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programming. Med testdriven utveckling skriver man testerna innan den källkod som skall testas. Ett
vanligt problem med dessa tester är att de blir beroende av delar i systemet som inte är intressant för
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ett verktyg vid isolering av externa system. Den alternativa synen är att mock objekt är ett designverktyg
som kan driva fram en bättre design i systemet. I denna uppsats utvär-deras ett antal mock objekt
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Abstrakt 
Att skriva enhetstester är en viktig del i nya populära systemutveck-
lingsmetoder som extreme programming. Med testdriven utveckling 
skriver man testerna innan den källkod som skall testas. Ett vanligt 
problem med dessa tester är att de blir beroende av delar i systemet 
som inte är intressant för själva testen. Mock objekt är en teknik som 
gör det enkelt att isolera tester från allt som inte är relaterat till det som 
skall testas. 
 
Det finns två sätt att se på mock objekt. Den traditionella synen är att 
mock objekt skall användas som ett verktyg vid isolering av externa 
system. Den alternativa synen är att mock objekt är ett designverktyg 
som kan driva fram en bättre design i systemet. I denna uppsats utvär-
deras ett antal mock objekt bibliotek ur detta nyare perspektiv. Resulta-
tet visar att det finns åtskilliga skillnader mellan biblioteken. 
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Del 1 
Good judgement is the result of experience ... Experience is the 
result of bad judgement. 
 Fred Brooks 

Introduktion 
Syftet med den här delen är att ge en förklaring till vilket problem upp-
satsen kommer att behandla och hur detta problem skall lösas. Här 
kommer det även att tas upp vilken målgrupp studien riktar sig till och 
vilka förkunskaper som läsaren förväntas ha. 
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1 Inledning 
Systemutvecklingen har nyligen genomgått någonting som liknar ett 
paradigmskifte (Poppendieck 2003). Utvecklingen är starkt influerad 
av nya tankesätt som handlar om inställningen till mjukvaruutveckling. 
Dessa nya tankesätt är inspirerade av en grundidé som bygger på att 
man skall förbättra sina möjligheter att anpassa sig efter förändringar i 
kundens behov. Detta nya koncept går under namnet Agile software 
development och manifesteras i utvecklingsmetodiker som Extreme 

rogramming med flera (Agile 2007). 

ock objekt (Endo-
esting 2000) och började användas runt år 2000. 

 

1.1 

pektiv kommer att beskri-
as närmare i den teoretiska referensramen. 

p
 
För en programmerare kretsar mycket av Extreme Programming om så 
kallade enhetstester (engelska unit tests) som handlar om att program-
meraren skall skriva och underhålla en serie automatiserade tester. 
Dessa tester ser till att applikationens funktionalitet hålls konstant när 
ändringar sker i övriga moduler. Detta har fört med sig en hel del änd-
ringar i sättet man arbetar på. Ett av problemen som uppstod var att det 
var svårt att testa mindre enheter som klasser i en isolerad miljö som 
inte var beroende av andra moduler där fel kunde uppstå. Ett steg i 
lösningen av detta problem var skapandet av program som kan genere-
ra fejkade objekt som kan bytas ut mot omgivningen för att testa klas-
ser i isolering. Dessa fejkade objekt kallades m
T

Problemdiskussion 
Tekniken har mognat och det har vuxit fram två olika synsätt på hur 
man ser på mock objekt och vad man anser att de bör användas för. 
Dessa har jag valt att kalla tillståndsperspektivet och interaktionsper-
spektivet. Skillnaden mellan dessa perspektiv är i huvudsak synen på 
varför man använder mock objekt. Tillståndsperspektivet ser mock 
objekt som ett verktyg för att lösa specifika problem som uppstår vid 
testning. Interaktionsperspektivet ser däremot mock objekt som en 
designteknik, med vilket man kan på ett grundläggande sätt ändra sin 
approach till testning och design. Dessa pers
v
 
De två perspektiven använder sig av samma verktyg och skiljer sig på 
ett sätt som kan vara svårt att uppfatta vilket har lett till att det råder en 
hel del förvirring kring begreppet mock objekt och när/hur man skall 
använda dem. Ofta använder de mock objekt på ett liknande sätt fast 
med olika motiveringar till varför. Att de två olika perspektiven an-
vänder samma verktyg för två olika saker som kan se väldigt liknande 
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ut är en grogrund för missuppfattningar. Idag finns det en rik flora av 
olika mock objekt bibliotek att välja mellan. Beroende på vilket per-
spektiv man har på mock objekt kan olika val av bibliotek vara lämpli-
ga. Problemet är att många av dessa bibliotek inte är fullt anpassade för 
interaktionsperspektivets krav och gör därför perspektivet mindre 

raftfullt än det annars skulle vara. 
 

1.2 

ler möjligtvis ligga till 
rund för skapandet av en ny implementation. 

 

1.3 

a har olika definitioner och mål med 
jälva testningen (TDD 2007).  

na 
ppdelning kan jag göra ett urval av studieobjekt för utvärderingen. 

ningen av det interaktionsbaserade testningsperspektivet. Utvärdering-

k

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att först definiera de två olika perspektiv som 
finns på mock objekt. Med utgångspunkt ifrån interaktionsperspektivet 
kommer jag senare att utvärdera ett mindre antal bibliotek. De som jag 
har valt ut representerar varsin modell för hur man deklarerar interak-
tioner och verifierar sina mock objekt. En utvärdering kommer att lyfta 
fram ett antal delar i de olika biblioteken som är mer eller mindre läm-
pade för interaktionsperspektivet. Uppsatsen kan användas som ett 
vägledande dokument i valet av bibliotek el
g

Metod 
Mjukvaruutveckling är ett omfattande och komplext ämnesområde. 
Diskussioner inom detta ämne präglas ofta av missförstånd och fel-
tolkningar (TDD 2007). De som diskuterar utgår från egna erfarenheter 
som skiljer sig från andras även om de använder samma vokabulär för 
att beskriva dem. Detta får i slutändan diskussionen att handla om två 
olika saker där de involverade pratar förbi varandra. Ofta bottnar det i 
att de som diskuterar har olika yrkesbakgrunder. Dessa personer har 
ofta lätt att missuppfatta varandra kring generella ord som testning på 
grund av att de inblandade oft
s
 
Därför kommer jag att kategorisera och definiera olika begrepp i bör-
jan av genomförande delen. Den första definitionen jag gör är de två 
perspektiv som man kan ha på mock objekt och dess förhållande till 
testning. Där det ena perspektivet är tillståndsbaserad testing, och det 
andra är interaktionsbaserad testing. Kategoriseringen som görs är en 
uppdelning av de olika typerna av mock objekt bibliotek. Med den
u
 
Sedan kommer jag att gå vidare till ett urval av kriterier och utifrån 
dessa göra en utvärdering av de olika biblioteken. Kriterierna kommer 
att vara utvalda så att utvärderingen genomförs med utgångspunkt i de 
värderingar som tas fram i den teoretiska referensramen och beskriv-

Kategoriseringar 

Utvärdering 
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en kommer att genomföras med en analys av ett antal exempel på hur 
biblioteken används.  
 

1.4 Avgränsning 
Att analysera alla aspekter på alla mock objekt bibliotek är en omfat-
tande uppgift som studiens resurser inte räcker till för vilket leder till 
att jag kommer att göra en avgränsning av studien. Fokus kommer som 
tidigare nämnts att ligga på det jag kallar det interaktionsbaserade 
testningsperspektivet. Detta perspektiv har en princip som säger att 
man endast skall fejka de objekt man själv har fullständig kontroll över 
och kan modifiera källkoden hos (Roles 2004). På grund av detta av-
gränsar jag mig från hur man testar komplexa föråldrade system utan 
regressionstester, så kallade legacy system (Feathers 2004). Fokus 
kommer snarare att ligga på hur man ökar produktiviteten hos dem 
som använder mock objekt genom att göra biblioteken lätta att förstå 
och arbeta med. 
 
Det interaktionsbaserade testningsperspektivet är vanligt inom Beha-
viour Driven Development1 och bland dynamiska programmerings-
språk som Ruby. Det finns flera ramverk (RSpec 2007, JDave 2007, 
JBehave 2007) för att skriva beteendespecifikationer där mock objekts 
kan vara integrerade i verktyget. Dessa ramverk kommer dock inte att 
behandlas i utvärderingen och inte heller bibliotek i andra programme-
ringsspråk än java. 
 
Denna rapport avser inte att göra någon form av prognos över vad som 
kommer att användas i framtiden eller vilket av de befintliga implemn-
tationerna som är ”bäst”. Istället är förhoppningen att reda ut skillna-
derna mellan biblioteken så att användaren själv kan göra ett upplyst 
val beroende på sina specifika krav. 
 

1.5 Målgrupper och förkunskapskrav 
Den här uppsatsen vänder sig främst till systemutvecklare som är in-
tresserade av Agile och dess syn på programvaruutveckling. Kännedom 
om designkoncept som cohesion2 och coupling3 (Larman 2001) kan 
vara till hjälp. Det är en fördel om man hört talas om unit testing och 
mock objekt även om man inte riktigt vet vad det är ännu. 
 

                                                 
1 En form av testdriven utveckling som använder ett annat vokabulär vilket gör det 
lättare att fokusera på testning av applikationens beteende. 
2 Cohesion är ett värde på hur sammanhängande en enhet källkod är. 
3 Coupling är ett värde på hur hart sammanlänkade olika enheter källkod är. 
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Andra intressenter till uppsatsen är studenter som skriver om närlig-
gande ämnesområden som exempelvis Extreme Programming, Test-
driven utveckling, Mjukvarudesign, Systemunderhåll eller motsvaran-
de. Även managers som är involverade i val av verktyg som en grupp 
av programmerare skall använda sig av är tänkbara intressenter. Jag 
kommer att förutsätta att läsaren har grundläggande kunskap i system-
utveckling samt kännedom om programmeringsspråket Java4 då alla 
bibliotek som kommer att granskas närmare är skrivna i det språket. 
 
 
 

                                                 
4 Läs mer om java i Sun Microsystems The Java Language Specification på 
http://java.sun.com/docs/books/jls/. 
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Del 2 
Civilization advances by extending the number of important 
operations we can perform without thinking. 
 Alfred North Whitehead 

Teoretisk referensram 
Denna del kommer att gå igenom de delar av mjukvaruutveckling som 
är relevanta för utvärderingen i del 3. Nästa kapitel handlar om gene-
rella koncept och teorier om komplexitet, produktivitet och mjukvaru-
design. Kapitel 3 tar upp olika former av testning och tekniker som 
testdriven utveckling och refactoring. Teorin från dessa kapitel an-
vänds sedan i en genomgång av mock objekt i kapitel 4, som också 
beskriver de två olika perspektiv som finns på mock objekt och hur 
dessa skiljer sig från varandra. 
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2 Mjukvaruutveckling 
Flera studier har visat att de största kostnaderna i ett systems livscykel 
uppstår i underhållsfasen (Grubb 2003 s.6). Detta kapitel kommer att ta 

pp två fundamentala koncept för att minska dessa kostnader.  

 att man 
kall reducera komplexiteten i eller omfattningen av systemet. 

kapar man sig ett bättre resursutnyttjande och ökar 
roduktiviteten. 

 

2.1 

 resultat, deadlines skulle hållas och buggfixar skulle inte be-
vas. 

  

rimary Technical Imperative has to be managing 
omplexity. 

 Steve McConnell (McConnell 2004) 

om är relaterade till domänen för det problem 
om systemet skall lösa. 

 

u
 
Det första konceptet handlar om uppgiften som skall lösas och hur man 
handskas med dess komplexitet. Varje system är en modell av en pro-
blemdomän och det är viktigt att denna modell gör det enkelt att förstå 
och åtgärda problem som uppstår inom dess ramar (Evans 2003). Ka-
pitlet kommer att ta upp ett antal designprinciper som syftar till
s
 
Det andra konceptet har att göra med de personer som arbetar för att 
lösa problem i systemet. Personalen är den enskilt viktigaste kompo-
nenten för hur väl underhållsarbetet kommer att genomföras (DeMarco 
1999). Genom att koncentrera sig på att förbättra förutsättningarna för 
dessa personer s
p

Komplexitet 
Att kontrollera komplexitet är det viktigaste man kan göra i mjukvaru-
utveckling (McConnell 2004). Om system inte vore komplexa skulle 
man alltid lyckas genomföra det man försöker med och därmed uppnå 
perfekta
hö

Managing complexity is the most important technical topic in 
software development. In my view, it’s so important that 
Software’s P
c

 
Att göra system med låg komplexitet är långt ifrån enkelt. Första steget 
mot en simpel design är att förenkla kravspecifikationen och dess sätt 
att angripa problemet som skall lösas. När man förstår det problem 
som skall lösas kan man fokusera på andra faktorer som bidrar till att 
hålla komplexiteten under kontroll. Nedan kommer en genomgång av 
ett antal sådana faktorer s
s
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There are two ways of constructing a software design: One way 
is to make it so simple that there are obviously no deficiencies 
nd the other way is to make it so complicated tha

obvious deficiencies. The first method is far more difficult. 
  C.A.R. Hoare 

2.1.1 

itet eller svårig-
eter som han kallar fundamentala svårigheter (essential difficulties) 

amentala svårighe-
rna angriper man genom att förenkla de krav som finns på systemet 

 det att man 
stat ut hur ett problem skall lösas och den praktiska lösningen av pro-

 förstå (Ruby 
007, RSpec 2007). Detta tillåter oss att anta allt större utmaningar 

med högre grad av fundamentala svårigheter än tidigare. 

2.1.2 

a t there are no 

 

Typer av komplexitet 
Fredrick Brooks klassiska papper från 1987 No Silver Bullets: Essence 
and Accidents of Software Engineering (Brooks 1995) är den mest 
kända teorin om hur man bör se på komplexitet i mjukvaruutveckling. 
Han beskriver de två grundläggande typer av komplex
h
och oförutsedda svårigheter (accidental diffuculties). 
 
Fundamentala svårigheter är de som är de svårigheter som är knutna 
till uppgiften som skall lösas. Om ett problem är komplext i verklighe-
ten som exempelvis att förutsätta vädrets beteende är det ofrånkomligt 
att även systemet kommer att bli komplext. De fund
te
eller genom att byta ut dem mot enklare alternativ. 
 
Om de fundamentala svårigheterna uppstår genom att göra fel saker 
kan man säga att de oförutsedda svårigheterna uppstår när man inte 
kan göra rätt sak på grund av hinder i de verktyg man använder. De 
oförutsedda svårigheterna är den friktion som sker mellan
li
blemet. Dessa problem är ofta sådana vi själva har skapat. 
 
Dessa begrepp kommer att användas i studien för att exempelvis för-
tydliga vilken komplexitet man försöker minimera. Uppsatsen kommer 
dock främst att ta upp aspekter på de oförutsedda problemen och hur 
ett mock objekt bibliotek blir så strömlinjeformat som möjligt. Om 
man tittar på nyare programmeringsspråk och verktyg ser det ut som 
att systemutvecklingen leder oss till programmeringsmiljö där man allt 
lättare kan uttrycka sig och skriva kod som är lättare att
2

Fundamentala 
 svårigheter 

Oförutsedda 
 svårigheter 

 

Domänmodellering 
En teknik för att minska komplexiteten är att separera den information 
i ett system som hanterar domänen från den information som hanterar 
tekniska detaljer. Detta åstadkoms genom att man skapar en modell 
över domänen som avspeglar de verksamhetsregler man försöker au-
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tomatisera i systemet (Evans 2003). Med denna modell kan man lättare 
utföra ändringar i systemet utan att behövs oroa sig om tekniska detal-
jer som exempelvis hur data lagras. Genom att abstrahera bort allt som 
inte har med domänmodellen att göra kan man fokusera på de funda-
mentala svårigheterna i systemet. Med en domänmodell gör man det 

ckså enklare att återanvända tekniska ramverk och beprövade sätt att 
genomföra exempelvis cachning5 i applikationen (Evans 2003). 

2.1.3 

n. Man uttrycker sig på ett sätt som är enkelt att förstå 
r dem som är insatta i domänen och blir då ett väldigt effektivt sätt 

att utt
 

 to be especially careful of words 
ith more than one meaning, even more so when

are similar but subtly different. 

ten. Nedan är ett exempel från Ruby  där det nedre källkodex-
mplet kan läsas som pseudokod vilket gör det mer läsbart för männi-

skor. 
 

                                                

o

 

Domänspecifika språk 
Ända sedan man programmerade i assembler har programmeringssprå-
ken gått ifrån att vara huvudsakligen maskinfokuserade till att bli mer 
lämpliga för att läsas av människor. Det finns en trend där man ser 
varje program som ett eget språk och konstruktionen av detta program 
som en konstform (Evolving 2006). Tanken är att man närmar sig de 
språk experter använder som exempelvis det språk kirurger använder 
under en operatio
fö

rycka sig. 

