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BIBLIOTEKI I NARZĘDZIA

Występowanie błędów aplikacji, które w konsekwencji mogą do-
prowadzić do ich zawieszania się, a w ostateczności crashowania, 
chociaż nie jest pożądanym zachowaniem, to sytuacja, jaka może 

pojawić się w przypadku nawet najbardziej dopracowanych produktów. Naj-
gorszym, co można w takiej sytuacji zrobić, to nie przyznawać się do moż-
liwości wystąpienia błędu i zaniechać jakichkolwiek prób zareagowania na 
jego obecność. Przy takim podejściu utrata zadowolonych użytkowników na 
korzyść konkurencyjnych rozwiązań to tylko kwestia czasu. 

Ryzyko pojawienia się błędu występuje tak długo jak tylko aplikacja po-
zostaje w użyciu. Mimo to można skutecznie zapobiegać takim sytuacjom, 
sprawnie reagować na występujące błędy, naprawiając je, i dostarczać nowe 
wersje aplikacji zanim jeszcze użytkownik zdąży się zniechęcić. Przyjmując 
takie podejście, można więcej zyskać niż stracić. Aplikacja trafiająca w po-
trzeby jej odbiorców przekłada się na realne zyski. Im dłużej będzie w stanie 
sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających, tym dłużej będzie 
pracować na jej dostawcę i budować jego markę. W długofalowej perspekty-
wie jest to klucz do sukcesu w przypadku aplikacji mobilnych. 

CRASH REPORTING
Kluczem do rozwiązania przedstawionego problemu jest crash reporting. To 
rozwiązanie pozwala na możliwie jak najszybsze reagowanie na wszelkie zda-
rzenia powodujące błędy działania aplikacji. W chwili, gdy zostaje ono prze-
rwane na skutek nieprzewidzianego błędu, wszelkie informacje o aktualnym 
jej stanie zostają zapisane. Takie podejście pozwoli na późniejsze przesłanie 
ich na serwer. Zebrane dane zostaną zaprezentowanie w sposób pozwalają-
cy na sprawne odszukanie przyczyny problemu i dostarczenie jego rozwiąza-
nia. Biblioteka do tworzenia raportów o błędach aplikacji oraz serwer do ich 
przechowywania to dwie główne składowe systemu crash reportingu.

SYMBOLIKA
Aby zrozumieć przyczynę zaistniałego błędu aplikacji, niezbędne jest zi-
dentyfikowanie sytuacji, w jakiej on wystąpił. Najbardziej jednoznacznym 
dowodem jego pojawienia się są logi. Nie zawsze jednak są one do końca 

Crash Reporting  
– iOS i HockeyApp w praktyce
Dostarczając aplikację mobilną, oprócz rozwiązania, które bezbłędnie wpisze się 
w oczekiwania użytkownika, musimy sprawnie reagować na wszelkie błędy, jakie 
mogą wystąpić podczas jej działania. Jak na nie reagować? Szybko! Skąd wiedzieć, 
gdzie ich szukać? Tutaj z pomocą przychodzą platformy do raportowania błędów 
takie jak HockeyApp. Sprawne odnajdywanie przyczyny problemu i szybkie dostar-
czanie właściwego rozwiązania to ich główne zadanie.

Rysunek 1. Logi z częściową symboliką



http://www.oprogramowaniekomputerowe.pl/


14 / 10 . 2015 . (41) /

BIBLIOTEKI I NARZĘDZIA

zrozumiałe bądź pomocne w procesie rozwiązywania problemu. Gdy apli-
kacja uległa nagłemu zatrzymaniu, nie zawsze jesteśmy w stanie odczytać, 
jaka metoda była wykonywana jako ostatnia. Standardowe crashlogi opisują 
jedynie biblioteki systemowe. Dla pozostałych wywołań pozostają jedynie 
adnotacje w postaci symboli i adresów pamięci podobnie jak na Rysunku 1. 

Z pomocą przychodzi symbolika, która ma na celu zamianę surowych lo-
gów na w pełni zrozumiałe, a co najważniejsze pomocne w trakcie sprawne-
go szukania przyczyny błędu. 

Pierwszy wpis w logach oznacza miejsce wystąpienia problemu. Śledze-
nie kolejnych wpisów umożliwia odtworzenie wcześniejszych wywołań kodu 
aplikacji. Okazuje się to niezwykle pomocne, kiedy niezbędne jest zreprodu-
kowanie błędu w procesie dostarczania rozwiązania problemu.

