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Sammanfattning 

Ett företag utvecklar en hisstelefon som är tänkt att användas av nödställda personer i en hiss. 

Hisstelefonen kan programmeras ute i fält av kund via ett antal olika gränssnitt. När nya mjukvaror 

utvecklas för hisstelefonen är test av de nya mjukvarorna i dagsläget väldigt tidskrävande då det 

krävs att en person manuellt testar hisstelefonens programmerbara funktioner. 

 

Detta projekt hade i syfte att verifiera och analysera den nuvarande manuella testrutinen för att 

sedan implementera ett automatiskt test. Detta skulle i sin tur ha i syfte att minska tidsåtgången för 

testansvarige och underlätta för utvecklingen av nya mjukvaror till hisstelefonen. Projektets mål var 

att implementera ett automatiskt test som skulle vara enkelt att använda och presentera resultat av 

testkörningar på ett övergripande sätt. 

 

Metoden för testprogrammet bygger på att ringa upp hisstelefonen via ett modem och med hjälp av 

modemet simulera telefonknapptryckningar över en dators serieport. Hur hisstelefonen reagerar på 

de simulerade telefonknapptryckningarna läses sedan av via en annan serieport på datorn.  För att 

underlätta för personen som testar loggas även all relevant utdata i en textfil som är enkel att följa 

för testansvarige. All fysisk utrustning för att kunna ringa och läsa från serieportarna tillhandahålls 

av företaget. Testprogrammet är utvecklat i Visual Studio 2017, skrivet i C/C++ och kan bara köras 

på en dator som kör Windows som operativsystem då specifika Windowsanrop används.  

 

Testkörningar av programmet har utförts och visar att testprogrammet kan testa de mjukvaror som 

finns tillgängliga för hisstelefonen. Trots att programmets exekveringstid är ungefär 40 minuter kan 

det ändå anses uppfylla syftet med att dra ner tidsåtgången och underlätta utvecklingen av nya 

mjukvaror då det presenterar om en viss programmeringssekvens kan programmeras eller inte på 

ett tydligt sätt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 

A company develops an elevator phone that is intended to be used by distressed people in an 

elevator. The elevator phone can be programmed out in the field by customers through a number of 

different interfaces. When new software is developed for the elevator phone, testing of the new 

software is very time consuming, as it is necessary for a person to manually test the elevator phones 

programmable features. 

 

The aim of this project was to verify and analyze the current manual test routine and then implement 

an automated test. This would in turn be aimed at reducing the time required for the person 

responsible for testing and facilitating the development of new software for the elevatorphone. The 

goal of the project was to implement an automated test that would be easy to use and present results 

of test runs in a comprehensive manner. 

 

The test program method is based on dialing an elevator phone through a modem and use the 

modem to simulate phone button pressures over a computer serial port. How the elevator phone 

responds on the simulated  phone button pressures is then read through another serial port on the 

computer. To facilitate for the person who runs the test, all relevant output is logged in a text file 

that is easy to follow for the person that runs the test. All physical equipment for the project is 

provided by the company. The test program is developed in Visual Studio 2017, written in C/C++ 

and can only be run on a computer running Windows as an operating system, since specific Windows 

calls are used. 

 

Test runs of the program has been made and shows that the test program can test the available 

software for the elevator phone. Even though the execution time of the program is about 40 minutes, 

it still can be considered to fulfill the purpose of reducing time and facilitating the development of 

new software as it presents wheter a certain programming sequence can be programmed or not 

clearly. 
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1. Inledning 

Vid utveckling av mjukvara, oavsett vilken funktion den har i uppgift att fylla, är testning en viktig 

del av utvecklingen för att försäkra sig om att koden inte innehåller några buggar och att mjukvaran 

fungerar som den ska. I och med detta finns det ett antal olika testmetoder att förhålla sig till och 

ett antal olika sätt att utforma testen utifrån den testmetod man valt att förhålla sig till. Dessa 

testmetoder implementeras antingen i automatiska test eller i manuella test, där ett automatiskt test 

kan realiseras i ett script som automatiskt testar mjukvaran och ett manuellt test kan realiseras i en 

människa som manuellt testar mjukvaran till exempel genom fysiska knapptryckningar. 

 

1.1  Bakgrund 

Fält Communications AB i Umeå producerar en hisstelefon, ECII Flex, som är tänkt att användas av 

nödställda personer i en hiss. Hisstelefonen produceras årligen i cirka tiotusen exemplar med en 

standardmjukvara, men ofta så utvecklas en specialmjukvara åt stora kunder. När dessa 

specialmjukvaror utvecklas måste ett komplett test av mjukvaran genomföras. Ett sådant test är idag 

utformat som ett manuellt test, vilket leder till att genomförandet av ett sådant test i dagsläget är 

väldigt tidskrävande. 

