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Sammanfattning
Målet med det här projektet är att undersöka möjligheten att utveckla
plattformsoberoende fristående applikationer med webbutvecklingsverktyg i
ramverket  Electron  samt  att  hitta  skillnader  i  andra  liknande
utvecklingsmetoder  som  Java  och  Swing  eller  C++  och  Qt  genom  att
vidareutveckla en existerande applikation kallad Electra. Electra är ett verktyg
utvecklat för företaget Bitsmith AB som underlättar hanteringen, läsningen och
uppladdningen av färdskrivardata till deras webbtjänst. Bitsmith ville undersöka
möjligheten att  utveckla plattformsoberoende applikationer med Electron.  En
lösning på det problemet leder till att företaget kan ge ut en applikation som når
kunder som inte nödvändigtvis använder Windows i deras IT-miljö som endast
har en kodbas.

Electron drivs av Node.js  för programlogik och Chromium för rendering av
webbsidor  som  gränssnitt.  Applikationen  utvecklas  därför  med  språken
JavaScript, HTML och CSS. Andra moderna hjälpbibliotek skrivna i JavaScript
som React för komponentbaserade gränssnitt och Redux för tillståndshantering
används för att  snabba upp utvecklingen och göra applikationen mer robust.
Testdriven utveckling används för att visa att applikationen fungerar likvärdigt
på  moderna  versioner  av  Windows,  Mac  och  Linux.  Enhetstesterna  testar
applikationens förmåga att hantera tillstånd, kontrollera att komponenter ritas ut
och fungerar korrekt och att  kontrollera så att  övriga system fungerar enligt
förväntan så långt det är möjligt.

Resultatet av enhetstesterna visar att det är möjligt att utveckla en applikation
som fungerar likvärdigt på moderna versioner av Windows, Mac och Linux.
Jämfört med andra utvecklingsmetoder är det enkelt att komma igång med att
utveckla i Electron då det använder sig av språk och metoder som är enklare än
exempelvis  utveckling  i  C++  då  utvecklingen  sker  på  en  högre  nivå  med
JavaScript, HTML och CSS. Dessa språk används redan av många och det är
möjligt att föra över kunskapen man redan har till applikationsutveckling. De
som  redan  har  erfarenhet  av  webbutveckling  kan  enkelt  skapa
plattformsoberoende fristående applikationer. Metoden och verktygen som har
använts i det här projektet kan även appliceras i andra applikationsprojekt. 

Nyckelord: Plattformsoberoende,  Desktopapplikation,  Webbutveckling,
Electron, React, Redux, Webbutveckling, JavaScript, HTML, CSS.
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Abstract
The  goal  of  this  project  is  to  investigate  the  possibility  to  develop  cross-
platform desktop applications using tools meant for web development using the
Electron  framework  and  also  to  find  differences  in  other  cross-platform
development  methods.  For  example  Java  and  Swing  or  C++  and  Qt.  This
project focuses on extending an existing application developed using Electron
called Electra. Electra is a tool developed for Bitsmith AB used to read, manage
and upload tachograph data from smart cards to their online service. Bitsmith
wanted  to  explore  the  possibility  of  developing  cross-platform  applications
using Electron in order to create an application they could release on multiple
platforms that shared the same codebase. This could lead to them being able to
react  out  to  customers  that  do  no  primarily  use  Windows  in  their  IT-
environment.

Electron is a combination of Node.js (used to communicate with the underlying
OS) and Chromium (used to render a graphical user interface using web pages).
The programming languages JavaScript, HTML and CSS are therefore used to
develop the application. Other libraries such as React and Redux are used to
provide  a  component  based  view  layer  and  state  management  within  the
application  in  order  to  speed  up  the  development  process  and  make  the
application  more  robust.  Test-driven  development  is  used  to  prove  that  the
application functions equally on modern versions of Windows, Mac and Linux
operating systems. 

The unit tests are written to test the application's capability to handle changes in
state, the drawing and functionality of components and the stability of other
testable systems in order to make sure they meet the required specifications.
The result of running the unit tests shows that the application runs equally well
on  modern  versions  of  Windows,  Mac  and  Linux.  The  difficulty  level  of
developing  cross-platform applications  using  Electron  is  significantly  lower
than that of other methods due to the use of web development tools such as
HTML,  CSS  and  JavaScript.  This  also  means  that  an  experienced  web
developer can transfer their  knowledge of web development into developing
cross-platform applications.  The development  method and tools  used in  this
project can also be applied to other application projects. 

Keywords: Cross-platform, Desktop application, Web development, Electron,
React, Redux, JavaScript, HTML, CSS.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och problemmotivering

Bitsmith AB är ett företag som utvecklar lösningar för digital hantering av 
färdskrivardata. De har idag en applikation kallad Lena för läsning och 
uppladdning av färdskrivardata från förarkort till en webbtjänst. Applikationen 
är skriven i C# och .NET och fungerar således endast på Windows. De vill ta 
reda på om det är möjligt att skapa en fristående plattformsoberoende 
applikation med samma funktioner som Lena med tekniker som vanligen 
förknippas med webbutveckling. 

En lösning på det här problemet kan leda till att företaget kan nå ut till kunder 
som huvudsakligen inte använder sig av Windows. Det innebär även att det är 
möjligt för företaget att utveckla en egen kortläsare som är kopplad till deras 
webbtjänst. Kortläsaren kan exempelvis drivas av en Raspberry Pi som då kan 
använda den plattformsoberoende applikationen för hantering av 
färdskrivardata. 

En prototypapplikation kallad Electra, som implementerar grundläggande 
funktioner i Lena, har redan skapats. Den läser och hanterar färdskrivardata läst 
från förarkort samt laddar upp data till en webbtjänst. Electra är skriven i 
ramverket Electron med hjälp av Node.js och JavaScript samt HTML och CSS 
för gränssnitt. Bitsmith vill nu vidareutveckla Electra med att lägga till 
funktioner som gör den mer komplett.

1.2 Övergripande syfte

Syftet med projektet är att undersöka möjligheten, skillnaderna och problemen 
med att utveckla fristående plattformsoberoende applikationer med tekniker 
vanligen förknippade med webbutveckling.

1.3 Avgränsningar

Projektet tar inte hänsyn till äldre operativsystem då Electra endast fungerar på 
de främsta moderna operativsystem för desktop. Det innebär:

• Windows 7 och upp, x86 och amd64 (32- och 64-bitars)

• Mac OS X 10.9 och upp, endast 64-bitar

• Ubuntu 12.04 och upp samt liknande varianter som Fedora 21 och 
Debian 8, ia32 (i686) och x64 (amd64) (32- och 64-bitars)

1
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1.4 Detaljerad problemformulering

Målet med projektet är att vidareutveckla applikationen Electra med nya 
funktioner och att utvärdera implementationerna mellan olika plattformar. Det 
innebär att projektet ska:

• undersöka möjligheten att utveckla fristående plattformsoberoende 
applikationer genom vidareutveckling av en existerande applikation.

• utvärdera implementationen av vidareutvecklingen mellan olika 
plattformar med hjälp av enhetstester.

• jämföra utvecklingsmetoden med existerande utvecklingsmetoder för 
plattformsoberoende utveckling för att belysa skillnader.

En detaljerad kravspecifikation för dem faktiska funktioner som ska 
implementeras i vidareutvecklingen kan ses i kapitel 4.1 Kravspecifikation.

1.5 Översikt

Kapitel 1 är en inledande text som beskriver syftet, bakgrunden och vilka mål 
som önskas uppnås med detta projekt.

Kapitel 2 beskriver vilka kunskaper och tekniker som läsaren behöver 
kännedom om för att förstå konstruktionen.

Kapitel 3 beskriver vilka metoder och verktyg som har använts för att få fram 
projektets resultat. Här beskrivs även vilka enhetstester som har skrivits.

Kapitel 4 beskriver konstruktionen av applikationens vidareutveckling.

Kapitel 5 presenterar resultatet av dem enhetstester som har utvecklas, manuell 
testning samt några skillnader i ett par andra ramverk för plattformsoberoende 
applikationsutveckling.

Kapitel 6 beskriver vilka slutsatser som kan dras av resultatet samt diskuterar 
vilka mål projektet har uppnått.

1.6 Författarens bidrag

Applikationen Electra utvecklades av mig för en föregående kurs i samarbete 
med Bitsmith AB och jag har implementerat funktionerna som ingår i 
vidareutvecklingen i samarbete med Bitsmith AB i det här projektet.

2
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2 Bakgrundsmaterial
2.1 Electron

Electron  är  ett  ramverk  för  utveckling  av  plattformsoberoende  fristående
desktopapplikationer  för  Windows,  Linux  och  Mac.  I  ramverket  används
JavaScript för att interagera med operativsystemens APIer genom Node.js. För
det  grafiska  gränssnittet  i  en  Electron-applikation  använder  man  sig  av
webbsidor skrivna med HTML, CSS och JavaScript. 

Electron använder sig av Chromium för rendering av webbsidor [1]. Chromium
är ett webbläsarprojekt med öppen källkod som webbläsaren Google Chrome
bygger på [2]. Det innebär att man kan använda samma verktyg och bibliotek
för  att  skapa  ett  grafiskt  gränssnitt  som  man  använder  i  webbutveckling,
exempelvis HTML, CSS, jQuery, Angular, Bootstrap och så vidare.

2.1.1 Main- och renderer-process

Electron  delar  in  applikationen  i  en  så  kallad  ”main”-process  och  flera
”renderer”-processer.  Detta  är  på  grund av  att  man vill  utnyttja  Chromiums
användande av flera processorer för visning av webbsidor. I ”main”-processen
skapar  man ett  så kallat  ”BrowserWindow”-objekt  [3] för  att  öppna ett  nytt
fönster som kan visa en webbsida. Detta skapar en ”renderer”-process. Det som
skiljer en ”renderer”-process från en vanlig webbsida i Electron är att man har
möjlighet att köra kod för Node.js i den processen. 

2.1.2 Kommunikation med IPC

Vissa delar av Electron kan endast användas i ”main”-processen då det finns
risker med att använda dem i ”renderer”-processen. För att använda dessa delar
i ”main”-processen används IPC (Interprocess communication). Det finns två
olika  sätt  för  Electron  att  kommunicera  via  IPC.  Ett  är  IPC-kanaler  med
modulerna ”ipcMain”  [4] och ”ipcRenderer”  [5]. Med dessa kan data skickas
manuellt mellan processerna. Det andra sättet är RPC (Remote procedure call)-
liknande kommunikation med hjälp av modulen ”remote” [6]. Med den är det
möjligt  att  använda  moduler  i  ”renderer”-processen  på  samma  sätt  som  i
”main”-processen.

2.1.3 Automatiska uppdateringar

autoUpdater  [7] är  en  modul  inuti  Electron  som  är  ett  gränssnitt  för
uppdateringsramverket  Squirrel  (se  kapitel  2.13.1)  för  Windows  och  Mac.
Modulen innehåller funktioner för att initialisera en anslutning till en Squirrel-
ändpunkt och kontrollera om det uppdateringar finns tillgängliga. Den skickar
även  ut  händelser  när  exempelvis  en  uppdatering  hämtas  och  är  redo  att
installeras.
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2.2 React

React  är  ett  bibliotek  utvecklat  av  Facebook  som  används  för  att  skapa
komponentbaserade gränssnitt. Det kan användas som View-delen i ett MVC-
mönster  [8]. Data skickas till React-komponenter explicit genom attribut, som
för HTML-element. React är ett exempel på så kallad reaktiv programmering
[9]. Det innebär att gränssnitt skrivna med React ”reagerar” på ändringar i det
underliggande tillståndet. React-komponenter känner av när data ändrar sig i
dess attribut, även kallat ”properties”. Biblioteket uppdaterar då endast delarna
som berörs av ändringen [10].

2.2.1 JSX

JSX är ett typ av syntax som på många sätt liknar XML. Det skapades specifikt
för att göra det enklare att arbeta med React [11]. Det ger möjlighet att skriva
HTML-liknande kod i  JavaScript. Dels har man tillgång till  vanliga HTML-
taggar som <div>, <h1>, <p> och så vidare men det är även möjligt att skriva
React-komponenter som taggar och skicka in attribut genom dem.

2.2.2 PropTypes

Det är möjligt att låta React validera de attribut som skickas in i en komponent.
Detta sker med hjälp av PropTypes [12]. Dessa kan definieras i en variabel i en
React-komponent kallad ”propTypes”. Det finns ett antal typer man kan testa
för, exempelvis strängar, siffror, objekt, arrayer, arrayer med vissa typer eller
struktur,  valfria  och  obligatoriska  attribut  med  mera.  Om  man  skickar  ett
attribut  som är  av en typ  som en React-komponent  inte  förväntar  sig  att  få
skrivs en varning ut.

2.2.3 context

Att använda komponenters attribut är ett explicit sätt att skicka data i React. Det
är även möjligt att skicka data mellan komponenter på ett implicit sätt, genom
dess context [13]. Variabler och objekt som definieras i en komponents context
kan  kommas  åt  av  andra  komponenter  längre  ner  i  trädet  utan  att  attribut
behöver skickas manuellt.

2.3 Redux

Redux är  ett  bibliotek  för  att  hantera  tillstånd i  en  JavaScript-applikation.  I
Redux använder man actions [15] som skickas genom en applikations store [17]
som använder funktioner kallade reducers  [16] för att förändra applikationens
tillstånd. 

Ett action är ett objekt som har minst ett fält kallat ”type” och även annan data
som används vid förändring av tillstånd för just den typen av action. I store
sparas  hela  applikationens tillstånd i  ett  objekt.  Applikationens  tillstånd kan
endast läsas och kan endast förändras genom actions.

4
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När ett action skickas till applikationens store används reducers för att förändra
tillståndet. En reducer måste vara en så kallad ren funktion eller ”pure function”
[14].  Det  innebär  att  funktionen  alltid  måste  ge  samma  resultat  för  samma
parametrar som skickas in i den. 

”reducer”-funktionen tar det action som ska användas för att förändra tillståndet
och  applikationens  nuvarande  tillstånd  som  parametrar.  Den  använder  det
nuvarande tillståndet  och action-objektet  för  att  skapa och returnera  ett  nytt
tillstånd. Detta blir applikationens nya tillstånd.

Illustration 1: Flödet i en Redux-applikation

Redux har mycket gemensamt med Flux, som är en applikationsarkitektur som
Facebook använder för att bygga webbapplikationer [19]. Upplägget leder till
ett applikationen får ett enkelriktat dataflöde. Skillnaden mellan Redux och
Flux är att Redux inte har ”Dispatcher”-objekt utan istället använder sig av
reducers för att uppfylla samma syfte. Dataflödet i en Redux-
applikation visas i illustation 1. 

Vyn  (”View”  i  illustration  1)  kan  implementeras  av  exempelvis  React  som
skickar action-objekt till applikationens store genom dess dispatch-funktion, i
bilden ”Dispatcher”, som kallar på dess reducer-funktion för att skapa ett nytt
tillstånd. Det nya tillståndet propageras sedan ner till vyn  för visning.

2.4 Presentations- och containerkomponenter

Ett mönster som vanligen förekommer när man arbetar med React-komponenter
är att man delar in dem i så kallade presentations- och containerkomponenter
[20]. 

Presentationskomponenter  ansvarar  endast  för  utseendet,  eller  själva
presentationen, av  de data som skickas in i dem via dess attribut. De har oftast
inget eget tillstånd, vilket gör dem väldigt enkla att testa. 

Logiken bakom en presentationskomponent  hanteras  istället  av en  så  kallad
containerkomponent. Den hanterar eventuell hämtning av data eller skickande
av action-objekt till applikationens store och så vidare. En containerkomponent
använder sedan en presentationskomponent för att  visa resultat  av den logik
som den utför. 

5
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Detta  mönster  leder  till  bättre  separation  av  logik  och  presentation  i
applikationen  vilket  gör  det  enkelt  att  bestämma  utseende  utan  att  påverka
applikationens  logik.  Det  blir  även  enklare  att  testa  applikationen  när  dels
presentationskomponenter är ”rena” funktioner av det data som skickas in i dem
och logiken i applikationen är delad i flera mindre delar.

2.5 react-redux

”react-redux”  [21] är ett bibliotek skrivet i JavaScript som gör det enklare att
implementera  Redux  i  en  React-applikation  genom  en  funktion  kallad
”connect” för att enkelt kunna koppla komponenter till applikationens tillstånd.

”connect”  ger  en  React-komponent  möjligheten  att  ta  värden  från
applikationens store och skicka in dem som attribut och även ge den tillgång till
en dispatch-funktion.

2.6 Routing med react-router

Biblioteket ”react-router” [22] gör det möjligt att bestämma vilka URL-adresser
i applikationen som ska visa vilka React-komponenter. Det innebär att man kan
använda React-komponenter som mallar för att bygga ett hierarkiskt gränssnitt
baserat på den URL applikationen pekar  på  [23] genom en så kallad ”route
configuration”. 

2.7 ES6-standarden

ES6,  eller  ECMAScript  2015,  är  den  senaste  versionen  av  standarden
ECMAScript  [24]. ECMAScript är i sig en specifikation för språk riktade till
scripting för webbklienter och JavaScript är en implementation av den. Luke
Hoban har på GitHub summerat ändringarna som kommer i ES6 [25]. ES6 inför
bland annat syntax för definition av klasser  [26], anonyma funktioner [27] och
support direkt i språket för importering och exportering av moduler i vanliga
modulsystem för JavaScript.

Ändringarna i ES6 underlättar utvecklingen av JavaScript-applikationer men ett
problem  är  att  de  flesta  webbläsare  saknar  stöd  för  den  här  versionen  av
standarden för att den är så pass ny. 

En lösning på det problemet är att använda en så kallad ”transpiler”  [28] som
översätter  kod  skriven  med  ES6-standarden  till  en  version  av  standarden
webbläsaren kan förstå. På så sätt kan man redan idag börja skriva kod med
ES6-standarden. Ett sådant verktyg är Babel [29]. 

2.8 Automation med Grunt

Grunt  [30] är  ett  automationssystem  för  att  köra  fördefinierade  uppgifter
skrivna i JavaScript. Det är användbart för automation av uppgifter som normalt
är för komplexa eller inte genomförbara i själva applikationen. Exempelvis för
preprocessing  av  källkod  eller  att  automatisera  en  applikations
förpackningsprocess. 
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2.9 Formulär med react-redux-form

”react-redux-form”  [31] är  ett  bibliotek  som  underlättar  sparandet  av
formulärdata  i  applikationens  tillstånd  med  hjälp  av  React  och  Redux.  I
biblioteket finns React-komponenter  som tar punkt-noterade strängar kallade
”models”  som  attribut.  Dessa  komponenters  barn  ska  vara  inmatningsfält.
Värden som matas in i fälten sparas i den sökväg som dess ”model” pekar på i
applikationens tillstånd.

2.10 Testramverk

2.10.1 jsdom

”jsdom”  [32] är  en JavaScript-implementation  av DOM-specifikationen.  Det
innebär att det är möjligt att interagera mot en DOM direkt i JavaScript utan att
behöva använda en webbläsare. För exempelvis testning av React-komponenter
kan det användas för att utvärdera vad en komponent faktiskt ritade ut i DOM-
trädet.  I  Reacts  testtillägg  [33] finns  det  funktioner  som  skriver  React-
komponenter  direkt  till  dokumentet  där  jsdom  har  definierat  en  DOM  och
funktioner som tar reda på vad som har ritats ut.

2.10.2 mocha

”mocha”  [34] är  ett  ramverk  för  att  strukturera  enhetstester  i  JavaScript.  I
mocha  används  självbeskrivande  funktioner  för  att  dela  upp  enhetstester  i
kategorier och körbara test med funktionerna ”describe” och ”it”. Dessa kedjas
tillsammans för  att  skapa  kategorier  med test.  mocha sätter  inga  gränser  på
vilket  bibliotek  man  använder  för  att  utvärdera  uttryck  i  testramverket.  Ett
populärt val är biblioteket chai. 

2.10.3 chai

”chai”  [35] är  ett  utvärderingsbibliotek  för  testdriven  utveckling  gjort  för
Node.js och webben. Med chai kan man utvärdera uttryck på tre olika sätt [36]:

• should:  Möjlighet  att  utvärdera  variabler  genom att  kedja  nyckelord.
Typiskt för BDD (Behaviour-driven development).
◦ foo.should.equal(100);

bar.should.be.a('string');
bar.should.equal('Hello World!');

• expect:  Möjlighet  att  utvärdera  hela  uttryck  och variabler  genom att
kedja nyckelord. Typiskt för BDD.
◦ expect(100 – 50).to.equal(50);

expect(foo).to.be.a('string');
expect(foo).to.equal('Hello World!');

// Test length property of an array using have
expect([1, 2, 3]).to.have.length(3);

• assert:  Vanlig  typ  av  validering.  Typiskt  för  TDD  (Test-driven
development)
◦ assert.equal(foo, 'Hello World!', 'foo equals Hello World!');

assert.typeOf(foo, 'string', 'foo should be a string');
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Orden, eller funktionerna, ”to, be, true, exist” används för att utvärdera om ett
uttryck är sant eller om det existerar (är inte ”null” eller ”undefined”) [38].

2.10.4 sinon

”sinon” är ett bibliotek gjort för att skapa så kallade spionfunktioner  [37]. En
spionfunktion kan användas för att ersätta funktioner för att exempelvis kunna
utvärdera hur många gånger de har kallats på och med vilka parametrar. Detta
är  väldigt  användbart  vid  testning  av  React-komponenter  som tar  callback-
funktioner i deras attribut. 

2.10.5 mockfs

Biblioteket mockfs  [39] används för att testa kod som bygger på interaktion
med  det  underliggande  filsystemet.  Istället  för  att  påverka  det  faktiska
filsystemet så  används ett  simulerat filsystem i minnet.  På så sätt  kan man
använda vanliga funktioner för manipulering av filsystemet i tester.

2.10.6 nock

”nock” [40] är ett bibliotek för att simulera HTTP-förfrågningar och svar utan
att behöva vara uppkopplad till ett nätverk genom ett simulerat objekt.

2.11 ESLint

ESLint  [62] är  ett  system för  så  kallad  ”linting”.  Det  är  en  analysering  av
källkoden för att hitta och förebygga syntax- och stilfel. Just ESLint använder
sig av en konfigurationsfil som bestämmer enligt vilka regler fel ska hittas.

2.12 Electra
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2.12.1 Grunden - electron-react-boilerplate

Grunden  för  applikationen  Electra  är  baserat  på  projektet  ”electron-react-
boilerplate”  [41] vilket  är  en  så  kallad  boilerplate,  eller  mall,  för  snabb
utveckling  av  desktopapplikationer  med  Electron.  Mallen  samlar  Electron,
react,  redux,  react-redux,  react-router  och  babel  samt  andra  verktyg  för
utveckling av applikationer med dessa ramverk. För testning används jsdom,
mocha, chai och sinon.