Programming is sometimes like writing poetry (although with 
perhaps slightly less social stigma): the choice of words is of 
utmost importance. Using the right word in the right place can 
make your code immediately comprehensible, even elegant. 
Conversely, choosing the wrong word can make code 
unbelievably complex. You have
w  those meanings 

 Nat Pryce, 2003 
 
Målet är att kunna uttrycka sig i någonting liknande pseudokod6 och på 
så vis kunna fokusera på domänen och det som är viktiga mål för verk-
samhe 7

e

 
5 En teknik för att snabba upp hämtningen av data. 
6 Pseudokod är ett sätt att uttrycka källkod utan att använda sig av ett programme-
ringsspråk. 
7 Läs mer om programmeringsspråket Ruby på http://www.ruby-lang.org/ 
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# traditionell approach 
stack.push item if stack.size < stack.capacity 
 
# med en syntax som liknar ett domänspecifikt språk 
stack.push item unless stack.full? 

Källkod 2.1. Ett exempel på hur läsbarheten kan öka genom bättre val 
av ord. Taget från http://rspec.rubyforge.org/tutorials/index.html 
 
Förutom att källkoden blir mer läsbar i exemplet ovan abstraherar det 
domänspecifika språket bort ett område där det ofta uppstår buggar i 
mjukvara. (Off by one, 2007). Programmeraren behöver inte belastas 
med att fundera över om < tecknet skulle vara ett > eller kanske =<, 
vilket leder till att mer kraft kan läggas på att lösa de problem som är 
närmare knutna till verksamhetsmålet. 
 

The competent programmer is fully aware of the strictly limited 
size of his own skull; therefore he approaches the programming 
task in full humility, and among other things he avoids clever 
tricks like the plague. 
 Edsger W. Dijkstra 

 
Ett problem med att skapa domänspecifika språk är att de ofta bryter 
mot klassiska objektorienterade designprinciper. Detta kan exempelvis 
vara att metoder skall vara verb vilket inte alltid är möjligt i domän-
specifika språk där metoder ofta är syntaktiska konstruktioner som 
”be” eller ”and” för att öka läsbarheten för den om använder koden. 
Man måste också ta hänsyn till de begränsningar som finns i det pro-
grammeringsspråk man använder sig av. Man kan argumentera för att 
dynamiskt typade programmeringsspråk som Smalltalk eller Ruby är 
bättre lämpade för domänspecifika språk än statiskt typade språk som 
Java. 
 

2.2 Designprinciper 
Bra design är källkodens förmåga att leverera värde till sin ägare. Idag 
är kostnaderna för hårdvara låg och kostnaderna för människor som 
arbetar med dem historiskt sätt höga (DeMarco 1999). Vilket gör att 
bra mjukvrudesign idag ofta anses vara källkod som kan anpassa sig 
efter förändrade kravbilder och behov. Men det finns flera saker som är 
viktigt för mjukvarans design. Komplexiteten måste hållas under kon-
troll. Avvägningar måste göras mellan skalbarhet, nya funktioner, sta-
bilitet och många andra faktorer som har konsekvenser för hur applika-
tionen utformas. 
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Ett vanligt problem är att designen i större applikationer ”ruttnar” med 
tiden (Fowler 1999). Med ruttna menar man att när nya funktioner in-
förs, buggar rättas till och ändringar genomförs minskar ofta successivt 
den övergripande arkitekturen och designen över systemet. Detta för-
fall sker eftersom ändringarna i systemet ofta sker ad-hoc8 och utan en 
övergripande koll på hur arkitekturen i systemet förändras. Det finns 
dock ett antal designprinciper som skall motverka denna förruttnelse 
och skall leda till system som är mindre komplexa och lättare att un-
derhålla. Nedan kommer en genomgång av några av de mer framståen-
de. Som vanligt är dessa principer inte några definitiva regler som mås-
te uppfyllas utan snarare riktlinjer som bör underlätta utvecklingen av 
ett system. 
 

2.2.1 Single responsibility principle 
Den här principen är en av de mest grundläggande av objektorienterade 
principer. Den har tagits upp av flera författare under lite olika varia-
tioner och namn (DeMarco 1979, Martin 2002, Larman 2004). Robert 
Martin destillerade ett ansvarsområde till att betyda en anledning till 
att ändras. Att kontinuerligt sträva efter att uppfylla detta leder till att 
ändringar i systemet endast påverkar en punkt i systemet vilket gör 
ändringar lättare att genomföra. Hos klasser med flera ansvarsområden 
finns risken att ändringar påverkar fler ansvarsområden än vad som är 
nödvändigt eftersom dessa är sammankopplade med varandra. När 
klassen måste prioritera mellan olika ansvarsområden innebär det att 
klassen blir skör och kan gå sönder på oväntade ställen när man ändrar 
i den. 
 

There should never be more than one reason for class to change. 
 Robert Cecil Martin (Martin 2002) 

 
Principen är även känd som sammanhållning (cohesion). Hög sam-
manhållning leder till att tydligheten av en design ökar och att under-
hållkostnaderna minskar (Larman 2004 s.232-236). Det innebär också 
att man får väldigt många små fokuserade klasser som innehåller rela-
tivt lite kod som är lätta att förstå. Beroenden mellan objekten blir då 
väldigt viktiga att hålla efter, men detta skall också bli lättare när varje 
klass har ett tydligt ansvarsområde.  
 

Cohesion 

                                                 
8 En ändring som sker utan att ta hänsyn till vilka andra delar i systemet den påver-
kar. 
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2.2.2 Don’t repeat yourself 
Ett av de tydligaste tecknen på att någonting är fel i källkoden är att det 
finns duplicerad struktur eller logik (Fowler 1999). Det finns ett fler-
tal9 designprinciper som har som mål att minska redundans och Don’t 
Repeat Yourself (DRY) är en av dessa. Konceptet är starkt knutet till 
Single Responbility Principle och man menar att duplicerad kod leder 
till problem vid ändring, minskar tydligheten och leder till möjligheter 
för inkonsekvens (DRY 2007). 
 

Every piece of knowledge must have a single, unambiguous, 
authoritative representation withing a system. 
 The Pragmatic Programmer (Hunt 1999) 

 
Vissa använder principen endast på källkod medan andra använder den 
på allt från källkod till databas scheman eller dokumentation. I boken 
The Pragmatic Programmer menar författarna exempelvis att doku-
mentation som inte tillför mer värde än att ändra formatet på någonting 
skall genereras i stället för att skrivas för hand (Hunt 1999 s.26-33). 
 

2.2.3 Law of demeter 
Som alla andra grundläggande designprinciper går även denna under 
flera namn10. Principen går ut på att minimera beroenden mellan objekt 
genom att minimera kunskapen ett objekt har om sin omgivning. Detta 
gör man för att stabilisera koden mot ändringar i andra moduler samt 
för att minska den mängd information programmeraren måste hålla i 
huvudet samtidigt (Hunt 1999 s.138-143). 
  

Only talk to your immediate friends 
 Ian Holland (Holland 1987) 

 

                                                 
9 Exempelvis: Once and Only Once, Single Point of Truth med flera. 
10 Exempelvis: Principle of Least Knowlege, Only Talk to Your Immediate Friends, 
Shy code, Tell Dont Ask med flera. 
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The class

(friend)

(friend)

(friend)

(friend)

(friend)

 
Figur 2.1. “Friends” enligt Law of Demeter 

 
Tanken är att man skall veta så lite som möjligt om den interna struktu-
ren hos andra objekt. Genom att undvika att anropa metoder på ett ob-
jekt som returneras från en annan metod minimerar man mängden be-
roenden (coupling) och ser till att objekten inte bryter inkapslingen av 
data (encapsulation). (Hunt 1999 s.138-143) 
 

//Undvik sådan här "Train Wreck" kod 
dog.getBody().getTail().wag(); 
 
//Samma som ovan fast enligt Law of Demeter 
dog.expressHappiness(); 

Kälkod 2.2. Praktiskt användande av Law of Demeter (Mock Roles 
2004) 
 
I exemplet ovan är den kod vi skriver först beroende av tre objekt, Dog, 
Body och Tail. Detta innebär att koden är sårbar mot ändringar i alla 
dessa objekt. Det nedre metodanropet är endast beroende av Dog vilket 
gör att vi exempelvis kan göra en implementation av en hund som inte 
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har någon svans men kan ändå uttrycka glädje. Man är heller inte bero-
ende av den interna strukturen hos Dog eftersom man inte känner till 
dess kropp och svans. (Mock Roles 2004) 
 
Att minska beroendena (coupling) mellan objekten har flera fördelar. 
Enligt Larman minskar risken att klassen blir påverkad av ändringar i 
andra komponenter, att klassen blir enklare att förstå och att klassen 
blir enklare att återanvända (Larman 2004 s.229-232). Beroenden mel-
lan objekt står för en stor del av den oförutsedda komplexiteten som 
finns i mjukvara idag. En nackdel kan vara att skapandet av många 
klasser och delegerande av metodanrop leder till sämre prestanda (Tell 
Don’t Ask 2007). Minskad prestanda måste avvägas mot ökad läsbar-
het och minskade beroenden mellan klasserna. Det finns undantag då 
Law of Demeter inte gäller vilket gör valet av ordet ”law” opassande. 
Två exempel är vid skapandet av domänspecifika språk (see kapitel 
1.1.3) eller i vissa fall Value Objects11 (Evans 2003).  
 
Det är intressant att nämna att Alan Kay12 (en av grundarna av objekt-
orienterad programmering) har bett om ursäkt (Kay 1998) för att han 
blandade in ordet ”objekt” när han namngav objektorienterad pro-
grammering. Han menar att ordet får folk att fokusera på det mindre 
viktiga i idén och att objekt endast är ett verktyg för att åstadkomma 
inkapsling av data. Det viktiga konceptet är egentligen messaging, ge-
nom att fokusera på detta skapar man sig bättre förutsättningar att ska-
pa en stabil arkitektur för sin applikation. Fokus på detta leder på ett 
naturligt sätt till källkod som följer Law of Demeter. Ett bättre namn 
på objektorienterad programmering hade kanske varit Message Orien-
ted Programming? 
 

Coupling 

Objekt, 
ett misstag? 

2.2.4 You ain’t gonna need it 
Detta är en designprincip som handlar om att hantera de återkommande 
problemen med överdesign. Överdesign sker när det finns en tro att 
tillägget av nya ”enkla” funktioner inte lägger till en kostnad till pro-
jektet. Detta leder till projekt som utför uppgifter som inte är fokusera-
de på det mål projektet är skapat för vilket leder till ett mer komplice-
rat system som är dyrt att underhålla. (Featuritis 2007) 
 
You Ain’t Gonna Need It (YAGNI) är en av Extreme Programmings 
mest kontroversiella slogans (Jeffries 2000). Den är till för att påminna 
oss om att alltid jobba på saker som leder till det mål vi har åtagit oss, 
istället för att jobba på saker som vi tror att vi kommer att behöva. All 
                                                 
11 Value Objects beskriver ett attribut utan att ha en egen identitet. Value Objects är 
ofta inte möjliga att ändra efter att de har skapats. 
12 Läs mer om Allan Kay på http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Kay 
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källkod som skrivs bör utgå från ett faktiskt behov, inga förberedelser 
för funktioner som kunden inte har frågat efter. Betydelsen av princi-
pen är följande. 
 

Always implement things when you actually need them, never 
when you just foresee that you need them. 
 Yagni 2007 

 
Det finns flera anledningar till att vi behöver denna påminnelse. Om vi 
antar att man vet att man kommer att behöva en funktion senare är det 
sannolikt att när du väl behöver funktionen så har din uppfattning om 
problemet ändrats. Då är det inte längre säkert att det som implemente-
rades tidigare löser det problem som finns nu. Eller att det som behövs 
nu faktiskt är precis vad som förutsågs tidigare. Det kan också vara så 
att gissningen som gjordes tidigare var felaktig och att den funktionen 
nu finns kvar i systemet och ökar dess komplexitet utan att tillföra nyt-
ta. Nya funktioner sätter begränsningar på vad som kan göras i framti-
den, en onödig funktion nu kan mycket väl hindra en nödvändig funk-
tion i framtiden. Principen är dock beroende av att programmeraren 
kontinuerligt omdesignar sin kod och håller den i gott skick så att änd-
ringar senare blir enkla att genomföra. Det finns likheter mellan att 
undvika förhastade designlösningar med det mer vedertagna konceptet 
att undvika förhastade prestandaoptimeringar. Bägge ökar belastning-
en för dem som skall lägga till kod senare i projektet. 
 
Principen är kontroversiell som nämndes tidigare och har flera problem 
(Martin 2004). Det första problemet är en uppenbar inkonsekvens mel-
lan namnet på principen och principens betydelse. Att tolka namnet 
bokstavligt skulle innebära att vi aldrig skulle få någonting gjort och 
därför upplevs principen som otydlig och ibland löjlig. Principen ut-
manar det klassiska vattenfallstänket vilket folk kan uppfatta som of-
fensivt och automatiskt inta en defensiv ställning, vilket gör att de för-
kastar det förslag som ges. 
 

Kontroversiell 

2.3 Produktivitet 
Vi kommer att gå igenom två faktorer som direkt påverkar produktivi-
teten hos systemutvecklare. Den första är möjligheten till utveckling av 
kunskap genom feedback så att man får möjligheten att lära sig av de 
misstag man begår. Studier har visat att produktiviteten hos program-
merare kan skilja sig med en faktor av 20:1 (McConnell 2004 s.548). 
Samtidigt som det visar sig att arbetslivserfarenhet inte nödvändigtvis 
har en uppenbar effekt på produktiviteten (McConnell 2004, DeMar-
co1999 s.47). För att omvandla arbetslivserfarenhet till produktivitet 
krävs kontinuerlig feedback som konverterar erfarenheten till kunskap. 
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Den andra faktorn handlar om detaljer kring utförandet av en uppgift 
och hur man kan göra för att förbättra förutsättningarna för dem som 
skall genomföra uppgiften. 
 

2.3.1 Feedback 
Bertrand Russell 1872-1970 (Kunskap 2007) menade att all kunskap 
måste utgå från enkla sinnesförnimmelser. Processen för att omvandla 
dessa sinnesförnimmelser till kunskap kallas feedback och innebär 
ytterst att en person får reda på effekten av sitt handlande. Utan feed-
back kan man inte veta om man gjorde något som var bra eller dåligt. 
Därför är det viktigt att man alltid får se konsekvenserna av ens hand-
lande, för att undvika att göra om samma misstag flera gånger. Syftet 
med feedback är att skapa kunskap och med mer kunskap skapar man 
bättre system.  
 
Inom systemutveckling har feedback diskuterats mycket i samband 
med bland annat fail fast (IEEE 2004) och extreme programming. Bra 
feedback anses vara så viktigt att det är en av de fyra13 ursprungliga 
basvärderingarna i Extreme Programming, vilket kommer att beskrivas 
närmare i nästa kapitel (Beck 2004). Konceptet fail fast bygger på att 
man skall upptäcka fel så fort som möjligt, främst för att man skall 
kunna begränsa felområdet. Man kan se denna begränsning av sökom-
rådet som ett resultat av en förbättrad feedback som gör det lättare för 
utvecklaren att finna sambandet mellan felet och orsaken.  
 

Fail Fast

2.3.2 Distraktioner 
Inom psykologin finns det ett koncept man kallar för flow. Flow är det 
mentala tillstånd en person befinner sig i när han/hon är fullständigt 
fokuserad på en uppgift. Så fokuserad att man är i någon form av eufo-
ri och är knappt medveten om passerande tid i vad man kan likna med 
ett mediterande tillstånd (DeMarco 1999 s.63). Detta är ett tillstånd 
som alla människor har varit i många gånger. När man är i tillståndet är 
man många gånger mer produktiv i arbeten som kräver mentala arbets-
insatser (DeMarco 1999). 
 
Oturligt nog kan man inte automatiskt försätta sig i detta tillstånd utan 
det kräver att man sjunker in i detta tillstånd under en tidsperiod av 
koncentration på uppgiften. Denna tidsperiod kan vara runt 15 minuter 
under vilket man är extra känslig för brott i koncentrationen (DeMarco 
1999). När man är inne i flow riskerar alla avbrott att byta detta till-

                                                 
13 Communication, Simplicity, Feedback och Courage. Senare även Respect. 
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stånd av koncentration vilket gör den produktivitetsmässiga konstan-
den för dessa avbrott hög. 
 
Men avbrott är inte bara skadliga för att de motverkar en persons flow. 
Varje gång man byter uppgift spenderas det alltid tid på att sätta sig in i 
vad den nya uppgiften handlar om. Den information man håller i huvu-
det för att lösa en uppgift måste bytas ut för att lösa en annan. Detta 
skapar extra overhead (Spolsky 2001). Systemutvecklare har en väldigt 
fragmenterad arbetsrytm. Studier har visat att längden på en uppgift för 
systemutvecklare är i genomsnitt tre minuter respektive tolv minuter på 
ett ämne innan det är dags att byta kontext (Microsoft 2006). Man me-
nar att väldigt mycket produktivitet försvinner på grund av att pro-
grammerarna kontinuerligt mentalt måste anpassa sig till nya situatio-
ner. Därför är det viktigt att man fokuserar på att minska distraktioner 
och reducera den oförutsedda komplexitet som detta innebär. 

Fragmenterad 
tillvaro 
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3 Testdriven utveckling 
I detta kapitel kommer en genomgång av vad testdriven utveckling är 
och de byggstenar som gör testdriven utveckling möjligt. Testdriven 
utveckling kommer ursprungligen från extreme programming (Beck 
2004) men är idag en teknik som används av väldigt många olika ut-

ecklingsmetoder. 
 