 

Hisstelefonens olika funktioner kan programmeras ute i ”fält” av kunden via ett antal olika 

gränssnitt. Dessa olika gränssnitt är; seriellt via ett, av Fältcom, utvecklat Windowsprogram med 

tillhörande programmeringsdosa, med hjälp av ett inbyggt tangentbord, med hjälp av en 

nyutvecklad app samt via DTMF-toner vid uppringning till hisstelefonen [1]. Som tidigare nämnt är 

de manuella testerna i dagsläget väldigt tidskrävande. Detta kan härledas till att testpersonen måste 

använda något av de ovanstående gränssnitten och manuellt, via fysiska knapptryck, programmera 

de olika funktioner som kan programmeras i hisstelefonen.  I och med detta har Fältcom ett behov 

av att analysera och verifiera den nuvarande testrutinen och försöka automatisera denna.  

 

1.2  Syfte 

Projektet har i syfte att verifiera den nuvarande testrutinen och implementera ett automatiskt test 

för att testa hisstelefonens programmerbara funktioner. Detta har i sin tur i syfte att dra ner 

tidsåtgången och underlätta arbetet för testansvarige på företaget samt att verifiera att nyutvecklade 

mjukvaror för hisstelefonen fungerar som de ska.  

 

1.3  Mål 

Målet med projektet är att utveckla ett testprogram som automatiskt kan testa de funktioner som 

går att programmera i hisstelefonen. Testprogrammet ska i sin tur vara enkelt att använda och 

tydligt redogöra för användaren vad som testas.   
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1.4  Åtkomst och användarhandledning 

För att kunna köra testprogrammet måste en ”testrigg” först kopplas upp enligt figur 1.  

 

 
Figur 1. Nödvändig uppkoppling av enheter för att köra testprogrammet 

 
När enheterna är uppkopplade till två olika USB-portar på en PC enligt figur 1 kan testprogrammet 

sedan köras. 

 
Testprogrammet är en 32-bitars, terminalbaserad, applikation skriven i C/C++ i Visual Studio. För 

att kunna köra den exekverbara filen, Flextest.exe, krävs det att datorn som skall köra programmet 

kör Windows som operativsystem då specifika Windowsanrop används. För programmet kommer i 

sin tur inget installationspaket med, utan den exekverbara filen kopieras över till ett lämpligt ställe 

i användarens filsystem.  

 
När man sedan startar programmet skrivs texten ”Modem COM-port:” ut. Där matar användaren in 

den USB-port modemet är anslutet till. Om allt går som det ska skrivs därefter texten ”Flex COM-

port:” ut, annars avslutas programmet med ett felmeddelande. Slutligen skrivs texten ”Flex phone 

nr:” ut. Där matar användaren in telefonnumret till hisstelefonen som ska testas. När allt detta är 

inmatat körs sedan programmet och testar automatiskt de funktioner som är programmerbara för 

hisstelefonen. Om allt går som det ska har programmet då en exekveringstid på ungefär 40 minuter 

där all utdata från programmet och hisstelefonen loggas till en textfil som ligger i samma katalog 

som den exekverbara filen. 

 

1.5  Begränsningar 

Test av hisstelefonen är tänkt att utföras hos företaget av personal på företaget. Därför har ingen 

budget för inköp genomförts eftersom företaget vill kunna köra testet med befintliga produkter i 

deras ägo. Förutom detta är testprogrammet implementerat så att det helt och hållet baseras på 

utdata från hisstelefonen. Detta medför att funktionaliteten för de olika programmerbara 

funktionerna inte testas. 
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2. Teori 

2.1 Mjukvarutest 

Ända sedan mjukvara för olika applikationer har utvecklats har mjukvarutest varit en viktig del av 

utvecklingen för att analysera att mjukvaran fungerar som den ska och inte innehåller några buggar. 

Vid utveckling av mjukvarutest är det därför nödvändigt att tänka på alla möjliga scenarion ett visst 

program eller system kan generera. Det vill säga, att design av ett bra mjukvarutest även skall kunna 

hantera att det som ska testas även kan misslyckas och inte förutsätta att allt ska lyckas. Två av de 

kändaste teststrategierna är black-box test och white-box test [5].  

 

2.1.1 Black-box test 
Vid tillämpning av en black-box strategi kan programmet eller systemet som ska testas ses som en 

”svart låda” för den som utformar testet. Med detta menas att personen som utformar testet inte ska 

ta någon hänsyn till den interna strukturen eller det interna beteendet på det som ska testas [5]. 

Detta medför att testutformaren inte behöver ha någon kännedom om exempelvis källkoden för det 

som ska testas. Strategin bygger alltså på att testa att den ”svarta lådan” beter sig enligt specifikation, 

till exempel genom att returnera ett förväntat värde då ett visst värde skickats in till den ”svarta 

lådan”. En illustration för denna strategi visas i figur 2. 

 

 
Figur 2. Illustration av black-box test. 