2.12.2 Sammanfattning av funktioner

I illustration 2 visas den grundläggande implementationen av Electra. I Electra
styr  användaren applikationen med navigationsfältet  högst upp. Därifrån kan
användaren:

• Lägga till filer i fillistan från en mapp genom knappen ”Add files”.

• Ta bort markerade filer  i fillistan genom knappen ”Remove selected
files”.

• Ta bort alla filer i fillistan genom knappen ”Clear files”.

• Ladda upp filer i fillistan till en webbtjänst genom knappen ”Upload”.
Användaren får då mata in användaruppgifter i en ruta som dyker upp.
När uppgifterna är inmatade kan uppladdning ske.

• Läsa färdskrivardata från kort i en kortläsare ansluten via USB genom
knappen ”Read card”. Data från det lästa kortet skrivs till filsystemet
och läggs in i fillistan.

9
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Under navigationsfältet finns det ett statusfält för kortläsaren, den visar bland
annat läsningsförlopp av förarkort, om kortläsaren är redo att läsa eller om ett
förarkort har blivit läst.

Fillistan som kan hittas under navigationsfältet och statusfältet för kortläsaren i
applikationen  visar  alla  nuvarande  tillagda  filer,  från  både  kortläsaren  och
användaren  samt  deras  uppladdningsstatus.  En  grön  bock  visar  att  filen  är
uppladdad, ett rött  kryss visar att uppladdningen misslyckades och ingenting
visar att filen inte har blivit uppladdad än.

2.13 Uppdateringsramverk 

2.13.1 Squirrel

”Squirrel”  [43] är  en samling ramverk  som implementerar  funktionalitet  för
applikationer att hämta och installera uppdateringar från en server som är en
kompatibel ”Squirrel”-ändpunkt. För Windows finns ”Squirrel.Windows”  [44]
och  för  Mac  finns  ”Squirrel.Mac”  [45].  Electrons  autoUpdater-modul
implementerar  dessa  ramverk  för  respektive  Windows  och  Mac.  På  Linux
förväntas  applikationen  använda  distributionens  underliggande  system  för
pakethantering.

2.13.2 electron-builder

”electron-builder” [46] är ett verktyg som används för förpackning av Electron-
applikationer. För Windows och Mac skapas installationsfiler (.exe och .dmg)
som paketeras med Squirrel då det inte ingår i Electron. Det är ett krav för att
”autoUpdater”-modulen ska fungera.

”electron-builder” genererar även de uppdateringsartefakter som krävs för att
Squirrel ska kunna installera uppdateringarna. Uppdateringsartefakter kan ses
som filer innehållande data som utgör en uppdatering av applikationen.

2.13.3 electron-release-server

”electron-release-server” [47] är en serverapplikation som uppfyller kraven för
serversidan av ”Squirrel”-ramverket och fungerar som en ändpunkt för Squirrel.
Den  hanterar  även  uppladdning  av  uppdateringsartefakter  för  de  olika
plattformarna.

När servern körs serveras uppdateringsartefakter på följande URL:

/update/(platform)_(arch)/(version)

• (platform) – Avser  för vilken plattform uppdateringar  letas  efter,  kan
vara ”win32” eller ”darwin”. Denna information kan tas inifrån Nodes
”process”-objekt [48].

• (arch) – Avser för vilken arkitektur uppdateringar letas efter. 64- eller
32-bitar. Detta kan också tas inifrån Nodes ”process”-objekt [48].
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• (version) – Avser den nuvarande versionen av applikationen som letar
efter uppdateringar.

Det  är  denna  URL  som  Electrons  autoUpdater  måste  pekas  mot  innan
”checkForUpdates”-funktionen kan köras.

2.14 node-cron

”node-cron” [49] är ett bibliotek som gör det möjligt att använda cron-strängar
för att köra kod på vissa tider eller vid regelbundna intervall. ”cron” [50] är ett
verktyg i Unix-liknande system för schemaläggning av aktiviteter. Frekvensen
av en aktivitet bestäms av en sträng som liknar ”0 12 * * *” där varje plats
representeras av en enhet av tid. I fallet ovan blir frekvensen att något ska göras
klockan 12:00 varje dag under hela året.

2.15 Alternativa ramverk för plattformsoberoende 
applikationsutveckling

2.15.1 Swing

Swing är  en  del  av  ramverket  Java Foundation  Classes  (JFC)  för  att  skapa
applikationsgränssnitt  med Java  [51].  Swing utgör de komponenter som kan
användas för att skapa ett gränssnitt. Exempelvis knappar, mätare, paneler och
så vidare.

Program skrivna  med  Swing  i  Java  kan  köras  på  alla  plattformar  som har
implementerat Java Virtual Machine (JVM). Detta innebär att dessa program
kan köras på Windows 7 och upp, Mac OS X 10.8 och upp och bland annat
Ubuntu 12.04 och upp  [52]. Detta gäller både 32- och 64-bitars versioner där
det är applicerbart.

2.15.2 Qt

Qt  är  ett  ramverk  för  att  skapa  plattformsoberoende  applikationer  i  C++.
Applikationer skrivna med Qt kan köras på Windows 7 och upp, Mac OS X
10.8 och upp samt Ubuntu 14.04 och andra Linux-distributioner [53]. Stöd för
Ubuntu 12.04 finns med vissa modifikationer  [54].  Detta gäller  32- och 64-
bitars versioner där det är applicerbart.

2.15.3 Haxe

Haxe är ett  verktyg för att  skapa plattformsoberoende applikationer.  Språket
som används kallas för ”Haxe Programming Language” och påminner om Java,
C++, AS3 och andra objektorienterade språk [55]. Haxe använder sig av en så
kallad  ”cross-compiler”  som översätter  Haxe-språket  till  ett  språk  som kan
kompileras på den önskade plattformen [55]. För desktop (Windows, Mac och
Linux) kan exempelvis C++ eller Java genereras [56]. Ett antal bibliotek finns
för att implementera ett grafisk gränssnitt. 
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Exempelvis Waxe som använder sig av wxWidgets på C++-plattformen  [57].
wxWidgets  är  ett  större  gränssnittsbibliotek  som  går  att  köra  på  moderna
operativsystem [58].

2.16 Edge.js

Edge.js  [59] är ett bibliotek för att köra kod skriven med .NET i Node.js på
Windows,  Mac  och  Linux.  Det  använder  sig  av  den  plattformsoberoende
implementationen av .NET-standarden kallad Mono [60].
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3 Metod
3.1 Tillvägagångssätt

3.1.1 Förstudie

För att vidareutveckling av Electra ska ske krävs en förstudie av de verktyg och
ramverk  som  har  använts  för  att  skapa  applikationen.  Undersökning  av
ramverket ”electron-react-boilerplate” samt de verktyg och ramverk som den
innehåller lägger grunden till vidareutvecklingen av applikationen. I ”electron-
react-boilerplate” medföljer ett enkelt exempel med en räknare som visar hur
ramverken i mallen fungerar. 

Fördjupning av ramverkets delar fås genom att besöka deras officiella hemsidor
på Internet och läsa deras dokumentation samt följa deras exempel.

3.1.2 Utvecklingsmetod

Vidareutvecklingen av Electra bedrivs genom testdriven utveckling så långt det
är möjligt. Det innebär att enhetstester skrivs för att säkerställa så att varje del
av applikationen fungerar enligt kravspecifikationen allt eftersom de läggs till. 

Eftersom applikationen redan är indelad i mindre logiska komponenter, React-
komponenter  och  så  vidare,  är  det  enkelt  och  överskådligt  att  bedriva  test-
driven utveckling.

3.1.3 Undersökning av existerande ramverk för plattformsoberoende 
applikationsutveckling

Existerande ramverk för plattformsoberoende applikationsutveckling undersöks
på Internet för att hitta skillnader i detta ramverk. Ramverken som undersöks
riktas  mot  samma  plattformar  som  denna  applikation  gör.  Ett  par  metoder
plockas ut  och jämförs.  Det som jämförs är  vilka språk som används,  vilka
plattformar metoderna riktar  sig mot  och om de använder  sig  av flertrådiga
lösningar.

3.2 Utvärdering

3.2.1 Enhetstester

Efter  att  funktionerna  som  omfattar  vidareutvecklingen  har  implementeras
utvärderas dem med hjälp av enhetstester på Windows, Mac och Linux för att
avgöra om de uppfyller kravspecifikationen. Testerna skrivs med biblioteken
jsdom, mocha, chai och sinon för att säkerställa så att de körs på samma sätt
mot de riktade plattformarna.
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3.2.2 Manuell testning

På  varje  plattform  testas  även  applikationen  manuellt  till  en  viss  del.
Applikationen ska:

• Starta och visa huvudfönstret

• Läsa ett kort genom kortläsaren och lagra detta på filsystemet

Dessa  punkter  reflekterar  huvudfunktionen  av  applikationen  och  är  en  god
indikation  att  allt  fungerar  som  det  ska  då  dessa  funktioner  har  en  del
sidoeffekter.  Om  applikationen  lyckas  visa  huvudfönstret  betyder  det  att
exempelvis  inställningarna  och  flerspråksstödet  har  initialiserats.  Om
applikationen  läser  ett  kort  och  lagrar  data  läst  från  det  fungerar  även
huvudmenyn, Edge.js och .NET-biblioteken för kortläsning.

3.3 Enhetstester

Enhetstesterna testar applikationens actions,  reducers,  presentationella  React-
komponenter och övriga testbara system. 

För React-komponenter ritas deras resultat ut i en virtuell DOM med jsdom och
testerna utvärderar så att ritning av komponenterna får samma resultat på alla
plattformar.  Det  används  för  att  avgöra  så  att  komponenterna  har  samma
struktur i DOM-trädet på alla plattformar. 

Eventuella funktioner som kan skickas in i en komponents attribut testas med
spionfunktioner med hjälp av sinon. På så sätt  är  det möjligt  att exempelvis
avgöra om ett knapptryck resulterar i att en funktion körs på flera plattformar.

Testning av actions och reducers används för att avgöra så att  applikationen
hanterar ändringar i tillstånd korrekt mellan flera plattformar.

3.3.1 Actions

Applikationens  action  creators  testas  så  att  de  returnerar  ett  action  med
korrekttyp  och  data  enligt  de  parametrar  som  skickas  in  i  dem.  En
sammanfattning av filer med tester för actions och action creators listas i bilaga
J.

3.3.2 Reducers

Applikationens reducers testas så att de svarar med ett korrekt tillstånd baserat
på  ett  nuvarande  tillstånd  och  relevant  action  som  skickas  in  i  den.  En
sammanfattning av filer med tester för reducers listas i bilaga J.
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3.3.3 Presentationskomponenter

Applikationens  presentationskomponenter  testas  för  struktur  och  interaktion.
Om det exempelvis finns knappar i komponenten som svarar på en callback-
funktion simuleras knapptryck och spionfunktioner används för att kontrollera
så att callback-funktionen faktiskt kallades på. En sammanfattning av filer med
tester för applikationens presentationskomponenter listas i bilaga J.

3.3.4 Flerspråksstöd

Applikationen  förmåga  att  översätta  översättbar,  synlig  text  för  användaren
testas.  Även  förmågan  att  analysera  och  extrahera  översättbar  text  i
applikationen testas. En sammanfattning av filer med tester för flerspråksstöd
listas i bilaga J.

3.3.5 Inställningar

Inställningssystemet  testas  så  att  dess komponenter  kan generera rätt  typ  av
inmatningsfält beroende på vad inställningen har för typ. Strukturen på själva
inställningsobjektet testas så att genereringen av inställningsmenyerna kan ske
på ett korrekt sätt. En sammanfattar av filer med tester för inställningssystemet
listas i bilaga J.

3.3.6 Automatiska uppdateringar

Applikationens integrations av Electrons ”autoUpdater”-modul testas så att rätt
funktioner från den modulen kallas på. En sammanfattning av filer med tester
listas i bilaga J.

3.3.7 Schemalagda aktiviteter och uppladdningar

Applikationens  förmåga att  schemalägga uppgifter,  hantera  uppladdning och
flytt av filer från käll- till målmapp samt översättning av tillstånd sparat av ett
inmatningsfält  för schema till  cron-sträng testas.  En sammanfattning av filer
med tester listas i bilaga J.

3.4 Verktyg

3.4.1 Språk

För  utveckling  av  programlogik  används  JavaScript.  För  utveckling  av
gränssnitt  används  JSX,  JavaScript,  HTML och  CSS  för  att  skapa  React-
komponenter.

3.4.2 Utvecklingsmiljö

Utvecklingsmiljön består av textredigeraren Sublime Text 3 tillsammans med
tillägget  ”SublimeLinter”  och  ”SublimeLinter-eslint”  som  ger  möjlighet  till
”linting”  genom  ESLint.  Tillägget  underlättar  utvecklingen  genom  att
förebygga syntaxfel samt hålla en konsistent standard genom applikationen.
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Konfigurationsfilen för ESLint kan ses i bilaga H. Den ärver från en välkänd
existerande standard kallad ”airbnb” med tillägg för React-syntax,  vilket gör
den kompatibel med React.

All utveckling sker huvudsakligen i Windows 10. Enhetstesterna körs sedan på
kompatibla versioner av Mac OS X och Linux.

3.4.3 Versionshantering och Gitflow

Versionshantering sker med git mot ett repository på GitHub. Projektet följer
den så kallade ”Gitflow”-arbetsmetoden  [42]. På GitHub finns huvudsakligen
två  grenar,  ”master”  och  ”development”.  Den  dagliga  utvecklingen  sker  på
”development”-grenen. Lokalt skapas så kallade ”feature”-grenar för varje ny
funktion man implementerar från ”development”-grenen. När funktionen är klar
och testad slås den samman med ”development”-grenen lokalt och läggs upp på
GitHub.  När  applikationen  i  ”development”-grenen  anses  vara  stabil  och
komplett nog för en ny version skapas en ny gren kallat en ”release”-gren som
sedan slås ihop med master-grenen.

16



Utveckling av plattformsoberoende fristående applikationer med webbteknologi
Per Wikman 2016-07-18

4 Konstruktion
4.1 Kravspecifikation

De funktioner som ska implementeras i vidareutvecklingen av Electra beskrivs
av följande kravspecifikation given av Bitsmith AB.

4.1.1 D-Box

D-Box är  ett  ytterligare  sätt  att  läsa  data  från  ett  förarkort.  Det  innebär  att
applikationen ska:

• läsa färdskrivardata från D-Box med existerande bibliotek skrivna i C#
och .NET

• lagra läst data i en fil på filsystemet

• visa den lagrade filen i Electras fillista efter lyckad inläsning

4.1.2 Flerspråksstöd

Det ska finnas stöd för att översätta applikationen till flera språk. Det innebär
att applikationen ska:

• ha ett verktyg för att extrahera all text som användaren ser i form av
nycklar till filer för manuell översättning

• för  alla  nycklar  visa  den  översatta  versionen  i  applikationen  för  det
språk som är valt

• ha möjlighet att byta mellan olika språk 

4.1.3 Inställningar

Användaren ska ha möjlighet att justera vissa parametrar i Electra. Det innebär
att applikationen ska:

• implementera ett system för inställningar Electra kan ta värden från och
som användaren kan påverka

• spara inställningarna till en fil på filsystemet för lagring

• låta användaren justera följande inställningar:

◦ filändelse och format för filnamn vid inläsning av data från förarkort
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◦ mapp där inlästa filer ska sparas

◦ applikationens visningsspråk

◦ URL till webbtjänst för uppladdning av data

• Ska tillåta att ställa om till standardinställningar

4.1.4 Gränssnitt

Gränssnittet i applikationen ska anpassas för mindre upplösningar, exempelvis
för Raspberry Pi. Det innebär att applikationen ska:

• implementera ett responsivt gränssnitt i upplösningen 400x300

4.1.5 Konfiguration över webben

Det ska eventuellt  finnas  ett  system för att  kunna konfigurera applikationen
över webben. Det innebär att applikationen ska:

• ladda ner en konfigurationsfil från en plats på webben vid programstart

4.1.6 Automatiska uppdateringar över webben

Applikationen ska kunna uppdateras automatiskt över webben. Det innebär att
applikationen ska:

• implementera ett system för hantering av uppdateringar över webben

• vid programstart kontrollera om det finns uppdateringar tillgängliga och
informera användaren om detta

• vid uppdatering visa vilka ändringar som har gjorts

4.1.7 Schemalagda uppladdningar av filer

Användaren ska ha möjlighet att schemalägga uppladdningar av lästa filer med
färdskrivardata. Det innebär att applikationen ska:

• ladda upp filer till webbtjänsten från en målmapp

• vid lyckad uppladdning flytta filen från målmappen till en källmapp

• schemalägga uppladdningar i tidsintervall  och/eller vid specifika tider
på dygnet

• implementera  inställningar  för  mål-  och  källmapp,  tidsintervall  och
specifika tider

18



Utveckling av plattformsoberoende fristående applikationer med webbteknologi
Per Wikman 2016-07-18

4.2 Inställningar

4.2.1 System

Innehållet i inställningsmenyerna genereras automatiskt utifrån ett JavaScript-
objekt med en viss struktur. Inställningarna delas in i kategorier. 

Varje  kategori  har  en  titel  som  visas  för  användaren  och  en  lista  med
inställningsgrupper. Varje grupp har en titel och en lista med dem inställningar
som gruppen innehåller. 

Varje inställning har en etikett som beskriver vad inställningen gör och visas för
användaren,  ett  unikt  identifierbart  namn  som  används  när  inställningarna
skrivs  till  fil,  en  sträng  med  en  så  kallad  ”model”  som  beskriver  vart
inställningen  lagras  i  applikationens  tillstånd  med  ”react-redux-form”-
biblioteket, standardvärdet för inställningen och till sist vilken typ av inmatning
som ska användas för inställningen i form av en sträng. 

När inställningssystemet startas kontrollerar den att en inställningsfil existerar
på filsystemet. Gör det inte det så skapar den en ny fil med alla standardvärden
för  alla  inställningar  utifrån  strukturen  beskriven  ovan  och  sparas  i  JSON-
format. Strukturen på inställningarna som skrivs till fil kan exempelvis se ut på
följande sätt:

{
  "general": {
    "filedir": "D:\\dev\\Projects\\JavaScript\\Electra\\files",
    "fileext": ".ddd"
  },
  "language": {
    "language": "sv"
  },
  "upload": {
    "url": "https://online.idha.com/svc/UploadSvc.asmx?WSDL"
  }
}

Det som händer när standardinställningarna genereras är alltså att nyckeln för
varje kategori i blir nyckeln för ett nytt objekt. Alla grupper och inställningar
konsolideras till nyckel- och värdepar med deras standardvärden och blir inlägg
i kategorins objekt.

4.2.2 Komponenter

Följande komponenter används för att låta användaren påverka inställningarna:

• SettingsPage –  Containerkomponent  för  hela  inställningssidan.
Registrerar en funktion som sparar nuvarande inställningarn till fil när
användaren lämnar sidan. Ritar ut en ”SettingsCategory”-komponent i
dess ”render”-funktion.
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• SettingsCategory –  Presentationskomponent  för  visning  av  en
inställningskategori.  Visar  nuvarande  kategori  samt  en  meny  för
navigering till andra kategorier.

• SettingsFormContainer –  Containerkomponent  för  visning  av  ett
formulär  med  inställningsdata.  Hanterar  återställning  av  inställningar
samt exporterar en funktion för skapandet av ”SettingsFormContainer”-
komponenter  från  en  inställningskategori.  Inställningsdata  och  dess
nuvarande värden skickas in via attribut och ritar ut en ”SettingsForm”-
komponent med samma attribut.

◦ SettingsForm – Presentationskomponent för visning av ett formulär.
All inställningsdata skickas in via attribut. Två knappar ritas ut för
återställning  av  värden.  Själva  knapptrycken  kallar  på  callback-
funktioner  inskickade  via  attribut  från  ”SettingsFormContainer”-
komponenten. Ritar ut en eller flera ”SettingsGroup”-komponenter i
dess ”render”-funktion.

▪ SettingsGroup – Presentationskomponent som representerar en
grupp inställningar i inställningsobjektet. Ritar ut gruppens titel
och en ”SettingsItem”-komponent för varje inställning i gruppen
i en lista.

• SettingsItem –  Presentationskomponent  som representerar
en enskild inställning i  en inställningsgrupp. Inställningens
typ  bestämmer  vilken  typ  av  inmatning  som  ritas  ut  i
komponenten.

• ElectronDir –  Specialiserad  inmatningskomponent  med möjlighet  att
välja en sökväg på filsystemet med hjälp av Electrons ”Dialog”-modul.
Skapades för att ett alternativ inte fanns inom HTML5.

• EditableSelect – Specialiserad inmatningskomponent. Fungerar som en
vanlig HTML <select> med möjlighet till att skriva in ett eget alternativ
i en textruta.

4.2.3 Automatisk generering och användning av mallar

Inställningssystemet  använder  sig  av  ”react-router”  för  att  bygga  upp  en
mallbaserad layout. Med hjälp av bibliotekets komponenter bestämmer man vad
som ska visas på vilken URL som applikationen pekar till. På startsidan visas
komponenten ”ElectraPage”, vilket är huvudområdet för applikation där menyn
och fillistan visas.
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Vid  URL  ”/settings”  i  applikationen  visas  komponenten  ”SettingsPage”.  I
”SettingsPage” ritas en ”SettingsCategory”-komponent ut som ger sidan dess
struktur med en titel och navigation. En visualisering av hur detta ser ut kan ses
i illustration 3.
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Illustration 3: Resultat från utritning av komponenten "SettingsPage" vid URL
”/settings”. En titel samt navigationsmeny ritas ut.

Illustration  4:  Resultat  från  ritning  av  en  "SettingsFormContainer"-
komponenten som barn till komponenten "SettingsPage". Sidan som visas är de
generella inställningarna för applikationen.
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”SettingsPage”-komponenten ritar  ut  dess  barn genom att  kalla  på variabeln
”this.props.children”  i  dess  ”render”-funktion.  Under  länken  till  ”/settings”
skapas  en  ny  rutt  från  varje  kategori  i  inställningsobjektet  och  en  ny
”SettingsFormContainer”-komponent skapas för dessa. 

Denna  komponent  blir  barn  till  ”SettingsCategory”-komponenten  och  ritas
därmed ut i  den.  Komponenten blir  en mall  för alla inställningskategorier.  I
illustration  4 ses  resultatet  från  generationen  av  applikationens  generella
inställningar som hamnar under adressen ”/settings/general”.

4.3 Flerspråksstöd

4.3.1 System

I grund och botten fungerar flerspråksstödet på följande sätt. Varje bit text som
visas  för  användaren  fungerar  som en  nyckel  till  en  översättningskarta.  En
funktion kallad ”_t” används i komponenter där översättning behöver ske för att
kolla upp om det existerar en översättning för en nyckel. Funktionen fungerar
även som en markör för verktyget för extrahering av översättbar text.

