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Sammanfattning 
Syftet med den här rapporten är att undersöka om det finns något 
testverktyg som uppfyller kraven från Saab Underwater Systems. 
I rapporten presenteras även en sammanfattning av testningens 
grunder och metoder för att välja ut och utvärdera datorprogram. 

Arbetet med att välja ut och utvärdera testverktyg kan ses som 
en process. Först ska kraven sammanställas och sedan ska några 
verktyg väljas ut för utvärdering. Två av de tre verktyg som val-
des ut utvärderades mer ingående. De två testverktyg som 
utvärderades var LDRA Testbed och AdaTEST 95. 

LDRA Testbed har väldigt många olika statiska analyser vilket 
i många fall troligen inte kommer att utnyttjas. Enhetstestningen 
sker med hjälp av TBrun som är en del av verktygsserien som 
LDRA marknadsför.  

AdaTEST 95 har inte lika många funktioner som LDRA Test-
bed men har de nödvändiga statiska analyserna och 
enhetstestning presenterade i ett enklare gränssnitt. 

 Båda verktygen uppfyller de viktigaste kraven från Saab 
Underwater Systems, men inget av dem uppfyller alla krav. Båda 
verktygen skulle kunna underlätta testningen men AdaTEST 95 
rekommenderas. AdaTEST 95 är framtaget för att underlätta för i 
första hand utvecklare och det är utvecklare som ska använda 
verktyget på Saab Underwater Systems.  
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1 Inledning 
Testning är en del i utvecklingen av programvara som har blivit 
mer och mer uppmärksammad. Från att ha testat för att försäkra 
sig om att produkten gör vad den ska, innan den släpps på mark-
naden, så har testningen utvecklats till att försöka hitta så många 
fel som möjligt. Testning har blivit en självklar del i kvalitets-
arbetet som omger en programvara. 

1.1 Bakgrund 
Saab Underwater Systems är ett företag som tillverkar 
undervattensfarkoster, t.ex. ROV:er (Remotely Operated 
Vehicle), torpeder och AUV:er (Autonomous Underwater Ve-
hicles). Programvaran i dessa farkoster måste gå att lita på, 
speciellt de säkerhetskritiska1 delarna av ett system. Testning av 
programvaran är därför en viktig del i utvecklingen och idag sker 
detta manuellt. Kunderna blir mer och mer medvetna om vilka 
krav de kan ställa på programvaran och hur de ska kunna kon-
trollera att tillräcklig testning av programvaran utförts. Detta 
medför att företaget måste följa med i utvecklingen för att kunna 
uppfylla dessa krav. Ett krav som belyses är att det inte får finnas 
satser i koden som inte har testats. Detta är en av anledningarna 
till att Saab Underwater Systems vill ha hjälp med att hitta ett 
testverktyg som kan hjälpa dem att uppfylla kraven.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta examensarbete är att ta fram krav för ett test-
verktyg och utifrån dessa hitta ett verktyg som uppfyller större 
delen av kraven men framförallt de nödvändiga kraven. Fråge-

                                         
1Säkerhetskritiska system är system som i sin användning kan leda till att person, egendom 
eller miljö skadas. 
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ställningen är: Finns det något testverktyg för programvara 
skriven i Ada som uppfyller de krav som Saab  
Underwater Systems har? 

1.3 Avgränsningar 
Ramarna för examensarbetet är att titta på om det finns något 
testverktyg för program skrivna i Ada som är intressant för före-
taget. Examensarbetet fokuserar till största delen på testning och 
urvalsmetoder för testverktyg samt det praktiska arbetet med att 
välj ut och utvärdera testverktyg. Det ingår inte att implementera 
verktyget. I mån av tid ska riktlinjer tas fram för hur testverkty-
get på bästa sätt kan integreras i Saab Underwater Systems 
utvecklingsprocess. 

1.4 Metod 
Det finns färdiga beskrivningar av metoder för att välja ut och 
utvärdera testverktyg och listor på vad som är bra att tänka på vid 
utvärdering av generella datorprogram. Dessa metodbeskriv-
ningar och listor är mina riktlinjer i utvärderingarna av testverk-
tygen. Jag började med att ta reda på vilka krav som finns på 
företaget genom intervjuer. Därefter letade jag fram tänkbara 
kandidater, valde ut några som lämpade sig bäst och utvärderade 
dessa. Efter det har jag sammanställt vad jag kommit fram till 
och tagit fram riktlinjer för hur det valda testverktyget bäst kan 
integreras i utvecklingsprocessen.  

1.5 Språk 
Jag har valt att skriva rapporten på svenska trots att alla källor jag 
har använt mig av är på engelska. Att jag valde svenska beror på 
att det nästan inte finns något material om testning på svenska. 
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1.5.1 Testhölje 
Jag har själv valt ordet testhölje för det engelska begreppet test 
harness som även kallas wrapper code. Ett test harness kan på ett 
enkelt sätt sammanfattas som programvaran som behövs för 
dynamisk analys. 

1.5.2 Täckningsanalys 
Det finns fler olika slags täckningsanalyser (code coverage eller 
bara coverage). Då jag har haft svårt att hitta bra svenska över-
sättningar till de flesta av täckningsanalyserna så har jag låtit 
dem vara oöversatta. 

1.6 Förklaring av begrepp  
Begrepp som har med testning att göra är förklarade i kapitlet om 
testning. Det finns dock begrepp som inte faller under testning 
men som ändå kan vara bra att förklara. 

1.6.1 Exception 
I texten används termen exception oöversatt, då mer klarhet 
skulle gå förlorad vid en översättning än vad som skulle vinnas i 
språklig korrekthet. Exceptions används för felhantering i bl.a. 
Ada. När ett fel uppstår i en metod kan den kasta ett exception. 
Den anropande koden kan välja att fånga detta exception och för-
söka korrigera felet. Om det inte fångas avslutas hela 
programmet med ett felmeddelande.  

1.7 Målgrupp 
Rapporten riktar sig till studerande vid en teknisk högskola med 
ingen eller lite erfarenhet av testning av programvara. Läsaren 
förmodas ha kunskaper i programmering och utvecklingsproces-
sen av programvara. 
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1.8 Diskussion kring källor 
De böcker som jag främst använt mig av är Automated Software 

Testing och Software Testing in the Real World. Jag har även 
hittat väldigt mycket information på Internet. De källor som jag 
använt kommer dels från tillverkarna av testverktyg och från er-
kända personer inom testområdet. Många av dem som skrivit 
artiklar på Internet har även skrivit böcker. Några har själva ut-
fört jämförelser mellan testverktyg vilket då kan vara subjektiva 
vinklingar men efter att ha satt mig in i ämnet bedömer jag dem 
som trovärdiga. 

1.9 Struktur 
Rapporten kan delas in i tre delar. Del 1 innefattar kapitel 2 och 3 
och börjar med en grundlig genomgång av begreppet testning 
med historia, testprocess och begrepp inom testningsområdet. 
Sedan fortsätter den med en genomgång av vad det finns för 
verktyg inom de olika stegen i testningen för att komma in på det 
område som är aktuellt för den här studien. 

Del 2 innefattar kapitel 4, 5, 6 och 7 där grunderna i den metod 
som jag använt vid val och utvärdering av testverktygen 
presenteras. Därefter görs en genomgång av verktygen och 
utvärderingen av dem.  

Avslutningsvis i del 3, kapitel 8 och 9, presenteras resultatet 
som följs av riktlinjer för valt testverktyg och en diskussion om 
tillvägagångssätt samt hur resultatet kan användas i praktiken och 
i framtiden.  
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2 Testning 
Varför testar vi en programvara? Svaret på frågan kan ges med 
följande punkter: 

• För att hitta fel  

• För att säkerställa att produkten gör vad den ska 
göra enligt specifikation 

• För att förbättra kvaliteten 

Det engelska uttrycket: ”prevention is cheaper than cure” kan få 
sammanfatta förhållningssättet till testning. Med uttrycket menas 
att felen är billigare att åtgärda ju tidigare i processen som felen 
upptäcks. Om kunden hittar felen så blir det mycket dyrare än om 
felen hade upptäckts under utvecklingen av produkten. [1] 

2.1 Definition av testning 
”Testning är processen att upptäcka varje möjligt fel eller svaghet 
i en arbetsprodukt.” [Myers, 1979 i [2]] 
En bra definition för testare är: Syftet med testning är att upp-
täcka fel.  

Definitioner av testning från IEEE/ANSI: 
• Processen att manövrera ett system eller en produkt under 

specificerade förutsättningar, observera eller spela in 
resultatet, och göra en utvärdering ur någon synvinkel av 
systemet eller komponenten. (IEEE/ANSI, 1990 [Std. 
610.12-1990]). 

• Processen att noggrant undersöka en programvara för att 
hitta skillnader mellan existerande och efterfrågade 
förutsättningar (programvarufel) och att utvärdera 
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huvuddragen av programvaran. (IEEE/ANSI, 1983 [Std 
829-1983]). [2] 

2.2 Testningens historia 
Utvecklingen av testning har naturligt nog följt utvecklingen av 
programvara. När stora företag och försvaret började utveckla 
programvara var det detta som ledde till att utvecklingsprocessen 
för programvara utvecklades. Det var i samband med detta som 
behovet av att testa sin programvara uppkom. Först testades pro-
gramvara genom att stega igenom koden på papper med olika 
testdata. Det som testades i början var flödesvägar, beräkningar 
av algoritmer och manipulation av data. Testningen utfördes of-
tast i slutet av utvecklingsfasen, av den personal som fanns 
tillgänglig vid tidpunkten, och gick ut på att säkerställa att pro-
grammet fungerade som det skulle. Detta blev bara 
programmeraren nöjd med, den viktiga parten, kunden, blev tro-
ligtvis besviken. 

I samband med att persondatorerna kom blev begreppet ut-
veckling av programvara vanligare. Det var också vid den här 
tiden som testning definierades i meningen att hitta fel och inte 
kontrollera avsaknaden av dem. Vid den här tidpunkten utarbeta-
des många standarder för programmering, testning och datorer 
eftersom tillämpningar av programvara nu kunde köras under ett 
vanligt operativsystem. Standarderna bl.a. IEEE, (Institute of 
Electrical and Electronic Engineers), ANSI (American National 
Standards Institute) och ISO (International Standards Organisa-
tions) utarbetades av grupper som bestod av både programmerare 
och testare.  

Med persondatorerna kom en våg av kommersiella datorpro-
gram. Systemen utvecklades och blev alltmer interaktiva och 
ersatte ”batchoperationerna” (satsvis bearbetning, där program-
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met behandlar förpreparerade data och körs från början till slut 
utan att någon människa ingriper under tiden). Testningen av in-
teraktiva program ställde nya krav på hur testningen utfördes och 
hur testfallen utformades då jobb kunde komma i vilken ordning 
som helst.  

Klient-serverarkitekturen medförde nya svårigheter inom test-
ningen. Det som försvårade var att testaren nu inte bara körde en 
ensam applikation på ett system utan tre olika komponenter kli-
enten, servern och nätverket mellan dem är involverade. Detta 
ökar risken för fel och testningen bör också omfatta prestandan 
hos både servern och nätverket liksom prestandan och funktiona-
liteten hos hela systemet. Automatiska tester kan vara ett bra 
hjälpmedel vid sådana tester. 

Under 1990-talet utvecklades verktyg för automatiska tester 
och de förbättras hela tiden för att möta de nya programmens 
krav. Ett automatiserat testverktyg kan göra testningen lättare, 
mer effektiv och mer produktiv men det löser inte alla problem 
som finns med testning. ”Simply throwing a tool at a testing pro-
blem will not make it go away” Dorothy Graham, The Cast 
Report i [2]. Utan en väl definierad testprocess där verktyget in-
tegreras i varje fas av utvecklingsprocessen ger användandet av 
ett testverktyg ingen förbättring av testningen. [1][2] 

2.3 Testprocessens olika steg 
De steg som en testare går igenom i ett projekt, jämför utveck-
lingsprocessens olika delar, är: 

• Granskningar och inspektioner 

• Testplanering 

• Design och utveckling av tester 
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• Utförande och utvärdering av tester 

• Testsupport [2] 

Testutförandet kan delas in i olika faser: 

• Test av krav – sker på ett tidigt stadium för att se 
att kraven går att genomföra och inte står i konflikt 
med varandra 

• Test av design – sker för att se om det går att för-
verkliga den design som tagits fram 

• Modultest – test av enheter som kan bestå av funk-
tioner, filer eller paket 

• Integrationstest – test av enheter integrerade med 
varandra, d.v.s. test av delsystem och integrationen 
mellan modulerna 

• Systemtest – test av hela systemet 

• Acceptanstest – test där kunden medverkar för att 
se om produkten motsvarar vad som beställts [3]  

U-modellen i figur 1 visar integrationen mellan utvecklings- och 
testprocessen.  

2.4 Olika begrepp och strategier inom testning 
Det finns många olika begrepp inom testningen som inte alltid är 
så enkla. Nedan följer lite förklaringar. 
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2.4.1 Validering och verifiering 
Validering och verifiering är vanligt förekommande begrepp 
inom testning. 

• Validering – gör vi rätt jobb, d.v.s. möter produk-
ten de krav som ställts 

• Verifiering – gör vi det på rätt sätt 

 

 Figur 1: U-modell från Software Development Technologies (SDT) [2]
23

 

                                         
2 Vid produktsimulering bygger man en prototyp som används för vidare testning.  
3 Vid användbarhetstester låter man en användare testa verkliga användningsfall 
på systemet eller en prototyp. Sedan skriver man ner de problem som användaren 
stöter på. Detta gör att man hittar de fel som verkligen spelar roll för användaren av 
systemet. Man kan dock missa fel om det inte finns användningsfall som täcker 
dem. 
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2.4.2 Svartlåde- och vitlådetestning 
Svartlåde- och vitlådetestning är två vanliga teststrategier inom 
testning av moduler. För att detta uttömmande och för att hitta så 
många fel som möjligt är det bra att använda både svart- och vit-
lådetestning. 

Svartlådetestning: testning av en modul utan att ha kännedom 
om koden d.v.s. modulen betraktas som en svart låda. Man testar 
funktionella krav och hämtar testfallen från designspecifikatio-
nen. Exempel på metoder för svartlådetestning är analysering av 
gränsvärden och gissning av fel. 

Vitlådetestning: testning av en modul med viss kännedom om 
koden d.v.s. man får tjuvtitta på koden när testfallen skrivs för att 
kunna testa speciella strukturer i koden. Exempel på metoder för 
vitlådetestning är satstäckning och beslutstäckning. 

2.4.3 Positiv/negativ testning 
Vad är positiv respektive negativ testning? 

• Positiv testning – kontrollera att produkten gör vad 
den ska 

• Negativ testning – kontrollera att produkten inte 
gör vad den inte ska. 

2.4.4 Instrumentering  
För att kunna utföra täckningsanalyser av källkoden är det vanligt 
att testverktygen instrumenterar källkoden. Instrumentering av 
källkoden sker genom att testverktyget lägger till vissa specifika 
rader med kod i källkoden. När verktyget adderar kod till källko-
den leder det till att filerna blir mycket större och långsammare 
att exekvera. Koden som läggs till kontrollerar vilka satser i käll-
koden som har exekverats.  
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 Genom instrumentering av koden möjliggörs kontroll av flöde 
och mätningar av kodtäckning efter exekvering av testfall. [6][7] 

2.4.5 Vad är ett bra testfall? 
Ett bra testfall är ett som hittar fel. Vid design av ett testfall finns 
det vissa saker som är bra att tänka på: 

• Många små testfall är bättre än några få stora. 

• Det är inte bra om det finns beroenden mellan test-
fallen 

• Vilken miljö ska testerna exekveras i? 

Ett testfall kan innehålla ett eller flera deltester och målet för 
varje deltest är att hitta fel. Ett deltest kan skicka med till pro-
dukten som testas: 

• Endast giltiga indata 

• Endast ogiltiga indata 

• En kombination av giltiga och ogiltiga indata. 