3.1 

stcase (Hello-
orld) och en test/testmetod (testMultiplication). 

v

Testning 
JUnit14 är de facto ramverket i java för skrivandet av automatiserade 
tester. Nedan är ett exempel som visar ett testfall/te
W
 

import org.junit.Test; 
import static org.junit.Assert.*; 
 
public class HelloWorld 
{ 
 @Test 
 public void testMultiplication() { 
 // testar om 3*2=6: 
 assertEquals (6, 3*2); 
 } 
} 

Källkod 3.1. Kontrollerar att 3 multiplicerat med 2 är 6 i JUnit 4 (ex-
mpel från wikipedia). 

rerat stöd för JUnit och kan få en grafisk presentation av resulta-
t. 

                                                

e
 
Man exekverar testen genom att starta en så kallad ”testrunner” som 
letar upp testmetoder efter ett visst mönster, kör dem och presenterar 
sedan resultatet av testen. De flesta modärna utvecklingsmiljöer15 har 
integ
te
 
Koden som skrivs i tester har ett helt annat syfte och användningsom-
råde än källkod som skriv i en applikation vilket gör att det ofta gäller 
helt andra designprinciper i testfallen. Många av de klassiska design-
principerna är baserade på värderingar som inte är relevanta i testsam-
manhang. Ett exempel är långa metodnamn. Vanligtvis ses detta som 
ett tecken på svag design eftersom det långa namnet gör att raden där 
anropen till metoden sker blir väldigt långa och otydliga. Detta är dock 

 
14 Läs mer om JUnit på http://junit.org/ 
15 Som Eclipse, NetBeans eller IntelliJ IDEA. 
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inget problem i testfallen eftersom man aldrig kommer att anropa me-
toderna manuellt. Anropandet av dessa är bortabstraherat i testrunnern. 
Långa metodnamn i testfall kan till skillnad från i vanlig kod ses som 
positivt eftersom man kan baserat på metodnamnen generera rapporter 
över testerna med verktyg som exempelvis TestDox16. Detta är en av 
anledningarna till att man måste vara uppmärksam på att gamla de-
signprinciper inte alltid gäller för koden i testfallen. Ett hot som kan 
drastiskt minska effekten av att genomföra omfattande testning är att 
svagt designade tester har en tendens att bli sköra. Sköra tester slutar 
ofta att fungera när ändringar sker i applikationen vilket gör att de ofta 
måste underhållas. Designprinciper för testfall är ofta inriktade på att 
kapa mer robusta men ändå flexibla tester. 

erar 
sterna varandra och det är lätt att anpassa testningen efter behov. 

 

3.1.1 

er förutsättningen att de parter den in-
ragerar med fungerar korrekt. 

 

                                                

s
 
Nedan följer en genomgång av de former av testning som är mest rele-
vant för mock objekt och uppsatsens analysdel. De typer av tester som 
inte kommer att tas upp handlar ofta om att verifiera hela systemet som 
exempelvis stresstester, säkerhetstester eller kompabilitetstester. I des-
sa tester lämpar det sig oftast inte att byta ut delar av systemet mot 
mock objekt eftersom man då kommer att testa mock objekten istället 
för systemet. De former av testning som kommer att tas upp handlar 
istället som att verifiera delar av systemet. Testerna är enhetstester 
som testar funktionaliteten hos systemets minsta beståndsdelar. Integ-
rationstester som testar att enheterna fungerar tillsammans och accep-
tanstester som verifierar att systemet hanterar de krav som kunden har 
ställt på systemet. Genom att uttryckligen testa på flera abstraktionsni-
våer (från lägre till högre, unit-integration-acceptans) komplett
te

Olika typer 

Enhetstestning 
Enhetstestning (unit testing) är till för att validera att en enhet kod fun-
gerar som förväntat. En enhet kan vara en metod eller en klass och 
testas i bästa fall helt isolerad från andra felkällor. Detta gör man för 
att begränsa området man söker efter fel som uppstår och för att få en 
hanterbar storlek på testerna. Att isolera testerna har också fördelen att 
man uppenbarar beroenden som finns i koden vilket gör det enklare att 
hantera dessa och om möjligt förbättra designen så att de inte behövs. 
En isolerad unit test arbetar und
te

 
16 Finns tillgänglig på http://agiledox.sourceforge.net/ 
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@Test 
public void shouldNotBeEmptyAfterPush() { 
 //setup 
 Stack stack = new Stack(); 
 
 //kör test 
 stack.push(new Object()); 
 
 //validering 
 assertFalse(stack.isEmpty()); 
}  

Källkod 3.2. Unit testing med JUnit. 
 
Exemplet ovan visar en typisk enhetstest som kontrollerar att en stack 
inte är tom efter det att man har tilldelat den ett objekt. Unit testerna 
används ofta som regressionstester där testerna körs efter varje ändring 
vilket medför att man snabbt kan identifiera fel och korrigera dem. 
Eftersom unit testerna inte blandar in databasen eller externa system är 
dessa snabba att exekvera, vilket gör att de kan köras frekvent. Tester-
na gör att systemet väldigt snabbt talar om när man har introducerat en 
bugg. Snabb upptäckt av fel gör det lättare att korrigera felen eftersom 
man vet vilken kod man nyligen lagt till och har den färskt i minnet. 
Detta gör att tiden för att leta efter fel minskar kraftigt. När en test 
misslyckas bör man så snabbt som möjligt korrigera det fel som upp-
stod för att inte underminera det förtroende som testerna skapar (Link 
2003). 
 
Enhetstester kommer inte att fånga alla fel som kan uppstå i en appli-
kation. Per definition kommer de endast att upptäcka fel som uppstår i 
enheten själv. Man behöver andra tester för att se till att applikationens 
enheter fungerar tillsammans (integrationstester) och för att se till att 
applikationen har den funktionalitet som önskas (acceptanstester). Det-
ta ligger utanför enhetstesternas ansvarsområde och enhetstestning är 
mest effektiv tillsammans med dessa andra testformer. 
 

3.1.2 Integrationstesting 
Interaktionstester gör man för att se till att applikationens olika delar 
fungerar tillsammans (Link 2003). Integrationstester arbetar under för-
utsättningen att de olika enheterna fungerar enskilt och är till för att se 
om enheterna kan fungera som en helhet. Om man misslyckas med att 
hålla unit tester isolerade från andra enheter blir dessa unit tester även 
en form av integration tester. Det är mycket vanligt att man fortsätter 
att kalla dessa tester för unit tester. Man brukar skilja på interna och 
externa integrationstester. Där de externa är till för att testa integratio-
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nen med andra system som exempelvis en databas medan de interna 
integrationstesterna fokuserar den egna strukturen. 
 
Integrationstester skall ej förväxlas med interaktionstester. En interak-
tionstest är ett annat namn för en test med mock objekt eftersom kan 
testar interaktioner. Detta kan jämföras med tillståndsbaserade tester 
som testar tillståndet hos ett objekts instansvariabler. Detta ordval är 
olyckligt och jag kommer att försöka använda andra ord för att beskri-
va användandet av mock objekt så mycket som möjligt. 
 

3.1.3 Acceptanstesting 
Till skillnad från unit testerna och integrationstesterna bör acceptans-
testerna vara skrivna på ett sätt som kunden förstår. Testerna specifice-
rar den funktionalitet som kunden kräver och hur den fungerar. I bästa 
fall skrivs (eller definieras) testerna av kunden själv för att på så sätt 
garantera att kundens perspektiv på systemet säkerställs under utveck-
lingen. 
 
Acceptanstesterna används för att bland annat mäta hur projektet fram-
åtskrider på ett sätt som är enkelt för kunden att förstå. När kunden 
enklare förstår vad som händer i projektet blir det också lättare för 
denne att prioritera och utvärdera kostnaden för att utveckla funktioner 
baserat på den nytta de levererar till verksamheten (Cohn 2004). Ac-
ceptanstesterna är också ett utmärkt styrmedel för utvecklarna. Genom 
att ha en acceptanstest som inte är uppfylld vet utvecklarna hela tiden 
vilket mål de jobbar mot och fokuserar på att skapa källkod som gör att 
acceptanstestet uppfylls. 
 

3.2 Tekniken 
Testdriven utveckling (Test Driven Development/TDD) bygger på att 
man kontinuerligt skriver tester som driver utvecklingen av ett system 
framåt. Kent Beck som populariserade testdriven utveckling som en 
teknik i extreme programming (Beck 2002) definierar två regler. Första 
regeln är att endast lägga till ny funktionalitet när man har en ej upp-
fylld test som beskriver den nya funktionaliteten. Den andra regeln är 
att man skall utföra refactoring17 för att ta bort all duplicerad logik i 
källkoden man kan hitta (Ambler 2007). Detta är helt olikt ”traditio-
nell” utveckling där man skriver testerna först efter det att funktionali-
teten existerar. En annan punkt som skiljer testdriven utveckling från 
traditionell testning är att testerna inte skrivs av en egen avdelning. 

                                                 
17 Omstrukturering av källkod utan att ändra dess beteende. Beskrivs närmare under 
rubrik 3.2.1.  
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Testerna i testdriven utveckling skrivs av alla som arbetar med utveck-
lingen av applikationen. 
 
Det finns flera fördelar med denna metod. En av dessa fördelar är att 
man kan koncentrera sig till hundra procent på att implementera en 
konkret funktion och på så vis utelämna distraktioner som lätt uppstår 
när man inte är helt säker på vad som skall göras. Fokus ligger på ett 
krav åt gången och man får hela tiden feedback när en test misslyckas 
eller när den lyckas. Så länge alla testerna lyckas vet man att de för-
väntningar man har på systemet uppfylls. Där förväntningarna är det 
som är definierat i testerna. Detta ger ett ökat förtroende för att syste-
met fungerar och gör det lättare att fortsätta med nästa steg i utveck-
lingen. Eftersom man alltid skriver tester för den funktionalitet som 
läggs till har man regressionstester som alltid täcker hundra procent av 
systemet.  
 
Testdriven utveckling har en speciell rytm. Utvecklingen går i små 
snabba steg med kontinuerliga rapporter om applikationens tillstånd. 
Först skrivs en test för funktionalitet som inte ännu existerar. Därefter 
lägger man till källkod till dess att testen lyckas varefter koden snyggas 
upp och duplicerad logik tas bort i refactoringsteget (see rubrik 3.2.1). 
När detta är klart börjar man med en ny test och rytmen upprepar sig 
(se figur 3.1). 
 

Skriv en test Kör testen
(fail)

Lägg till
källkod

Kör testen
(success) Refactor

 
Figur 3.1. Den testdrivna rytmen. 

 
När man skriver testerna först är de i praktiken applikationens första 
användare. Testerna reflekterar hur systemet är tänkt att användas och 
gör det lättare att designa ett gränssnitt med utgångspunkt i hur den 
skall användas istället för hur den skall implementeras. Testdriven ut-
veckling ses mer som en designteknik än ett sätt att verifiera att en 
applikation är korrekt (Ambler 2007). 
 

Rytm 

3.2.1 Refactoring 
Refactoring är ett namn för att beskriva processen då man modifierar 
källkod för att stegvis förbättra dess struktur utan att ändra dess funk-
tion. Denna definition populariserades i boken Refactoring (Fowler 
1999) och är idag en fundamental del i testdriven utveckling. Det är ett 
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disciplinerat sätt att förbättra design hos kod som redan skrivits och är 
ett alternativ till vattenfallsmodellens approach där all design sker skilt 
från implementationen. Över tid ändras system genom uppdateringar, 
buggfixar och ad-hoc lösningar som kontinuerligt försämrar källkodens 
kvalité och systemets design. Detta är känt som ruttnande kod (Fowler 
1999) vilket efter tid gör system obrukbara. Genom att kontinuerligt 
göra refactoring av systemet undviker man ruttnande kod och de pro-
blem som följer dåligt designade system. 
 
Refactoring fixar varken buggar eller lägger till ny funktionalitet, utan 
sker ofta precis innan och/eller efter dessa uppgifter och gör dem enk-
lare att genomföra. Systemen blir enklare att förstå och underhålla och 
refactoring jämförs ofta med metaforen att rensa upp sitt skrivbord. Att 
”rensa upp kod” har dock gjorts i flera decennier. Skillnaden vid refac-
toring är att man explicit anger att funktionaliteten inte skall ändras. 
Insikten att det är lättare att arrangera om kod korrekt om man inte 
simultant försöker ändra dess funktionalitet och att det är lättare att 
introducera ny funktionalitet i bra designad kod (Refactor 2007). Defi-
nitionen tillåter också utvecklingsmiljöerna att skapa verktyg för att 
underlätta omdesign genom refactoring.  
 
Indikationer på ruttnande kod kallas ofta code- eller design smell 
(Fowler 1999) och målet med refactoring är ofta att reducera någon av 
dessa indikationer. Duplicerad kod och långa metoder och klasser är 
några av de vanligare indikationerna. I exemplet nedan minskar man 
mängden duplicerad kod. Man måste dock vara medveten om att bara 
för att en ändring kan klassificeras som en refactoring är den inte nöd-
vändigtvis ”bättre” än vad som fanns innan. Flera refactorings kommer 
i par där den ena är motsatsen av den andre som exempelvis Middle 
Man och Remove Middle Man (Fowler 1999). 
 

public void printPerson() { 
 System.out.println("Name:    " + name ); 
 System.out.println("Age:     " + age); 
 System.out.println("Country: " + country); 
}  

Källkod 3.3. Minimalistiskt exempel av duplicerad kod. 
 

Design Smell 
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public void printPerson() { 
 print("Name:    " + name ); 
 print("Age:     " + age); 
 print("Country: " + country ); 
} 
 
private void print(String this) { 
 System.out.println(this); 
}  

Källkod 3.4. Exempel på en extract method refactoring. 
 
Ibland händer det att folk blandar ihop refactoring med omstrukture-
ring. Vid en omstrukturering kan ett system vara nere under flera dagar 
för att tillåta en omdesign. Detta är inte en refactoring eftersom syste-
met inte bibehåller sin funktionalitet under omstruktureringen. Inte 
heller är omstrukturering av ett dokument refactoring. Refactoring är 
en specifik form av omstrukturering och genom att skilja dessa från 
varandra kan vi med bättre precision uttrycka oss (Fowler 2004). 
 

3.2.2 Tester som dokumentation 
Testkoden som skrivs fungerar som ett kontrakt som anger funktionali-
tet som det som testas måste uppfylla. Detta kontrakt visar hur man 
använder sysemet och vilka svar man kan förvänta sig vid användan-
det. Detta kontrakt kan man se som en form av dokumentation. Annan 
dokumentation om systemet som UML18 diagram och flödesscheman 
hålls ofta inte uppdaterade. Vilket minskar dess användningsområde 
och utvecklarnas förtroende för att det som står är korrekt. Tester som 
dokumentation är alltid korrekt (förutsatt att testen inte misslyckas) 
och mycket användbar även om den inte nödvändigtvis är lika ut-
trycksfull som dokumentation med endast ett användningsområde. 
 
 
 

                                                 
18 Unified Modeling Language, används för att rita bland annat klassdiagram och 
sekvensdiagram. 
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4 Mock Objekt 
Begreppet mock objekt introducerades under en extreme programming 
konferens år 200019. Det beskrivs som en teknik för att på ett strukture-
rat sätt skapa fejkade objekt som skall användas vid testning av mjuk-
vara (Endo-Testing 2000). Vid den tiden skrev man ofta mock objekt 
manuellt. Idag är det vanligare att man dynamiskt genererar mock ob-
jekt med bibliotek som är baserade på bland annat Sun Microsystems 

eflection20 eller  paketet21. 

ande att återproducera i ett system som inte använ-
er mock objekt. 

 

R java.lang.instrument
 
Mock objekt är simulerade objekt som på ett kontrollerat sätt imiterar 
ett beteende som är definierat i förväg. Detta beteende kan vara att 
validera parametrar i ett metodandrop, kasta ett exception under vissa 
omständigheter eller att returnera värden från en metod med mera. Alla 
komplicerade klasser har beroenden till andra klasser och genom att 
ersätta dessa beroenden med simulerade objekt kan man kontrollera 
miljön kring en klass som skall testas. Med full kontroll över miljön 
kan man enkelt sätta upp speciella förutsättningar vid testningen som 
annars kan vara svåra att skapa eller återproducera. Exempelvis kan ett 
fel där systemet kastar ett OutOfMemoryException vara omöjligt eller 
onödigt resurskräv
d

Komplext subsystemEnkelt subsystem

System under test

 
Figur 4.1. Svårtestad klass utan några mock object. 

 

                                                 
19 eXtreme Programming – XP2000. Den 21-23 Juni 2000 i Sardinien, Italien. 
20 http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/guide/reflection/index.html 
21 http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/lang/instrument/package-
summary.html 
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Enkelt subsystem

System under test

Mock objekt

 
Figur 4.2: Enkel test med mock objekt. 

