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Abstract

Abstract
The purpose of this report is to find and test code coverage tools. With a code
coverage test you can investigate if the code is doing what it supposed to do. This
bachelor thesis is made at SAAB EDS in Jönköping. In safety critical products, as
it is in the flight industry there are requirements that need to be full filled. One of
them is 100% code coverage. The main purpose with this thesis is to find a code
coverage tool that could replace the tool that SAAB EDS uses. SAAB EDS are
using Cantata++ 5.3.2 as code coverage tool. From SAAB EDS perspective there
are some deficiencies with it. The new tool shall at least manage the tasks that
Cantata++ 5.3.2 can do and it shall also be better at the deficiencies.
The study method chosen to use was experimental analysis. It was because I had
to make a comparison between a couple of code coverage tools. The comparison
was between the tool that SAAB EDS uses today and some other compatible tool.
One of the experiments that have been conducted is a test on how the tool
registers the function calls.
The report will answer the following questions:
 Which three code coverage tools are the most suited from SAAB EDS
aspects and what are the different between them
 Which code coverage tool is the most effective, if you consider the
education, learning, cost and service?
The investigation relied on e-mails with different companies and information on
the company’s website.
Finally there were two tools that were worthy to compare to the tool SAAB EDS
uses:
 RapiCover
 Cantata 6.2A
Of these two tools Cantata 6.2A is more suited for SAAB EDS and its business.
To make the investigation between the tools credible program code was
developed to be executed on each tool. The test result from the tool was used as
evidence of what the tool can handle. The program code was developed with
focus on the deficiencies on Cantata++ 5.3.2.
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Sammanfattning

Sammanfattning
Den här rapporten handlar om att hitta och testa kodtäckningsverktyg. Med ett
kodtäckningstest undersöker man om koden utför de uppgifter den är tänkt att
göra. Detta examensarbete är gjort hos SAAB EDS i Jönköping. Inom
säkerhetskritiska produkter bl.a. inom flygindustrin är det krav att mjukvaran ska
uppnå 100 % kodtäckning. Målet med detta examensarbete är att hitta ett
kodtäckningsverktyg som ska kunna ersätta verktyget som SAAB EDS använder
sig utav. SAAB EDS använder Cantata++ 5.3.2. Utifrån SAAB EDS synvinkel
finns det vissa brister med det verktyget för att mäta kodtäckning. Det nya
verktyget ska minst klara utav de uppgifter Cantata++ 5.3.2 kan samt vara bättre
på de punkter som anses vara en brist.
Den studiemetod som valdes att användas var Experimentell analys. Det valdes
eftersom syftet med detta examensarbete är att undersöka egenskaper hos ett antal
kodtäckningsverktyg och jämföra dessa med det verktyg som SAAB EDS nyttjar
idag. Ett av de experiment som har utförts är test på hur
funktionsanropsregistreringen hanteras.
Rapporten kommer att svara på följande frågeställningar:
 Vilka tre kodtäckningsverktyg utifrån SAAB EDS krav är de mest lämpade
och vad skiljer dem åt?
 Vilket kodtäckningsverktyg är det effektivaste, med tanke på utbildning,
inlärning, kostnad och service?
Undersökningen grundade sig på e-brev konversationer med olika företag samt
information på företagets hemsida.
Slutligen hittades två stycken kandidater som var värda att jämföras med det
verktyg som SAAB EDS utnyttjar.
 RapiCover
 Cantata 6.2A
Utav de dessa två verktyg anses Cantata 6.2A vara mest lämpad för de uppgifter
som krävs till SAAB EDS verksamhet. För att undersöka skillnader mellan
verktygen utvecklades programkod och en jämförelse av flödet för att skapa test.
Testresultatet ifrån verktyget användes som bevis på vad verktygen klarar av samt
vad den inte klarar av. Programkoden utvecklades med fokus på de brister som
finns med Cantata++ 5.3.2.

Nyckelord
Kodtäckning, Cantata, RapiCover, DO-178B/C, RTCA, Test

2

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning
1

INLEDNING ................................................................................................................................ 4
1.1
1.2
1.3
1.4

2

BAKGRUND OCH PROBLEMBESKRIVNING............................................................................................... 4
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR .......................................................................................................... 5
AVGRÄNSNINGAR ............................................................................................................................ 5
DISPOSITION .................................................................................................................................. 5

TEORETISK BAKGRUND ............................................................................................................. 6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

3

ORGANISATIONER OCH MYNDIGHETER ................................................................................................. 6
DO-178B (EUROCAE ED-12B) ...................................................................................................... 8
VERIFIKATION & VALIDERING........................................................................................................... 15
TESTTEKNIKER............................................................................................................................... 16
KODTÄCKNING – DYNAMISK TEST ..................................................................................................... 20
KODTÄCKNINGSNIVÅER................................................................................................................... 23
KRAV TILL MJUKVARUNIVÅERNA ....................................................................................................... 29
SPÅRBARHET ................................................................................................................................ 29
UTVECKLINGSMETOD ..................................................................................................................... 30
PROGRAM ............................................................................................................................... 31
CANTATA++ 5.3.2 ................................................................................................................... 33