Vid exekveringen av testfallen är det bra att tänka på följande 
riktlinjer: 

• Använd stora testfall för deltester med giltiga in-
data 

• Använd små testfall för deltester med ogiltiga in-
data 

• Tillståndet hos värdsystemet bör vara samma för 
varje testfall när exekveringen påbörjas  
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• Fungerande sätt bör inte ändras. När ett testfall 
orsakar ett fel är det ofta svårt att fastställa orsaken. 
Orsaken kan vara än mer oklar om underliggande 
miljöer tillåts hamna utanför kontrollen. [2] 

2.4.6 När ska man sluta testa? 
Det klassiska kriteriet för testfullbordan är att tiden rinner iväg, 
dvs. den tilldelade tiden för testningen tar slut, eller att alla tester 
har körts färdigt utan att några fel upptäcks. Det finns bra och 
användbara avbrottskriterier, det är lämpligt att de är baserade på 
följande: 

• Specificerade metoder för testfallsdesign. 

• En procenthalt av täckningsgraden för varje kate-
gori av testtäckning. 

• Takten för upptäckt av fel (Dvs. antalet fel som 
upptäcks per tidsenhet under testningen.) hamnar 
under en specificerad nedre gräns. 

• Upptäckten av ett specifikt antal fel (en procenthalt 
av totala felen som uppskattningsvis existerar), 
eller en specifikt förfluten tid. [2] 

2.4.7 Automatiserad testning 
Automatiserad testning är när testningen sker med hjälp av ett 
testverktyg som kan utföra det automatisk. Användandet av auto-
matiska testverktyg för att underlätta testprocessen har visat sig 
vara till nytta i termer av produktkvalitet och minimering av 
kostnad och arbetsinsats.  
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Automatiseringen av testningen tillför störst värde där test-
skript upprepas eller där subrutiner till testskripten skapas och 
körs upprepade gånger av flera olika testskript. 

Under integrationstestfasen ger användandet av ett automatiskt 
testverktyg stora fördelar. För varje ny ombearbetning av pro-
grammet så uppkommer ett stort antal nya tester men det är även 
många tester som måste köras om och då kan skripten återanvän-
das. Givet de löpande ändringarna och tilläggskrav och utökade 
program fungerar automatiska tester som en kontrollmekanism 
för att garantera korrekthet och stabilitet av programvaran vid 
varje omkompilering efter ändring. 

Regressionstestning vid systemtestfasen är ett annat exempel 
på effektiviteten med automatisk testning. Regressionstestning är 
till för att verifiera att funktionaliteten hos ett modifierat system 
eller en mjukvaruprodukt är samma som den specificerade och 
att inga oavsedda ändringar har uppkommit. [1] 

2.4.8 Statisk analys 
Statisk analys ger utvecklaren användbar information om icke-
funktionella kvaliteter av källkoden, såsom underhållbarhet, kod-
komplexitet och mötande av kodningsstandarder. Koden 
analyseras av testverktyget utan att programmet exekveras. Två 
områden som bidrar till detta är: 

• Kodningsstandard 
För att öka underhållbarhet och kvalitet på koden 
används kodningsstandarder. Om inte standarder 
kan verifieras automatiskt är det svårt att effektivt 
genomdriva användandet av standarder. 

• Kodkomplexitet 
För att kunna öka underhållbarheten av program-
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varan mäter många företag objektivt komplexiteten 
i programvaran. 

Även om programvaran har blivit genomgående testad under den 
dynamiska analysen kan det fortfarande finnas vissa problem 
kvar och det är dessa som statisk analys belyser. [6][7] 

2.4.9 Täckningsanalys och täckningsgrad 
Täckningsanalys är ett bra mått på att programmet har blivit in-
gående testat genom att alla loopar och villkorssatser är 
genomgångna. Om full täckning av koden uppnås så är chansen 
större att produkten är pålitlig och okänslig för framtida änd-
ringar. Målet är att all exekverbar kod ska ha blivit täckt, om så 
inte är fallet finns risken att det finns fel som inte blivit upptäckta 
i den kod som inte exekverats. 

Det finns flera olika täckningsanalyser. Några av de vanligaste 
listas nedan, beskrivningar av dem och några ytterligare finns i 
bilaga 1.  

• Statement coverage  

• Decision (branch) coverage 

• Condition coverage 

• MCDC (Modified Condition Decision Coverage) 

• Procedur/function call coverage [6] och [7] 

Den enklaste formen av täckningsgrad är procentsatsen av hur 
många av satserna i ett program som har exekverats av testet.  
80 % täckningsgrad betyder att 80 % av satserna i programmet 
har testats.  
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”Exempel: I ett projekt som involverade testning 

av en kompilator upptäckte författaren att vid en 

täckningsgrad på 75 % hittades x stycken buggar, 

genom att sedan öka täckningsgraden från 75 % 

till 85 % hittades ytterligare x stycken buggar. På 

samma sätt från 85 % till 90 % hittades två till tre 

gånger x buggar igen! Generellt konstaterat, 

sannolikheten att hitta nya defekter är omvänt 
proportionell till andelen kod som ännu inte har 

täckts av testningen. Ju närmare 100 % 

täckningsgrad desto mer troligt är det att vi letar 

defekter i tidigare outforskat område och desto 

mer troligt är det att vi kommer hitta fler fel per 

rader kod.” [3](fritt översatt).  

Om full täckningsgrad uppnås så är felen kraftigt reducerade. 
Täckningsgraden kan göras maximal genom att köra flera exe-
kveringar av programmet med en serie av testfall. [2] 

2.4.10 Dynamisk analys 
Dynamisk analys betyder att programmet exekveras med test-
fallen och att en kontroll görs av att programmet gör vad det ska. 

2.4.11 Stubb 
När en enhet inte har skrivits, innehåller kod som inte kan exe-
kveras i testmiljön eller då enheter testas enskilt kan anrop från 
en enhet till en annan kräva stubbar. En stubb är ett program-
skelett som endast är till för att testa kod. Det kan t.ex. vara en 
metod som returnerar ett fixt värde och den metoden måste fin-
nas för att man ska kunna testa en annan metod utförligt. 
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2.5 Testverktyg 
Det finns många olika testverktyg för de olika delarna i testpro-
cessen. Ett testverktyg tillhandahåller dokumenterat bevis för 
testningen vilket är bra för att kunna visa kunden att produkten är 
testad på ett nöjaktigt sätt. Ett testverktyg kan förändra utveck-
lingsprocessen på tre tydligt märkbara sätt: 

1. Det begränsar spiralkostnaden av utvecklingen 
av komplexa system genom att minska antalet 
mantimmar som spenderas på enhets- och re-
gressionstesting.  

2. Det kommer att garantera en produkt med 
högre kvalitet genom att avslöja brister tidigare 
i programvarans livscykel.  

3. Det kommer att automatisera det mödosamma, 
intensiva och repetitiva arbetet med att ut-
veckla programvaran för testhöljet. [6] 

Ett testverktyg sparar tid då det: 

• frigör personal 

• ökar effektiviteten på testningen 

• ger bättre utnyttjande av tiden som är avsatt för 
utveckling 

• gör testningen mindre felbenägen 

• har hög repetitionsförmåga 

• ökar motivationen för testning 
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Ofta är hela testomgivningen automatgenererad vilket medför 
att inget underhåll behövs av testomgivningen. Alla komponenter 
som behövs för att omgivningen ska fungera genereras automa-
tiskt för varje omarbetning av programvarukomponenten som 
testas. [6][7] 

Det finns en mängd olika testverktyg som underlättar varje fas 
i testprocessen. Generellt så finns det fler specialiserade verktyg 
för testning i slutet av testprocessen än i början.  

Det finns några olika sätt att klassificera testverktyg: 

• Genom testaktiviteten eller inom vilken del av test-
processen som verktyget används i. 

• Genom vilka specifika funktioner som verktyget 
har, t.ex. capture/replay. Genom större områden, 
d.v.s. varje grupp av verktyg innehåller de verktyg 
som har likartade funktioner, t.ex. statisk analys. 
[2] 

2.5.1 Verktyg för granskningar och inspektioner 
Inom den här gruppen är verktyg som hjälper till vid gransk-
ningar, genomgångar och inspektioner av krav, funktionell 
design, intern design och kod. Det finns verktyg som är gjorda 
för att fungera med t.ex. kravspecifikationer, men de flesta verk-
tyg hanterar enbart kod. 
Verktygen kan delas upp i flera områden: 

• Komplexitetsanalys 
Med hjälp av komplexitetsanalys går det att identi-
fiera komplexa delar och delar med hög risk för fel. 
Generellt så finns 80 % av felen i 20 % av koden. 
Det är därför viktigt att hitta de delar av koden som 
innehåller dessa 80 % så att mer ingående gransk-
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ning och utökad testning kan genomföras på de 
delarna. 

• Kodförståelse 
Verktyg för kodförståelse hjälper till att förklara 
kod som är svår eller okänd. Genom att visa en gra-
fisk representation av programmet, följa 
programmets logik, visa på beroenden och identifi-
era kod som inte kan exekveras. 

• Syntaktisk och semantisk analys 
Genom att utföra en omfattande felsökning efter fel 
som en kompilator kan missa bidrar de här verkty-
gen till att markera eventuella fel innan eller under 
den formella testningen. [2] 

2.5.2 Verktyg för testplanering 
Testplanering genomförs för att definiera omfattning, angrepps-
sätt, resurser och schemaläggning av testaktiviteter. Inom 
schemaläggningen av testaktiviteter finns det verktyg att tillgå. 
[2] 

2.5.3 Verktyg för design och utveckling av tester 
Design av tester är att detaljerat beskriva de specifikationer i 
testplanen som beskriver de egenskaper, kombinationer av egen-
skaper, identifiering och prioritering av testfall samt 
tillvägagångssättet för testningen. Utvecklingen av tester är pro-
cessen att översätta testdesignen till specifika testfall. 

Typer av verktyg för design och utveckling av tester: 

• Testfallsgeneratorer 
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• Kravbaserade verktyg för design av tester 

• Capture/playback 

• Täckningsanalys av kod [2] 

2.5.4 Verktyg för utförande och utvärdering av tester 
Utförande och utvärdering av tester går ut på att köra testfallen 
och utvärdera resultatet. Mer specifikt så ingår att välja ut vilka 
testfall som ska köras, sätta upp miljön, köra de utvalda testerna, 
dokumentera de utförda aktiviteterna, analysera potentiella pro-
duktmisslyckanden och mäta effektiviteten av ansträngningen.  

Typer av verktyg för utförande och utvärdering av tester: 

• Capture/playback 
De här verktygen fångar användarens operationer 
såsom tangentbordstryckningar, musrörelser och 
skärmutskrifter. De används för att automatisera 
exekveringen av tester i grafiska miljöer som 
annars kan vara svåra att testa. Inspelade tester 
inklusive validerad utdata utgör en bas för kom-
mande regressionstestningar (testningar efter 
ändringar i produkten, med befintliga testfall). 
Verktygen kan sedan spela upp testerna och vali-
dera resultatet genom att jämföra med den tidigare 
sparade basen. 

• Täckningsanalys av kod 
Genom täckningsanalys av koden går det att på ett 
enkelt sätt få reda på om programvaran blivit 
genomgående testad. Det är ett mått på kvaliteten 
på testningen. Verktygen visar vilka delar av ett 
program som har exekverats under testningen. Det 
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kommer fram vilka delar som inte har exekverats 
och behöver testas med nya testfall. 

• Minnestester 
Vad de än kallas; gränskontrolltest, minnestest, 
upptäckare av fel under körtid (run time error) eller 
upptäckare av minnesläckage så kan verktyg i den 
här kategorin generellt upptäcka: 

o Minnesproblem 
o Läsning eller skrivning över gränserna för en 

vektor 
o Allokering men inte avallokering av minne  
o Läsa från och använda minnesutrymme som 

inte har initialiserats. 

Verktygen hjälper till med att upptäcka fel innan de 
orsakar stora problem eller blir betydande i pro-
duktionen. Genom detaljerade meddelanden kan 
felen hittas och avlägsnas 

• Hantering av testfall 
Verktyg för hantering av testfall: 

o Erbjuder ett användargränssnitt för hantering 
av tester  

o Organiserar tester för att förenkla användande 
och underhåll 

o Hanterar och startar exekveringen av tester 
som användaren valt ut 

• Erbjuder integration mellan capture/playback-
verktyg och verktyg för täckningsanalys av kod 



 

 
 
 
 
 
 
 

  21 

 
 
 
 
 
 
 

o Erbjuder automatiska testrapporter och doku-
mentation 

• Simulatorer och prestandaverktyg  
Istället för att program eller hårdvara interagerar 
med programvaran som håller på att testas kan 
simulatorer användas. Simulatorer kan analysera 
systemets prestanda. Det kan i praktiken vara svårt 
att skilja på simulatorer och verktyg för mätning av 
prestanda. Prestandaverktyg hjälper generellt till 
med att avgöra vad programmet och systemet har 
för prestanda-begränsningar. Det finns också 
verktyg för testning av belastningen på klient-
serversystem för flera användare samt verktyg för 
mätning av prestanda. [2] 

2.5.5 Verktyg för testsupport 
De två typerna av verktyg för testsupport är: 

• Problemhantering 
Verktyg för problemhantering brukar också kallas 
för verktyg för spårning av fel, verktyg för hanter-
ing av buggar, system för kontroll av fel m.m. 
Deras främsta användningsområde är att ge gene-
rell hjälp vid hantering av felaktigheter under en 
programvaras hela livscykel. 

• Konfigurationshantering  
Verktyg för konfigurationshantering är till stor 
hjälp vid hantering, kontrollering och samordning 
av ändringar i t.ex. dokument. 

Det finns många verktyg som inte är relaterade till testning men 
som ändå kan hjälpa till med testprocessen. Exempel på sådana 
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verktyg kan vara verktyg för projekthantering och programvara 
för databashantering. [2] 
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3 Metod 
Det finns flera färdiga definierade metoder att tillgå, dels de som 
generellt beskriver hur ett datorprogram väljs ut och dels de som 
är mer specifika för ett område. Från en av dem [5] har jag sam-
manställt en lista om vad som är bra att tänka på vid utvärdering 
av ett generellt program. En metod beskriver en fem-stegs pro-
cess för jämförelse, utvärdering och till slut val av testverktyg 
som är skriven av Elisabeth Hendrickson [4]. Nedan följer en 
kortfattad beskrivning av den.  

3.1 Att utvärdera testverktyg 

3.1.1 Steg 1: Definiera krav 
Det är viktigt att veta vilka krav som finns på ett testverktyg 
innan letandet efter potentiella verktyg börjar. Detta för att kunna 
skapa sig en uppfattning om vad som efterfrågas och vilka pro-
blem som verktyget förväntas lösa. Det är även bra att fundera 
över vem som ska använda verktyget då kunskapsnivån har bety-
delse för vilka verktyg som är aktuella. Om det är tekniskt 
kunnig personal som ska använda verktyget är kapacitet och 
flexibilitet mer viktigt än att verktyget är lättanvänt. Om det mot-
satt är personal som inte är så tekniskt kunnig som kommer att 
använda verktyget är det bättre om verktyget är lättanvänt och 
mindre komplicerat. För att verktyget verkligen ska användas bör 
man eftersträva att det speglar klimatet på företaget. Det kan tän-
kas att det finns krav på vilka återförsäljare som får användas av 
företaget. Om så är fallet är det bra att sortera bort de återförsäl-
jare som inte uppfyller kraven så att ingen onödig tid läggs på att 
utvärdera produkter som i vilket fall inte är aktuella. 
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3.1.2 Steg 2: Undersök de valmöjligheter som finns 
Det är bra att samla så mycket information om de olika verktygen 
som möjligt. Vägar att söka information kan vara nyhetsforum, 
göra en sökning på Internet, titta på hemsidor, delta i konferenser 
och gå på mässor. Det är också bra att fråga vilka testverktyg 
som personalen känner till och vilka som sedan tidigare används 
inom företaget. Det är nu bra att kontakta återförsäljarna och ge 
dem så mycket information som möjligt om vad som förväntas 
av verktyget. Det är även bra att tala om att det finns flera verk-
tyg som är aktuella och att fråga återförsäljaren hur verktyget står 
sig i konkurrensen. Frågor att ställa kan vara: ”Hur kan er pro-
dukt jämföras med andra produkter på marknaden?” eller ”Finns 
det något som inte är bra med ert verktyg?”. Återförsäljaren kan 
föreslå en förevisning eller utvärdering av verktyget men det är 
bättre att vänta med de sakerna tills vidare urval har gjorts. Detta 
beroende på att förevisning och framförallt utvärdering av ett 
verktyg tar tid och att den tiden inte bör läggas på produkter som 
inte uppfyller de uppställda kraven. 

