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Sammanfattning
Mobilapplikationsutveckling och testning innebär en större utmaning än
traditionell mjukvaruutveckling eftersom hänsyn måste tas till ett stort
antal enheter, alla med unik hårdvara, skärmstorlek och operativsystem.
Mjukvarutestning utgör en viktig och stor del av utvecklingen av
applikationer där majoriteten av testerna idag genomförs manuellt. Detta
är tidskrävande och ekonomiskt kostsamt. Syftet med detta
examensarbete är därför att undersöka nuvarande testprocess hos
företaget Dewire och hitta möjliga förbättringar genom att införa
automatiserade
tester
för
mobilplattformen
Android.
Automatiseringsverktygen Appium och Espresso utvärderas i
kombination med befintliga system som Jenkins som redan används i
Dewires agila arbetssätt. Under examensarbetet har en testmiljö
implementerats som ett sätt för visa att konceptet fungerar, där tester körs
på en testenhet i samband med att applikationen byggs. Testfall från
pågående utvecklingsprojekt har implementerats och resultaten av denna
automatisering har utvärderats. Examensarbetet har visat att verktyget
Espresso tillsammans med en Jenkins byggserver har stor potential att
effektivisera och minska manuellt testande. Arbetet visar också att
testautomatisering bör implementeras från projektstart och att tester
aktivt underhålls under utvecklingen för att vara lönsamt. Resultatet
visar samtidigt att testautomatisering till en början innebär en väsentlig
tidsinvestering innan tid och pengar kan sparas.
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Abstract
Mobile application development and testing involves even greater
challenges than traditional software development, given that the large
number of existing devices, each with unique hardware configuration
and operating system needs to be considered. Software testing constitutes
a big and important part of development, where the majority of the tests
are performed manually. This is time consuming and expensive. The
purpose of this thesis project is therefor to examine the current test
process at the company Dewire, in an effort to find ways to improve it by
introducing automated tests for the Android mobile platform. The
automation frameworks Appium and Espresso will be evaluated and
combined with existing systems like Jenkins that already applied in
Dewires agile work procedure. A test environment been implemented
during this thesis project as a proof of concept, where tests are run on a
real device as the application is being built. Test cases from an ongoing
development project has been implemented and the results evaluated.
This thesis project has shown that the framework Espresso together with
a Jenkins build-server has great potential to reduce manual testing and
streamline the test process. It has also shown that test automation should
be implemented from start of a project, where tests are continuously kept
up to date during development to be profitable. At the same time results
show that test automation involves a significant time investment before
time and money can be saved.
Keywords: Testautomation.
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Terminologi
Följande är en lista över förkortningar och begrepp läsaren förväntas vara
bekant med.
Förkortningar
Native applikation

Applikation skriven direkt för mobilens
operativsystem. Ger möjlighet att dra nytta
av telefonens sensorer och annan hårdvara.

Hybrid applikation

En Webb applikation som körs i ett native
applikationsskal.

Webb applikation

Applikation som körs direkt i webbläsaren.

GUI

(Graphical User Interface) Grafiskt
användargränssnitt.

CI

Continous Integration
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Introduktion
Testning utgör alltid en stor del av utvecklingsprocessen. Tester utförs
kontinuerligt med avsikt att hitta fel och oönskat beteende innan
produkten levereras till slutkund.

1.1

Om företaget Dewire
Dewire är ett IT-konsultbolag med ca 70 anställda med kontor i Sundsvall
och Stockholm. Företaget fokuserar på mobila lösningar och har stora
företag inom Telecom branschen som huvudsakliga kunder.

1.2

Bakgrund och problemmotivation
Inom mobilapplikationsutveckling ställs utvecklaren för ytterligare
utmaningar. En av dessa är att applikationen ska fungera på ett stort antal
enheter med unik hårdvara, skärmstorlek och version av operativsystem.
Med ett stort antal enheter med unika egenskaper kan inte alla enheter
testas och prioriteringar måste göras. Dewire arbetar agilt och tillämpar
arbetsmetoden Diciplined Agile Delivery, detta innebär att utvecklare
arbetar iterativt och nya versioner släpps med täta intervaller. Alla tester
utförs i nuläget manuellt på ett begränsat antal enheter och tester
genomförs för varje ny version av applikationen som utvecklas. Under
utveckling uppstår även oförutsedda defekter och problem löpande som
gör att samma tester ofta behöver genomföras flera gånger. Denna
process är tidskrävande och därmed också ekonomiskt kostsam för
företaget. Automatisering av tester kan därför vara till stor hjälp för att
spara tid och pengar.

1.3

Övergripande mål
Syftet med undersökningen är att förbättra och effektivisera nuvarande
arbetssätt för testning genom att införa automatiserade GUI-tester.
Genom att undersökta nuvarande metod för utförande av GUI-tester och
bedöma vilka delar som bör automatiseras och kvantifiera vinsten med
detta.
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Konkreta verifierbara mål
•

Utefter nuvarande testmetoder sammanställa brister och förslag
till förbättringar i testprocessen med hjälp av automatiserade
tester.

•

Implementera automatiserade tester och integrera dessa med
befintliga system som Jenkins och Jira och visa på konkret
förbättring.

•

Analysera resultatet av den utförda undersökningen och
implementationen. Avgöra vilka tester som bör automatiseras och
inte.

Avgränsningar
Studien fokuserar på GUI-tester. Flera plattformar för mobiltelefoner
finns tillgängliga, denna studie fokuserar på endast Googles Android
plattform. De tester som implementeras är att betrakta som ett bevis på
att konceptet fungerar. Ett stort utbud av verktyg och ramverk finns att
tillgå för automatisering av tester. Dessa utvärderas i rapporten men
endast ett ramverk kommer väljas ut för implementation. För att
testapplikationen ska vara tillräckligt komplex kommer ingen egen
applikation att utvecklas. Tester kommer utföras på en befintlig
mobilapplikation som är under utvecklig av Dewire. Applikationen som
testas är fortfarande under utveckling och därför kommer molnbaserade
testlösningar inte undersökas i detta examensarbete.

1.6

Översikt
Kapitel 2 innehåller en redogörelse av relevant teori för att hjälpa läsare
utan bakgrund inom utveckling och testning att bättre förstå innehållet i
rapporten.
Kapitel 3 beskriver hur arbetet och undersökningen i rapporten
genomförts.
Kapitel 4 beskriver hur systemet för automatisering är utfört och vilka
delar de innehåller.
Kapitel 5 innehåller en presentation av resultaten av undersökningen och
de tester som genomförts.
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Kapitel 6 innehåller resonemang och slutsats som kan dras utefter
undersökningen och implementationen.
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Teori
I detta kapitel beskrivs de teoretiska delar som läsaren behöver för att på
ett bra sätt förstå senare kapitel.

2.1

Programvarutestning
Programvarutestning är den process där program körs med avsikten att
hitta defekter och oönskat beteende. Tester kan också utföras för att
avgöra om programmet eller system uppfyller de ställda kraven som
finns uppsatta. Programvara har ofta olika beteende beroende på vilket
system den körs på, hur mycket minne, bandbredd och beräkningskraft
som finns tillgängligt. Test utförs av följande anledningar:
•

Kvalitetsförbättring

•

Verifiering

•

Tillförlitlighet

I medelstor och stor mjukvara finns nästan alltid defekter. Detta beror
inte på dåligt skriven kod eller att för lite test utförts. Detta beror på
komplexiteten hos större system och de många variabler som påverkar
beteendet hos programvara. Fel och defekter kan aldrig helt uteslutas.
Trots detta är testning en mycket viktig del av utvecklingen av
programvara. Testning utgör ofta så mycket som 50% av tiden som
spenderas på utveckling. Testprocessen är potentiellt oändlig och måste
därför begränsas till att garantera att programvaran fungerar under
korrekta förutsättningar på ett rimligt antal konfigurationer. [1]
2.1.1

Acceptanstest
Dessa tester genomförs för att se till att applikationens funktionalitet
uppfyller kundens krav enligt kravspecifikationen för projektet. Dessa
tester utförs ofta av kunden själv. [1] [2]

2.1.2

Regressionstester
Under utveckling av applikationer görs förändringar och tillägg
kontinuerligt. Dessa ändringar och tillägg kan ibland få oförutsedda
konsekvenser som negativt påverkar tidigare implementerad
funktionalitet. Regressionstester är tester som utförs för att garantera att
ändringar i programkoden eller tillagd funktionalitet inte skapar nya
4
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defekter eller får äldre redan korrigerade defekter att återuppstå. Detta
görs genom att upprepa redan genomförda tester när ändringar gjorts. [3]
2.1.3

Funktionstester
Funktionstester innebär som namnet avslöjar att en funktionalitet i
mjukvaran testas. Detta säkerställer att korrekt data skickas in till och
korrekt data produceras som resultat av funktionen och att data hamnar
på korrekt plats. Dessa tester görs ofta utan att undersöka hur saker sker
internt, endast in och ut data undersöks, även kallat blackbox test. [2]

2.1.4

Enhetstester
Enhetstester är små tester som utförs på isolerade delar av koden för att
garantera att den testade delen uppför sig som förväntat. Dessa tester
utförs för att rensa bort de mest uppenbara brister och fel tidigt i
processen. [4]

2.1.5

GUI-tester
Ofta det svåraste och mest tidskrävande av alla tester. Dessa tester görs
traditionellt manuellt och innebär att en testare själv går igenom testfall
och dokumenterar resultaten. Kontrollerar att GUI element representeras
på korrekt sätt och att rätt information visas vid menyval, knapptryck och
gester. [5]

2.2

Testautomatisering
Manuell testning är en kostsam och tidskrävande process. Därför är
automatiserade tester ett bra verktyg för att minska mängden tid som
behöver investeras utan att minska på antalet tester. För detta finns ett
stort antal verktyg och ramverk tillgängliga. Testen skrivs som
programkod, språk varierar beroende på verktyg.