 

2.1.2 White-box test 
Tillämpning av en white-box strategi bygger, till skillnad från en black-box strategi, på att 

testutformaren känner till det interna beteendet och den interna strukturen på det som ska testas. 

Det vill säga, det som ska testas kan ses som en vit eller genomskinlig låda där källkoden är känd. 

Då denna strategi tillämpas följs, exempelvis, hela programmets flöde och de olika vägarna 

programmet kan ta för att testa att programmets inre logik och funktionalitet fungerar som det är 

tänkt [5].  
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2.2 DTMF toner 

DTMF, eller dual-tone multiple-frequency, är ett sätt att överföra information över en telefonlinje. 

Tekniken utvecklades av AT&T på 60-talet [2], och i takt med denna utveckling kom även telefoner 

med denna teknik att utvecklas. Ett DTMF-tangentbord kan realiseras i formen av en 4x4 stor matris 

där varje rad representerar de låga frekvenserna och varje kolumn representerar de höga 

frekvenserna [8]. En överblick över hur detta ser ut visas i tabell 1. 

 
Tabell 1. DTMF-tangentbord. 

 1209 Hz 1336 Hz 1477 Hz 1633 Hz 

697 Hz 1 2 3 A 

770 Hz 4 5 6 B 

852 Hz 7 8 9 C 

941 Hz * 0 # D 

 

 
Utifrån tabell 1 skulle en etta då motsvara en kombination av frekvenserna 697 och 1209 Hz, en 

tvåa en kombination av frekvenserna 697 och 1336 och så vidare.  

 

2.3 AT-Kommandon 

AT-kommandon, eller Hayes command set, utvecklades på 80-talet av Hayes Microcomputer 

Products [9]. Kommandona är en typ av textbaserade kommandon som idag är en standard för att 

styra och aktivera funktioner på ett modem. Kommandona inleds med AT (ATtention) följt av den 

funktion man vill utföra. Viktiga kommandon för detta projekt förklaras nedan. 

 
• ATDT – Kommando för att ringa upp en telefon. 

• ATH – Kommando för att lägga på en telefonlinje. 

• AT+FCLASS – Kommando för att till exempel sätta ett modem i röstläge 

• AT+VLS – Kommando för att möjliggöra DTMF-detektering. 

• AT+VTD – Kommando för att sätta längden på DTMF-toner. 

• AT+VTS – Kommando för att skicka en DTMF-ton. 
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3. Metod och material 

För att få en övergripande förståelse för hur ett automatiskt testprogram kunde implementeras för 

hisstelefonen fördes samtal med produktchef samt utvecklingschef på företaget. Vid samtalet kom 

det fram att det kunde förutsättas att det inbyggda tangentbordet på hisstelefonen fungerar som det 

ska, då detta är fabrikstestat innan leverans, vilket medförde att detta inte var något att ta hänsyn 

till vid implementation av testprogrammet.  

 

Under detta samtal redogjordes även vilken typ av funktioner som kunde testas och hur dessa 

funktioner kunde programmeras med hjälp av det inbyggda tangentbordet eller via en telefon och 

DTMF-toner. En typisk programmeringssekvens som det framkom att det automatiska 

testprogrammet kunde testa visas i figur 3.   

 

 
Figur 3. Bild på en typisk sekvens som kan programmeras i hisstelefonen. Bild från [1]. 

 

Vidare ställdes inga krav på vilket operativsystem testprogrammet skulle vara körbart på eller vilket 

programmeringsspråk som skulle användas. Utan de primära krav som ställdes var att 

testprogrammet skulle simulera fysiska knapptryckningar motsvarande de programmerbara 

funktioner som kan programmeras av kunder. 

 

3.1  ECII Flex 

Den centrala enheten i detta projekt var hisstelefonen, ECII Flex (se figur 4). Uppkoppling av en 

hisstelefon sker genom att ansluta den till en telefonlinje då den är designad att matas via 

telefonlinjen [1]. Väl uppkopplad mot en telefonlinje kan hisstelefonens olika funktioner såsom 

nummer till larmmottagare och intervall för testlarm programmeras via, som tidigare nämnt, ett 

antal olika gränssnitt.   

 

För att förstå hur hisstelefonen och dess programmerbara funktioner fungerade kopplades en 

hisstelefon upp enligt anvisningar. Hisstelefonen testades att programmeras via det inbyggda 

tangentbordet såväl som via telefonknapptryckningar. De programmerade funktionerna 

verifierades sedan visuellt vilket medförde att en förståelse för hisstelefonens funktionalitet gavs.    

 

 
Figur 4. Hisstelefonen, ECII Flex. 
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3.1.1 Programmeringsdosa ECII Flex 

Som tidigare nämnt kan hisstelefonen även programmeras via ett, av Fältcom utvecklat, 

Windowsprogram.  För att programmera hisstelefonen på detta sätt måste en programmeringsdosa, 

även den utvecklad av Fältcom, anslutas till hisstelefonen för att sedan anslutas till en serieport på 

en dator. En uppkoppling av hisstelefonen ansluten till programmeringsdosa gjordes enligt figur 5. 