 
Som vi ser i figur 4.1 och 4.2 minskar introduktionen av ett mock ob-
jekt komplexiteten i testen. Man kan vara säker på att fel som uppstår 
verkligen uppstår hos det man försöker att testa och inte i det komplexa 
subsystemet. Principen är enkel och tekniken har funnits länge men på 
senare tid har det skapats betydligt bättre förutsättningar för hur man 
skapar och använder mock objekt. 
 
Det finns två övergripande typer av mock objekt där den ena är statiskt 
skrivna där objektet i sig skrivs som en vanlig klass som kompileras 
och körs som ett substitut för ett annat objekt. Denna approach är bra 
för att den gör det enkelt att skapa skräddarsydd testlogik för just det 
här testfallet och har hög flexibilitet. Nackdelen är att det blir extra 
klasser, mer konfiguration och källkod som måste underhållas och kan 
även lättare innehålla fel som förstör testerna. Dessa är de ursprungliga 
mock objekten. 
 
Den andra typen är dynamiska mocks. Dessa är skapta utifrån klassen 
java.lang.reflect.Proxy eller motsvarande och är baserad på 
samma interface som det objekt mocken skall imitera. Dynamiska 
mocks skapas dynamiskt under körning av programmet och har således 
inga egna class filer eller egen källkod som måste underhållas till skill-
nad från statiska mock objekt. Proxyn gör att det går snabbt att skapa 
dessa ersättare och att dom är lätta att underhålla men är delvis begrän-
sade av det bibliotek som skapar eller definierar dem. Dessa begräns-
ningar skiljer sig mellan biblioteken och i utvärderingen kommer vi att 
identifiera några av dessa skillnader. Ibland kallas statiska mocks för 
klassbaserade och dynamiska mocks för objektbaserade. I resten av 
uppsatsen kommer referenser till mock objekt syfta på dynamiska 
mock objekt. 
 
Användandet av dynamiska mock objekt fungerar vanligtvis genom att 
man först skapar ett object, se variabeln mock i källkod 4.1 som är ett 

Statisk mock 

Dynamisk  mock 
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exempel med biblioteket EasyMock. Vanligtvis injicerar22 man denna 
mock i det system som skall testas men i exemplet nedan tittar vi en-
dast på hur själva mocken fungerar. I steg två sätter man upp vilka 
förväntade interaktioner som skall ske mellan systemet och det externa 
beroendet som mock objektet är avsett att ersätta. I detta fall beteendet 
när man lägger till ett objekt i en tom lista. Metoden replay(mock) 
betyder att de förväntade interaktionerna är klara. Sedan går man vida-
re till nästa steg där man exekverar den kod som skall testas och till sist 
verifierar man att resultatet blev som förväntat i steg fyra. Om det sker 
interaktioner under körningen som inte angetts under steg två kommer 
testen omedelbart att stoppas och den felaktiga interaktionen kommer 
att rapporteras. Detta gör att man får feedback om fel så fort de upp-
står, vilket passar väl med fail fast principen. Metoden verify(mock) 
kontrollerar att det inte finns några förväntade interaktioner som ännu 
inte har verkställts. 
 

@Test 
public void shouldReturnTrueWhenAddingObject() { 
 //1. setup 
 Object obj = new Object(); 
 mock = createMock(List.class); 
  
 //2. förväntade interaktioner 
 expect( mock.add(obj) ).andReturn(true); 
 replay(mock); 
  
 //3. kör test 
 boolean result = mock.add(obj); 
  
 //4. verfiera resultat 
 assertTrue(result); 
 verify(mock); 
} 

Källkod 4.1. Ett dynamiskt mock objekt exempel i EasyMock. 
 

4.1 Tillståndsbaserat perspektiv 
Det huvudsakliga syftet med mock objekt var ursprungligen att under-
lätta testning genom att isolera systemet från inblandning från omvärl-
den (Endo-Testing 2000). Idag kan man se mock objekt som antingen 
ett verktyg som löser konkreta problem eller en designteknik. De som 
ser mock objekt som en teknik använder dem betydligt oftare och ser 
testning huvudsakligen som en designaktivitet (Roles 2004). Genom 
att testa interaktioner mellan objekt förbättras strukturen hos applika-
                                                 
22 Läs mer om dependency injection på 
http://www.martinfowler.com/articles/injection.html 
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tionen som konstrueras. Denna syn på mock objekt kallar jag det inter-
aktionsbaserade perspektivet som kommer att presenteras närmare 
under rubriken 4.2. Ser man mock objekt som ett verktyg så har man 
ett tillståndsbaserat perspektiv. Detta innebär att man i testerna före-
drar att verifiera resultat genom att titta på tillstånd istället för vilka 
interaktioner som klasserna gör mellan varandra. Det finns en regel för 
när man använder mock objekt enligt detta perspektiv och den är; an-
vänd riktiga objekt om möjligt och mock objekt om det är omständligt 
att använda riktiga objekt (Fowler 2007).  
 

4.1.1 Gränssnitt till externa system 
I enhetstester uppstår ofta en situation där man testar en klass som är 
beroende av att läsa från filsystemet, en databas eller annat externt 
system. Om en test är beroende av en databas som man inte har full-
ständig kontroll över innebär det att denna brist på kontroll även gäller 
testen. Ifall fel uppstår vet man inte om det är på grund av databasen 
eller det system som testfallet är till för. Om de externa systemen inte 
är tillgängliga innebär det också att testerna misslyckas. 
 
En viktig aspekt i Extreme Programming är att man inte blandar in 
infrastruktur och externa system förrän det är absolut nödvändigt 
(Endo-Testing 2000). Istället skall man skapa ett tunt lager kring, ofta 
kallad en wrapper. Denna wrapper kan ersättas med en mock som 
härmar databasens beteende och enhetstesten blir isolerad från de ex-
terna systemen. Om man vill kontrollera interaktionen mellan databa-
sen och systemet skapar man en integrationstest åt wrappern. Detta 
leder till en bättre kontroll över testerna. Isolerade tester innebär också 
att man skalar bort möjliga distraktionsmoment som de externa syste-
men kan skapa när de exempelvis inte är tillgängliga eller när de skall 
uppgraderas till nästa version och så vidare. 
 
När man använder mock objekt på en klass från ett extern bibliotek får 
många problem med att man behöver veta precis hur klassen beter sig 
eftersom man måste sätta förväntningar på de metodandrop som kom-
mer att ske. Det är enkelt att veta hur ens egna klasser agerar men inte 
lika enkelt att känna till beteende från exempelvis en klass ur Java 
Servlet API23 (Husted 2003). Genom att lägga en wrapper runt de ex-
terna systemen undviker man detta problem. 
 
Automatiska tester kan uppenbarligen inte innefatta en slutanvändare, 
så deras beteende måste man simulera. Istället för att programmera 
musen/tangentbordet till ett visst beteende gör man även här ett tunt 

Wrapper 

Användare 

                                                 
23 http://java.sun.com/products/servlet/ 
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lager runt användargränssnitten. Med detta lager kan man med mock 
objekt simulera en användare på samma sätt som rekommenderas vid 
hantering av andra externa system (Endo-Testing 2000). Andra bete-
enden som är svåra att reproducera kan vara exceptions som exempel-
vis minnes- eller nätverksfel. 
 

4.1.2 Komplex konstruktion 
När man måste skapa komplexa konstruktioner för att kunna testa sy-
stemet är det ett problem. Ofta krävs det en hel del setup för att man 
skall kunna genomföra en test. Lös koppling mellan objekt och mock 
objekt bidrar till att man behöver mindre setup och kan ignorera sådant 
som inte är relevant för testen. När det krävs mycket arbete för att sätta 
upp testmiljön ökar risken att något logiskt fel uppstår och man gör 
även att testen blir mindre överskådlig. Testfall är effektivast om de 
kommunicerar sitt syfte till läsaren så tydligt som möjligt och tar bort 
allt som inte är relevant för det som skall testas (Endo-Testing 2000). 
 

@Before 
public void fixture() { 
 Subsystem subsystem = new Subsystem(parameter1, 
       
parameter2, true, null); 
 Complex dependency = new Complex(subsystem)); 
 System systemUnderTest = new System(dependency); 
} 

Källkod 4.2. Komplex konstruktion. 
 

@Before 
public void fixture() { 
 Complex depdendency = mock(Complext.class); 
 System systemUnderTest = new System(dependency); 
} 

Källkod 4.3. Komplex konstruktion ersatt med mock. 
 
Även tester med mock objekt kan få en alltför komplex setup. Ett var-
ningstecken man kan hålla utkik efter är att om ett mock objekt anropar 
andra mock objekt så finns det sannolikt missplacerade eller för många 
ansvarsområden i den klass som testas (Endo-Testing 2000). 
 

4.1.3 Nondeterministiskt beteende 
System som är beroende av komponenter med nondeterministiskt bete-
ende har alltid varit ett problem att testa. Ett bra exempel är ett system 
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vars beteende är beroende av ett slumptal eller vilken tid på dygnet det 
är. Detta kan man undvika genom att göra en fabrik (Gamma 1995 
s.87-96) som förser systemet med den aktuella tiden. Fabriken kan 
bytas ut mot ett mock objekt som förser systemet med förutbestämda 
tidpunkter. Vilket resulterar i ett system som är enkelt att testa (Endo-
Testing 2000). 
 

4.1.4 Långsamma beroenden 
I större applikationer blir ofta builden24 långsam, Martin Fowler har 
funnit att flaskhalsen ofta sitter i systemtesterna (Fowler 2006). Detta 
beror på att man ofta har onödigt många tester som är beroende av ex-
terna resurser som exempelvis en databas. I en test som skall verifiera 
en del av systemet är inte databasen är relevant. Genom att dela upp 
tester i unit tester och integrationstester behöver man inte köra de lång-
samma integrationstesterna mer än nödvändigt. Detta kan minska tiden 
att genomföra en build från timmar till enstaka minuter för stora sy-
stem. 
 

4.1.5 Data som normalt sätt inte är tillgänglig 
Ibland behöver man veta hur eller i vilken ordning olika externa objekt 
kontaktas (IEEE 2002). Det kan röra sig om att man kontrollerar att en 
databaskoppling alltid öppnas innan den stängs eller något liknande. 
Att använda mock objekt kan också leda till att man inte behöver skapa 
getters25 i systemet vars enda uppgift är att förse testen med data som 
den behöver för att verifiera en funktion. Vanligtvis skapar man meto-
der som blottar det interna tillståndet i objekten. Med mock objekt kan 
man bevara inkapslingen av dessa objekt (Endo-Testing 2000). 
 

4.2 Interaktionsbaserat perspektiv 
Syftet med det här perspektivet är att man fokuserar på vad objekt sä-
ger till varandra istället för hur dess tillstånd ändras. Tekniken skapa-
des efter ett försök (Freeman 2004) att skapa en applikation utan att 
använda ”getters”. Resultatet blev en väldigt ren och flexibel källkod. 
Problemet var att källkoden blev väldigt ovanlig jämfört med alla 
andras källkod som är infekterad av Java Beans26 och dot-net properti-
es27 som motverkar syftet med objektorienterad kod (det vill säga in-
                                                 
24 Testningen, sammansättningen och kompileringen av systemet. 
25 En metod som endast är till för att hämta data om ett objekt. 
26 Ett object bestående av getters och setters. Läs mer på 
http://java.sun.com/products/javabeans/ 
27 En hybrid mellan ett datafält och en metod som används för hanterandet av getters 
och setters. 
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kapsling och messaging, Freeman 2004). Man menar att namnet mock 
objekt är olyckligt och att det egentligen är en teknik för att identifiera 
typer i ett system baserat på de roller olika objekt spelar, vilket innebär 
att man förbättrar designen i systemet (Roles 2004). 
 

4.2.1 Interface discovery 
Interface discovery betyder att man använder sig av mock objekt som 
ett verktyg för att ”upptäcka” hur ett interface bör se ut. Genom att 
testa alla klasser isolerade från sin omgivning tvingar man utvecklaren 
att tänka igenom de interaktioner klassen har med andra objekt och 
abstraktioner. Man kan kalla det en kontrollerad form av evolutionär 
design, som leder till ett interface som inte är mer komplext än nöd-
vändigt (Roles 2004). 
 

We use Mock Objects to let us write the code under test as if it 
had everything it needs from its environment. This process shows 
us what an object's environment should be so we can then 
provide it. 
 Roles, 2004 

 
Utgångsläget är att man skriver en acceptanstest på en hög abstrak-
tionsnivå där alla beroenden ersätts med mock objekt. För varje ny 
funktion vi vill lägga till i systemet skriver vi nya testmetoder och låter 
mock objekten simulera det beteende systemet behöver från sin om-
givning. 
 

Acceptanstest Acceptanstest

Klass A + UnitTest Klass A + UnitTest

Mock B Klass B + UnitTest Mock CMock C

Mock EMock D
 

Figur 4.3. Behoven i klass A utgör kraven för klass B och C. 
 
Varje mock objekt blir en prototyp som beskriver vad som kommer att 
krävas från det objekt som den simulerar. Ur prototyperna kan man 
senare successivt skapa sig en kravbild över vad som kommer att krä-
vas vid implementationen av ett objekt i taget. För varje prototyp som 
skall ersättas skapar man en enhetstest. I denna nya testklass skapar 

I praktiken 
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man en mock för alla beroenden som finns på dess omgivning på 
samma sätt som i acceptanstesten. När man har implementerat ett ob-
jekt kan man låta den ersätta en mock i acceptanstesten. Om det nya 
objektet har några krav från sin omgivning anger man detta i accep-
tanstesten och går vidare med utvecklingen. Till slut har man ett färdigt 
system som är helt baserat på riktiga behov från acceptanstesten. 
(Endo-Testing 2000, Roles 2004) 
 
Eftersom beteendet i mock objekten är enkelt att simulera behöver man 
inte distraheras med att skapa nya klasser för de olika beroendena och 
programmerarens flow avbryts inte i onödan. Det är också ett utmärkt 
hjälpmedel för att hålla sig fokuserad på uppgiften man försöker att 
lösa genom att skärma bort behovet av att följa upp sidospår. 
 

For each new feature, we write a unit test that uses Mock 
Objects to simulate the behaviour that our target object needs 
from its environment; each Mock Object is a hypothesis of what 
the real code will eventually do. 
 Endo-Testing 2000 

 
Utveckling på detta sätt blir som en guide för att upptäcka vilka tjäns-
ter som ett objekt behöver till skillnad från vilka tjänster objekt till-
handahåller (Roles 2004). Detta är viktigt eftersom det innebär att vi 
inte behöver basera implementationen på funktioner som vi gissar att 
folk kommer att behöva i framtiden, vilket innebär att vi följer YAGNI 
principen (rubrik 3.2.4). Naturliga konsekvenser av detta är att man får 
färre överdesignade klasser och istället små fokuserade klasser med få 
olika tillstånd. Med färre kombinationer av olika tillstånd i objekt blir 
testfallen mindre och hanteringen av multipla trådar lättare. 
 
Resultatet blir ett system där varje interaktion mellan objekten är väl 
övervägda och där varje objekt har en väl definierad roll. Fowler kallar 
dessa roller för role interfaces (Role Interfaces 2006) vilka han före-
drar framför de klassiska interfacen (header interfaces) som beskriver 
de funktioner som en klass erbjuder. Ett krav för detta utvecklingssätt 
är att det är mycket enkelt att skapa mock objekt eftersom frekvensen 
av användandet är så hög. Metoden liknar den traditionella top-down 
utveckling och är enligt författarna av pappret Mock Roles, not Objects 
(Roles 2004) den största fördelen med att använda mock objekt. 
 

Stärker flow 

Role Interfaces 

4.2.2 Upptäcka designmissar 
Genom att använda mock objekt förstärker man vissa typer av indika-
tioner på att det finns problem med designen i koden man testar. Om 
man exempelvis får för mycket mock setup i början av varje test är det 
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en stark indikation till att klassen man testar har för många ansvarsom-
råden (single responsibility principle). Det kan också vara så att klas-
sen känner till för mycket om de objekt den interagerar med (law of 
demeter) om man exempelvis måste konfigurera mocksen att returnera 
andra mocks. Mocks driver programmeraren att följa goda programme-
ringsprinciper utan en explicit policy att göra så (Endo-Testing 2004). 
Behovet av att exponera intern struktur minskar och inkapslingen ökar. 
Om folk däremot inte är intresserade av att refactora källkoden kan 
testerna bli tungrodda och onödigt stora. Att vara beredd att omdesigna 
koden är mycket viktigt för testdriven utveckling med mock objekt och 
detta är en av de vanligare anledningarna till att folk inte använder 
mock objekt som ett designverktyg. (Roles 2004) 
 

Our experience is that mock-based tests quickly become too 
complicated when the system design is weak. The use of mock 
objects amplifies problems such as tight coupling and 
misallocated responsibilities. One response to such difficulties is 
to stop using Mock Objects, but we believe that it is better to use 
this as a motivator for improving the design. 
 Roles 2004 

 

4.2.3 En väg till bättre testfall 
Användandet av mock objects bidrar till tester som är isolerade från 
externa potentiella felkällor vilket i sin tur gör testerna mer skalbara 
och får bättre prestanda. Möjligheten att variera detaljrikedomen i vali-
deringen av interaktionerna och fokuseringen på kommandon som 
skickas mellan objekt leder till tester som inte är sköra. Sköra tester 
rapporterar ofta fel när en icke relevant ändring i systemet har skett 
vilket är ett vanligt problem. Fel rapporteras så fort en förväntad inter-
aktion blir felaktig vilket leder till att man enkelt kan binda ihop felet 
med orsaken. Detta ger snabb feedback och minskar tiden för debug-
ging (Endo-Testing 2000). 
 