METOD OCH GENOMFÖRANDE ............................................................................................... 37
3.1
3.2
3.3
3.4

4

FÖRARBETE .................................................................................................................................. 37
UTSORTERING AV KODTÄCKNINGSVERKTYG ......................................................................................... 37
UNDERSÖKNING AV KODTÄCKNINGSVERKTYG ...................................................................................... 38
JÄMFÖRNING AV KODTÄCKNINGSVERKTYG .......................................................................................... 38

RESULTAT OCH ANALYS / DESIGNPROCESSEN ......................................................................... 46
4.1
4.2
4.3

5

CANTATA++ 5.3.2 ........................................................................................................................ 46
CANTATA 6.2A ............................................................................................................................. 49
RAPICOVER .................................................................................................................................. 58

DISKUSSION OCH SLUTSATSER ................................................................................................ 61
5.1
5.2
5.3

RESULTATDISKUSSION .................................................................................................................... 61
METODDISKUSSION ....................................................................................................................... 67
SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER ............................................................................................ 68

6

REFERENSER ............................................................................................................................ 69

7

SÖKORD .................................................................................................................................. 71

8

BILAGOR ................................................................................................................................. 72
8.1
8.2

BILAGA 1 FÖRKORTNINGAR ...................................................................................................... 72
BILAGA 2 ORDLISTA .................................................................................................................. 73

3

Inledning

1 Inledning
I kursen Examensarbete 15 hp har jag valt att hjälpa SAAB Electronic Defence
System i Jönköping med kodtäckning. Kodtäckningsverktyg hjälper till att testa
programmerings kod. Det är viktigt att koden uppfyller de krav som den har och
inte gör något annat. All kod som finns ska kunna motiveras varför den finns
med. Jag kommer att arbeta med det kodtäckningsverktyg SAAB EDS använder
sig av idag och undersöka vilka mer kodtäckningsverktyg som finns på marknaden
idag.

1.1 Bakgrund och problembeskrivning
SAAB EDS arbetar främst med säkerhetslösningar för att upptäcka, lokalisera och
skydda mot olika hot. De utvecklar bland annat säkerhetskritiska styrsystem till
olika flygplan. SAAB EDS måste kunna bevisa att deras lösningar är stabila och
driftsäkra. För att kunna påvisa detta för myndighet och kund måste produkten
genomgå granskningar och tester. Det gör SAAB EDS bl.a. med hjälp av
kodtäckningsverktyg.
Kodtäckningsverktyg har i huvuduppgift att hitta oprövade kodsektioner, död kod
och de används i vissa fall till att validera att kraven har blivit uppfyllda. Med
andra ord undersöker kodtäckningsverktygen om all programkod har blivit
exekverad. På detta sätt kan man försäkra sig om att koden uppför sig på det sätt
som den är tänkt att den ska göra.
SAAB EDS använder sig av kodtäckningsverktyget Cantata++ 5.3.2. Cantata++
5.3.2 skapar en onödigt stor instrumentering när den används direkt på target
(hårdvara). I just detta fall menas instrumentering som den information som
skapas av verktyget. Instrumenteringen är läsbar för människan.
Instrumenteringen placeras sedan i en resultatfil på target. Detta kan göra t.ex. att
exekveringstiden för ett system blir längre än vad den egentligen är eller att
instrumenteringen blir för stor för att rymmas på target. I ett
realtidsoperativsystem är det otroligt viktigt att exekveringstiden inte påverkas allt
för mycket. Cantata++ 5.3.2 hanterar bara kodtäckning av assembler om det finns
C- kod med i verktyget. Detta medför att program med enbart assemblerkod
måste genomgås manuellt, instruktion för instruktion. Detta jobb är tidskrävande
och valideringen av denna kod är inte lika trovärdig och tillförlitlig som om den
kontrollerats med ett kodtäckningsprogram med tanke på den mänskliga faktorn.
Eftersom att det finns brister med Cantata++ 5.3.2 ur SAAB EDS synvinkel vill
de veta vilka mer kodtäckningsprogram som finns på marknaden och vilka av dem
som uppfyller deras krav. Jag kommer att hjälpa SAAB EDS med att undersöka
vilka program som kan tänkas kunna komplettera Cantata++ 5.3.2.
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1.2 Syfte och frågeställningar
Huvudsyftet är att täppa igen de brister som Cantata++ 5.3.2 har genom att hitta
andra fullvärdiga kandidater som kan komplettera och kanske t.o.m. ersätta
Cantata++ 5.3.2. SAAB EDS kommer att utveckla effektivare system som har en
högre trovärdighet och tillförlitlighet. Arbetstiden till att validera koden kommer
att bli avsevärt mycket kortare. Detta medför en högre effektivitet på arbetsplatsen
som i sin tur leder till lägre utvecklingskostnad.
Frågeställningar jag kommer att arbeta utifrån är:
 Vilka tre kodtäckningsverktyg utifrån SAAB EDS krav är de mest lämpade
och vad skiljer dem åt?
 Vilket kodtäckningsverktyg är det effektivaste, med tanke på utbildning,
inlärning, kostnad och service?