 

 
Figur 5. Uppkoppling av Flex mot en PC med Flex programmeringsdosa. 

 
När hisstelefonen var uppkopplad enligt ovan visade det sig att det var möjligt att läsa av 

hisstelefonens utdata via serieporten som programmeringsdosan var ansluten till. För att läsa av 

dess utdata installerades en terminal emulator, Tera Term. Inställningarna i Tera Term för seriell 

läsning sattes till en baudrate motsvarande 38 400, 8 databitar, 1 stoppbit och ingen paritet enligt 

figur 6. 

 

 
Figur 6. Inställningar i Tera Term för läsning av hisstelefon. 

 

I och med att det visade sig vara möjligt att läsa hisstelefonens utdata via serieporten på en dator 

utformades en första möjlig lösning att även skicka programmeringssekvenser över serieporten. 

Tecken motsvarande de programmeringssekvenser som kan programmeras i hisstelefonen testades 

att skickas via Tera Term. Vid test av detta visade det sig att hisstelefonen inte kunde uppfatta de 

tecken som skickades, då mjukvaran för hisstelefonen inte var implementerad för att kunna ta emot 

tecken via UART. Detta medförde att en ny lösning för att skicka programmeringssekvenser var 

nödvändig att tas fram. 
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3.2 Uppringning över GSM-nätet 

I samråd med utvecklingschef på företaget framställdes en ny lösning för att automatiskt skicka 

tecken som kunde programmeras i hisstelefonen. Till hisstelefonen som var ansluten via en 

programmeringsdosa till en serieport på en dator anslöts en GSM Gateway. GSM Gatewayen som 

anslöts är en produkt utvecklad av Fältcom. Produkten används för att simulera en telefonlinje för 

trådlös kommunikation över GSM-nätet och är enkel att installera då allt som krävs är att stoppa in 

ett SIM-kort och ansluta den till en strömkälla om 12-24V [4].  

 

Till ytterligare en serieport på datorn anslöts, via en RS232 kabel, ett modem som i sin tur var 

ansluten till en annan GSM Gateway. Modemet som användes, MT5656ZDX-V, är ett röstmodem 

utvecklat av MultiTech med en nerladdningshastighet på 56kb/s och en uppladdningshastighet på 

48kb/s [3]. Modemet kan styras genom AT-kommandon och i och med att det är röstmodem kan 

det hantera +V kommandon. Att modemet är ett röstmodem och kan hantera +V kommandon 

(röstkommandon) var i detta fall nödvändigt för att simulera telefonknapptryckningar. För en 

överblick över den nya lösningen för att automatiskt skicka tecken, se figur 1. 

 

Avsikten med den nya lösningen var att, med hjälp av modemet, automatiskt ringa upp hisstelefonen 

och via AT-kommandon skicka DTMF-toner för att simulera telefonknapptryckningar motsvarande 

möjliga programmeringssekvenser. För att verifiera att denna lösning fungerade startades två 

sessioner av Tera Term. Det ena fönstret användes för att läsa av hisstelefonens utdata och det andra 

fönstret användes för att styra modemet via AT-kommandon. Hisstelefonen ringdes upp och sattes 

i programmeringsläge för att sedan avsluta programmeringsläget och få hisstelefonen att lägga på 

linjen. En bild hur detta testades visas i figur 7.  

 

 

 
Figur 7. Uppringning till hisstelefonen i Tera Term med hjälp av ett modem. Det högra fönstret motsvarar 

modemet och det vänstra fönstret motsvarar hisstelefonen. 
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3.3 Utformning av test 

Då det visade sig vara möjligt att, via modemet, ringa upp hisstelefonen och generera DTMF-toner 

för att simulera telefonknapptryckningar utformades en skiss över hur ett testprogram för 

hisstelefonen kunde se ut. Givet var att källkoden för hisstelefonen inte var känd vilket medförde att 

dess interna struktur inte kunde testas. Detta medförde att utformningen av testet skulle baseras på 

en Black-box strategi, där simulerade telefonknapptryckningar skulle skickas in till hisstelefonen 

och hisstelefonens utdata analyseras. För att få en förståelse hur hisstelefonen reagerade på 

programmeringssekvenser som både kunde- och inte kunde programmeras startades återigen en 

session av Tera Term. En hisstelefon ringdes upp och försattes i programmeringsläge. Väl i 

programmeringsläge analyserades sedan resultatet av både fungerande programmeringssekvenser 

och icke fungerande programmeringssekvenser i Tera Term, enligt figur 8. 

 

 

 
Figur 8. Programmering av fungerande- och icke fungerande programmeringssekvenser. Den ”vänstra” 

bilden visar ett exempel på en fungerande sekvens och den ”högra” bilden ett exempel på två icke 
fungerande sekvenser. 