4.3 Regler & förutsättningar 
Det finns ett antal regler för hur man använder mock objekt i det inter-
aktionsbaserade perspektivet. Regler som gäller vid skapandet av klas-
siska testfall som att inte lägga till logik i testkoden gäller även för 
mock objekt. Men förutom dessa regler finns det ett antal nya som är 
specifika för mock objekt. Några av dessa borde kanske kallas förut-
sättningar för att uppnå fördelar som finns med interaktionsperspekti-
vet och interface discovery och dessa kommer att presenteras nedan. 
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4.3.1 Fejka enbart klasser du äger 
Detta påstående kan kännas onaturligt med tanke på de klassiska an-
vändningstillfällena. Att mocka klasser från externa bibliotek är vanligt 
förekommande, men faktum är att mock objekt är mindre intressanta 
för att mocka objekt från en tredje part än vad som många tror (Roles 
2004). Med synen på mock objekt som en designteknik är det logiskt 
att endast mock klasser vars design kan ändras. Därför bör man skriva 
tunna wrappers som utgör ett interface mot vad applikationen behöver 
från den tredje parten (Roles 2004). Utseendet på detta interface är 
baserat på de krav som finns på det externa systemet. På detta sätt får 
man en tydlig punkt där kommunikation sker med det externa systemet 
vilket går att ha full kontroll över. Testerna blir också mindre sårbara 
för ändringar i en tredje parts källkod och dess interna struktur. Finns 
det krav på att testa interaktionerna med ett externt system skrivs sepa-
rata integrationstester för detta ändamål. 
 

4.3.2 Fejka inte klasser utan beroenden 
Ett vanligt fel folk gör när de börjar använda mock objekt är att de 
använder dem urskiljningslöst. Syftet med mock objekt är att verifiera 
interaktioner mellan objekt, om objekten är utan beroenden till andra 
objekt finns det ingen uppenbar anledning till att mocka dem. Enkla 
datastrukturer eller värde objekt (Evans 2003) är exempel på objekt 
som det inte är motiverat att mocka. För dessa är det fullt tillräckligt att 
enbart verifiera värdena som returneras från objektets metoder (Free-
man 2006). 
 

If an object has no relationships to other objects in the system, it 
does not need to be tested with mock objects. 
 Roles 2004 

 

4.3.3 Beskriv avsikten med testen 
Syftet med att mocka ett objekt skall vara uppenbart i en test. Detta är 
viktigt för att man skall klara av att förstå konsekvenserna av ändring-
ar. Tester kommer liksom all annan källkod att uppdateras med tiden 
när nya krav införs etc. När dessa ändringar sker är det viktigt att test-
fallen fortsätter att fungera korrekt så länge den funktion de testar fun-
gerar korrekt. Tester som misslyckas när en programmerare gör änd-
ringar som är orelaterade till testen kallas sköra (brittle). Detta händer 
ofta på grund av att testerna är överspecificerade. 
 
Överspecificeringen uppstår ofta på grund av att man har riktat in sig 
på att kontrollera detaljer på en artefakt i testen istället för att kontrol-
lera ett visst beteende hos ett objekt (Roles 2004). Detta resulterar i att 

Överspecificering 
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testerna motverkar ändringar i systemet och refactoring vilket är mot-
satsen till dess syfte. Man motverkar överspecificerande genom att 
endast ange det som är relevant och ingenting annat. Detta gör man 
med mock objekt exempelvis genom att slappna av kontrollen av pa-
rametrar som förväntas ske under en test (se källkod 4.4). Eller att göra 
query-metoder28 till stubs29 istället för mocks (se källkod 4.5). 
 

// från 
mock.expects(once()).method("getSomething") 
 .with(eq("key value")).will(returnValue(something)); 
 
// till 
mock.expects(atLeastOnce()).method("getSomething") 
 .with(ANYTHING).will(returnValue(something)); 

Källkod 4.4. Slappna av parameterkollen i jMock. 
 

// från 
mock.expects(atLeastOnce()).method("getSomething") 
 .with(ANYTHING).will(returnValue(something)); 
 
// till 
mock.stubs().method("getSomething") 
 .will(returnValue(something)); 

Källkod 4.5. Ersätt expectation med stub. 
 
Det viktiga är att man specificerar just det som är relevant för testen.  
Detta innebär också att man skall vara tydlig med att ange vad som inte 
skall hända i en test (källkod 4.6). Att explicit ange att en metod inte 
skall anropas skiljer sig från att undvika att metoden anges. Detta med-
för att man kommunicerar att anrop till den metoden det har en bety-
delse för problemdomänen som inte är önskvärd. Att undvika överspe-
cificering skall leda till flexibla tester som möjliggör en evolutionär 
utveckling av systemet. (Roles 2004) 
 

mock.expects(never()).method("getSomething"); 

Källkod 4.6. En metod som aldrig förväntas att anropas i denna test. 
 

                                                 
28 En metod som hämtar data från ett objekt utan att ändra objektets tillstånd. Liknar 
getters men namnen används vid olika tillfällen. 
29 En stub är en variant av en mock som inte utför någon validering av parametrar, 
frekvens av anrop och motsvarande. 
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4.3.4 Undvik metoder som bara hämtar data 
Getter-metoder ökar beroenden mellan objekt. En naturlig följd av 
klasser med många getters är kod som bryter mot Law of Demeter (Ro-
les 2004). Getters låter också ansvaret för operationer hamnar i fel 
klasser som inte har någon uppenbar koppling till det data de opererar 
på. Försök att endast mocka klasser som har direkt kontakt med syste-
met som skall testas, undvik mock objekt som returnerar andra mock 
objekt. 
 

4.3.5 Använd flera lager av tester 
När man skapar enhetstester som är helt isolerad från sin omgivning är 
det extra viktigt att man har flera lager av tester som testar olika detalj-
nivåer hos systemet. Detta är vanligt att folk som börjar med att an-
vända interaktionsperspektivet slutar att använda acceptanstester och 
integrationstester som ser till att systemet hänger samman. Detta är 
sannolikt på grund av att de tillståndsbaserade tester de skrev innan 
fyllde flera olika roller (enhetstester och integrationstester). När man 
ersätter detta med mock baserade enhetstester måste man lägga till 
andra tester för kontrollen på integrations och/eller acceptansnivån. 
 
Att använda sig av flera lager med olika detaljrikedom ger även andra 
fördelar. Man kan exempelvis anpassa intensiviteten i testningen efter 
de behov som finns på modulen man testar. På så vis kan man enkelt 
utöka testningen vid integrationssvårigheter, publika gränssnitt 
och/eller andra problemområden där extra testning kan vara använd-
bart. 
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Del 3 
The problems we see in yesterday's code are not bad news about 
where we were then; they're good news about where we are now. 
 Ron Jeffries 

Genomförande 
Denna del behandlar genomförandet av själva studien. Delen startar 
med en förberedelse av utvärderingen i kapitel 5. Innehållet i kapitlet 
består av en kategorisering och urval av ett antal studieobjekt samt en 
definiering av ett antal kriterier. Dessa skall användas i utvärderingen 
som sker i kapitel 6. Delen avlutas med en presentation av resultatet 
från utvärderingen i kapitel 7. 
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5 Förberedelser 
Först kommer en kategorisering av olika typer av mock objekt biblio-
teken att genomföras. Därefter sker det baserat på denna kategorisering 
ett urval av de studieobjekt som kommer att granskas i utvärderingen. 
Detta urval baseras på interaktionsperspektivet och den teoretiska refe-
rensramen. Med referensramen som utgångspunkt kommer ett antal 
riterier att definieras som lägger grunden för uppsatsens analys.  

 

5.1 

objekt i interaktionsperspektivet kom-
er att framgå i utvärderingen. 

 

5.1.1 

örväntar sig att de in-
raktioner man spelat in skall upprepa sig. 

r att de förväntade interaktionerna har 
träffat vid verify metoden. 

 

k

Kategorisering av bibliotek 
Efter att ha studerar ett antal mock objekt bibliotek kan man finna ett 
antal gemensamma nämnare för de arkitekturer som biblioteken bygger 
på. Det som skiljer de olika arkitekturerna från varandra är hur de kon-
struerar mock objekt samt sätter dess förväntade interaktioner och 
eventuell respons. Alla stilarna har sina för- och nackdelar, hur dessa 
påverkar användandet av mock 
m

Record & Playback stilen 
Record & Playback stilen bygger på att man skapar en mock som man 
använder för att ”spela in” anrop som man förväntar sig att skall ske 
när testen körs. När man spelat in de anrop man förväntar sig växlar 
man till ett playbackläge där mock objektet nu f
te
 
Källkod 5.1 är en test som skall verifiera att en run metod anropas för 
alla delsystem i ett visst program när metoden runAllSubsystems 
körs. Vi skapar ett mock objekt som imiterar ett delsystem och förser 
programmet med den. Därefter startar vi testen genom att anropa ru-
nAllSubsystems och verifiera
in
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@Test 
public void testSomething() { 
 // 1. setup 
 Subsystem mock = mock(Subsystem.class); 
 Program program = new Program(); 
 program.addSubsytem(mock); 
  
 örväntningar // 2. sätt f
 mock.run(); 
  
 layback // 3. starta p
 replay(mock); 
  
 // 4. genomför test 
 program.runAllSubsystems(); 
  
 // 5. verifiera förväntningar 
 verify(mock); 
} 

Källkod 5.1. Ett EasyMock exempel på en Record & Playback API. 
 
Kritik mot record & playback stilen riktas ofta mot att det är enkelt att 
överspecificera förväntade interaktioner. Detta sker eftersom det skick-
as med ”riktiga” parametrar vid inspelningen av anropen. Vad dessa 
parametrar innehåller är ofta inte relevanta för testerna men de matchas 
ändå vid valideringen av testen. Detta leder också till att många tester 
upplevs innehålla redundant information när koden för att sätta upp 
förväntningarna och koden för att exekvera systemet blir nästan lika-
dana. Man vill undvika att skapa överspecificerade tester då det ofta 
leder till att testerna misslyckas vid icke relevanta ändringar i systemet. 
Hur biblioteken löser dessa problem varierar. 
 

5.1.2 Specifikationsstilen 
Den här stilen går ut på att man bygger in ett domänspecifikt språk (se 
kapitel 2.1.3) i mock objekt biblioteket. Detta språk beskriver hur man 
sätter upp förväntningar på den kommunikation som sker mellan mock 
objektet och systemet. Den stora skillnaden gentemot Record & Play-
back stilen är att specifikationsstilen ger utrymme för mer flexibilitet 
på bekostnad av att använda strängar för att ange metoder.  
 
I exemplet nedan ser vi hur specifikationsstilen skiljer sig från Record 
& Playback stilen. Den förväntade interaktionen sätts upp med betyd-
ligt fler ord men har också fördelen av att den är de olika delarna som 
once() eller withNoArguments() kan ändras eller ibland utelämnas 
efter behov. 
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@Test 
public void testSomething() { 
 // 1. setup 
 Subsystem mock = mock(Subsystem.class); 
 Program program = new Program(); 
 program.addSubsytem((Subsystem)mock.proxy()); 
  
 // 2. sätt förväntningar 
 mocklist.expects(once()). 
  method("add").withNoArguments(); 
  
 // 3. genomför test 
 program.runAllSubsystems(); 
  
 // 4. verifiera förväntningar 
 verify(mock); 
} 

Källkod 5.2. jMock exempel på specifkationsstilen. 
 
Med den här metoden får man mer utrymme för att specificera exakt 
vad som är viktigt att parametrarna kontrolleras emot. På detta vis 
undviker man flera av de problem som fanns med Record & Playback. 
Användandet av strängar för att ange metoder kan dock leda till fel-
skrivningar och minskad stöd för bland annat kodkomplettering (code 
completion) och refactoring i vissa utvecklingsmiljöer. Stilen kan även 
vara väldigt mångordig vilket kan upplevas som en nackdel. 
 

5.1.3 Loggande bibliotek 
Den största fördelen den här stilen har gentemot de två ovanstående är 
att man inte bryter mot xUnits30 de facto standard av hur man struktu-
rerar testmetoderna. De andra stilarna följer sig av sekvensen; setup, 
sätt förväntningar, exekvera testen, verifiera interaktionerna. De 
loggande biblioteken följer istället sekvensen; setup, exekvering av 
test, assert. Fördelen med detta är att tester med mock objekt mer lik-
nar de utan, nackdelen är att man frångår principen fail fast då man 
tidigast kan upptäcka felen i verifieringen. Enklare testfall är väldigt 
smidiga att skriva i den här stilen men när mocken behöver returnera 
olika svar eller kasta fel blir den här stilen mindre intuitiv. Loggande 
bibliotek lider också av problemet att den måste ange metoder i sträng-
ar vilket medför samma nackdelar som i specifikationsstilen. 
 

                                                 
30 En familj av ramverk för enhetstestning inklusive JUnit och NUnit med flera. 
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@Test 
public void testSomething() { 
 // 1. setup 
 Subsystem mock = mock(Subsystem.class); 
 Program program = new Program(); 
 program.addSubsytem((Subsystem)mock.mockTarget()); 
  
 // 2. genomför test
 program.runAllSubsystems(); 
  
 tioner // 3. verifiera interak
 mock.assertDid("run"); 
} 

Källkod 5.3. TurtleMock exempel på ett interaktionsloggande API. 
 

5.1.4 Källkodsgenererande bibliotek 
De tidigare mock objekt biblioteken byggde på konceptet av att man 
har verktyg som genererar källkod för de fejkade objekt man vill an-
vända sig av. MockCreator och MockMaker är bra exempel på denna 
typ av bibliotek (Creator 2007, Maker 2007). Detta skapade mycket 
källkod och/eller konfiguration som måste underhållas. Med modärna-
re verktyg kan man undvika denna merkostnad. På grund av detta an-
vänds inte dessa bibliotek lika omfattande som tidigare. 
  

5.1.5 Övriga 
Det finns en hel del övriga mindre använda stilar för att skapa mock 
objekt. Några manipulerar java-bitkoden som exempelvis JMockit, 
som trots sitt namn inte har något med jMock att göra (JMockit 2007). 
Detta tillåter programmeraren att skriva om konkreta metoder i ett ob-
jekt oavsett om det är statiska eller final31 deklarerade. Dessa bibliotek 
är såpass olika varandra att jag inte vill klassificera dem som egna ka-
tegorier. 
 

5.2 Urval av bibliotek 
Jag kommer att titta på bibliotek som är skapade för java plattformen. 
Java är en bra representant för de statiskt typade programmeringssprå-
ken och även det språk där dagens dynamiska mock objekt först blev 
populärt i en större skala (Endo-Testing 2000). Det finns en del intres-
santa mock object implementationer i de dynamiskt typade program-
meringsspråken som Ruby eller Smalltalk. Dessa språk har färre 
syntaktiska begränsningar vilken lämpar sig väl vid skapandet av dy-
                                                 
31 Vilket betyder att de inte skall kunna omdefinieras. 
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namiska mock objekt men på grund av tidsbegränsning kommer jag 
inte att titta närmare på dem. 
 
I den här undersökningen kommer jag endast att titta närmare på bibli-
otek med öppen källkod. Med access till källkoden kan jag lättare ana-
lysera vad som skiljer sig mellan implementationerna och få tillgång 
till mer detaljerad information. De kommersiella mock objekt bibliote-
ken jag har kommit i kontakt med har alla varit baserade på dot-Net 
plattformen vilket jag ändå inte kommer att titta närmare på. Jag kom-
mer också att ställa krav på att det finns en tydligt definierad licens och 
en etablerad hemsida vilket innebär att jag inte kommer att granska 
några lösningar som enbart består av ett jar-pack32 från sourceforge33.  
 
Utvärderingen kommer att baseras på interaktionstestarnas perspektiv. 
Därför är det viktigt att jag väljer ut de bibliotek som är mest sannolikt 
att interaktionstestarna skulle använda. Detta ställer krav på att biblio-
teket skall bygga på dynamiska mock objekt som enkelt kan genereras 
”on the fly” vid körning av testerna. Med detta krav utesluts kategori-
erna av källkodsgenererande och övriga bibliotek. Källkodsgenereran-
de bibliotek har dessutom granskats tidigare (Mockery 2002) och att ta 
med dem i analysen tillför ingenting. Jag är då ute efter en representant 
från vardera av de tre kvarstående kategorierna. Men de loggande bib-
lioteken som jag hittat i java uppfyller inte kravet att vara tillräckligt 
etablerade. Baserat på de kraven jag satt upp valdes slutligen jMock 
och EasyMock som är representativa för record and playback, respek-
tive specification stilarna. Motivering till valet och en kort beskrivning 
av biblioteket följer nedan. 
 