2.2.1

Appium
Appium är ett testverktyg med öppen källkod som används för
automatisering av tester. Verktyget gör det möjligt att genomföra tester
av
både
native
applikationer,
hybrid
applikationer
och
webbapplikationer. Stöd finns för operativsystemen Android och iOS.
Tester kan skrivas på flera olika programmeringsspråk (Java, Ruby,
Python, PHP, JavaScript och C#). För att utföra dessa tester använder
Appium WebDriver. [7]
5
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WebDriver
WebDriver är ursprungligen utvecklat för att utföra automatiserade
tester av webbapplikationer och hemsidor. WebDriver ger användaren
möjlighet att från utomstående program skicka instruktioner till
webbläsaren. Dessa instruktioner manipulerar DOM-trädet i HTML
dokumentet för att skapa händelser och på så sätt simulera en användare.
[7]

2.2.3

Google Espresso
Espresso är Googles eget bibliotek för att skriva automatiserade GUItester för Android applikationer. Biblioteket är en del av Android Testing
Support Repository och är direkt integrerat i den officiella
utvecklingsmiljön Android Studio. Espresso ger användaren möjlighet
utföra GUI-tester genom att simulera händelser som vanligtvis utförs av
en riktig användare.
För att påverka grafiska komponenter kan programmeraren söka reda på
dessa genom att matcha på dess resurs-ID eller den text som vyn
innehåller.
Testaren kan sedan simulera händelser på det utvalda elementet, t.ex. att
klicka, dra med fingret eller gester.
Ett vanligt problem med automatiserade tester skrivna för Android är att
de ibland misslyckas när ramverket försöker påverka element som ännu
inte renderats fullt ut. För att lösa detta problem med tajming är det
vanligt att låta testet vänta en förutbestämd tid för att låta systemet ladda
in alla komponenter. Espresso har löst detta genom att själv hålla reda
på UI-tråden och väntar tills de komponenter som berörs av testet är redo
att användas. Detta ökar pålitligheten hos de tester som skrivs och
innebär att användaren själv slipper tänkta på denna när tester ska
implementeras.
För att garantera att element innehåller rätt information finns möjlighet
att verifiera detta genom att matcha innehåll mot en inmatad data eller
resurs. [8]

2.3

Continuous Integration
Continuous Integration (CI) används för att förenkla integrationen
mellan olika medlemmar i en utvecklingsgrupp. Grundtanken med CI är
6
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att automatisera så mycket som möjligt av utvecklingsprocessen och
separera tidskrävande uppgifter som applikationsbygge. Kod integreras
löpande under utvecklingen och verifieras med applikationsbygge. På så
sätt upptäcks fel direkt som snabbt kan åtgärdas. [9]

2.4

Jenkins
Jenkins är en plattform för CI med öppen källkod. Jenkins integrerar olika
versionshanteringssystem som VCS, Git och Subversion för att separera
byggandet av applikationer från utvecklarnas datorer till en central
byggmaskin med möjligheten till distribuering till utvecklare och kunder.
Ett stort antal insticksmoduler finns tillgängliga för att utöka och
skräddarsy Jenkins till aktuellt behov. [10]

2.5

Jira
Jira är ett ärendehanteringssystem utvecklat av företaget Atlassian.
Systemet används för projekt hantering och riktar sig till företag som
arbetar Agilt. Inkluderat i Jira finns bland annat Scrum och Kanban
bräden, Sprintplanering och bugghantering. [11]

2.6

Docker
Docker är ett virtualiseringsverktyg som gör det möjligt att köra program
i en separat behållare med eget filsystem och runtime som kör direkt mot
linux-kärnan, se Figur 1.
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Figur 1: Illustrerar hur tre applikationer som samtidigt körs med hjälp av docker.
Till skillnad mot traditionella virtuella maskiner som innehåller en egen
instans av ett helt operativsystem kör Docker endast den önskade
applikationen i en minimal container. [12]

2.7

JUnit
JUnit är ett ramverk med öppen källkod som primärt används för att
skriva och köra tester i Java. JUnit använder annotationer att beskriva
metoder som behöver köras för att ge själva testet tillgång till en instans
av programmet eller applikationen som ska testas. Annotationer
benämns i Java med @. Nedan följer en lista över några av de vanligaste
annotationerna. [13]
•

@Before - Används för att ange att nästkommande metod ska köras
före testfallet, här ges testet en instans av applikationen. Denna
metod körs före varje enskilt testfall. [14]

•

@After - Används för att ange att nästkommande metod ska köras
efter testfallet kört färdigt. Metoden kommer att köras oavsett om
testet lyckas eller inte. [14]
8
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•

@Test - Används för att ange att nästkommande metod innehåller
ett test som ska köras. Skriv dina testfall i en metod annoterad med
@Test. [14]

•

@Ignore - Kan användas för att berätta att nästa test ska ignoreras.
Kan vara användbart om tester inte längre är relevanta eller är
under utveckling. [14]

Maven
Maven är ett automatisterat byggsystem med öppen källkod utvecklat av
Apache. Maven använder sig av byggskript i XML-format där ramverk
och beroenden kan definieras. Dessa komponenter inkluderas sedan vid
bygge av applikationen. [14]

2.9

Gradle
Gradle är ett byggsystem med öppen källkod baserat på Apache Maven
som ersätter XML-baserade byggskript med Groovy-baserade skript. I
byggskripetet kan olika version av applikationen definieras och
beroenden importeras från bibliotek som anges i skriptet. Beroenden och
importer inkluderas i applikationsbygget. I byggskripet build.gradle kan
Projekt och Task definieras. Projekt ger möjlighet att skapa flera versioner
av samma applikation med en separat uppsättning beroenden för varje,
till exempel debug och release byggen i separata applikationspaket. Task
är en uppgift som utförs under bygget, kan vara till exempel att
kompilera applikationen eller köra tester. [15]

2.10

cURL
cURL är ett bibliotek med öppen källkod som används som verktyg för
att
överföra
data
med
URL
syntax.
Ett
stort
antal
kommunikationsprotokoll stöds, bland dem är HTTP och HTTPS. cURL
gör det till exempel möjligt att via skript eller terminal upprätta
anslutning mot en angiven URL. [16]

2.11

Disiplined Agile Delivery
Disiplined Agile Delivery (DAD) är en vidareutveckling av traditionella
agila metoder med fokus på att förenkla utvecklingsprocessen och
minska på behovet av byråkratiskt beslutstagande. Metoden utvecklades
av Scott Amber under hans tid på IBM mellan 2006 till 2012. DAD är en
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hybridprocess som tillämpar delar av klassiska agila och lean metoder
som: [18]
•

Scrum

•

Extreme Programming (XP)

•

Agile modeling (AM)

•

Unified Process (UP)

•

Agile Data (AD)

•

Kanban

2.11.1 Scrum
Scrum är en agil iterativ utvecklingsmetod där organisationen delas upp
i små utvecklingsgrupper som på egen hand organiserar arbetet.
Produkten som utvecklas delas upp i mindre delar som tilldelas en
prioritet. Dessa delar kallas kollektivt för backlog. För varje del görs en
uppskattning av hur lång tid den kommer ta att implementera. Varje del
representerar en fristående funktion av produkten.

