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Vem testar? 

•  Utvecklare 
•  Test Automation (TA) 
•  Quality Assistance (QA) 
•  Övriga anställda 

ü  Employee releases 
ü  TestFlight/HockeyApp 

•  Användare  
ü  inkrementella roll-outs 
ü  A/B-test 



Varför automatiserar vi? 

•  Svårt för QA att hinna med både regressionstest & feature test 
•  Manuell regressionstest blir lätt repetitiv & tråkig 
•  Öka testtäckningen 
•  Automatiserade tester körs separat & oberoende av varandra 
•  MBT med GraphWalker gör att vi kan köra samma testfall &  

verifiera samma funktion, men lite annorlunda varje gång 
 
Ø  TA ersätter inte QA – det är ett komplement! 



Hur automatiserar vi? 

•  QA använder MBT för att skapa modeller [yEd] 
•  TA använder modeller som spec för implementationen [Java, Python] 
•  Slumpmässiga turer genom modellerna [GraphWalker] 
•  Dynamisk och slumpmässig testdata on-demand [TDS] 
•  Detaljerad resultatrapportering (för TA/teamet) [TRS] 
•  Grundläggande dashboards (för alla andra) [TRS] 
•  Kontinuerlig testexekvering 24/7 [Jenkins] 
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Modeller 

Används av QA för att beskriva: 
•  flöden 
•  user stories  
 
GraphWalker genererar testsekvenser 
med olika strategier:  
•  A*, shortest optimized, random, … 
•  olika stop conditions 

Ø  Gör inte för stora modeller! 



       Login                 Start Radio From Context 



Test Data Service [TDS] 

TDS tillhandahåller alla testfall med testdata, ex: testanvändare, artister, album, etc. 
 
 
Exempel:  
UserData user = UserManager.getUser(UserType.PREMIUM, "friends, playlists");!

 
Test Case - “Jag behöver ett premiumkonto från Sverige som inte är kopplat till Facebook, 

men som har vänner och spellistor.”  
 
TDS - “Jag får 34 träffar, och returnerar en av dessa slumpmässigt. Användaren låses och 

kan inte användas av andra testfall under tiden.”  



Test Result Service [TRS] 

TRS sparar och presenterar alla testresultat. 
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Test Result Service [TRS] 

Redo för release? 



Test Result Service [TRS] 

Release Tests 
•  Alltid gröna 
•  Prio 1 



NuRemote - https://github.com/nevyn/NuRemoting 
 



DEMO! 



Vad automatiserar vi? 

•  Desktop [VMs + Mac Minis] 
ü  Windows – XP, Vista, 7 (32- och 64-bit) 
ü  Mac OSX – 10.5, 10.6, 10.7 
ü  Linux – Kubuntu 12, Ubuntu 12 (32- och 64-bit) 
 

•  Mobile [devices + simulators] 
ü  Android 
ü  iOS 
 

•    Payment [VMs] 



Verktyg 

yEd – för att skapa modeller 
GraphWalker – genererar testsekvenser online/offline 
Sikuli – verifiering med bildigenkänning (desktop) 
Selenium – verifiering på webb 
NuRemote – verifiering med källkod (mobil) 
TestNG – testramverk 
Java & Python – kodimplementation 
Jenkins – triggar testkörningar 24/7 
VirtualBox – för att virtualisera olika testmiljöer 



Frågor? 
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Tack! 
@SofiaHoglund 
soho@spotify.com 
 
 
 
Vi anställer! Kolla in http://www.spotify.com/jobs 
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Diskussionsfrågor 
•  Behöver en bra testautomatiserare även vara en bra testare? 
 
•  Hur säkrar man kvalitet när team över hela världen är delaktiga i samma 

leverans? 
 
•  Mobilappar måste testas på en mängd olika hårdvara och operativsystem. 

Vilka kombinationer ska testas, när är man färdig? 


