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Sammanfattning 

Testdriven utveckling samt användning av enhetstestning är ett växande område. Vid 

användning av dessa tekniker är det önskvärt att kunna använda stubb- och mockobjekt 

för att ersätta en DOC(Dependent on Component).  

I dagsläget finns det ett verktyg hos Enea som genererar stubbar för C++-källkod. 

Examensarbetet består av att vidareutveckla detta verktyg i flera avseenden. Stöd för C-

kod adderas till verktyget. För C-kod adderas även möjligheten att generera stubb- och 

mockobjekt. Testning av verktyget görs mot ett befintligt kundprojekt hos Enea med 

goda resultat. 
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1 Introduktion 

I detta första kapitel presenteras bakgrunden till examensarbetet samt mål 

och problemformulering. Det innehåller även en beskrivning av metoden 

som använts samt de avgränsningar som gjorts. 

1.1 Bakgrund 

Under utvecklingsprocessen är det ofta nödvändigt att isolera en klass och 

testa den oberoende av omgivande kod, så kallad enhetstestning. För att 

möjliggöra detta kan man bygga upp en omgivande miljö av stubbar och 

mockobjekt som imiterar de objekt som den testade klassen har beroenden 

till. 

1.2 Problemformulering 

Arbetet består av att koppla den stubbgeneratorn till ett existerande 

utvecklingsprojekt hos Enea. Det är en plattform för telamatik-

tillämpingar, fortsättningsvis kallad telematikplattform. 

Den befintliga stubbgeneratorn klarar endast av att generera stubbar för 

C++-kod. I telematikplattformen används C-källkod så stubbgeneratorn 

måste även anpassas för att klara av att generera stubbar för C-kod. 

Teoretisk finns den funktionaliteten i den nuvarande implementationen 

men den har aldrig testats eller utvärderats på något omfattande exempel.  

Verktyget kommer även att vidareutvecklas så att mockobjekt kan 

genereras och anpassning av dessa kommer att ske till telematikplattfor-

mens testfall. 

1.3 Mål 

Målet med arbetet är att utveckla ett verktyg för att generera stubb- och 

mockobjekt för C-kod samt anpassa verktyget till telematikplattformens 

kodbas.  

1.4 Kravspecifikation 

Verktyget skall kunna generera stubbar utifrån både C- samt C++-källkod. 

Det skall även vara möjligt att generera mockobjekt utifrån C-källkod för 

existerande testfall för telematikplattformen.  

Implementationen av stöd för generering av C-källkod bör inte påverka 

prestandan för generering av C++-källkod. En undersökning kring 

möjligheten att koppla verktyget till cppUnit bör göras. Om detta är 

möjligt bör även enklare testfall genereras i mån av tid. Verktyget bör inte 

addera alltför mycket kompileringstid varvid tidmätning för de olika 

delarna av verktyget skall göras. 
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För mockobjekten finns det mer specificerade krav på funktionaliteten. 

Det finns grundläggande krav som skall uppfyllas samt avancerade krav 

som kommer att uppfyllas i mån av tid och praktisk möjlighet.  

De grundläggande kraven är: 

1. Det skall vara möjligt att sätta antal förväntade anrop för en funktion. 

2. Det skall vara möjligt att sätta returvärde för en funktion. 

3. Det skall vara möjligt att sätta förväntade inargument till en funktion. 

De avancerade kraven är: 

1. Det skall finnas olika fördefinierade funktioner för antalet gånger en 

funktion skall bli anropad. Exempel på sådana funktioner är once(), 

never() samt onceOrMore(). 

2. Det skall vara möjligt att ange en sekvens av anrop som ska utföras i 

en specifik ordning. 

3. Det skall vara möjligt att sätta en lista med olika returvärden som 

matchas mot antingen givna inargument eller anropsordning. 

4. Det skall vara möjligt att göra tidmätning inom mockobjektet. 

5. Det skall vara möjligt att söva en funktion ett visst antal millisekunder. 

1.5 Metodbeskrivning 

Till en början gjordes en litteraturstudie kring existerande verktyg som 

används för att generera mockobjekt samt enhetstestramverk. Dessa 

ramverk installerades och enklare testfall skapades för att få en uppskatt-

ning om verktygets upplägg samt funktionalitet. För utvecklingen av 

stubbobjekt samt mockobjekt har en iterativ arbetsgång används. För att 

påskynda utvecklingsarbetet har även viss kod som ska genereras först 

handskrivits. Detta för att säkerhetsställa att koden är korrekt innan 

generering. 

1.6 Avgränsningar 

Arbetet kommer inte praktiskt behandla andra möjligheter att ersätta en 

komponent som systemet är beroende av än med stubbar/mockobjekt. 

Dock kan vissa teoretiska jämförelser med andra så kallade ”Test 

Doubles” göras. 

I de avseenden som testning kommer att användas kommer denna uppsats 

endast att beröra testning av en CUT(Class Under Test). Fokus kommer 

att ligga på generering av mockobjekt för C/C++ men exempel och 

jämförelser med Java kommer även att användas. Övriga programme-

ringsspråk kommer att utelämnas. Funktionaliteten för verktyget kan vara 

begränsad till testfall från telematikplattformen och behöver inte vara 

generellt applicerbar även om detta är önskvärt. 
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Matchningsregler för att matcha olika testfall kommer att skapas men det 

kommer inte att skapas ett fullvärdigt bibliotek med matchningsregler. 

Den stubb/mockkod som genereras kommer att vara i C++ även när 

källkoden är i C. 

1.7 Definitioner 

CPPUnit ― Ett verktyg för enhetstestning av C++-projekt, se http:// 

cppunit.sourceforge.net/cppunit-wiki 

CygWin – Simulerar linuxmiljö för en Windowsplattform, se http://www. 

cygwin.com 

expat – XML-parser, se http://expat.sourceforge.net/ och http://www. 

python.org/doc/current/lib/module-xml.parsers.expat.html för python-

bindningar 

epydoc - Dokumentationsverktyg för Python, se http://epydoc.sourceforge 

.net/  

gccxml – Verktyg för att extrahera information från C/C++-kod i form av 

xml, se http://www.gccxml.org/ 

libxml2 – XML-parser i C, se http://xmlsoft.org/  

lxml – XML-parser för python, bygger på libxml2, under uppbyggnad, se 

http://codespeak.net/lxml/  

nm – Verktyg för att läsa symboler i objektfiler och andra binärfiler, se 

http://www.die.net/doc/linux/man/man1/nm.1.htm  

Perl – Program-/scriptspråk, se http://www.perl.org  

Python – Program-/scriptspråk, se http://www.python.org  

pygccxml – Python-verktyg för parsning av output från gccxml, se 

http://www.language-binding.net/pygccxml/   

Regular expression – En standard för matchning av strängar, se 

http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression samt http://docs.python. 

org/lib/module-re.html  

stubb – Är en ersättare till funktion med samma gränssnitt som förebilden 

men med en minimal implementation. 

1.8 Förkortningar 

CUT: (Class under Test): Likvärdigt med System Under Test om SUT 

endast är en klass. 

DOC: (Dependent On Component) En komponent som SUT beror på 

under ett test. 
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gcc: (GNU Compiler Collection) En kompilator som klarar av att 

kompilera ett flertal olika språk t.ex. C, C++, Objective-C, Fortran, Java, 

Ada. 

SUT: (System under Test) Det system som man analyserar under testning. 

Test Double: En ersättare för en DOC vid testning. 

XML: (eXstensible Markup Language): Är ett universellt och utbyggbart 

märkspråk. 

YAML:  (Yet Another Markup Language): Ett väldigt avskalat märk-

ningsspråk. se http://yaml.org/ samt http://pyyaml.org/wiki/PyYAML 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel kommer den teoretiska bakgrunden till examensarbetet att 

presenteras. Till en början kommer samlingsnamnet ”Test Doubles” att 

förklaras för att få en ökad förståelse om skillnaden mellan stubbar och 

mockobjekt.  

2.1 Introduktion till Test Doubles 

I filmbranschen använder man sig av begreppet ”stunt double”, vilket är 

en person som ersätter den riktiga aktören under vissa scener av en film. 

Funktionaliteten hos en Test Double är i stort sett densamma. När man 

ska testa sin kod och vill ersätta sin DOC, den riktiga aktören, kan man 

använda sig av en Test Double. [1] 

Nedan kommer en kort beskrivning av de vanligaste förekommande Test 

Doubles [1] [2]: 

• Dummyobjekt är ett objekt som skickas mellan olika funktioner men 

aldrig används i praktiken. De används oftast för att fylla parameter-

listan med rätt antal värden. De kan vara en referens till ett nullobjekt 

eller en instans från Objektklassen om sådan existerar i det aktuella 

programmeringsspråket. 

• Fejkobjekt implementerar samma funktionalitet som ett riktigt objekt 

men de är implementerade på ett mycket enklare sätt. Ett exempel på 

en vanligt förekommande fejkobjekt är en databas som lagrar data i 

minnet istället för att använda diskaccess. 

• Stubbar sätts med förprogrammerade värden som den returnerar vid 

ett funktionsanrop. Stubbar kan i vissa fall spara information om anro-

pen som den fått under en testcykel. 

• Mockobjekt är objekt som är förprogrammerade med förväntningar 

(eng. expectation) som ger en specifikation om vilka anrop som mock-

objektet förväntar sig. 

• Spion är en utökad stubb som är en observationspunkt för indirekta 

utdata från SUT. I stort sett kan man se en spion som en stubb med en 

sparad historik. 