3.1.3 Steg 3: Renodla kraven 
Det är troligt att det framkom nya krav under tiden som under-
sökningen av vilka verktyg som finns på marknaden gjordes. Det 
är bra att lägga till dem till listan. Om det inte finns något verk-
tyg som uppfyller alla de krav som ställts upp, kan en 
rangordning av kraven vara på sin plats för att kunna välja ut det 
verktyg som bäst uppfyller kraven. 

3.1.4 Steg 4: Avgränsa listan 
Det är nu som det första urvalet görs. Kanske finns det ett verk-
tyg som uppfyller kraven och då är valet inte så svårt. Det är mer 
troligt att det finns några testverktyg som verkar vara bra och 
ytterligare några som till viss del verkar vara bra alternativ. 
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Listan med rangordnade krav används nu för att skilja ut de två-
tre verktyg som bäst uppfyller de ställda kraven för vidare utvär-
dering. Varför ska man då inte utvärdera flera verktyg, varför 
begränsa sig till några få? Svaret på den frågan är enkel: tid. Det 
tar mycket tid att göra en utförlig utvärdering av ett verktyg och 
då är det bättre att göra några få grundliga utvärderingar än 
många hafsiga. 

3.1.5 Steg 5: Utvärdera finalisterna 
Det första som bör göras är att ta fram ett antal aktiviteter som 
ska utföras med varje testverktyg under utvärderingen. Aktivite-
terna representerar olika områden som verktyget ska klara. Sedan 
kontaktas återförsäljare för varje produkt. För att kunna göra en 
fullständig utvärdering av verktygen så är det bra om det går att 
få tillgång till dem under en månad. Från de flesta återförsäljare 
går det att få en utvärderingslicens som är giltig i 30 dagar. Bris-
ter i funktionaliteten brukar komma fram ganska snabbt, men 
småsaker som ofta kan irritera kommer fram först efter en tids 
användning. Den testprocess som används, eller är tänkt att an-
vändas, inom företaget är bra att följa även under utvärderingen 
för att på så sätt bilda sig en uppfattning om verktyget inom alla 
delar av processen. Om det är svårt att genomföra skalbara tester 
så är det bra att göra dem några gånger och sedan försöka tänka 
sig in i situationen om det vore flera hundra tester som ska 
genomföras. Hur hjälper verktyget till i de situationerna? 

3.1.6 När valet är gjort 
Det är bra att avsätta tid till inlärningen av verktyget eftersom det 
alltid är en period av inkörning på ett nyanskaffat verktyg. Det 
går inte att förvänta sig att verktyget från första dagen ska ge 
någon större förbättring av arbetet. Behåll listan över krav som 
gjordes upp i början av urvalsprocessen. Uppdatera den efterhand 
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med egenskaper som har kommit fram för att ha informationen 
samlad om det skulle bli aktuellt att hitta ett nytt verktyg. 

3.2 Generell process för utvärdering av pro-
gram 

Nedan följer en punktlista på vad som är bra att titta på när ett 
program ska utvärderas: 

• Funktionalitet  
Den enklaste frågan att ställa sig är också den vik-
tigaste: Gör programmet vad som förväntas av det? 
Gå igenom listan på krav, jämför med vad återför-
säljarna skriver om programmen. Undersök hur 
programmet interagerar med redan existerande 
program. Stödjer det relevanta standarder? Vad be-
hövs inom hårdvara, operativsystem och behövs 
några andra program för att det ska fungera? Dessa 
saker är bra att gå igenom under första urvalet av 
program, efter att informationen hämtats in. Det är 
också bra att titta på de sakerna under tiden som 
själva testandet av programmen görs 

• Kostnad 
Alla kostnader relaterade till programmet såsom 
licenser, implementering, utbildning, underhåll 
m.m. ska beaktas. Det är även relevant att räkna på 
vad programmet kommer att bidra med i 
kostnadsreducering om det används  

• Marknadsandel 
Om ett köp av programmet är aktuellt är det bra att 
undersöka hur mycket programmet används av 



 

 
 
 
 
 
 
 

  27 

 
 
 
 
 
 
 

andra. Dels för att få reda på hur sannolikt det är att 
verktyget underhålls och dels för att kunna fråga 
andra användare hur programmet fungerar och vad 
de tycker om det 

• Support 
Vad erbjuder återförsäljaren av programmet i form 
av utbildning, installation, användarsupport 
inklusive produktdokumentation, uppgraderingar, 
underhåll? 

• Underhåll  
Det är inte många användbara program som är helt 
statiska. De flesta behöver ändras genom att nya 
funktioner läggs till och genom att uppgraderingar 
utförs. Inget program är perfekt. Det är även viktigt 
att underhållet av programmet förtsätter, även en 
bra bit fram i tiden då det är troligt att ett väl 
underhållet program är användbart även i framtiden  

• Driftsäkerhet 
Det kan vara svårt att mäta hur driftsäkert ett pro-
gram är. Det går att titta på hur ofta programmet 
fungerar och ger ”rätt” svar. Ofta beror driftsäker-
heten på hur programmet används. Om det finns 
höga förväntningar och krav på programmet kan 
även en liten felaktighet upplevas som att pro-
grammet inte är driftsäkert. Ett tips är att ”äldre” 
program oftast är mer driftsäkra då de funnits en 
längre tid och felaktigheter har rättats till 
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• Prestanda 
Det är svårt att mäta prestanda. Det bästa sättet är 
att använda programmet under hård belastning 

• Skalbarhet 
Ett program är skalbart om det klarar av olika 
storleksförhållanden, det vill säga att det klarar av 
små uppgifter så väl som stora uppgifter på ett 
smidigt och hanterbart sätt. För att få reda på om 
ett program är skalbart är det bra att testa först med 
små uppgifter med lite data och sedan utöka 

• Användarvänlighet 
Ett mått på kvaliteten av interaktionen mellan 
människa och maskin. Om ett program har hög an-
vändbarhet så är det lätt att lära och lätt att 
använda. Det finns i princip två typer av hur kom-
munikationen med ett program sker, det kan vara 
kommandobaserat eller ha ett grafiskt användar-
gränssnitt (GUI). Många program använder båda 
teknikerna. Ett kommandoradsbaserat program är 
lättare att styra med skript vilket gör att program-
merare och systemadministratörer gärna väljer ett 
sådant program. Ett program med ett grafiskt an-
vändargränssnitt är ofta lättare för de flesta att 
hantera. Utvärderingen av ett program med grafiskt 
användargränssnitt görs med hjälp av regelrätt 
testning (hands-on) 

• Säkerhet 
Säkerheten hos ett program är svårt att utvärdera då 
olika användning och miljö ger olika säkerhets-
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krav. Det går att titta på användarhandledningen 
och se om den tar upp hur programmet ska hanteras 
för att hållas säkert 

• Flexibilitet/anpassningsbarhet 
Flexibilitet – hur programmet hanterar ovanliga 
situationer som det inte är designat för. Anpass-
ningsbarhet – hur väl det går att anpassa 
programmet efter företagets miljö 

• Samverkansförmåga 
Det finns inget eller väldigt få program som helt 
fungerar för sig självt. Det är därför viktigt att se 
till att programmet är kompatibelt med andra 
program som används eller planeras att användas. 
En bra förutsättning för att programmet kommer att 
fungera bra är om det är baserat på de standarder 
som finns inom området 

• Licenser 
Hur är licenserna utformade? Vilka krav finns det? 
Vad ingår? Undersök noga det finstilta, ibland 
förekommer det klausuler om att försäljaren ska 
kunna komma åt datorn som programmet är im-
plementerat på eller att programmet ska skicka 
privat information till återförsäljaren 

• Övrigt  
Om det finns ytterligare krav som inte täcks upp av 
någon av de tidigare punkterna såsom ovanliga 
tekniska krav, om företaget har en viss policy eller 
dylikt, så ska det givetvis vara med i utvärderingen 
också. 
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4 Utförande 
Jag började med att läsa in mig på testning och testverktyg. 
Sedan letade jag information på Internet om olika verktyg. Efter 
det intervjuades personalen som handledaren valt ut. Jag hade 
förberett en del men det blev istället mer prat om hur ett önskvärt 
testverktyg skulle kunna fungera än en intervju. 

Efter att ha fått en pratstund med alla satte jag igång med att 
sammanställa kraven som kommit fram. Jag hade fördelen att 
redan under intervjuerna få reda på vilka krav som var priorite-
rade vilket begränsade listan över tänkbara verktyg redan i 
inledningen. Kapitel 4.1 innehåller en lista på krav som verktyget 
ska uppfylla.  

När väl sammanställningen var klar började en sökprocess. Jag 
sökte uteslutande information på Internet då de böcker som jag 
har tittat i är inaktuella och bara innehåller förslag på verktyg 
som i många fall redan har omarbetats helt med nya funktioner 
eller verktyg som inte finns längre. Nackdelen med den informa-
tion som jag hittade var att den i stort sett bara var från 
återförsäljare vilket innebar att allt som stod var hur bra deras 
verktyg är. De fåtal artiklar jag hittade om hur ett företag hade 
implementerat verktyget, använt det och vilka fördelar respektive 
nackdelar som de tyckte fanns, var väldigt bra. Det är synd att det 
inte fanns fler sådana.  

Efter en tids letande utkristalliserade sig tre verktyg som jag 
tyckte verkade möta en hel del av kraven som framkommit. 
Dessa verktyg var: LDRA Testbed, AdaTEST 95 och 
VectorCAST/Ada.  

AdaTEST 95 användes av andra i koncernen så jag kontaktade 
dem för en demonstration. Demonstrationen gav mig mycket då 
jag aldrig använt något testverktyg tidigare. De använde Unix-
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varianten av AdaTEST 95 vilket gjorde mig mycket nyfiken på 
hur Windows-varianten såg ut.  

Efter kontakt med återförsäljare för de tre verktygen fick jag 
och handledaren en demonstration via webben av LDRA 
Testbed. Förfrågan om utvärderingslicens skickades till återför-
säljarna och sedan var det bara att vänta på att verktygen och 
utvärderingslicenserna skulle komma. Det första verktyget som 
kom var LDRA Testbed och efter en vecka av utvärdering av det 
så kom AdaTEST 95. Vi fick även en demonstration av 
AdaTEST 95 via webben. I kapitel 5-7 följer en presentation av i 
tur och ordning VectorCAST/Ada, LDRA Testbed och sedan 
AdaTEST 95. 

Jag har tittat på de olika verktygen med punktlistan i 3.2 som 
grund. 

Jag har skrivit några små program som jag använt mig av i ut-
värderingen. Jag har också använt några färdiga system som jag 
hittat på Internet (som fick användas av vem som helst och käll-
koden var utlagd) för att spara tid och inte ödsla mer tid än 
nödvändigt på att ta fram program som jag kunde använda i ut-
värderingen. Jag har också fått tillgång till ett avslutat projekt på 
Saab Underwater Systems som jag använt vissa delsystem av. Då 
delsystemen är väldigt invecklade, behövs väldigt många filer 
inkluderas och testfiler skapas. Så jag tyckte att det var bättre att 
använda helt färdiga program från Internet för att som sagts 
tidigare, utnyttja den lilla tid jag hade för utvärderingen till att 
prova verktygen. 
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4.1 Lista på krav 

4.1.1 Generellt 

• Underlätta processen: testverktyget bör vara utfor-
mat så att det kan integreras i den befintliga 
testprocessen 

• Underlätta att göra rätt: testverktyget bör ge stöd åt 
utvecklaren så att t.ex. kodningsstandarder uppfylls 

• Kvalitetssäkring genom kodgranskning  

4.1.2 Testverktyget ska kunna 

• Köras under Windows 

• Generera stubbar och drivrutiner 

• Klara av olika filextensioner som .ads, .ada, .adb 

• Instrumentera kod 

• Klara den filstruktur som används, t.ex. att det 
finns många paket i en fil 

• Hantera regressionstester 

• Ge möjlighet att välja vilka moduler som ska testas 

• Utföra testtäckning – hitta ”död kod”, otillräckliga 
testfall 
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• Generera testrapport som kan användas för att 
redovisa testresultat för kund  

 

4.1.3 Testverktyget bör kunna 

• Köras utan operatörsinmatning, d.v.s. om fel upp-
står, logga och kör vidare 

• Definiera hur många satser som är Ada-kod, C-
kod, eller indata/utdata i koden 

• Avgöra vilken belastning applikationen utgör 

• Avgöra hur mycket en modul belastar applikatio-
nen 

• Generera skal för parametrar och funktioner i 
klasser 

• Generera skelett för max-, min- och normalvärden 
på indata till rutiner  

• Generera skelett för test av utvärden för att validera 
en rutins funktionalitet 

• Hantera realtidstester 

• Mäta CPU-belastning 

• Utföra minnestester 

• Mäta svarstider 
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• Övervaka målmiljötester 

o spårbarhet vid krascher  
o loggning av trådaktivitet 
o loggning av trådbyten 

4.1.4 Kodgranskning 

• Komplexitet: hitta de delar av koden som behöver 
granskas speciellt eller skrivas om 

o Kontrollera nivån på nästlade if-satser 

• Kontrollera att kodningsregler följs 

• Kontrollera initiering och hitta de variabler som är 
globala och oanvända 

• Kontrollera hur exceptions hanteras  

• Kontrollera minnesallokering och avallokering 

• Kontrollera filhuvuden 

• Kontrollera egendefinierade kodstrukturer såsom: 

o Konstanter avslutas med _C och typer med _T 
o Variabler deklareras på likartat sätt  
o Mer komplicerad kodstruktur, t.ex. krav att 

vissa rutiner finns i alla klasser 
o Överlagrade funktioner i klasser är deklarerade 

lika 
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4.1.5 Övrigt 

• Versionshantering av drivrutiner, stubbar och 
indatafiler 

• Flexibilitet – d.v.s. inte bara testa extremfall 

• Koppla testspecifikationer till tester; funktion, krav 

• Kunna spela in hur en operatör gör 

• Varna för att testprogrammet inte fungerar vid 
kompileringen om ändringar gjorts i koden  

• Koppling mellan utvecklingsverktyg och testverk-
tyg 

• Koppling till programenhetens version/revision i 
versionshanteringssystemet PVCS 

• Kunna klicka på en knapp och komma till testet 
från det verktyg som används 

4.1.6 Testrapporten bör innehålla 

• Identifiering, datum, tid 

• Identifiering av testfall 

• Identifiering av programenhet under test 

• Testresultat 

• Sammanställning  
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• Antal körda testfall 

• Antal OK/fel 

• Testtäckningsgrad per programenhet (om det har 
mätts)  

• Testtäckningsgrad totalt 
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5 VectorCAST/Ada 
VectorCAST/Ada är ett integrerat testverktyg från Vector 
Software för testning av Adakomponenter. Vector Software har 
även testverktyg för program skrivna i C/C++ och Embedded 
C++. All text i kapitlet är hämtad från [8].  

5.1 Övergripande funktionalitet 
VectorCAST/Ada skapar automatiskt testomgivningen vilket 
underlättar för utvecklare då de inte behöver ta reda på hur en 
speciell enhet passar in i systemet.  

VectorCAST/Ada innefattar automatisk: 

• Konstruktion av fullständigt testhölje (test harness) 
VectorCAST/Ada genererar automatiskt de drivru-
tiner och stubbar som behövs för att kunna 
exekvera enheten som ska testas. Verktyget hittar 
de parametrar och globala variabler som behöver 
definieras och de definieras sedan genom använ-
dargränssnittet. 