Öppen källkod 

5.2.1 jMock v1.1.0 
Detta är biblioteket som de som dokumenterat interaktionsperspektivet 
själva har varit med och skapat (jMock 2007). Därför är det enligt mig 
en självklarhet att ta med detta bibliotek i utvärderingen. Biblioteket 
passar mycket väl som en representant för specifikationsstilen då för-
fattarna till biblioteket bland annat har skrivit ett papper om hur man 
utvecklar domänspecifika språk i java (Evolving 2006). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Ett jar-pack är en vanlig distributionsform för java program. 
33 En välkänd host för open source project (http://sourceforge.net/) 
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5.2.2 EasyMock v2.2 
EasyMock valdes för att det var det först etablerade javabiblioteket 
som använde sig av record & playback stilen (EasyMock 2002). Bibli-
oteket använder java.lang.reflect.Proxy som motor i inspelandet 
av interaktioner och är en bra representant för den här record & play-
back stilen (EasyMock 2007). 
 

5.3 Kriterier 
För att göra en objektiv utvärdering kommer jag att definiera ett antal 
kriterier som kommer att användas i utvärderingen. Kriterierna är base-
rade på koncept från den teoretiska referensramen och de värderingar 
som finns i det interaktionsbaserade perspektivet. I utvärderingen gås 
varje kriterium igenom för ett antal källkodsexempel som visar funk-
tionaliteten för de olika biblioteken. Baserat på kriterierna identifieras 
intressanta områden hos biblioteken som analyseras och avslutningsvis 
diskuteras. 
 

5.3.1 Skall ha ett minimalistiskt interface 
Identifiera vad som uttrycks för att kontrollera den oförutsedda kom-
plexiteten vid användandet av biblioteket. Saker som inte är nödvändi-
ga eller som bör kunna abstraheras bort av biblioteket kommer att 
identifieras och senare diskuteras. Biblioteken skall inte göra det enkelt 
att introducera fel eller onödig komplexitet i testerna. Punktlistan ned-
an beskriver de delar jag kommer att titta extra nära på. 
 

• Identifiera onödig/oförutsedd komplexitet. 
• Möjliga felkällor, platser där det är sannolikt att fel kan uppstå. 
• Titta efter redundans och excess. 
• Standardvärden, möjlighet att utelämna ej relevanta saker. 

 
Mock objekt är ett hjälpmedel som ytterst är till för att underlätta ut-
vecklandet av mjukvara. Det är därför viktigt att användandet inte ska-
par mer problem än det löser. Varje gång biblioteket är ivägen för ut-
vecklaren tar det direkt från den förtjänst man fick när man valde att 
använda verktyget. Vilket gör det viktigt att minska möjligheten för att 
friktion skall uppstå vid användandet. Biblioteken skall medverka till 
att koden blir så simpel som möjligt och förtydligar det bakomliggande 
problemet, det vill säga dess fundamentala komplexitet (se rubrik 
2.1.1). 
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5.3.2 Skall förmedla syftet med testen 
På samma sätt som det är viktigt att veta vad som uttrycks är det viktigt 
att titta på hur saker uttrycks. Jag kommer att identifiera de områden 
där den fundamentala komplexiteten och problemdomänen framhävs 
eller där de saknas. Detta kan vara att någonting uttrycks på ett icke 
intuitivt sätt eller som inte har någon betydelse för problemdomänen. 
Ett intuitivt bibliotek är lätt att komma igång med och har mycket 
funktionalitet som kan användas utan att först behöva kollas upp i ma-
nualen. Följande punkter kommer jag att titta extra noga på. 
 

• Att det som står har en betydelse i problemdomänen. 
• Att testfallen kan läsas som en form av en specifikation på ett 

visst beteende. 
• Identifiera överspecificering och underspecificering. Dessa kan 

leda till oväntat/oönskat beteende i testerna. 
• Att saker uttrycks på ett intuitivt, konsekvent och uttrycksfullt 

sätt. 
 

5.3.3 Skall ge informativ feedback 
Mock objekt används för att verifiera interaktioner mellan objekt. När 
det sker interaktioner som inte är förväntade är det viktigt att mock 
objekt biblioteket ger bra feedback. Jag kommer att titta på felmedde-
landen men även andra former av feedback. 
 

• Jämförelse i felmeddelandena mellan det som verkligen sker 
och det man förväntat sig skall ske. 

• Referens till vart i källkoden felet uppstod. 
• Fel skall rapporteras så fort de uppstår (fail fast). 
• Tydligheten i felmeddelandet. 

 

5.3.4 Skall stödja funktioner i utvecklingsmiljöer 
För att kunna användas utan friktion bör biblioteken ha stöd för vissa 
funktioner i utvecklingsmiljöer (Eclipse 2007, NetBeans 2007, IDEA 
2007). Detta kan vara funktioner som kodkomplettering (code comple-
tion) eller den refactoring support som ofta är inbyggd i utvecklings-
miljöerna. Följande punkter kommer jag att titta närmare på. 
 

• Fungerande kodkomplettering 
• Stöd för rename method refactoring (Fowler 1999). 
• Generellt stöd för refactoring. 
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5.3.5 Skall ha få begränsande egenheter 
Det här kriteriet är till för att identifiera icke syntaxrelaterade områden 
i biblioteken som kan ha negativa påverkningar på användandet av 
biblioteket. Dessa egenheter kan vara, men är inte begränsade till föl-
jande punkter. 
 

• Beroenden till andra bibliotek 
• Resursutnyttjande 
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6 Utvärdering 
Utvärderingen kommer att genomföras som en serie exempel vilka 
visar hur biblioteken används. För att sätta dessa exempel i ett sam-
manhang kommer jag att beskriva ett fiktivtsystem som kommer att 
återkomma i exempelserien. Detta system utgörs av mjukvaran för en 
säkerhetsdörr som behöver ta in en korrekt passerkod för att öppnas 

ligt klassdiagrammet i figur 6.1. en
  

<< SecurityService >>

  boolean : check(code)
  void : enable()

SecurityDoor

  boolean : open(code)

 
Figur 6.1. Klassdiagram över exempelsystemet. 

ill att man måste ha en passerkod för att 
omma in på campus nattetid. 

 
Interfacet SercurityService kommer att användas som mall för ex-
emplens mock objek. Servicen är den del av systemet som antingen 
godkänner eller förkastar den passerkod som användaren skriver in när 
han/hon försöker öppna en säkerhetsdörr. Detta skulle exempelvis 
kunna vara ett system som ser t
k
 

interface SecurityService { 
 boolean check(String code); 
 void enable(); 
} 

Källkod 6.1. SercurityService interface definitionen. 
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public class SecurityDoor { 
 private SecurityService service; 
  
 //konstruktorbaserad dependency injection 
 //förser dörren med en SecurityService 
 SecurityDoor(SecurityService service) { 
  this.service = service; 
 } 
 
 public boolean open(String code) { 
  return service.check(code); 
 } 
} 

Källkod 6.2. SercurityDoor klassen. 
 
För att göra utvärderingen mer hanterlig har jag valt att dela upp utvär-
deringen i tre delar. Varje exempel som analyseras blir då inte lika 
stort vilket gör det lättare att fokusera på det som är viktigt i exemplet. 
Första delen är bibliotekens livscykel, den andra verifieringen av inter-
aktioner och den sista simuleringen av beteende. 
 

6.1 Livscykeln 
Denna del handlar om hur testfallen påverkas och vilken overhead som 
skapas för att man skall kunna använda mock objekten. Biblioteken 
skiljer sig på ett antal punkter i sin livscykel som nu kommer att stude-
ras. Dessa punkter undersöks i tre grupper där den första är importen 
av mock objekt biblioteket. Den andra är mock objektens skapande, 
den tredje är valideringen av interaktioner. Själva definieringen av 
interaktioner kommer att gås igenom senare under rubrikerna verifiera 
respektive simulera beteende. 
 

6.1.1 Import av bibliotek 
För att kunna använda mock objekt biblioteken måste man först impor-
tera dem till sitt testfall. Hur man gör detta skiljer sig lite mellan de 
olika studieobjekten. I jMock ärver man från klassen MockObject-
TestCase som innehåller all funktionalitet för att få tillgång till det 
domänspecifika språk som är inbyggt i biblioteket. EasyMock använ-
der istället en teknik där man importerar statiska metdoer från klassen 
EasyMock som utgör den infrastruktur som behövs för att använda bib-
lioteket. 
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import org.jmock.*; 
 
class TestClass extends MockObjectTestCase { 
 // ... 
} 

Källkod 6.3. Arv av MockObjectTestCase i jMock. 
 

import static org.easymock.EasyMock.*; 
 
class TestClass { 
 // ... 
} 

Källkod 6.4. Import av statiska metoder i EasyMock. 
 

6.1.2 Setup 
Nästa steg i livscykeln är skapandet av de mock objekt man vill använ-
da sig av. Här skiljer sig de två biblioteken på en viktig punkt. Mock 
objekten i jMock använder typen Mock som är definierad i jMock bib-
lioteket. Denna klass innehåller metoder för att sätta upp förväntade 
interaktioner med systemet. När man sedan vill injicera mocken i sy-
stemet använder man objektets proxy metod som skapar det objekt som 
systemet kommer att interagera med. Man kan se det som att man an-
vänder två olika objekt, den första av typen Mock som används för att 
sätta förväntningarna och mockens beteende. Den andra typen är prox-
yn vilken använder samma interface som objektet den skall ersätta i 
systemet. EasyMock däremot använder bara ett objekt som är av sam-
ma typ som det objekt den försöker imitera. Detta ger både för och 
nackdelar som kommer att gås igenom i delarna om att verifiera re-
spektive validera beteende. 
 

Mock mock = mock(SecurityService.class); 
Door door = new SecurityDoor(  
 (SecurityService) mock.proxy() ); 

Källkod 6.5. jMock setup. 
 

SecurityService mock = createMock(SecurityService.class); 
Door door = new SecurityDoor(mock); 

Källkod 6.6. EasyMock setup. 
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6.1.3 Validering 
Valideringen av interaktioner sker antingen när de uppstår (exempelvis 
icke tillåtna interaktioner) eller när man explicit verifierar dem (exem-
pelvis att en interaktion inte inträffar). Denna validering är extremt 
enkel i jMock eftersom dess logik är inbyggt i MockObjectTestCase 
klassen man ärver ifrån. Detta gör att valideringen blir helt osynlig för 
användaren och det enda man behöver göra efter att man satt upp de 
förväntade interaktionerna är att köra systemet. I EasyMock måste man 
verifiera mock objektet manuellt genom ett metodanrop till verify 
vilket kan vara lätt att glömma. En annan egenhet som man kan se i 
EasyMock exemplet (källkod 6.8) är dess replay metod. Denna an-
vänds för att mock objektet skall växla från att spela in anrop som de 
förväntade interaktionerna till att verifiera inkommande anrop mot de 
förväntningar som har satts. Detta gör man precis innan man kör själva 
testen av systemet. I jMock är själva exekveringen av testen väldigt 
enkel som syns i källkod 6.8. 
 

// förväntade interaktioner här 
... 
 
door.open("test"); 

Källkod 6.7. jMock exekvering av test. 
 

// förväntade interaktioner här 
... 
 
replay(mock); 
 
door.open("test"); 
 
verify(mock); 

Källkod 6.8. EasyMock exekvering av test. 
 
Om man glömmer replay metoden kastas ett exception som talar om 
att man inte kan anropa verify när man spelar in förväntade interaktio-
ner (källkod 6.9). Felet pekar på den rad där verify metoden är skriven. 
Felmeddelanden i rapporten är avklippta vid första referensen till den 
källkod som felet uppstod i har angetts. Detta är för att spara utrymme 
och för att texten som följer är fullständigt irrelevant för alla om inte är 
djupt insatta i bibliotekens interna struktur. 
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java.lang.IllegalStateException: 
calling verify is not allowed in record state 
 at org.easymock.internal.MocksControl 
  .verify(MocksControl.java:69) 
 at org.easymock.EasyMock.verify(EasyMock.java:1306) 
 at edu.EasyMockTest.testSome(EasyMockTest.java:37) 
 at ... 

Källkod 6.9. Det fel som rapporteras om man glömmer verify metoden 
i EasyMock. 
 
Om man glömmer verify metoden kan man få problem med att tester 
passerar även när de inte borde. När man har satt upp en förväntad 
interaktion som aldrig inträffar kommer inte biblioteket att rapportern 
något fel eftersom att detta skall ske vid verify anropet. Detta är riska-
belt eftersom det kan innebära att utvecklarnas förtroende minskar för 
att testerna fungerar. När man inte kan lita på att testerna fungerar tap-
par man mycket av dess värde.  
 

6.2 Verifiera interaktioner 
Att verifiera att objekt genomför metodanrop till andra objekt är den 
primära funktionen hos mock objekt. Därför är det viktigt att titta på 
hur biblioteken hanterar denna situation som kommer att uppstå väldigt 
frekvent. Små fel eller klumpigheter kan få effekter som negativt på-
verkar produktiviteten. Jag kommer att titta på allt från att mock objek-
tet skapas tills dess att objektet skall valideras. Den exempelserie som 
nu följer förutsätter att mock objekten som används har skapats enligt 
vad som beskrivs i livscykeln.  
 

6.2.1 Beskriva enkla förväntade anrop 
Detta är kärnan i mock objekt biblioteken. De flesta anrop som kom-
mer att behöva verifiers är enkla vilket gör det viktigt at de är smidiga 
att genomföra. Med ett enkelt anrop menar jag ett anrop till en metod 
som inte skall simulera något beteende, som exempelvis att returnera 
ett värde. 
 
I exemplen nedan (källkod 6.10 och 6.11) ser man två förväntade an-
rop till metoderna enable och check på ett mock objekt som simulerar 
en SecurityService. Exemplen är enklast möjliga vilket innebär att 
EasyMock-exemplet förväntar sig en inputparameter innehållande en 
sträng med texten ”something” medan jMock-exemplet inte bryr sig 
om vilka inputparametrar som skickas till metoden. Om man i jMock 
fejkar en metod som returnerar ett värde måste man ange vad som skall 
returneras med will-metoden. Det finns inget standardvärde i jMock 
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som man kan använda ifall vad som returneras är irrelevant. I Easy-
Mock är det enklare att ignorera irrelevanta returnvärden (se rubrik 
6.3.3). I exemplet nedan finns det ett område som jag har valt att ersät-
ta med tre punkter. I detta område skriver man hur många gånger me-
toden skall anropas, vilket beskrivs närmare under rubriken 6.2.2. 
 

// förväntar ett metodanrop utan argument 
mock.expects(...).method("enable"); 
 
// förväntar ett metodanrop med argument  
mock.expects(...).method("check") 
 .will(returnValue(true)); 

Källkod 6.10. Sätter upp enkla förväntande interaktioner i jMock. 
 

//förväntar ett metodanrop utan argument 
mock.enable(); 
 
//förväntar ett metodanrop med argument 
mock.check("something"); 

Källkod 6.11. Sätter upp enkla förväntade interaktioner i EasyMock. 
 
För att utvärdera de olika felmeddelanden man kan få i detta stadium 
valde jag att titta på vad som händer om man anropar en metod som är 
en annan än den förväntade (källkod 6.12 och 6.13). Jag har valt att 
förtydliga de delar av exemplen som är mest relevanta som feedback. 
 

java.lang.AssertionError:  
  Unexpected method call check("test"): 
    enable(): expected: 1, actual: 0 
 at org.easymock.internal.MockInvocationHandler.  
  invoke(MockInvocationHandler.java:29) 
 at org.easymock.internal.ObjectMethodsFilter. 
  invoke(ObjectMethodsFilter.java:45) 
 at $Proxy0.check(Unknown Source) 
 at edu.SecurityDoor.open(SecurityDoor.java:31) 
 at ... 

Källkod 6.12. När en icke förväntad metod anropas får man se följande 
felmeddelanden i jMock. 
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org.jmock.core.DynamicMockError: mockSecurityService: 
unexpected invocation 
Invoked: mockSecurityService.check("test") 
Allowed: 
expected once: enable, is void 
 at org.jmock.core.AbstractDynamicMock. 
  mockInvocation(AbstractDynamicMock.java:95) 
 at org.jmock.core.CoreMock.invoke(CoreMock.java:39) 
 at $Proxy0.check(Unknown Source) 
 at edu.SecurityDoor.open(SecurityDoor.java:31) 
 at ... 

Källkod 6.13. När en icke förväntad metod anropas får man se följande 
felmeddelanden i EasyMock. 
 

6.2.2 Upprepade anrop 
Hur de olika biblioteken sköter hanteringen av upprepade förväntade 
anrop skiljer sig åt. I jMock krävs det att man explicit anger hur många 
gånger ett anrop skall ske varje gång man skapar en ny förväntning. I 
EasyMock är det valfritt att skriva, om man inte skriver hur många 
gånger anropet skall ske är standardvärdet att det skall ske en gång. 
 

mock.expects(exactly(3)).method(("enable")); 
 
//eller 
mock.expects(exactly(3)).method(("check")) 
   .will(returnValue(true)); 

Källkod 6.14. Förväntar tre likvärdiga upprepningar anrop i jMock. 
 

mock.enable(); expectLastCall().times(3); 
 
//detta går ej att skriva när metoden returnerar void 
expect( mock.enable() ).times(3); 
 
//detta fungerar dock utmärkt eftersom metoden 
//returnerar någonting 
expect( mock.check("x") ).times(3); 

Källkod 6.15. Förväntar tre likvärdiga anrop i EasyMock. 
 