1.3 Avgränsningar
För att frågeställningarna ska besvaras på bästa möjliga sätt utan att överskrida
tiden avgränsas arbetet enligt följande punkter:
 Antalet verktyg som ska jämföras med Cantata++ 5.3.2 skall inte
överskrida 3 stycken.
 Arbetet ska endast omfatta DO-178B/C (mjukvara) och inte DO-254
(hårdvara).
 Arbetet ska endast ta hänsyn till SAAB EDS krav på vilka verktyg som ska
jämföras.
 Inläsning av Cantata++ 5.3.2 sker endast av material utdelat av SAAB
EDS.

1.4 Disposition
Arbetet kommer att inledas med en studie av hur SAAB EDS arbetar med
kodtäckning idag. All relevant information om studien kommer att ingå i den
teoretiska bakgrunden. I det andra steget, metod och genomförande, kommer jag
att klargöra hur jag gått tillväga för att komma fram till mina resultat. Nästa steg är
att undersöka vilka andra program som finns på marknaden och vilka av dem som
är värda att jämföras med Cantata++ 5.3.2. Sedan kommer de valda verktygen att
jämföras med Cantata++ 5.3.2. Jämförelsen kommer att redovisas i resultat och
analys. Avslutningsvis kommer jag främst att diskutera resultatet men även hur väl
mina metoder har fungerat i stycket diskussion och slutsatser
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2 Teoretisk bakgrund
I den teoretiska bakgrunden har jag sammanställt all relevant information som jag
har fått ifrån min handledare på SAAB EDS, Internet och böcker. De områden
jag kommer att avhandla i detta kapitel är inblandande organisationer,
kodtäckning, test, kodtäckningsverktyg, standarder och riktlinjer.

2.1 Organisationer och myndigheter
2.1.1

LFV

Sveriges flygsäkerhetsmyndighet är LFV, Luftfartsverket. Det är de som leder
trafiken i svenskt luftrum. De ser till att trafiken sker på ett säkert, effektivt och
miljövänligt sätt. Flygsäkerhetspolicyn utvecklas ständigt för att uppnå högsta
flygsäkerhet. De arbetar ständigt med att identifiera och utesluta alla tänkbara
risker. Deras mål är att kontinuerligt förbättra och säkerställa flygsäkerheten. År
2010 förutsågs att flygtrafiken kommer att fördubblas inom 10 år men med LFV:s
mål kommer även framtiden att vara säker. [1]
2.1.2

EASA

Luftfartsverket har flera samarbetsorgan, bl.a. EASA, European Aviation Safety
Agency. EASA är en EU-myndighet och är den gemensamma flygmyndigheten
för Europa. EASA övertar alltmer av de tillstånd och tillsynsuppgifter som gäller
för flygbolag och aktörer. Tidigare utfördes det av de europeiska ländernas egen
flygsäkerhetsmyndighet. I början av 2010 övertog EASA även flygtrafiktjänster
och flygplatser. Nu ansvarar myndigheterna i samarbetsländerna över de operativa
uppgifterna. Operativa uppgifter kan t.ex. vara certifiering av enskilda luftfartyg
och piloter. Landets egen myndighet och EASA utgår ifrån gemensamma
säkerhets- och miljöföreskrifter. EASA genomför kontroller och inspektioner hur
vida dessa normer uppfylls av myndigheter och aktörer i medlemsstaterna.
EASA:s huvudkontor ligger i Köln, Tyskland. Amerikas motsvarighet till EASA
heter FAA, Federal Aviation Administration. [2]
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2.1.3

RTCA

RTCA, Radio Technical Commission for Aeronautics är ett privat och ideellt
företag. De utvecklar rekommendationer om kommunikation, navigering,
övervakning, och flygledning. RTCA agerar som en federal rådgivnings kommitté.
Det är RTCA som har framställt de dokument som EASA, myndigheterna i
medlemsländerna och aktörerna använder sig utav när de utformar/certifierar
något/någon. Idag omfattas RTCA av cirka 400 myndigheter, industrier och
akademiska organisationer från hela världen. RTCA finansieras av FAA.
RTCA har bl.a. skapat riktlinjer om hur mjukvara ska utvecklas, framkalla kod och
testas. Den heter DO-178B (EUROCAE ED-12B). [3]
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2.2 DO-178B (EUROCAE ED-12B)
I december 1992 presenterade RTCA DO-178B för allmänheten. Den täckte upp
alla de andra riktlinjer och standarder som fanns mycket bra. Men den led av några
brister. Språket var otydligt i vissa anseenden och några mål var diffusa vilket
kunde leda till missförstånd. För att minimera risken att målen skulle tolkas olika
så gjordes en uppdatering. DO-178C släpptes i början av 2012. Den innehåller
förtydliganden av de standarder från DO-178B som kunde tolkas olika. Den
första versionen hette enbart DO-178. Den har nu utvecklats i över 30 år. Tiden
sedan den första versionen släpptes har gjort att den har gått ifrån riktlinje till en
internationell standard av ISO, International Organization for Standardization. [4]