• Definiering av testfall 

• Exekvering av tester från GUI eller skript 
Exekvering av test sker genom ett klick med musen 
och kan göras på olika plattformar såsom värd, 
målsimulator, eller direkt på det inbäddade målet. 

• Kodtäckningsanalys  
De täckningsanalyser som VectorCAST/Ada stöder 
är bl.a. sats, branch och MCDC. Resultatet av 
täckningsanalysen av koden visas med färgkod-
ning.  
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• Regressionstesting  
Alla komponenter som behövs för att omgivningen 
ska fungera genereras automatiskt för varje omar-
betning av programvarukomponenten som testas. 
Testfallen och resultatet finns kvar för att kunna ut-
föra regressionstestning och analyser.  

• Beräkning av kodkomplexitet 

• Uträkning av vägar för skapande av testfall 

• Enhetliga rapporter 

Om ett test blivit godkänt eller icke-godkänt visas i användar-
gränssnittet efter exekvering med färgkodning. 
VectorCAST/Ada klarar av att: 

• Testa protected types, och tasks  

• Hantera exceptions 

• Hantera generiska moduler 

• Hantera paket som är nästlade 

• Testa alla datatyper; access, tagged, variant re-
cords, unconstrained vector, system adress types 

• Komma åt subprogram och data definierade i body-
delen av paketet 

• Flexibelt skapa test höljen; stubbar kan skapas var 
som helst i anropshierarkin 
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5.2 Utvärdering av VectorCAST/Ada 
Ingen ytterligare utvärdering av VectorCAST/Ada har gjorts då 
vi inte har fått någon utvärderingslicens trots att vi beställt en. Vi 
skickade efter en beställningslapp och då vi inte skickade en 
beställning med en gång så undrade de om vi inte skulle skicka 
den snart. Efter att vi faxade iväg förfrågan om 
utvärderingslicens har vi inte hört någonting från dem, så 
tolkningen av det blir att de inte är så intresserade av kunder 
alternativt att det kommit bort. 

5.2.1 Jämförelse av VectorCAST/Ada mot kraven 
De fält som är markerade är de krav som VectorCAST/Ada 
uppfyller. 
Generellt   
Underlätta testprocessen X 

Underlätta att göra rätt X 

Kvalitetssäkring genom kodgranskning X 

  
Testverktyget ska kunna   

Ska kunna köras under Windows X 

Generera stubbar och drivrutiner X 

Klara av .ads, .ada, .adb X 

Instrumentera kod X 

Klara den filstruktur som används t.ex. att det finns 
många paket i en fil   

Hantera regressionstester   

Välja vilka moduler som ska testas   

Utföra testtäckning – hitta ”död kod”, otillräckliga 
testfall X 
Generera testrapport som kan användas för att redovisa 
testresultat för kund X 
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Testverktyget bör kunna   
Köras utan operatörsinmatning, d.v.s. om fel uppstår, 
logga och kör vidare   

Definiera hur mycket som är Ada, C eller IO.   

Avgöra vilken belastning applikationen utgör   

Avgöra hur mycket en modul belastar applikationen   

Generera skal för parametrar och funktioner i klasser X 

Generera skelett för max-, min- och normalvärden på 
indata till rutiner X 

Generera skelett för test av utvärden för att validera en 
rutins funktionalitet X 
Hantera realtidstester   

CPU belastning   
Minnestester   

Svarstider   
Övervakning av målmiljötester:   
     * Spårbarhet vid krascher   
     * Loggning av trådaktivitet   
     * Loggning av trådbyten   

  

Kodgranskning  

Komplexitet – hitta delar av kod som behöver granskas 
speciellt eller skrivas om X 
     * Nivå på nästlade if-satser   
Kontrollera att kodningsregler följs   

Variabler: globala, oanvända, initiering X 

Hur hanteras exceptions   

Minnesallokering och avallokering av minne   
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Filhuvuden   
Egendefinierade kodstrukturer:   
     * Konstanter avslutas med _C och typer med _T   
     * Variabler deklareras på likartat sätt   
     * Mer komplicerad kodstruktur, t.ex. krav att vissa 
rutiner finns i alla klasser   
     * Överridna funktioner i klasser är deklarerade lika   

  
Övrigt   

Versionshantering av drivrutiner, stubbar och 
indatafiler   
Flexibilitet – ej endast testa extremfall   

Koppla testspecifikationer till tester, funktioner och 
krav   
Kunna spela in hur operatör gör   

Varna att testprogrammet inte fungerar vid kompi-
leringen om ändringar gjorts i koden   

Utvecklingsverktyg kopplat till testverktyg X 
Koppling till programenhetens version/revision i 
versionshanteringssystemet, PVCS   

Kunna klicka på en knapp och komma till test från det 
verktyg som används X 
  
Testrapporten bör innehålla   

Identifiering, datum, tid   
Identifiering av testfall   

Identifiering av programenhet under test   
Testresultat X 

Sammanställning   

Antal körda testfall   

Antal OK/fel   
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Testtäckningsgrad per programenhet (om det har 
mätts) X 
Testtäckningsgrad totalt X 

 Tabell 1 : Jämförelse av VectorCAST/Ada mot kraven 



 

 
 
 
 
 
 
 

  43 

 
 
 
 
 
 
 

6 LDRA Testbed 
LDRA Testbed version: 7.2.0. plattform: Windows 9x/NT/XP/2k 
språk: Ada95  
LDRA Testbed ingår i en serie med verktyg från LDRA (Liver-
pool Data Research Associates). LDRA Testbed är ett testverktyg 
som fokuserar på kontroll av kvaliteten genom att erbjuda analy-
ser för validering och verifiering av applikationer. I serien ingår 
även TBrun som är ett verktyg för automatisering av enhetstest-
ning genom att generera drivrutiner och stubbar.  

LDRAs serie med verktyg finns till exempel för språken C, 
C++, C#, Ada83, Ada95, Java, Visual Basic, COBOL, Fortran, 
Pascal, ALGOL. [6] 

6.1 LDRA Testbed - Övergripande funktionalitet  

 

Figur 2: LDRA Testbed 
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LDRA Testbed har följande funktionalitet: 

• Exekvering från användargränssnitt eller skript. 
Exekvering av test sker genom ett klick med musen 
och kan göras på olika plattformar såsom värd, 
målsimulator, eller direkt på det inbäddade målet. 

• Kodtäckningsanalys  

• Regressionstestning  

• Beräkning av kodkomplexitet 

• Enhetliga rapporter 

LDRA Testbed:  

• Spårar beroenden mellan variabler 

• Ger ett mått på möjligheten att underhålla program-
varan 

• Framhäver redundant kod 

• Utför lexikal och syntaktisk analys av källkoden 
som kan vara ett system eller en enstaka fil 

• Ger information om vilka variabler som deklareras 
men aldrig används 

• Kontrollerar så att programmeringsstandarder 
uppfylls. Koden jämförs mot en uppsättning 
standarder som LDRA har valt ut. Uppsättningen 
är fast men den kan ändras genom att ange om de 
ska utföras eller inte och genom att ändra graden 
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d.v.s. ändra mellan obligatorisk och valfri. På 
begäran kan LDRA införa nya standarder till 
uppsättningen.  

6.2 Utvärdering av LDRA Testbed 

6.2.1 Funktionalitet 
LDRA Testbed har stor kapacitet att analysera en källkodsfil ge-
nom statisk analys och kodtäckning.  

Statisk analys 
LDRA Testbed analyserar användandet av både lokala och glo-
bala variabler, liksom parametrar till procedurer. Den här 
informationen presenteras sedan grafiskt och i textrapporter vil-
ket identifierar de problem som finns med använda variabler.  

LDRA Testbed letar upp onåbar kod och kod som inte kan ut-
föras så att denna kan tas bort ur programmet vilket leder till kod 
som är effektivare och lättare att förstå och underhålla. 

De mätningar av kvaliteten på koden som utförs ger t.ex. ett 
mått på komplexiteten, hur strukturerad koden är, kommentarer 
och annan värdefull information om delar av koden som man kan 
behöva kontrollera lite extra. Det går att ange vad som ska 
kontrolleras eller skrivas ut.  

Det går inte att lägga till egna kontroller av koden då LDRA 
har egna koder för de olika analyserna. 

Kommentarerna i koden kontrolleras för att på så sätt öka läs-
barheten och underhållbarheten. Bl.a. sker kontroller av hur stor 
andel av koden som är kommentarer och hur många kommenta-
rer som finns i olika delar av koden. Det som kontrolleras är hur 
stort filhuvudet är, tomma kommentarer, kommentarer till dekla-
rationer och kommentarer till satserna.  



 

 
 
 
 
 
 
 

46 
 

 
 
 
 
 
 
 

I LDRA Testbeds statiska analys kontrolleras väldigt mycket 
olika saker. Även om man bara väljer ut någon av sakerna att 
analysera så skrivs allt ut i kvalitetsrapporten.  

Om man lägger till analyser så frågar Testbed om man vill 
köra om de redan körda analyserna eller inte. 
 

Kodtäckning 
LDRA Testbed visar grafiskt vilka delar av koden som inte exe-
kverats och underlättar på så sätt framtagandet av kompletterande 
testfall.  

LDRA Testbeds instrumentering sker genom att skapa en ny 
fil med infogade kodrader på strategiska ställen. De infogade 
kodraderna är funktionsanrop som öppnar en fil, skriver till den 
och stänger den. När dynamisk täckningsanalys väljs så läser 
LDRA Testbed filen och bedömer täckningsgraden för testfallet.  
De olika täckningsanalyser som stöds är: 

• Statement coverage 

• Branch/decision coverage  

• LCSAJ coverage  

• Procedure/function call coverage  

• Branch condition coverage  

• Branch condition combination coverage  

• MC/DC (Modified Condition Decision Coverage) 

För att uppnå full täckningsgrad med LDRA:s LCSAJ måste en 
bra teststrategi finnas. Rapporter från täckningsanalyserna kan 
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fås i HTML och ASCII format. Det går också att kontrollera 
täckningsgraden genom dynamiska anropsgrafer och dynamiska 
flödesgrafer. [6] 
 

Rapporter 
Det är lätt att få en sammanställning av flera filer i html-rappor-
terna. Kvalitetsrapporten som genereras ger en överblick av 
kvaliteten på den analyserade källkoden som kan vara en fil, ett 
system eller en grupp av filer (de behöver ej vara relaterade till 
varandra). Rapporten kan fås i ASCII eller HTML format, för ett 
exempel på en kvalitetsrapport se bilaga 2.  

Det går att få en rapport på de mått som LDRA Testbed stöder 
och i början av den rapporten ges en sammanställning över 
gjorda mätningar och över vilka moduler som har godkänts. 
Exempel på mått som kan fås är mått på komplexiteten, mått på 
underhållbarhet m.m. Måtten kan fås på fil- eller procedurnivå. 
Det går att få flera olika typer av grafiska sammanställningar 
bl.a. stapeldiagram som ses exempel på i figur 3 nedan.  

 
Figur 3: Stapeldiagram från LDRA Testbed 
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Grafik 
Grafer över flöde och anrop leder till bättre förstålelse för enhe-
ten eller systemet vilket bidrar till att underhållet underlättas och 
ändringar i källkoden kan göras med mindre risk för att introdu-
cera några fel.  I figur 4 nedan ses exempel på en flödesgraf över 
en procedur och i figur 5 en anropsgraf för ett program. 

 

Figur 4: Flödesgraf från LDRA Testbed för en procedur  

Stöd i Adaspråket 
LDRA Testbed stöder de allra flesta egenskaperna hos Ada95, 
det finns dock några som behöver lite specialhantering.  

Task - För att köra filer med tasks måste en fil redigeras. Sta-
tiska analysen fungerar men när källkoden ska instrumenteras 
genereras ett felmeddelande. Det framgår inte av manualen hur 
den angivna filen ska ändras. 
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Entry – Filer med Entry går igenom kompileringen men ger 
syntax fel vid statisk analys. Anledningen är att det behövs pa-
renteser runt villkorssatsen om LDRA Testbed ska klara av det. 

 

Figur 5: Anropsgraf från LDRA Testbed för ett program 

6.2.2 Kostnad 
En licens för LDRA Testbed inklusive TBrun, som är aktuellt för 
Saab Underwater Systems kostar £16200 §���� 500 kronor.  

6.2.3 Marknadsandel 
Det är en hel del kunder inom olika områden som t.ex. försvar, 
medicin och rymdindustri som använder LDRA Testbed. Deras 
marknadsandel inom testverktyg är ca 4 %. Jag har dock ingen 
information om det gäller bara Ada eller om det är medräknat de 
andra språk som LDRA Testbed finns för. 

6.2.4 Support 
Supportavdelningen på LDRA är bra, de svarar snabbt och enga-
gerar sig mycket för att få allt att fungera som det ska. 
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6.2.5 Underhåll 
Eftersom aktuell version är nr 7.1.2 så verkar det som om under-
hållet sköts bra. 

6.2.6 Driftsäkerhet 
Under utvärderingen raderade Testbed mina källkodsfiler. En 
sådan sak trodde jag inte skulle kunna hända. Jag hittade vad som 
orsakat problemet genom att jämföra alla inställningar med de i 
dokumentationen. Det visade sig vara en felinställd fil, en .dat fil 
hade ersatts med en obj.dat fil. Det konstiga är att jag vet att jag 
inte har ändrat på den inställningen. 

6.2.7 Prestanda 
Analyserna går ganska snabbt, fast det beror förstås på hur 
många filer som analyseras samtidigt. 

Det krävs en väldigt stor sidväxlingsfil i Windows XP för att 
det ska fungera. 

6.2.8 Skalbarhet 
Testbed klarar av att analysera flera stora filer i taget, även om 
det tar lite tid. 

6.2.9 Användarvänlighet 
LDRA Testbed har ett väl utvecklat användargränssnitt som är 
lättanvänt och det är lätt att komma igång med analyserna på en 
gång. 

6.2.10 Säkerhet 
Det går inte att säga något direkt om säkerheten i LDRA Testbed 
men eftersom flertalet kunder arbetar med säkerhetskritisk pro-
gramvara går det att anta att säkerheten är bra. 
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6.2.11 Flexibilitet/anpassningsbarhet 
Det går inte att själv ange några specifika kodningsregler som 
kan finnas inom företaget. Eventuellt kan LDRA lägga till vissa 
regler, om de är bra och andra kan ha nytta av dem. 

6.2.12 Samverkansförmåga 
I LDRA Testbed finns det ett inbyggt stöd för den 
utvecklingsmiljö, Aonix ObjectAda, som används. Det krävs 
ingen interagering mellan programmen under den statiska 
analysen, utan först när kodtäckningsanalys ska köras och den 
instrumenterade filen ska kompileras. 

Det har varit problem med att ingen fil skapas vid exekvering 
av den implementerade filen. Problemet var att inte alla Win-
dows-filer skulle läggas till i projektet och Aonix valde fel filer 
att kompilera. En sådan sak kan vara lätt att missa och skapar 
konstiga problem som inte supportavdelningen kunde förklara. 

6.2.13 Licenser 
Första licensen är dyrare än tilläggslicenserna. 

6.2.14 Övrigt 
Det var inga problem med att hantera flera paket i samma fil. 
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6.3 TBrun – övergripande funktionalitet 

 
Figur 6: TBrun 

TBrun har följande funktionalitet: 

• Automatisk generering av testhölje, drivrutiner och 
stubbar 

• Skapar automatiskt testfall 

• Regressionstestning 

• Kan köra testfallen i en serie efter varandra 



 

 
 
 
 
 
 
 

  53 

 
 
 
 
 
 
 

TBrun: 

• Är flexibelt och kan köra tester både på värd/värd 
och på värd-/målmiljöer. 

• Är inte bara designat för att automatisera traditio-
nell enhetstestning av en enhet, fil eller procedur 
utan också för att enhetstesta både stora system och 
system med arv.  