2.2 Stubbar 

Stubbar används för att ersätta en riktig komponent som SUT är beroende 

av så att testet har en kontrollpunkt för indirekta inputs från SUT. Man 

kan även se en stubb som en minimal ersättare för en komponent som 

endast innehåller den mest nödvändiga funktionaliteten. En funktion som 

stubbas ersätts därför med tomma funktionskroppar samt ett fixt retur-

värde.[1] 
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Det finns flera olika skäl till att man vill använda en stubb istället för den 

riktiga komponenten. Nedan presenteras de vanligaste anledningarna: 

• Den riktiga komponenten kan inte manipuleras för att producera den 

önskade indirekta inputen. Endast ett riktigt systemfel inom kompo-

nenten skulle resultera i den önskade inputen 

• Den riktiga komponenten kan manipuleras för att producera önska in-

put men det har stora sidoeffekter eller är inte kostnadseffektivt. 

• Den riktiga komponenten är inte tillgänglig. 

Om en stubb endast används som en temporär implementation tills den 

riktiga komponenten är tillgänglig kallas det för en temporär stubb.[1] 

Generering av stubbar bör vara modulärt, dvs. om en basklass headerfil 

ändras så ska man endast behöva generera om stubbarna för den klassen. 

Stubbar för ärvda klasser ska inte påverkas. [3] 

2.2.1 Manuellt konfigurerade stubbar 

En manuellt konfigurerad stubb är en stubb som skrivs för hand likt 

vanlig produktionskod. Det är väldigt enkelt att skriva en stubb för hand 

samt konfigurera den efter önskat utseende. 

Många som skriver en stubb är inte medvetna om att det är en stubb de 

skriver. Ofta skrivs stubbarna för att temporärt lösa kompileringsfel, som 

exempelvis uppstår på grund av att en funktion eller metod ännu inte är 

implementerad. Då kan man skapa en tom funktionskropp samt sätta ett 

fixt returvärde för att kompileringen ska lyckas. Även om stubben inte 

används till testning så skapar man ändå en stubbe. Detta arbete fokuserar 

dock på stubbar som skapas med syftet att användas i testning. 

Att använda sig av manuellt konfigurerade stubbar är fördelaktigt när man 

har en väldigt enkel DOC som ska stubbas eller när stubben måste ha ett 

väldigt specifikt utseende [1]. 

2.2.2 Automatgenererade stubbar 

Det existerar flera olika generella verktyg för att generera stubbar varav 

stubgen[4] är ett av dem. Dessa är bra om miljön är väldigt generell eller 

om man endast vill använda stubbgeneratorn temporärt. Ställer man högre 

krav på stubbgeneratorn, konfigurerar man ofta om den för att passa 

projektet optimalt eller skapar en stubbgenerator för endast det specifika 

projektet. Ett exempel på ett sådant verktyg är stubbgeneratorn för Arjuna 

projektet.[5]  

2.3 Mockobjekt 

Begreppet mockobjekt introducerades först under en konferens om 

extreme programming år 2000. Det beskrivs som en teknik för att på ett 
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strukturerat sätt skapa fejkade objekt som skall användas vid testning av 

mjukvara [6].  

Mockobjekt är simulerade objekt som på ett kontrollerat sätt imiterar ett 

beteende som är definierat i förväg. Detta beteende kan vara att validera 

parametrar i ett metodanrop, kasta ett undantag under vissa omständighe-

ter eller att returnera värden från en metod med mera. 

Till en början handskrev man mockobjekt manuellt. Detta arbete var ofta 

rent mekaniskt och inte helt oväntat började det dyka upp ett antal olika 

verktyg för att automatiskt sköta detta arbete. De första verktygen var 

statiskt genererande mockobjekt men ganska snart dök det även upp 

verktyg för att dynamiskt generera mockobjekt. [1] 

De flesta verktyg och mest sofistikerade verktygen för generering av 

mockobjekt finns för språket Java. Anledningen är att det i språket redan 

finns flera existerande så kallade proxy-klasser som man kan ärva från för 

att skapa egna mockobjekt. 

2.3.1 Statiska mockobjekt 

Ett statiskt mockobjekt är skrivet precis som en vanlig klass och komp-

ileras och körs sedan som ett substitut för ett annat objekt. Med statiskt 

menas att koden inte går att ändra under körning till skillnad från dyna-

miska mockobjekt som kommer att beskrivas i efterföljande kapitel.  

2.3.1.1 Manuellt konfigurerade mockobjekt 

Att skriva mockobjekt manuellt är inte speciellt svårt rent tekniskt. Dock 

är det ett enformigt arbete som ibland introducerar fel. Om man endast har 

ett fåtal klasser som mockas och implementationen nästan aldrig ändras 

uppstår oftast inga problem, men verkligheten är oftast en annan.  

Källkoden ändras ofta av flera olika personer och ändringarna i koden 

görs kontinuerligt.  

Om man t.ex. lägger till en metod till ett gränssnitt kan man även behöva 

implementera metoden i mockobjektet med, innan koden kan kompilera. 

När man ändrar namnet på en metod behöver man även ändra i förvänt-

ningarna på den metoden. 

När man tar bort en metod måste man även ta bort dess mockobjekt samt 

dess beroenden. Problemet blir alltså att vid varje ändring i koden kan 

implementationen av mockobjektet behöva ändras vilket leder till stora 

driftskostnader bara för att underhålla mockobjekten.  

Manuellt konfigurerade mockobjekt gör även att man inte på ett smidigt 

sätt kan använda sig av refactoring. Detta eftersom man måste ändra 

manuellt i ett flertal olika mockobjekt, vilket leder till tidsförluster eller 

att man helt enkelt låter bli att göra refaktorisering. [7] 
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2.3.1.2 MockCreator 

MockCreator är ett verktyg för att automatiskt generera källkod för ett 

mockobjekt i programmeringsspråket Java. Mockobjektet kan baseras på 

antingen en klass eller ett gränssnitt. Detta ger en stor flexibilitet jämfört 

med många andra verktyg som endast kan skapa mockobjekt utifrån ett 

gränssnitt.  

MockCreator innehåller även vissa fördefinierade funktioner som man 

kan ha stor användning av. Ett exempel är exceptZeroOrMore som 

förväntar sig ett eller flera anrop utan några övriga inställningar.  

Verktyget har även en plugin för Eclipse vilket gör det väldigt smidigt att 

använda förutsatt att Eclipse används som utvecklingsmiljö. För Java är 

detta mer regel än undantag. [8] 

2.3.1.3 MockMaker 

MockMaker är ett verktyg för statisk generering av mockobjekt.  

Programmet tar ett gränssnitt och skapar sedan källkod för mockobjektets 

klasser. Det är möjligt att sätta förväntningar på antalet gånger en klass 

anropas, förväntade inparametrar samt sätta returvärde. 

Detta är i stort sett vad man vill att ett mockobjekt ska göra men det 

saknas mer avancerad funktionalitet. [9] 

2.3.2 Dynamiska mockobjekt 

Ett dynamiskt mockobjekt är ett mockobjekt som kan ändras under 

körning. Detta för att det dynamiska mockobjektet inte har någon egen 

källkod utan objektet skapas först under körning. Detta är en stor fördel 

mot statiska mockobjekt eftersom man slipper extra källkod. Dock får 

man inte samma inblick i exakt hur mockobjektet är konstruerat. 

Ett dynamiskt mockobjekt skapas ofta utifrån en proxyklass som tillhan-

dahåller den önskade funktionaliteten. [10] 

Detta medför att det är lättare att underhålla sina mockobjekt men 

mockobjektets funktionalitet begränsas av verktygets kodbibliotek. Detta 

gör att det inte är möjligt att skapa olika specialfall utan att implementera 

dem i kodbiblioteket. Ett väl definierat kodbibliotek bör dock innehålla 

tillräckligt med funktionalitet för de flesta användarna. [1] 

2.3.2.1 jMock 

jMock är ett väldigt vanligt verktyg för att skapa mockobjekt i Java som 

utvecklas av Steve Freeman och Tim Mackinnon som författade den 

första artikeln om mockobjekt. [6] 

jMock hette till en början dynaMock, av den anledningen att dynamiskt 

genererade mockobjekt inte var vanligt på den tiden. 
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Målet med utvecklandet av jMock var följande: [11] 

• Skapa ett API som är konsistent. 

• Öka läsbarheten på testkoden. 

• Förenkla användningen av kodkomplettering genom att försöka 

minimera storleken på API. 

• Förenkla felrapportering. 

• Tillåta användaren att specificera inbördes ordning på förväntade 

metodinvokationer. 

• Fler undantagstyper: “at least once”, “never”, “exactly” etc. 

I figur 2.1 skapas först ett mockobjekt utifrån det önskade objektet. Sedan 

sätter man förväntningarna på mockobjektet genom att man använder sig 

av call-chains, dvs. man listar anropen efter varandra.  

Denna struktur används för att minska antalet kodrader samt förenkla för 

användaren. En fördel är även att varje mock.expects() sätter alla specifi-

kationer för en förväntning. När man sätter vilken metod som ska anropas 

så anges metodnamnet som en sträng. Detta leder till att en felskrivning 

av metodnamnet blir svårare att upptäcka. I de flesta utvecklingsmiljöer 

kan man även få problem med kodkomplettering samt refactoring. 

Testet exekveras och sedan verifieras de satta förväntningarna. 