För att kunna göra inställningar på mock objektet i EasyMock måste 
man använda sig av någon form av entitet som inte är mock objektet 
självt. Detta är på grund av att själva mock objektet har samma typ 
som det den simulerar och kan därför inte ha metoder som är speciellt 
anpassade för att göra mock relaterade inställningar. I EasyMock löser 
man detta genom att introducera en expectLastCall-metod. I exemp-

expectLastCall 
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let ovan ser man hur metoden används för att sätta antalet förväntade 
interaktioner en interaktion förväntas ske. Detta gör att förväntningar 
sätts upp i två steg vilket kan uppfattas som mindre intuitivt. Det finns 
dock en alternativ syntax som man kan använda sig av. Den alternativa 
syntaxen använder sig av en expect-metod som syns i källkod 6.15. 
Problemet med denna approach är att man inte kan använda anrop på 
mock objektet som returnerar void eftersom javas syntax inte tillåter att 
man kompilerar klasser med den strukturen. Allt detta leder till förvir-
ring kring hur man skall skriva förväntade anrop och ifall man skall 
skilja på metoder som returnerar void eller ej. 
 
I tabell 6.1 ser man skillnaderna mellan biblioteket på hur man anger 
antalet anrop man förväntar sig. Det finns ett antal mindre betydelse-
fulla skillnader mellan dem som att EasyMock saknar en atMostOnce-
metod eller att jMock saknar en metod som anger en intervall som det 
är okej att antalet anrop hamnar emellan. I bägge biblioteken kan man 
relativt enkelt skriva egna ”matchers” ifall det dyker upp behov för 
dem. 
 
Det finns dock en skillnad mellan dem som är intressant. Det är att 
jMock har valt att ta med metoden never vilket gör att man kan expli-
cit uttrycka när det är viktigt att ett visst metodanrop inte sker. Biblio-
teket kommer inte att agera annorlunda för att man använder denna 
metod eftersom det är dess standardbeteende att rapportera anrop som 
inte är förväntade. Men det kan dock fungera som dokumentation för 
de personer som senare kommer att underhålla testfallet. I ett testfall 
där det står uttryckt att ett metodanrop inte skall inträffa kommer san-
nolikheten att minska att någon gör ändringar i applikationen eller test-
fallet som bryter mot detta krav. Det kan vara bra ifall man exempelvis 
vill säkerställa att ingen i framtiden kommer att göra att en viss funk-
tion kontaktar ett externt system för en beräkning som kan göras lokalt. 
 
jMock v.1.1.0 EasyMock v.2.2 
exactly(int expectedCount) 
once() 
never() 
atLeastOnce() 
atMostOnce()

once() 
times(int amount) 
times(int min, int max)
atLeastOnce()
anyTimes()

Tabell 6.1. Lista på frekvensbeskrivningar i de bägge biblioteken. 
 

6.2.3 Parameter matchning 
Det är viktigt att man kan välja att inte ange sådant som inte är relevant 
för de förväntade anropen. Det kan vara att säga att det inte spelar nå-
gon roll vilken parameter som skickas med till ett metodanrop. När 
man anger mer än nödvändigt kallas det överspecificering vilket för att 
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tester kan sluta att fungera när icke relevanta ändringar sker i källko-
den. Resultatet av detta är sköra tester som kostar mer att underhålla 
och ofta slutar att fungera. 
 
För att kunna specificera precis det som är relevant använder man sig 
av så kallade matchers som kontrollerar att en viss input uppfyller 
matcherns kriterier. Bägge biblioteken tillåter att man skapar nya mat-
chers ifall det man letar efter inte existerar. 
 
jMock EasyMock Kommentarer 
eq(x) eq(x) Använder equals-

metoden för att jämföra 
input med x. 

same(x) same(x) Använder == operatorn för 
att jämföra input med x. 

NULL (Object)isNull() jMock använder en konst-
and för null-matchningar 
medan EasyMock använ-
der en metod som måste 
kastas till den typ som 
matchern skall kontrolle-
ras mot. 

ANYTHING (Object)anyObject(), 
anyBoolean(),anyByte(), 
anyFloat(), anyShort(), 
anyLong(), anyChar(), 
anyDouble(), anyInt() 

Kastningen för anyObject 
i EasyMock måste ske till 
den typ som skall matchas 
mot inparametern. 

 isA(class) Synonymt med (Ob-
ject)anyObject(). 

not(x) not(x) Dessa fungerar på samma 
sätt förutom att EasyMock 
kräver en kastning om x 
inte är en primitiv34. 

and(x, 
y) 

and(x, y) När man vill använda mul-
tipla matchers. 

or(x, y) or(x, y)  
... ...  
Tabell 6.2. Utdrag ur de olika bibliotekens matchers. 
 
Det finns mycket likheter mellan dessa matchers men det finns också 
på denna punkt några fundamentala skillnader mellan biblioteken. Det 
som gör denna skillnad är valet i jMock att använda strängar för att 
definiera metoder medan man i EasyMock använder riktiga metodan-
rop. Att använda stängar ger en bättre kontroll över hur syntaxen blir 
                                                 
34 Primitiverna är String, boolean, byte, char, double, float, int, long och short.  
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när man skriver parametermatchningar. Detta sker dock på bekostnad 
av att jMock exemplen kräver betydligt mer text att skriva vilket i sin 
tur kan minska läsbarheten i testerna. Om man föreställer sig en metod 
som heter close vilken tar in ett Door objekt som en parameter kan 
man se skillnaderna mellan biblioteken i källkod 6.16 och 6.17  
 

mock.expects(once()).method("close").with(ANYTHING); 
mock.expects(once()).method("close").withAnyArguments(); 
mock.expects(once()).method("close").with(not(NULL)); 

Källkod 6.16. Parametermatchning i jMock. 
 

mock.close( (Door)anyObject() ); 
mock.close( isA(Door.class) ); 
mock.close( (Door)notNull() ); 

Källkod 6.17. Parametermatchning i EasyMock. 
 
I exemplet ovan ser man hur EasyMock kräver kastningar av vissa 
matchers för att passera den statiska typchecken i kompilatorn. En av 
nackdelarna med den approach biblioteket har valt att ta. Syntaxen i 
jMock tillåter också att man skriver withAnyArguments istället för att 
ta in ANYTHING-matchern i will(...) metoden. Nedan ser man de 
felmeddelanden som dyker upp ifall en matcher inte godkänner den 
input som har skickats till en metod. 
 

mock.expects(once()).method("check"). 
 with( not(eq("test")) ).will(returnValue(true)); 
door.open("test"); 
 
// ger: 
 
org.jmock.core.DynamicMockError: mockSecurityService: 
unexpected invocation 
Invoked: mockSecurityService.check("test") 
Allowed: 
expected once: check( not eq("test") ), returns <true> 
 at org.jmock.core.AbstractDynamicMock. 
  mockInvocation(AbstractDynamicMock.java:95) 
 at org.jmock.core.CoreMock.invoke(CoreMock.java:39) 
 at $Proxy0.check(Unknown Source) 
 at edu.SecurityDoor.open(SecurityDoor.java:31) 
 at ... 

Källkod 6.18. Felmeddelande i jMock. 
 

 60



expect( mock.check( not(eq("test")) ) ).andReturn(true); 
replay(mock); 
door.open("test"); 
 
// ger: 
 
java.lang.AssertionError:  
  Unexpected method call check("test"): 
    check(not("test")): expected: 1, actual: 0 
 at org.easymock.internal.MockInvocationHandler. 
  invoke(MockInvocationHandler.java:29) 
 at org.easymock.internal.ObjectMethodsFilter. 
  invoke(ObjectMethodsFilter.java:45) 
 at $Proxy0.check(Unknown Source) 
 at edu.SecurityDoor.open(SecurityDoor.java:31) 
 at ... 

Källkod 6.19. Felmeddelande i EasyMock. 
 

6.2.4 Kodkomplettering och refactoringstöd 
Kodkompletteringen är inget vidare i något av biblioteken. Metoderna 
som är relevanta vid specificeringen av metodanrop är inblandade på 
språkets rotnivå. Detta gör att de kan vara svårt att leta efter en specifik 
metod men om man vet dessa namn kan man använda kodkomplette-
ringen för att snabbt skriva metoderna. Refactoringen för att byta namn 
på metoder fungerar inte heller perfekt i jMock eftersom metoderna 
anges som strängar. I flera av utvecklingsmiljöerna kan man undvika 
detta problem eftersom de även söker upp och ersätter metoder även 
om metoderna anges som strängar. Det allmänna refactoringstödet är 
bättre i EasyMock där mock objektet använder samma interface som 
det objekt den simulerar. 
 

6.3 Simulera beteende 
Simulera beteende är en annan viktig del av mock objektens arbets-
uppgifter. Ofta används biblioteken för att generera så kallade stubbar 
(stubs) vilka är fejkade metoder som har ett förprogrammerat beteende. 
Men denna simulering går även att kombinera med vanligt användande 
av mock objekt. 
 

6.3.1 Returnera värden 
Att returnera värden är enkelt i de bägge biblioteken. I EasyMock an-
vänder man expectLastCall eller dess alternativa syntax. Ett pro-
blem i jMock är att det inte finns något standardvärde som man kan 
använda sig av ifall vad som skall returneras är irrelevant. Detta gör att 
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man måste skriva dit en will-metod vilket kan vara onödigt. I Easy-
Mock löses detta genom att returnera null, 0 eller false (beroende på 
returntypen) ifall inget annat anges. 
 

mock.expects(..).method("check").will(returnValue(true)); 

Källkod 6.20. Returnering av värde i jMock. 
 

Mock.check("something"); 
expectLastCall().andReturn(true); 
 
//alternativt 
expect( mock.check("something" )).andReturn(true); 

Källkod 6.21. Returnering av värde i EasyMock. 
 

6.3.2 Simulera exceptions 
Simulering av exceptions sker på ett sätt som väldigt mycket liknar 
returnerandet av värden. När anropet sker kommer biblioteket att se till 
att en exception skapas och kastas från mock objektet. Detta gör att 
man kan simulera vad som händer vid fel i applikationen. Dessa fel 
kan ofta vara omständliga att reproducera vilket kan skapa sköra tester. 
 

mock.expects(once()).method("enable"). 
 will(throwException(new RuntimeException())); 

Källkod 6.22. Simulerad exception i jMock. 
 

mock.enable(); 
expectLastCall().andThrow(new RuntimeException()); 
 
//alternativ för metoder som inte returnerar void 
expect( mock.check("x") ). 
 andThrow(new RuntimeException()); 

Källkod 6.23. Simulerad exception i EasyMock. 
 

6.3.3 Stubbning 
I bägge biblioteken finns en funktion som gör att man kan låta syntax-
en för förväntningar och stubbar skilja sig från varandra. Detta kom-
municerar till användaren att vad som är till för att sätta upp miljön 
kring testen och vad som är till för att validera ett beteende i testen. 
Detta är bra då man inte är intresserad av hur ofta en metod blir anro-
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pad, vilka parametrar den får, eller om man inte är intresserad av om 
metoden blir anropad överhuvudtaget. Hur det går till syns i källkod 
6.24 och 6.25 nedan. Observera att atLestOnce i källkod 6.24 inte 
betyder samma sak som stubs, vilket betyder att man inte är intresse-
rad av om eller hur många gånger en metod anropas. 
 

//från 
mock.expects(atLeastOnce()).method("check") 
 .will(returnValue(true)); 
 
//till 
mock.stubs().method("check").will(returnValue(true)); 

Källkod 6.24. Stubbning i jMock. 
 

//från 
expect( mock.check((String)anyObject()) ) 
 .andReturn(true).anyTimes(); 
 
//till 
expect( mock.check((String)anyObject()) ) 
 .andStubReturn(true); 

Källkod 6.25. Stubbning i EasyMock. 
 
Standardbeteendet för mock objekt är att kasta en exeception när en ej 
definierad interaktion uppstår. EasyMock har ett intressant sätt att ska-
pa mer robusta mock objekt som istället returnerar ett nonsensvärde 
när ej definierade metoder anropas. Detta kan vara bra eftersom det 
kan göra att man slipper skapa stubs för irrelevanta metoder i testens 
setupfas. 
 

// Nice mock 
SecurityService mock =  
 createNiceMock(SecurityService.class); 
 
// Vanlig mock 
SecurityService mock =  
 createMock(SecurityService.class); 

Källkod 6.26. ”Nice” mock i EasyMock. 
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7 Resultat 
Nedan följer en sammanfattning av skillnaderna mellan biblioteken. 
Under rubriken genomgång av kriterierna finns en mer detaljerad be-
skrivning av de punkter som har identifierats med hjälp av våra kriteri-
r. De två biblioteken skiljer sig huvudsakligen på följande punkter. 

 
• 

gt. 

• 
ra tester 

• kuperingen av 

• ra 

ch never och på det viset bättre fungera som dokumen-

• ilket 
leder till problem med refactoring och kodkomplettering. 

 

7.1 

m presenteras nedan 
r resultatet från föregående kapitels utvärdering. 

 

7.1.1 

 jag identifiera ett antal 
unkter där interfacet inte är minimalistiskt. 

 
• 

apar extra kognitiv be-

e

Teckenexcess: jMock använder relativt mycket tecken för att 
sätta upp sina förväntade interaktioner. Detta leder till att det 
tar längre tid att skriva och resultatet blir mindre överskådli
EasyMock använder klart mindre tecken för samma saker. 
Överspecificering: EasyMocks parametermatchning gör det 
enkelt att överspecificera anrop. Detta kan leda till skö
som fallerar när irrelevanta ändringar sker i systemet. 
Externt beroende: Beroendet av JUnit och oc
arvsfunktionen i jMock kan leda till problem. 
Dokumentation: jMock har en större strävan att kommunice
avsikt med testerna genom alternativ syntax som metoderna 
stubs o
tation. 
Metodsträngar: jMock anger sina metoder med strängar v

Genomgång av kriterierna 
Varje kriterium utvärderas i sammanhang med bibliotekets livscykel, 
verifiering respektive simuleringsexempel. Det so
ä

Skall ha ett minimalistiskt interface. 
Det mest betydelsefulla som skiljer de olika biblioteken ifrån varandra 
i livscykeln är att jMock använder sig av arv medan EasyMock impor-
terar statiska metoder som grundläggande infrastruktur. Detta påverkar 
hur biblioteken används vid verifiering och simulering. Efter att ha 
granskat källkodsexempel i livscykeln kan
p

Den första punkten är vid skapandet av mock objekt i jMock 
där man introducerar en extra typ (Mock) för att sätta upp för-
väntade interaktioner. En extra klass sk
lastning och bör om möjligt undvikas. 
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• 
t 

ra. Denna kräver relativt mycket text för vad den 

• n 

er sig som för-
väntat. jMock har abstraherat bort detta problem genom att in-

tressanta punkter. Dessa 
aseras på valet av att ha stängar som anger metodnamn i jMock. Samt 

sätt
 

en 

• 
dliga 

•  

an. Detta upplever jag som aningen märkligt efter-
 

• e-
. Det är mycket vanligt att man vill att varje anrop 

skall inträffa en gång, men i jMock måste man ändå explicit 
ange detta. 

7.1.2 

etta inkluderar både vilka ord som väljs för att be-
kriva saker och att man kan specificera endast det som är relevant och 

uteläm
 

• 
mplementationsdetalj i 

 

Den andra punkten är även den i setupen för jMock. Metodan-
ropet till proxy() kräver en kastning till den typ mock objekte
skall simule
gör och är en direkt följd av beslutet att använda den extra ty-
pen Mock.  

• EasyMock anropar metoden replay verifieringsdelen vilket i 
jMock har abstraherats bort. 
Den sista punkten jag identifierade var också i verifieringsdele
i EasyMock. Det är sannolikt att anropet till verify ibland 
glöms bort och kan då skapa tester som inte bet

kludera verifieringen i MockObjectTestCase. 
 
I verifieringsexemplen finner jag flera andra in
b

et att ange metoder som finns i EasyMock. 

• Flera av jMocks källkodsexempel kräver relativt mycket teck
för att uttrycka enkla saker. 
EasyMock saknar standardvärden för metodargument. Detta 
gör att man alltid måste skriva in argumenten eller omstän
matchers även om de är irrelevanta. I jMock kan man utelämna 
metodargumenten vilket innebär att alla argument tillåts. 
jMock kräver till skillnad från EasyMock att man anger vad en
metod skall returneras (om den inte returnerar void). Ifall det 
som returneras är irrelevant skapas komplexitet och extra text 
helt i onöd
som det borde vara enkelt att lägga till standardvärden för detta
i jMock. 
jMock har inget standardvärde för frekvensen när man defini
rar ett anrop

 

Skall förmedla syftet med testen. 
Om testfallen kan skrivas på ett uttrycksfullt sätt ökar dess värde som 
dokumentation. D
s

na resten. 

Varken proxy-metoden eller replay-metoden har någon bety-
delse för problemdomänen. De är en i
biblioteket. Användaren bör ej behöva känna till ur biblioteket
är implementerat för att använda det. 
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• 
r 

 
 Metoder som användaren skall skriva bör 

• 
 

att man beskriver 

•  
å 

atchers 

•  be-
der rubrik 7.1.1 leder också till överspecificering. 