2.2.1

Överblick av DO-178B (EUROCAE ED-12B)

DO-178B består av 12 olika avsnitt och ett antal tillägg och bilagor. Dessa avsnitt
beskriver de olika processernas innebörd och vilka krav det är till olika nivåerna.
De olika kapitlen är:
1. Introduktion
I introduktionen förklaras syftet med DO-178B och hur man ska använda
detta dokument.
2. Systemaspekter med hänvisning till mjukvaruutveckling
Detta kapitel handlar om att förstå hur systemets livslängdcykel ser ut. Det
medför en bättre förståelse om hur mjukvarans livscykel fungerar.
Beroende på vilket system det är och hur det ska användas indelas det i
olika feltillståndskategorier och nivåer.
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Feltillståndskategorier
Feltillståndskategorierna är baserade på i vilken allvarlighetsgrad felet
inträffar på.
Katastrofal: Feltillstånd som skulle förhindra en fortsatt säker flygning och
landning.
Farliga/Allvarliga: Feltillstånd som skulle reducera förmågan för
flygpersonal att manövrera flygplanet i ogynnsamma
verksamhetsförhållanden:
1. En stor minskning av säkerhetsmarginaler för funktionell förmåga,
2. Fysisk stress eller en hög arbetsbelastning som medför att
flygbesättningen inte ska kunna utföra sina uppgifter korrekt eller
fullständigt,
3. Skadliga inverkan på passagerare inklusive allvarliga eller livshotande
skador på ett litet antal av dessa passagerare.
Större: Feltillstånd som skulle reducera förmågan hos flygbesättningen att
manövrera flygplanet i ogynnsamma verksamhetsförhållanden. T.ex. en
arbetsbelastning eller ett tillstånd som skulle försämra flygbesättningens
kontroll eller att det ska orsaka obehag för åkande eller eventuellt medföra
skador till passagerare.
Mindre: Feltillstånd som inte skulle påverka flygplanets säkerhet
anmärkningsvärt samt att åtgärderna ska kunna utföras av flygbesättningen.
Det innebär en liten ökning i arbetsbelastningen för flygbesättningen t.ex.
rutinfärdplansändring eller några olägenheter för passagerarna.
Ingen effekt: Feltillstånd som inte påverkar den operativa förmågan hos
flygplanet eller hos flygbesättningen.

9

Teoretisk bakgrund
Mjukvarunivåer

Nivåerna är baserade på den potentiella risken ett system kan orsaka ett fel.
Nivå A: Det onormala programvarufelet visas av säkerhetssystemet. Det
skulle orsaka eller bidra till ett fel i systemfunktionaliteten som resulterar i
ett katastrofalt feltillstånd för flygplanet.
Nivå B: Det onormala programvarufelet visas av säkerhetssystemet. Det
skulle orsaka eller bidra till ett fel i systemfunktionaliteten som resulterar i
ett farliga/allvarliga feltillstånd för flygplanet.
Nivå C: Det onormala programvarufelet visas av säkerhetssystemet. Det
skulle orsaka eller bidra till ett fel i systemfunktionaliteten som resulterar i
ett större feltillstånd för flygplanet.
Nivå D: Det onormala programvarufelet visas av säkerhetssystemet. Det
skulle orsaka eller bidra till ett fel i systemfunktionaliteten som resulterar i
ett mindre feltillstånd för flygplanet.
Nivå E: Det onormala programvarufelet visas av säkerhetssystemet. Det
skulle orsaka eller bidra till ett fel i systemfunktionaliteten som inte
resulterar i något feltillstånd för flygplanet eller att det påverkar
arbetsbördan på flygbesättningen. Om programvaran en gång har blivit
bekräftad som en nivå E av certifieringsorganet behövs inte några ytligare
riktlinjer ifrån DO-178B.
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3. Livscykelprocess för mjukvaran
-

Mjukvarans livscykels processer

-

Definitionen på mjukvarans livscykel

-

Övergångs kriterier för att inleda nästa process

De olika processerna för mjukvarans livscykel är: Planerings process,
utvecklings process och integration processen. Dessa processer förklaras
mer ingående i respektive kapitel.
4. Planeringsprocess
Planering av utvecklings processen för mjukvaran
-

Plan för mjukvarucertifikation (PSAC)

-

Plan för mjukvaruutveckling

-

Plan för mjukvaruverifikation

-

Plan för mjukvarukonfiguration

-

Plan för säkerställning på kvalitén på mjukvara

5. Utvecklingsprocess
-

Krav på hur mjukvaran ska skrivas

-

Design på hur mjukvaran ska se ut

-

Hur koden ska utvecklas

-

Integrations av mjukvaran
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6. Verifieringsprocess
Verifiering av system är det primära med DO-178B. Mer än 2/3 är
fokuserad på verifiering av system och dess delsystem. Verifiering görs av
en kombination av granskningar, analyseringar och tester. Där värderas
resultaten av både mjukvaruutvecklingen och mjukvaruverifikationen. Det
finns alltid speciella objekt som måste verifieras, även själva verifikationens
process. DO-178B beskriver inte hur dessa granskningar ska genomföras
eller vika hjälpmedel som ska användas. För att utföra en effektiv och
konsekvent verifiering bör checklistor upprättas. Checklistor hjälper till
med:
-

Att få bekräftelse på granskningarna

-

En översyn på områden som är utsatta för fel/brister

-

En process som hjälper till att visa vunnen kunskap

-

Åtgärder som vidtas blir spårbara och repeterbara.