I jMock behöver man inte specificera att man vill verifiera sitt mockob-

jekt utan det sker automatiskt innan avallokering. För tydlighetens skull 

bör man dock specificera detta ändå i varje testfall. [12], [7] 

 
 
public void testSubscriberReceivesAMessage() { 
 
 // setup 
 Subscriber mock = mock(Subscriber.class); 
 Publisher publisher = new Publisher(); 
 publisher.add((Subscriber) mock.proxy()); 
 
 final String message = "message"; 
 
 // sätt förväntningar 
 mock.expects(once()).method("receive"). 
 with(eq(message)); 

 
 // exekvera test 
 publisher.publish(message); 
 
 // verifiera förväntningar 
 verify(mock); 
} 

Figur 2.1 enkelt test som använder jMock 
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2.3.2.2 easyMock 

Det andra stora verktyget för Java är easyMock. Den stora skillnaden 

mellan de två verktygen är att easyMock använder sig av en stil som 

kallas ”record/playback” vilket syns i figur 2.2. Först skapar man ett 

mockobjekt i stort sett analogt med hur man gör i jMock. Sedan startar 

man inspelningen för att spela in de förväntade anropen. När detta är klart 

växlar man till playback och mockobjekt förväntar sig då de inspelade 

anropen. Därefter exekveras testen och mockobjektet verifieras.  

I easyMock måste mockobjekten alltid verifieras manuellt till skillnad 

från jMock som kan göra det automatiskt. [7], [12] 

 
public void testSubscriberReceivesAMessage() { 
 
 // setup 
 Subscriber mock = mock(Subscriber.class); 
 Publisher publisher = new Publisher(); 
 publisher.add(mock); 

 
 final String message = "message"; 
 
 // starta inspelning(eng. record) 
 mock.run(); 
 
 // starta playback 
 replay(mock); 
 
 // exekvera test 
 publisher.publish(message); 
 
 // verifiera förväntningar 
 verify(mock); 
} 

 
Figur 2.2 enkelt test som använder easyMock 

Trots att ”record/playback”-stilen till en början kan kännas krånglig vänjer 

man sig ganska fort vid användning. Jämfört med jMock kan man med 

easyMock använda både kodkomplettering samt refactoring. [2] 

I easyMock jämförs argumenten som mockobjektet förväntar sig med de 

aktuella argumenten genom att använda equals  metoden. Detta kan leda 

till överspecificerade mockobjektet och göra testfallen ”sköra” (eng. 

brittle). Det finns dock möjligheter att ändra hur argumenten jämförs, men 

den matchningen görs i så fall på alla argument för ett anrop. Det finns 

inget sätt att specificera olika sätt att jämföra olika argument till samma 

anrop. [12] 

2.3.2.3 mockpp 

Mockpp är ett verktyg för att dynamiskt generera mockobjekt för C++. 

Det började som en portning av easyMock men på grund av skillnaderna 

mellan C++ och Java finns det stora skillnader mellan dessa verktyg. 
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Mockpp kan skapa flera olika typer av mockobjekt beroende på vad man 

önskar. Den första typen kallas ”visitable” eftersom det liknar design-

mönstret ”visitor”[5]. Det finns även en typ som kallas ”chainable” för att 

möjliggöra användandet av anropningskedjor. Det finns två olika sätt att 

instansiera mockobjektet, genom att använda ett makro eller att använda 

en metod som kedjar ihop anropen. I figur 2.3 ses ett exempel på när man 

använder en kedjemetod. För varje metod som ska mockas behöver man 

en ny kedjemetod. 

 
// Skapar ett kedjeobjekt 
MyChainableMockObject mco("mco"); 
 
// Skapar en kedjemetod som kedjas till kedjeobjekt et 
ChainableMockMethod1<int, unsigned> &chainer 
(mco.access_mocker);   
 
// Sätter förväntningar på kedjemetoden 
chainer.setDefaultStub(new ThrowS-
tub<int>(make_throwable(1))); 
 
// Användning av kedjemetoden 
chainer.stubs().with(eq(12u)).will(new ReturnS-
tub<int>(13));   
 
// Använd objektet 
... 
 
// Verifiera resultatet 
mco.verify(); 
 

Figur 2.3 enkelt test i C++ som använder mockpp 

Det finns även en typ av mockobjekt där målet med det är att det ska vara 

så lätt att använda det som möjligt. Då kan man dock inte använda alla 

finesser i biblioteket samt att vissa interna metoder och variabler är 

publika mot användaren. 

2.3.3 Mockobjektens användningsområde 

Det är viktigt att veta när man bör och inte bör använda mockobjekt. 

Risken är stor att man i nyhetens behag använder mockobjekt antingen för 

mycket eller i fel sammanhang. Därför kommer detta kapitel att presentera 

när och varför man bör och inte bör använda mockobjekt. 

2.3.3.1 Mocka inte klasser du inte äger 

Att använda mockobjekt är en designteknik som man använder sig av 

under utvecklingsprocessen. Under denna utvecklingsprocess förändras 

kraven och om man inte äger den klass man mockar kan man inte ändra 

designen efter de förändrade kraven. Det är dock vanligt att man använder 

mockobjekt för att mocka externa bibliotek men man bör istället skriva 

tunna wrapperklasser för detta ändamål [13]. En wrapperklass är en klass 



 12 

 

som omsluter ett annat objekt eller primitiv typ. Exempelvis finns det för 

Java en wrapperklass Integer som omsluter den primitiva typen ”int”. Med 

tunna menas att de inte adderar någon funktionalitet utan endast omsluter. 

2.3.3.2 Mocka inte klasser utan inbördes beroende 

Detta kanske låter alldeles självklart, men det är vanligt att när man börjar 

använda mockobjekt så använder man det godtyckligt på alla objekt.  

För ett objekt som inte har ett beroende till några andra objekt inom 

systemet räcker det om man testar att metoderna returnerar korrekta 

värden. [13] 

2.3.3.3 Ge felmeddelanden direkt 

Ett stort problem vid testning kan vara att det är svårt att se när ett fel 

uppstår i efterhand. Ofta kan man behöva använda debuggning för att hitta 

detta fel, vilket är tidsödande. Använder man sig av mockobjekt ska man 

se till att mockobjekten ’felar direkt’(eng. fail fast) när felet uppstår vilket 

syns i figur 2.4 [6]. 

 
public Something getSomething() 
 callCount++; 
 if (callCount >expectedCalls) { 
  fail(“called too many times” , callCount,   
  expectedCalls); 
 return mySomething; 
} 
 

Figur 2.4 Mockobjekt som felar direkt 

Motsatsen till ovanstående är komplett validering och då genomförs hela 

testet innan valideringen sker vilket visas i figur 2.5. En validering som 

inte går igenom bryter därmed inte testet och felsökningen försvåras.[6] 

 
public class Test 
{ 
 int callCount = 0;  
 ... 
 
 public Something getSomething() 
 { 
  callCount++; 
  return mySomething; 
 } 
 public testSomething() 
 { 
  // setup the test… 
  assertEquals(callCount, expectedCalls); 
  mySomething; 
 } 
} 
 

Figur 2.5 Mockobjekt som använder sig av komplett v alide-
ring 
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2.3.3.4 Mocka endast klasser med direkt beroende 

För att undvika att strukturen mellan objekten blir alltför komplicerad ska 

man endast använda mockobjekt för de klasser där det existerar ett direkt 

beroende. Finns det ett behov av en klass som man har ett indirekt 

beroende till ska detta inkluderas i något av de mockobjekt som man har 

ett direkt beroende till.[13] 

2.3.3.5 Specificera testfallen 

Det är väldigt viktigt att man beskriver avsikten med testfallet så klart 

som möjligt. Om en funktion inte skall användas är det lika viktigt att det 

specificeras som de funktioner som förväntar sig anrop. Detta för att när 

man tittar på testfallen i efterhand skall få en klar bild av händelseför-

loppet. [13]  

2.4 Enhetstestning 

Enhetstester är tester som testar en enhet och endast den enheten. Fel som 

uppstår utanför enheten kommer enhetstestet per definition inte att 

upptäcka. Vill man upptäcka fel som uppstår på en annan enhet får man 

enhetstesta den enheten. Fel som uppstår i kommunikationen mellan 

enheterna går inte att upptäcka med enhetstest. För att upptäcka dessa fel 

får man använda andra typer av test såsom funktionstest eller integrations-

test.  

2.4.1 Introduktion 

Att använda enhetstestning är en del av programmeringstekniken extrem-

programmering (XP). Utvecklingsmetodiken är att enhetstesterna för den 

önskade funktionaliteten skrivs innan produktionskoden. Syftet med detta 

är att möjliggöra snabba och säkra förändringar av produktionskod [14] . 

Vid användande av enhetstestning är det viktigt att varje testfall endast 

testar en viss specifik del av produktionskoden. Detta för att när ett testfall 

felar så vet man i stort sett var i produktionskoden felet uppstått. Riktlin-

jen är att skapa små och specifika testfall. Detta förenklar felsökningen 

när ett fel uppstår. [13] 

2.4.2 Olika ramverk 

Ett testramverk är ett ramverk som är till för att förenkla användandet av 

enhetstest. De är ofta kompatibla med vanliga utvecklingsmiljöer för det 

aktuella språket. 

Det finns i dagsläget ett testramverk för i stort sett varje programmerings-

språk. För vissa programmeringsspråk såsom C++ samt Java finns det ett 

flertal olika ramverk att välja mellan. I detta kapitel kommer jUnit för 
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Java samt cppUnit för C++ att presenteras. Båda dessa ramverk är vanligt 

förekommande inom respektive språk. 