• Söker efter alla globala variabler som finns och de-
klarerar dem automatiskt.  

6.4 Utvärdering av TBrun  
TBrun kräver ingen framtagning av testskript eller drivrutiner, 
vilket minskar testinsatsen. 

6.4.1 Funktionalitet 
TBrun underlättar enhetstestningen och regressionstestingen av 
ett program. 

Dynamisk analys 
Genom automatisk upptäckt av ändringar i källkoden och änd-
ringar i dokumentationen behövs inget manuellt underhåll av 
testdata.  

TBrun skapar variabeldeklarationer för de globala variablerna 
i det automatiskt skapade höljet.  

TBrun får information från Testbeds analyser t.ex. parametrar, 
indata och utdata, returvärden, variabeltyper och proceduranrop, 
vilket gör att användaren inte behöver specificera någon infor-
mation avseende källkoden. 

Testfallen hålls i en sekvens så att globala variabler behåller de 
värden som de fått tilldelade. [6] 
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TBrun fungerar inte med ett program som vill ha indata direkt 
från användaren via tangentbordet. Testexekveringen avbryts och 
ett felmeddelande skrivs ut. 

TBrun klagar på att det inte går att testa lokala funktioner eller 
procedurer och det står inget om det i hjälpen. 

Användare kan skriva egna stubbar eller så kan TBrun auto-
matiskt skapa stubbar.  
 

 
Figur 7: Resultat av en körning med ett testfall i TBrun 

 
TBrun kan inte testa filen om den inte är ett paket och funktio-

ner som är deklarerade som private fungerar inte så bra. 
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Om en sträng är indata till en funktion/procedur så blir det fel 
på grund av att en strängvariabel måste tilldelas en storlek och få 
ett värde för att vara korrekt deklarerad. Detta löses genom att 
manuellt ändra i testskriptfilen. 

Det går att högerklicka i alla delar av fönstret i TBrun och 
därigenom få utökade menyer. 

Det blir kompileringsfel i filen som skapas av TBrun när itera-
tion väljs vid skapande av nytt testfall men fungerar för de övriga 
(repeat, standard, ranged). 
LDRA Testbed håller reda på vilka testfall som exekverat vilken 
kod. Om ändringar utförs i koden så behöver endast de testfallen 
som berörs köras om.  

Regressionstestning kan utföras med testerna då TBrun spårar 
och sparar data och resultat.  

6.4.2 Kostnad 
Se Testbed 

6.4.3 Marknadsandel 
Se Testbed 

6.4.4 Support 
Se Testbed 

6.4.5 Underhåll 
Se Testbed 

6.4.6 Driftsäkerhet 
Går det att avsluta en oändlig loop? Jag testade en lång loop men 
det gick inte att avbryta den utan att helt stänga ner programmet. 

Om man har haft flera filer inladdade i TBrun och sedan flyttar 
filerna till en ny katalog så uppstår ett problem. Om man först tar 
bort filerna ur sekvensen och sedan lägger filerna som finns på 
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det nya stället och kör TBrun med en gammal sekvens så adderar  
TBrun de flyttade filerna så att det finns dubbel uppsättning av 
varje fil i sammanställningen av filer. Det är svårt att veta vilken 
fil som testas eftersom det endast finns en uppsättning filer att 
välja på i ”skapa nytt testfall-funktionen”. TBrun säger att 
testfallen innehåller varningar och sedan hittas inte filerna.  

Med TBrun fungerar det ibland och ibland inte att köra flera 
paket i en fil. Ett testfall går igenom men med nästa blir det 
kompileringsfel. 

6.4.7 Prestanda 
Det går ganska fort att exekvera de olika testfallen, även om de 
ligger i en sekvens. 

6.4.8 Skalbarhet  
TBrun klarar inte av två filer som anropar samma paket. 

6.4.9 Användarvänlighet 
Det är mycket grafik och lättanvänt på så sätt. TBrun är dock 
väldigt komplext och det händer väldigt mycket i bakgrunden 
som är svårt att få grepp om. 

6.4.10 Säkerhet 
Se Testbed 

6.4.11 Flexibilitet/anpassningsbarhet 
Se Testbed 

6.4.12 Samverkansförmåga 
TBrun fungerar bra tillsammans med Aonix ObjectAda, som är 
utvecklingsmiljön. 

Det går att skapa skelett för testfall i formatet csv så att filen 
går att öppna och redigera i Excel. 
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6.4.13 Licenser 
Se Testbed 

6.4.14 Övrigt 
Se Testbed 

6.5 Sammanfattning av utvärderingen 
Första intrycket av Testbed var att det var ett lättanvänt program 
med mycket grafik. Efterhand som jag började använda TBrun så 
märkte jag hur komplext programmet är.  

TBrun är svårt att förstå, vad händer egentligen? Det kommer 
upp felmeddelanden som inte är så informativa, det här gäller 
även Testbed. Det är svårt att veta vad som är fel då en fil som 
skapas under en TBrun körning ger kompileringsfel och filen tas 
bort så det går inte att titta på den heller. Det vore önskvärt att 
kunna titta på den genererade koden. 

Både LDRA Testbed och TBrun har väldigt trevligt användar-
gränssnitt. 

Alla filer sparas automatiskt och om filen under test ändras 
känner Testbed/TBrun av det och säger till och utför nödvändiga 
analyser. 

Verktyget tar automatiskt bort alla arbetsfiler då man konfigu-
rerar om. 

6.5.1 Jämförelse av LDRA Testbed och TBrun mot kra-
ven 

De fält som är markerade är de krav som LDRA Testbed och 
TBrun uppfyller. 
Generellt   
Underlätta testprocessen X 

Underlätta att göra rätt X 
Kvalitetssäkring genom kodgranskning X 



 

 
 
 
 
 
 
 

58 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
Testverktyget ska kunna   
Ska kunna köras under Windows X 

Generera stubbar och drivrutiner X 
Klara av .ads, .ada, .adb X 

Instrumentera kod X 
Klara den filstruktur som används t.ex. att det finns 
många paket i en fil X 

Hantera regressionstester X 

Välja vilka moduler som ska testas X 

Utföra testtäckning – hitta ”död kod”, otillräckliga 
testfall X 

Generera testrapport som kan användas för att redovisa 
testresultat för kund X 

    
Testverktyget bör kunna   

Köras utan operatörsinmatning, d.v.s. om fel uppstår, 
logga och kör vidare X 

Definiera hur mycket som är Ada, C eller IO.   

Avgöra vilken belastning applikationen utgör   

Avgöra hur mycket en modul belastar applikationen   

Generera skal för parametrar och funktioner i klasser   

Generera skelett för max-, min- och normalvärden på 
indata till rutiner   

Generera skelett för test av utvärden för att validera en 
rutins funktionalitet X 

Hantera realtidstester   
CPU belastning   

Minnestester   

Svarstider X 
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Övervakning av målmiljötester:   
     * Spårbarhet vid krascher   
     * Loggning av trådaktivitet   
     * Loggning av trådbyten   

  
Kodgranskning   

Komplexitet – hitta delar av kod som behöver granskas 
speciellt eller skrivas om X 
     * Nivå på nästlade if-satser X 

Kontrollera att kodningsregler följs X 
Variabler: globala, oanvända, initiering X 

Hur hanteras exceptions X 
Minnesallokering och avallokering av minne X 

Filhuvuden X 
Egendefinierade kodstrukturer:   
     * Konstanter avslutas med _C och typer med _T   
     * Variabler deklareras på likartat sätt   
     * Mer komplicerad kodstruktur, t.ex. krav att vissa 
rutiner finns i alla klasser   
     * Överridna funktioner i klasser är deklarerade lika   
  
Övrigt  

Versionshantering av drivrutiner, stubbar och indatafiler   
Flexibilitet – ej endast testa extremfall X 

Koppla testspecifikationer till tester, funktioner och krav   
Kunna spela in hur operatör gör   

Varna att testprogrammet inte fungerar vid kompi-
leringen om ändringar gjorts i koden X 

Utvecklingsverktyg kopplat till testverktyg X 

Koppling till programenhetens version/revision i 
versionshanteringssystemet, PVCS   
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Kunna klicka på en knapp och komma till test från det 
verktyg som används   
  

Testrapporten bör innehålla  

Identifiering, datum, tid X 
Identifiering av testfall X 

Identifiering av programenhet under test X 
Testresultat X 

Sammanställning X 

Antal körda testfall X 

Antal OK/fel X 

Testtäckningsgrad per programenhet (om det har mätts) X 

Testtäckningsgrad totalt X 

 Tabell 2: Jämförelse av LDRA Testbed och TBrun mot kra-
ven 
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7 AdaTEST 95  
AdaTEST 95 version 2.0 
Enligt presentationen på IPLs hemsida (www.ipl.com) har deras 
testverktyg sedan början på 1990-talet varit i framkant inom 
testningsområdet. De testverktyg som IPL för är Cantata++ och 
AdaTEST 95. De erbjuder på ett kostnadseffektivt sätt verifiering 
av programvara genom testning och analys.  

7.1  Övergripande funktionalitet 

 

Figur 8: AdaTEST 95 

Enligt IPL har AdaTest95 specifikt utvecklats för att erbjuda 
utvecklare en lösning för att verifiera programvara skriven i 
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Ada95 genom en unik, integrerad verktygsserie. Det behövs bara 
ett verktyg för att stödja alla testaktiviteter. [7] 
AdaTEST 95 har:  

• Dynamisk testning 

• Täckningsanalys  

• Statisk analys 

AdaTEST 95: 

• Klarar av att köras i både värd- och målmiljö och 
tillåter full portabilitet av tester mellan de miljö-
erna. 

• Tillhandahåller lättanvända uppsättningar av funk-
tioner för simulering av extern kod och data.  

• Klarar av täckningsanalys av både enskilda enheter 
(procedurer, funktioner, tasks och protected 
entries), paket och hela system. 

• Inkluderar olika mått på komplexiteten såsom: 
McCabe’s, Myer’s, Essential McCabe’s och 
Hansen’s.  

• Ger ett mått på nivån av nästlade satser t.ex. medel-
nivå och maxnivå.  

• Kan integrera statisk analys och kodtäckning med 
dynamisk analys. 
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7.2 Utvärdering av AdaTEST 95 
AdaTEST 95 har både enhets- och integrationstestning för pro-
gram skrivna i Ada95.  

7.2.1 Funktionalitet 
Statisk analys 

AdaTEST 95 tillhandahåller flera mått inom statisk analys som 
användaren kan använda sig av. AdaTEST 95 kan kontrollera att 
koden uppfyller standarder och har acceptabla gränser för 
storleken och komplexiteten. [7] 

Analytiska data kan rapporteras i flera olika format, men 
viktigare är att mätningarna blir verifierade som en del i den 
övergripande testprocessen. Det går inte att ändra de 
kodningsregler som finns och det går inte att definiera egna. 

AdaTEST 95 underlättar för utvecklare genom att tillhanda-
hålla flera mått på statisk analys som kan användas på 
kodkonstruktioner. Måtten kan utforskas som en del av en rap-
port eller kontroller av deras värden kan inkluderas i 
godkänt/icke-godkänt kriteriet som en del av testskriptet. [7] 

AdaTEST 95 instrumenterar källkoden genom att sätta in rader 
med kod för att underlätta insamlandet av data om kodtäckning, 
men kräver dock olika instrumentering för olika mätningar  
Förutom den instrumenterade filen producerar AdaTEST 95 även 
en fil som innehåller en lista med mått på källkoden och en rap-
port på statisk analys. 

Det går att få analyserna som en csv fil som kan exporteras till 
Excel eller databas.  

 
Dynamisk analys 

AdaTEST 95 kontrolleras av testskript som antingen kan skrivas 
av användaren eller genereras av AdaTEST Script Generator 



 

 
 
 
 
 
 
 

64 
 

 
 
 
 
 
 
 

(ATS). Testskriptet kompileras och länkas med AdaTEST Har-
ness (ATH) och programvaran som testas. Det här producerar ett 
körbart program som, när det exekveras, producerar en resultatfil.  
AdaTEST 95s testhölje (ATH) tillhandahåller funktioner för att 
kunna köra, verifiera resultat av, dokumentera och repetera 
dynamiska tester. ATH består av en uppsättning av 
biblioteksinstruktioner som är tillgängliga från testskriptet. Pro-
grammet som testas anropas från testskriptet och effekten av 
anropet på programmiljön kontrolleras av ATH direktiven. [7] 
Testskriptet skrivs som en Adaprocedur, vilket gör att det är lätt 
att förstå och ändra. ATS skannar filen med definitioner för test-
fallen och skapar ett testskript men det går lika bra att skriva hela 
testskriptet själv. 

Kontroll av utdata genom Checkfunktionen finns för alla 
datatyper i Ada och även för minnesblock och förekomst av 
fysisk händelse.[7] 

I AdaTEST 95 är det lätt och överskådligt att ändra testfallen 
och snabbt se vad som händer. 

 
Kodtäckning 

AdaTEST 95 har alla de vanliga mätningarna och de presenteras 
på ett lättförståeligt sätt som tillåter användare att identifiera kod 
som inte har exekverats. Det är möjligt i AdaTEST 95 att kon-
trollera täckningsgraden på vissa poster av data. Täcknings-
analysen kan inkluderas i kriteriet för godkänt/icke- godkänt test 
vilket säkerställer att all kod har exekverats som en del av den 
dynamiska testprocessen. De mätningar av kodtäckning som 
AdaTEST 95 stödjer är: 

• Statement coverage 

• Decision (branch) coverage  
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• Boolean operator coverage 

• Boolean operand coverage  

• MC/DC (Modified Condition Decision Coverage) 

• Exception coverage  

• Exception statement coverage  

• Procedure/function call coverage 

• Data assertion coverage [7] 

 

Figur 9: Lägga till täckningsanalyser som ska köras i 
AdaTEST 95 
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Rapporter 
När exekveringen av ett program är klart fås en kort samman-
ställning av resultatet. Vid exekveringen gör ATH markeringar 
på de områden som behöver uppmärksammas. 

En rapportfil genereras som går att titta på med t.ex. Aonix 
ObjectAda då den bara innehåller vanlig text, se exempel i bilaga 
3. Det går även att generera HTML-filer, en fil med en samman-
ställning och rapportfilen. Från sammanställningen går det att 
klicka sig vidare till rapportfilen och även till källkoden i html. 
Exempel på hur en HTML-fil med en sammanställning kan se ut 
finns i bilaga 4. 

 
Grafik 

AdaTEST 95 har inte så mycket grafik alls. Gränssnittet består av 
enkla fönster med inmatningsfält. 

 
Figur 10: Skapa testskript i AdaTEST 95 
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Stöd i Adaspråket 

AdaTEST 95 stöder alla funktioner i Ada95. Det enda problem 
jag stötte på var med tasks.  

Task – Det uppkom access-error ibland men det var bara att 
köra om programmet några gånger så fungerade det alltid några 
av gångerna.  

7.2.2 Kostnad 
AdaTEST 95 är framtaget för att vara ett hjälpmedel för utveck-
lare och är inte fullt så dyrt som andra testverktyg. 

En standardlicens (för PC) kostar 80 000 kronor. För licens för 
Power PC är det ett tillägg på 30 000 kronor, alltså 110 000 kro-
nor. Det är de två typerna av licenser som är aktuella för Saab 
Underwater Systems.  

7.2.3 Marknadsandel 
AdaTEST 95 har kunder inom många olika områden bl.a. för-
svar, militärt och civilt flyg och flygledningskontroll. Deras 
marknadsandel inom testverktyg är ca 4 %. Jag har dock ingen 
information om det gäller bara Ada eller om också testverktyget 
för C/C++ är inräknat. 

7.2.4 Support 
Användarsupporten gav snabbt svar, under samma dag som frå-
gan ställdes kom ett svar tillbaka. 

7.2.5 Underhåll 
Enligt Saab i Linköping (som jag fick en demonstration av) så 
sker underhåll av AdaTEST 95 men de har påpekat några brister 
och tycker att gensvaret har varit dåligt. 
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7.2.6 Driftsäkerhet 
AdaTEST 95 hängde sig några enstaka gånger vilket berodde på 
att en dialogruta hamnade bakom ett annat fönster. 