 

Analys enligt ovan visade att om en sekvens kunde programmeras kunde texten ”b_ok” utläsas och 

om en sekvens inte kunde programmeras kunde texten ”b_err” utläsas. Dessa utskrifter låg sedan 

till grund för utvecklingen av mjukvaran till testprogrammet. Utöver detta visade det sig även att de 

genererade ”telefonknapptryckningarna” aldrig misstolkades som ett annat tecken än det som 

skickades vilket inte var något att behöva ta hänsyn till vid utvecklingen av mjukvaran. Däremot 

visade det sig att ”ett knapptryck” ofta blev ett ”dubbeltryck”, vilket skulle bli något att hantera vid 

utvecklingen av mjukvaran. 

 

Efter slutförd analys över hur hisstelefonen reagerade på de simulerade telefonknapptryckningarna 

utfördes en design hur test av de programmerbara sekvenserna skulle utformas. Som tidigare visats 

(se figur 3) har en typisk programmeringssekvens för programmering över telefonlinjen ett typiskt 

utseende enligt; ”*001*telefonnummer#”. Specifikationen för denna sekvens säger att 

telefonnumret till, i detta fall till larmmottagare 1, inte får vara längre än 20 tecken. Detta givet 

utformades testet att dels testa sekvenser med godkända värden och dels testa sekvenser, med 

maxvärden eller specifikt tillåtna värden, med icke godkända värden. Jämförelse mellan 

hisstelefonens returnerande ”b_err” eller ”b_ok” och ett förväntat ”b_err” eller ”b_ok” skulle sedan 

avgöra om testet misslyckades eller lyckades. 
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3.4 Mjukvara 

Koden för testprogrammet skrevs som tidigare nämnt i C/C++ och utvecklades i Visual Studio 2017. 

Källkoden för programmet består av tre stycken klasser, ett hjälpbibliotek samt ett bibliotek där 

testen av de olika programmerbara funktionerna för hisstelefonen är definierade. För att kompilera 

dessa klasser och bibliotek till ett körbart program skrevs även ett ”huvudprogram”. En kort 

förklaring av de olika biblioteken samt klassernas ansvar och syfte ges nedan. 

  

• Serial – Klass som gör det möjligt att skriva till- och läsa från modemet. Denna klass 

ansvarar för dataöverföring över en dators serieport. 

 
• Modem – En klass som ansvarar för att skriva till modemet. Klassen är beroende av ett 

Serial objekt för att kunna skriva till modemet.  

 
• Flex – Klass som ansvarar för att läsa från hisstelefonen. Klassen är, precis som klassen 

Modem, beroende av ett Serial objekt för att kunna läsa från hisstelefonen. 

 
• Functions – Hjälpbibliotek som innehåller funktioner för att underlätta för att exempelvis 

ringa upp hisstelefonen och skicka programmeringssekvenser till den. För att använda 

funktionerna i detta bibliotek är objekt av typen Modem och Flex nödvändiga. 

 
• FlexTest – Bibliotek där funktionerna för att testa hisstelefonens programmerbara 

funktioner är definierade. Detta bibliotek kräver, precis som Functions, objekt av typen Flex 

och Modem. Biblioteket ser även till att logga utdata från test i en loggfil som hamnar i 

samma katalog i filsystemet där den exekverbara filen finns. 

 
• Main -  ”Huvudprogrammet”. Läser in data för att skapa de nödvändiga objekt som krävs 

och startar sedan testet.   

 

3.4.1 Läsning från– och skrivning till serieportarna 
Nödvändigt för att automatiskt ringa upp och läsa från hisstelefonen var kommunikation över en 

dators serieportar. För att göra detta inkluderades Windows bibliotek, Windows.h. I detta bibliotek 

återfinns funktionerna ReadFile samt WriteFile som möjliggör för att läsa och skriva data synkront 

via en serieport på en dator [6,7]. Då dessa Windowsspecifika funktioner användes för att läsa och 

skriva från serieportarna medförde detta att programmet bara blev körbart på en Windowsdator.  

 

3.4.2 Modem 
För att aktivera och använda modemets inbyggda funktioner var AT-kommandon nödvändiga att 

användas. Detta medförde att om exempelvis DTMF-tonen ”*” skulle genereras av modemet var dess 

motsvarande AT-kommando, i detta fall ”AT+VTS=*”, nödvändigt att skrivas till modemet via 

tidigare nämnda WriteFile funktionen. Då dessa kommandon kunde anses långa och onödiga att 

skriva varje gång deklarerades de AT-kommandon som användes under detta projekt som makron 

för att underlätta för användning av dessa. 