2.4.2.1 jUnit 

jUnit är ett testramverk för Java som utvecklats av Erich Gamma och 

Kent Beck. Hela ramverket för jUnit är skrivet i Java vilket gör det enkelt 

att integrera med produktionskoden. jUnit finns även som plugin till 

Eclipse som är en populär utvecklingsmiljö för Java. Detta gör det enkelt 

att komma igång och använda ramverket. [15] 

jUnits funktionalitet består i huvudsak av: [16] 

• Assertfall för att testa förväntade resultat. 

• Testfixturer för delad data mellan olika testfall. 

• ’Testrunner’ för att köra test. 

I figur 2.6 syns ett kort exempel på en testklass innehållande två testfall. 

Alla metoder som är testfall noteras med ’@Test’ innan. Det är möjligt att 

definiera setup samt ”teardown” som ska ske före samt efter varje testfall. 

Detta görs med notationen ’@Before’ samt ’@After’.  

 
public class SimpleTest{ 
 private Fraction* a, b; 
  
 @Before 
 public void setUp() { 
  a = new Fraction(1,3); 
  b = new Fraction(1,4);   
 } 
 
 @After 
 public void tearDown() { 
  delete a, b; 
 } 
 
 @Test 
 public void testAdd() { 
  assertEquals(*a + *b, Fraction(7,12)); 
 } 
 
 @Test 
 public void testSub() { 
  assertEquals(*a - *b, Fraction(1,12)); 
 } 
} 
 

Figur 2.6 Enkel testklass för jUnit 4 

2.4.2.2 cppUnit 

Från början var cppUnit en portning av jUnit till C++ av Michael 

Feathers. För att få en fortsatt god utveckling gick det sedan över till 

öppen källkodsutveckling. cppUnit består i huvudsak av samma funktio-
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nalitet som jUnit, dvs. testfixturer, assertfall samt ”testrunners”. Det 

existerar stöd för att använda cppUnit tillsammans med byggmiljöerna 

Eclipse samt Visual Studio.[17] 

Den stora skillnaden från jUnit är hur ett man sätter upp ett test vilket syns 

i figur 2.7. I cppUnit skapar man oftast en testsvit som innehåller ett 

flertal olika testfall. Förfarandet för att göra detta är till synes mer 

avancerat än för jUnit där man endast behövde skriva @Test framför varje 

testmetod. cppUnit använder sig även av sina egna assertmetoder istället 

för fördefinierade som finns att inkludera från <cassert>. Om man 

använder sig av vanliga assert, kommer inte felet att registreras till 

cppUnit. Körningen kommer även att avbrytas vilket inte är önskvärt. 

 
#include "cppunit/extensions/HelperMacros.h" 
 
class Test : public CppUnit::TestFixture 
{ 
 private: 
  CPPUNIT_TEST_SUITE (Test); 
  CPPUNIT_TEST( addTest ); 
  CPPUNIT_TEST( subTest ); 
  ... 
  CPPUNIT_TEST_SUITE_END(); 
 
 public: 
  void setUp(){ 
   Fraction* a = new Fraction(1,4); 
   Fraction* b = new Fraction(1,3); 
  }; 
  void tearDown(){ 
   delete a, b; 
  }; 
   
  void addTest(){ 
   CPPUNIT_ASSERT_EQUAL(*a + *b, Fraction(7,12));  
  } 
 
  void subTest(){ 
   CPPUNIT_ASSERT_EQUAL(*a - *b, Fraction(1,12)); 
  } 
} 
 
CPPUNIT_TEST_SUITE_REGISTRATION( Test ); 

Figur 2.7 Enkel testklass för cppUnit 

2.4.3 Enhetstestning med mockobjekt 

Vid enhetstestning uppstår ofta att en DOC inte är tillgänglig eller att man 

av någon anledning inte vill använda den riktiga komponenten. Detta kan 

exempelvis vara om den riktiga komponenten är en filserver eller en 

databas. Det kan även vara när man vill testa vad som händer när man får 

tillbaka vissa specifika returvärden under normal körning. Vid sådana 

tillfällen kombinerar man användningen av mockobjekt tillsammans med 

enhetstestning. 
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Att använda mockobjekt vid enhetstestning förbättrar både domänkod 

samt testsviter. Detta eftersom man med hjälp av mockobjekt kan skriva 

enhetstest för alla testfall. Som en följd av detta får man en enklare 

teststruktur samt att man undviker att ha testkod i domänkoden.[6] 

Vid användning av mockobjekt i kombination med enhetstester uppstår 

oftast ett mönster som ser ut enligt följande: [6] 

• Skapa instanser av mockobjekt. 

• Sätt interna tillstånd för mockobjektet. 

• Sätt förväntningar till mockobjektet. 

• Anropa domänkod med mockobjekt som inparameter. 

• Verifiera satta förväntningar för mockobjektet. 

Om man använder sig av handskrivna mockobjekt kan man för att öka 

effektiviteten refaktorisera vissa delar, vilket gör att det går snabbare att 

skriva mockobjekten. 

2.5 Testdriven utveckling 

Testdriven utveckling(TDD) är snarare en designteknik än ett sätt att 

verifiera att en applikation är korrekt. Utvecklingsprincipen består av att 

man ska skriva testen först samt att man använder sig av refaktorisering 

vilket visas i figur 2.8 adapterad från [18]. Eftersom testerna skrivs före 

själva produktionskoden leder detta till att koden med automatik blir 

testbar[18]. Om produktionskoden skrivs för att uppfylla testerna, måste 

designen av produktionskoden vara testbar. Uppfylls inte detta avstannar 

utvecklingsprocessen. Det leder även till att utvecklaren fokuserar sig på 

kodens design utifrån hur den är tänkt att användas och interageras med, 

istället för hur koden ska implementeras[13].  

 

Figur 2.8 Praktisk användning av TDD 
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3 Design 

Detta kapitel beskriver hur verktyget är uppbyggt samt hur genereringen 

genomförs. Grunddesignen är i stort sett densamma som för det existeran-

de verktyget, fast ytterligare stöd/funktionalitet har adderats. I de fall där 

designen förändrats kommer endast den nya varianten att presenteras. 

Som grund till detta kapitel är egna erfarenheter samt [19]. 

3.1 Parsning av C/C++-kod 

C/C++ är ett väldigt stort och inte särskilt lättläst språk, varför det är 

önskvärt att använda befintliga tredjepartsverktyg för denna del av 

verktyget. Det verktyg som används är gccxml, som med hjälp av en 

patchad version av GCC extraherar information om koden och sparar den 

som en xml-fil. Användandet av gccxml innebär dock inte att man måste 

använda GCC som kompilator. Det är möjligt att endast låta gccxml sköta 

”preprocessing” och sedan överlåta ”proprocessing” åt en annan kompila-

tor. Detta är bra för fel som är kompilatorberoende. Dock är gccxml 

baserad på GCC’s C++-parser och behandlar därför alla filer som C++-

filer. Därför klarar parsern endast av C kod som även är giltig C++ kod. 

Detta är i stort sett all kod men det finns vissa undantag som eventuellt 

kan orsaka kompabilitetsproblem. Se Annex C i [20] för fullständig 

specifikation av existerande kompabilitetsproblem mellan C och C++. 

3.2 Konvertering till Python 

Outputen från gccxml är tyvärr inte speciellt lättläst men innehåller all 

önskad information såsom typer, argument, beroenden med mera. Därför 

behövde den existerande XML-koden konverteras till något mer lättläst 

och användbart format. Valet föll på att konvertera XML-koden till 

Python-objekt. Fördelarna med just Python är att det är ett interpreterat 

språk och plattformsoberoende samt att det redan existerar ett passande 

verktyg för uppgiften. Detta verktyg heter pygccxml och parsar XML från 

gccxml och bygger upp en hierarki av Python-objekt med samma 

information. Dessa objekt kan användas för att matcha mot de regler för 

stubbning som konfigurerats, och senare för att generera stubb- och 

mockkod.  

3.3 Matchning 

Verktyget måste kunna konfigureras för att styra vilka deklarationer som 

ska och inte ska stubbas, och på vilket sätt de skall stubbas. För att göra 

denna konfiguration används YAML som är ett väldigt avskalat märk-

ningsspråk.  
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3.3.1 Konfiguration 

Konfigurationen består av ett antal regler och varje regel har ett eller flera 

mönster. Dessa mönster matchas mot den information som finns i Python-

objekten. I varje regel finns även instruktioner för hur deklarationen ska 

stubbas, samt med vilken prioritet regeln ska tillämpas. Konfigurations-

filen innehåller även vid vilka tillfällen som regeln ska appliceras, dessa 

olika är always, ifundef samt never. Se bilaga B för ett exempel på en 

enklare konfigurationsfil. 

3.4 Generering 

Efter att matchningen är slutförd finns det en lista över deklarationer som 

källkod ska genereras för. För C++ där namnöverlagring förekommer 

används s.k. mangled names för att identifiera odefinierade symboler och 

deras motsvarande deklarationer. I C förekommer inte namnöverlagring 

vilket gör att symbolernas namn kan användas för identifiering. 

3.4.1 Värden 

Målet vid generering av värde är att det ska vara enkelt att konfigurera 

bestämda värden. Det är även önskvärt att stubbgeneratorn i vissa fall ska 

kunna gissa sig till ett lämpligt värde ifall inget existerar. Detta sker 

främst för pekare samt klasser som har en basklass med ett givet värde. 