Översättningskartorna  lagras  i  en  containerkomponent  kallad
”LocalizationProvider” vars  syfte  är  att  förse andra komponenter  med dessa
kartor. Komponenten tar emot översättningskartor och nuvarande språk i dess
attribut. Genom Reacts ”context” är det möjligt att sedan passera kartorna och
det  nuvarande  språket  till  andra  komponenter  längre  ner  i  kedjan.  Alla
komponenter  som  ska  översättas  måste  ritas  ut  som  barn  till
”LocalizationProvider” för att få tillgång till dess kontext.

Komponenter som önskas ha tillgång till  ”_t”-funktionen för översättning av
synlig text måste dekoreras med en ”LocalizationProvider”. En funktion kallad
”localize”  skapades  för  att  på  ett  enkelt  sätt  koppla  upp  en  komponent  till
översättningskartorna som förses av ”LocalizationProvider”. Exempel:

import React, { Component } from 'react';
import { localize } from './localize.js';

class Sign extends Component {
  
  render() {
    const { _t } = this.props;
    return (<p>{_t('Hello')}</p>); 
  }  
}

export default localize()(Sign);
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Funktionen  ”localize”  returnerar  en  funktion  som  förväntar  sig  en  React-
komponent  som  parameter.  Den  funktionen  skapar  en  ny  komponent  som
hämtar nuvarande översättningskartor och språk från det ”context” som förses
av  ”LocalizationProvider”  högre  upp  i  kedjan.  Här  skapas  även  en
översättningsfunktion, som tar en nyckel och returnerar en översättning om en
sådan  finns  för  det  nuvarande  språket  i  översättningskartan.
Översättningsfunktionen tar som parameter nuvarande översättningskartor och
nuvarande  språk.  Dessa  används  i  funktionen  som  returneras  för  att  göra
översättningen.

Den nya komponenten ritar ut den komponent som ”localize” förseddes med
och skickar in översättningsfunktionen som attributet ”_t”. Komponenten kan
sedan komma åt denna översättningsfunktion genom dess ”props” och översätta
och märka text som är synlig för användaren.

För att markera text för översättning som inte finns direkt i komponenter så
finns det en enkel funktion också kallad ”_t” i filen ”Translate.js”. Allt den gör
är att returnera samma sträng som skickas in i den. Genom att använda den går
det att markera översättbar text utanför komponenter.

4.3.2 Inläsning av översättningskartor

Översättningskartorna  läses  in  från  filer  till  applikationens  tillstånd  genom
”redux”. Strukturen på en översättningskartorna är ett enkelt JSON-objekt med
nycklar och värden. Nycklarna är den text som ska översättas och skrivs på
engelska.  Värdet  är  den  översatta  texten  för  språket  som  representeras  av
kartan.

Inläsning  av  översättningskartor  sker  genom  att  kalla  på  ett  action  kallat
”loadLocData”. Till ”loadLocData” skickar man in en array av strängar med de
språk som ska laddas in och sökvägen till var filerna för översättningskartorna
finns. Endast filer som har samma språk i dess filnamn och är JSON-filer kan
läsas in. 

Detta kontrolleras genom ett reguljärt uttryck. Genom en ”capture group” kan
lokaliseringsspråket  hämtas  ut.  Filnamnet  kan  vara  vad  som helst,  bara  det
slutar  på  vilket  språk  filen  innehåller  samt  att  den  slutar  på  ”.json”.  Själva
strängen som identifierar vilket språk filen innehåller kan vara vad som helst,
bara  man  använder  samma  identifierande  sträng  inuti  applikationen.  Det  är
lättast att följa landskoder, exempelvis ”sv” för svenska eller ”en” för engelska.
”enUS” och ”enGB” kan exempelvis användas för att notera amerikansk och
brittisk engelska.

Själva  innehållet  i  filerna  läses  in  och  sparas  i  applikationens  tillstånd som
översättningskartor. Detta sker genom att skicka ”ADD_LOC_DATA”-actions
till  applikationens  tillstånd  genom  ”redux”.  ”reducer”-funktionen  för
lokalisering hanterar dessa ”actions” och lägger varje karta i sitt eget objekt i
applikationens tillstånd.
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I ”LocalizationProvider”-komponenten kopplas kartor lagrade i applikationens
tillstånd till dess attribut genom ”react-redux” ”connect”-funktion.

4.3.3 Byte av visningsspråk

I applikationens inställningssystem finns det en inställning för det nuvarande
visningsspråket och sparas i applikationens tillstånd genom ”redux”. Det är en
sträng som består av en kod som motsvarar en av översättningskartorna som är
inladdade i applikationens tillstånd. 

När användaren väljer ett nytt språk uppdateras applikationens tillstånd, vilket
leder till att ”LocalizationProvider” får ett nytt ”currentLocale” inskickad som
attribut. Detta i sin tur leder till att det språk som skickas genom dess ”context”
uppdateras till det nyligen valda språket. Nästa gång de komponenter som har
blivit lokaliserade, alltså behandlade med ”localize”-funktionen, kommer deras
”_t”-funktion  att  använda  det  nya  språket,  som  fås  genom  det
”LocalizationProvider”-komponentens  uppdaterade  ”context”,  för  att  göra
översättningar. 

Översättningar sker förutsatt att filen med översättningskartan är ifylld. Om en
nyckel  eller  översättning  saknas  visas  nyckeln  som  skickades  in  i  ”_t”-
funktionen.  Under  utveckling  är  all  synlig  text  skriven  på  engelska.  Det
resulterar  i  att  om  ingen  översättning  sker  så  visas  applikationens  text  på
engelska.

4.3.4 Verktyg för extrahering av översättbar text

För  att  göra  det  enkelt  att  skapa  översättningskartor  för  all  synlig  text  i
applikationen  skapades  ett  verktyg  för  att  extrahera  text  som  skickas  in  i
översättningsfunktionen ”_t”. Just att funktionen har ett understreck i namnet är
ett medvetet val för att få den att stå ut bland resten av källkoden. 

Verktyget är ett gruntskript som analyserar alla källkodsfiler, det vill säga alla
filer som slutar på .js i huvudmappen och mappen ”src”, för att hitta den text
som skickas in i funktionen med signaturen ”_t”. Skriptet använder sig av ett
reguljärt uttryck på formen:

/_t\('([^\']*)'/g

Den matchar alla ställen i källkoden där en funktion med signaturen ”_t” kallas
på. ”_t” måste kallas på med parenteser och första parametern måste vara en
text inom enkelcitat för att matchas.

Exempel på uttryck för ”_t” som matchas:

_t('hello');
Translate._t('hello');

Exempel på uttryck för ”_t” som inte matchas:

var test = 'hello';

24



Utveckling av plattformsoberoende fristående applikationer med webbteknologi
Per Wikman 2016-07-18

_t(test);
_t;
_t(”test”);

Anledningen till  att  uttrycket  delegeras  till  en funktion i  ett  annat  skript  än
gruntskriptet  är  att  det  ska  gå  att  testa  så  att  den  endast  matchar  korrekta
funktionssignaturer. Uttrycket har en ”capture group” som fångar den text som
är omringad av enkelcitat. Den texten utgår nyckeln som kan översättas.

I gruntskriptet specificeras för vilka språk översättningskartor ska skapas. 

Varje källkodsfil itereras i gruntskriptet och för varje språk skapas antingen en
ny översättningskarta  eller  så  uppdateras  en  existerande karta  med  ny data.
Filerna sparas i en fördefinierad mapp som konfigureras i gruntskriptet. Om en
ny översättningsnyckel upptäcks i analyseringen så läggs den till i kartan. Om
en  översättningsnyckel  som inte  hittas  i  analyseringen  men  som hittas  i  en
existerande karta så tas den bort från den kartan. På så sätt är kartorna alltid
uppdaterade med exakt de nycklar som går att översätta i applikationen.

Namnet  på  filerna  följer  standarden  som  krävs  av  flerspråksstödsystemet,
nämligen  att  de  ska  sluta  på  språkets  identifierbara  kod och ”.json”.  Själva
filnamnet är för närvarande ”loc”, som står för ”localization”. Det går även att
ställa in det till något annat genom att justera gruntskriptets ”options”-objekt
om det finns ett behov för det.

4.4 Automatiska uppdateringar

4.4.1 Integration

Automatiska uppdateringar  integreras  i  applikationen med hjälp  av  modulen
”autoUpdater” i Electron. Med hjälp av ”electron-builder” skapas ”Squirrel”-
kompatibla paketerade versioner av applikationen för Windows och Mac. 

Nuvarande  plattform  och  arkitektur  hämtas  från  Nodes  ”process”-modul.
Applikationens  version  administreras  och  hämtas  från  en  extern  fil.   Dessa
variabler  används  i  ”autoUpdater”-modulens  ”setFeedURL”-funktion  på
följande vis:

autoUpdater.setFeedURL(`http://localhost/update/${platform}_${arch}/${version}`);

I det här fallet körs en uppdateringsserver på den lokala maskinen.

I huvudfönstret registreras alla ”autoUpdater”-modulens händelser, exempelvis
när en uppdatering laddas ner eller när en uppdatering är redo att installeras, så
att de skickar ut notifieringar till användaren med notifieringssystemet beskrivet
i 4.4.3 Notifieringar.

När systemet startar kontrollerar den om den finns uppdateringar på servern och
laddar  ner  den  senaste  versionen.  Detta  sker  med  hjälp  av  ”autoUpdater”-
modulen.
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När  en  händelse  av  typen  ”update-downloaded”  orsakas  av  Electrons
”autoUpdater”-modul innebär det att en uppdatering har laddats ner och är redo
att installeras. Användaren får vid den här tidpunkten möjligheten att trycka på
en knapp inne i en notifieringsruta som installerar uppdateringen och startar om
applikationen. 

Detta kan inte hanteras i ”renderer”-processen så den skickar då ett meddelande
av  typen  ”AUTO_UPDATE_QUIT_AND_INSTALL”  till  ”main”-processen
som då hanterar installationen. Detta sker genom IPC-modulerna ”ipcRenderer”
och ”ipcMain”.

För  Windows-plattformen  är  det  viktigt  att  hantera  ”Squirrel.Windows”-
ramverkets  egna  händelser  [63].  Detta  sker  genom  att  ”Squirrel”  startar
programmet med något av följande parametrar:

• --squirrel-install – Skickas när applikationen installeras över ”Squirrel”
för första gången.

• --squirrel-updated  –  Skickas  när  applikationen  uppdateras  utav
”Squirrel”.

• --squirrel-uninstall  –  Skickas  när  applikationen  avinstalleras  av
”Squirrel”.

• --squirrel-obsolete  –  Skickas  till  den  föregående  versionen  av
applikationen innan en uppdatering till en ny version sker. Motsatsen till
”--squirrel-install”.

Det är sedan meningen att programmet ska stängas ner efter att dessa händelser
har  hanterats.  Tanken är  att  man ska  skapa  genvägar  till  skrivbordet,  skriva
värden  till  registret  eller  liknande  när  dessa  ”Squirrel”-händelser  sker.  En
exekverbar  fil  kallad  ”Update.exe”  följer  med  paketeringen  med
”Squirrel.Windows”  i  ”electron-builder”  som sköter  själva  uppdateringen av
applikationen och kan användas för att exempelvis enkelt skapa eller ta bort
genvägar till applikation på skrivbordet.

4.4.2 Applikationsversion

Applikationsversionen följer standarden ”Semantic Versioning”  [64] skapat av
Tom  Preston-Werner  för  att  fungera  med  ”Squirrel”-ramverket.  Själva
versionen styrs av en extern fil. Här definieras även exempelvis produktnamn
som dyker upp i paketeringen utav applikationen.

När en ny version av applikationen skapas ska versionsnumret uppdateras i den
externa filen. När applikationen paketeras används versionen i denna externa fil
för att skapa uppdateringsartefakter med korrekt versionsnamn. 
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När  man  letar  efter  uppdateringar  med  ”checkForUpdates”  så  används  det
versionsnumret  som användes  i  ”setFeedURL”-funktionen för  att  kontrollera
vilka uppdateringar som är tillgängliga av ”Squirrel”-ramverket. 

Om det exempelvis finns uppdateringsartefakter för version 1.2.0 på servern
och nuvarande applikationen har version 1.0.0 så kommer den att hämta filer
för att  uppdatera till  version 1.2.0.  Om applikationen däremot är på version
1.2.0 så kommer inga uppdateringar att hittas.

4.4.3 Notifieringar

Notifieringar  är  små rutor  med informationstext  som dyker  upp i  det  nedre
vänstra  hörnet  i  applikationen.  Representerat  ovan  i  illustration  5.  Dessa
representeras av en eller flera komponenter av typen ”Notification” som barn
till en komponent av typen ”NotificationStack”. Som attribut till ”Notification”-
komponenten skickas den text som ska ritas ut i notifieringen. 

Notifieringar  sparas  i  applikationens  tillstånd  genom  en  ”reducer”  för
notifieringar.  Dessa  lagras  i  en  stack  som  objekt  med  nycklarna  ”id”  och
”message”. ”id” används för att identifiera en notifiering vid borttagning. Nya
notifieringar hamnar längst ner i stacken.

”Action  creator”-funktionerna  ”addNotification”  och  ”removeNotification”
lägger till och tar bort notifieringar respektive. Oftast vill man att notifieringar
ska  försvinna  efter  en  viss  tid.  För  det  finns  en  funktion  kallad
”pushNotification”  som lägger  till  en  notifiering  med  ”addNotification”  och
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asynkront  tar  bort  notifieringen  efter  det  antal  millisekunder  med  ”action
creator”-funktionen ”removeNotification”.

Det  är  även  möjligt  för  en  notifiering  att  visa  en  eller  flera  knappar  som
användaren kan interagera med. Dessa skickas in som en array av objekt med
fälten ”text” och ”callback”. ”text” avser knappen visningstext och ”callback”
är  den  funktion  som  ska  köras  när  knappen  klickas  på.  Detta  lagras  i
applikationens  tillstånd.  Detta  kan  ses  i  notifieringen  ”Hello  World!”  i
Illustration 5.

Varje notifiering har även en knapp som stänger ner notifieringen manuellt. När
den  knappen  klickas  på  körs  en  funktion  inskickad  som  en  parameter  till
komponenten ”Notification” med dess id som första parameter. Denna funktion
kommer  från  ”NotificationStack”-komponenten  som  i  sin  tur  i
”NotificationContainer”-komponenten  används  för  att  köra  en
”removeNotification”-funktion  till  applikationens  ”store”  för  att  ta  bort  den
önskade notifieringen. Detta kan ses i notifieringarna i Illustration 5.

Containerkomponenten  ”NotificationContainer”  använder  ”react-redux”
”connect”-funktion för att koppla notifieringarna i applikationens tillstånd till
en komponent  av typen ”NotificationStack”.  Notifieringarna i  sig  skickas  in
som en array till ett attribut i komponenten kallat ”notifications”.

4.4.4 Uppdateringsserver

För  att  hantera  distributionen  av  Electra  och  dess  uppdateringar  används
mjukvaran ”electron-release-server” som är en kompatibel ”Squirrel”-ändpunkt
med funktion för att  hantera och ladda upp artefakter skapade av ”electron-
builder”-modulen för Windows och Mac.

Hantering av distribution av Electra representeras av diagram  1. Nödvändiga
artefakter skapas med ”electron-builder”-modulen och laddas upp till  servern
som kör ”electron-release-server”. Dessa artefakter är installationsfiler (.exe för
Windows, .dmg för Mac) och uppdateringsfiler(.nupkg för Windows och .zip
för Mac).

Användarna kommer åt servern på den URL den är inställd på och kan ladda
ner  installationsfiler  för  applikationen  genom  ett  grafiskt  gränssnitt.  När
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applikationen är installerad använder den Electrons ”autoUpdater”-modul för
att  leta efter  uppdateringar på ”electron-release-server”-servern med hjälp av
”Squirrel”. När en uppdatering hittas laddas den ned från servern och installeras
utav ”autoUpdater”-modulen.

4.5 Schemalagda aktiviteter och uppladdningar

4.5.1 Komponenter

I  följande lista sammanfattas de komponenter som används för specialiserad
inmatning av ett uppladdningsschema som lagras i applikationens tillstånd.

• ScheduleInput
Selektivt  ritar  ut  den  nuvarande valda  schemaläggningstypen.  Det  är
möjligt att välja mellan daglig, veckolig och månatlig schemaläggning
samt schemaläggning efter intervall (varje minut eller timme) och även
ingen schemaläggning alls.

• TimePicker
Specialiserad  inmatningskomponent  för  inmatning  av  ett  klockslag.
Sparar timme och minut i den utbyggnad av ”model”-strängen som ges.

• WeekPicker
Specialiserad  inmatningskomponent  för  inmatning  av  dagar  i  veckan
(måndag – söndag). Varje dag representeras av ett värde från 0 – 6 och
lagras  i  en  lista  i  applikationens  tillstånd  enligt  utbyggnaden  av
”model”-strängen.

• MonthPicker
Specialiserad inmatningskomponent för inmatning av datum för varje
månad. Varje datum representeras av ett  värde från 1 – 31 och väljs
genom att klicka in ”checkbox”-fält. Valda datum lagras i applikationens
tillstånd enligt utbyggnaden av ”model”-strängen.

• DailySchedule
Denna  komponent  visas  när  ”ScheduleInput”  är  satt  på  daglig
schemaläggning. En ”TimePicker”-komponent ritas ut och användaren
väljer ett klockslag.

• WeeklySchedule
Denna  komponent  visas  när  ”ScheduleInput”  är  satt  på  veckolig
schemaläggning.  En  ”TimePicker”-  och  en  ”WeekPicker”-komponent
ritas ut och användaren kan då välja vilket klockslag och vilka dagar i
veckan aktiviteten ska köras.

• MonthlySchedule
Denna  komponent  visas  när  ”ScheduleInput”  är  satt  på  månatlig
schemaläggning. En ”TimePicker”- och ”MonthPicker”-komponent ritas
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ut och användaren kan välja ett klockslag samt vilka datum i månaden
som aktiviteten ska köras.

• IntervalSchedule
Denna komponent visas när ”ScheduleInput” är satt på schemaläggning
enligt  intervall.  Användaren  kan  välja  både  mellan  att  schemalägga
aktiviteten efter ett visst antal minuter, timmar eller både och.

4.5.2 Lagring av schema från ScheduleInput

Komponenten  ”ScheduleInput”  tar  en  attribut  ”model”  som  representerar
platsen  i  applikationens  tillstånd  där  information  om  det  schema  som
representeras av komponenten. ”model” skickas även ner till  den komponent
som  ritas  ut,  exempelvis  ”DailySchedule”  eller  ”WeeklySchedule”.  Dessa
bygger ut strängen för att spara deras resultat i en separat del i applikationens
tillstånd. 

Om  ”model”  för  ”ScheduleInput”  är  ”test.schedule”  så  hamnar  exempelvis
”DailySchedule” under ”test.schedule.daily”. I applikationens tillstånd kan det
exempelvis se ut på följande sätt när användaren sätter ett klockslag för daglig
schemaläggning:

test: {
  schedule: {
    occurrence: DAILY,
    DAILY: {
      time: {
        hour: '12',
        minute: '30'
      }
    }
  }
}

För att avgöra vilken typ av schemaläggning som nuvarande är aktiv används
fördefinierade konstanter, exempelvis ”DAILY” som motsvarar en sträng kallad
”daily”. Dessa är definierade så att det är lättare för andra delar av systemet att
identifiera nuvarande schemaläggning och används exempelvis när ett schema
sparas i applikationens tillstånd.

4.5.3 Schemaläggning

För  själva  schemaläggningen  av  aktiviteter  används  biblioteket  ”node-cron”
som använder cron-strängar för att beskriva med vilken frekvens en aktivitet
ska köras. Programmet tar ett schema av typen som ”ScheduleInput” sparar i
applikationens tillstånd och konverterar den till en giltig cron-sträng.

”node-cron” används i ”actions” som hanterar schemaläggningen av aktiviteter.
Det finns ”actions” som schemalägger en ny aktivitet enligt en cron-sträng med
ett identifierande namn, startar, stoppar och tar bort aktiviteter. Dessa hanteras i
applikationens tillstånd genom Redux. En aktivitet stoppas om den redan finns
och körs.
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4.5.4 Schemalagda uppladdningar

En ”ScheduleInput”-komponent kan hittas i applikationens inställningar under
”model”-strängen  ”electra.settings.upload.schedule”.  Detta  schema
representerar med vilken frekvens uppladdningar ska ske.

Containerkomponenten  ”JobScheduler”  hanterar  schemaläggningen  av
uppladdningar genom att lyssna på ändringar i detta schema i applikationens
tillstånd  och även  detaljer  som käll-  och  målmapp.  Den är  ansluten  genom
”react-redux”-bibliotekets  ”connect”-funktion.  När  en  ändring  sker
schemaläggs uppladdningsaktiviteten och startas om. Eftersom schemat är en
del av inställningssystemet läses den in från fil när applikationen startar. Det
innebär  att  ”JobScheduler”  schemalägger  uppladdningen  när  applikationen
startar. 

”JobScheduler”  använder  den  nuvarande  lagrade  schemaläggningen  ur
applikationens tillstånd för att få fram en cron-sträng som kan användas för att
definiera vilket intervall som ska användas. Den läser filer från en mapp, laddar
upp  dessa  och  flyttar  dem  till  en  målmapp  om  uppladdningen  lyckades.
Notifieringar skickas ut genom ”actions” vid eventuella fel för att informera
användaren och dyker upp i notifieringsstacken.

Den funktion som aktiveras vid schemaläggningen är ”scheduledUpload”. Den
tar en käll- och målmapp samt en uppladdningsservice som parametrar. Filer
läses  in  från  källmappen och laddas  upp med den uppladdningsservice  som
skickas  in.  Lyckade  uppladdningar  flyttas  till  målmappen  och  misslyckade
uppladdningar stannar kvar i källmappen.

De data som behövs för att köra funktionen anges i applikationens inställningar
som sparas  dels  på  fil  men  även  i  applikationens  tillstånd.  ”JobScheduler”
plockar  ut  den  data  som  behövs  för  schemaläggningen  ur  applikationens
tillstånd.

Notifieringar skickas ut till användaren när filer laddas upp, då hur många som
laddades upp, eller när fel inträffar.
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5 Resultat
5.1 Enhetstester

Enhetstesterna  består  av  179 separata  test  som testar  applikationens actions,
reducers, komponenter och övriga system.

Körning av enhetstesterna visar att:

• Applikationens actions och reducers fungerar med varandra på ett sätt så
att applikationen korrekt hanterar uppdateringar i dess tillstånd. 

• De komponenter som användaren ser och använder i gränssnittet ritas ut
enligt förväntan och hanterar förväntade och oväntade attribut på ett 
korrekt sätt.