• -

lyckliga biverkningen av att hantera metoder som returne-
rar void annorlunda från metoder som returnerar någonting an-
nat. 

7.1.3 

etoderna i EasyMock. Sedan finns det några 
llmänna punkter om de bägge bibliotekens felmeddelanden som är 

rela t
 

• v  om man glömmer ett metod-

• nde (se 
 

                                                

Som användare förväntar vi oss att verifiering av mock objek-
ten skall ske när testen är klar (vilket den också skall). Därfö
borde det inte vara någonting som man måste uttrycka explicit
som i EasyMock.
vara reserverade för de tillfällen användaren har ett alternativ 
att välja mellan. 
Läsbarheten utökas i jMock genom att man särskiljer situatio-
ner med olika syften från varandra. Detta görs genom metoder
som stubs som används för att kommunicera 
en interaktion som inte skall valideras. Eller med never som 
anger att en metod absolut inte skall anropas. 
EasyMock har en syntax som gör det enkelt att överspecificera
förväntade interaktioner vilket leder till sköra tester. Detta är p
grund av att det är enklare att skicka in ett objekt som för till-
fället är korrekt (men irrelevant) istället för att ange m
som (Object)anyObject() eller isA(Object.class) vilka 
kommer att vara korrekta under fler förutstättningar. 
Att man inte kan utelämna irrelevanta metodargument som
skrivs un
Samma gäller den obligatoriska returneringen av värden i 
jMock. 
Syntaxen i EasyMock gör att man måste använda en extra enti
tet (expectLastCall) för att konfigurera metoder. Detta kan 
undvikas genom att man använder en expect-metod som har 
den o

 

Skall ge informativ feedback. 
I livscykeln hittar jag inte mycket att anmärka på den feedback som 
ges. Det som man kan titta på är vad som händer om man glömmer 
replay eller verify m
a

tiv  lika varandra.  

Biblioteket kan ge falsk negati 35

anrop till verify som biblioteket bör kunna ta han om. Detta 
bryter mot fail fast principen. 
Om man glömmer replay-metoden ges ett felmeddela
rubrik 6.9) som dirigerar ens fokus till verify när man istället
skulle kunna förklara att man saknar en replay metod. 

 
35 En test som bör misslyckas men lyckas ändå. 
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• 
 intern struktur hos biblioteket. Detta är fullständigt 

 som visar bibliotekets infra-
struktur. 

• Feedbacken kan förbättras genom att man lyfter fram den rad i 

7.1.4 

 strängar 
r att ange metodnamn. I EasyMock kan man också använda sig av 

kod m yper argumen-
ten  
 

• knar kodkomplettering på metodnamn. 

• Det allmänna refactoringstödet är bättre i EasyMock som an-
vänder samma interface för mock objekten som det mock ob-
jekten simulerar. 

 

                                                

Bägge biblioteken har felmeddelanden där majoriteten är in-
formation
irrelevant för en användare eftersom denne letar efter fel i sin 
egen kod och inte i en stacktrace36

källkoden som felet uppstod på. 
 

Skall stödja funktioner i utvecklingsmiljöer. 
Om vi först tittar på kodkompletteringen i livscykeln märker vi att den 
inte skiljer sig märkbart mellan de två biblioteken. Möjligtvis kan man 
tycka att jMock har en liten fördel. Den extra typen Mock innebär ett 
mer begränsat urval av metoder som skall matchas vid kodkomplette-
ringen och bör göra det enklare att leta37 efter metoder i biblioteket. 
Samtidigt visas metoder från Mock som det inte är tänkt att användaren 
skall använda som addInvokable, registerMethodName med flera. 
Kodkompletteringen skiljer sig däremot kraftigt när man sätter upp 
förväntade interaktioner. Mest anmärkningsvärt är den uppenbara för-
delen i EasyMock som till skillnad från jMock inte använder
fö

ko plettering för att enkelt kunna ta reda på vilka t
 till en metod skall vara. Detta är inte lika enkelt i jMock.  

jMock sa
• Refactoring av ”strängmetoderna” i jMock är beroende av 

funktionalitet i utvecklingsmijöerna som inte alltid finns till-
gänglig. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
36 En spårning av tillståndet i javas virtuella maskin när ett fel uppstår. 
37 Istället för att kolla upp i dokumentationen vad en metod heter kan man använda 
kodkompletteringen för att hitta metoder som kan användas. 
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7.1.5 

rväntas att 
nvändas på. Om ens testfall ofta ärver från någon annan klass är detta 

en klar nackdel. Det finns dock en möjlighet att använda jMock utan 
att ärva omständligt.  
 

• än-
da egna arvshierarkier för sina testfall. 

• jMock är också beroende av JUnits MockObjectTestCase vil-
ket gör det olämpligt att använda andra testningsramverk. 

 

Skall ha få begränsande egenheter. 
Det som identifierats för det här kriteriet är det externa beroende som 
jMock introducerar genom sin MockObjectTestCase klass. Klassen är 
beroende av TestCase från JUnit vilket leder till att man måste ha JU-
nit biblioteket för att använda jMock på det sätt som det fö
a

 från MockObjectTestCase men det är 

jMocks beroende av arv, vilket gör att testarna inte kan anv
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Del 4 
Perfection is achieved, not when there is nothing left to add, but 
when there is nothing left to take away… 
 Antoine de St. Exupery 

Avslutning 
Denna del tar upp den avslutande diskussionen kring uppsatsen och 
dess resultat. Resultatet kommer att sättas i ett större perspektiv och en 
kritisk granskning av studiens genomförande och de källor som an-
vänds kommer att genomföras. Jag kommer även att ta upp mina per-
sonliga reflektioner kring uppsatsen och ämnet mjukvaruutveckling 
och mina rekommendationer för fortsatt forskning. 
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8 Diskussion 
För min del har den här uppsatsen lett till en hel del nya erfarenheter. 
Jag har läst på och satt mig in i vad som jag tror kommer att mer eller 
mindre revolutionera mjukvaruutvecklingen. Agile, testdriven utveck-
ling och mock objekt är intressanta ämnen. Mock objekt är här för att 
stanna och det interaktionsbaserade perspektivet har stora möjligheter 
att lyfta fram det som är viktigt för att skapa underhållsvänliga testfall. 
I resten av kapitlet kommer jag nu att diskutera studien och mock ob-

kt bibliotekens/mjukvaruutvecklingens framtid. 
 

8.1 

te ändå vara 
öjligt att göra syntaxen bättre än vad den är för tillfället. 

je

Förbättring av biblioteken 
Det finns flera möjliga förbättringar som kan göras på de bibliotek som 
har studerats. Om vi först tittar på jMocks teckenoverhead så bör man 
kunna undvika den obligatoriska frekvensangivelse som finns i början 
av varje förväntad interaktion. En möjlig lösning kan vi se i källkod 
8.1. Det kan finnas någon implementationsteknisk anledning som gör 
att exemplet nedan inte fungerar i praktiken, men det mås
m
 

// istället för 
mock.expec s(onc ethod k").with(ANYTHING); t e()).m ("chec
mock.expects(atMostOnce()).method("check") 
    .with(ANYTHING); 
 
// gör 
mock.method("check").with(ANYTHING); 
mock.method("check").with(ANYTHING).atMostOnce(); 
 
// eller möjligtvis 
mock.expect("check").with(ANYTHING); 
mock.expect("check").with(ANYTHING).atMostOnce(); 

Källkod 8.1. Förslag på syntax som undviker den obligatoriska fre-
vensangivelsen i jMock. k

 
En annan del som kan förbättras är replay och verfiy anropen som 
görs i EasyMock och proxy i jMock. Ingen av dessa har en betydelse 
för problemdomänen och bägge har abstraherats bort i andra bibliotek. 
För att lösa detta kan man använda en speciell typ för mock objektet. 
Man kan också göra som i den nyligen släppta versionen jMock2 och 
skapa en anonym klass för de förväntade interaktionerna. Tyvärr har 
jag inte med mer av jMock2 i denna studie, detta är på grund av att 
biblioteket släpptes i slutfasen av uppsatsen. Det som är annorlunda i 
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jMock2 verkar vara att dom inte längre använder strängmetoder. Dess-
utom tycker jag att syntaxen fortfarande ser ut att vara väldigt mångor-

ig och mindre intuitiv än tidigare. d
 

checking(new Expectations() {{ 
 one (mock).receive("message"); 
}}); 

Källkod 8.2. Skapa förväntningar i jMock2. 

ch RMock) jag sett 
ar alltid introducerat extra komplexitet i testerna. 

mer i ett eget names-
ace38 vilket underlättar källkodskomplettering. 

 

 
Det har varit en hel del prat på bloggar och mailinglistor om de poten-
tiella problemen med att ange metoder som strängar. Efter omfattande 
användande av både jMock och EasyMock upplever jag inte strängme-
toderna som något större problem. För underhållandet av testfallen 
upplever jag alternativet som ett alvarligare problem. Där alternativet 
är att biblioteket gör den enkelt att överspecificera interaktioner och 
omständligt att ange endast det som är relevant i testen. Överspecifice-
ring är mycket svårt att undvika när man inte använder sig av sträng-
metoder och de lösningarna (jMock2, EasyMock o
h
 
En möjlig lösning som kan vara värd att titta på är den som används i 
RMock (RMock 2007). Där använder man ett config-objekt som man 
kallar för modify vilket används för att sätta argument-matchers enligt 
källkod 8.3. En annan intressant del i exemplet är att man använder en 
matcher-fabrik (is) som gör att alla matcher kom
p

mock.twoArguments("irrelevant", relevant); 
modify().args(is.ANYTHING, is.AS_REC

Strängmetoder 

ORDED); 

Källkod 8.3. Parametermatchning i RMock. 

da approach på sina felmed-
elanden som vi kan se i exemplet nedan. 

                                                

 
Tittar man på felmeddelandena har bägge biblioteken mycket att för-
bättra. Biblioteket RMock har en annorlun
d
 

 
38 En rymd där ett visst antal definitioner av exempelvis metoder eller klasser är 
lagrade. 
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List mockedList = (List)mock(List.class); 
mockedList.add("testing"); 
startVerif catioi n(); 
mockedList.add(" cted string"); unexpe

Källkod 8.4 esten nererar felmeddelandet i källkod 8.5. . T  som ge
 

com.agical.rmock.core.exception 
   .UnexpectedInvocationException:  
UNEXPECTED! 
No expectation matched: 
   mockedList.add(<unexpected string>) 
---------- ------- ----------------- -----------------------
1 ec on(s) have not yet been matcheexp tati d 
(indicated by '->' in the listing below) 
--------------------------------------------------------- 
 Unordered section:root { 
  Unordered section:main { 
->        0(1) mockedList.add(eq(<testing>)) 
  } 
  Unordered section:defaults { 
  } 
 } 
at ... 

Källkod 8.5. Felmeddelande i RMock. 
 

Underhåll av testklasser 
Allt eftersom fler människor börjar skriva fler enhetstester för sina 
applikationer uppstår nya problem. Många av de designprinciper och 
regler som rör skrivandet av tester är tydliga i teorin men ofta mycket 
svåra att använda i praktiken. I verkligheten spelar många andra fakto-
rer roll, som dea

8.2 

dlines eller att man inte vet hur någonting skall testas. 
är fler skriver tester är det också större risk att de som blir introduce-

lika-
on som kan testas. Domänmodellen, användargränssnittet och data-

lagring är exempel på dessa. Det är viktigt att inta bara se det grafiska 
gränssnittet ur ett användbarhetsperspektiv, det finns flera andra gräns-

N
rade till ämnet lär sig från andra nybörjare vilket kan leda till att test-
fallen blir dåligt skrivna och sköra. Om testfallen regelbundet går sön-
der när irrelevanta ändringar sker i applikationen tappar man fort det 
värde som testfallen ger. Detta problem har potential att få folk att slu-
ta skriva tester. 
 
Jag tror att det kommer att vara väldigt viktigt i framtiden att skriva 
mer robusta tester. Jag tror att mycket forskning kommer att läggas på 
detta och jag tror att det kommer att bli vanligare med vältestade sy-
stem. Vi kommer att lära oss att det finns flera gränssnitt i en app
ti
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snitt som tjänar på att fungera väl mellan människa-maskin. Genom att 

8.3 

språk/implementationer som Groovy 
ller JRuby vilka är gjorda för att köra i javas virtuella maskin. Dessa 

klarar att anropa javaklasser och vise versa, vilket gör det möjligt att 
 testfallen med en mer förlåtande syntax än den som 

8.4 

 att underhålla och EasyMock tenderar att leda användaren 
ll att skapa överspecificerade tester. Flera av dessa negativa egenska-

per kan rättas till eller förbättras. Den utvärdering som har gjorts har 
 som skiljer de bägge biblioteken åt och kan använ-

8.5 

Den generella 
unskapen om mock objekt kommer mestadels från Steeve Freman och 

Nat Pryce (Endo-Testing 2000, Roles 2004, TDD 2007, Mock 2007). 
Detta gäller speciellt interaktionsperspektivet. Det finns relativt få stu-
dier som behandlar interaktionsperspektivet vilket bidrar till att den här 
uppsatsen kan anses vara mindre objektivt på den delen. 

göra dessa gränssnitt lättare att förstå och testa skapar vi system vars 
delar är löst kopplade (loose coupling) och lättare att underhålla.  
 

Dynamiska programmeringsspråk 
Ett av hindren i skapandet av användarvänliga gränssnitt mellan de 
olika delarna i ett system är ofta javas syntax. På senare tid har flera 
dynamiska programmeringsspråk (Ruby, Python, Groovy med flera) 
vuxit i popularitet. I dessa programmeringsspråk är det möjligt att ska-
pa bättre domänspecifika språk för exempelvis testfall eller mock ob-
jekt. Interaktionen mellan java och dynamiska programmeringsspråk 
håller på att förenklas med nya 
e

exempelvis skriva
finns i java idag. Detta tror jag kan minska friktionen i och öka tydlig-
heten med testfallen i framtiden. 
 

Slutsats 
Studien har visat att det finns klara skillnader mellan biblioteken som 
används för att skapa mock objekt i java. Några av dessa skillnader kan 
vara hämmande för den som skriver tester med ett interaktionsbaserat 
perspektiv. I jMock kan man se en viss teckenexcess som i längden blir 
omständlig
ti

lyft fram områdena
das av dem som vill lära sig mer om biblioteken eller skapa ett eget 
bibliotek. 
 

Källkritik 
De två första kapitlen i den teoretiska referensramen har baserats på 
fakta som finns väl tillgänglig i facklitteraturen. Många böcker och 
artiklar har skrivits om komplexitet, designprinciper och testdriven 
utveckling. Kapitlet om mock objekt finns det däremot inte lika myck-
et litteratur som behandlar. Där har jag försökt att hålla mig till veten-
skapliga rapporter och bibliotekens officiella hemsidor. 
k
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8.6 

ytta av att använda fler 
tudieobjekt eftersom även om två bibliotek exempelvis är av specifi-

erkats på grund av att de som 
pptäckt interaktionsperspektivet även är författare av biblioteken 

jMock. Detta tror jag dock inte är fallet. 

8.7 

ng, och att forskningen kan få stor effekt. Jag 
or också att mock objekt kommer att spela en stor roll för underhållet 

av testfall i framtiden. 
 

Metodkritik 
Den metod jag har valt att använda i studien studerar endast ytan av 
biblioteken. På grund av de resurser som tilldelats för uppsatsen har jag 
inte kunnat studera skillnaderna mellan biblioteken i minsta detalj. Jag 
har exempelvis inte kunnat analysera de regler som gäller för javas 
syntax. Syntaxen sätter begränsningarna för bibliotekens domänspeci-
fika språk och hur man enkelt kan skapa mock objekt. Biblioteken har 
ganska olika sätt att kringgå denna begränsning. Det skulle ha varit 
intressant att mer i detalj gå in på varför de olika biblioteken har valt 
den lösning de valt och hur detta påverkar användandet av deras pro-
dukt. Genomförandet skulle också kunna dra n
s
kationsstilen kan de innehålla stora skillnader. 
 
En viktig del av mock objektens krav är att testfallen som skapas inte 
skall vara sköra och kostsamma att underhålla. Studien skulle kunna ha 
förbättrats på detta område om utvärderingen inkluderade någon form 
av fallstudie där man kan se hur testfallen är att underhålla i praktiken. 
Slutligen kan studiens objektivitet ha påv
u

 

Fortsatta studier 
Det finns mycket forskning som rör underhåll av mjukvara och effek-
ten av testning. I många fall skiljer sig denna forskning från utveckling 
och underhåll med testdriven utveckling. Detta är delvis på grund av 
att det är programmerarna och inte bara kvalitetsavdelningen (quality 
assurance, QA) som skriver tester. Många programmerare är ovana vid 
att skriva och underhålla tester. Vilket leder till dåliga tester som är 
svåra att ändra och riskerar att hindra utvecklarna från att bättra på 
designen i ett system när det växt sig till i storlek. Detta tror jag kom-
mer att leda till ett antal system med stora mängder tester som snarare 
förseglar applikationen än underlättar underhåll. Här tror jag att det 
behövs mycket forskni
tr
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