Det är möjligt att specificera ett värde både lokalt för en viss stubbregel 

samt globala värden som är gemensamma för alla stubbregler. Om det 

existerar både lokala och globala värden har det lokala värdet högre 

prioritet. 

Om datatypen är en pekare så är konstruktionen för att finna ett lämpligt 

värde mer komplex och matchningsförfarandet ser ut enligt följande:  

• Finns det en ’returnvalue_pointer’ eller ’value_pointer’ i stubbregeln så 

används den. Denna variabel deklareras innan själva stubben och sätts 

till ett önskat värde. Ifall det är ett returvärde kommer en pekare till 

denna variabel att returneras.  

• Finns det i stubbregeln ett satt värde för pekarens bastyp så kommer 

värdet att användas. Förfarandet för deklareringen är samma som 

föregående punkt. 

• Om pekaren är en klasspekare och det existerar en trivial konstruktor 

för denna klass så kommer den att användas. 

• Annars används en nullpekare. 

Om typen är en klass så kommer en kompilatorgenererad trivial konstruk-

tor att användas om detta är möjligt. För att detta ska vara möjligt får inte 

klassen ha några virtuella funktioner eller baser samt att alla delobjekt 

(baser och icke-statiska medlemmar) ska ha en trivial konstruktor. 
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Ifall ovanstående matchningsregler inte lyckas finna ett lämpligt värde 

kommer stubbgenereringen att misslyckas. Detta ger användaren informa-

tion om att stubbkonfigurationen måste kompletteras eller ändras för att 

genereringen ska kunna utföras. 

3.4.2 Beroenden 

Under genereringsprocessen kan det visa sig att vissa funktioner och 

variabler kommer att vara tvungna att stubbas för att inte fel ska uppstå i 

länkningen. Det kan t.ex. handla om metoder i en klass som den stubbade 

klassen ärver av, eller konstruktorer som används i initialisering eller 

returvärden. I dessa fall kommer stubbgeneratorn att lägga till 

”autodepend”-regler i always-listan för att dessa metoder med säkerhet 

ska stubbas. Detta kan leda till att fler funktioner stubbas än vad som är 

absolut nödvändigt. Fördelen är att användare inte behöver definiera mer 

regler än nödvändigt. Dessa regler skapas med en prioritet på -1, vilket 

innebär att de endast kommer att tillämpas om ingen annan regel finns. 

Om regeln ställer till problem kan man specificera en liknande regel och 

definiera den som ”never” för att sätta autodependregeln ur spel. 

3.4.3 Template 

Är en del som genereras inuti funktionskroppen för alla funktioner som 

regeln används för. Templates kan därför inte användas på matchnings-

regler som avser variabler av förklarliga skäl. För att få större valfrihet vid 

användning av templates kan man använda olika matchningsnamn. Dessa 

matchningsnamn noteras med $matchningsnamn. Exempel på match-

ningsnamn är $name som står för funktionens/variabelns namn samt 

$callpath som är anropningsvägen till funktionen. Alla matchningsnamn 

återfinns i bilaga C. I figur 3.1 syns ett enklare men väldigt användbart 

exempel på användning av template. Till debug() skickas funktio-

nens/variabelns namn samt att man kontrollerar att det existerar en 

anropningsväg för funktionen. 

template: 
 debug($name); 
 assert($callpath!= NULL); 
  

Figur 3.1 Template exempel 

3.4.4 Preamble 

I vissa fall kan det vara önskvärt att få en viss kod genererad innan varje 

funktion. För sådana fall kan man använda preamble och exempelvis 

initiera vissa variabler eller lägga kommentarer innan en funktion. 

Användningsförfarandet är samma som för template. 
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4 Utveckling av stöd för C-källkod 

Verktyget hade sedan tidigare teoretisk stöd för C-källkod men fokus 

under den tidigare utvecklingsprocessen var generering för C++. Stubb-

generering för C-källkod hade varken testats eller används i något tidigare 

projekt. I följande stycken kommer skillnader mellan dessa två språk att 

nämnas samt hur stubbgeneratorn har anpassats för att stödja C. 

4.1 Parsning 

Stubbgeneratorn använder sig som tidigare nämnt av ett tredjepartsverktyg 

vid namn gccxml. Detta verktyg är en utökning från den befintliga C++-

parsern i kompilatorn gcc. Detta leder till att verktyget automatiskt tolkar 

alla filer som C++-filer. Ett alternativ som uppstod under utvecklingsfa-

sen var att försöka finna ett liknande verktyg fast för C-kod. Något sådant 

verktyg återfanns tyvärr inte och därför var frågan hur den existerande 

parsern kunde hantera C-kod. Eftersom C++ är en utökning från C så är 

giltig C-kod i de flesta fall även giltig C++-kod. Kompabilitetsproblem 

som kan uppstå språken emellan finns utförligt beskrivet i appendix C i 

[21]. 

4.2 Utskiljning mellan C och C++-kod 

Vid genereringen av stubbar samt senare även mockobjekt är det nödvän-

digt att veta om källkoden är i C eller C++ eftersom den genererade koden 

alltid är i C++. Är källkoden i C är det nödvändigt att den genererade 

koden även produceras som ett C block inuti en C++ fil. För att möjlig-

göra detta har verktyget ett antal olika alternativ. Om all källkod är i C 

finns det möjlighet att sätta en språkflagga som inargument till verktyget. 

Sätts inte denna flagga anses C++ som ett förvalt värde.  

Har man källkod där det varierar mellan C och C++ mellan olika källfiler 

är det möjligt att sätta språkinställningar för varje enskild stubbregel i 

konfigurationsfilen se appendix A för detaljerad information. Är källko-

den för en specifik fil i C++ men med vissa segment i C kommer detta att 

skötas automatiskt i verktyget utan några inställningar. Detta beror på att 

C++-parsern automatiskt flaggar för detta och denna flaggning kontrolle-

ras i verktyget vid generering. 

4.3 Testfall 

Som testfall har headerfiler från telematikplattformen används. Testfallen 

har bestått av två större headerfiler, med varierande antal inargument och 

datatyper. Detta är dock inte någon uttömmande svit av testfall men att 

konstruera sådana testfall ansågs ta mer tid än de bidrar med nytta.  

Fördelen med att använda just dessa headerfiler är att det går att manuellt 

jämföra genereringen med en önskad output, som tidigare handskrivits för 
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telematikplattformen. Det är även möjligt att kompilera den genererande 

koden och se att länkningen fungerar som önskat tillsammans med 

befintlig produktionskod. Testfallen har varit till stor nytta under utveck-

lingsprocessen då de bidragit med konkret och direkt feedback om detaljer 

som behöver ändras i den genererande koden. 
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5 Anpassning till telematikplattformen 

Den befintliga stubbgeneratorns användningsområde skiljde sig åt på flera 

punkter mot telematikplattformens önskemål. Stubbgeneratorn var tänkt 

att användas för att skapa minimala stubbar för odefinierade funktioner så 

att kompilering/länkning ska vara möjligt att genomföras.  

I telematikplattformen vill man stubba bort ett helt objekt eller modul.  

Det ska även vara möjligt att växla mellan en stubb och andra test doubles 

under runtime. Det är även önskvärt att det går att växla mellan hand-

skrivna test doubles och automatgenererade. Nedan kommer de större 

anpassningarna av verktyget att beskrivas. 

5.1 Generering från headerfiler 

Tidigare krävde stubbgeneratorn input i form av klassfiler samt objekt 

som dessa är beroende av. Detta användningsförfarande ansågs som 

alltför omständigt och avancerat i de fall man vill stubba bort en hel 

modul.  

Därför ändrades verktyget så att det även finns möjlighet att endast 

generera från headerfiler. Användning av objekt som den genererande 

stubben är beroende av ändrades även till att det är ett valfritt inargument. 

Dessa ändringar har inte påverkat det tidigare användningsförfarandet 

utan endast adderat ytterliggare flexibilitet. 

5.2 Modulär generering 

För att möjliggöra modulär generering var det även nödvändigt att 

använda andra matchningsregler än vad som tidigare använts. Det som 

ansågs mest smidigt var att reglerna skulle gälla för antingen en modul 

eller en specifik fil. Modulerna representeras av en specifik katalog i 

filsystemet. Därför bör alla regler innehålla en matchning med avseende 

på filnamnet. 

Vill man ha flera regler för en och samma fil görs det enklast genom att 

man anger olika matchningsmönster där alla innehåller filnamnet samt 

eventuellt ytterliggare matchningsmönster. För rangordning mellan dessa 

regler är det smidigt att ange prioritet ifall flera regler matchar samma 

variabler eller metoder.  

Ifall kodstrukturen ser likadan ut för stora delar av projektet kan det även 

vara smidigt att ha gemensamma matchningsregler för hela projektet. 

Dessa anges då med matchning av filnamnet till huvudkatalogen på 

utvecklingsträdet. 
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5.3 Generering av delegerande klass 

Från projekets sida var det önskvärt att växla mellan olika Test Doubles 

under runtime. För att möjliggöra detta genereras även en delegerande 

klass eller basklass som alla varianter av test doubles ärver ifrån vilket 

beskrivs ytterligare i bilaga D.  

Detta objekt har även en intern referens till den aktuella Test Doublen 

som ska användas. Denna referens går att sätta samt ändra genom att 

skicka in en instans av en Test Double till en registerfunktion i den 

delegerande klassen. För att tvinga fram ett aktivt användande av den 

delegerande klassen, går det inte att få en referens till den aktuella Test 

Doublen.  

