
2010-10-15 Sven Wedemalm  

Compare Testlab
och tjänsteleveranser i molnet
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Compare Testlab

● Uppdraget – Etablera ett 
kompetenscenter med 
förutsättningar för tillväxt 

● Branchens svar – oberoende 
testlab

● En regional storsatsning på 
programvarutestning
➔ Näringsliv, KAU och offentlighet

● Öppet och leverantörsoberoende
● Tjänster på olika nivåer
● Kostnadseffektiv och ”grön” 

infrastruktur
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Compare Testlab - Vision

● En erkänd aktör inom test och 
kvalitetssäkring av programvara

● Specialiserade företag inom 
testdomänen på plats i området

● Minst en internationell aktör på 
plats

● Professor inom området på 
Karlstads universitet

● Forskning
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Compare Testlab - Nuläge

● 500 + 500  m² toppmoderna 
datacenterytor

● Testning pågår
● Affärsutveckling med partners

● DART
● Testerbjudanden

● Karlstad universitet – rejäl armkrok
● Proffesorstjänst utlysts
● Testutbildning till våren
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 Utmaning
● Utökad verktygslåda
● Leverera testmiljöer

➔ Minimal ansträngning
➔ Uniformt
➔ Snabbt
➔ Hantera både HW och 

verktygsresurser
➔ Rationellt
➔ Skalbart
➔ Livscykelaspekten

● Erbjuda testmiljöerna publikt
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Möjlig lösning

Molnplattform som hanterar
HW och applikationer som resurser
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”Cloud Computing is a container notion, an 
attempt to create a bit of extra attention ("hype") 
for a natural evolution towards a more service-

oriented infrastructure and software. It's the 
hypothetical elephant that is described differently 

by every blind man.”

                                                                                   Sizing Server Labs
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”Cloud Computing” på Compare Testlab

Testinfrastruktur som en 
molntjänst

+
Testverktyg som en molntjänst

=
Testmiljö som en 

molntjänst!
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Testmiljöinstans
z

Testmiljö

Virtualiseringsplattform - XEN

HA Lagringslösning - OpenFilerVM VM VM VM VMVMVM

 Management and Cloud Computing Platform - OpenQRM

Testmiljöinstans 
y

Testverktyg

Testmiljöinstans
 x
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Molnets fördelar för oss

● Uniformt sätt att paketera 
verktygstjänsterna

● Lätt att sätta upp olika OS-miljöer
● Skalbarheten
● Flexibiliteten
● Fördelarna som diskavbildningar ger
● Möjligheter till publikt erbjudande
● Miljöaspekterna
● Support för debitering
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Kundnyttan med molnet

● Fokusering på tjänsten – inte hur den 
produceras

● Enhetligt sätt att hantera testmiljöerna
● De möjligheter som ”snapshots” av 

tillstånd i virtuella maskiner ger'
● Snabbt bygga upp och riva ner en 

testmiljö
● Bra stöd för livscykelhantering
● Miljöaspekterna
● I tillämpliga fall: Inget bundet kapital i 

licenser och HW
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Orosmoln

● Bakom enkelheten – komplexa system
● Licenser?
● Säkerheten – inte ensam i den fysiska 
miljön?

I publika tillämpningar

● Tillgängligheten?
● Säkerheten – mitt data över internet?
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Testverktyg

● Primärt Open Source
➔ RTH, Fitnesse, Jmeter, 

versionshanterare, xUnit, 
OpenLDAP, ETL Ramverk, 
samarbetsmiljö osv osv

● Testverktyg från Karlstads 
universitet
➔ KauNet - nätverksemulator
➔ OzLab - använbarhet
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KauNet
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?
Tack för mig!
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