Analyser och granskningar kan genomföras av tredjeparts program om de
är avsedda för detta ändamål och uppfyller kraven av DO-178B.
Verifieringen ska påvisa att:
-

Mjukvaran gör det den ska göra

-

Att mjukvaran inte gör något den inte ska göra

För att tillfredsställa DO-178B fullständigt krävs det konstant fokusering
på kraven. Testa kraven med normala och onormala gränsvärden för att
utesluta potentiella fel och se hur robust koden är.
7. Konfigurationsprocess
Kontrolleringen av resultatet är endast trovärdigt om slutresultatet har en
tydlig definition av vad som har verifierats. Denna definition måste
uppfylla DO-178B:s mål för att vara godkänd som
konfigurationshanterare. Det finns ett antal olika mål och alla måste vara
uppfyllda för alla nivåer den ska certifieras för. Det inkluderar identifiering
av vad som ska konfigureras, hur baslinjer och spårbarheten är etablerade,
hur felrapporter hanteras, hur programvaran arkiveras och lastas och hur
utvecklingsmiljön används.
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8. Försäkran av kvalitetsprocess (SQA)
SQA ger tillsyn av hela DO-178B. Det kräver ett oberoende på alla nivåer.
För nivå A och B krävs det att SQA är aktiv redan från början av
utvecklingsprocessen. SQA försäkrar att potentiella avvikelser från planer
och normer under utvecklingsprocessen upptäcks, utvärderas, spåras och
löses. Med hjälp av CM, ”configuration manegement”, säkerställs att
kontroller tillämpas på korrekt sätt och på rätt position. SQA:s
huvuduppgift är att säkerställa att den framställda produkten stämmer
överens med den beställda produkten.
9. Certifieringsprocess
För att åstadkomma en effektivare certifiering krävs identifiering av
potentiella problem tidigt i utvecklingsprocessen. DO-178B bildar 20
stycken olika informations dokument och tre av dessa ska tillhandahållas
till den certifierande myndigheten. De tre dokument som ska redovisas är:
-

PSAC

-

Mjukvarukonfigurations index

-

Sammanfattning av mjukvarans resultat

Myndigheten gör stickprov på egen valda kodstycken vid certifiering och
all kod ska kunna härledas för att bli godkända.
10. Överblick av flygplan och flygplansmotorer för certifiering
Detta kapitel behandlar hur certifieringen av flygplan och flygplansmotorer
utförs med hänsyn till mjukvaran.
-

Certifiering av de fundamentala tingen

-

Mjukvaruaspekter för certifiering

-

Godkännande av beslut

11. Dokument om livscykeln för mjukvara
Här förklaras alla de dokument som ska upprättas och visas för eventuell
myndighet mer ingående om vad de ska innehålla.
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12. Ytterligare överväganden
I den sista delen beskrivs hur man kan tillämpa redan utvecklad kod från
ett annat projekt till ett nytt projekt. Fördelen med att använda kod som
redan existerar är att utvecklingstiden minskar och ibland även test av
koden. Men det beror huvudsakligen på hur lika kraven är till de olika
projekten. [5] [6]
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2.3 Verifikation & Validering
Dessa två termer kan enkelt blandas ihop och ge upphov till förvirring. För att
underlätta vidare läsning, öka förståelsen och innebörden finns denna tabell. Den
beskriver skillnaderna emellan dem båda.
Verifikation
Konstruerar du det på rätt sätt?
Försäkrar att systemet innehar all
funktionalitet.
Verifikationen utförs först och
inkluderar kontroll av kod och
dokument m.m.
Utförs av utvecklare.
Statiska analyser sker. Det innebär
genomgångar och inspektioner av
mjukvaran om den är korrekt eller ej.
Verifikation inspekteras med en
objektiv syn. Subjektiva synvinklar
ska inte behövas för att verifiera
mjukvaran.

Validering
Konstruerar du rätt sak?
Försäkrar att funktionaliteten är
rätt.
Validering sker efter verifikationen
och inkluderar en helhetssyn över
hela produkten/modul.
Utförs av testare.
I de dynamiska analyserna
undersöks om kraven uppfylls när
koden exekveras.
Validering inspekteras med en
subjektiv syn för att se hur bra
mjukvaran är.