Figur 2: Arbetsflöde för Scrum
Från produktens backlog väljs de delar med högst prioritet ut för att
skapa en sprint. Varje sprint är tidsbestämd och har sin egen backlog som
fungerar som en lista med uppgifter som ska genomföras under sprinten.
Se Figur 2 ovan för illustration av arbetsflödet. Medlemmar av
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utvecklingsteamet tillskriver sig en uppgift från backlogen och arbetar
tills denna är klar. Scrum använder sig av tre typer av roller inom
gruppen, en produktägare, en scrum master och utvecklingsteamet.
Produktägaren har det övergripande ansvaret för produkten och avgör
prioritet för uppgifter i backlogen samt vilken riktning projektet ska ta.
Scrum master har ansvar för arbetsflödet, hålla möten och lösa problem
som kan uppstå under utvecklingens gång. Grundtanken med scrum är
att ha små utvecklingsgrupper som utvecklar små delar av en produkt
och integrera dessa ofta. Detta ger kunden möjlighet att ändra riktning
under projektets gång utan att helt börja om. [19]
2.11.2 Extreme Programming
Extreme Programming (XP) är en viktig del inom DAD. XP fokuserar på
konstauktionens utförande i praktiken och kräver disciplin från dess
utövare. XP uppmanar till kollektivt ägande av kod, det vill säga att alla
kan göra ändringar i kod oavsett vem som skrivit den ursprungliga. Om
någon del i koden kan göras enklare eller bättre ska den skrivas om. Inom
XP sätts ofta en standard för hur kod ska skrivas, hur variabler och
funktioner ska namnges. Detta för att alla utvecklare ska skriva läsbar
kod som är lätt att förstå för alla. Parprogrammering är en annan populär
del i XP som går ut på att programmering görs i par där ena skriver kod
medan den andra kontrollerar koden. Detta resulterar i högre kvalitet på
den kod som skrivs, med mindre fel. Parprogrammering ger också
tillfälle till kunskapsutbyte mellan utvecklare. XP uppmuntrar också till
CI för att se till att utvecklare i största möjliga mån arbetar med versionen
av produkten som utvecklas. [18]
2.11.3 Agile modeling
Agile modeling (AM) är en metod för effektiv modellering och
dokumentation av mjukvara som fungerar som ett supplement till Scrum
och XP. AM bygger på en samling best practices för modellering och
dokumentation. [18]
2.11.4 Kanban
Kanban är en metod för att visualisera arbetsflödet under utveckling av
mjukvara. Arbetsflödes visualiseras i form av ett bräde med ett antal
kolumner som representerar en del av utvecklingsfasen. Nedan i Figur 3
visas ett enkelt exempel med tre kolumner.
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Figur 3: Exempel på ett enkelt Kanbanbräde med tre kolumner.
Arbetsuppgifter delas upp i mindre delar. Varje del tillskrivs ett kort som
läggs i kolumnen to do. Medlemmar av utvecklingsteamet tilldelas ett
kort som flyttas till kolumnen doing. Antalet kort i mittenkolumnen
begränsas för att för att underlätta genomströmningen i processen. Detta
minskar risken att kort som beror på att andra delar är klar inte fastnar i
första kolumnen. När arbetsuppgiften är klar flyttas den till sista
kolumnen done och personen blir tilldelad ett nytt kort från första
kolumnen. Ett enklare exempel på ett Kanban bräde ses i Figur 3 ovan.
[19]

2.12

Git
Git är ett distribuerat versionshanteringssystem med öppen källkod som
används för att hantera programkod. Ett huvud repository (repo) skapas
som behållare för projektet som utvecklas. När en utvecklare ska börja
arbeta klonas projektet till en egen kopia på utvecklarens maskin.
Ändringar och tillägg görs mot den lokala kopian. När tilläggen och
ändringarna är klara läggs de till i huvud repot och kan därefter
distribueras till övriga utvecklare och medlemmar i projektet. Se Figur 4.
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Figur 4: Bilden beskriver livscykeln för Git.
Detta ger möjlighet att lyfta bort enskilda delar av ett projekt och hålla
koll på vilka ändringar i koden som gjorts av vilka personer. Figur 4 ovan
ger en överblick över livscykeln för Git. Grundidén med Git är att alla ska
ha möjlighet att arbeta oberoende av varandra göra små tillägg
kontinuerligt vilket passar mycket bra i ett agilt arbetssätt. [20]
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Metod
Kapitel 3 beskriver ingående tillvägagångssättet för studien som kommer
genomföras.

3.1

Förstudie
För att nå de uppsatta målen krävs grundläggande kunskaper inom
området mjukvarutestning. Därför görs en litterär undersökning för att
få en bra övergripande bild av ämnet mjukvarutestning och
automatiserad mjukvarutestning. För denna undersökning kommer
främst nätbaserade källor användas. Inför implementation av
automatiserade tester görs även en mindre undersökning av vilka
verktyg för testning som finns tillgängliga. Detta för att göra ett
informerat val av verktyg att implementera.

3.2

Automatiserad mjukvarutestning
Tester är en vital del under utveckling av alla sorters mjukvara. Oavsett
hur bra den manuella testprocessen är finns alltid defekter. Ett bra sätt att
effektivisera och öka täckningsgraden av tester är att införa
automatiserade tester. Till skillnad från traditionell mjukvaruutveckling
finns ytterligare utmaningar för mobila plattformar. I synnerhet för
Android där utbudet av enheter är mycket stort, varje enhet med unika
hårdvarukonfigurationer.
Utöver
en
mångfald
av
hårdvarukonfigurationer släpps nya versioner av Android i hög takt
vilket ger en rad olika versioner av operativsystemet att testa på . Dessa
egenheter presenterar en rad frågor när tester ska genomföras.
•

Vilka enheter och versioner av operativsystemet ska applikationen
stödja.

•

Vilka enheter behöver testas för att garantera att applikationen
fungerar tillfredställande.

•

Måste källkod anpassas eller skrivas om för att köras på olika
enheter och operativsystemsversioner.

•

Hur mycket är tillräckligt.

Idealt vore naturligtvis att testa applikationen på alla enheter och
versioner som ska stödjas. Detta är i praktiken omöjligt, vilket göra att
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kompromisser måste göras. Manuell testning är långsamt, kostsamt och
innebär att en eller flera personer noggrant genomför tester genom att gå
igenom applikationens funktioner för hand. Testar olika kombinationer
av indata och jämför resultaten mot förväntade och dokumenterar
händelser för att kunna återskapa defekter när de upptäcks. Detta innebär
ofta att samma tester måste göras om upprepade gånger på olika enheter
för varje ny version av applikationen som ska släppas.
Testautomatisering införs av olika anledningar, några av dessa är:
•

Snabba upp testprocessen för att snabbare släppa en färdig
produkt.

•

Genomföra fler tester och genomföra dem oftare, samt att öka
täckningsgraden.

•

Reducera manuell testning och därmed spara pengar.

•

Öka pålitlighet hos genomförda tester.

Viktigt att komma ihåg är att som tidigare nämnt gör testare mer än att
bara genomföra själva testerna. Testautomatisering kan aldrig helt ersätta
testare och manuella tester. Att försöka automatisera allt är att garantera
ett misslyckande. Bäst är att välja de delar av processen där
automatisering gör mest nytta och implementera automatiserade tester
där. Konkret vilka delar som passar bäst varierar beroende på arbetssätt
och applikationen som utvecklas. För att validera det valda
tillvägagångssättet för automatisering är ett bevis på koncept viktigt.
Några kandidater för ett sådant bevis på koncept skulle kunna vara:
•

Regressionstester. Finns tester som körs efter varje sprint eller
kanske varje bygge är dessa tester bra kandidater.

•

Funktionstester. Vilka plattformar ska applikationen stödja?
Testas det på tillräckligt många konfigurationer? Automatisering
ger möjlighet till fler tester.

Viktigt innan automatiseringen implementeras är att det finns klara
direktiv för vad målet är. Att detaljerad dokumentation av testfallen finns
tillgänglig. När programkod skrivs för applikationen är det viktigt att alla
utvecklare medvetet skriver kod så det enklare kan skrivas tester. När
projekt startas, skapa en kodstandard och följ den disciplinerat.
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GUI-tester innebär vissa svårigheter att komma över och innebär en
betydande investering i tid innan några resultat kan skördas. Med
införandet av automatiserade tester ökar kraven på den tekniska
kompetens som krävs för att göra tester. Någon måste ta sig tiden att
skriva testerna från början och sedan under utvecklingens gång
underhålla dem. Egna, skräddarsydda grafiska komponenter kan vara
svåra att hantera för det valda testverktyget. Lösning finns ofta men kan
innebära modifikation av verktyget. När grafiska komponenter
uppdateras eller att GUI görs om måste även tester skrivas om. I takt med
att ny funktionalitet implementeras i applikationen måste även nya tester
skrivas. Det räcker alltså inte med att få testautomatiseringen att fungera.
Om underhåll och nya tester inte prioriteras är all tid bortkastad.

3.3

Undersökning av nuvarande utvecklingsmetod och
testmetod
För att möta det första målet att sammanställa brister och förslag till
förbättringar av testprocessen görs en kartläggning av företagets
utvecklingsmetod och testmetod. Denna kartläggning består av
intervjuer med testare och utvecklare samt dokumenterade tester och
defekter i interna ärendehanteringssystem. Följande är en
sammanställning av information som samlats från testare och utvecklare
och beskriver testprocessen.
Företaget arbetar enligt Disciplined Agile Delivery, vilket är ett modernt
agilt arbetssätt. Tester skapas utefter User Stories (US), tid för att skriva
test specifikation och utförande av tester uppskattas individuellt. Tiden
det tar varierar mellan 2-12h beroende på komplexiteten hos US och hur
väl testkravet är skrivet (hur väl det är förklarat vad som ska göras). Ett
komplicerat testfall tar aldrig mindre än 8h, vanligt är 12h. Genomsnittlig
uppskattning ligger på 6h enligt testare. Under utveckling körs vanligtvis
följande tester:
•

Regressionstester, genomförs av testteamet.

•

Funktionstester, genomförs av testteamet.

•

Acceptanstester, genomförs tillsammans med kund.

•

Enhetstester, genomförs av utvecklare.