 

I syfte att underlätta för skrivandet till modemet implementerades även en funktion för att göra om 

programmeringssekvenser till AT-kommandon. Funktionen som implementerades tog emot en 

sträng motsvarande en programmerbar sekvens och returnerade ett ”2-dimensionellt” fält 

motsvarande de AT-kommandon sekvensen representerade. Till exempel om sekvensen ”*001#” 

användes som parameter till funktionen skulle funktionen returnera ett ”2-dimensionellt” fält 

innehållandes ”AT+VTS=*, AT+VTS=0, AT+VTS=0, AT+VTS=0, AT+VTS=1”.  
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3.4.3 Hantering av dubbla knapptryck 
Genom test i Tera Term enligt tidigare visade det sig att dubbla ”knapptryck” ibland kunde uppstå 

när det egentligen bara genererades ett ”knapptryck”. Nämnt enligt tidigare var detta något att 

hantera vid implementationen av mjukvaran. För att lösa detta implementerades en funktion för att 

skriva till modemet och programmera hisstelefonen. Denna funktion använde returvärdet från 

funktionen som tog emot en sträng motsvarande en programmeringssekvens, och gjorde om den till 

ett ”2-dimensionellt” fält innehållandes de AT-kommandon strängen representerade.  

 

Genom iteration av det ”2-dimensionella” fältet hämtades fältets olika index ut och användes som 

parameter in till funktionen WriteFile. När ett visst index ur fältet, representerat av ett AT-

kommando, skrevs till modemet lästes det sedan av från hisstelefonen hur den reagerade på det AT-

kommando som skrevs till modemet. Returnerade hisstelefonen ”b_err” innan iterationen genom 

fältet var slutförd antogs det bero på ett ”dubbeltryck”, och sekvensen testades skrivas till modemet 

på nytt. För att funktionen inte skulle testa att programmera en sekvens i all oändlighet sattes ett 

maxvärde för antal försök till 7. Alltså, uppstod ett dubbelt ”knapptryck” mer än 7 gånger skulle 

ingen fortsatt programmering av den önskade sekvensen ske. 

 

3.4.4 Huvudprogram 
För att kompilera och kunna köra testprogrammet implementerades ett ”huvudprogram” i form av 

en main-funktion. Funktionen såg till att läsa in nödvändig data från användaren, och utifrån data 

som lästs in skapa de objekt som krävdes för att testa hisstelefonen. När data lästs in och de objekt 

som krävdes var skapade utfördes en uppringning till hisstelefonen och dess mjukvaruversion 

hämtades. Om mjukvaruversionen för hisstelefonen kunde hämtas startades sedan ett test av 

hisstelefonens programmerbara funktioner. En mer utförlig förklaring av ”huvudprogrammet” visas 

i form av ett flödesschema i figur 9.  

 

 
Figur 9. Flödesdiagram för huvudprogrammet. 
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3.4.5 Test av programmerbara funktioner 
För att testa hisstelefonens programmerbara funktioner skapades ett bibliotek där funktioner för att 

testa hisstelefonens programmerbara funktioner implementerades. Då hisstelefonen kunde ha ett 

antal olika mjukvaruversioner, och dessa mjukvaruversioner kunde hantera olika programmerbara 

funktioner, implementerades testbiblioteket så att det började att reda ut vilken mjukvaruversion 

hisstelefonen som skulle testas hade. De mjukvaruversioner hisstelefonen kunde ha beskrevs genom 

en sekvens av ett antal olika siffror, där en typisk mjukvaruversion kunde ha ett utseende 

motsvarande siffrorna 3.2.4.1. Utifrån den avslutande siffran i sekvensen bestämdes sedan vilka 

funktioner i testbiblioteket som skulle anropas för att testa de programmerbara funktioner den 

specifika mjukvaran kunde hantera.   

 

Då det var känt vilken mjukvaruversion som skulle testas öppnades en fil för att logga hisstelefonens 

utdata, och funktionerna för att testa den specifika mjukvaruversionen anropades. Som nämnt 

under avsnittet utformning av test, testades de olika programmerbara funktionerna för 

hisstelefonen med dels godkända värden och dels icke godkända värden. Då ett godkänt värde 

programmerades jämfördes sedan hisstelefonens utdata med ett förväntat ”b_ok”, och då ett icke 

godkänt värde programmerades jämfördes hisstelefonens utdata med ett förväntat ”b_err”. Dessa 

utskrifter låg sedan till grund till om ett test lyckades eller inte lyckades. Oavsett om ett förväntat 

”b_err” eller ”b_ok” skulle testas låg dock samma algoritm till grund för implementation av de 

funktioner som skulle testa hisstelefonens programmerbara funktioner. Denna algoritm visas i form 

av ett flödesschema enligt figur 10. För överblick av koden för en testfunktion, se bilaga 7.1 

Testfunktion. 