Om jag valt att kryssa i rutan ”Elaboration Support” en gång 
och sedan valde att ta bort krysset så låg den funktionaliteten 
kvar några gånger och orsakade fel och rutan var ikryssad. 

7.2.7 Prestanda 
Snabbt, tar inte upp så mycket plats på hårddisken. Dock blir de 
instrumenterade filerna stora. 

7.2.8 Skalbarhet 
Fungerar bra med flera filer som kan utgöra ett system eller inte 
ha någon koppling mellan varandra. 

7.2.9 Användarvänlighet 
Det var svårt att komma igång med hjälp av den användarguide 
som följde med. Det var inte svårt att följa guiden med exempel-
programmet utan det var svårt att sedan överföra det på mitt eget 
program. Men när jag väl förstått hur jag skulle göra så var Ada-
TEST 95 lätt att använda. 

7.2.10 Säkerhet 
Det går inte att säga något direkt om säkerheten i AdaTEST 95 
men eftersom flertalet kunder arbetar med säkerhetskritisk pro-
gramvara går det att anta att säkerheten är bra. 

7.2.11 Flexibilitet/anpassningsbarhet 
AdaTEST 95 är ett flexibelt testverktyg som lätt kan anpassas 
eftersom de funktioner som inte stöds med stor sannolikhet går 
att bygga själv. [7] 



 

 
 
 
 
 
 
 

  69 

 
 
 
 
 
 
 

7.2.12 Samverkansförmåga 
Det fungerar bra tillsammans med Aonix ObjectAda, den enda 
inställningen som behövde göras är att lägga till länkar till några 
bibliotek. 

7.2.13 Licenser 
Första licensen är dyrare än tilläggslicenserna. 

7.2.14 Övrigt 
Det var inga problem med att hantera flera paket i samma fil. 

7.3 Sammanfattning av utvärderingen 
AdaTEST 95 är ett litet och enkelt testverktyg som har de vikti-
gaste funktionerna för ett testverktyg inriktat på enhetstestning. 
Det krävs dock en stunds studerande av dokumentationen innan 
det går att testa egna filer. Dokumentationen för Windows wizard 
skulle kunna vara lite bättre. Jag hade svårt att föra över exemp-
len till mina egna filer vid genereringen av testskript. 

Inmatning från tangentbord i AdaTEST 95 har endast bety-
delse för decision och statement coverage men inte för testdata 
utan verktyget bryr sig bara om vad det står i de genererade test-
fallen.  

Det är lätt att förstå vad som händer, vad programmet gör och 
vilka kontroller som sker och när de utförs. 

AdaTEST 95 känner inte av att källkodsfilen har ändrats om 
man inte genererar om den instrumenterade filen. Det går att 
använda den inbyggda funktionen ”checksum” för att kontrollera 
om den instrumenterade filen har ändrats sedan testskriptet 
genererades. 

Det krävs ett testskript för varje enhet. 
De instrumenterade filerna är jättestora! T.ex. en fil på 6kb blir 

68kb instrumenterad. 



 

 
 
 
 
 
 
 

70 
 

 
 
 
 
 
 
 

7.3.1 Jämförelse av AdaTEST 95 mot kraven 
De fält som är markerade är de krav som AdaTEST 95 uppfyller. 
Generellt   
Underlätta testprocessen X 

Underlätta att göra rätt X 
Kvalitetssäkring genom kodgranskning X 

  
Testverktyget ska kunna   

Ska kunna köras under Windows X 

Generera stubbar och drivrutiner X 

Klara av .ads, .ada, .adb X 

Instrumentera kod X 

Klara den filstruktur som används t.ex. att det finns 
många paket i en fil X 

Hantera regressionstester X 

Välja vilka moduler som ska testas X 
Utföra testtäckning – hitta ”död kod”, otillräckliga 
testfall X 

Generera testrapport som kan användas för att redovisa 
testresultat för kund X 

  
Testverktyget bör kunna   
Köras utan operatörsinmatning, d.v.s. om fel uppstår, 
logga och kör vidare X 

Definiera hur mycket som är Ada, C eller IO.   
Avgöra vilken belastning applikationen utgör   

Avgöra hur mycket en modul belastar applikationen   
Generera skal för parametrar och funktioner i klasser   

Generera skelett för max-, min- och normalvärden på 
indata till rutiner   



 

 
 
 
 
 
 
 

  71 

 
 
 
 
 
 
 

Generera skelett för test av utvärden för att validera en 
rutins funktionalitet X 
Hantera realtidstester X 

CPU belastning   
Minnestester   

Svarstider X 
Övervakning av målmiljötester:   
     * Spårbarhet vid krascher   
     * Loggning av trådaktivitet   
     * Loggning av trådbyten   

  
Kodgranskning   
Komplexitet – hitta delar av kod som behöver granskas 
speciellt eller skrivas om X 
     * Nivå på nästlade if-satser X 
Kontrollera att kodningsregler följs X 

Variabler: globala, oanvända, initiering X 
Hur hanteras exceptions X 

Minnesallokering och avallokering av minne X 

Filhuvuden   

Egendefinierade kodstrukturer:   
     * Konstanter avslutas med _C och typer med _T   
     * Variabler deklareras på likartat sätt   
     * Mer komplicerad kodstruktur, t.ex. krav att vissa 
rutiner finns i alla klasser   
     * Överridna funktioner i klasser är deklarerade lika   

  
Övrigt  

Versionshantering av drivrutiner, stubbar och indatafiler X 

Flexibilitet – ej endast testa extremfall X 

Koppla testspecifikationer till tester, funktioner och krav   
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Kunna spela in hur operatör gör   
Varna att testprogrammet inte fungerar vid kompi-
leringen om ändringar gjorts i koden   

Utvecklingsverktyg kopplat till testverktyg X 
Koppling till programenhetens version/revision i 
versionshanteringssystemet, PVCS   

Kunna klicka på en knapp och komma till test från det 
verktyg som används   

  

Testrapporten bör innehålla  

Identifiering, datum, tid X 

Identifiering av testfall X 
Identifiering av programenhet under test X 

Testresultat X 
Sammanställning X 

Antal körda testfall X 
Antal OK/fel X 

Testtäckningsgrad per programenhet (om det har mätts) X 

Testtäckningsgrad totalt X 

 Tabell 3: Jämförelse av AdaTEST 95 mot kraven 
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8 Resultat 
AdaTEST 95 har inte lika många funktioner som LDRA Testbed 
och TBrun men båda verktygen kan fungera bra för Saab Under-
water Systems.  

Svaret på frågan om det finns något testverktyg för program-
vara skriven i Ada som uppfyller de krav som Saab  
Underwater Systems har är: Ja med visst förbehåll, det finns ju 
de som jag utvärderat, de uppfyller inte alla krav men de 
uppfyller de viktigaste och en stor del av de andra. Det verktyg 
som jag rekommenderar för Saab Underwater Systems är 
AdaTEST 95. 

Att AdaTEST 95 rekommenderas beror på att det är utvecklare 
som ska hålla på med verktyget och LDRA Testbed känns mer 
som om det är för personer som inte utvecklar, kanske renodlade 
testare som inte har behov/vilja av att se hur testskripten och 
koden för stubbarna ser ut.  

En annan synpunkt är att om någon funktionalitet saknas i 
AdaTest 95 som t.ex. egendefinierade kodningsstandarder så går 
det att skriva de funktionerna själv. I LDRA Testbed finns inte 
den möjligheten.  

Ytterligare en jämförelse mellan verktygen är att LDRA 
Testbed är komplicerat med mycket som utförs i bakgrunden. 
Med AdaTEST 95 är det lätt att förstå de kontroller som görs och 
att följa med i vad som utförs.  

Om det är viktigt att koden är korrekt enligt allra högsta stan-
dard så är Testbed ett bra alternativ. Om det är annat som är 
viktigt t.ex. kodtäckning, generering av stubbar och drivrutiner så 
är all statisk analys som Testbed gör inte så nödvändig även om 
det till viss del hjälper till att få läsbar och underhållbar kod.  

Det var synd att jag inte fick testa VectorCAST/Ada då jag 
fick en känsla av att det var en blandning mellan AdaTEST 95 
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och LDRA Testbed. VectorCAST/Ada verkar ha en rimlig 
avvägning mellan grafiskt gränssnitt och funktionalitet. Eftersom 
jag inte kunnat utvärdera VectorCAST/Ada utan bara läst om det 
så har jag inte något konkret att komma med utan bara en aning 
om att så är fallet. 

8.1 Sammanställning av de tre verktygen och 
kraven 

De fält som är markerade är de krav som verktygen uppfyller. 

 
VectorCast/ 

Ada 
 LDRA-
Testbed  AdaTest95 

Generellt    

Underlätta testprocessen X X X 

Underlätta att göra rätt X X X 

Kvalitetssäkring genom kodgranskning X X X 
    
Testverktyget ska kunna       

Ska kunna köras under Windows X X X 

Generera stubbar och drivrutiner X X X 

Klara av .ads, .ada, .adb X X X 

Instrumentera kod X X X 

Klara den filstruktur som används t.ex. 
att det finns många paket i en fil   X X 

Hantera regressionstester   X X 
Välja vilka moduler som ska testas   X X 

Utföra testtäckning – hitta ”död kod”, 
otillräckliga testfall X X X 
Generera testrapport som kan användas 
för att redovisa testresultat för kund X X X 
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VectorCast/ 

Ada 
 LDRA-
Testbed  AdaTest95 

Testverktyget bör kunna       
Köras utan operatörsinmatning, d.v.s. 
om fel uppstår, logga och kör vidare   X X 

Definiera hur mycket som är Ada, C 
eller IO.       

Avgöra vilken belastning applikationen 
utgör       
Avgöra hur mycket en modul belastar 
applikationen       

Generera skal för parametrar och 
funktioner i klasser X     

Generera skelett för max-, min- och 
normalvärden på indata till rutiner X     

Generera skelett för test av utvärden för 
att validera en rutins funktionalitet X X X 

Hantera realtidstester     X 

CPU belastning       

Minnestester       
Svarstider   X X 

Övervakning av målmiljötester:       
     * Spårbarhet vid krascher       
     * Loggning av trådaktivitet       
     * Loggning av trådbyten       

    
Kodgranskning      

Komplexitet – hitta delar av kod som 
behöver granskas speciellt eller skrivas 
om X X X 
     * Nivå på nästlade if-satser   X X 
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VectorCast/ 

Ada 
 LDRA-
Testbed  AdaTest95 

Kontrollera att kodningsregler följs   X X 

Variabler: globala, oanvända, initiering X X X 
Hur hanteras exceptions   X X 

Minnesallokering och avallokering av 
minne   X X 
Filhuvuden   X   

Egendefinierade kodstrukturer:       
     * Konstanter avslutas med _C och 
typer med _T       
     * Variabler deklareras på likartat sätt       
     * Mer komplicerad kodstruktur, t.ex. 
krav att vissa rutiner finns i alla klasser       
     * Överridna funktioner i klasser är 
deklarerade lika       

    
 
Övrigt     

Versionshantering av drivrutiner, 
stubbar och indatafiler     X 

Flexibilitet – ej endast testa extremfall   X X 

Koppla testspecifikationer till tester, 
funktioner och krav       

Kunna spela in hur operatör gör       

Varna att testprogrammet inte fungerar 
vid kompileringen om ändringar gjorts i 
koden   X   

Utvecklingsverktyg kopplat till 
testverktyg X X X 
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VectorCast/ 

Ada 
 LDRA-
Testbed  AdaTest95 

Koppling till programenhetens 
version/revision i versionshanterings-
systemet, PVCS       

Kunna klicka på en knapp och komma 
till test från det verktyg som används X     

    

Testrapporten bör innehålla     

Identifiering, datum, tid   X X 

Identifiering av testfall   X X 
Identifiering av programenhet under test   X X 

Testresultat X X X 
Sammanställning   X X 

Antal körda testfall   X X 
Antal OK/fel   X X 

Testtäckningsgrad per programenhet 
(om det har mätts) X X X 

Testtäckningsgrad totalt X X X 

Tabell 4: Jämförelse av verktygen mot kraven 

8.2 Riktlinjer 
Jag har avslutningsvis tagit fram riktlinjer för att använda 
AdaTEST 95 i Saab Underwater Systems testprocess. 

AdaTEST 95 ger hjälp med att kontrollera komplexiteten och 
hur många with och use som görs. Detta leder till att kvaliteten 
på koden blir bättre.  

Genom att AdaTEST 95 automatiskt skapar stubbar och test-
skript och underlättar kontrollen av indata, utdata och 
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parametervärden så får utvecklarna god hjälp med att utföra test-
ningen av programkoden. 

Kraven från kund, att allt är ingående testat, kan uppfyllas 
genom täckningsanalys. Dokumentation får man genom de 
genererade rapporterna. 

Användandet av AdaTEST 95 bör planeras in redan från bör-
jan. Det är bra att ange vilka tester som ska göras med hjälp av 
AdaTEST 95 och i viken miljö testerna ska utföras. 

Några förslag: 

• När testfallen skrivs är det bra om man lägger in 
dem även i AdaTEST 95 där det går att ange direkt 
vad som ska anropas och vad som ska kontrolleras. 

• Det går att ha färdiga generella filer som inkluderas 
i testskripten med vilka kontroller som ska göras 
vilket sparar tid. Om filen är generell så behöver 
den bara skrivas en gång och sedan inkluderas i 
alla projekt. 

• Det är bra att sätta upp vilka punkter som man ska 
tänka på vid utformningen av testfall. 

• Utbilda personalen i testning, det hjälper inte att 
bara skaffa ett testverktyg. Personalen måste kunna 
testa på ett strukturerat sätt och skriva testfall som 
hittar fel, det kan inte testverktyget hjälpa till med. 

Till slut ett nyttigt lästips: Testing Techniques for Ada 95. För 
mer information se Referenser i kapitel 10. 
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9 Avslutande diskussion 
Det finns företag som utför utvärderingar av verktyg och som 
kan koppla ihop de krav som finns till ett verktyg, varför inte 
använda ett sådant företag istället för att göra ett exjobb? Det 
finns inget sådant företag i Sverige utan de flesta finns i USA 
vilket medför att det kan vara svårt att få fram kraven på ett bra 
sätt och att kunna förmedla dem till företaget. Det är inte säkert 
att företag ens funderar på gratisverktyg, de är ju alltid ett alter-
nativ till kommersiella verktyg. 

Jag har letat efter testverktyg som har öppen källkod eller är 
gratis men utan någon större framgång. Det finns många test-
verktyg men inte fullt så många för Adaprogram. Det krav som 
verktygen jag har hittat inte uppfyller är kravet på täcknings-
analys för kod. Då det var ett av de viktigaste kraven så föll de 
testverktygen bort tidigt i urvalsprocessen. Det är möjligt att det 
finns något gratis verktyg eller verktyg med öppen källkod som 
klarar av det, men jag har inte kunnat hitta något. 

Frågan att ställa sig angående gratisverktyg är om de uppdate-
ras tillräckligt ofta för att kunna anses som värda besväret att 
installera, det finns oftast ingen support, fast det går ju alltid att 
ställa frågor i något forum för verktyget. Om man ska ha ett 
gratisverktyg så ställer det större krav på vad man kan än med ett 
kommersiellt. [9] 

Om jag skulle göra om en sådan här utvärdering skulle jag ha 
andra frågor i intervjuerna och ha ett mer strukturerat upplägg på 
själva testningen av verktygen. 

Frågorna under inledningsfasen i intervjuerna skulle jag ha ut-
format på ett annat sätt t.ex. hur mycket testerfarenhet har du? 
Hur mycket programmeringskunskap? Har du träffat på några 
testverktyg tidigare? Detta för att få en uppfattning om vilken 
kunskap som finns och på vilken nivå den intervjuade är. 
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Jag har lärt mig mycket om testning i allmänhet och testverk-
tyg i synnerhet. Jag har också lärt mig mycket om hur 
tillvägagångssättet är när ett testverktyg ska väljas ut och utvär-
deras. Dessa kunskaper kan jag även använda då ett generellt 
datorprogram ska väljas ut och utvärderas.  