16

Testautomatisering for Android –
Integration av automatiserade tester i ett agilt arbetssätt
Johan Berglund

2016-06-02

Alla tester genomförs på ett antal olika enheter med olika OS version.
Vilka enheter och OS versioner som ska testas bestäms tillsammans med
kund. För Telia Touchpoint testas följande:
•

Samsung Galaxy S5, Android 5.0

•

Nexus 5, Android 6.0

•

Sony Xperia V, Android 4.3

•

Sony Xperia Z3 Compact, Android 5.1.1

Varje sprint inleds med ett möte där både testare och utvecklare närvarar
för att tillsammans planera sprinten. Alla US analyseras och förklaras för
att sedan göra en uppskattning på hur mycket tid varje US tar att testa.
Varje US delas upp i mindre delar kallad slices. Slices skiljer sig mellan
iOS och Android. För varje slice kommer teamet fram till en förväntad
uppskattad tid som sedan summeras och måste passa inom ramarna för
hur mycket tid som finns under sprinten. Separata estimat görs för att
skriva och utföra testfall.
Att skriva testfall tar oftast lång tid att skriva första gången det görs men
kan sedan ofta kopieras för olika enheter och operativsystemsversioner.
När testfall är färdigställda och inskrivna i ärendehanteringssystemet Jira
markeras testsprinten som redo och tester inleds genom att börja
genomföra testfall och dokumentera defekter. Ändringar behöver ibland
göras till redan skrivna testfall. Under testfasen registreras alla defekter i
Jira. När defekter är åtgärdade genomförs berörda testfall igen för att
garantera att de nya ändringarna inte påverkat övrig funktionalitet. När
alla defekter tillhörande en US är åtgärdade och alla testfall passerar utan
defekt stängs nämnd US.
Enligt testare som intervjuats är det främst regressionstester och
genomförandet av tester som är aktuellt att automatisera. Samarbete
mellan testare och utvecklare är nödvändigt för att automatisering ska
vara genomförbart.

3.4

Utvärdering av testverktyg och ramverk för
automatisering
Inför implementation av tester kommer olika verktyg utvärderas och
testas. Utefter resultatet av utvärderingen kommer ett av dessa verktyg
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väljas för implementation. Förstudien kommer ligga till grund för valet
av verktyg att utvärdera. Verktygen utvärderas utefter följande kriterier:
•

Användbarhet

•

Framtid för verktyget

•

Möjlighet till integration med Jenkins och Jira

•

Vilken information som presenteras i testresultaten

För att ta reda på vilka verktyg som finns tillgängliga gjordes en
undersökning på internet. Sökningen resulterade i följande verktyg, se
Tabell 1.
Appium

Calabash Espresso Robotium Selendriod

Språk

Valfritt
webdriver
kompatibelt
språk

Java

Java

Java

Valfritt
webdriver
kompatibelt
språk

Kompatibla API
nivåer

Samtliga

Samtliga

8, 10,
15=<

8=<

Alla

Utvecklare

Utvecklas
Utvecklas
mycket
Open
Open source, aktivt av
aktivt av source,
utvecklas Xamarin,
Google, utvecklas
aktivt
open
open
aktivt
source
source

Open
source,
utvecklas
aktivt

Tabell 1: Översikt över ramverk som övervägdes inför implementation.
Av ramverken som visas i Tabell 1 valdes Appium och Espresso ut för att
implementeras och utvärderas.
Efter installation genomgång av båda ramverken valdes Espresso som
verktyg att använda under automatisering av verkliga testfall. Espresso
valdes främst eftersom det var enkelt att använda och är integrerad i den
officiella utvecklingsmiljön Android Studio. Google står bakom
ramverket och även Android plattformen. Verktyget utvecklas mycket
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aktivt och används flitigt vilket gör att framtiden för ramverket också ser
mycket bra ut.

3.5

Implementera tester
För att möta andra målet ska tester implementeras i det utvalda
ramverket. Tester kommer utföras på en befintlig mobilapplikation som
tillhandahålls av Dewire. En Jenkins instans kommer skapas och
konfigureras för att köra tester när applikationen byggs. Tester ska köras
automatiskt på en ansluten test telefon när kod skickas in till Git repot
och testrapporter ska automatiskt skapas i Jenkins. Se Figur 5 för en
överblick av systemet.

Figur 5: Översikt över systemet som ska implementeras.

3.6

Utvärdering av automatisering
För att möta det tredje målet kommer resultatet av testerna och
undersökningen att analyseras. Som grund till denna analys ligger både
förstudie, berättelser från utvecklare och testare samt egna erfarenheter
med tester. Fokus kommer ligga på att fastställa vad som bör
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automatiseras och inte. Visa på vilka fördelar respektive nackdelar som
finns. Även analysera och försöka komma fram till vad som krävs för att
på ett bra sätt lyckas integrera testautomatisering i utvecklingsprojekt.
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Konstruktion
I detta kapitel presenteras de praktiska moment som utförds.

4.1

Testverkyg
Innan de verkliga testerna implementerades valdes verktygen Espresso
och Appium ut för utvärdering. Denna utvärdering gjordes för att
bedöma vilket verktyg som var bäst lämpat för implementation i detta
projekt.

4.1.1

Appium
Innan installationen av Appium kan påbörjas installerades NodeJs
eftersom Appium server körs i NodeJs. Appium installerades sedan
enligt [21]
När samtliga beroenden installerats skapades ett nytt projekt med
byggsystemet Maven. Följande beroenden lades till i projektets pom.xml.
•

Selenium-Java, version 2.46.0

•

TestNG, version 6.1.1

•

Appium Java-client library, version 3.0.0

Ett minimalt test implementerades för utvärdering. Kodexempel följer
nedan. Appiumtester utförs i tre steg.
@BeforeMethod
protected void prepareAndroidForAppium() throws
MalformedURLException {
File appDir = new
File("C:\\Users\\Berglund\\Dropbox\\Exjobb\\Testkod\\Telia_Touch
point\\SMESOL_Android\\SMESOL_Android\\build\\outputs\\apk\\");
File app = new File(appDir, "SMESOL_Android-debug.apk");
DesiredCapabilities capabilities = new
DesiredCapabilities();
capabilities.setCapability("device","Android");
//mandatory capabilities
capabilities.setCapability("deviceName","Android");
capabilities.setCapability("platformName","Android");
capabilities.setCapability("unicodeKeyboard", true);
//other caps
capabilities.setCapability("app", app.getAbsolutePath());
driver = new AndroidDriver(new
URL("http://127.0.0.1:4723/wd/hub"), capabilities);
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Figur 6: Metoden prepareAndroidForAppium.
Först ansluter testet till Appium-servern via dess IP-adress och port. Det
valda applikationspaketet installeras och applikationen startas. Se Figur
6 ovan.
@Test
private void appiumDemoTest() throws InterruptedException{
driver.manage()
.timeouts().implicitlyWait(30, TimeUnit.SECONDS);
driver.scrollToExact("Testa appen");
driver.findElement(By.id("se.teliasonera.smesol.dev:id/demo_mode
_button")).click();
driver.scrollToExact("Driftinfo och nyheter");
driver.findElement(By.id("se.teliasonera.smesol.dev:id/settings_
menu_item")).click();
driver.scrollToExact("VISA KONTAKTER");
driver.findElement(By.id("se.teliasonera.smesol.dev:id/user_sett
ings_calltransfer_quick_info")).click();
}

Figur 7: Kodavsnitt från ett test som implementerades under utvärderingen
Andra steget är utförandet av det faktiska testet. Här görs all navigering
och verifiering i applikationen. I Figur 7 ovan redovisas ett kodavsnitt
från ett av de mindre tester som skrev under utvärderingen av Appium.
@AfterMethod
public void tearDown() throws Exception {
driver.resetApp();
driver.quit();
}

Figur 8: Metoden tearDown() som görs efter varje test.
Sista steget som visas i Figur 8 stänger ner testet och applikationen och
avslutar sessionen mot Appium-servern. Detta steg rensar även
användardata för appen för att garantera att alla tester utgår från samma
förhållanden.
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Espresso
För att använda Espresso och Android Testing Support Library
installerades Android Support Repository med Android SDK manager.
När ett Android projekt skapas i Android Studio skapas per automatik
ett paket till för Espressotester. Innan de faktiska testerna kunde skrivas
installerades nödvändiga beroenden enligt [22]. Espressotester använder
JUnit annotation för att sätta upp testmiljön och är utformade i tre delar.
•

Först körs en metod som annoteras med @Before där en instans av
den del av applikationen som ska testas skapas.

•

Andra delen innehålla själva testskripet med instruktioner om
navigering, inmatning och kontroller. Dessa metoder annoteras
med @Test.

•

Tredje och sista delen monterar ner testet och sparar resultaten.
Metoden annoteras med @After.