• Interaktion med komponenter, exempelvis knapptryck eller förändringar
i inmatningsfält, fungerar enligt förväntan.

• Inställningssystemet fungerar enligt kravspecifikationen. 
Inställningsobjektet har enligt mallsystemet en korrekt struktur, 
inställningar kan skrivas till och från en fil samt skapa en fil med 
standardinställningar om en inställningsfil inte finns.

• Applikationen hanterar översättning av text synlig för användaren till 
andra språk enligt kravspecifikationen. Extrahering av översättbar text 
hanteras enligt kravspecifikationen.

• Automatiska uppdateringar är integrerade med Electron på ett korrekt 
sätt genom autoUpdater-modulen för Windows och Mac. Information 
skickas ut till användaren genom notifieringar. Notifieringssystemets 
actions, reducers och komponenter fungerar enligt förväntan.

• Ett system för schemalagda aktiviteter fungerar enligt förväntan.

• Schemalagda uppladdningar av filer från en käll- till målmapp på vissa 
tider eller intervall fungerar enligt förväntan.

5.1.1 Windows

Testerna  kördes  på  Windows  10  Pro  64-bit.  Alla  179  test  godkändes.  En
detaljerad lista kan ses i bilaga I.
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5.1.2 Mac

Testerna kördes på Mac OS X El Capitan 10.11.4. Alla 179 test godkändes. En
detaljerad lista kan ses i bilaga I.

5.1.3 Linux

Testerna kördes på Ubuntu 14.04 64-bit. Alla 179 test godkändes. En detaljerad
lista kan ses i bilaga I.

5.2 Manuell testning

Tabellen  nedan  sammanfattar  resultaten  av  den  manuella  testningen  av
applikationen.  Tabellen  listar  testat  operativsystem,  huruvida  applikationen
startade och huruvida applikationen läste ett kort från kortläsaren och lagrade
det på filsystemet.

Operativsystem Startar  och  visar
huvudfönster

Läser kort och lagrar fil

Windows 10 Ja Ja

Mac OS X 10.11.4 Ja Ja

Ubuntu 14.04 Ja Ja

5.3 Ramverk för plattformsoberoende applikationsutveckling

Tabellen  nedan  sammanfattar  några  av  de  vanligaste  ramverken  för
plattformsoberoende  applikationsutveckling.  Informationen  som  ingår  är
ramverkets namn, vilket eller vilka programmeringsspråk som används i det,
om det  finns  möjlighet  till  multithreading  och  om ramverket  riktar  sig  till
samma operativsystem som Electron.

Namn Språk Window
s 7+

Mac OS
X 10.9+

Ubuntu 12.02+
eller liknande

Multithreading

Electron JavaScri
pt,
HTML,
CSS

Ja Ja Ja Nej

Swing Java Ja Ja Ja Ja

Qt C++ Ja Ja Ja Ja

Haxe Haxe Ja Ja Ja Ja
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6 Slutsatser
Det förväntade resultat var att alla enhetstester skulle godkännas på dem valda
plattformarna efter att de hade skrivits på en plattform, Windows 10. Alla 179
enhetstester  gjorde  det.  Detta  visar  att  det  är  fullt  möjligt  att  utveckla
plattformsoberoende  desktopapplikationer  med  moderna  webbverktyg  i
Electron. 

Alla punkter i kravspecifikation hanns inte med, men det som är implementerat
har  varit  relativt  problemfritt  att  utveckla.  Funktionerna  använder  främst
JavaScript  och  testade  bibliotek.  Det  finns  ingen  del  i  dem  som  är
plattformsspecifik.

Något som är svårare att uppnå med Electron är att implementera funktioner
som är  specifika  för  plattformar.  I  Electras  fall  är  det  läsning  av  förarkort.
Bitsmith har utvecklat bibliotek för detta i .NET-plattformen som fungerar på
Windows, Mac och Linux. 

Istället för att behöva utveckla dessa igen användes ett bibliotek för Node.js
kallad Edge.js som tillåter körning av .NET-kod genom Node.js på Windows,
Mac och Linux med hjälp av den plattformsoberoende implementationen av
.NET-standarden Mono. 

Ett problem som uppstod var att Edge.js och andra plattformsspecifika moduler
i  Node.js  behöver  kompileras  på  den  plattform  den  ska  användas  på.  Ska
kortläsningen fungera på Windows så måste Edge.js kompileras för Windows
och så vidare. Det skulle möjligtvis gå att förkompilera sådana moduler för de
önskade  plattformarna,  men  det  är  något  som  inte  har  undersökts  i  denna
rapport.

Det man egentligen borde göra är att skriva egna native moduler för Node.js
som uppfyller samma funktionalitet som .NET biblioteken, förkompilera dessa
och skippa Edge.js helt.

Graden av Electrons plattformsoberoende kan även diskuteras. På många sätt
liknar det upplägget  i  Java i  det att  kod skrivs en gång och kan köras i  en
virtuell maskin (JVM) på de plattformar där den finns tillgänglig. I Electron
skriver man applikationen i JavaScript och sedan kör den genom Electron på de
plattformar där Electron är tillgänglig. I C++ måste koden alltid kompileras för
den plattform den ska köras på. Plattformsspecifik kod måste väljas beroende
på vilket operativsystem man riktar in sig på för vissa delar som filhantering
eller trådar. Nu för tiden finns det standardbibliotek för detta som abstraherar
bort detta.
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Verktygen och utvecklingsmetoden som har använts är inte specifika för just
Electra  utan  kan  även  tillämpas  för  utvecklandet  av  andra  typer  av
plattformsoberoende applikationer.

Att använda testdriven utveckling underlättade implementation av funktioner då
de  gjorde  det  enkelt  att  hitta  eventuella  fel  men  även  att  försäkra  att
applikationen uppfyller kravspecifikationen på flera plattformar.

Jämfört med andra ramverk så är det enklare att komma igång med Electron för
att utvecklingen sker på en högre nivå med webbtekniker istället  för relativt
lågnivåspråk. Det innebär även att om man redan arbetar med webbutveckling
och Node.js så kan man enkelt föra över den kunskapen till Electron. Istället för
att behöva lära sig relativt svårare språk som C++ eller Java för exempelvis Qt
eller Swing så kan man lägga den tiden på att skapa själva applikationen. 

En nackdel med Electron och Node.js är att det är enkeltrådat. Electron löser
detta  till  en  viss  del  genom  att  ha  en  main-process  och  sedan  flera
renderingsprocesser för hantering av GUI. Man kan då exempelvis köra tyngre
operationer i main-processen och kommunicera via IPC till ett gränssnitt i en
renderingsprocess  utan  att  gränssnittet  låser  sig  eller  beter  sig  ”hackigt”.
Node.js i sig löser detta problem med asynkrona anrop för sina bibliotek för att
inte låsa tråden.

Sammanfattningsvis  tycker  jag  att  Electron  är  ett  bra  alternativ  för
plattformsoberoende applikationsutveckling som är enkelt att använda och har
en låg ingångspunkt kunskapsmässigt. Det finns oerhörda mängder existerande
kunskap, talang och kod skriven för Node.js genom npm som kan appliceras för
att ta fram applikationer. Jag tror att antalet applikationer skapade med Electron
kommer  att  öka  på  grund  av  det.  Det  är  definitivt  möjligt  att  skapa  mer
avancerade applikationer med komplicerade funktioner.
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Bilaga A: Enhetstester - Actions
cardreader.spec.js
/**
 * File: cardreader.spec.js
 * Description: Unit tests for the card reader actions
 * Date: 2016-04-06
 */
import { expect } from 'chai';
import * as actions from '../../src/actions/cardreader';

describe('actions', () => {
  describe('cardreader', () => {
    it('should create card reader reset progress action', () => {
      expect(actions.cardReaderResetProgress()).to.deep.equal({ type: 
actions.CARD_READER_RESET_PROGRESS });
    });

    it('should create card reader progress action', () => {
      expect(actions.cardReaderProgress('%', 100)).to.deep.equal({ type: 
actions.CARD_READER_PROGRESS, msg: '%', max: 100 });
    });

    it('should create card reader set status action', () => {
      var status = 'TestStatus';
      var reading = false;
      var error = false;

      expect(actions.cardReaderSetStatus(status, reading, error)).to.deep.equal({
        type: actions.CARD_READER_SET_STATUS,
        status,
        reading,
        error
      });
    });
  });
});

file.spec.js
/**
 * File: file.spec.js
 * Description: File action creator unit tests
 * Date: 2016-04-06
 */
import { expect } from 'chai';
import * as actions from '../../src/actions/file';

import pathf from 'path';

import mockfs from 'mock-fs';
import configureMockStore from 'redux-mock-store';
import thunk from 'redux-thunk';

const mockStore = configureMockStore([thunk]);

describe('actions', () => {
  describe('file', () => {
    afterEach(() => {
      actions.resetFileId();
    });

    it('should create add file action', () => {
      var name = 'test.js';
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      var path = 'test';
      var size = 1234;

      expect(actions.addFile(name, path, size)).to.deep.equal({
        type: actions.ADD_FILE,
        id: 0,
        name,
        path,
        size
      });
    });

    it('should create clear files action', () => {
      expect(actions.clearFiles()).to.deep.equal({
        type: actions.CLEAR_FILES
      });
    });

    it('should create clear selected files action', () => {
      expect(actions.clearSelectedFiles()).to.deep.equal({
        type: actions.CLEAR_SELECTED_FILES
      });
    });

    it('should create select file action', () => {
      var id = 1;
      var add = true;

      expect(actions.selectFile(id, add)).to.deep.equal({
        type: actions.SELECT_FILE,
        id,
        add
      });
    });

    it('should create add files from dir action', () => {

    });

    it('should create clear file upload status action', () => {
      expect(actions.clearFileUploadStatus()).to.deep.equal({
        type: actions.CLEAR_FILE_UPLOAD_STATUS
      });
    });

    it('should create file upload success action', () => {
      var id = 1;

      expect(actions.fileUploadSuccess(id)).to.deep.equal({
        type: actions.SET_FILE_UPLOAD_STATUS,
        id,
        newStatus: 1
      });
    });

    it('should create file upload fail action', () => {
      var id = 1;
      var error = 'error';

      expect(actions.fileUploadFail(id, error)).to.deep.equal({
        type: actions.SET_FILE_UPLOAD_STATUS,
        id,
        error,
        newStatus: -1
      });
    });

    describe('from dir', () => {
      beforeEach(() => {
        mockfs({
          'files': {
            'file1.ddd': 'asd',
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            'file2.ddd': 'asd',
            'file3.ddd': 'asd'
          }
        });
      });

      afterEach(() => {
        mockfs.restore();
        actions.resetFileId();
      });

      it('should read files from directory', (done) => {
        const store = mockStore({});

        const expectedActions = [
          { type: actions.ADD_FILE, id: 0, name: 'file1.ddd', path: 
pathf.join('files', 'file1.ddd'), size: 3 },
          { type: actions.ADD_FILE, id: 1, name: 'file2.ddd', path: 
pathf.join('files', 'file2.ddd'), size: 3 },
          { type: actions.ADD_FILE, id: 2, name: 'file3.ddd', path: 
pathf.join('files', 'file3.ddd'), size: 3 },
        ];

        store.dispatch(actions.addFilesFromDir('files'));

        setTimeout(() => {
          expect(store.getActions().length).to.equal(3);
          expect(store.getActions()).to.deep.equal(expectedActions);
          done();
        }, 100);
      });

      it('should filter existing files in state', (done) => {
        const store = mockStore({
          files: [
            {
              id: 0,
              name: 'file1.ddd',
              path: pathf.join('files', 'file1.ddd'),
              size: 3
            }
          ]
        });

        store.dispatch(actions.addFile('file1.ddd', pathf.join('files', 'file1.ddd'),
3));
        store.clearActions();

        const expectedActions = [
          { type: actions.ADD_FILE, id: 1, name: 'file2.ddd', path: 
pathf.join('files', 'file2.ddd'), size: 3 },
          { type: actions.ADD_FILE, id: 2, name: 'file3.ddd', path: 
pathf.join('files', 'file3.ddd'), size: 3 },
        ];

        const currentFiles = store.getState().files;

        store.dispatch(actions.addFilesFromDir('files', file => currentFiles.find((f)
=> f.path === file.fullPath) !== undefined));

        setTimeout(() => {
          store.getActions();
          expect(store.getActions().length).to.equal(2);
          expect(store.getActions()).to.deep.equal(expectedActions);
          done();
        }, 100);
      });
    });
  });
});
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localization.spec.js
/**
 * File: localization.spec.js
 * Description: Unit tests for the localization action creators
 * Date: 2016-04-18
 */
import { expect } from 'chai';
import thunk from 'redux-thunk';
import configureMockStore from 'redux-mock-store';
import mockfs from 'mock-fs';

import * as actions from '../../src/actions/localization';

const swedish = {
  'Hello': 'Hej',
  'Testing': 'Testar'
};

const english = {
  'Hello': 'Hello',
  'Testing': 'Testing'
};

const german = {
  'Hello': 'Hallo'
};

const middleWares = [thunk];
const mockStore = configureMockStore(middleWares);

describe('actions', () => {
  describe('localization', () => {
    beforeEach(() => {
      mockfs({
        'test/path': {
          'loc.sv.json': JSON.stringify(swedish, null, '  '),
          'loc.en.json': JSON.stringify(english, null, '  '),
          'loc.en-US.json': JSON.stringify(english, null, '  '),
          'loc.de.json': JSON.stringify(german, null, '  ')
        }
      });
    });

    afterEach(mockfs.restore);

    it('should handle add localization data', () => {
      expect(actions.addLocData('sv', swedish)).to.deep.equal({
        type: actions.ADD_LOC_DATA,
        locale: 'sv',
        map: swedish
      });
    });

    it('should load localization data', (done) => {
      const store = mockStore();

      store.dispatch(actions.loadLocData(['sv', 'en', 'en-US', 'de'], 'test/path'));

      const expectedActions = [
        { type: actions.ADD_LOC_DATA, locale: 'de', map: german },
        { type: actions.ADD_LOC_DATA, locale: 'en-US', map: english },
        { type: actions.ADD_LOC_DATA, locale: 'en', map: english },
        { type: actions.ADD_LOC_DATA, locale: 'sv', map: swedish }
      ];

      setTimeout(() => {
        expect(store.getActions()).to.deep.equal(expectedActions);
        done();
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      }, 50);
    });

    it('should handle load localization data on nonexisting folder', (done) => {
      const store = mockStore();

      store.dispatch(actions.loadLocData(['sv'], 'test/path2'));

      setTimeout(() => {
        // Add loc data action should never have been dispatched
        expect(store.getActions().length).to.equal(0);
        done();
      }, 50);
    });

    it('should handle set locale', () => {
      expect(actions.setLoc('sv')).to.deep.equal({ type: actions.SET_LOC, locale: 
'sv' });
    });
  });
});

login.spec.js
/**
 * File: login.spec.js
 * Description: Login action creator unit tests
 * Date: 2016-04-06
 */
import { expect } from 'chai';
import * as actions from '../../src/actions/login';

describe('actions', () => {
  describe('login', () => {
    it('should create toggle login action', () => {
      expect(actions.toggleLogin()).to.deep.equal({ type: actions.TOGGLE_LOGIN });
    });

    it('should create show login action', () => {
      var show = true;
      expect(actions.showLogin(show)).to.deep.equal({
        type: actions.SHOW_LOGIN,
        show
      });
    });
  });
});

rss.spec.js
/**
 * File: rss.spec.js
 * Description: RSS action creator unit tests
 * Date: 2016-04-06
 */
import { expect } from 'chai';
import configureMockStore from 'redux-mock-store';
import thunk from 'redux-thunk';
import nock from 'nock';
import * as actions from '../../src/actions/rss';

const middlewares = [thunk];
const mockStore = configureMockStore(middlewares);

const mockRSS = `
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
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 <title>RSS Mock</title>
 <description>This is an example of an RSS feed</description>
 <link>http://www.example.com/main.html</link>
 <lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 00:01:00 +0000 </lastBuildDate>
 <pubDate>Sun, 06 Sep 2009 16:20:00 +0000</pubDate>
 <ttl>1800</ttl>
 <item>
  <title>Example entry</title>
  <description>Here is some text containing an interesting description.</description>
  <link>http://www.example.com/blog/post/1</link>
  <guid isPermaLink="true">7bd204c6-1655-4c27-aeee-53f933c5395f</guid>
  <pubDate>Sun, 06 Sep 2009 16:20:00 +0000</pubDate>
 </item>
</channel>
</rss>`;

describe('actions', () => {
  describe('rss', () => {
    afterEach(() => {
      nock.cleanAll();
    });

    it('should create add article actions', () => {
      var feedURL = 'http://www.test.se?rss';
      var title = 'title';
      var description = 'description';
      var date = 'date';
      var link = 'link';

      expect(actions.addArticle(feedURL, title, description, date, 
link)).to.deep.equal({
        type: actions.ADD_ARTICLE,
        feedURL,
        title,
        description,
        date,
        link
      });
    });

    it('should create set feed title action', () => {
      var feedURL = 'url';
      var title = 'title';

      expect(actions.setFeedTitle(feedURL, title)).to.deep.equal({
        type: actions.SET_FEED_TITLE,
        feedURL,
        title
      });
    });

    it('should create clear feed action', () => {
      var feedURL = 'url';

      expect(actions.clearFeed(feedURL)).to.deep.equal({
        type: actions.CLEAR_FEED,
        feedURL
      });
    });

    it('should create set feed error action', () => {
      var feedURL = 'url';
      var error = 'error';

      expect(actions.setFeedError(feedURL, error)).to.deep.equal({
        type: actions.SET_FEED_ERROR,
        feedURL,
        error
      });
    });

    it('should fetch articles and create actions', (done) => {
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      nock('http://test.se')
        .get('/rss')
        .reply(200, mockRSS);

      const store = mockStore({ articles: [] });

      store.dispatch(actions.fetchArticles('http://test.se/rss'));

      const expectedActions = [
        { type: actions.CLEAR_FEED, feedURL: 'http://test.se/rss' },
        { type: actions.SET_FEED_TITLE, feedURL: 'http://test.se/rss', title: 'RSS 
Mock' },
        { type: actions.ADD_ARTICLE, feedURL: 'http://test.se/rss', title: 'Example 
entry', description: 'Here is some text containing an interesting description.', 
date: new Date('Sun Sep 06 2009 18:20:00 GMT+0200 (W.Europe Daylight time)'), link: 
'http://www.example.com/blog/post/1' }
      ];

      setTimeout(() => {
        expect(store.getActions()).to.deep.equal(expectedActions);
        done();
      }, 100);
    });

    it('should handle error on bad fetch', (done) => {
      nock('http://test.se')
        .get('/rss')
        .reply(404, '');

      const store = mockStore({ articles: [] });
      store.dispatch(actions.fetchArticles('http://test.se/rss'));

      const expectedActions = [
        { type: actions.SET_FEED_ERROR, feedURL: 'http://test.se/rss', error: 'Not a 
feed' }
      ];

      setTimeout(() => {
        expect(store.getActions()).to.deep.equal(expectedActions);
        done();
      }, 100);
    });
  });
});

uploadprogress.spec.js
/**
 * File: uploadprogress.spec.js
 * Description: Upload progress action unit tests
 * Date: 2016-04-06
 */
import { expect } from 'chai';
import * as actions from '../../src/actions/uploadprogress';

describe('actions', () => {
  describe('uploadprogress', () => {
    it('should create show upload progress action', () => {
      expect(actions.showUploadProgress(true)).to.deep.equal({
        type: actions.SHOW_UPLOAD_PROGRESS,
        show: true
      });
    });
  });
});
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notification.spec.js
/**
 * File: notification.spec.js
 * Description: Notification action and action creator unit tests
 * Date: 2016-05-03
 */
import { expect } from 'chai';
import * as actions from '../../src/actions/notification';

import configureMockStore from 'redux-mock-store';
import thunk from 'redux-thunk';

const mockStore = configureMockStore([thunk]);

describe('actions', () => {
  describe('notification', () => {
    beforeEach(() => {
      actions.resetId();
    });

    it('should create add notification action', () => {
      expect(actions.addNotification('Hello')).to.deep.equal({
        type: actions.ADD_NOTIFICATION,
        message: 'Hello',
        id: 0
      });
    });

    it('should create remove notification action', () => {
      expect(actions.removeNotification(0)).to.deep.equal({
        type: actions.REMOVE_NOTIFICATION,
        id: 0
      });
    });

    it('should handle push notification action', (done) => {
      const store = mockStore();

      store.dispatch(actions.pushNotification('Hello', 100));

      setTimeout(() => {
        expect(store.getActions().length).to.equal(2);
        expect(store.getActions()).to.deep.equal([
          { type: actions.ADD_NOTIFICATION, id: 0, message: 'Hello' },
          { type: actions.REMOVE_NOTIFICATION, id: 0 }
        ]);

        done();
      }, 200);
    });
  });
});

scheduling.spec.js
/**
 * File: scheduling.spec.js
 * Description: Job scheduling action unit tests
 * Date: 2016-05-16
 */
/* eslint no-unused-expressions: 0 */
import { expect } from 'chai';
import { CronJob } from 'cron';

import * as actions from '../../src/actions/scheduling';
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describe('actions', () => {
  describe('scheduling', () => {
    it('should handle schedule job', () => {
      const name = 'addJob';
      const cron = '* * * * * *';

      const job = () => {
        console.log(2 + 2);
      };

      expect(actions.scheduleJob(name, cron, job)).to.deep.equal({
        type: actions.SCHEDULE_JOB,
        name,
        cronJob: new CronJob(cron, job)
      });
    });

    it('should throw error on invalid cron', () => {
      const name = 'addJob';
      const cron = 'asdasd';
      const job = () => {
        console.log(2 + 2);
      };

      expect(actions.scheduleJob.bind(name, cron, job)).to.throw;
    });

    it('should handle start job', () => {
      const name = 'addJob';

      expect(actions.startJob(name)).to.deep.equal({
        type: actions.START_JOB,
        name
      });
    });

    it('should handle stop job', () => {
      const name = 'addJob';

      expect(actions.stopJob(name)).to.deep.equal({
        type: actions.STOP_JOB,
        name,
        remove: false
      });

      expect(actions.stopJob(name, true)).to.deep.equal({
        type: actions.STOP_JOB,
        name,
        remove: true
      });
    });

    it('should handle stop all jobs', () => {
      expect(actions.stopAllJobs()).to.deep.equal({
        type: actions.STOP_ALL_JOBS,
        remove: false
      });

      expect(actions.stopAllJobs(true)).to.deep.equal({
        type: actions.STOP_ALL_JOBS,
        remove: true
      });
    });
  });
});
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Bilaga B: Enhetstester - Reducers
cardreader.spec.js
/**
 * File: cardreader.spec.js
 * Description: cardreader reducer unit tests
 * Date: 2016-04-06
 */
import { expect } from 'chai';
import cardreader from '../../src/reducers/cardreader';
import * as actions from '../../src/actions/cardreader';