För att möjliggöra en dynamisk användning ska varje genererad funk-

tionsstubb anropa den delegerande klassen. Detta är den enda funktionali-

tet en funktionsstubb ska innehålla, övrig funktionalitet för stubben flyttas 

till ett stubbobjekt vilket beskrivs i kap 5.4. Detta gör att man under 

runtime kan ändra referensen till den aktuella test doublen även fast den 

genererade koden är statisk. 

Förutom att man kan byta test double under runtime har denna konstruk-

tion ytterliggare fördelar. Man kan handskriva egna klasser som ärver 

antingen från den delegerande klassen eller någon av de genererade 

implementationerna stubb och mock. Detta är mycket smidigt om man vill 

addera ytterliggare test doubles såsom spion, fejk och dummy. Det skapar 

även möjligheten att manuellt skapa ett eget stubbobjekt som endast 

skiljer sig från det genererade i vissa avseenden. 

5.4 Generering av stubbobjekt 

Eftersom den genererade stubben har fått ett annat användningsområde är 

det även nödvändigt att skapa ett stubbobjekt. Detta stubbobjekt har 

endast möjlighet att sätta returvärde enligt vissa regler. Övrig funktionali-

tet såsom templates existerar endast för funktionsstubbar. Den övriga 

funktionaliteten ansågs inte nödvändig för telematikplattformen och har 

därför inte implementerats. Detta stubbobjekt ärver från den delegerande 

klassen och blir därmed tillgänglig från testfallen. Exempel på generade 

stubbobjekt återfinns i bilaga D. 

5.5 Inkludering av externa filer 

I vissa fall kan det vara nödvändigt att sätta exempelvis konstanter som 

egentligen inte har med själva genereringen att göra. För telematikplatt-

formens räkning var det i vissa testfall aktuellt att definiera vissa medde-

landetyper. För att lösa detta problem adderades möjligheten att läsa in en 

extern fil med konstanter och liknande som läggs mellan inkluderingsfi-

lerna och den genererade koden.  
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6 Utveckling av generering av mockobjekt 

I detta kapitel kommer genereringen av mockobjekt att beskrivas samt 

design och funktionalitet för verktyget. 

6.1 Design 

Mockobjektet valdes att utvecklas på ett liknande sätt som stubbobjektet i 

kap 5.4. Motivet till detta var att det blir enklare att både växla mellan de 

olika objekten i runtime samt att genereringsprocessen kan förenklas. Ett 

mockobjekt skiljer sig i många delar från ett stubbobjekt vilket beskrivs 

utförliggare i kap 2. Det är dock möjligt att se mockobjektet som en 

utökad stubb i genereringssynpunkt. 

För ett mockobjekt sätter man först förväntningar och sedan körs testfall 

och sist verifieras resultatet, vilket beskrivs ytterliggare i kap 2.3. Utifrån 

användningsförfarandet av de tre olika mockverktygen jMock, easyMock 

samt mockpp valdes en syntax liknande jMock. Den avgörande orsaken 

var att det ansågs nödvändigt att använda strängar som lokala identifierare 

för vilken metod som förväntningar sätts. EasyMocks ”record/replay”-

struktur ansågs som svår att implementera i C/C++. Mockpp som i stora 

avseenden liknar jMock ansågs vara alltför omständlig att sätta upp. 

För att öka användarvänligheten av verktyget valde man även att använda 

anropningskedjor liknande de i jMock. Detta minskar antalet rader i 

testfallen samt gör testfallen klarare genom att en kodrad anger alla 

förväntningar för en metod. 

För den interna representation används ett antal olika mappar där nyckeln 

är strängen till den mockade funktionen. Som exempel kan ges en 

mappning mellan funktionssträngen och returvärde. 

6.2 Funktionalitet 

Önskad funktionalitet för mockobjektet var noga specificerat i kravspeci-

fikationen. De enskilda krav som implementeras kommer att beskrivas i 

följande kapitel. Kod för den implementerade funktionaliteten återfinns i 

bilaga D. 

6.2.1 Sätta förväntade anrop 

Det är möjligt att sätta förväntade anrop till mockobjektet. Detta görs 

genom att anropa funktionen times() som tar en ”int” vilket visas i figur 

6.1. Internt representeras detta med en mappning mellan funktionsnamnet 

och antalet förväntade anrop. 

 

 



 26 

 

 
mock.expects(“method”) 
  .times(2);  
 

Figur 6.1 Sätta förväntade anrop 

6.2.2 Sätta returvärde 

En grundläggande funktionalitet är att sätta returvärde för ett mockobjekt. 

Eftersom returtypen kan variera är willReturn() en templatefunktion som 

kan hantera alla förväntade datatyper vilket visas i figur 6.2. För varje 

datatyp som existerar skapas en typetrait. Detta gör att mockobjektet även 

kan hantera egendefinierade datatyper vilket var önskvärt för telematik-

plattformen.  

Internt lagras returvärdet som en mappning mellan funktionsnamnet och 

en abstrakt parameter typ. Anledningen till detta är att parametertypen kan 

variera och en mappning måste vara mellan kända datatyper. När mock-

objektet ska returnera det satta returvärdet, typkonverteras den abstrakta 

parametertypen åter till den korrekta datatypen. 

 
Status return_value = OK; 
 
mock.expects(“method”) 
  .willReturn<Status>(return_value);  
 

Figur 6.2 Sätta returvärde för en funktion 

6.2.3 Sätta förväntade inargument 

Den sista grundläggande funktionaliteten var att sätta förväntade inargu-

ment till funktionen. Precis som för returvärdet kan datatypen variera men 

inargumenten är även av variabelt antal. Det existerar i C++ något som 

kallas ”variadic function” vilket är en funktion med variabelt antal 

inargument vilket visas i figur 6.3.[22]  

int foo = 1; 
double bar1 = 2.4, bar2 = 3.1; 
 
// Anrop till en variadic function med “did” 
variadic_func(“did”, bar1, foo, bar2); 
 
 
void variadic_func(const char* fmt, ...){ 
 ... 
} 

Figur 6.3 Användning av en variadic funktion 

Med denna användning hamnar alla variabler i samma minnesarea och 

sedan får man med hjälp av formatpekaren plocka ut delar i samma 

storlek som de datatyper man förväntar sig från minnesarean. Denna 

lösning ansågs användbar om man endast använder de existerande 

datatyperna i C. För telematikplattformen används dock även egendefinie-
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rade datatyper. Denna lösning skulle i så fall kräva att man ändrar i 

funktionen för varje ny datatyp som används, samt skapar ett nytt 

matchningsnamn i formatsträngen för denna datatyp. 

En funktion kan teoretisk sett ha ett stort antal inargument, men i prakti-

ken är det inte vanligt med funktioner som har mer än ett visst begränsat 

antal. För de existerande testfallen är det ingen funktion som tar mer än 

sex inargument, vilket ansågs som ett undantag. 

För att få en stor flexibilitet men samtidigt inte generera kod som inte 

används valdes att verktyget ska stödja funktioner med upp till tio 

inargument. Om det visar sig vid användning att denna siffra behöver 

utökas, är det inget avancerat moment och endast en del av verktyget 

behöver ändras. 

Som stöd för detta skapades templatefunktioner som tar mellan ett till tio 

inargument. För att minska mängden genererad kod samt öka redundansen 

valdes en rekursiv implementation. Detta medför att en funktion som tar 

fem inargument lagrar info om det femte inargumentet och sedan anropar 

den funktionen som tar fyra inargument och så vidare tills funktionen med 

ett inargument anropas. Ett exempel på användning av with med data-

typerna Status, Foo och int med värdena value, foo och bar visas i figur 

6.4.  

 
Status value = OK; 
Foo foo = TQ; 
int bar = 2; 
 
 
mock.expects(“method”) 
  .with<Status, Foo, int>(value, foo, bar);  
 
Figur 6.4 Sätta förvantade inargument till en funkt ion med 

tre inargument 

6.2.4 Sätta antal anrop med fördefinierade funktioner 

Vid vissa tillfällen är det möjligt att testfallet inte behöver bry sig om 

antalet gånger en funktion anropas, utan snarare att den anropas minst ett 

visst antal gånger eller inom ett visst intervall. För detta ändamål skapades 

de fördefinierades funktionerna once(), onceOrMore(), never() samt any(). 

Exempel på detta visas i figur 6.5.  

 
mock.expects(“method1”) 
  .onceOrMore(); 
mock.expects(“method2”) 
  .any(); 
 
Figur 6.5 Fördefinierade funktioner med förväntning ar 

Antalet förväntade anrop framgår av namnet på de fördefinierade 

funktionerna. Eftersom det inte går att fördefiniera alla förväntade anrop 
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skapades även en funktion times(min, max), som förväntar sig ett antal 

anrop inom ett visst intervall. 

6.2.5 Ange en sekventiell ordning 

Ibland är det viktigt att kontrollera att anropsordningen är korrekt. 

Exempelvis vill man att metoden som sätter ett visst värde till ett objekt 

anropas före en metod som hämtar det satta värdet. För att möjliggöra 

denna kontroll krävs att det är möjligt att specificera anropsordning för de 

förväntade metoderna. Detta görs genom användande av funktionen 

order() som visas i figur 6.6. 

 
mock.expects(“setSomeValue”) 
  .order(); 
mock.expects(“someOtherFunction”); 
mock.expects(“getSomeValue”) 
  .order(); 
 

Figur 6.6 Användning av sekventiell ordning 

Det är möjligt att kombinera användning av order med funktioner där man 

inte anser att ordningen är essentiell. Anropsordningen kontrolleras sedan 

relativt de andra funktioner där funktionen order() använts. I figur 6.6 är 

det alltså irrelevant när funktionen someOtherFunction() anropas. 

