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Testning av datorsystem kan få 
vem som helst att tappa 
besinningen. Inte bara för att 
det är intellektuellt 
påfrestande och långtråkigt 
arbete, utan även för att man 
som testare har svårt att veta 
hur väl man egentligen lyckats 
testa t.ex. datorsystemet i en 
bil. Testarens arbete är att 
hitta och ta bort fel innan 
produkter släpps till oss 
konsumenter. För att kunna 
släppa en tillräckligt säker 
produkt tvingas de dock testa 
som galningar. Några av de 
problem som testarna brottas 
med är att mängden saker som 
kan testas är oändligt stor, 
och att samma sak ofta måste 
testas väldigt många gånger 
för att den garanterat skall 
fungera. Här förklaras vad 
forskarna gör för att lösa 
dessa problem och 
förhoppningsvis förhindra att 
testarna blir tokiga. 

En frustrerad testare som tackar för sig efter att ha försökt 
hitta ”buggar” i inbyggda datorsystem. 



Benjamin Franklin lär ha yttrat att definitionen på galenskap är att utföra samma sak flera 
gånger och förvänta sig olika resultat. Ändå är det ofta metoder baserade på sådan 
galenskap som används när inbyggda datorsystem testas. Dessa system har vi sedan 
inbyggda i våra bilar, mobiltelefoner och kärnkraftverk.  
 
Folk i allmänhet bryr sig vanligtvis inte om de inbyggda datorerna förrän olyckor sker eller de 
förlorar pengar på grund av fel i programvaran. Dessa olyckor skulle kanske kunna undvikas om 
systemen var testade ordentligt innan de släpptes ut till konsumenterna.  
 
Testning görs genom att påvisa fel under kontrollerade former och sedan ta bort felen. Idag åtgår 
ofta mer än 50 % av kostnaden för att utveckla ett datorsystem till att testa det. När testningen är 
klar så är det fortfarande omöjligt att garantera att systemet är helt felfritt.  
 
En av orsakerna till osäkerheten och den höga kostnaden är att det vanligtvis finns oändligt många 
fall att testa i moderna styrsystem. Detta beror i sin tur på att man måste ta hänsyn till de exakta 
tidpunkter då saker händer i systemets omgivning (t.ex., tiden mellan att bromspedalen tryckts ner 
och hjulen tappar fästet kan påverka ABS-bromsens beteende).  För testarna, vars mål är att hitta 
det exakta fall som orsakar ett fel, är det som att behöva leta efter en nål i en oändligt stor 
höstack. Detta är en aktivitet som i sig kan verka ganska tokig.  
 
Ett annat problem är att man genom att stimulera systemet med vissa händelser kan få olika 
beteenden internt i datorsystemet från gång till gång – på så sätt är det oftast omöjligt att 
framtvinga ett visst beteende som man vill testa. Detta kan liknas vid att försöka lägga ett pussel 
genom att skaka på kartongen. Det man tvingas göra idag för att kringgå det här problemet är att 
utföra samma test många gånger, och öka sannolikheten att man stöter på det beteende man 
egentligen vill testa. Precis det som Herr Franklin skulle ha kallat galenskap. 
 
I ett forskningsprojekt på Högskolan i Skövde försöker man lösa några av de problem med 
testning som finns i svensk programvaruindustri. Projektet är finansierat av ARTES 
forskningsnätverk och utförs i samarbete med ENEA Realtime AB. 
  
Det första forskarna gör är att leta efter lämpliga sätt att beskriva programvaran i inbyggda system 
med ett språk som kan tolkas av datorer - en sorts digital ritning av hur systemet skall fungera.  
Med hjälp av denna ritning kan ett datorprogram automatiskt ta fram testfall som försöker avslöja 
vanliga feltyper. En fördel med att automatiskt kunna ta fram testfallen är att man undviker misstag 
som introduceras av mänskliga faktorer under testningen. Ett datorprogram har även fördelen att 
det inte blir uttråkat av att göra enformiga uppgifter. 
  
Det andra man försöker göra är att påverka egenskaperna hos datorsystemen så att det är möjligt 
att köra testfall som inkluderar en beskrivning av tillståndet i systemet. Om man jämför med 
pusselkartongen igen, så försöker man bygga in funktioner i kartongen som gör att man kan 
bestämma hur bitarna skall hamna när man skakar på asken.  
 
Genom att bygga in funktionalitet för testning i datorsystemet kan man välja ut exakt det tillstånd 
som skall råda i systemet när man testar vissa händelser. Resultatet av att köra ett sådant testfall 
kan alltså förväntas bli det samma oavsett hur många gånger det körs. Följaktligen behöver varje 
testfall bara köras en gång.  En av fördelarna med detta är att testarna inte behöver förlita sig på 
turen, utan bara på de testfallsgenereringsmetoder som de valt.  
 



Resultatet av projektet blir alltså testfallsgenereringsmetoder och verktyg som hjälper testarna i 
den svenska industrin att testa inbyggda datorsystem på ett pålitligare och billigare sätt.  De 
slipper alltså att testa som galningar.  
Se även http://www.ida.his.se/ida/research/groups/drts/tetres/ 