describe('reducers', () => {
  describe('cardreader', () => {
    it('should handle initial state', () => {
      expect(cardreader(undefined, {})).to.deep.equal({
        status: '',
        reading: false,
        error: false,
        progress: 0
      });
    });

    it('should handle progress', () => {
      expect(cardreader(undefined, actions.cardReaderProgress('prog', 
100))).to.deep.equal({
        status: `prog ${Math.round(((1) / 100) * 100)}%`,
        reading: false,
        error: false,
        progress: 1
      });
    });

    it('should handle set status', () => {
      expect(cardreader(undefined, actions.cardReaderSetStatus('status', false, 
false))).to.deep.equal({
        status: 'status',
        reading: false,
        error: false,
        progress: 0
      });
    });
  });
});

file.spec.js
/**
 * File: file.spec.js
 * Description: File action reducer unit tests
 * Date: 2016-04-06
 */
import { expect } from 'chai';
import file from '../../src/reducers/file';
import * as actions from '../../src/actions/file';

const mockFiles = [
  {
    id: 1,
    name: 'test',
    path: 'test',
    size: 1234,
    uploadStatus: 0,
    error: undefined,
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    selected: false
  },
  {
    id: 2,
    name: 'test2',
    path: 'test2',
    size: 12342,
    uploadStatus: 0,
    error: undefined,
    selected: true
  }
];

describe('reducers', () => {
  describe('file', () => {
    it('should handle initial state', () => {
      expect(file(undefined, {})).to.deep.equal([]);
    });

    it('should handle add file', () => {
      expect(file(undefined, actions.addFile('test', 'test', 1234))).to.deep.equal(
        [
          {
            id: 0,
            name: 'test',
            path: 'test',
            size: 1234,
            uploadStatus: 0,
            error: undefined,
            selected: false
          }
        ]
      );
    });

    it('should handle clear files', () => {
      expect(file(mockFiles, actions.clearFiles())).to.deep.equal([]);
    });

    it('should handle clear selected files', () => {
      expect(file(mockFiles, 
actions.clearSelectedFiles())).to.deep.equal([mockFiles[0]]);
    });

    it('should handle select file', () => {
      const result = file(mockFiles, actions.selectFile(1, false));
      expect(result[0].selected).to.equal(true);
      expect(result[1].selected).to.equal(false);
    });

    it('should handle add select file', () => {
      const result = file(mockFiles, actions.selectFile(1, true));
      expect(result[0].selected).to.equal(true);
      expect(result[1].selected).to.equal(true);
    });

    it('should handle set file upload success', () => {
      expect(file(mockFiles, actions.fileUploadSuccess(1))
[0].uploadStatus).to.equal(1);
    });

    it('should handle set file upload fail', () => {
      expect(file(mockFiles, actions.fileUploadFail(1, 'error'))
[0].uploadStatus).to.equal(-1);
    });
  });
});
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localization.spec.js
/**
 * File: localization.spec.js
 * Description: Localization reducer unit test
 * Date: 2016-04-18
 */
/* eslint no-unused-expressions: 0 */
import { expect } from 'chai';
import localization from '../../src/reducers/localization';
import * as actions from '../../src/actions/localization';

const swedish = {
  'Hello': 'Hej',
  'Testing': 'Testar'
};

describe('reducers', () => {
  describe('localization', () => {
    it('should handle initial state', () => {
      expect(localization(undefined, {})).to.deep.equal({ translation: {}, 
currentLocale: 'en' });
    });

    it('should handle add localization data', () => {
      const translation = localization(undefined, actions.addLocData('sv', 
swedish)).translation;

      expect(Object.keys(translation).length).to.equal(1);
      expect(translation.sv).to.exist;
      expect(translation.sv).to.deep.equal(swedish);
    });

    it('should handle set locale', () => {
      expect(localization(undefined, 
actions.setLoc('sv')).currentLocale).to.equal('sv');
    });
  });
});

login.spec.js
/**
 * File: login.spec.js
 * Description: Login reducer unit tests
 * Date: 2016-04-06
 */
import { expect } from 'chai';
import login from '../../src/reducers/login';
import * as actions from '../../src/actions/login';

describe('reducers', () => {
  describe('login', () => {
    it('should handle initial state', () => {
      expect(login(undefined, {})).to.equal(false);
    });

    it('should handle show login', () => {
      expect(login(false, actions.showLogin(true))).to.equal(true);
    });

    it('should handle hide login', () => {
      expect(login(true, actions.showLogin(false))).to.equal(false);
    });

    it('should handle toggle login', () => {
      expect(login(true, actions.toggleLogin())).to.equal(false);
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    });
  });
});

rss.spec.js
/**
 * File: rss.spec.js
 * Description: RSS reducer unit test
 * Date: 2016-04-06
 */
import { expect } from 'chai';
import rss from '../../src/reducers/rss';
import * as actions from '../../src/actions/rss';

const mockFeed = {
  title: 'test',
  error: undefined,
  articles: [
    {
      title: 'test',
      description: 'test',
      date: '2016-04-06',
      link: 'link'
    }
  ]
};

const mockRss = { mockFeed };

describe('reducers', () => {
  describe('rss', () => {
    it('should handle initial state', () => {
      expect(rss(undefined, {})).to.deep.equal({});
    });

    it('should handle add article', () => {
      const feed = rss(undefined, actions.addArticle('http://test.se', 'test', 
'desc', '2016-04-06', 'link'))['http://test.se'];
      expect(feed.articles).to.deep.equal(
        [
          {
            title: 'test',
            description: 'desc',
            date: '2016-04-06',
            link: 'link'
          }
        ]
      );
    });

    it('should handle set feed title', () => {
      expect(rss(undefined, actions.setFeedTitle('http://test.se', 'test'))
['http://test.se'].title).to.equal('test');
    });

    it('should handle set feed error', () => {
      expect(rss(undefined, actions.setFeedError('http://test.se', 'error'))
['http://test.se'].error).to.equal('error');
    });

    it('should handle clear feed', () => {
      expect(rss(mockRss, 
actions.clearFeed('mockFeed')).mockFeed.articles).to.deep.equal([]);
    });
  });
});
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uploadprogress.spec.js
/**
 * File: uploadprogress.spec.js
 * Description: Upload progress reducer unit test
 * Date: 2016-04-06
 */
import { expect } from 'chai';
import uploadprogress from '../../src/reducers/uploadprogress';
import * as actions from '../../src/actions/uploadprogress';

describe('reducers', () => {
  describe('uploadprogress', () => {
    it('should handle initial state', () => {
      expect(uploadprogress(undefined, {})).to.equal(false);
    });

    it('should handle show progress', () => {
      expect(uploadprogress(false, actions.showUploadProgress(true))).to.equal(true);
    });

    it('should handle hide progress', () => {
      expect(uploadprogress(true, 
actions.showUploadProgress(false))).to.equal(false);
    });
  });
});

notification.spec.js
/**
 * File: notification.spec.js
 * Description: Notification reducer unit test
 * Date: 2016-05-03
 */
import { expect } from 'chai';
import notification from '../../src/reducers/notification';
import * as actions from '../../src/actions/notification';

describe('reducers', () => {
  describe('notification', () => {
    beforeEach(() => {
      actions.resetId();
    });

    it('should handle initial state', () => {
      expect(notification(undefined, {})).to.deep.equal([]);
    });

    it('should handle add notification', () => {
      const state = notification([], actions.addNotification('First'));

      expect(notification(state, actions.addNotification('Second'))).to.deep.equal([
        { message: 'Second', id: 1 },
        { message: 'First', id: 0 }
      ]);
    });

    it('should handle remove notification', () => {
      expect(notification([{ id: 0, message: 'Hello' }], 
actions.removeNotification(0))).to.deep.equal([]);
    });
  });
});
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scheduling.spec.js
/**
 * File: scheduling.spec.js
 * Description: Scheduling reducer unit tests
 * Date: 2016-05-16
 */
/* eslint no-unused-expressions: 0 */
import { expect } from 'chai';
import { spy } from 'sinon';
import * as actions from '../../src/actions/scheduling';
import scheduling from '../../src/reducers/scheduling';
import { CronJob } from 'cron';

describe('reducers', () => {
  describe('scheduling', () => {
    it('should handle initial state', () => {
      expect(scheduling(undefined, {})).to.deep.equal({});
    });

    it('should handle schedule job', () => {
      const name = 'addJob';
      const time = '*/2 * * * * *';
      const job = () => {
        console.log(1 + 1);
      };

      const cronJob = new CronJob(time, job);

      expect(scheduling(undefined, actions.scheduleJob(name, time, 
job))).to.deep.equal({
        'addJob': cronJob
      });
    });

    it('should start and cancel job', () => {
      const initialState = {
        addJob: new CronJob('*/2 * * * * *', () => {
          console.log(1 + 1);
        })
      };

      let resultState = null;

      // Start the job
      resultState = scheduling(initialState, actions.startJob('addJob'));
      expect(resultState.addJob.running).to.be.true;

      // Cancel the job
      resultState = scheduling(resultState, actions.stopJob('addJob'));
      expect(resultState.addJob.running).to.be.false;
      expect(resultState.addJob).to.exist;
    });

    it('should call start and stop on jobs', () => {
      const initialState = {
        addJob: { start: spy(), stop: spy() }
      };

      let resultState = scheduling(initialState, actions.startJob('addJob'));

      expect(resultState.addJob.start.called).to.be.true;
      expect(resultState.addJob).to.exist;

      resultState = scheduling(resultState, actions.stopJob('addJob'));

      expect(resultState.addJob.stop.called).to.be.true;
      expect(resultState.addJob).to.exist;

      resultState = scheduling(resultState, actions.stopJob('addJob', true));
      expect(resultState.addJob).to.not.exist;
    });
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    it('should cancel job and remove', () => {
      const name = 'addJob';
      const time = '*/2 * * * * *';
      const job = () => {
        console.log(1 + 1);
      };

      const initialState = {
        [name]: new CronJob(time, job, null, true)
      };

      // Stop job, should no longer be running
      let resultState = scheduling(initialState, actions.stopJob(name));
      expect(resultState[name].running).to.be.false;

      // Remove job, should no longer exist
      resultState = scheduling(resultState, actions.stopJob(name, true));
      expect(resultState[name]).to.not.exist;
    });
  });
});
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Bilaga C: Enhetstester - 
Presentationskomponenter
CardReaderWidget.spec.js
/**
 * File: CardReaderWidget.spec.js
 * Description: Unit test for the CardReaderWidget component
 * Date: 2016-04-06
 */
/* eslint no-unused-expressions: 0 */
import { expect } from 'chai';
import { spy } from 'sinon';
import React from 'react';
import {
  renderIntoDocument,
  Simulate,
  scryRenderedDOMComponentsWithTag,
  findRenderedDOMComponentWithTag
} from 'react-addons-test-utils';
import CardReaderWidget from '../../src/components/cardreader/CardReaderWidget';

function setup(status = 'status', showSpinner = false, showRetry = false) {
  const props = {
    onCardReaderRetry: spy(),
    status,
    showSpinner,
    showRetry
  };

  const component = renderIntoDocument(<CardReaderWidget {...props} />);
  const divs = scryRenderedDOMComponentsWithTag(component, 'div');
  const buttons = scryRenderedDOMComponentsWithTag(component, 'button');
  const statusComponent = findRenderedDOMComponentWithTag(component, 'span');

  return {
    component,
    divs,
    buttons,
    statusComponent,
    props
  };
}

describe('components', () => {
  describe('CardReaderWidget', () => {
    it('should render normally with status', () => {
      const { divs, statusComponent } = setup('status');

      expect(divs.length).to.equal(1);
      expect(statusComponent.textContent).to.equal('status');
    });

    it('should render with spinner and status', () => {
      const { divs, statusComponent } = setup('status', true);

      expect(divs.length).to.equal(2);
      expect(statusComponent.textContent).to.equal('status');
    });

    it('should render retry and status', () => {
      const { divs, buttons, statusComponent } = setup('status', false, true);

      expect(divs.length).to.equal(1);
      expect(statusComponent.textContent).to.equal('status');
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      expect(buttons.length).to.equal(1);
      expect(buttons[0].textContent).to.equal('Retry');
    });

    it('should click retry button', () => {
      const { props, buttons } = setup('status', false, true);
      Simulate.click(buttons[0]);
      expect(props.onCardReaderRetry.called).to.be.true;
    });
  });
});

EditableSelect.spec.js
/**
 * File: EditableSelect.spec.js
 * Description: Editable select input unit test
 * Date: 2016-04-11
 */
/* eslint no-unused-expressions: 0 */
import { expect } from 'chai';
import { spy } from 'sinon';
import React from 'react';
import {
  renderIntoDocument,
  findRenderedDOMComponentWithTag,
  scryRenderedDOMComponentsWithTag,
  Simulate
} from 'react-addons-test-utils';

import EditableSelect from 
'../../src/components/input/editableselect/EditableSelect';

const defaultOptions = [
  'test',
  'test2'
];

function setup(options = defaultOptions) {
  const props = {
    options,
    change: spy()
  };

  const component = renderIntoDocument(<EditableSelect {...props} />);
  const input = findRenderedDOMComponentWithTag(component, 'input');
  const select = findRenderedDOMComponentWithTag(component, 'select');
  const optionTags = scryRenderedDOMComponentsWithTag(component, 'option');

  return {
    props,
    component,
    input,
    select,
    optionTags
  };
}

describe('components', () => {
  describe('EditableSelect', () => {
    it('should render normally', () => {
      const { input, select, optionTags } = setup();

      expect(input);
      expect(select);

      expect(optionTags.length).to.equal(3);

      expect(optionTags[0].value).to.equal('');
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      expect(optionTags[1].value).to.equal('test');
      expect(optionTags[2].value).to.equal('test2');

      expect(optionTags[0].textContent).to.equal('');
      expect(optionTags[1].textContent).to.equal('test');
      expect(optionTags[2].textContent).to.equal('test2');
    });

    it('should call input change callback', () => {
      const { input, props } = setup();

      expect(input);

      Simulate.change(input, 'test');
      expect(props.change.called).to.be.true;
    });
  });
});

ElectronDir.spec.js
/**
 * File: ElectronDir.spec.js
 * Description: ElectronDir input component unit test
 * Date: 2016-04-11
 */
/* eslint no-unused-expressions: 0 */
import { expect } from 'chai';
import React from 'react';
import {
  renderIntoDocument,
  findRenderedDOMComponentWithTag
} from 'react-addons-test-utils';

import ElectronDir from '../../src/components/input/electrondir/ElectronDir';

function setup(value = 'test') {
  const props = {
    value
  };

  const component = renderIntoDocument(<ElectronDir {...props} />);
  const input = findRenderedDOMComponentWithTag(component, 'input');
  const button = findRenderedDOMComponentWithTag(component, 'button');

  return {
    props,
    component,
    input,
    button
  };
}

describe('components', () => {
  describe('ElectronDir', () => {
    it('should render normally', () => {
      const { input, button } = setup();

      expect(input);
      expect(button);

      expect(input.value).to.equal('test');
      // Input should be readOnly
      expect(input.readOnly).to.be.true;
      expect(button.textContent).to.equal('Directory...');
    });
  });
});
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FileList.spec.js
/**
 * File: FileList.spec.js
 * Description: FileList component unit test
 * Date: 2016-04-06
 */
/* eslint no-unused-expressions: 0 */
import { expect } from 'chai';
import { spy } from 'sinon';
import React from 'react';
import {
  renderIntoDocument,
  scryRenderedDOMComponentsWithTag,
  scryRenderedComponentsWithType,
  findRenderedDOMComponentWithTag,
  Simulate
} from 'react-addons-test-utils';

import FileList from '../../src/components/filelist/FileList';
import File from '../../src/components/filelist/File';

const defaultFiles = [
  {
    id: 0,
    name: 'test',
    path: './test',
    size: 1234,
    uploadStatus: 0,
    selected: false,
    error: undefined
  }
];

function setup(files = defaultFiles) {
  const props = {
    onFileClicked: spy(),
    files
  };

  const component = renderIntoDocument(<FileList {...props}/>);
  const file = scryRenderedComponentsWithType(component, File);

  return {
    props,
    file,
    component
  };
}

describe('components', () => {
  describe('FileList', () => {
    it('should render normally', () => {
      const { file, component } = setup();

      expect(file.length).to.equal(1);

      const td = scryRenderedDOMComponentsWithTag(file[0], 'td');
      expect(td.length).to.equal(4);
      expect(td[1].textContent).to.equal('test');
      expect(td[2].textContent).to.equal('./test');
      expect(td[3].textContent).to.equal('1234');

      expect(findRenderedDOMComponentWithTag(component, 'table'));
      expect(findRenderedDOMComponentWithTag(component, 'thead'));

      const th = scryRenderedDOMComponentsWithTag(component, 'th');
      expect(th.length).to.equal(4);
      expect(th[1].textContent).to.equal('Filename');
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      expect(th[2].textContent).to.equal('Filepath');
      expect(th[3].textContent).to.equal('Size');
    });

    it('should click on a file', () => {
      const { file, props } = setup();

      expect(file.length).to.equal(1);

      const tbody = findRenderedDOMComponentWithTag(file[0], 'tbody');

      Simulate.click(tbody);

      expect(props.onFileClicked.called).to.be.true;
    });
  });
});

LoginForm.spec.js
/**
 * File: LoginForm.spec.js
 * Description: LoginForm component unit test
 * Date: 2016-04-11
 */
/* eslint no-unused-expressions: 0 */
import { expect } from 'chai';
import { spy } from 'sinon';
import React from 'react';
import {
  renderIntoDocument,
  findRenderedDOMComponentWithTag,
  scryRenderedDOMComponentsWithTag,
  Simulate
} from 'react-addons-test-utils';
import configureStore from '../../src/store/configureStore';
import { Provider } from 'react-redux';

import LoginForm from '../../src/components/login/LoginForm';

// We need a store in order from the Field components to work
const mockStore = configureStore();

const defaultLogin = {
  account: 'acc',
  username: 'user',
  password: 'pass'
};

function setup(login = defaultLogin) {
  const props = {
    login,
    handleSubmit: spy(),
    handleCancel: spy(),
    store: mockStore
  };

  const component = renderIntoDocument(
    <Provider store={mockStore}>
      <LoginForm {...props} />
    </Provider>);

  const form = findRenderedDOMComponentWithTag(component, 'form');
  const buttons = scryRenderedDOMComponentsWithTag(component, 'button');

  return {
    props,
    component,
    form,
    buttons
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  };
}

describe('components', () => {
  describe('LoginForm', () => {
    it('should render normally', () => {
      const { component, form, buttons } = setup();

      const h1 = findRenderedDOMComponentWithTag(component, 'h1');
      const ul = findRenderedDOMComponentWithTag(component, 'ul');
      const labels = scryRenderedDOMComponentsWithTag(component, 'label');
      const inputs = scryRenderedDOMComponentsWithTag(component, 'input');

      expect(form);
      expect(h1);
      expect(h1.textContent).to.equal('Login');
      expect(ul);

      expect(labels.length).to.equal(4);

      expect(labels[0].textContent).to.equal('Account');
      expect(labels[1].textContent).to.equal('Username');
      expect(labels[2].textContent).to.equal('Password');

      expect(inputs.length).to.equal(3);

      /*expect(inputs[0].required).to.be.true;
      expect(inputs[1].required).to.be.true;
      expect(inputs[2].required).to.be.true;*/

      expect(buttons.length).to.equal(2);
      expect(buttons[0].textContent).to.equal('Login');
      expect(buttons[1].textContent).to.equal('Cancel');
    });

    it('should handle submit via form', () => {
      const { props, form } = setup();

      Simulate.submit(form);

      expect(props.handleSubmit.called).to.be.true;
      expect(props.handleSubmit.args[0][0]).to.deep.equal(defaultLogin);
    });

    it('should handle cancel', () => {
      const { props, buttons } = setup();

      Simulate.click(buttons[1]);

      expect(props.handleCancel.called).to.be.true;
    });
  });
});

MainMenu.spec.js
/**
 * File: MainMenu.spec.js
 * Description: MainMenu component unit test
 * Date: 2016-04-11
 */
/* eslint no-unused-expressions: 0 */
import { expect } from 'chai';
import { spy } from 'sinon';
import React from 'react';
import {
  renderIntoDocument,
  scryRenderedComponentsWithType,
  findRenderedDOMComponentWithTag,
  Simulate
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} from 'react-addons-test-utils';

import MainMenu from '../../src/components/menu/MainMenu';
import NavigationButton from 
'../../src/components/navigation/buttons/NavigationButton';

function setup(cardReadInProgress = false) {
  const props = {
    onAddFilesFromDir: spy(),
    onClearSelectedFiles: spy(),
    onClearFiles: spy(),
    onUploadFiles: spy(),
    onReadCard: spy(),
    cardReadInProgress,
    fileExtension: '.ddd'
  };

  const component = renderIntoDocument(<MainMenu {...props} />);
  const navButtons = scryRenderedComponentsWithType(component, NavigationButton);

  return {
    props,
    component,
    navButtons
  };
}

describe('components', () => {
  describe('MainMenu', () => {
    it('should render normally', () => {
      const { navButtons } = setup();

      expect(navButtons.length).to.equal(6);
    });

    it('should have add files from dir', () => {
      const { navButtons, props } = setup();

      const button = findRenderedDOMComponentWithTag(navButtons[0], 'button');

      expect(navButtons[0].props.text).to.equal('Add files');
      expect(button.title).to.equal('Add files');

      Simulate.click(button);
      expect(props.onAddFilesFromDir.called).to.be.true;
    });

    it('should have clear selected files', () => {
      const { navButtons, props } = setup();

      const button = findRenderedDOMComponentWithTag(navButtons[1], 'button');

      expect(navButtons[1].props.text).to.equal('Remove selected files');
      expect(button.title).to.equal('Remove selected files');

      Simulate.click(button);
      expect(props.onClearSelectedFiles.called).to.be.true;
    });

    it('should have clear files', () => {
      const { navButtons, props } = setup();

      const button = findRenderedDOMComponentWithTag(navButtons[2], 'button');

      expect(navButtons[2].props.text).to.equal('Clear files');
      expect(button.title).to.equal('Clear files');

      Simulate.click(button);
      expect(props.onClearFiles.called).to.be.true;
    });

    it('should have upload files', () => {
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      const { navButtons, props } = setup();

      const button = findRenderedDOMComponentWithTag(navButtons[3], 'button');

      expect(navButtons[3].props.text).to.equal('Upload files');
      expect(button.title).to.equal('Upload files');

      Simulate.click(button);
      expect(props.onUploadFiles.called).to.be.true;
    });

    it('should have read card callback', () => {
      const { navButtons, props } = setup();

      const button = findRenderedDOMComponentWithTag(navButtons[4], 'button');

      expect(navButtons[4].props.text).to.equal('Read card');
      expect(button.title).to.equal('Read card');