En abstract klass TestBase skapades innehållande metoden setup()
annoterad med @Before och metoden teardown() annoterad med @After.
Nedan i Figur 9 visas ett kodavsnitt med dessa metoder från klassen
TestBase.
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@RunWith(AndroidJUnit4.class)
public abstract class TestBase {
@Rule
public ActivityTestRule<MainActivity> mActivityRule = new
ActivityTestRule<>(MainActivity.class, true, true);
@Before
public void setup() {
instrumentation = InstrumentationRegistry
.getInstrumentation();
// Disable animations
systemAnimations = new SystemAnimations(instrumentation
.getTargetContext());
systemAnimations.disableAll();
// Register idling resource
servicesIdlingResource = new IntentServiceIdlingResource(
instrumentation.getTargetContext());
}
@After
public void tearDown(){
systemAnimations.enableAll();
Espresso
.unregisterIdlingResources(servicesIdlingResource);
}

Figur 9: Ett kodavsnitt från klassen TestBase.
Dessa metoder tillsammans med variabeln mActivityRule annoterad
med @Rule ger testet möjlighet att påverka grafiska komponenter och
simulera användarinteraktion. Varje enskilt test skapas i en egen klass
som ärver basklassen TestBase och får därmed tillgång att testa
applikationens funktionalitet.

4.2

Jenkins
För att utföra tester vid bygge på en CI-server installerades en instans av
Jenkins som en virtuell maskin med hjälp av Docker. Detta genomfördes
genom att följa instruktioner enligt [23].

4.2.1

Insticksmoduler
För att köra tester och presentera resultat installerades ett antal
insticksmoduler till Jenkins. Dessa insticksmoduler installeras direkt från
Jenkins webgränssnitt. Git plugin installerades för att låta Jenkins direkt
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komma åt kodbasen. Gradle plugin installerades för att bygga själva
appen och producera applikationspaket (APK). För att publicera
testresultat installerades insticksmodulen JUnit Plugin som behandlar
XML-filer i JUnit format och presenterar innehållet läsbart i
webgränssnittet.
4.2.2

Konfiguration och installation
När Jenkins instansen var installerad behövde denna konfigureras för att
bygga Android applikationer med hjälp av byggsystemet Gradle. Först
installerades Java SDK och Java JRE eftersom Android applikationer
skrivs i Java och använder Java APIer. Utöver detta installerades Android
SDK med tillhörande komponenter för att senare ha möjlighet att
installera dessa på en enhet där testen utförs. Eftersom den fysiska
servern är fysiskt otillgänglig i en serverhall har testenheter som använts
under examensarbetet kopplats in på en särskilt WiFi som sitter på
samma virtuella nätverk som servern. På detta vis kunde APK installeras
på tidigare nämnd telefon för att sedan starta igång testerna.
För att detta skulle fungera anslöts telefonen första gången manuellt. För
att göra detta öppnades en SSH-tunnel till Docker servern och ett bash
skal exekverades på Jenkins instansen för att komma åt systemet där
Android SDK finns installerat. En ADB-server på en förvald port, i detta
fall 5555. ADB-servern ansluter sedan till telefonen med dess lokala IPadress. Följande kommandon kördes för att åstadkomma detta, se Figur
10 nedan.

Figur 10: Testenhet ansluts mot Jenkins för att köra tester.
Sedan manuellt ansluta till telefonen via dess lokala IP-adress. När
telefonen är ansluten kan tester köras vid bygge.
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Git-konfiguration
För detta examensarbete skapades en separat branch från applikationens
utvecklingsbranch (dev). Alla tester som skapades lades till i denna
branch och användes sedan för att bygga och köra tester via Jenkins. Detta
gjordes genom att lägga till en kommit-hook vilket är ett Bash-skript som
körs när ny kod laddas upp till Git-servern. Skriptet använder cURL för
att trigga igång Jenkinsbygget med hjälp av en token som identifierare.
Skriptet i sin helhet finns på Bilaga A. Insticksmodulen för Git
konfigurerades genom att ange URL till Dewires Git-repo och specificera
vilken branch som skulle användas.

Figur 11: Konfiguration av insticksmodul för Git
Ovan i Figur 11 visas en skärmdump från konfigurationen av
insticksmodulen för Git.

4.3

Tester i espresso
För utveckling av tester används Android Studio, majoriteten av de
implementerade testerna är inte skrivna utefter verkliga testfall. Tidigare
nämnda Espressotester verifierar funktionalitet i applikationen, i syfte att
visa på ett fungerande koncept och hur man skulle kunna göra i
framtiden med verkliga testfall. Som bas för jämförelsen har även två
riktiga testfall automatiserats. Under utveckling har dessa tester körts
lokalt på en emulator. När kod sedan laddas upp till Jenkins körs testet i
samband med bygget på en verklig enhet.
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Resultat
I detta kapitel presenteras resultaten.

5.1

Tester
Förutom ett de tester som skrivits i syfte att utforska möjligheter med
ramverket espresso implementerades även två verkliga testfall som redan
utförts av testteamet under tidigare sprinter.

5.1.1

Testfall SAPP-2630 AndroidAdd static help texts
Detta test finns i sin helhet i Bilaga B. Ett utdrag presenteras nedan med
tillhörande testkod och skärmdumpar från applikationen som testet
utförts på. För utdrag ur testfallet se Tabell 2 nedan.
Teststeg

Testdata

Förväntat resultat

1. Login to demo
mode by pressing
"Testa appen" in login
page.

User is in demo mode.

Tabell 2: Visar teststeg 1 ur testfall SAPP-2630
Motsvarande steg i kod ser ut på följande sätt.
public void signInDemo(){
onView(withId(R.id.demo_mode_button))
.perform(scrollTo(), click());
}

Figur 12: Bilden visar metoden signInDemo() som används i teststeg ett.
Metoden signInDemo() i Figur 12 ovan, använder knappens unikt
tilldelade ID för att lokalisera det element som ska påverkas. Genom
metoden perform kan händelser utföras på det valda elementet. I detta
fall att först scrolla till knappen och sedan klicka på den.
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Figur 13: Bilden visar login de vyer som visas under första steget av testet.
Till vänster i Figur 13 visas den vy som presenteras när appen startas för
första gången efter att Espresso identifierat knappen och scrollat i vyn till
den. Högra delen av Figur 13 visar hur appen ser ut efter att Espresso
klickat på knappen Testa appen. När detta genomförts är teststeg ett, som
visas i Tabell 2 ovan, klart och ett förväntat resultat har uppnåtts.
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Förväntat resultat

5. Verify that In
demo
mode:
the
correct Dashboard>Svarsgrupper>
text
is *Svarsgrupp*
showing
correctly
when opening
the help area.
("i"-button)

Text
1:
Medlemmarna
i
en
svarsgrupp delar på
inkommande
samtal,
exempelvis ett lager eller
en
reception.
Text
2:
Klicka på inkommande
samtal/ringer samtidigt
på för att ställa in hur
samtalen
till
medlemmarna
ska
fördelas.
Text
3:
Du kan logga in/logga ut
medlemmar
ur
svarsgruppen
genom
dragreglaget till höger
om medlemmens namn.
Text
4:
Klicka
på
svarsgruppsinställningar
för
att
göra
mer
detaljerade inställningar

Tabell 3: Visar teststeg 5 ur testfall SAPP-2630
För att utföra stegen i Tabell 3 ovan med Espresso, kan följande kod i
Figur 14 köras.
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@Test
public void verifySelectedCDGText(){
signInDemo();
gotoMenu(MainMenu.CDGS);
onData(anything()).inAdapterView(withId(R.id.CGDList))
.atPosition(1).perform(click());
demoToggleInfo();
verifyInfoText("Medlemmarna i en svarsgrupp delar på
inkommande samtal, exempelvis ett lager eller en reception.");
verifyInfoText("Klicka på inkommande samtal/ringer samtidigt
på för att ställa in hur samtalen till medlemmarna ska
fördelas.");
verifyInfoText("Du kan logga in/logga ut medlemmar ur
svarsgruppen genom dragreglaget till höger om medlemmens
namn.");
verifyInfoText("Klicka på svarsgruppsinställningar för att
göra mer detaljerade inställningar.");
}

Figur 14: Visar metoden verifySelectedCDGText() som används i teststeg fem.
I Figur 14 kallas först metoden signInDemo som tidigare nämnt loggar in
appen i demoläget. Händelseförloppet kan följas i Figur 13.
protected void gotoMenu(MainMenu menu) {
onView(withId(menu.menuItemId)).perform(scrollTo())
.perform(click());
}

Figur 15: Metoden gotoMenu används för att navigera i appens
huvudmeny.
Metoden gotoMenu som visas ovan i Figur 15 navigerar i appen till
menyalternativet Svarsgrupper, MainMenu är ett enum till olika ID i
applikationen.
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Figur 16: Bilderna visar de vyer som visas i appen före och efter metoden
gotoMenu körts.
Vidare väljer Espresso första svarsgruppen Verkstad genom att klicka på
vyn, se högra delen av Figur 16. Efter detta navigerar testet till den vy
som visas nedan i Figur 17.
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Figur 17: Visar den valda svarsgruppen Verkstad.
Den vänstra delen av Figur 17 ovan visar den valda svarsgruppen
Verkstad. Efter detta körs metoden demoToggleInfo som visas nedan i
Figur 18. Metoden väljer ut infoknappen med hjälp av dess ID och klickar
på knappen för att visa hjälptexten som visas i högra delen av Figur 17.
private ViewInteraction demoToggleInfo(){
return onView(withId(R.id.demo_toggle_info))
.perform(scrollTo(), click());
}