[23]
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2.4 Testtekniker
2.4.1

Svart-box test (Funktionell testning)

Svart-box test är när testaren endast vet systemets funktioner utifrån kraven. Av
ett visst indata förväntar man sig en viss utdata. Testaren fokuserar på vad
systemet kan. Hur systemet är uppbyggt och vilket arbetssätt systemet arbetar på
är inte relevant i detta avseende. En algoritm, motor, eller det mänskliga sinnet
kan refereras som en svart-box i vissa anseenden.
2.4.2

Vit-box test

I skillnad emot Svart-box test tar testaren hänsyn till hur systemet är uppbyggt och
hur det bearbetar data. Testaren har tillgång till koden i programmet och kan testa
de interna kraven som finns. Testarens testkod är alltså baserad på programmets
kod.
2.4.3

Statiskt test och dynamiskt test

Statiskt test är när systemet testas utan att det exekveras. Det sker undersökningar
i form av mätningar och granskningar av koden. Dynamiskt test sker när
systemets kod exekveras. Svart-box och vit-box tester är dynamiska.
Som en jämförelse: Du ska köpa en bil. Först kontrollerar du hur bilen ser ut,
tittar på lack, rost och skötsel mm. Det är statiskt test. Sedan provkör du bilen och
se vad den går för. Det är dynamiskt test. [7]
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2.4.4

Statiska mätningar

Det finns olika sorters mätningar men principen är den samma. De innehåller
ett antal regler som testar koden och meddelar om den inte uppfyller dessa
krav. Användaren kan bestämma vilka regler och vilken sensibilitet testerna
som ska genomföras med. En väl genomförd mätning hjälper utvecklarna att
eliminera olika sorters felaktigheter i systemet.
Bland annat:
 Minskar sårbarheten i systemet
 Minskar risken för krascher
 Minskar risken för låsningar/hängningar i systemet
 Minskat risken för underligt beteende
 m.m.
Ett antal regler:
 Undersöks det om metodens returvärden används?
 Säkerställs det att flyttal inte används som index i loopar?
 Undviks tilldelning i ett villkor?
 Undviks oändlig rekursion?
 m.m.
[14] [15]
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2.4.5 McCabe cyklomatisk komplexitet – Mäter hur många oberoende
vägar det finns i koden.

McCabe är ett statiskt test. Cyklomatisk mätning används till att läsa av hur
komplex koden är. Om koden består av många nästlade satser kan vägen
genom koden gå väldigt många olika vägar. Till exempel om koden innehåller
25 IF-satser så kan flödet genom koden ge upp till 33.5 miljoner olika vägar
genom programmet. Det medför att det blir oerhört svårt och komplext att
testa koden fullständigt. Med formeln CK = E – N + 2P räknas komplexiteten
ut. Ett högt värde i CK (cyklomatisk komplexitet) antas koden vara komplex.
CK = Komplexitet
E

= Antalet bågar (styrflöde) i grafen

N

= Antalet noder (satser) i grafen

P

= Antalet av anslutna komponenter (slut nod)
Med denna bild som
utgångspunkt.
E=6
N=6
P=1
CK = 6 – 6 + (2 * 1)
CK = 2
Det finns två olika oberoende
vägar i denna graf/flödesschema

Figur 2.4.5.1 Visar ett flöde.

[12] [13]
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2.4.6

Jämförning av teknikerna

Här visas en tabell som visar skillnader mellan de olika teknikerna, under vilken
fas respektive teknik används samt visar vem användaren är med dess program.
Statisk

Vit-Box

Svart-Box

Vad?/Hur?

Test utan
exekvering

Test hur system
fungerar

Test om vad systemet
gör

Varför?

Identifiera buggar
innan systemet
byggs

Identifiera
buggar i
funktioner eller i
gränssnitt

Identifiera buggar i
systemets resultat
och uppträdande

Vem?

Alla intressenter

Systemutvecklare Systemtestare
/Systemtestare

Fas

Under
specifikation och
utveckling

Vanligtvis under
komponent och
integration
utveckling

Vanligtvis under
integration

Program

Simulatorer,
kodanalysprogram,
språk och
grammatik
kontroll,
kalkylblad

Kodanalysprogra
m, debuggers,
testfallsgeneratorer

På- och icke
påträngande GUI
program, prestanda
program, data
generatorer

[16]
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2.5 Kodtäckning – Dynamisk test
Att utföra svart- och vit-box test som undersöker in- och utdata är en
tidskrävande och ansträngande uppgift. Det är svårt att verifiera att testerna
undersöker hela koden och alla dess vägar den kan gå. Ett oerhört bra och
effektivt hjälpmedel är kodtäckningsprogram. De hjälper till att verifiera att
testerna validerar koden till fullo.
2.5.1

Introduktion kodtäckning

Kodtäckning är ett begrepp som används inom mjukvarutestning. I vissa
sammanhang används ordet kodanalys. Det är ett mått på hur mycket av koden
som har blivit testad och inte testad. Det krävs att testarna upprättar flera testfall
för att undersöka hur koden beter sig i olika lägen. Antalet tester varierar beroende
på vilken nivå som är önskad och hur komplex koden är. 100 % kodtäckning
ekvivalent med all kod och alla mätningar för koden har blivit utförda, testade och
godkända.
2.5.2