      Simulate.click(button);
      expect(props.onReadCard.called).to.be.true;
    });

    it('should have go to settings', () => {
      const { navButtons } = setup();

      const button = findRenderedDOMComponentWithTag(navButtons[5], 'button');

      expect(navButtons[5].props.text).to.equal('Settings');
      expect(button.title).to.equal('Settings');
    });
  });
});

NavigationBar.spec.js
/**
 * File: NavigationBar.spec.js
 * Description: NavigationBar component unit test
 * Date: 2016-04-11
 */
import { expect } from 'chai';
import React from 'react';
import {
  renderIntoDocument,
  findRenderedComponentWithType
} from 'react-addons-test-utils';

import NavigationBar from '../../src/components/navigation/NavigationBar';
import NavigationButton from 
'../../src/components/navigation/buttons/NavigationButton';

function setup() {
  const component = renderIntoDocument(
    <NavigationBar>
      <NavigationButton click={() => {}} text="test">
        <span>TestButton</span>
      </NavigationButton>
    </NavigationBar>
    );

  const navButton = findRenderedComponentWithType(component, NavigationButton);

  return {
    component,
    navButton
  };
}

describe('components', () => {
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  describe('NavigationBar', () => {
    it('should render normally', () => {
      const { navButton } = setup();
      expect(navButton);
    });
  });
});

NavigationButton.spec.js
/**
 * File: NavigationButton.spec.js
 * Description: NavigationButton component unit test
 * Date: 2016-04-11
 */
/* eslint no-unused-expressions: 0 */
import { expect } from 'chai';
import { spy } from 'sinon';
import React from 'react';
import {
  renderIntoDocument,
  findRenderedDOMComponentWithTag,
  Simulate
} from 'react-addons-test-utils';

import NavigationButton from 
'../../src/components/navigation/buttons/NavigationButton';

function setup(text = 'test', disabled = false) {
  const props = {
    click: spy(),
    text,
    disabled
  };

  const component = renderIntoDocument(<NavigationButton {...props} />);
  const button = findRenderedDOMComponentWithTag(component, 'button');

  return {
    props,
    component,
    button
  };
}

describe('components', () => {
  describe('NavigationButton', () => {
    it('should render normally', () => {
      const { button } = setup();

      expect(button);
      expect(button.title).to.equal('test');
      expect(button.disabled).to.be.false;
    });

    it('should render disabled', () => {
      const { button } = setup('test', true);

      expect(button);
      expect(button.title).to.equal('test');
      expect(button.disabled, true);
    });

    it('should handle click', () => {
      const { props, button } = setup();

      expect(button);

      Simulate.click(button);
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      expect(props.click.called).to.be.true;
    });
  });
});

ProgressBar.spec.js
/**
 * File: ProgressBar.spec.js
 * Description: ProgressBar component unit test
 * Date: 2016-04-11
 */
import { expect } from 'chai';
import React from 'react';
import {
  renderIntoDocument,
  findRenderedDOMComponentWithTag
} from 'react-addons-test-utils';

import ProgressBar from '../../src/components/progressbar/ProgressBar';

function setup(current = 0, max = 100) {
  const props = {
    current,
    max
  };

  const component = renderIntoDocument(<ProgressBar {...props} />);
  const div = findRenderedDOMComponentWithTag(component, 'div');
  const span = findRenderedDOMComponentWithTag(component, 'span');

  return {
    props,
    component,
    div,
    span
  };
}

describe('components', () => {
  describe('ProgressBar', () => {
    it('should render normally', () => {
      const { span, component } = setup();

      expect(component.calcProgress()).to.equal(0);
      expect(span.style.width).to.equal('0%');
    });

    it('should handle input exceeding max', () => {
      const { span, component } = setup(110, 100);

      expect(component.calcProgress()).to.equal(100);
      expect(span.style.width).to.equal('100%');
    });

    it('should handle negative input', () => {
      const { span, component } = setup(-100, 100);

      expect(component.calcProgress()).to.equal(0);
      expect(span.style.width).to.equal('0%');
    });

    it('should handle 0 max', () => {
      const { span, component } = setup(100, 0);

      expect(component.calcProgress()).to.equal(0);
      expect(span.style.width).to.equal('0%');
    });

    it('should handle max < 0', () => {

10



Utveckling av plattformsoberoende fristående applikationer med webbteknologi
Per Wikman 2016-07-18

      const { span, component } = setup(100, -10);

      expect(component.calcProgress()).to.equal(0);
      expect(span.style.width).to.equal('0%');
    });
  });
});

RSSTicker.spec.js
/**
 * File: RSSTicker.spec.js
 * Description: RSSTicker component unit test
 * Date: 2016-04-11
 */
/* eslint no-unused-expressions: 0 */
import { expect } from 'chai';
import { spy } from 'sinon';
import React from 'react';
import {
  renderIntoDocument,
  findRenderedDOMComponentWithTag,
  scryRenderedDOMComponentsWithTag,
  Simulate
} from 'react-addons-test-utils';

import RSSTicker from '../../src/components/rss/RSSTicker';

const defaultArticles = [
  {
    title: 'Dummy',
    description: 'Dummy description',
    date: new Date('2016-04-11'),
    link: 'http://test.se'
  }
];

function setup(title = 'RSSTest', articles = defaultArticles) {
  const props = {
    title,
    articles,
    onArticleClicked: spy(),
    onFetchArticles: spy()
  };

  const component = renderIntoDocument(<RSSTicker {...props} />);
  const span = scryRenderedDOMComponentsWithTag(component, 'span');
  const ul = findRenderedDOMComponentWithTag(component, 'ul');
  const i = findRenderedDOMComponentWithTag(component, 'i');
  const li = scryRenderedDOMComponentsWithTag(component, 'li');
  const a = scryRenderedDOMComponentsWithTag(component, 'a');

  return {
    props,
    component,
    span, ul, i, li, a
  };
}

describe('components', () => {
  describe('RSSTicker', () => {
    it('should render normally without articles', () => {
      const { span, ul, i, li } = setup('RSSTest', []);

      expect(i.className).to.equal('fa fa-rss');
      expect(span[0].textContent).to.equal('RSSTest');
      expect(ul);
      expect(li.length).to.equal(0);
    });
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    it('should render normally with articles', () => {
      const { span, ul, li, i, a } = setup();

      expect(i.className).to.equal('fa fa-rss');
      expect(span[0].textContent).to.equal('RSSTest');
      expect(ul);
      expect(li.length).to.equal(1);

      expect(a[0].textContent).to.equal(` ${defaultArticles[0].title} - $
{defaultArticles[0].description}`);
    });

    it('should click on a article', () => {
      const { props, a } = setup();

      Simulate.click(a[0]);

      expect(props.onArticleClicked.called).to.be.true;
      expect(props.onArticleClicked.args[0][0]).to.equal(defaultArticles[0].link);
    });

    it('should call fetch articles callback on mount', () => {
      const { props } = setup();

      expect(props.onFetchArticles.called).to.be.true;
    });
  });
});

SettingsForm.spec.js
/**
 * File: SettingsForm.spec.js
 * Description: SettingsForm component unit test
 * Date: 2016-04-11
 */
/* eslint no-unused-expressions: 0 */
import { expect } from 'chai';
import { spy } from 'sinon';
import React from 'react';
import {
  renderIntoDocument,
  scryRenderedDOMComponentsWithTag,
  Simulate
} from 'react-addons-test-utils';

import SettingsForm from '../../src/components/settings/form/SettingsForm';

const defaultCategory = {
  key: 'test',
  groups: []
};

function setup(category = defaultCategory, categoryKey = defaultCategory.key, 
currentValues = {}) {
  const props = {
    category,
    categoryKey,
    currentValues,
    onDefault: spy(),
    onReset: spy(),
    onLeave: spy()
  };

  const component = renderIntoDocument(<SettingsForm {...props} />);
  const buttons = scryRenderedDOMComponentsWithTag(component, 'button');

  return {
    props,
    component,
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    buttons
  };
}

describe('components', () => {
  describe('SettingsForm', () => {
    it('should render normally', () => {
      const { buttons } = setup();

      expect(buttons.length).to.equal(2);
    });

    it('should handle default', () => {
      const { props, buttons } = setup();

      Simulate.click(buttons[0]);

      expect(props.onDefault.called).to.be.true;
      expect(props.onDefault.args[0][0]).to.deep.equal(defaultCategory);
    });

    it('should handle reset', () => {
      const { props, buttons } = setup();

      Simulate.click(buttons[1]);

      expect(props.onReset.called).to.be.true;
      expect(props.onReset.args[0][0]).to.deep.equal(defaultCategory);
    });
  });
});

SettingsGroup.spec.js
/**
 * File: SettingsGroup.spec.js
 * Description: SettingsGroup component unit test
 * Date: 2016-04-11
 */
import { expect } from 'chai';
import React from 'react';
import {
  renderIntoDocument,
  findRenderedDOMComponentWithTag
} from 'react-addons-test-utils';

import SettingsGroup from '../../src/components/settings/group/SettingsGroup';

function setup(title = 'TestCat', settings = [], currentValues = {}) {
  const props = {
    title,
    settings,
    currentValues
  };

  const component = renderIntoDocument(<SettingsGroup {...props} />);
  const h2 = findRenderedDOMComponentWithTag(component, 'h2');
  const ul = findRenderedDOMComponentWithTag(component, 'ul');

  return {
    props,
    component,
    h2, ul
  };
}

describe('components', () => {
  describe('SettingsGroup', () => {
    it('should render normally', () => {
      const { h2, ul } = setup();
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      expect(h2.textContent).to.equal('TestCat');
      expect(ul);
    });
  });
});

SettingsItem.spec.js
/**
 * File: SettingsItem.spec.js
 * Description: SettingItem component unit test
 * Date: 2016-04-11
 */
import { expect } from 'chai';
import React from 'react';
import { Provider } from 'react-redux';
import {
  renderIntoDocument,
  findRenderedDOMComponentWithTag,
  findRenderedComponentWithType,
  scryRenderedDOMComponentsWithTag
} from 'react-addons-test-utils';

import SettingsItem from '../../src/components/settings/item/SettingsItem';
import ElectronDir from '../../src/components/input/electrondir/ElectronDir';
import EditableSelect from 
'../../src/components/input/editableselect/EditableSelect';

import configureStore from '../../src/store/configureStore';

const mockStore = configureStore();

function setup(label = 'TestSettings', model = 'test.setting.test', type = 'input', 
currentValue = 0, options = []) {
  const props = {
    label,
    model,
    type,
    currentValue,
    options
  };

  const component = renderIntoDocument(
    <Provider store={mockStore}>
      <SettingsItem {...props} />
    </Provider>);

  const li = findRenderedDOMComponentWithTag(component, 'li');
  const labelNode = findRenderedDOMComponentWithTag(component, 'label');
  const settingsItem = findRenderedComponentWithType(component, SettingsItem);

  return {
    props,
    component,
    settingsItem,
    li,
    labelNode
  };
}

describe('component', () => {
  describe('SettingsItem', () => {
    it('should render normally with one input', () => {
      const { component, li, labelNode, settingsItem } = setup('TestSetting', 
'test.setting.test', 'input', 0);

      expect(settingsItem.props.model).to.equal('test.setting.test');

      expect(li);
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      expect(labelNode);
      expect(labelNode.textContent).to.equal('TestSetting');

      const input = findRenderedDOMComponentWithTag(component, 'input');

      expect(input);
      expect(input.value).to.equal('0');
    });

    it('should render with filedir', () => {
      const { component } = setup('TestSetting', 'test.setting.test', 'filedir', 
'./path');

      const electronDir = findRenderedComponentWithType(component, ElectronDir);

      expect(electronDir);
    });

    it('should render editselect', () => {
      const { component } = setup('TestSetting', 'test.setting.test', 'editselect', 
'', ['test', 'test2']);

      const editableSelect = findRenderedComponentWithType(component, 
EditableSelect);
      expect(editableSelect);
    });

    it('should render select', () => {
      const { component } = setup('TestSetting', 'test.setting.test', 'select', '', [
        {
          value: 'test',
          label: 'TestLabel'
        },
        {
          value: 'test2',
          label: 'Test2Label'
        }]);

      const select = findRenderedDOMComponentWithTag(component, 'select');
      const option = scryRenderedDOMComponentsWithTag(component, 'option');

      expect(select);
      expect(option.length).to.equal(2);

      expect(option[0].textContent).to.equal('TestLabel');
      expect(option[1].textContent).to.equal('Test2Label');

      expect(option[0].value).to.equal('test');
      expect(option[1].value).to.equal('test2');
    });

    it('should render input-password', () => {
      const { component } = setup('Password', 'test.setting.password', 'input-
password', 'asd');

      const input = findRenderedDOMComponentWithTag(component, 'input');

      expect(input.type).to.equal('password');
      expect(input.value).to.equal('asd');
    });
  });
});

UploadProgress.spec.js
/**
 * File: UploadProgress.spec.js
 * Description: UploadProgress component unit test
 * Date: 2016-04-11
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 */
import { expect } from 'chai';
import React from 'react';
import {
  renderIntoDocument,
  findRenderedDOMComponentWithTag,
  findRenderedComponentWithType
} from 'react-addons-test-utils';

import UploadProgressWidget, * as utils from 
'../../src/components/uploadprogress/UploadProgressWidget';
import ProgressBar from '../../src/components/progressbar/ProgressBar';

const defaultFiles = [
  {
    name: 'test',
    path: './test',
    size: 1234,
    uploadStatus: 0
  },
  {
    name: 'test2',
    path: './test2',
    size: 12342,
    uploadStatus: -1
  },
  {
    name: 'test3',
    path: './test3',
    size: 123422,
    uploadStatus: 1
  }
];

function setup(files = defaultFiles) {
  const props = {
    files
  };

  const component = renderIntoDocument(<UploadProgressWidget {...props} />);
  const progressBar = findRenderedComponentWithType(component, ProgressBar);
  const h1 = findRenderedDOMComponentWithTag(component, 'h1');

  return {
    props,
    component,
    progressBar, h1
  };
}

describe('components', () => {
  describe('UploadProgressWidget', () => {
    it('should render normally', () => {
      const { progressBar, h1 } = setup();

      expect(progressBar);
      expect(h1.textContent).to.equal('Uploading files');

      expect(utils.getGood(defaultFiles)).to.equal(1);
      expect(utils.getBad(defaultFiles)).to.equal(1);
      expect(utils.getTotal(defaultFiles)).to.equal(3);
    });
  });
});

Notification.spec.js
/**
 * File: Notification.spec.js
 * Description: Notification component unit test
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 * Date: 2016-05-02
 */
/* eslint no-unused-expressions: 0 */
import { expect } from 'chai';
import React from 'react';
import {
  renderIntoDocument,
  findRenderedDOMComponentWithTag
} from 'react-addons-test-utils';

import Notification from '../../src/components/notification/Notification';

function setup(message) {
  const props = {
    message
  };

  const component = renderIntoDocument(<Notification {...props} />);
  const div = findRenderedDOMComponentWithTag(component, 'div');

  return {
    props,
    component,
    div
  };
}

describe('components', () => {
  describe('Notification', () => {
    it('should render normally with a messsage', () => {
      const { div } = setup('Hello World!');
      expect(div).to.exist;
      expect(div.textContent).to.equal('Hello World!');
    });
  });
});

NotificationStack.spec.js
/**
 * File: NotificationStack.spec.js
 * Description: NotificationStack component unit test
 * Date: 2016-05-02
 */
/* eslint no-unused-expressions: 0 */
import { expect } from 'chai';
import React from 'react';
import {
  renderIntoDocument,
  scryRenderedComponentsWithType
} from 'react-addons-test-utils';

import NotificationStack from '../../src/components/notification/NotificationStack';
import Notification from '../../src/components/notification/Notification';

function setup(notifications) {
  const props = {
    notifications
  };

  const component = renderIntoDocument(<NotificationStack {...props} />);
  const notificationElements = scryRenderedComponentsWithType(component, 
Notification);

  return {
    props,
    component,
    notificationElements
  };
}
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describe('components', () => {
  describe('NotificationStack', () => {
    it('should render with no notifications', () => {
      const { notificationElements } = setup([]);
      expect(notificationElements.length).to.equal(0);
    });

    it('should render with some notifications', () => {
      const { notificationElements } = setup([
        { id: 0, message: 'Hello World' },
        { id: 1, message: 'Notification2' }
      ]);

      expect(notificationElements.length).to.equal(2);

      expect(notificationElements[0].props).to.deep.equal({ id: 0, message: 'Hello 
World' });
      expect(notificationElements[1].props).to.deep.equal({ id: 1, message: 
'Notification2' });
    });

    it('should handle undefined notifications', () => {
      const { component, notificationElements } = setup(undefined);

      expect(component).to.exist;
      expect(notificationElements.length).to.equal(0);
    });
  });
});
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Bilaga D: Enhetstester - 
Flerspråksstöd
localize.spec.js
/**
 * File: localize.spec.js
 * Description: Localize wrapper unit test
 * Date: 2016-04-25
 */
import { expect } from 'chai';
import React from 'react';
import { localize, createTranslator } from '../../src/api/localization/localize';
import { LocalizationProvider } from 
'../../src/containers/localization/LocalizationProvider';

import {
  renderIntoDocument,
  findRenderedDOMComponentWithTag
} from 'react-addons-test-utils';

// Simple stateless function component to translate
const TranslateComponent = localize()(({ _t }) => (<span>{_t('Hello')}</span>));

const translationMap = {
  'en': {
    'Hello': ''
  },

  'sv': {
    'Hello': 'Hej'
  },

  de: {
    'Hello': 'Hallo'
  }
};

function setup(map, locale) {
  const component = renderIntoDocument(
    <LocalizationProvider translationMap={map} currentLocale={locale}>
      <TranslateComponent />
    </LocalizationProvider>);

  const span = findRenderedDOMComponentWithTag(component, 'span');

  return {
    component,
    span
  };
}

describe('localize wrapper', () => {
  describe('localized component', () => {
    it('should translate to sv', () => {
      const { span } = setup(translationMap, 'sv');
      expect(span.textContent).to.equal('Hej');
    });

    it('should translate to en', () => {
      const { span } = setup(translationMap, 'en');
      expect(span.textContent).to.equal('Hello');
    });

    it('should translate to de', () => {
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      const { span } = setup(translationMap, 'de');
      expect(span.textContent).to.equal('Hallo');
    });

    it('should default to key with unknown locale', () => {
      const { span } = setup(translationMap, 'asd');
      expect(span.textContent).to.equal('Hello');
    });

    it('should default to key when no translation exists', () => {
      const { span } = setup({}, 'sv');
      expect(span.textContent).to.equal('Hello');
    });

    it('should default to key when no map or locale is defined in the provider', () 
=> {
      const { span } = setup(undefined, undefined);
      expect(span.textContent).to.equal('Hello');
    });
  });

  describe('translator', () => {
    it('should translate a key to sv', () => {
      const translator = createTranslator(translationMap, 'sv');
      expect(translator('Hello')).to.equal('Hej');
    });

    it('should handle undefined parameters', () => {
      const translator = createTranslator(undefined, undefined);
      expect(translator('Hello')).to.equal('Hello');
    });

    it('should handle undefined map', () => {
      const translator = createTranslator(undefined, 'sv');
      expect(translator('Hello')).to.equal('Hello');
    });

    it('should handle undefined locale', () => {
      const translator = createTranslator(translationMap, undefined);
      expect(translator('Hello')).to.equal('Hello');
    });
  });
});

translate.spec.js
/**
 * File: translate.spec.js
 * Description: Unit tests for the translation system
 * Date: 2016-04-12
 */
/* eslint no-unused-expressions: 0 */
import { expect } from 'chai';

import Translate from '../../src/api/translate/Translate';

describe('translate', () => {
  it('should return empty array if no translation keys exist', () => {
    const result = Translate.extractTranslationKeys('');
    expect(result).to.be.a('array');
    expect(result.length).to.equal(0);
  });

  it('should extract translation keys normally', () => {
    const result = Translate.extractTranslationKeys(`_t('test')`);
    expect(result.length).to.equal(1);
    expect(result[0]).to.equal('test');
  });

  it('should not extract translation keys', () => {
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    const result = Translate.extractTranslationKeys(`qweqweq we qwe q 
assert('test')`);
    expect(result.length).to.equal(0);
  });

  it('should extract multiple translation keys', () => {
    const result = Translate.extractTranslationKeys(`
      _t('test');
      _t('test2', 'asd', 'asd');
      _t('test3', '123', '123');`);

    expect(result.length).to.equal(3);
    expect(result[0]).to.equal('test');
    expect(result[1]).to.equal('test2');
    expect(result[2]).to.equal('test3');
  });

  it('should not extract translation key from non-text parameter', () => {
    const result = Translate.extractTranslationKeys('_t(test)');

    expect(result.length).to.equal(0);
  });

  it('should extract multiple translation keys on the same line', () => {
    const result = Translate.extractTranslationKeys(`{_t('Every')} <input 
type="number" min="0" max="23" id="hour" /> {_t('hour(s)')}`);

    expect(result.length).to.equal(2);
    expect(result[0]).to.equal('Every');
    expect(result[1]).to.equal('hour(s)');
  });
});
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Bilaga E: Enhetstester - Inställningar
settings.spec.js
/**
 * File: settings.spec.js
 * Description Unit test for the settings system
 * Date: 2016-04-12
 */
/* eslint no-unused-expressions: 0 */
import { expect } from 'chai';
import Settings from '../../src/api/settings/Settings';
import mockfs from 'mock-fs';
import fs from 'fs';

const settingsCategories = {
  general: {
    title: 'General',
    groups: [
      {
        title: 'Test',
        settings: [
          {
            label: 'Test',
            name: 'test',
            model: 'settings.general.test',
            default: 'asd',
            type: 'input'
          },
          {
            label: 'Number',
            name: 'number',
            model: 'settings.general.number',
            default: 0,
            type: 'input'
          }
        ]
      }
    ]
  }
};

describe('settings', () => {
  it('should create default settings', () => {
    const defaultSettings = Settings.createDefaultSettings(settingsCategories);

    expect(defaultSettings.general).to.exist;
    expect(defaultSettings.general.test).to.exist;
    expect(defaultSettings.general.number).to.exist;
    expect(defaultSettings.general.test).to.equal('asd');
    expect(defaultSettings.general.number).to.equal(0);
  });

  it('system should have correct structure', () => {
    const categories = Settings.categories;

    expect(categories).to.be.a('object');