Figur 18: Metoden demoToggleInfo som väljer ut klickar på infoknappen.
Som tredje kolumnen i Tabell 3 visar är sista steget i att verifiera att rätt
texter visas. Detta görs genom att köra metoden verifyInfoText som visas
nedan i Figur 19.
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private ViewInteraction verifyInfoText(String text){
return onView(withId(R.id.infoTextView))
.check(matches(withText(containsString(text))));
}

Figur 19: Visar metoden verifyInfoText som används för att verifiera
texten som skickas med till metoden.
Ovanstående är endast ett utdrag av från ett mindre testfall.
Tidsuppskattningen för detta testfall var 2h för att skriva testfallet samt
5h för utförandet. Detta test var redan genomfört och hade passerat
testning utan defekter. Intressant att notera är att trots att testet passerat
hittades ett fel i en av hjälptexterna med hjälp av automatiseringen.
5.1.2

Testfall SAPP-2378 Switch för lunchstängt
Testfallet SAPP-2378 finns i tabellform i Bilaga C. Liknande navigation
utförs i detta testfall och ett antal funktioner återanvänds från tidigare
implementation. Följande är ett kort utdrag ur testfallets väsentliga delar.
Teststeg

Testdata

6.
Verify
that
Lunchstängt
hours
can't be set outside
open hours range

1. Go to Dashboard -> Spara is disabled
Svarsgrupp
->
Svarsgrupp_name ->
Ställ in öppettider

Förväntat resultat

2. Select one day of the
week, from Schema
part
3. Click on "Öppet
mellan" and set toggle
switch
on
4. Set open hours 10:00
- 15:00 and lunch
hours 15:30 - 16:00
5. Click "Spara"
Tabell 4: Teststeg 6 där testet krävde interaktion med en komponent utan
stöd.
I teststeget som visas ovan i Tabell 4 ska det verifieras att felaktiga
tidsinmatningar behandlas på korrekt sätt. Efter navigation till en
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Svarsgrupp genomförts och Espresso klickat på Ställ in öppettider, krävs
i steg fyra i kolumnen Testdata interaktion med standardkomponenten
TimePicker. Som standard finns inget stöd för att ställa in ny tid i
komponenten. Espresso är möjligt att utöka och problemet löstes genom
att skapa en egen metod för denna interaktion. Nedan i Figur 20 visas
metoden setTime som implementerades för att komma runt denna brist i
ramverket.
public static ViewAction setTime(int hour, int minute) {
return new ViewAction() {
@Override
public void perform(UiController uiController, View view) {
TimePicker tp = (TimePicker) view;
tp.setCurrentHour(hour);
tp.setCurrentMinute(minute);
}
@Override
public String getDescription() {
return "Set the passed time into the TimePicker";
}
@Override
public Matcher<View> getConstraints() {
return ViewMatchers.isAssignableFrom(TimePicker.class);
}
};
}

Figur 20: Egen implementation av en ViewAction för att ställa in ny tid i
komponenten TimePicker.
Tidsuppskattningen för att skriva detta testfall var satt till 1h samt 3h för
genomförandet av själva testet. Inga defekter hittades och
automatiseringen av testfallet gick att genomföra trots avsaknaden av
stöd för komponenten Timepicker.
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Testmiljö
De implementerade automatiserade testerna körs på den Jenkins CIserver som konfigurerats. Utöver att bygga själva applikationen ansluter
Jenkins till en telefon via WiFi, installerar det producerade
applikationspaketet och utför de tester som skrivits. När tester utförts kan
testresultaten publiceras i Jira med hjälp av insticksmodul till Jenkins,
detta har inte implementerats i testmiljön på grund av att inget enkelt sätt
fanns att sätta upp en egen instans av detta system. Trots detta visar
undersökningen och implementationen att möjligheten finns. Figur 21
visar det resulterande systemet.

Figur 21: Översikt över det resulterande systemet.
Testresultaten
publiceras
istället
i
användargränssnittet
på
Jenkinsservern. Nedan i Figur 22 visas delar av ett Stack Trace från ett
felande test.
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Figur 22: Stack Trace från felande tester
Skärmdumpen ovan i Figur 22 visar testresultatet som publicerats i
Jenkins. Komplett Stack Trace visas som ger information om vad i testet
som gick fel. I detta fall matchar inte texten i inforutan den text som ska
visas. För en utvecklare eller teknisk testare ger detta tydlig information
om var felet ligger och vad som behöver åtgärdas. Själva testet visar flödet
som orsakade felet vilket gör det enkelt att återskapa det manuellt vid
verifikation eller bugfix.

5.3

Förbättring av nuvarande testprocess
Utefter undersökningen av företagets arbetssätt och testprocedur som
utförts i detta examensarbete har ett förslag till förbättring tagits fram.
Förslaget är baserat på arbetsflödet, observationer och erfarenheter under
implementationen av testfallen samt den litteraturstudie som genomförts.

5.3.1

Vad ska automatiseras?
En tydlig brist i arbetssättet är att samtliga tester utförs manuellt. Under
planeringen i början av varje sprint bör utvecklingsteamet diskutera och
bestämma vilka testfall som är av störst värde att automatisera. För att
bestämma detta bör följande faktorer tas med i beräkningen.
•

Är det sannolikt att testfallet behöver köras upprepade gånger,
eller under framtida sprinter som regressionstest?

•

Är det troligt att testfallet är möjligt att automatisera?

36

Testautomatisering for Android –
Integration av automatiserade tester i ett agilt arbetssätt
Johan Berglund
•

2016-06-02

Är testfallet tillräckligt stort och komplext för att det ska vara
ekonomiskt att implementera eller är det snabbare och billigare att
manuellt testa?

Istället för att estimera tiden det tar att genomföra testet bör uppskattning
göras för hur lång tid det tar att skriva koden för testet. Regressionstester
bör alltid automatiseras eftersom dessa alltid körs upprepade gånger. Det
skulle innebära att istället för att manuellt uppdatera testfallet och sedan
genomföra själva testet manuellt kan det befintliga uppdateras och köras
vid nästa bygge. Ett annat förslag är att under utvecklingen bygga upp
en uppsättning regressionstester som körs varje bygge. Sedan kan denna
uppsättning tester revideras för varje sprint och plocka bort tester som
inte längre anses vara relevanta.
5.3.2

Vem skriver testerna?
Alla tester som skrivs måste sedan underhållas och uppdateras under
utvecklingen av applikationen. För att skriva dessa tester finns några
olika alternativ, samtliga med för och nackdelar.
Första alternativet skulle vara att låta testare skriva koden och fortsätta
arbeta som tidigare med tester. Detta skulle innebära att de tekniska
kunskaper som krävs av testare markant ökar. Om detta går att uppnå
skulle det innebära att utvecklare inte behöver belastas med ytterligare
arbetsuppgifter. Mycket tyder på att det skulle innebära en större
investering i tid från start. Denna tid är en investering som kommer leda
till besparingar längre fram.
Ett annat alternativ är att låta utvecklare ta ansvaret för att skriva de
automatiserade testerna. Det är sannolikt att utvecklare kommer behöva
mindre tid att skriva tester eftersom de besitter större teknisk kunskap
och kännedom om koden i applikationen som utvecklas. Risken med
detta är att skriva tester och underhålla dem prioriteras bort vid tidsbrist
i favör för utveckling, vilket i sin tur kan leda till färre tester och sannolikt
en sämre slutprodukt.
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Diskussion
En förutsättning för att på ett lyckat sätt integrera automatiserade tester i
ett projekt är att redan från start ta med det i beräkningen. För att på ett
enkelt sätt ha möjlighet att skriva automatiserade tester måste den koden
anpassas och skrivas.

6.1

Testmiljö
Den resulterande testmiljön med Jenkins för att köra tester och publicera
resultat har visat att det finns stor potential med att integrera
testautomatisering i ett Agilt arbetssätt som tillämpar kontinuerlig
utveckling. För att testmiljön ska tillämpas i skarpt läge skulle det krävas
ytterligare tillägg. Ett problem med systemet som skapats är att tester
endast kan köras på en enhet åt gången. För att komma runt detta
problem finns verktyg som Spoon [24] som tillsammans med Spoon
Gradle Plugin [25] gör parallell testning på flera enheter möjligt via
Jenkins. För ett lyckat system i skarpt läge är detta verktyg eller likvärdigt
givet. Utan parallell körning av tester måste nytt bygge köras för varje
enhet som behöver testas vilken markant skulle minska vinsten av
automatiseringen. I övrigt visar implementationen att metoden fungerar
och kan ge en effektivare testprocess.