Varför kodtäckningsverktyg

Idag är majoriteten av alla säkerhetskritiska system styrda av mjukvara. Många
program innehåller tusentals rader kod. Utan kodtäckningsverktyg som kan
verifiera och validera att koden beter sig som den är tänkt att göra är det högst
sannolikt att koden kan innehålla många buggar. Utvecklarna kan inte med
säkerhet veta om koden oavsiktligt kan hamna i ett läge där det i värsta fall skulle
innebära att människoliv kommer till skada och dödsfall. För att effektivt och
säkert kunna utesluta och eliminera alla buggar så är kodtäckning ovärderligt.
2.5.3

100 % kodtäckning

I vissa speciella fall är det omöjligt att hamna på 100 % kodtäckning. Det kan ske
om programmeraren använder sig utav speciell undantagshantering eller om
koden är uppdelad mellan olika processorer. Det går att tillämpa denna metod på
hela program eller om det önskas går det även att utföra ett enhetstest. Med
enhetstest menas att bara en del av programmet testas till exempel en klass eller en
algoritm. Enhetstest kallas även för EUT, enhet under test.
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2.5.4

Utveckling av testkod

Med en analys av kodtäckningsresultatet kan ytterligare testfall skapas enklare och
modifieras för ett bättre och mer genomgående täckning av koden. I slutändan är
det till för att försäkra och bevisa att koden i systemet endast utför de uppgifter
den är tänkt att göra och inget annat. Det blir även enklare att upptäcka buggar i
systemet med kodtäckning. Men det utesluter dem inte.
2.5.5

Certifiering med hjälp av kodtäckning

Kodtäckning används bland annat när test och certifiering av säkerhetssystem i
flygelektronik ska utföras. För att få flygelektroniken certifierad måste behörig
myndighet utföra certifikatet. EASA är en av de myndigheter som har behörighet
att certifiera.
Det finns flera olika sorters mätningar som undersöker olika delar i
programkoden. Alla mätningar omfattas av kodtäckning. Det finns samband
mellan de olika mätningarna som kommer att redovisas med hjälp av en bild
längre fram på sida 29.
2.5.6

Nackdel med kodtäckning

Nackdelen med att enbart utföra kodtäckning är att det kan ge en falsk ingivelse
att koden är fri från buggar när koden har 100 % täckning. Det säger heller inget
om hur bra koden är i något anseende. Det bekräftar endast vilken kvalitet det är
på testkoden. [7] [8]
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2.5.7

Förtydligande om kodtäckning

Det är enkelt för den icke insatta personen att missuppfatta innebörden av
kodtäckning. Här spaltas några förtydliganden om vad kodtäckning egentligen gör
och inte gör.
 Rapporterar hur koden har exekverats
 Ökar kvaliteten för fler test
 Avslöjar fel i testet
 Ökar förståelsen av testkoden
 Detekterar inte fel med koden
 Garanterar inte ett buggfritt program
 Garanterar inte en produkt med hög kvalité
 Indikerar inte att koden är tillräcklig testad
 Validerar inte kravbilden
 Validerar inte funktionen
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2.6 Kodtäckningsnivåer
I denna del kommer kodtäckningsnivåerna att redovisas hur de enskilt och
kombinerat kan uppnå 100 % täckning. De kommer att redovisas med
sanningstabeller och formler för att klargöra exakt hur de olika mätningarna
fungerar.
2.6.1

Satstäckning

Figur 2.6.1.1 Visar programkod.
Har alla rader kod i programmet exekverats?

För att höja förståelsen för kodtäckning kan man jämföra koden med en graf.
En graf gör det enklare att förstå koden. I grafen representeras satserna av
noderna och styrflödet mellan satserna representeras av grafens bågar. Detta
exempel har endast ett styrflöde och all kod kommer att exekveras.
Antal utförda satser
Satstäckning

=
Totala antalet av satser

[7] [8] [18]
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2.6.2

Beslutstäckning

Figur 2.6.2.1 Visar programkod.
Har alla beslut testats både sant och falskt?

Denna kod består av 2 stycken villkorssatser. För att uppnå 100 % i
beslutstäckning i detta exempel så krävs det att testfallen både utvärderar om
”promenad” och ”regn” har antagit både till sant och falskt.
Testfall 1

Promenad = Sant

Regn = Sant

Testfall 2

Promenad = Sant

Regn = Falskt

Testfall 3

Promenad = Falskt

Regn = Ingen betydelse

[7] [8] [19]
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2.6.3

Villkorstäckning

Figur 2.6.3.1 Visar programkod.
Har alla logiska uttryck varit både sant och falskt?