 

 
 

Figur 10. Flödesschema för en funktion som testar hisstelefonens programmerbara funktioner. 
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4. Resultat 

Projektet resulterade i ett exekverbart testprogram för en Windowsdator. Testprogrammet testar 

automatiskt de programmerbara funktioner som är möjliga att programmera via 

telefonknapptryckningar och visar i realtid resultaten av de test som utförs. Då programmet har ett 

enkelt terminalbaserat gränssnitt är det även tydligt att förstå och enkelt att använda av användaren. 

För att underlätta för arbetet för användaren loggas även all utdata från en testkörning i en textfil 

som är enkel att följa i efterhand och beskriver det som testats. 

 

4.1 Testprogram 

Det exekverbara testprogrammet startas antingen genom att klicka igång det via dess ikon eller 

genom uppstart i kommandotolken. Då programmet startas anger användaren vilka serieportar på 

datorn modemet respektive hisstelefonen är anslutna till samt telefonnummer till hisstelefonen 

enligt figur 11.  

 

 
Figur 11. Uppstart av testprogrammet. 

 

Då data för vilka serieportar modem respektive hisstelefon är anslutna till samt hisstelefonens 

telefonnummer lästs in testas sedan hisstelefonens programmerbara funktioner automatiskt. 

Användaren kan då följa resultaten av de olika testen i realtid enligt figur 12. 

 

 
Figur 12. Test av programmerbara sekvenser på hisstelefonen. 

När testprogrammet testat hisstelefonens alla programmerbara skrivs slutligen en sammanfattning 

ut enligt figur 13. 

 

 
Figur 13. Summering av avslutat test. 
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4.2 Loggfil 

För att underlätta vid felsökning för testansvarige skapas en textfil där testansvarige enkelt kan följa 

resultatet av de olika testen. Textfilens utdata motsvarar det utdata som skrivs ut i realtid när 

testprogrammet körs. Utdrag från textfilen visas i figur 14.  

 

 
Figur 14. Den resulterade textfilen där resultat från de olika testen loggas. 

 

4.3 Testkörningar 

Testkörningar av programmet visade att testprogrammet kunde hantera och testa de olika 

mjukvaruversioner som fanns tillgängliga för hisstelefonen. Ett antal testkörningar utfördes på de 

olika tillgängliga mjukvarorna där resultatet av de olika testkörningarna redovisas i tabell 2. 

 
Tabell 2. Resultat av testkörningar av programmet för tillgängliga mjukvaruversioner. 

VERSION GODKÄNDA TEST MISSLYCKADE 

TEST 

SUMMERING 

.0 154 5 154/159 

.1 154 5 154/159 

.2 157 5 157/162 

.3 157 5 157/162 

.4 154 5 154/159 

.5 156 5 156/161 

.6 154 8 154/162 

.7 156 8 156/161 

.8 156 8 156/164 
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5. Diskussion  

5.1 Metodval 

I början av projektet klargjorde företaget tydligt att de hade ett behov av en automatiserad testrutin 

för de gränssnitt där knapptryck användes. Det vill säga att implementationen av ett automatiskt 

test för hisstelefonen skulle baseras på att testa de funktioner som var möjliga att programmera via 

det inbyggda tangentbordet eller via telefonknapptryck. Med detta i åtanke började projektet med 

en metodöversikt för att undersöka möjliga metoder för att lösa problemet. Utifrån metodöversikten 

fastställdes tre möjliga metoder för att lösa problemet. De metoder som fastställdes vara möjliga för 

att lösa problemet var; att skicka och läsa data seriellt via en dators serieport, att kapsla upp 

hisstelefonen och digitalt aktivera pinnarna för tangentbordet samt att bygga en robotarm som 

automatiskt kunde knappa in de programmerbara funktionerna.  

 

Utav de tre möjliga metoderna för att implementera ett automatiskt test som testade hisstelefonens 

programmerbara funktioner, var det primära valet av metod att skicka och läsa data seriellt via en 

dators serieport. Som tidigare nämnt visade det sig vara möjligt att koppla upp hisstelefonen mot en 

serieport på en dator och läsa av dess utdata, men omöjligt att skriva programmerbara tecken till 

den via en dators serieport då dess UART funktion inte var implementerad för detta. Att UART 

funktionen var implementerad på detta sätt medförde att den slutgiltiga lösningen skulle få en 

betydligt längre exekveringstid, men ett mer ”verklighetstroget” utförande då det kan anses att 

tecken skickade över UART inte liknar fysiska ”knapptryck”. 

 

Då den slutgiltiga metoden för att testa hisstelefonen byggde på att ringa upp hisstelefonen via GSM-

nätet och generera DTMF-toner för att simulera telefonknapptryck, medförde detta till en längre 

exekveringstid för programmet än om det skulle vara möjligt att skriva direkt till hisstelefonen. 