6.2

Förbättringar och tester
Implementationen av testfallen i Espresso har visat att det är ett väl
fungerande verktyg för automatisering som kan kombineras med
befintliga system i ett Agilt arbetssätt. En förutsättning för att på ett lyckat
sätt integrera automatiserade tester i ett projekt är att redan från start ta
med det i planeringen. Nyckelfaktorer för att lyckas med
automatiseringen är att testfall är tydligt beskrivna och projekt- och
sprintplanering anpassas.
Om automatisering överhuvudtaget ska genomföras ska automatisering
vara ett måste för samtliga i utveckling- och testteamet och inte något som
kan prioriteras bort. Utan kontinuerligt underhåll av tester är tiden
spenderad på implementation sannolikt bortkastad.
De testfall som implementerats under detta exjobb är förhållandevis små
och enkla testfall som på kort tid kan genomföras manuellt. Den
sammanlagda tid som spenderats på att automatisera dessa två tester
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överskrider sannolikt den tid det skulle ta att genomföra samma tester
manuellt.
Detta betyder nödvändigtvis inte att det i längden lönar sig att manuellt
testa. Som tidigare nämnt i kapitel 5.1.1 hittades defekt i teststeg 6 trots
att det manuellt testats och passerat. Testet går ut på att verifiera att
korrekt texter visas i inforutor i applikationen. Denna uppgift är enkel för
ett automatiserat test. För en människa som utför testet manuellt kan ett
fel enkelt förbises vid inspektion. Detta visar på att automatisering av
tester i vissa fall kan öka tillförlitligheten i resultatet. Som tidigare nämnt
ovan i 5.1.2 har metoder återanvänts under utvecklingen av dessa tester.
Det är sannolikt att framtida testfall kommer kräva mindre tid om
ansvariga testare och utvecklare är noggrann med att skriva kod som går
att återanvända mellan olika testfall och bygga upp ett bibliotek. I samma
takt som ett bibliotek av återanvändbara metoder byggs upp, kommer
även utvecklare och testare som använder verktyget sannolikt behöva
mindre tid för testimplementationen ju bättre de kan verktyget.
Detta examensarbete har visat att det finns stora vinningar med
testautomatisering men att det kräver en tidsinvestering i början. En av
de största och mest uppenbara förbättringarna är att antalet enheter som
testas inte har betydelse om automatisering genomförs på korrekt sätt.
Detta sparar tid som istället kan användas till att skriva tester eller tillsätta
en extra utvecklare till teamet.

6.3

Exempelmodell
Efter tidigare resonemang kan vinsten med testautomatisering
kvantifieras på följande sätt.
Antag att ett utvecklingsprojekt startas där automatisering av tester
integreras från start. Detta skulle uppskattningsvis innebära att till
samma mängd tid eller mer skulle gå åt till tester i början. Vi kan anta att
testfallen för mindre tester tar 2-4h att skriva. Denna del av arbetet
oförändrad mot tidigare arbetssätt. Implementation av mindre tester i sin
tur kan efter resultatet av detta examensarbete ta 6-8h, vilket med största
sannolikhet är något längre än om samma tester genomförs manuellt.
Detta kan bero på dålig kännedom om ramverket hos testutvecklaren
eller problem som uppstår.
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Antag som tidigare nämnt att testkod skrivs på ett sätt som underlättar
återanvändning av kod kommer tiden för testimplementation sannolikt
minska markant under senare sprinter i utvecklingscykeln. Detta gör
också att om tester av oförutsedd anledning behöver genomföras på nytt,
kanske på grund av uppdaterat GUI eller ny funktionalitet kan tidigare
testfall uppdateras och genomföras på nytt. Att uppdatera tester till ny
funktionalitet eller förändringar i GUI kommer sannolikt ta endast en
bråkdel av den ursprungliga implementationstiden. För detta scenario
kan vi anta att ett mindre test tar 2-3h istället. Förutom den uppenbara
tidsvinsten kan dessa tester sedan genomföras utan kostnad vid varje
applikationsbygge. Tester kan sedan enkelt köras på så många enheter
som krävs eller finns tillgängligt utan nämnvärd tidsskillnad.
Utefter detta troliga scenario kan det konstateras att tidsvinsten av
kontinuerlig testautomatisering i en agil utvecklingsmiljö är mycket stor.
Det ovan diskuterade scenariot tar endast upp men är inte begränsat till
endast enklare tester.

6.4

Etiska aspekter
Ur ett etiskt perspektiv är mjukvarutester viktigt eftersom det bidrar till
säkrare och bättre system. I synnerhet i applikationer och system där
funktioner kan anses kritiska, som tex applikationer som hanterar
pengatransaktioner eller inom sjukvård. Testautomatisering minskar den
mänskliga faktorn som källa till fel.
Testautomatisering kan aldrig fullt ut ersätta manuella tester utan är
endast ett redskap, testresultat måste alltid verifieras. Begränsningar
inom området finns när det kommer till subjektiva bedömningar, som till
exempel att avgöra om ett gränssnitt ser bra ut eller är lätt att arbeta med.
Vid test generellt är det viktigt att se skillnaden mellan när något fungerar
och när det fungerar tillfredställande.
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Bilaga A: GIT commit-hook
#!/bin/sh
#
# An example hook script for the post-receive event
#
# This script is run after receive-pack has accepted a pack and
the
# repository has been updated. It is passed arguments in
through stdin
# in the form
# <oldrev> <newrev> <refname>
# For example:
# aa453216d1b3e49e7f6f98441fa56946ddcd6a20
68f7abf4e6f922807889f52bc043ecd31b79f814 refs/heads/master
#
# see contrib/hooks/ for an sample, or uncomment the next line
(on debian)
#
#. /usr/share/doc/git-core/contrib/hooks/post-receive-email
while read oldrev newrev refname
do
branch=$(git rev-parse --symbolic --abbrev-ref $refname)
if [ "dev" == "$branch" ]; then
curl
docker.sundsvall.dewire.com:4080/job/SMESOL_Android_ESPRESSO/bui
ld?token=SIMMAURBILD
fi
done
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Bilaga B: Testfall SAPP-2630
Test Step
1

Expected Result

Login to demo mode by User is in demo mode.
pressing "Testa appen" in
login page.
Start app > Testa appen

2

Verify that the correct text is
showing correctly when
opening the help area. ("i"button)

Text
1:
Välkommen till Touchpoint. Här kan
du prova på tjänsten utan att ha ett
abonnemang.

In demo mode: Dashboard

Text
2:
Klicka på statussymbolen (bredvid
tillgänglig) för att ställa in din
hänvisning.
Text
3:
Längst ned på sidan hittar du
navigeringspanelen. Klicka för att få
mer information om de olika
funktionerna.
Text
4:
I denna demo har du rollen som
administratör av lösningen. Det finns
även en roll för vanliga användare
som har färre rättigheter i tjänsten.

3

Verify that the correct text is
showing correctly when
opening the help area. ("i"button)

Text
1:
Här kan du bland annat ställa in
vilket nummer som ska visas när du
ringer samt vidarekoppla ditt
nummer.

In demo mode: Dashboard
> Mina inställningar
Text
45
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Tips: Om du är sjuk eller på semester
kan du vidarekoppla ditt nummer
till en kollega.
4

Verify that the correct text is
showing correctly when
opening the help area. ("i"button)

Text
1:
Medlemmarna i en svarsgrupp delar
på inkommande samtal, exempelvis
ett lager eller en reception.

In demo mode: Dashboard Text
2:
> Svarsgrupper
I den här vyn kan du se samtal i kö i
en viss grupp, hur många som kan
svara
med
mera.
Text
3:
Klicka på en av svarsgrupperna som
du vill göra inställningar för eller
som du vill veta mer om.
5

Verify that the correct text is
showing correctly when
opening the help area. ("i"button)

Text
1:
Medlemmarna i en svarsgrupp delar
på inkommande samtal, exempelvis
ett lager eller en reception.

In demo mode: Dashboard Text
2:
>
Svarsgrupper
> Klicka
på
inkommande
*Svarsgrupp*
samtal/ringer samtidigt på för att
ställa
in
hur
samtalen
till
medlemmarna
ska
fördelas.
Text
3:
Du
kan
logga
in/logga
ut
medlemmar ur svarsgruppen genom
dragreglaget
till
höger
om
medlemmens
namn.
Text
4:
Klicka på svarsgruppsinställningar
46

Testautomatisering for Android –
Integration av automatiserade tester i ett agilt arbetssätt
Johan Berglund
för att göra
inställningar
6

2016-06-02
mer

detaljerade

Verify that the correct text is Text
1:
showing correctly when Här ställer du in när svarsgruppen
opening the help area. ("i"- ska
vara
öppen.
button)
Text
2:
In demo mode: Dashboard Schemat är ett veckoschema. Den
>
Svarsgrupper
> öppettid du ställer in på en måndag
*Svarsgrupp* > Ställ in gäller för alla kommande måndagar.
öppettider
Text
3:
Under helgdagar och avvikande
öppettider ställer du in öppettider
som avviker från veckoschemat, ex
jul
och
nyår.
Text
4:
Under
svarsgruppsinställningar
(föregående
sida)
->
stängd
svarsgrupp ställer du in vad som
händer när svarsgruppen är stängd.

7

Verify that the correct text is
showing correctly when
opening the help area. ("i"button)

Text
1:
Här ställer du in i vilken ordning det
ska ringa på medlemmarna i
svarsgruppen.