6.2.6 Möjlighet att söva en funktion 

Vid användning av flera trådar där processer körs kan det vara användbart 

att specificera att en funktion ska sövas ett visst antal millisekunder. När 

detta sker kan ett kontextbyte ske och en annan process får möjlighet att 

köra. Detta stöds genom användande av funktionen sleep(ms) som syns i 

figur 6.7. 

 
mock.expects(“method”) 
  .sleep(20); 
 

Figur 6.7 Användning av sleep 

Implementeringen av funktionen skiljer sig åt beroende på vilket operativ-

system som används. För telematikplattformen används win32 och 

därmed används funktion Sleep(). Vill man använda denna funktionalitet 

på UNIX behöver man endast ändra till usleep() i implementationen samt 

inkludera andra headerfiler.  

6.3 Koppling till cppUnit 

Eftersom verktyget är tänkt att användas i enhetstester vore det önskvärt 

om det är kompatibelt med ett testramverk. Ett stort testramverk för C++ 

är cppUnit som behandlats i kapitel 2.4.2.2. Detta ramverk används i 
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nuläget i telamatikplattformen varför det vore extra önskvärt att koppla 

verktyget till cppUnit. 

Detta gjordes genom att assertfall inom mockobjektet gjordes med 

cppUnits inbyggda assertfall. Fel som inträffar i testfallen samt mockob-

jektet skiljs därför inte åt, utan presenteras tillsammans efter att en testsvit 

har utförts. En annan fördel med att använda cppUnits assert istället för att 

inkludera från <cassert> är att körningen av testsviten inte avbröts när ett 

testfall felar.  

6.4 Testfall 

Det fanns sedan tidigare testfall som använde enklare handskrivna 

mockobjekt indirekt genom ett annat objekt. Några av dessa testfall skrevs 

om så att de använde det genererade mockobjektet. Exempel på detta 

beskrivs i figur 6.8. Detta för att verifiera att mockobjektet användes och 

anropades enligt specifikationen. Det handskrivna mockobjektet hade 

dock inte all funktionalitet som det genererade varvid nya testfall behövde 

konstrueras. 

 
// Sätter färväntningar 
mock.expects(“method”) 
  .times(1) 
  .with<int>(2) 
  .willReturn<Status>(OK); 
 
// En metod som anropar mockobjektet internt 
someObjekt.method(); 
 
// Kontrollera att förväntningarna uppfyllts  
mock.verify(); 
 

Figur 6.8 Användning av mockobjekt från annat objek t 

Plattformen anses enligt författaren som komplex och det är tidsödande 

att sätta sig in i stora delar av systemet för att konstruera testfall där 

mockobjektet används indirekt. Därför valdes att testfall för mockobjek-

tets funktionalitet ska konstrueras där mockobjektet anropas direkt.  

För varje funktionalitet skapades testfall som både förväntades gå igenom 

och inte. I figur 6.9 ses ett exempel på detta för funktionaliteten order(), 

där ett testfall anropar funktionerna i korrekt ordning samt ett anropar i 

inkorrekt ordning. 
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void myMockTestOrder(){ 
 // Sätt förväntningar 
 mock.expects("method1") 
  .order(); 
 mock.expects("method2") 
  .order(); 
 
 // Anropas i korrekt ordning 
 mock.method1(); 
 mock.method2(); 
 
 // verifiera anropsordningen 
 mock.verify(); 
} 
 
void myMockTestOrderInWrongOrderFails() { 
 // Sätt förväntningar 
 mock.expects("method1") 
  .order(); 
 mock.expects("method2") 
  .order(); 
 
 // Anropas i inkorrekt ordning 
 mock.method2(); 
 mock.method1(); 
 
 // verifiera anropsordningen, detta bör ge fel 
 mock.verify(); 
} 

Figur 6.9 Test av funktionaliteten order 

På så sätt kan man kontrollera att mockobjektets inre funktionalitet är 

korrekt. Detta verifierar dock inte att mockobjektet fungerar tillförlitligt 

om det anropas indirekt via ett annat objekt vilket anses som en stor brist.  
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7 Utvärdering 

I detta kapitel kommer en utvärdering angående verktyget att utföras.  

Som grund för denna utvärdering ligger ett flertal olika punkter som 

presenteras i kommande kapitel. 

7.1 Tidmätning 

Det är viktigt att verktyget inte tar alltför lång tid att exekvera eftersom 

varje gång en modul ska kompileras om måste även verktyget köras.  

För att få en uppskattning om tidsåtgången har ett testfall som genererar 

272 stubbar/mockobjekt använts. Jämförelse har även gjorts med det 

tidigare verktyget som endast genererar funktionsstubbar. Datan baseras 

på 20 stycken exekveringar som körts uppdelat vid två olika tillfällen för 

att minimera beroendet på övriga faktorer. Verktyget har körts på en 

intern Linux-Server på ENEA. Generellt kan man säga att den har bra 

processorkraft men låg diskåtkomst, då diskåtkomsten begränsas av 

nätverkets hastighet. Resultaten presenteras i tabell 7.1. 

 Endast funktionsstubbar Komplett generering 
Decide: 2.49-2.61 2.92-3.12 

Generate: 0.29-0.32 0.65-0.73 

Parse/Read 0.53-0.55 0.53-0.55 

Total: 3.11-3.21 3.54-3.74 
Tabell 7.1 Tidmätning vid exekvering i sekunder 

Tidmätning har gjorts genom att använda inbyggda timers i python. Värt 

att notera är att de tre timers som mäter delar av programmet inte adderas 

upp till samma tid som totaltiden. Detta beror på att cirka 80 % av tiden 

som representeras av timern ”Generate” även räknas in i timern ”Decide”. 

Tidsåtgången för ”Parse/Read” är exakt densamma för de både verktygen 

vilket är logiskt eftersom inläsningen av data görs på samma sätt. Tiden 

som adderats hamnar till största del under ”Generate” vilken även det är 

logiskt eftersom det i det kompletta verktyget även genereras stubbob-

jekt/mockobjekt samt headerfiler. 

7.2 Generering av onödiga stubbar/mockobjekt 

Det tidigare verktyget hade som nämnts i kap 5 ett annorlunda använd-

ningsområde där det var önskvärt att onödiga stubbar inte genererades. 

För den nuvarande implementation och dess användning där man väljer 

att skapa stubbar/mockobjekt för en hel modul så genereras inga onödiga 

eller oväntade stubbar. 

7.3 Generell applicerbarhet 

Samtidigt som verktyget anpassades till telematikplattformen var det 

önskvärt att verktyget även skulle vara användbart för andra projekt. 
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Verktyget anpassades efter telematikplattformens kodstruktur med 

användning av generella namnrymder. Därför krävs det att ett annat 

projekt ska ha liknande uppbyggnad för att vara kompatibelt.  

Om strukturen är annorlunda, anses det inte vara komplicerat att anpassa 

det efter en annorlunda kodstruktur. 

Verktyget klarar även av att parsa all befintlig C++-kod samt all C++-

kompatibel C-kod eftersom den använder sig av gccxml som baseras på 

gcc C++-parser. Detta beskrivs ytterliggare i kap 4.1. I detta sammanhang 

anses verktyget som generellt applicerbart på alla C/C++-projekt där det 

endast kan krävas mindre kodändringar. 
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8 Slutsatser 

Detta kapitel sammanfattar resultaten, ger synpunkter kring andra möjliga 

implementationer samt ansatser till framtida arbeten. 

8.1 Uppfyllande av krav 

Det är möjligt att generera funktionsstubbar utifrån C/C++-kod vilket var 

ett krav. Implementeringen av stöd för C-kod är fullständigt utförd med 

tillägget att C-koden måste vara giltig C++-kod. Detta beskrivs närmare i 

kap 4.1 och ses som en mindre brist. Implementationen av stöd för C-kod 

påverkade inte prestandan för C++ då inga avgörande ändringar i 

verktygets design utfördes. 

Verktyget har anpassats till telematikplattformen med goda resultat. 

Anpassningar för att möta speciella krav på design och struktur har 

utförts. Det stora kravet är att förutom generera funktionsstubbar, även 

generera en stubbobjektklass samt en delegerande klass har utförts med 

goda resultat. För existerande testfall genererar verktyget fullgod testkod. 

För kommande testfall i telematikplattformen ges dock inga garantier om 

kompabiliteten. 

För mockobjektet fanns det specifika krav på funktionaliteten. All 

grundläggande funktionalitet är implementerad samt testad. Tre av de fem 

avancerade kraven är även uppfyllda (Krav 1,2 och 5). För vissa avance-

rade krav kan funktionaliteten även vidareutvecklas, men fungerar 

tillräckligt för att anses som uppfyllda. 

En koppling av verktyget till cppUnit har gjorts med goda resultat. 

Verktyget är fullt kompatibel med cppUnit och alla testfall som felar 

presenteras gemensamt oavsett om felet sker i testfallen eller i mockob-

jektet. 

8.2 Andra möjliga implementationer 

Eftersom det redan fanns ett tillgängligt verktyg med viss funktionalitet 

behövs det stora fundament för att motivera att grunddesignen ska ändras. 