HOCKEYAPP
HockeyApp, jako platforma pozwalająca zbierać informacje o crash reportach, 
wspiera system iOS, jak również Android, Mac OS oraz Windows Phone. Zaletą 
tego rozwiązania jest możliwość zarządzania wersjami dostarczanych aplikacji. 
Za pośrednictwem strony www.hockeyapp.net możliwe jest utworzenie konta, 
które pozwoli na połączenie aplikacji z platformą i czerpanie korzyści z jej funk-
cjonalności. Górne menu umożliwia dostęp do głównych funkcjonalności plat-
formy. Podstawową jest lista dodanych do śledzenia aplikacji oraz urządzeń, 
na których są instalowane. Kolejne to informacje zwrotne od użytkowników, 
statystyki z podziałem na aplikacje i crashe. Możliwy jest też podgląd  zespołów 
odpowiedzialnych za wsparcie poszczególnych rozwiązań. 

Rysunek 2. Główny panel platformy HockeyApp

Korzystając z aplikacji HockeyApp, którą należy pobrać i zainstalować na 
lokalnym komputerze, wystarczy wybrać opcję Upload New Build w celu 
dostarczenia nowej wersji gotowej aplikacji na platformę HockeyApp. Do-
danie kolejnej wersji jest również możliwe bezpośrednio z poziomu panelu 
HockeyApp, który dostarcza taką funkcjonalność. W przypadku korzystania 
z systemu ciągłej integracji – jak Jenkins – można użyć pluginu, który rów-
nież pozwoli na wysłanie nowej wersji aplikacji bezpośrednio na platformę. 
Wartą uwagi funkcjonalnością platformy jest możliwość dodawania crashy 
otrzymanych bezpośrednio od użytkowników. Jest to możliwe ze względu 
na zgodność crashlogów platformy z logami dostarczanymi przez Apple. 

Platforma pozwala dodatkowo zwiększyć jej możliwości poprzez inte-
grację z zewnętrznymi narzędziami, takimi jak na przykład: JIRA, Assembla 
czy Redmine. Lista wszystkich aktualnie dostępnych możliwych integracji 
dostępna jest bezpośrednio na stronie www.support.hockeyapp.net/kb 
w zakładce Supported Bug Trackers. 

PRZYKŁADOWA APLIKACJA
Posiadamy już wystarczająco dużo teorii, czas przejść do praktyki. Na po-
trzeby przetestowania możliwości platformy HockeyApp utworzyłem pro-
stą aplikację CarLogo. Można ją pobrać spod adresu: https://github.com/
piowes86/CarLogo. Po jej uruchomieniu ukaże się lista marek samochodów, 
którą można przewijać. 

Aby jednak możliwe było w dalszych krokach przetestowanie możliwości 
platformy HockeyApp, musimy dodać do niej kod, który będzie powodował 
błąd aplikacji. W tym celu otwieramy do edycji plik ViewController.m, a 
następnie tuż przed metodą didReceiveMemoryWarning umieszczamy 
kod z Listingu 1:

Listing 1. Metoda przechwytująca wybranie elementu z listy

- (void)tableView:(UITableView *)tableView didSelectRowAtIndexPat
h:(NSIndexPath *)indexPath {
strcpy(0, "crash");

}

Spowoduje on, że przy każdym wybraniu dowolnego elementu z listy apli-
kacja zostanie zatrzymana. Mając do dyspozycji tak przygotowaną aplikację, 
możemy przejść do kolejnego kroku, jakim jest jej integracja z platformą do 
raportowania błędów.

INTEGRACJA PROJEKTU
Pierwszym krokiem w procesie integracji aplikacji z HockeyApp jest doda-
nie jej do platformy. W tym celu należy zalogować się do panelu HockeyApp, 
a następnie przejść do zarządzania własnym kontem, po czym wybrać API To-
kens spośród opcji menu. Korzystając z tej funkcjonalności, należy utworzyć 
token, niezbędny w kolejnym kroku integracji. Aby go stworzyć, należy okre-
ślić, dla której aplikacji będziemy chcieli go używać. Możliwe jest również 
utworzenie tokenu wspólnego dla wszystkich aplikacji, wówczas wystarczy 
wybrać opcję All apps z listy rozwijanej. Kolejno należy określić uprawnienia 
do umieszczania nowych wersji na platformie oraz nazwę tokenu, pod jakim 
chcemy go zapisać. 

Rysunek 3. Tworzenie API Tokenu

Kolejnym krokiem jest dodanie go do desktopowej aplikacji HockeyApp. 
Przechodząc do jej ustawień, a następnie do zakładki konta, dodajemy 
nowy token. Niezbędne będzie podanie danych dostępowych do panelu 
HockeyApp.

Rysunek 4. Dodawanie tokenu w kliencie HockeyApp
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