In demo mode: Dashboard
>
Svarsgrupper
>
*Svarsgrupp*
>
Ändra
ringordning
8

Verify that the correct text is Text
1:
showing correctly when Markera de personer som du vill ska
opening the help area. ("i"- ingå i svarsgruppen.
button)
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In demo mode: Dashboard
>
Svarsgrupper
>
*Svarsgrupp* > Lägg till/ta
bort medlemmar
9

Verify that the correct text is
showing correctly when
opening the help area. ("i"button)

Text
1:
Ett
besked
är
ett
inspelat
meddelande som spelas upp vid
olika tillfällen. Ex. när någon ringer
in
till
en
svarsgrupp
eller
In demo mode: Dashboard menystyrning.
>
Svarsgrupper
>
*Svarsgrupp* > Spela in/välj Text
2:
besked
Klicka på ett besked som du vill
ställa in. Du kan även spela in ett nytt
besked när du klickat på det.

10

Verify that the correct text is
showing correctly when
opening the help area. ("i"button)

Text
1:
Klicka på informations-i:et för att få
mer information om när detta besked
används.

In demo mode: Dashboard Text
2:
>
Svarsgrupper
> Välj vilket besked du vill använda
*Svarsgrupp* > Spela in/välj genom
att
klicka
på
det.
besked > Välkomstbesked
Repeat
for:
Vidarekopplingsbesked
Köbesked
Röstbrevlåda
Stängd
svarsgrupp
Inga
medlemmar
tillgängliga

11

Text
3:
Iphonetext: Klicka på + för att spela
in
ett
nytt
besked.
Androidtext: Klicka på nytt besked
för att spela in ett nytt besked.

Verify that the correct text is Text
1:
showing correctly when I denna vy ställer du in hur
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opening the help area. ("i"- svarsgruppen
ska
fungera.
button)
Text
2:
In demo mode: Dashboard Du kan exempelvis ställa in hur
>
Svarsgrupper
> samtal ska fördelas i gruppen och
*Svarsgrupp*
> vad som ska hända när gruppen är
Svarsgruppsinställningar
stängd.
12

Verify that the correct text is
showing correctly when
opening the help area. ("i"button)

Text
1:
Här ser du alla användare,
svarsgrupper och menystyrningar
som finns i din organisation.

In demo mode: Dashboard Text
2:
> Telefonbok
Du
kan
se
en
användares
hänvisningsstatus längst ut till höger
på
varje
rad.
Text
3:
Klicka på en användare, svarsgrupp,
menystyrning för att ringa.
13

Verify that the correct text is
showing correctly when
opening the help area. ("i"button)

Text
1:
Kollegor - här ser du alla användare,
svarsgrupper och menystyrningar
som finns i din organisation.

In demo mode: Dashboard
>
Menystyrning
>
Menystyrning > Ställ in
schema

Text
2:
Favoriter - här kan du lägga till
kontakter du ofta ringer till. Om du
lägger till en användare från din egen
organisation så ser du också
hänvisningsstatus för användaren.
Text
3:
Alla - Här ser du alla användare,
svarsgrupper och menystyrningar i
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din organisation samt kontakterna
från din egen telefonbok.
14

Verify that the correct text is
showing correctly when
opening the help area. ("i"button)

Text
1:
Här kan du ställa in vad som ska
hända när menystyrningen är stängd
samt vem som ska ha tillgång till
dess
röstbrevlåda.

In demo mode: Dashboard
>
Menystyrning
> Text
2:
Menystyrning
> Tips:
Genom
att
välja
Menystyrningsinställningar "Vidarekoppling till telefonnr" kan
du skicka samtal vidare till en extern
växeltjänst när ni har stängt.
15

Verify that the correct text is
showing correctly when
opening the help area. ("i"button)

Text
1:
Genom att ställa in din hänvisning
styr du hur du ska vara tillgänglig för
samtal
från
dina
kollegor.

In demo mode: Dashboard Text
2:
> Hänvisning
Om du anger en annan hänvisning
än tillgänglig kommer den som
ringer dig att mötas av ett
frånvaromeddelande.
Text
3:
Den som försöker ringa dig hör också
vilken tid du kommer vara tillbaka.
Text
4:
Hänvisningen avslutas automatiskt
när sluttiden går ut.
16

Verify that the correct text is Text
1:
showing correctly when Här hittar du bland annat mer
opening the help area. ("i"- detaljerade guider över hur appen
button)
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In demo mode: Dashboard fungerar och telefonnummer till vår
> Hjälp
support.
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Bilaga C: Testfall SAPP-2378
Test step

Test Data

Expected
result

1.

Login to TP
APP. Go to
Dashboard ->
Svarsgrupp ->
Svarsgrupp_na
me -> Ställ in
öppettider

View should
open.

2.

Verify
that
toggle button
for Lunchstängt
exist in every
day in the week
for
options
"Öppet
hela
dygnet"
and
"Öppet mellan"
and also for the
same options in
"Dagens
öppettider"

>
Toggle
button exist,
above
buttons
"Avbryt"
"Spara"
> Rectangle
shape with
green/gray
coloring
depending
from
the
selected
option
(on/off)

3.

Verify
that
default timing is
11:00 - 12:00
when last saved
options doesn't
have
set
Lunchstängt

1. Go to Dashboard -> Svarsgrupp ->
Svarsgrupp_name -> Ställ in öppettider
2. Select one day of the week, from Schema part
3. Click on "Stängt" and than "Spara" from the
pop
up
window
4. Select again the same day from Schema part
5. Click on option "Öppet hela dygnet"
6. Set Lunchstängt toggle switch on and click on
"Lägg
till"
=============================
1. Go to Dashboard -> Svarsgrupp ->
Svarsgrupp_name -> Ställ in öppettider
2. Select one day of the week, from Schema part
3. Click on "Öppet hela dygnet" and don't
populate hours for lunchstängt or set toggle
switch
off.
4.
Click
"Spara"
5. Select again the same day from Schema part
6. Click on option "Öppet mellan"
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7. Set Lunchstängt toggle switch on and click on
"Lägg till"

4.

Verify
that
values from last
saved
Lunchstängt
hours
are
inherited in the
next
selected
option

1. Go to Dashboard -> Svarsgrupp ->
Svarsgrupp_name -> Ställ in öppettider
2. Select one day of the week, from Schema part
3. Click on "Öppet hela dygnet" and populate
hours
for
lunchstängt
4.
Click
"Spara"
5. Select again the same day from Schema part
6. Click on option "Öppet mellan"
7. Set Lunchstängt toggle switch on

Lunch hours
set in last
saved option
should
be
inherited in
the
next
option

5.

Verify that off
saved value for
Lunchstängt
toggle button is
inherited in the
next
selected
option

1. Go to Dashboard -> Svarsgrupp ->
Svarsgrupp_name -> Ställ in öppettider
2. Select one day of the week, from Schema part
3. Click on "Öppet hela dygnet" and set toggle
switch
off
4.
Click
"Spara"
5. Select again the same day from Schema part
6. Click on option "Öppet mellan"
7. Verify that Lunchstängt toggle switch is off

Off
saved
value
for
Lunchstängt
toggle
button
is
inherited in
the
next
selected
option

6.

Verify
that
Lunchstängt
hours can't be
set outside open
hours range

1. Go to Dashboard -> Svarsgrupp ->
Svarsgrupp_name -> Ställ in öppettider
2. Select one day of the week, from Schema part
3. Click on "Öppet mellan" and set toggle switch
on
4. Set open hours 10:00 - 15:00 and lunch hours
15:30
16:00
5.
Click
"Spara"
============================
> Repeat previous steps for Dagens öppettider

Spara
disabled

7.

Verify that text
"Lunchstängt"
and time range
are
not
presented after
saving setting
without lunch
hours (should
be verified for
days in the
week
and
dagens
öppettider)

1. Go to Dashboard -> Svarsgrupp ->
Svarsgrupp_name -> Ställ in öppettider
2. Select one day of the week, from Schema part
3. Click on "Öppet hela dygnet" and set toggle
switch
off
4.
Click
"Spara"
5. In Öppettider view verify that text
"Lunchstängt" and time range are not presented
==================================
=====
> Repeat same steps for option "Stängt"/"Öppet
mellan"
in
step
3
> Repeat all steps for "daggens öppettider"

In
Öppettider
view
text
"Lunchstäng
t" and time
range are not
presented
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Verify that text
"Lunchstängt"
and correct time
range
are
presented after
saving setting
with selected
lunch hours

9.

Verify
that
Mobile
User
(MU) is not able
to
make
changes
in
weekly
schedule
and
"daggens
öppettider"

10
.

Repeat previous
steps
for:

1. Go to Dashboard -> Svarsgrupp ->
Svarsgrupp_name -> Ställ in öppettider
2. Select one day of the week, from Schema part
3. Click on "Öppet hela dygnet" set toggle switch
on
and
set
lunch
hours
4.
Click
"Spara"
5. Verify that correct values are shown in
Öppettider view and in Dagens öppettider
=======================
> Repeat same steps for "Öppet mellan"
> Repeat all steps for "daggens öppettider"
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Text
"Lunchstäng
t"
and
correct time
range
are
presented
after saving

Mobile User
(MU) is not
able to make
changes

Samsung
Galaxy
S5,
Android
5.0
Nexus
5,
Android
6.0
Sony Xperia V,
Android
4.3
Sony Xperia Z3
Compact,
Android 5.1.1
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