    Object.keys(categories).forEach(category => {
      const cat = categories[category];
      expect(cat).to.be.a('object');
      expect(cat.title).to.be.a('string');
      expect(cat.groups).to.be.a('array');

      cat.groups.forEach(group => {
        expect(group.title).to.be.a('string');
        expect(group.settings).to.be.a('array');
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        group.settings.forEach(setting => {
          expect(setting.label).to.be.a('string');
          expect(setting.name).to.be.a('string');
          expect(setting.model).to.be.a('string');
          expect(setting.default).to.exist;
          expect(setting.type).to.be.a('string');

          switch (setting.type) {
            case 'editselect':
              expect(setting.options).to.be.a('array');
              break;
            case 'select':
              expect(setting.options).to.be.a('array');
              setting.options.forEach(op => {
                expect(op).to.be.a('object');
                expect(op).to.have.all.keys('value', 'label');
              });
              break;
            default:
              break;
          }
        });
      });
    });
  });

  describe('file system', () => {
    beforeEach(() => {
      // Mock an empty fs
      mockfs({});
    });

    afterEach(() => {
      mockfs.restore();
    });

    it('should create settings file if not exists', () => {
      // Settings file should not exist yet
      expect(() => { fs.accessSync('settings.json'); }).to.throw(Error);

      Settings.init();
      // Settings file should exist after init
      expect(() => { fs.accessSync('settings.json'); }).to.not.throw(Error);
    });

    it('should read settings correctly', () => {
      const defaultSettings = Settings.createDefaultSettings(Settings.categories);
      Settings.init();

      const settings = JSON.parse(fs.readFileSync('settings.json'));
      expect(settings).to.exist;
      // Settings should equal the default settings
      expect(settings).to.deep.equal(defaultSettings);
    });

    it('should write settings correctly', (done) => {
      const defaultSettings = Settings.createDefaultSettings(settingsCategories);
      defaultSettings.general.test = 'changed';

      Settings.writeSettings(defaultSettings, (err) => {
        const settings = JSON.parse(fs.readFileSync('settings.json'));
        expect(err).to.not.exist;
        expect(settings).to.deep.equal(defaultSettings);
        done();
      });
    });
  });
});
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Bilaga F: Enhetstester – 
Automatiska uppdateringar
autoupdate.spec.js
/**
 * File: autoupdate.spec.js
 * Description: Automatic update unit test
 * Date: 2016-05-09
 */
/* eslint no-unused-expressions: 0 */
import { expect } from 'chai';
import * as rendererAutoUpdate from '../../src/api/autoupdate/RendererAutoUpdater';
import * as mainAutoUpdate from '../../src/api/autoupdate/AutoUpdate';
import * as appInfo from '../../src/api/info/AppInfo';
import * as messages from '../../src/api/autoupdate/AutoUpdateMessages';
import { autoUpdater, ipcMain } from 'electron';

describe('autoupdate', () => {
  describe('main', () => {
    it('should construct a correct feed url for the current platform', () => {
      const baseURL = 'http://localhost/update';

      const platform = process.platform;
      const arch = process.arch;
      const version = appInfo.getAppVersion();

      
expect(mainAutoUpdate.constructFeedURL(baseURL)).to.equal(`http://localhost/update/$
{platform}_${arch}/${version}`);
    });

    it('should call electron autoUpdater setfeedURL function on init', () => {
      const baseURL = 'http://localhost/update';

      const platform = process.platform;
      const arch = process.arch;
      const version = appInfo.getAppVersion();

      const expectedResult = `http://localhost/update/${platform}_${arch}/$
{version}`;

      mainAutoUpdate.init(baseURL);

      expect(autoUpdater.setFeedURL.calledWithExactly(expectedResult)).to.be.true;
    });

    it('should register quit and install message on electron ipcMain', () => {
      expect(ipcMain.on.calledWithExactly(messages.AUTO_UPDATE_QUIT_AND_INSTALL, 
autoUpdater.quitAndInstall)).to.be.true;
    });
  });

  describe('renderer', () => {
    it('should register on all events', () => {
      rendererAutoUpdate.registerNotifications(null);

      expect(autoUpdater.on.calledWith('checking-for-update')).to.be.true;
      expect(autoUpdater.on.calledWith('update-available')).to.be.true;
      expect(autoUpdater.on.calledWith('update-not-available')).to.be.true;
      expect(autoUpdater.on.calledWith('update-downloaded')).to.be.true;
    });

    it('should call electron autoUpdater checkForUpdates function', () => {
      rendererAutoUpdate.checkForUpdates();
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      expect(autoUpdater.checkForUpdates.called).to.be.true;
    });
  });
});

2



Utveckling av plattformsoberoende fristående applikationer med webbteknologi
Per Wikman 2016-07-18

Bilaga G: Enhetstester – 
Schemalagda aktiviteter
scheduling.spec.js
/**
 * File: scheduling.spec.js
 * Description: Tests the applications ability to convert schedules to cron format 
using the ScheduleInput component
 * Also makes sure the ScheduleInput reads correctly from state
 * Date: 2016-05-17
 */
/* eslint no-unused-expressions: 0 */
import { expect } from 'chai';
import React from 'react';
import { Provider } from 'react-redux';
import {
  renderIntoDocument,
  scryRenderedDOMComponentsWithTag
} from 'react-addons-test-utils';

import ScheduleInput from '../../src/components/input/schedule/ScheduleInput';
import * as schedulingPolicy from '../../src/api/scheduling/schedulingPolicy';
import { scheduleToCron } from '../../src/api/scheduling/ScheduleCron';

import configureStore from 'redux-mock-store';
import thunk from 'redux-thunk';

function setup(occurrence, initialState, model = 'test.schedule') {
  const storeState = {
    test: {
      schedule: {
        occurrence,
        ...initialState
      }
    }
  };

  const component = renderIntoDocument(
    <Provider store={configureStore([thunk])(storeState)}>
      <ScheduleInput model={model} occurrence={occurrence} />
    </Provider>
  );

  const input = scryRenderedDOMComponentsWithTag(component, 'input');

  return {
    component,
    schedule: storeState.test.schedule,
    input
  };
}

describe('scheduling', () => {
  describe('cron converter from state', () => {
    describe('daily', () => {
      it('should handle schedule', () => {
        const { input, schedule } = setup(schedulingPolicy.DAILY, {
          [schedulingPolicy.DAILY]: {
            time: {
              hour: '12',
              minute: '30'
            }
          }
        });
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        // Daily radio checkbox
        expect(input[0].checked).to.be.true;

        expect(input[5].value).to.equal('12');
        expect(input[6].value).to.equal('30');

        const cron = scheduleToCron(schedule);

        expect(cron).to.equal('0 30 12 * * *');
      });

      it('should handle invalid schedule', () => {
        const { input, schedule } = setup(schedulingPolicy.DAILY, {
          [schedulingPolicy.DAILY]: {
            time: {
              hour: '',
              minute: ''
            }
          }
        });

        // Daily radio checkbox
        expect(input[0].checked).to.be.true;

        expect(input[5].value).to.equal('');
        expect(input[6].value).to.equal('');

        const cron = scheduleToCron(schedule);

        expect(cron).to.equal('0 0 0 * * *');
      });
    });

    describe('weekly', () => {
      it('should handle schedule', () => {
        const { input, schedule } = setup(schedulingPolicy.WEEKLY, {
          [schedulingPolicy.WEEKLY]: {
            time: {
              hour: '12',
              minute: '30'
            },
            week: {
              day: ['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6']
            }
          }
        });

        expect(input[1].checked).to.be.true;

        expect(input[5].value).to.equal('12');
        expect(input[6].value).to.equal('30');

        expect(input[7].checked).to.be.true;
        expect(input[8].checked).to.be.true;
        expect(input[9].checked).to.be.true;
        expect(input[10].checked).to.be.true;
        expect(input[11].checked).to.be.true;
        expect(input[12].checked).to.be.true;
        expect(input[13].checked).to.be.true;

        const cron = scheduleToCron(schedule);

        expect(cron).to.equal('0 30 12 * * 0,1,2,3,4,5,6');
      });

      it('should handle invalid schedule', () => {
        const { input, schedule } = setup(schedulingPolicy.WEEKLY, {
          [schedulingPolicy.WEEKLY]: {
            time: {
              hour: '',
              minute: ''
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            },
            week: {
              day: []
            }
          }
        });

        expect(input[1].checked).to.be.true;

        expect(input[5].value).to.equal('');
        expect(input[6].value).to.equal('');

        expect(input[7].checked).to.be.false;
        expect(input[8].checked).to.be.false;
        expect(input[9].checked).to.be.false;
        expect(input[10].checked).to.be.false;
        expect(input[11].checked).to.be.false;
        expect(input[12].checked).to.be.false;
        expect(input[13].checked).to.be.false;

        const cron = scheduleToCron(schedule);

        expect(cron).to.equal('0 0 0 * * 0');
      });
    });

    describe('monthly', () => {
      it('should handle schedule', () => {
        const { input, schedule } = setup(schedulingPolicy.MONTHLY, {
          [schedulingPolicy.MONTHLY]: {
            time: {
              hour: '12',
              minute: '30'
            },
            month: {
              day: ['1', '2', '30']
            }
          }
        });

        expect(input[2].checked).to.be.true;

        const cron = scheduleToCron(schedule);

        expect(cron).to.equal('0 30 12 1,2,30 * *');
      });

      it('should handle invalid schedule', () => {
        const { input, schedule } = setup(schedulingPolicy.MONTHLY, {
          [schedulingPolicy.MONTHLY]: {
            time: {
              hour: '',
              minute: ''
            },
            month: {
              day: []
            }
          }
        });

        expect(input[2].checked).to.be.true;

        const cron = scheduleToCron(schedule);

        expect(cron).to.equal('0 0 0 0 * *');
      });
    });

    describe('interval', () => {
      it('should handle schedule', () => {
        const { input, schedule } = setup(schedulingPolicy.INTERVAL, {
          [schedulingPolicy.INTERVAL]: {
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            hour: '12',
            minute: '30'
          }
        });

        expect(input[3].checked).to.be.true;

        expect(input[5].value).to.equal('12');
        expect(input[6].value).to.equal('30');

        const cron = scheduleToCron(schedule);

        expect(cron).to.equal('0 */30 */12 * * *');
      });

      it('should handle invalid schedule', () => {
        const { input, schedule } = setup(schedulingPolicy.INTERVAL, {
          [schedulingPolicy.INTERVAL]: {
            hour: '',
            minute: ''
          }
        });

        expect(input[3].checked).to.be.true;

        expect(input[5].value).to.equal('');
        expect(input[6].value).to.equal('');

        const cron = scheduleToCron(schedule);

        expect(cron).to.equal('0 */0 */0 * * *');
      });
    });

    describe('none', () => {
      it('should handle selected', () => {
        const { input, schedule } = setup(schedulingPolicy.NONE, {
          [schedulingPolicy.NONE]: {}
        });

        expect(input[4].checked).to.be.true;

        const cron = scheduleToCron(schedule);

        expect(cron).to.equal('0 0 0 0 0 0');
      });
    });
  });
});

ScheduleInput.spec.js
/**
 * File: ScheduleInput.js
 * Description: Unit tests for the ScheduleInput input component and other scheduling
input components
 * Date: 2016-05-10
 */
/* eslint no-unused-expressions: 0 */
import { expect } from 'chai';
import React from 'react';
import { Provider } from 'react-redux';
import {
  renderIntoDocument,
  scryRenderedDOMComponentsWithTag,
  scryRenderedComponentsWithType,
  findRenderedComponentWithType,
  Simulate
} from 'react-addons-test-utils';
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import { actions } from 'react-redux-form';

import DailySchedule from '../../src/components/input/schedule/day/DailySchedule';
import IntervalSchedule from 
'../../src/components/input/schedule/interval/IntervalSchedule';
import MonthlySchedule from 
'../../src/components/input/schedule/month/MonthlySchedule';
import TimePicker from '../../src/components/input/schedule/time/TimePicker';
import WeeklySchedule from '../../src/components/input/schedule/week/WeeklySchedule';
import WeekPicker from '../../src/components/input/schedule/week/WeekPicker';
import ScheduleInput from '../../src/components/input/schedule/ScheduleInput';
import MonthPicker from '../../src/components/input/schedule/month/MonthPicker';

import * as schedulingPolicy from '../../src/api/scheduling/SchedulingPolicy';

import configureStore from 'redux-mock-store';
import thunk from 'redux-thunk';

const mockStore = configureStore([thunk])();

function setup(component) {
  const renderComponent = renderIntoDocument(
    <Provider store={mockStore}>
      {component}
    </Provider>
    );

  const input = scryRenderedDOMComponentsWithTag(renderComponent, 'input');
  const label = scryRenderedDOMComponentsWithTag(renderComponent, 'label');

  return {
    renderComponent,
    input,
    label
  };
}

describe('scheduling', () => {
  beforeEach(() => {
    mockStore.clearActions();
  });

  describe('TimePicker', () => {
    it('should render correctly', () => {
      const { input } = setup(<TimePicker model="test.time" />);

      expect(input.length).to.equal(2);

      input.forEach(i => {
        expect(i.type).to.equal('number');
      });

      expect(input[0].getAttribute('min')).to.equal('0');
      expect(input[1].getAttribute('min')).to.equal('0');

      expect(input[0].getAttribute('max')).to.equal('23');
      expect(input[1].getAttribute('max')).to.equal('59');
    });

    it('should change values', () => {
      const { input } = setup(<TimePicker model="test.time" />);

      Simulate.change(input[0]);
      Simulate.change(input[1]);

      const storeActions = mockStore.getActions();

      expect(storeActions[0]).to.deep.equal(actions.change('test.time.hour', ''));
      expect(storeActions[1]).to.deep.equal(actions.change('test.time.minute', ''));
    });
  });
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  describe('WeekPicker', () => {
    it('should render correctly', () => {
      const { input, label } = setup(<WeekPicker model="test.week" />);

      expect(input.length).to.equal(7);
      expect(label.length).to.equal(7);

      input.forEach((i, n) => {
        expect(i.type).to.equal('checkbox');
        expect(i.value).to.equal(n.toString());
      });

      expect(input[0].id).to.equal('mon');
      expect(input[1].id).to.equal('tue');
      expect(input[2].id).to.equal('wed');
      expect(input[3].id).to.equal('thu');
      expect(input[4].id).to.equal('fri');
      expect(input[5].id).to.equal('sat');
      expect(input[6].id).to.equal('sun');

      expect(label[0].textContent).to.equal('Monday');
      expect(label[1].textContent).to.equal('Tuesday');
      expect(label[2].textContent).to.equal('Wednesday');
      expect(label[3].textContent).to.equal('Thursday');
      expect(label[4].textContent).to.equal('Friday');
      expect(label[5].textContent).to.equal('Saturday');
      expect(label[6].textContent).to.equal('Sunday');

      expect(label[0].htmlFor).to.equal('mon');
      expect(label[1].htmlFor).to.equal('tue');
      expect(label[2].htmlFor).to.equal('wed');
      expect(label[3].htmlFor).to.equal('thu');
      expect(label[4].htmlFor).to.equal('fri');
      expect(label[5].htmlFor).to.equal('sat');
      expect(label[6].htmlFor).to.equal('sun');
    });

    it('should handle input changes', () => {
      const { input } = setup(<WeekPicker model="test.week" />);

      input.forEach(i => {
        Simulate.change(i);
      });

      expect(mockStore.getActions().length).to.equal(7);

      mockStore.getActions().forEach((a, n) => {
        expect(a.type).to.equal('rrf/change');
        expect(a.model).to.equal('test.week.day[]');
        expect(a.multi).to.equal(true);
        expect(a.value[0]).to.equal(n.toString());
      });
    });
  });

  describe('MonthPicker', () => {
    it('should render correctly', () => {
      const { input, label } = setup(<MonthPicker model="test.month" />);

      expect(input.length).to.equal(31);
      expect(label.length).to.equal(31);

      input.forEach((i, n) => {
        const day = (n + 1).toString();

        expect(i.type).to.equal('checkbox');
        expect(i.value).to.equal(day);
        expect(i.id).to.equal(`day${day}`);
      });

      label.forEach((l, n) => {
        const day = (n + 1).toString();
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        expect(l.htmlFor).to.equal(`day${day}`);
        expect(l.textContent).to.equal(day);
      });
    });

    it('should handle input changes', () => {
      const { input } = setup(<MonthPicker model="test.month" />);

      input.forEach(i => {
        Simulate.change(i);
      });

      expect(mockStore.getActions().length).to.equal(31);

      mockStore.getActions().forEach((a, n) => {
        expect(a.type).to.equal('rrf/change');
        expect(a.model).to.equal('test.month.day[]');
        expect(a.multi).to.equal(true);
        expect(a.value[0]).to.equal((n + 1));
      });
    });
  });

  describe('IntervalSchedule', () => {
    it('should render correctly', () => {
      const { input, label } = setup(<IntervalSchedule model="test.interval" />);

      expect(input.length).to.equal(2);
      expect(label.length).to.equal(2);

      expect(label[0].textContent).to.equal('Every  hour(s)');
      expect(label[1].textContent).to.equal('Every  minute(s)');

      expect(label[0].htmlFor).to.equal('hour');
      expect(label[1].htmlFor).to.equal('minute');

      expect(input[0].type).to.equal('number');
      expect(input[1].type).to.equal('number');

      expect(input[0].id).to.equal('hour');
      expect(input[1].id).to.equal('minute');

      expect(input[0].getAttribute('min')).to.equal('0');
      expect(input[1].getAttribute('min')).to.equal('0');

      expect(input[0].getAttribute('max')).to.equal('23');
      expect(input[1].getAttribute('max')).to.equal('59');
    });

    it('should handle input changes', () => {
      const { input } = setup(<IntervalSchedule model="test.interval" />);

      input.forEach(i => {
        Simulate.change(i);
      });

      const storeActions = mockStore.getActions();

      expect(storeActions.length).to.equal(2);

      expect(storeActions[0]).to.deep.equal(actions.change('test.interval.hour', 
''));
      expect(storeActions[1]).to.deep.equal(actions.change('test.interval.minute', 
''));
    });
  });

  describe('DailySchedule', () => {
    it('should render correctly', () => {
      const { renderComponent } = setup(<DailySchedule model="test.daily" />);
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      const timePicker = findRenderedComponentWithType(renderComponent, TimePicker);

      expect(timePicker).to.exist;
      expect(timePicker.props.model).to.equal('test.daily.time');
    });
  });

  describe('WeeklySchedule', () => {
    it('should render correctly', () => {
      const { renderComponent } = setup(<WeeklySchedule model="test.weekly" />);

      const timePicker = findRenderedComponentWithType(renderComponent, TimePicker);
      const weekPicker = findRenderedComponentWithType(renderComponent, WeekPicker);

      expect(timePicker).to.exist;
      expect(weekPicker).to.exist;

      expect(timePicker.props.model).to.equal('test.weekly.time');
      expect(weekPicker.props.model).to.equal('test.weekly.week');
    });
  });

  describe('MonthlySchedule', () => {
    it('should render correctly', () => {
      const { renderComponent } = setup(<MonthlySchedule model="test.monthly" />);

      const timePicker = findRenderedComponentWithType(renderComponent, TimePicker);
      const monthPicker = findRenderedComponentWithType(renderComponent, 
MonthPicker);

      expect(timePicker).to.exist;
      expect(monthPicker).to.exist;

      expect(timePicker.props.model).to.equal('test.monthly.time');
      expect(monthPicker.props.model).to.equal('test.monthly.month');
    });
  });

  describe('ScheduleInput', () => {
    it('should render correctly', () => {
      const { renderComponent } = setup(<ScheduleInput model="test.schedule" 
occurrence={schedulingPolicy.NONE} />);

      const input = scryRenderedDOMComponentsWithTag(renderComponent, 'input');
      const label = scryRenderedDOMComponentsWithTag(renderComponent, 'label');

      expect(input.length).to.equal(5);
      expect(label.length).to.equal(5);

      input.forEach(i => {
        expect(i.type).to.equal('radio');
        expect(i.name).to.equal('test.schedule.occurrence');
      });

      expect(input[0].id).to.equal('daily');
      expect(label[0].htmlFor).to.equal('daily');

      expect(input[1].id).to.equal('weekly');
      expect(label[1].htmlFor).to.equal('weekly');

      expect(input[2].id).to.equal('monthly');
      expect(label[2].htmlFor).to.equal('monthly');

      expect(input[3].id).to.equal('interval');
      expect(label[3].htmlFor).to.equal('interval');

      expect(input[4].id).to.equal('none');
      expect(label[4].htmlFor).to.equal('none');

      expect(label[0].textContent).to.equal('Daily');
      expect(label[1].textContent).to.equal('Weekly');
      expect(label[2].textContent).to.equal('Monthly');
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      expect(label[3].textContent).to.equal('Interval');
      expect(label[4].textContent).to.equal('None');

      expect(input[0].value).to.equal(schedulingPolicy.DAILY);
      expect(input[1].value).to.equal(schedulingPolicy.WEEKLY);
      expect(input[2].value).to.equal(schedulingPolicy.MONTHLY);
      expect(input[3].value).to.equal(schedulingPolicy.INTERVAL);
      expect(input[4].value).to.equal(schedulingPolicy.NONE);
    });

    it('should render a daily schedule input', () => {
      const { renderComponent } = setup(<ScheduleInput model="test.schedule" 
occurrence={schedulingPolicy.DAILY} />);

      const dailySchedule = findRenderedComponentWithType(renderComponent, 
DailySchedule);

      expect(dailySchedule).to.exist;
      expect(dailySchedule.props.model).to.equal(`test.schedule.$
{schedulingPolicy.DAILY}`);
    });

    it('should render a weekly schedule input', () => {
      const { renderComponent } = setup(<ScheduleInput model="test.schedule" 
occurrence={schedulingPolicy.WEEKLY} />);

      const weeklySchedule = findRenderedComponentWithType(renderComponent, 
WeeklySchedule);

      expect(weeklySchedule).to.exist;
      expect(weeklySchedule.props.model).to.equal(`test.schedule.$
{schedulingPolicy.WEEKLY}`);
    });

    it('should render a monthly schedule input', () => {
      const { renderComponent } = setup(<ScheduleInput model="test.schedule" 
occurrence={schedulingPolicy.MONTHLY} />);

      const monthlySchedule = findRenderedComponentWithType(renderComponent, 
MonthlySchedule);

      expect(monthlySchedule).to.exist;
      expect(monthlySchedule.props.model).to.equal(`test.schedule.$
{schedulingPolicy.MONTHLY}`);
    });

    it('should render a interval schedule input', () => {
      const { renderComponent } = setup(<ScheduleInput model="test.schedule" 
occurrence={schedulingPolicy.INTERVAL} />);

      const intervalSchedule = findRenderedComponentWithType(renderComponent, 
IntervalSchedule);

      expect(intervalSchedule).to.exist;
      expect(intervalSchedule.props.model).to.equal(`test.schedule.$
{schedulingPolicy.INTERVAL}`);
    });

    it('should handle input changes', () => {
      const { renderComponent } = setup(<ScheduleInput model="test.schedule" 
occurrence={schedulingPolicy.NONE} />);

      const input = scryRenderedDOMComponentsWithTag(renderComponent, 'input');

      input.forEach(i => {
        Simulate.change(i);
      });

      const storeActions = mockStore.getActions();

      expect(storeActions.length).to.equal(5);
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expect(storeActions[0]).to.deep.equal(actions.change('test.schedule.occurrence', 
schedulingPolicy.DAILY));
      
expect(storeActions[1]).to.deep.equal(actions.change('test.schedule.occurrence', 
schedulingPolicy.WEEKLY));
      
expect(storeActions[2]).to.deep.equal(actions.change('test.schedule.occurrence', 
schedulingPolicy.MONTHLY));
      
expect(storeActions[3]).to.deep.equal(actions.change('test.schedule.occurrence', 
schedulingPolicy.INTERVAL));
      
expect(storeActions[4]).to.deep.equal(actions.change('test.schedule.occurrence', 
schedulingPolicy.NONE));
    });
  });
});

scheduledUpload.spec.js
/**
 * File: scheduledUpload.spec.js
 * Description: Tests the scheduled upload function
 * Date: 2016-05-18
 */
/* eslint no-unused-expressions: 0 */
import fs from 'fs';

import { expect } from 'chai';
import { scheduledUpload } from '../../src/api/upload/ScheduledUpload';
import mockfs from 'mock-fs';

class MockUploadService {
  constructor(failNum = 0) {
    this.failNum = failNum;
    this.failed = 0;
  }

  upload(f, b64, callback) {
    if (this.failed < this.failNum) {
      callback(false, 'fail');
      this.failed++;
    } else {
      callback(true, 'ok');
    }
  }
}

describe('scheduling', () => {
  describe('scheduledUpload', () => {
    beforeEach(() => {
      mockfs({
        'files': {
          'anotherdir': {},
          'file1.txt': 'Hello',
          'file2.txt': 'Hello'
        },
        'uploaded': {