Det jag skulle ha gjort annorlunda är att ha haft mer strukture-
rade program att testa verktygen med och arbetat fram en 
arbetsgång för varje verktyg baserat på en lista över saker som 
ska kontrolleras. Det hade också varit en fördel om jag hade varit 
mer insatt i testområdet innan jag började med examensarbetet 
och haft erfarenhet av något testverktyg innan jag utvärderade 
något. Nu blev första tiden en inlärningsperiod och det försvann 
en del tid från det första verktygets utvärdering. Dock kunde jag 
ju testa båda samtidigt och få en direkt jämförelse mellan dem 
vilket var väldigt bra. Rekommendationen till andra som ska 
utvärdera flera program/verktyg av något slag är att inte utvär-
dera sekventiellt utan i viss mån parallellt.  

Det optimala vore att kunna testa först ett program/verktyg 
sedan nästa, och nästa och därefter kunna testa alla tre samtidigt. 
Detta för att det uppkommer nya frågor och idéer efterhand som 
fler program/verktyg utvärderas och det är därför önskvärt att 
kunna gå tillbaka till tidigare testade program/verktyg för att 
utföra de nya testerna också på det. Om, som i det här fallet, 
licenserna bara gäller i 30 dagar, kan det vara svårt att hinna testa 
alla verktyg ingående först ensamt och sedan parallellt med de 
andra. 
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1 Bilaga 1 - kodtäckning 
De olika täckningsanalyserna är angivna på engelska då det har 
varit svårt att hitta relevanta översättningar till de flesta av dem. 
Några av täckningsanalyserna som AdaTEST 95 stödjer, och som 
inte finns med i 11.2-11.4, har jag förklarat på svenska i 11.1.  
Den andra delen av bilagan, 11.2-11.4, har jag hämtat från [10]. 
Det är inte hela texten utan bara de delar som förklarar de olika 
täckningsanalyserna med inte alltför många meningar. 

1.1 Täckningsanalyser 

• Boolean operator coverage - kontrollerar så att 
”boolean” operatorer i både villkor och tilldelning 
testas fullt ut 

• Boolean operand täckning - kontrollerar så att 
“boolean” operander har hållit både sant och falskt 
värden 

• Exception täckning - andel exception hanterare 
som har utövats. 

• Exception sats täckning - andel av kodsatser i 
undantagshanteraren som har exekverats. 

1.2 Code Coverage Analysis 

1.2.1 Statement Coverage  
This measure reports whether each executable statement is 
encountered.  
Also known as: line coverage, segment coverage [Ntafos1988], 
C1 [Beizer1990 p.75] and basic block coverage. Basic block 
coverage is the same as statement coverage except the unit of 
code measured is each sequence of non-branching statements.  
The chief advantage of this measure is that it can be applied 
directly to object code and does not require processing source 
code. The chief disadvantage of statement coverage is that it is 
insensitive to some control structures.  
In summary, this measure is affected more by computational 
statements than by decisions.  
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1.2.2 Decision Coverage  
This measure reports whether boolean expressions tested in 
control structures (such as the if-statement and while-statement) 
evaluated to both true and false. The entire boolean expression is 
considered one true-or-false predicate regardless of whether it 
contains logical-and or logical-or operators. Additionally, this 
measure includes coverage of switch-statement cases, exception 
handlers, and interrupt handlers.  
Also known as: branch coverage, all-edges coverage [Roper1994 
p.58], basis path coverage [Roper1994 p.48], C2 [Beizer1990 
p.75], decision-decision-path testing [Roper1994 p.39]. "Basis 
path" testing selects paths that achieve decision coverage.  
This measure has the advantage of simplicity without the 
problems of statement coverage.  
A disadvantage is that this measure ignores branches within 
boolean expressions which occur due to short-circuit operators. 

1.2.3 Condition Coverage  
Condition coverage reports the true or false outcome of each 
boolean sub-expression, separated by logical-and and logical-or 
if they occur. Condition coverage measures the sub-expressions 
independently of each other.  
This measure is similar to decision coverage but has better 
sensitivity to the control flow.  
However, full condition coverage does not guarantee full 
decision coverage.  

1.2.4 Multiple Condition Coverage  
Multiple condition coverage reports whether every possible 
combination of boolean sub-expressions occurs. As with 
condition coverage, the sub-expressions are separated by logical-
and and logical-or, when present. The test cases required for full 
multiple condition coverage of a condition are given by the 
logical operator truth table for the condition.  
A disadvantage of this measure is that it can be tedious to 
determine the minimum set of test cases required, especially for 
very complex boolean expressions. An additional disadvantage 
of this measure is that the number of test cases required could 
vary substantially among conditions that have similar 
complexity.  
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As with condition coverage, multiple condition coverage does 
not include decision coverage.  

1.2.5 Condition/Decision Coverage  
Condition/Decision Coverage is a hybrid measure composed by 
the union of condition coverage and decision coverage.  
It has the advantage of simplicity but without the shortcomings 
of its component measures.  

1.2.6 Modified Condition/Decision Coverage  
Also known as MC/DC and MCDC.  
This measure requires enough test cases to verify every condition 
can affect the result of its encompassing decision 
[Chilenski1994]. This measure was created at Boeing and is 
required for aviation software by RCTA/DO-178B.  
Modified condition/decision coverage was designed for 
languages containing logical operators that do not short-circuit.  
The only programming language referenced by this paper is Ada, 
which has logical operators that do not short circuit as well as 
those that do.  

1.2.7 Path Coverage  
This measure reports whether each of the possible paths in each 
function have been followed. A path is a unique sequence of 
branches from the function entry to the exit.  
Also known as predicate coverage. Predicate coverage views 
paths as possible combinations of logical conditions [Beizer1990 
p.98].  
Since loops introduce an unbounded number of paths, this 
measure considers only a limited number of looping possibilities. 
A large number of variations of this measure exist to cope with 
loops. Boundary-interior path testing considers two possibilities 
for loops: zero repetitions and more than zero repetitions 
[Ntafos1988]. For do-while loops, the two possibilities are one 
iteration and more than one iteration.  
Path coverage has the advantage of requiring very thorough 
testing. Path coverage has two severe disadvantages. The first is 
that the number of paths is exponential to the number of 
branches. For example, a function containing 10 if-statements 
has 1024 paths to test. Adding just one more if-statement 
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doubles the count to 2048. The second disadvantage is that many 
paths are impossible to exercise due to relationships of data.  
Researchers have invented many variations of path coverage to 
deal with the large number of paths. For example, n-length sub-
path coverage reports whether you exercised each path of length 
n branches. Others variations include linear code sequence and 
jump (LCSAJ) coverage and data flow coverage.  

1.3 Other Measures 
Here is a description of some variations of the fundamental 
measures and some less commonly use measures.  

1.3.1 Function Coverage  
This measure reports whether you invoked each function or 
procedure. It is useful during preliminary testing to assure at least 
some coverage in all areas of the software. Broad, shallow testing 
finds gross deficiencies in a test suite quickly.  

1.3.2 Call Coverage  
This measure reports whether you executed each function call. 
The hypothesis is that faults commonly occur in interfaces 
between modules.  
Also known as call pair coverage.  

1.3.3 Linear Code Sequence and Jump (LCSAJ) 
Coverage  

This variation of path coverage considers only sub-paths that can 
easily be represented in the program source code, without 
requiring a flow graph [Woodward1980]. An LCSAJ is a 
sequence of source code lines executed in sequence. This "linear" 
sequence can contain decisions as long as the control flow 
actually continues from one line to the next at run-time. Sub-
paths are constructed by concatenating LCSAJs. Researchers 
refer to the coverage ratio of paths of length n LCSAJs as the test 
effectiveness ratio (TER) n+2.  
The advantage of this measure is that it is more thorough than 
decision coverage yet avoids the exponential difficulty of path 
coverage. The disadvantage is that it does not avoid infeasible 
paths.  
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1.3.4 Data Flow Coverage  
This variation of path coverage considers only the sub-paths from 
variable assignments to subsequent references of the variables.  
The advantage of this measure is the paths reported have direct 
relevance to the way the program handles data. One disadvantage 
is that this measure does not include decision coverage. Another 
disadvantage is complexity. Researchers have proposed 
numerous variations, all of which increase the complexity of this 
measure. For example, variations distinguish between the use of 
a variable in a computation versus a use in a decision, and 
between local and global variables. As with data flow analysis 
for code optimization, pointers also present problems.  

1.3.5 Object Code Branch Coverage  
This measure reports whether each machine language conditional 
branch instruction both took the branch and fell through.  
This measure gives results that depend on the compiler rather 
than on the program structure since compiler code generation and 
optimization techniques can create object code that bears little 
similarity to the original source code structure.  
Since branches disrupt the instruction pipeline, compilers 
sometimes avoid generating a branch and instead generate an 
equivalent sequence of non-branching instructions. Compilers 
often expand the body of a function inline to save the cost of a 
function call. If such functions contain branches, the number of 
machine language branches increases dramatically relative to the 
original source code.  
You are better off testing the original source code since it relates 
to program requirements better than the object code.  

1.3.6 Loop Coverage  
This measure reports whether you executed each loop body zero 
times, exactly once, and more than once (consecutively). For do-
while loops, loop coverage reports whether you executed the 
body exactly once, and more than once.  
The valuable aspect of this measure is determining whether 
while-loops and for-loops execute more than once, information 
not reported by others measure.  
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1.3.7 Race Coverage  
This measure reports whether multiple threads execute the same 
code at the same time. It helps detect failure to synchronize 
access to resources. It is useful for testing multi-threaded 
programs such as in an operating system.  

1.3.8 Relational Operator Coverage  
This measure reports whether boundary situations occur with 
relational operators (<, <=, >, >=). The hypothesis is that 
boundary test cases find off-by-one errors and mistaken uses of 
wrong relational operators such as < instead of <=.  

1.3.9 Weak Mutation Coverage  
This measure is similar to relational operator coverage but much 
more general [Howden1982]. It reports whether test cases occur 
which would expose the use of wrong operators and also wrong 
operands. It works by reporting coverage of conditions derived 
by substituting (mutating) the program's expressions with 
alternate operators, such as "-" substituted for "+", and with 
alternate variables substituted.  
This measure interests the academic world mainly. Caveats are 
many; programs must meet special requirements to enable 
measurement.  

1.3.10 Table Coverage  
This measure indicates whether each entry in a particular array 
has been referenced. This is useful for programs that are 
controlled by a finite state machine.  

1.4 Comparing Measures 
You can compare relative strengths when a stronger measure 
includes a weaker measure.  

• Decision coverage includes statement coverage since 
exercising every branch must lead to exercising every 
statement.  

• Condition/decision coverage includes decision coverage 
and condition coverage (by definition).  

• Path coverage includes decision coverage.  
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• Predicate coverage includes path coverage and multiple 
condition coverage, as well as most other measures.  

Academia says the stronger measure subsumes the weaker 
measure.  
Coverage measures cannot be compared quantitatively.  
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Bilaga 2

LDRA Testbed ® Quality
Report 

File : 
M:\LDRATestbed\hello_world_2\hello_world_2.adb

Overall Result: FAIL

 

Report Production 
Report 

Configuration 
Analysis phases 

Ada95 LDRA Testbed Version:
7.2.0
Config. File: 
C:\program\Testbed\adareport.dat
Produced On: Tue Feb 22 2005 at
15:40:09
Penalty File:
C:\program\Testbed\adapen.dat

Report Level:
Summary 
Report
Procedures
Reported: Fails 
Only
Programming 
Standards 
Model: <No
Model - all 
standards>
Line Numbers 
refer to:
Original Source 
File
Violation
Details: 
Violations Only

Static: Yes
Complexity:
Yes
Static Data
Flow: Yes
Information
Flow: Yes
Cross
Reference: 
Yes

 

Contents 

Overall Quality Summary
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Totals of Violations for each Standard
Table of Procedure Results 
Table of Global Basic Information 

Report on Program Components 

Quality Results Global Program and Selected Procedures

Key to Terms 

Overall Quality Summary

 

Totals of Violations for Selected Quality Standards

'-' indicates required Analysis Phase results are not yet available. 
'Off' indicates that the standard is switched off in the Penalty File (<lang>pen.dat). 
'MR'indicates that the standard is Misra Restricted. 

Number of 
Violations 

(M) Mandatory Standards 

0 Identical name in another scope 

0 Procedure or function body exceeds limit of 100

0 Too many parameters. Max 4

0 Cyclomatic complexity measure exceeds 10

0 Multiple labels on statement

0 UNCHECKED generic packages

0 Incomplete type declaration

0 Subtype is not constrained

0 Non static range 

0 Package name missing

0 Subprogram name missing

1 Predefined language environment name 

1 More than one unit in source file 

0 Unconstrained array definition

0 No range constraint in floating point decl 

0 Function call in initialisation expression 

0 Function does not return a value on all paths

0 Actual parameter is also global to procedure 

0 
Procedure/Program contains Variable(s) declared but never
used. 
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0 Procedure contains UR data flow anomalies. 

0 Global used in procedure matches local parameter

0 Procedure has more than one entry point 

0 Identifier not unique within 31 significant chara

0 No declaration for variable found before use.

1 Procedure defined in inner block. 

2 Procedure definition has no associated prototype.

0 Variable declared more than once. 

0 Potentially infinite loop found.

0 Procedure name re-used in several files. 

0 Expression has side effects.

0 Prototype and Definition name mismatch. 

0 Unreachable code found.

0 Inter-file recursion found.

- <No Text from <lang>pen.dat> 

 

Number of Violations Comment Standards 

1 Less than 5 comments in procedure header

1 Less than 0.10 comments per line of code

 

Number of Violations LDRA Code (C) Checking (Mandatory) Standards 

0 1 S Identical name in scope

0 4 S Use of GOTO statement

0 10 S Declaration of GENERIC package

0 11 S Package SYSTEM 

0 12 S Use of Pragma 

0 13 S Use of Task 

0 14 S Use of Discriminant

1 17 S USE clause 

0 18 S Abort statement 

0 20 S PRAGMA INTERFACE 

0 21 S Address Clause 

0 22 S Based real literal

0 24 S Number Declaration

0 27 S Derived type definition

0 29 S Only one literal in enumeration

0 30 S Character enumeration literal

0 31 S Fixed Point type 

0 32 S Array component is not a type mark

0 33 S Index constraint is not a type mark
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0 34 S Variant Part 

0 35 S Null component list

0 36 S Default Expression in record

0 37 S Record component is not a type mark

0 38 S Access type definition

0 39 S Selector .all 

0 40 S Labelled statement

0 41 S Renames exception

0 42 S Exception declaration

0 43 S Raise statement 

0 44 S Delay statement 

0 45 S Block statement 

0 46 S Accept statement 

0 47 S Select statement 

0 48 S Default parameter

0 51 S Replacement character

0 52 S Allocator 

0 53 S Renames object 

0 54 S Renames package 

0 55 S Renames subprogram

0 56 S Anonymous type 

0 57 S Representation clause

0 58 S package STANDARD 

0 59 S I-O package 

0 60 S Catenation operator

0 61 S PRAGMA SUPPRESS 

0 62 S Handler for predefined exception

0 63 S Slice 

0 64 S Exit statement 

0 65 S Handler for when others

0 66 S 'ADDRESS attribute

 

Number of Violations LDRA Code (C) Checking (Mandatory) Standards 

0 69 S Sequential code in package body

0 70 S Library unit 

0 71 S No declaration for unit

1 72 S Comment Density too small (code > 90%) 

0 73 S Name used twice in parameter list

2 74 S Not a named association 

0 75 S (>24) operations for modified subconditions
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0 76 S Is separate 

0 77 S Exit when used 

0 78 S Exit using loop name

0 79 S Return without expression

0 81 S Return statement not at end

0 82 S Others choice in case statement

0 83 S Others choice in aggregate

0 84 S Positional component in aggregate

0 85 S Aggregate is not qualified

0 86 S String literal in direct assigment

0 87 S Positional component in allocator

0 88 S Loop without iteration bound

0 91 S For loop parameter is not a named type

0 92 S Anonymous subtype in object declaration

0 93 S Anonymous subtype in array declaration

0 94 S For loop label in selected component

0 95 S Exit statement not in a loop

0 96 S Exit statement not last statement of an if

0 97 S Exit statement in if with else/elsif

0 98 S Exit statement in if but not directly in loop

0 99 S Clause does not immediately follow type

0 100 S Address clause imposed on subprogram

0 101 S Address clause imposed on package

0 1 D Unused procedure parameter

0 9 D Defined parameter has possible clear path

0 16 D Identical actual parameters in call

0 5 C Procedure contains infinite loop

0 7 C Procedure has more than one exit point

0 18 D Identifier name reused.