Anledningen till detta berodde främst på två faktorer. Den ena faktorn var att DTMF-tonerna som 

genererades hade en längd på 250ms, vilket var nödvändigt för att hisstelefonen skulle kunna 

uppfatta tonerna. Den andra faktorn var att det även var nödvändigt med en ”paus” mellan varje 

genererad ton för att hisstelefonen skulle hinna med att hantera tonen. Denna paus sattes till 400ms 

för att vara säker på att hisstelefonen hann med att hantera tonen. Vid en första anblick kan en tid 

om 650ms inte anses alltför lång för att generera en ton. Men då programmet genererar ett antal 

toner för att testa de programmerbara funktionerna medförde de båda ”pauserna” till att 

programmet fick en exekveringstid på cirka 40 minuter. 

 

För testprogrammet ställdes inga krav på vilket operativsystem det skulle vara körbart på eller vilket 

programmeringsspråk koden skulle skrivas i. För att nå ut till flera olika operativsystem hade den 

rimligaste lösningen då kanske varit att utveckla programmet i Java och använda Javas inbyggda 

funktioner. Trots denna vetskap fattades beslutet att utveckla programmet enbart för ett 

Windowsoperativ, vilket baserades på att den som skulle testa hisstelefonen körde Windows som 

operativsystem. Valet av att utveckla programmet för ett Windowsoperativ gjorde det sedan 

naturligt att använda Visual Studio som utvecklingsmiljö, då denna utvecklingsmiljö främst är 

designad för att utveckla Windowsapplikationer. Slutligen grundade sig beslutet om vilket språk 

koden för testprogrammet skulle skrivas i på de stöd Visual Studio tillhandahåller samt erfarenhet 

av tidigare mjukvaruutveckling. Då mest erfarenhet av mjukvaruutveckling fanns inom C/C++, och 

Visual Studio hade ett bra stöd för detta, föll valet på att skriva koden i detta språk. 
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5.2 Möjligheter till förbättringar 

Som tidigare nämnt bygger implementationen av testprogrammet på det data som hisstelefonen 

returnerar då en viss godkänd- eller icke godkänd programmeringssekvens programmeras. Detta 

medför att testen av de olika sekvenserna helt och hållet förlitar sig på att det hisstelefonen ”säger” 

stämmer överens med vad som egentligen händer, och ingen hänsyn tas till om det hisstelefonen 

”säger” verkligen är sant eller falskt. Det vill säga, att om en viss funktion programmeras undersöks 

det inte om den funktionen verkligen har lyckats eller misslyckats att programmeras i hisstelefonen. 

En lösning för att undersöka detta visade sig dock vara möjligt, då det i slutet av projektet framkom 

att det var möjligt att skicka ett kommando till hisstelefonen som hisstelefonen svarade på med att 

returnera det som var programmerat i dess EEPROM. På grund av tidsbrist fanns dock ingen tid till 

att göra om testprogrammet så det kunde verifiera att en viss funktion programmerats eller inte 

programmerats. 

 

Utöver ovan nämnda möjlighet till förbättring för testprogrammet är testprogrammet även utformat 

så att det inte testar att en viss programmerad funktion fyller det syfte den har att fylla. En av alla 

möjliga funktioner som kan programmeras i hisstelefonen är intervall för testlarm. Detta innebär 

att kunden kan programmera hur långt intervallet mellan varje dag ska vara då ett testlarm 

genereras. Denna funktion är en typisk funktion som testprogrammet testar att den är möjlig att 

programmera. Däremot testas inte att den verkligen uppfyller den funktion den har i syfte att 

uppfylla, vilket är en möjlig förbättring att implementera för testprogrammet. 

 

När det gäller koden för testprogrammet finns ett antal möjligheter till förbättringar. Då ett antal 

testkörningar har utförts har det analyserats att den primära förbättringen för mjukvaran ligger i att 

förbättra avbrottsrutinen vid inläsning från hisstelefonen. Detta eftersom det ibland kunde hända 

att hisstelefonen inte hann med att uppfatta en DTMF-ton, då programmet förväntade sig att den 

skulle hinna med att uppfatta tonen. Då detta inträffade kunde detta resultera i att programmet 

hamnade i en oändlig loop och krascha.  

  

5.3 Slutsats 

Projektet resulterade i ett testprogram som automatiskt kunde testa de programmerbara funktioner 

som var möjliga att programmera i hisstelefonen. För att enkelt förstå vilka funktioner som testas 

kan testansvarige dels följa testet i realtid, och dels läsa av resultaten av en testkörning i efterhand 

via en textfil som på ett tydligt sätt redogör vad som testats. Exekveringstiden för programmet var 

cirka 40 minuter vilket kan anses som en lång tid. Men sätts detta i perspektiv mot att manuellt 

knappa in cirka 160 programmeringssekvenser där varje programmeringssekvens är minst 5 

knapptryckningar lång, kan programmet ändå anses uppfylla syftet att minska tidsåtgången och 

underlätta arbetet för testansvarige. 
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7. Bilagor 

7.1 Testfunktion 

 

 