        }
      });
    });

    afterEach(mockfs.restore);

    it('should reject faulty source directory', () => {
      return expect(scheduledUpload('asd', 'dsa', new 
MockUploadService())).to.be.rejected;
    });
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    it('should reject faulty destination directory', () => {
      return expect(scheduledUpload('files', 'asd', new 
MockUploadService())).to.be.rejected;
    });

    it('should upload files', () => {
      return expect(scheduledUpload('files', 'uploaded', new 
MockUploadService())).to.become([
        { file: 'file1.txt', uploaded: true, status: 'ok' },
        { file: 'file2.txt', uploaded: true, status: 'ok' }
      ]);
    });

    it('should handle upload failure', () => {
      return expect(scheduledUpload('files', 'uploaded', new 
MockUploadService(1))).to.become([
        { file: 'file1.txt', uploaded: false, status: 'fail' },
        { file: 'file2.txt', uploaded: true, status: 'ok' }
      ]);
    });

    it('should move files on successful upload', (done) => {
      scheduledUpload('files', 'uploaded', new MockUploadService()).then((result) => 
{
        try {
          expect(fs.readdirSync('files')).to.deep.equal(['anotherdir']);
          expect(fs.readdirSync('uploaded')).to.deep.equal(['file1.txt', 
'file2.txt']);
        } catch (e) {
          done(e);
          return;
        }
        done();
      }, (error) => {
        done(Error(error));
      });
    });

    it('should not move files on failed upload', (done) => {
      scheduledUpload('files', 'uploaded', new MockUploadService(1)).then((result) =>
{
        try {
          expect(fs.readdirSync('files')).to.deep.equal(['anotherdir', 'file1.txt']);
          expect(fs.readdirSync('uploaded')).to.deep.equal(['file2.txt']);
        } catch (e) {
          done(e);
          return;
        }
        done();
      }, (error) => {
        done(Error(error));
      });
    });
  });
});

11



Utveckling av plattformsoberoende fristående applikationer med webbteknologi
Per Wikman 2016-07-18

Bilaga H: Verktyg
Konfigurationsfil för ESLint
{
  "parser": "babel-eslint",
  "extends": "airbnb",
  "env": {
    "browser": true,
    "mocha": true,
    "node": true
  },
  "rules": {
    "react/jsx-uses-react": 2,
    "react/jsx-uses-vars": 2,
    "react/react-in-jsx-scope": 2,
    "no-var": 0,
    "vars-on-top": 0,
    "comma-dangle": 0,
    "no-use-before-define": 0
  },
  "plugins": [
    "react"
  ]
}

electron-mock.js
/**
 * File: mockelectron.js
 * Description: Object meant to be used to mock electron module
 * Date: 2016-05-09
 */
import { spy } from 'sinon';

const autoUpdater = {
  setFeedURL: spy(),
  quitAndInstall: spy(),
  checkForUpdates: spy(),
  on: spy()
};

const ipcMain = {
  on: spy()
};

export default {
  autoUpdater,
  ipcMain,

  remote: {
    autoUpdater
  }
};
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Bilaga I: Resultat från körning av 
enhetstester
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Windows 10 Pro, 64-bit

2

Actions
Fil Antal tester Antal godkända Antal underkända
cardreader.spec.js 3 3 0
file.spec.js 10 10 0
localization.spec.js 4 4 0
login.spec.js 2 2 0
notification.spec.js 4 4 0
rss.spec.js 6 6 0
scheduling.spec.js 5 5 0
uploadprogress.spec.js 1 1 0

35 35 0

Reducers
Fil Antal tester Antal godkända Antal underkända
cardreader.spec.js 3 3 0
file.spec.js 8 8 0
localization.spec.js 3 3 0
login.spec.js 4 4 0
notification.spec.js 4 4 0
rss.spec.js 5 5 0
scheduling.spec.js 5 5 0
uploadprogress.spec.js 3 3 0

35 35 0

Komponenter
Fil Antal tester Antal godkända Antal underkända
CardReaderWidget.spec.js 4 4 0
EditableSelect.spec.js 2 2 0
ElectronDir.spec.js 1 1 0
FileList.spec.js 2 2 0
LoginForm.spec.js 3 3 0
MainMenu.spec.js 7 7 0
NavigationBar.spec.js 1 1 0
NavigationButton.spec.js 3 3 0
Notification.spec.js 4 4 0
NotificationStack.spec.js 4 4 0
ProgressBar.spec.js 5 5 0
RSSTicker.spec.js 4 4 0
ScheduleInput.spec.js 17 17 0
SettingsForm.spec.js 3 3 0
SettingsGroup.spec.js 1 1 0
SettingsItem.spec.js 6 6 0
UploadProgress.spec.js 1 1 0

68 68 0
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Ubuntu 14.04, 64-bit

3

Automatiska uppdateringar
Fil Antal tester Antal godkända Antal underkända
autoupdate.spec.js 5 5 0

5 5 0

Inställningar
Fil Antal tester Antal godkända Antal underkända
settings.spec.js 5 5 0

5 5 0

Schemalagda aktiviteter
Fil Antal tester Antal godkända Antal underkända
scheduling.spec.js 9 9 0

9 9 0

Sammanfattning Antal tester Antal godkända Antal underkända
Totalt: 179 179 0

Schemalagd uppladdning
Fil Antal tester Antal godkända Antal underkända
scheduledUpload.spec.js 6 6 0

6 6 0

Flerspråksstöd
Fil Antal tester Antal godkända Antal underkända
localize.spec.js 10 10 0
translate.spec.js 6 6 0

16 16 0
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4

Actions
Fil Antal tester Antal godkända Antal underkända
cardreader.spec.js 3 3 0
file.spec.js 10 10 0
localization.spec.js 4 4 0
login.spec.js 2 2 0
notification.spec.js 4 4 0
rss.spec.js 6 6 0
scheduling.spec.js 5 5 0
uploadprogress.spec.js 1 1 0

35 35 0

Reducers
Fil Antal tester Antal godkända Antal underkända
cardreader.spec.js 3 3 0
file.spec.js 8 8 0
localization.spec.js 3 3 0
login.spec.js 4 4 0
notification.spec.js 4 4 0
rss.spec.js 5 5 0
scheduling.spec.js 5 5 0
uploadprogress.spec.js 3 3 0

35 35 0

Komponenter
Fil Antal tester Antal godkända Antal underkända
CardReaderWidget.spec.js 4 4 0
EditableSelect.spec.js 2 2 0
ElectronDir.spec.js 1 1 0
FileList.spec.js 2 2 0
LoginForm.spec.js 3 3 0
MainMenu.spec.js 7 7 0
NavigationBar.spec.js 1 1 0
NavigationButton.spec.js 3 3 0
Notification.spec.js 4 4 0
NotificationStack.spec.js 4 4 0
ProgressBar.spec.js 5 5 0
RSSTicker.spec.js 4 4 0
ScheduleInput.spec.js 17 17 0
SettingsForm.spec.js 3 3 0
SettingsGroup.spec.js 1 1 0
SettingsItem.spec.js 6 6 0
UploadProgress.spec.js 1 1 0

68 68 0
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Mac OS X El Capitan 10.11.4, 64-bit

5

Automatiska uppdateringar
Fil Antal tester Antal godkända Antal underkända
autoupdate.spec.js 5 5 0

5 5 0

Flerspråksstöd
Fil Antal tester Antal godkända Antal underkända
localize.spec.js 10 10 0
translate.spec.js 6 6 0

16 16 0

Inställningar
Fil Antal tester Antal godkända Antal underkända
settings.spec.js 5 5 0

5 5 0

Schemalagda aktiviteter
Fil Antal tester Antal godkända Antal underkända
scheduling.spec.js 9 9 0

9 9 0

Schemalagd uppladdning
Fil Antal tester Antal godkända Antal underkända
scheduledUpload.spec.js 6 6 0

6 6 0

Sammanfattning Antal tester Antal godkända Antal underkända
Totalt: 179 179 0
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6

Actions
Fil Antal tester Antal godkända Antal underkända
cardreader.spec.js 3 3 0
file.spec.js 10 10 0
localization.spec.js 4 4 0
login.spec.js 2 2 0
notification.spec.js 4 4 0
rss.spec.js 6 6 0
scheduling.spec.js 5 5 0
uploadprogress.spec.js 1 1 0

35 35 0

Reducers
Fil Antal tester Antal godkända Antal underkända
cardreader.spec.js 3 3 0
file.spec.js 8 8 0
localization.spec.js 3 3 0
login.spec.js 4 4 0
notification.spec.js 4 4 0
rss.spec.js 5 5 0
scheduling.spec.js 5 5 0
uploadprogress.spec.js 3 3 0

35 35 0

Komponenter
Fil Antal tester Antal godkända Antal underkända
CardReaderWidget.spec.js 4 4 0
EditableSelect.spec.js 2 2 0
ElectronDir.spec.js 1 1 0
FileList.spec.js 2 2 0
LoginForm.spec.js 3 3 0
MainMenu.spec.js 7 7 0
NavigationBar.spec.js 1 1 0
NavigationButton.spec.js 3 3 0
Notification.spec.js 4 4 0
NotificationStack.spec.js 4 4 0
ProgressBar.spec.js 5 5 0
RSSTicker.spec.js 4 4 0
ScheduleInput.spec.js 17 17 0
SettingsForm.spec.js 3 3 0
SettingsGroup.spec.js 1 1 0
SettingsItem.spec.js 6 6 0
UploadProgress.spec.js 1 1 0

68 68 0
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7

Automatiska uppdateringar
Fil Antal tester Antal godkända Antal underkända
autoupdate.spec.js 5 5 0

5 5 0

Flerspråksstöd
Fil Antal tester Antal godkända Antal underkända
localize.spec.js 10 10 0
translate.spec.js 6 6 0

16 16 0

Inställningar
Fil Antal tester Antal godkända Antal underkända
settings.spec.js 5 5 0

5 5 0

Schemalagda aktiviteter
Fil Antal tester Antal godkända Antal underkända
scheduling.spec.js 9 9 0

9 9 0

Schemalagd uppladdning
Fil Antal tester Antal godkända Antal underkända
scheduledUpload.spec.js 6 6 0

6 6 0

Sammanfattning Antal tester Antal godkända Antal underkända
Totalt: 179 179 0
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Bilaga J: Sammanfattning av 
testfiler
Actions

Listan nedan sammanfattar  de enhetstester  som testar  applikationens actions
och action creators. Dessa kan ses i full detalj i bilaga A.

• cardreader.spec.js
Testar de actions som förändrar tillståndet för uppdatering av status för
kortläsaren. Förlopp, statusmeddelande och återställning av förlopp.

• file.spec.js
Testar de actions som påverkar den interna fillistan i applikationen. Här
testas funktioner som skapar actions för att lägga till en fil i listan, ta
bort  markerade filer  i  listan,  ta bort  alla filer  i listan,  markera filer  i
listan samt lägga till alla filer från en mapp från ett simulerat filsystem
med  mockfs.  Den  testar  även  actions  som  sätter  en  fils
uppladdningsstatus.

• localization.spec.js
Testar  de  actions  som  förändrar  tillståndet  för  flerspråksstödet  i
applikationen. Det testar så att korrekt actions skapas när applikationen
laddar in nya översättningskartor och byter språk.

• login.spec.js
Testar  actions  som  påverkar  synligheten  av  inloggningsfönstret  vid
uppladdning av filer.

• rss.spec.js
Testar  actions  som  berör  en  inbyggd  RSS-läsare.  Här  testas  så  att
korrekt actions skapas när applikationen lägger till en RSS-ström, lägger
till artiklar från en RSS-ström, byter titel på en RSS-ström samt sätter
felmeddelande om ett fel uppstår. Biblioteket nock används för att låtsas
att applikationen hämtar en RSS-ström från en server.

• uploadprogress.spec.js
Testar  actions  som  påverkar  synligheten  av  ett  fönster  som  visar
uppladdningsförlopp vid uppladdning av filer

• notification.spec.js
Testar actions för att lägga till och ta bort notifieringar i applikationens
tillstånd. Testar även så att applikationen kan lägga till en notifiering och
sedan ta bort den efter ett antal millisekunder.
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• scheduling.spec.js
Testar actions för att lägga till, ta bort, starta och stoppa schemalagda
aktiviteter i applikationen.

Reducers

Listan nedan sammanfattar de enhetstester som testar applikationens förmåga
att ändra tillstånd i dess reducers baserat på de actions som skickas in. Dessa
kan ses i full detalj i bilaga B.

• cardreader.spec.js
Testar så att applikationen svarar med korrekt tillstånd för actions som
berör  förändring  i  status  för  kortläsaren.  Det  innebär  dess  förlopp,
statusmeddelande och återställning av förlopp.

• file.spec.js
Testar så att applikationen svarar med korrekt tillstånd för actions som
berör förändring av den interna fillistan. Det innebär tillägg av nya filer,
borttagning av alla filer, borttagning av markerade filer, markering av
filer samt sätta korrekt uppladdningsstatus av filer.

• localization.spec.js
Testar så att applikationen svarar med korrekt tillstånd för actions som
berör  förändring  av  flerspråksstödet.  Det  innebär  tillägg  av  nya
översättningskartor samt förändring av nuvarande språk.

• login.spec.js
Testar så att applikationen svarar med korrekt tillstånd för actions som
påverkar synligheten av ett inloggningsfönster vid uppladdning av filer.

• rss.spec.js
Testar så att applikationen svarar med korrekt tillstånd för actions som
påverkar hantering av RSS-strömmar. Det innebär tillägg av artiklar från
RSS-strömmar, sätta titel på en RSS-ström, återställning av RSS-ström
samt hantering av felmeddelande.

• uploadprogress.spec.js
Testar så att applikationen svarar med korrekt tillstånd för actions som
påverkar synligheten av ett fönster som visar uppladdningsförlopp vid
uppladdning av filer.  

• notification.spec.js
Testar så att applikationen svarar med korrekt tillstånd för actions som
lägger till och tar bort notifieringar från dess tillstånd. Kontrollerar även
så att notifieringar får rätt ordning när de läggs till.
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• scheduling.spec.js
Testar så att applikationen svarar med korrekt tillstånd för actions som
lägger till, tar bort, startar och stannar schemalagda aktiviteter.

Presentationskomponenter

Listan  nedan  sammanfattar  de  enhetstester  som  testar  applikationens
presentationskomponenter. Dessa kan ses i full detalj i bilaga C.

• CardReaderWidget.spec.js
Komponenten  CardReaderWidget  ansvarar  för  att  visa  kortläsarens
nuvarande status. Testet testar så att komponenten ritas ut korrekt samt
att det går att klicka på en knapp för att återställa kortläsaren vid fel.

• EditableSelect.spec.js
Testar den specialiserade inmatningskomponenten EditableSelect. Den
ska  fungera  som  en  select  men  med  ett  inmatningsfält  för  ett  eget
alternativ.

• ElectronDir.spec.js
Testar den specialiserade inmatningskomponenten ElectronDir så att den
ritar ut ett inmatningsfält som endast går att läsa samt en knapp för att
välja en sökväg.

• FileList.spec.js
Testar den interna fillistan så att den kan ritas ut korrekt samt en eller
flera filer och att dem går att markera.

• LoginForm.spec.js
Testar inloggningsfönstret som visas innan uppladdning av filer sker så
att  den  ritas  ut  korrekt  och  att  den  skickar  vidare  inmatad
inloggningsinformation i inmatningsfälten när formuläret skickas in.

• MainMenu.spec.js
Testar  applikationens  huvudmeny så  att  den  ritar  ut  korrekt  knappar
samt att de går att klicka på.

• NavigationBar.spec.js
Testar så att navigationsfältet som komponenten MainMenu bygger på
ritar  ut  dels  sig  själv  men  även  sina  barn  korrekt.  Barnen  till
NavigationBar-komponenten är NavigationButton.

• NavigationButton.spec.js
Kontrollerar så att NavigationButton-komponenter ritas ut korrekt, både
normalt och när de är avslagna och att det går att klicka på dem knappar
som de innehåller.
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• ProgressBar.spec.js
Kontrollerar så att en ProgressBar-komponent använt för att visa förlopp
från 0% till 100% renderas ut korrekt i form av en horisontell stapel.
Stapelns bredd beräknas utifrån attribut som skickas in i komponenten.
Dessa testas så att de inte över- eller underskrider 0 och 100%.

• RSSTicker.spec.js
Testar  den  komponent  som  ansvarar  för  att  visa  en  RSS-ström  i
applikationen så att den kan rendera ut artiklar, att det går att klicka på
dem samt att den kallar på en funktion för att hämta nya artiklar när den
ritas ut för första gången.

• SettingsForm.spec.js
Testar SettingsForm-komponent använt i inställningssystemet så att den
ritas ut korrekt samt att det går att klicka på återställningsknapparna.

• SettingsGroup.spec.js
Testar komponenten SettingsGroup använt i inställningssystemet så att
den ritar ut en kategori med inställningar korrekt.

• SettingsItem.spec.js
Testar  komponenten  SettingsItem använt  i  inställningssystemet  så  att
den ritar ut korrekt inmatningstyp inskickat i dess attribut (type) samt att
den i övrigt ritas ut korrekt.

• UploadProgress.spec.js
Testar  komponenten  UploadProgress  som  är  ett  fönster  som  visar
förlopp av uppladdade filer så att det ritar ut korrekt förlopp beroende på
de attribut som skickas in.

• Notification.spec.js
Testar så att komponenten Notification har korrekt struktur när den ritas
ut  och så att  den klarar  av att  skriva ett  meddelande skickat  som en
attribut.

• NotificationStack.spec.js
Testar  så  att  komponenten  NotificationStack  ritar  ut  en  eller  flera
Notification-komponenter med korrekta attribut.

Flerspråksstöd

Listan  nedan  sammanfattar  de  enhetstester  som  testar  applikationens
flerspråksstöd. Dessa kan ses i full detalj i bilaga D.

• localize.spec.js
Testar så att en komponent skapad med ”localize”-funktionen översätter
all översättbar text till olika språk och att den oöversatta texten visas om
en översättning inte existerar. LocalizationProvider-komponenten testas
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även här så att översättningskartor skickas vidare till de komponenter
som behöver dem.

• translate.spec.js
Kontrollerar  att  verktyget  för  att  extrahera  översättbar  text  fungerar
korrekt.

Inställningar

Listan  nedan  sammanfattar  de  enhetstester  som  testar  applikationens
inställningssystem. Dessa kan ses i full detalj i bilaga E.

• settings.spec.js
Kontrollerar att inställningsobjektet har korrekt struktur, vilket är viktigt
så att menyer kan genereras korrekt. Kontrollerar även så att 
standardinställningar skapas med korrekt struktur, att inställningsfil 
skapas om en sådan inte finns och att inställningsfilen kan skrivas och 
läsas till och från filsystemet i JSON-format.

Automatiska uppdateringar

Listan nedan sammanfattar de enhetstester som testar applikationens integration
av automatiska uppdateringar genom Electrons autoUpdater-modul. Dessa kan
ses i full detalj i bilaga F.

• autoupdate.spec.js
Kontrollerar så att korrekt URL för uppdateringsservern skapas och att 
applikationen kallar på autoUpdater-modulens setFeedURL-funktion 
med denna URL. 

Detta sker genom att registrera spionfunktioner i ett mockat Electron-
objekt skapat specifikt för testning. Detta kan ses i filen ”electron-
mock.js” i bilaga G. När man i ett test bland annat importerar modulen 
autoUpdater från Electron så är det från det här objektet modulen 
hämtas ifrån. Med hjälp av spionfunktioner är det möjligt att bland annat
ta reda på med vilka parametrar de har kallats på.

Den kontrollerar även så att applikationen registrerar sig på de händelser
som autoUpdater-modulen orsakar i ”renderer”-processen och att den 
kallar på autoUpdater-modulens checkForUpdates-funktion när 
applikationen letar efter uppdateringar.

Schemalagda aktiviteter och uppladdningar

Listan nedan sammanfattar de enhetstester som testar applikationens integration
av  schemalagda  aktiviteter  som  används  i  funktionen  schemalagda
uppladdningar. Dessa kan ses i full detalj i bilaga G.
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• scheduling.spec.js
Testar  applikationens  förmåga  att  förvandla  ett  aktivitetsschema  i
applikationens tillstånd till en cron-kompatibel sträng. Testar även så att
ScheduleInput-komponenten speglar aktivitetsschemat till viss del.

• ScheduleInput.spec.js
Testar  komponenterna  TimePicker,  WeekPicker,  MonthPicker,
IntervalSchedule,  DailySchedule,  WeeklySchedule,  MonthlySchedule
och ScheduleInput så att de ritas ut enligt specifikation och uppdaterar
korrekt tillstånd i applikationen när deras inmatningsfält ändras.

• scheduledUpload.js
Testar funktionen scheduledUpload med mockfs som filsystem samt en
simulerad  uppladdningsservice.  Funktionen  testas  så  att  den  hanterar
felaktiga sökvägar,  ger ett korrekt resultat  vid lyckad och misslyckad
uppladdning samt flyttar uppladdade filer till en målmapp.
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