1 19 D Procedure called before being defined. 

0 22 D Function has global variable side effects.

0 23 D Function has parameter side effects.

0 37 D Function has persistent variable side effects.

 

Number of Violations (O) Optional Standards 

0 Control flow graph not reducible by Intervals

0 Contains Essential Knots

0 Machine Code Insertion

0 Recursion in procedure calls found

0 DU data flow anomalies found
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0 DD data flow anomalies found

0 Globals used inside procedure

0 Referenced parameter has possible clear path

0 Procedure is not structured

0 Scope of variable could be reduced.

 

Number of Mandatory Standards checked 33 

Number of Checking Standards checked 90 

Number of Optional Standards checked 10 

Total Standards checked 133 
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OVERALL RESULT: FAIL

Out of 4 program components, 0 (0.00 %) pass ( of which 0 conditionally pass ) and 4 fail ( of which 0
fail only because of insufficient comments ) 

Procedure Results 

                                                        
Quality
Result  Procedure  Source File  

Unique
Standards  

Failure
Density 

    
Failure

Ratio (%)  
(Viols/R.Line

%) 

FAIL  Global Program                                  

FAIL  HELLO_WORLD_2  hello_world_2.adb  1 -  33 - 

FAIL  MAIN  hello_world_2.adb  2 -  40 - 

FAIL  HELLO_WORLD_2.MY_PUT  hello_world_2.adb  4 -  100 

 

Global Information 

 

Global Basic Information 

Number of procedures: 3 

Maximum loop depth: 0 

Total Cyclomatic Complexity: 1 

Number of reformatted executable lines: 13 

Number of lines of comments: 0 

 

 

Summary Report on all Program Components which FAIL

 

Global Program - FAIL
 

Standards Violation Summary 
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Code Src Line Violation 

C 9 USE clause "HELLO_WORLD_2"

M 10 More than one unit in source file

M <Global> Only 0.00 comments per line of code

 

 
[ Top of Report | Key to Terms | Procedure Table | Contents ] 

 

 

HELLO_WORLD_2
(1 to 6 hello_world_2.adb) -

FAIL 
 

Standards Violation Summary 

Code Violation 

M 
Procedure definition has no associated prototype. :
HELLO_WORLD_2 

M NO comments in procedure header

M Only 0.00 comments per line of code

 

 

[ Top of Report | Key to Terms | Procedure Table | Contents ] 

 

 

MAIN
(10 to 13 hello_world_2.adb) -

FAIL 
 

Standards Violation Summary 

Code Line Violation 

C 12 Not a named association

C 13 Comment Density too small (code > 90%)
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[ Top of Report | Key to Terms | Procedure Table | Contents ] 

 

 

HELLO_WORLD_2.MY_PUT
(2 to 5 hello_world_2.adb) -

FAIL 
 

Standards Violation Summary 

Code Violation 

M 
Procedure definition has no associated prototype. :
HELLO_WORLD_2.MY_PUT 

 

Code Line Violation 

M 2 
Predefined language environment name
"STRING" 

C 4 Not a named association

M 2 
Procedure defined in inner block. :
HELLO_WORLD_2.MY_PUT 

C 4 
Procedure called before being defined. :
ADA.TEXT_IO.PUT 

 

[ Top of Report | Key to Terms | Procedure Table | Contents ] 

 

Key to Terms 

 

Standards violations for procedures are printed in tables with code markers as follows:

 

Code (Line) Violation 

M (Source line number) [Text of Mandatory standard] 

C  [Text of Checking standard] 

O  [Text of Optional standard] 
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[Source: Text of line from Source file]

Checking standards are considered mandatory but individual instances may be overridden by adding
annotations to the source code 
Optional standards provide additional quality criteria but may be violated 

For some standards violations, additional information is provided in results tables 
Note that source lines do not show macro expansions 

"Off" in Summary tables indicates that a standard is switched off in the <lang>pen.dat file 
"MR" in Summary tables indicates a MISRA Restricted standard which cannot be checked without the
MISRA licence option. 

A summary is given of the pass/fail result of each program component as follows:

 
Components which pass all standards are marked: Pass 

Components which fail only Optional standards are marked: Conditional Pass 

Components which fail on insufficient comments only are marked: Comment FAIL 

Components which violate Mandatory standards are marked: FAIL 
 

[ Top of Report | Procedure Table | Contents ] 

 

 

End of Quality Report 

Copyright © 2004 Liverpool Data Research Associates
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=====================================================================
        AdaTEST 95       (c) IPL Information Processing Ltd, 2003     
        Version 2.0                                                   
---------------------------------------------------------------------

        Test Results for      : test_Test.atr                         
        System Configured for : I80386                                
        Test Run on  16 FEB 2005  at  12:49:18                        

=====================================================================

START_SCRIPT : CONCURRENT : test_Test.atr , AUTO ;                    

    INITIALISE_ANALYSIS : ANALYSIS mode : TRACE_OFF ;                 
    START_COVERAGE: TRACE_OFF ;                                       
---------------------------------- TEST 1 --------------------------- 

        EXECUTE: test1 ,                                              
                 Expected Calls =                                     
                   ""                                                 
                 EXCEPTION_NOT_EXPECTED ;                             

        DONE: test1 ;                                                 

-------------------------------- END TEST 1 ------------------------- 

    STOP_COVERAGE ;                                                   
    -- Additional analysis                                            
    CHECK_ANALYSIS ( ALL,                                             
                     ASSIGNMENT_STATEMENTS,                           
                     Lower Limit     0.00,                            
                     Upper Limit   100.00 );  PASSED                  
                     Value      3.00                                  

    REPORT_UNIT ( TESTING,                                            
                  ASSIGNMENT_STATEMENTS );                            

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Analysis Report on TESTING                                            
Filename           M:\AdaTest95\unit\testing.ada                      
Instrumented on    Wed Feb 16 12:47:32 2005                           
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                   STATIC ANALYSIS                                    
    Measure                                    Value                  
ASSIGNMENT_STATEMENTS                           3.00                  

++++++++++++++++++++++++++++++++ End of Report ++++++++++++++++++++++

    REPORT_UNIT ( TESTING,                                            
                  WITH_CLAUSES );                                     

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Analysis Report on TESTING                                            
Filename           M:\AdaTest95\unit\testing.ada                      
Instrumented on    Wed Feb 16 12:47:32 2005                           
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                   STATIC ANALYSIS                                    
    Measure                                    Value                  
WITH_CLAUSES                                    1.00                  

++++++++++++++++++++++++++++++++ End of Report ++++++++++++++++++++++



    CHECK_ANALYSIS ( ALL,                                             
                     USE_PACKAGE_CLAUSES,                             
                     Lower Limit   0.00,                              
                     Upper Limit   2.00 );  PASSED                    
                     Value      1.00                                  

    REPORT_UNIT ( TESTING,                                            
                  USE_PACKAGE_CLAUSES );                              

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Analysis Report on TESTING                                            
Filename           M:\AdaTest95\unit\testing.ada                      
Instrumented on    Wed Feb 16 12:47:32 2005                           
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                   STATIC ANALYSIS                                    
    Measure                                    Value                  
USE_PACKAGE_CLAUSES                             1.00                  

++++++++++++++++++++++++++++++++ End of Report ++++++++++++++++++++++

    REPORT_UNIT ( TESTING,                                            
                  WITH_CLAUSES );                                     

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Analysis Report on TESTING                                            
Filename           M:\AdaTest95\unit\testing.ada                      
Instrumented on    Wed Feb 16 12:47:32 2005                           
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                   STATIC ANALYSIS                                    
    Measure                                    Value                  
WITH_CLAUSES                                    1.00                  

++++++++++++++++++++++++++++++++ End of Report ++++++++++++++++++++++

    REPORT_UNIT ( TESTING,                                            
                  GENERIC_DECLARATIONS );                             

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Analysis Report on TESTING                                            
Filename           M:\AdaTest95\unit\testing.ada                      
Instrumented on    Wed Feb 16 12:47:32 2005                           
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                   STATIC ANALYSIS                                    
    Measure                                    Value                  
GENERIC_DECLARATIONS                            0.00                  

++++++++++++++++++++++++++++++++ End of Report ++++++++++++++++++++++

    REPORT_UNIT ( TESTING,                                            
                  GENERIC_INSTANTIATIONS );                           

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Analysis Report on TESTING                                            
Filename           M:\AdaTest95\unit\testing.ada                      
Instrumented on    Wed Feb 16 12:47:32 2005                           
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                   STATIC ANALYSIS                                    
    Measure                                    Value                  
GENERIC_INSTANTIATIONS                          0.00                  

++++++++++++++++++++++++++++++++ End of Report ++++++++++++++++++++++



    CHECK_ANALYSIS ( ALL,                                             
                     FILE_CHECKSUM,                                   
                     Lower Limit   51767.95,                          
                     Upper Limit   51768.05 );  PASSED                
                     Value      51768.00                              

    REPORT_UNIT ( TESTING,                                            
                  FILE_CHECKSUM );                                    

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Analysis Report on TESTING                                            
Filename           M:\AdaTest95\unit\testing.ada                      
Instrumented on    Wed Feb 16 12:47:32 2005                           
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                   STATIC ANALYSIS                                    
    Measure                                    Value                  
FILE_CHECKSUM                               51768.00                  

++++++++++++++++++++++++++++++++ End of Report ++++++++++++++++++++++

    -- do178b_level_a                                                 
    -- Requires 100% statement and decision coverage plus MC/DC 
coverage        
    CHECK_ANALYSIS ( ALL,                                             
                     STATEMENT_COVERAGE,                              
                     Lower Limit    100.00,                           
                     Upper Limit   100.00 );  PASSED                  
                     Value      100.00 %                              

    REPORT_UNIT ( TESTING,                                            
                  STATEMENT_STATISTICS );                             

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Analysis Report on TESTING                                            
Filename           M:\AdaTest95\unit\testing.ada                      
Instrumented on    Wed Feb 16 12:47:32 2005                           
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                   STATEMENT STATISTICS                               
    Line number                            Executions                 
          7                                      1  
********************        
          8                                      1  
********************        
          9                                      1  
********************        
         10                                      1  
********************        
         11                                      1  
********************        

         12                                      1  
********************        
         13                                      1  
********************        
         14                                      1  
********************        
         15                                      1  
********************        
         16                                      1  
********************        

         17                                      1  
********************        



++++++++++++++++++++++++++++++++ End of Report ++++++++++++++++++++++

    CHECK_ANALYSIS ( ALL,                                             
                     DECISION_COVERAGE,                               
                     Lower Limit    100.00,                           
                     Upper Limit   100.00 );  PASSED                  
                     Value      100.00 %                              

    REPORT_UNIT ( TESTING,                                            
                  DECISION_STATISTICS );                              

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Analysis Report on TESTING                                            
Filename           M:\AdaTest95\unit\testing.ada                      
Instrumented on    Wed Feb 16 12:47:32 2005                           
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                   DECISION STATISTICS                                
No decisions in this unit.                                            

++++++++++++++++++++++++++++++++ End of Report ++++++++++++++++++++++

    CHECK_ANALYSIS ( ALL,                                             
                     BOOLEAN_OPERAND_EFFECTIVENESS,                   
                     Lower Limit    100.00,                           
                     Upper Limit   100.00 );  PASSED                  
                     Value      100.00 %                              

    REPORT_UNIT ( TESTING,                                            
                  BOOLEAN_OPERAND_STATISTICS );                       

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Analysis Report on TESTING                                            
Filename           M:\AdaTest95\unit\testing.ada                      
Instrumented on    Wed Feb 16 12:47:32 2005                           
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                   BOOLEAN OPERAND STATISTICS                         
No Boolean expressions in this unit.                                  

++++++++++++++++++++++++++++++++ End of Report ++++++++++++++++++++++

    -- line_statistics                                                
    -- Reports on lines of executable Ada95 code and comments         
    CHECK_ANALYSIS ( ALL,                                             
                     ADA_CODE_LINES,                                  
                     Lower Limit       0.00,                          
                     Upper Limit   10000.00 );  PASSED                
                     Value      15.00                                 

    REPORT_UNIT ( TESTING,                                            
                  ADA_CODE_LINES );                                   

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Analysis Report on TESTING                                            
Filename           M:\AdaTest95\unit\testing.ada                      
Instrumented on    Wed Feb 16 12:47:32 2005                           
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                   STATIC ANALYSIS                                    
    Measure                                    Value                  
ADA_CODE_LINES                                 15.00                  

++++++++++++++++++++++++++++++++ End of Report ++++++++++++++++++++++

    CHECK_ANALYSIS ( ALL,                                             
                     COMMENTS,                                        
                     Lower Limit       0.00,                          



                     Upper Limit   10000.00 );  PASSED                
                     Value      0.00                                  

    REPORT_UNIT ( TESTING,                                            
                  COMMENTS );                                         

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Analysis Report on TESTING                                            
Filename           M:\AdaTest95\unit\testing.ada                      
Instrumented on    Wed Feb 16 12:47:32 2005                           
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                   STATIC ANALYSIS                                    
    Measure                                    Value                  
COMMENTS                                        0.00                  

++++++++++++++++++++++++++++++++ End of Report +++++++++++++++++++++

END_SCRIPT: test_Test.atr ;                                           

=====================================================================
        Test Results for test_Test.atr                                
        Test run completed at 12:49:22                                

        Script Errors               :  0                              
        Checks                                                        
            Passed                  :  8                              
            Warning                 :  0                              
            Failed                  :  0                              
            Ignored                 :  0                              
        Exceptions                                                    
            Correct                 :  0                              
            Illegal/Failure         :  0                              
        Dynamic Assertion Failures  :  0                              
        Tests with Stub Failures    :  0                              
        Path Failures               :  0                              
---------------------------------------------------------------------
                    Overall Test PASSED                               
=====================================================================
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Sammanfattning 
Abstract 
Syftet med den här rapporten är att undersöka om det finns något testverktyg som uppfyller 
kraven från Saab Underwater Systems. I rapporten presenteras även en sammanfattning av 
testningens grunder och metoder för att välja ut och utvärdera datorprogram. Arbetet med att välja 
ut och utvärdera testverktyg kan ses som en process. Först ska kraven sammanställas och sedan 
ska några verktyg väljas ut för utvärdering. Två av de tre verktyg som valdes ut utvärderades mer 
ingående. De två testverktyg som utvärderades var LDRA Testbed och AdaTEST 95. LDRA 
Testbed har väldigt många olika statiska analyser vilket i många fall troligen inte kommer att 
utnyttjas. Enhetstestningen sker med hjälp av TBrun som är en del av verktygsserien som LDRA 
marknadsför. AdaTEST 95 har inte lika många funktioner som LDRA Testbed men har de 
nödvändiga statiska analyserna och enhetstestning presenterade i ett enklare gränssnitt. Båda 
verktygen uppfyller de viktigaste kraven från Saab Underwater Systems, men inget av dem 
uppfyller alla krav. Båda verktygen skulle kunna underlätta testningen men AdaTEST 95 
rekommenderas. AdaTEST 95 är framtaget för att underlätta för i första hand utvecklare och det är 
utvecklare som ska använda verktyget på Saab Underwater Systems.  
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