En annan möjlighet att designa verktyget är att använda sig av en proxy-

klass såsom jMock och easyMock. Detta kräver dock att det existerar en 

sådan klass i C/C++. I Java är det mycket enklare då det redan existerar en 

sådan fördefinierad klass inbyggt i språket. För C/C++ behöver man 

utveckla en sådan manuellt. Detta torde vara ett alltför stort arbete för att 

motivera ett dynamiskt mockobjekt. Om det i framtiden existerar ett 

befintligt tredjepartsverktyg för ovanstående funktionalitet kan det vara 

värt att undersöka. 
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8.3 Andra matchningsmöjligheter 

I den nuvarande implementationen är verktyget som bekant regelbaserat. 

Detta för att öka valfriheten och möjligheten att enklare konfigurera om 

verktyget efter olika moduler och projekt. Visar det sig att strukturen kan 

vara samma för alla moduler i ett projekt skulle de definierade reglerna 

kunna byggas in i programmet som standardbeteende. Detta skulle 

definitivt ge ökad prestanda då verktyget i dagsläget har funktionalitet 

som inte används för testfallen. Detta skulle dock resultera i att verktygen 

endast kommer att användas på projekt där det existerar resurser till att 

konfigurera det manuellt. Det skulle även ge en längre uppstartstid för 

användning av verktyget.  

8.4 Fortsatt utveckling av verktyget 

I detta kapitel beskrivs ytterligare stöd/funktionalitet som kan adderas till 

verktyget samt tankegångar kring framtida arbete. 

8.4.1 Sammansatta typer 

Vid matchning samt vid konfigurering av defaultvärden för vissa typer 

kan inte verktyget avgöra om de är ekvivalenta såvida de inte är teckenvis 

ekvivalenta. T.ex. är typen ”char *” ekvivalent med ”char*” (mellan-

slag/inget mellanslag), men detta kommer stubbgeneratorn alltså inte att 

inse. En något mer flexibel jämförelse av typer skulle underlätta konfigu-

ration och vara fullt möjlig att implementera med de verktyg som finns i 

pygccxml. 

8.4.2 Generering av mockobjekt för C++-källkod 

Att utöka verktyget så att det är möjligt att generera mockobjekt även för 

C++-källkod vore önskvärt. Eftersom C++ är ett mer avancerat språk än C 

är det inte helt självklart hur vissa avancerade konstruktioner i C++ ska 

tolkas vid generering av mockobjekt. 

8.4.3 Templates 

Det existerar i den nuvarande implementationen inget stöd för templates. 

Detta beror delvis på att gccxml inte har något stöd för detta förfarande i 

nuvarande utförande. Även om gccxml skulle ha det stödet skulle det vara 

oklart hur genereringen av dessa templates ska utföras. Icke instansierade 

templates måste definieras i headerfiler. Därigenom kan programmet inte 

generera ett unikt stubb- eller mockobjekt. Är användning av sådana 

templates en viktig del av ett projekt, så är detta verktyg i nuvarande 

implementation inte önskvärt att använda. 
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8.4.4 Generering av andra Test Doubles 

Under utvecklingen kom det fram önskemål från medarbetare på ENEA 

att det vore önskvärt om verktyget även genererade andra Test Doubles. 

Att generera fejk- och dummyobjekt torde inte vara alltför komplicerat då 

strukturen är densamma som för stubb- och mockobjekt. Det vore även 

önskvärt att generera en spion.  

För detta borde mockobjektet vara en god utgångspunkt då även spionen 

ska verifieras. Kortfattat är skillnaden att för spionen sätts inga förvänt-

ningar innan testfallen körs. Därefter verifieras endast det som är önsk-

värt. 
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Bilaga A 
Stubbregler 

I denna bilaga presenteras de olika stubbregler som existerar för variabler 

och funktioner. 

Stubbregler för funktioner – syntax 

Varje stubbregel utgörs av en keyed branch. Vid stubbning av funktioner 

används följande nycklar: 

• description : beskrivning av stubbregeln. Kommer att dyka upp i 

stubbkoden som en kommentar vid den genererade stubben. 

• pattern : mönster som används för att bestämma vilka deklarationer 

som ska stubbas med denna regel.  

• default_values : lokala defaultvärden 

• priority : anger vilken prioritet denna regel har (som ett positivt 

heltalsvärde). Högre värde innebär högre prioritet. Om ingen prioritet 

anges så förutsätts 0.  

• print : används för att skriva ut saker från funktionskroppen. Gör att 

template inte behöver användas för detta syfte. Värdet är den sträng 

som ska skrivas ut. Om man vill skriva ut C/C++-variabler, t. ex. 

funktionsargument, är värdet istället en lista, med samma argument 

som till c-funktionen printf. Ett exempel: print: [’$name called 

with arg: %d\n’, ’arg0’]  Notera att namnet på variabeln arg0  har 

enkla citattecken, och att strängen inte har några dubbla citattecken, 

som är fallet med strängar i deafult-värdeskonfigurationen. 

• returnvalue : värdet som funktionen ska returnera.  

• preamble : kodsnutt som kommer att genereras före själva funktions-

kroppen. Används ordagrant. Kan användas till att deklarera globala 

variabler som används i funktionen, eller till #include -statements som 

koden i den stubbade funktionen behöver.  

• init : om funktionen är en konstruktor kan medlemsinitiering bestäm-

mas ordagrant med detta värde. Borde sällan vara nödvändig om defa-

ult_values används klokt.   

• template : kod som ska genereras inuti funktionskroppen. Används 

ordagrant.  

• c_linked : Funktioner och variabler som är C-länkade trots att de står 

inuti c++-kod markeras med extern ”C” . Om deklarationen har denna 

markering måste definitionen (stubben) också ha detta. För att åstadkomma 

detta anges c_linked: True i stubbregeln. Om nyckeln utelämnas förut-

sätts False . 
• always , never  och ifundef : Anger beroenden mellan stubbregler. 

Värdet är en lista med id-strängar till stubbregler. 
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Ingen av nycklarna är obligatorisk, men pattern och description är väldigt 

sällan motiverat att utesluta. 

Stubbregler för variabler – syntax 

Även variabler kan behöva stubbas. Det gäller t.ex. variabler som är 

deklarerade med extern, eller statiska klassvariabler. Regler som ska 

appliceras på variabler snarare än funktioner ska ha ett id som slutar på 

”_var”. Syntaxen liknar den för funktionsreglerna, med undantag för vissa 

nycklar. Nycklarna print, returnvalue, init och template utgår, medan 

nyckeln value, som anger ett exakt värde som variabeln ska tilldelas, 

tillkommer. Denna nyckel är dock inte obligatorisk, utan kan undvikas 

genom listigt användande av default_values. 
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Bilaga B 
Konfigurationsfil 

I denna bilaga presenteras en enklare konfigurationsfil i språket YAML 

som är ett enklare märkspråk. I YAML har inga sluttaggar, istället 

används indenteringsnivån för att identifiera omfånget, likt Python. 

Indenteringen består av en eller flera mellanslag, tabulatortecken tillåts 

inte.  

default_values: 
    numeric: 0 
    'char const *': '"spam"' 
    'char *': '"eggs"' 
    'Status': '$stub->$name($argnames)' 
     
stub_default_values: 
    numeric: 0 
    'Status': 'OK' 
 
stub_cfg: 
    'stub_name': 'Stub' 
    'stub_delegate_name': 'Delegate' 
    'stub_detail_name': 'detail' 
    'stub_namespace': 'FOO_BAR' 
 
stubdep: 
 myClass_children: 
  pattern :{superclass: globalClass} 
  always: myClass 
 
stublib: 
 
# Function rules 
 default: 
  description: ‘Rule for undefined functions’ 
  pattern: 
   filename_re: ‘^/home/dev/’ 
  print: ‘$name called’ 
 
 myClass: 
  description: ‘myClass-rule’ 
  pattern: {class: ‘myClass} 
 
# Variable rules 
 default_var: 
  default_values: 
   int: 1 
   char: 2 
  description: ‘Default rule for undefined variable s’ 
  pattern: 
   filename_re: ‘^/home/dev’ 
    
always: myClass 
ifundef: default 
never: default_var 
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Bilaga C 
Matchningsnamn 

I denna bilaga presenteras existerande matchningsnamn som går att 

använda för variabler samt funktioner. När det inte är uppenbart vad som 

menas följs matchningsnamnet av en kortare förklaring. 

Matchningsnamn för variabler och funktioner: 

- class 

- declaration (hela deklarationssträngen) 

- filename 

- linenumber 

- location (filename:linenumber) 

- mangledname: mangled och unikt namn 

- name 

- namespace 

- type 

- subclasses (närmaste subclass, om flera så kommaseparerade) 

- superclass (närmaste förälder) 

- superclasses (alla föräldrar, om flera så kommaseparerade) 

Matchningsnamn för funktioner: 

- argtypes 

- argnames 

- returntype 

Matchningsnamn för variabler: 

- type 

Det går även att använda variablerna som är satta för namninställningar 

för stubb och mockobjektet. 

– stub_name (exempelvis Stub) 

- mock_name (exempelvis Mock) 

- delegate_name (exempelvis Base) 

- detail_name (exempelvis detail) 

- general_namespace 

- callpath (en förenkling för $general_namespace->$detail_name-

>$delegate_name som används ofta i stubbreglerna) 
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Bilaga D 
Genererad kod 

Denna bilaga har medvetet uteslutits från rapporten. 
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