementationsstrategi

1. Förstå testernas kringmiljö och förstå testfall nummer 1 (ganska 
avancerat testfall så att det skapar grunden för en god arkitektur från 
början) 

2. Skapa ett anpassat ramverk medan man implementerar första testfallet

3. Anpassa ramverket vidare medan man implementerar fler testfall – i 
ordning baserade på testområde

4. Kontinuerligt dokumentera lösningen för att kunna möjliggöra att 
anpassa antalet involverade personer

5. Kontinuerligt mäta progress och penetration – och kommunicera detta 
till berörda



SUTDriver

Data factory

Runner
Ramverk

Testfall

Driver

• Loggning
• Rapportering
• Parameterhantering
• Objekthantering
• Extraverktyg

Applikations
-beskrivning

Actions

Bygg-
motor



Webb
REST
Java

Genererat data, framsökt
data, konstruerat data

Ramverk
Testfall

• Loggning
• Rapportering
• Parameterhantering
• Objekthantering
• Extraverktyg

W3C checker
Page class builder
Broken link checker
Browser console checker

Applikations
-beskrivning

Actions

Jenkins 
TeamCity

Plugins
• TFS-integration
• Testlink-integration
• Splunk-integration
• Video-logging
• mm





”Kunden” – den tekniske testaren

• Förstår ungefär vad kod gör när den läser 
den
• …men är inte superbekväm i att skriva kod

• Vill egentligen ägna tiden åt högvärd
testning



Icke-kunden – Kodande utvecklare

• Testning blir nerprioriterat
• ”Vi kan bygga ett eget ramverk”
• …men tar sig inte för att göra det…

• Dålig testning
• Genvägar för att få snygg kod
• Täcker bara det de redan har täckt
• Asserts

• Ovana vid att hantera alla utmaningar som testare 
möts av
• De ger upp och tycker att automatisering är jobbigt
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”Moderna” automatiseringskoncept

Model Based Testing
Keyword driven test automation
Datadrivna tester
Specification By Example (≈BDD/ATDD)



Verktygstyper

• GUI: Teknologispecifika verktyg

• GUI: Bildigenkännande

• Protokollbaserade verktyg

• Specialiserade analyshjälpmedel

• Enhetstestverktyg



Produktutveckling som open-source

• Konsumentprodukt: Många att 
tillfredställa – arkitekturellt jobbigt

• Tvärfunktionella insikter

• Bra diskussioner för att bottna saker

• Konsumentprodukt: Blir snabbt 
mångas hjälte

• Licensstök

• Mycket diskussioner för att bottna 
saker

Pros Cons

FåfängaMan blir 
mycket bättre



Utkomst och lärdomar

• Man blir en väldigt mycket bättre kodare av att jobba med 
open source

• Kommer nu igång på timmar istället för månader

• Varje teams förbättringar kommer alla till gagn

• Vi har något konkret och välkänt att prata testautomatisering 
kring – vilket gör diskussionerna djupare och oss bättre

• En handfull organisationer använder TAF idag, i olika system



Mätetal kring testautomatisering

• Antal personer per vecka som commitat kod till testautomatiseringen

• Antal testfall som aldrig fallerat

• Antal testfall som fallerar ofta

• Antal implementerade testfall

• Antal timmar lagda på scriptunderhåll



"The numbers have no way of
speaking for themselves. We
speak for them. We imbue them
with meaning.”

–Nate Silver, The Signal and the Noise



Kösta’ re’ nå’e?
Vad kostar en mantimme?

• Vad kostar felsökningstimmar för att leta orsaker till buggar i gammal kod?

• Vad kostar förseningar för att man har långa testperioder och omtestperioder?

• Vad kostar personalersättning för att teammedlemmar har tråkigt på jobbet?

• Vad kostar inflexibiliteten att inte snabbt kunna få ändringar till produktion på 
ett tryggt sätt?

• Vad kostar det att utvecklare och testare inte kommunicerar bra?



DeployprocessTDD

ATDD

BDD

UT

ST
SIT

Bygghantering

Införande

Datahantering

Miljöer
Verktygsval

Utmaningar

Alternativ

Framgångsfaktorer

Fallgropar

Specification-by-example

MBT

Lämplighet och ROI

PageObject Model

Pairwice testing

Historik

Tips och trix

Etc



Länkar

• Huvudsida på GitHub
https://github.com/claremontqualitymanagement/TestAutomationFramew
ork

• Wiki: 
https://github.com/claremontqualitymanagement/TestAutomationFramew
ork/wiki

• Introduktion: 
http://46.101.193.212/TAF/documentation/TAF%20introduction.html

• Mallprojekt att börja med: 
https://github.com/claremontqualitymanagement/TemplateProjectForTAF

https://github.com/claremontqualitymanagement/TestAutomationFramework
https://github.com/claremontqualitymanagement/TestAutomationFramework/wiki
http://46.101.193.212/TAF/documentation/TAF%20introduction.html
https://github.com/claremontqualitymanagement/TemplateProjectForTAF


• TAF Introduktion

• TAF Wiki

• TAF på GitHub

http://46.101.193.212/TAF/documentation/TAF%20introduction.html
https://github.com/claremontqualitymanagement/TestAutomationFramework/wiki
https://github.com/claremontqualitymanagement/TestAutomationFramework/wiki