Villkorstäckning är lik beslutstäckning men villkorstäckning tar hänsyn till de
inre uttryck som kan finnas och inte bara till hela uttrycket. Denna kod har en
villkorssats som innehåller två booleska uttryck och ett logiskt OCH som
sammanbinder dessa. För att uppnå 100 % kodtäckning krävs det att varje
enskilt villkor i ett beslut ska utvärderas både till sant och falskt. 100 %
beslutstäckning ger inte automatiskt 100 % villkorstäckning. Det händer om en
utav de logiska värdena aldrig antar värdet falskt. Vilket gör att
beslutstäckningen uppfylls men inte villkorstäckningen. Exemplet på testfallen
nedan påvisar detta.
Testfall 1

Kallt = Sant

Fryser = Sant

Testfall 2

Kallt = Sant

Fryser = Falskt

För att få 100 % villkorstäckning krävs det ett tredje testfall där även ”Kallt”
utvärderas till falskt.
Testfall 3

Kallt = Falskt

[7] [8] [20]
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2.6.4

Multipelt villkorsbeslut

Figur 2.6.4.1 Visar programkod.
Undersöker om alla möjliga kombinationer av tillstånd inträffat i alla
beslut

Den här koden visar en funktion som tar emot 3 stycken argument. För att uppnå
100 % multipelt villkorsbeslutstäckning kräv det att alla möjliga kombinationer
måste testas. Detta är en tidskrävande uppgift och alla kombinationer kan vara
svåra att hitta om det är ett långt uttryck med flera logiska operatorer. För koden
ovan krävs det 8 stycken testfall för att gå igenom alla kombinationer.
Testfall 1

A = Falskt

B = Falskt

C= Falskt

Testfall 2

A = Falskt

B = Falskt

C = Sant

Testfall 3

A = Falskt

B = Sant

C = Falskt

Testfall 4

A = Falskt

B = Sant

C = Sant

Testfall 5

A = Sant

B = Falskt

C = Falskt

Testfall 6

A = Sant

B = Falskt

C = Sant

Testfall 7

A = Sant

B = Sant

C = Falskt

Testfall 8

A = Sant

B = Sant

C = Sant

[7] [8] [21]
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2.6.5

MC/DC

Modified condition/decision coverage

Alla tillstånd i programmet ska ha besökts och avslutas minst en gång, alla villkor i
besluten i programmet ska ha tagit alla möjliga kombinationer minst en gång, varje
beslut i programmet ska ha antagit alla möjliga vägar och alla villkor i besluten
skall ha visat självständigt påverka beslutets slutliga resultat. Ett villkor visar
självständighet genom att beslutets resultat varierar när det ändras och alla andra
möjliga villkor är orörda. [8]
2.6.6

Boolesktäckning

Undersöker om alla booleska uttryck har varit sant och falskt

Boolesktäckning undersöker om alla booleska värden har antagit både sant och
falskt. [22]
2.6.7

Funktionsanropsmätning och retuneringsmätning

Har alla funktionsanrop exekverats?

Anrop och returneringsmätning mäter vilka funktioner som har exekverats. Denna
mätning används speciellt under integration test. Detta för att försäkra att alla
gränssnitt mellan funktionerna har exekverats. Ett godkänt funktionsanrop
innebär att funktionen måste returnera normalt till den anropande funktionen. Det
betyder att både anropet och returneringen har utförts på korrekt sätt.

Funktionsanrops
returneringsmätning

2.6.8

Antal utförda retur
=
Totala antalet retur

*100 %

Startpunktstäckning

Startpunktstäckning är fundamentalt för kodtäckning. Den mäter vilka funktioner
och medlemsfunktioner som har blivit anropade
Antal utförda startpunkter
Startpunktstäckning

=

Totala antalet startpunkter
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2.6.9

Basblockstäckning

Basblockstäckning är väldigt lik Satstäckning. Det räcker att den startas så får
mätningen täckning. Om ett basblock startas kommer alla satser i den att bli
exekverade. Det gäller endast om det inte finns någon undantagshantering men
det förblir ändå en godkänd mätning. I skillnad emot satstäckning kommer inte
det inte att bli godkänt när det innehåller undantagshanterare.

Antal utförda basblock
Basblocktäckning

=

Totala antalet basblock

*100 %

[24]

2.6.10 Samband mellan kodtäckningsmätningar

Som nämndes ovan går vissa mätningar in i varandra och täcker upp gemensamma
delar. Dessa mätningsnivåer hänger samman i olika steg. Deras skillnader och
gemensamma täckningsområden redovisas med figuren 2.5.1 nedan. Desto högre
upp i bilden täckningen befinner sig desto mer och bättre täckning har koden.

Figur 2.6.10.1 Visar samband mellan kodtäckningsmåtten.[9]
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2.7 Krav till mjukvarunivåerna
Innan kodtäckningen påbörjas måste feltillståndskategorin och alvarlighetsnivån
till systemet definieras. Som nämnts tidigare delas systemet in i olika nivåer med
hänsyn till säkerhetsrisken. För att nå upp till de olika nivåerna finns det kriterier
för kodtäcknigen som måste uppnås. Vilka kriterier till respektive nivå redovisas i
tabellen nedanför, ”Design Assurance Level”.

Mjukvarunivå

Konsekvens av
misslyckande

Exempel

Krav på
kodtäckning

A

Katastrof

Krasch

100 % MC/DC
(100 % Sats
100 % Beslut
100 % Boolean)

B

Farliga/Allvarliga

Dödsfall av
passagerare

100 % Beslut
100 % Sats

C

Större

Skadade passagerare

100 % Sats

D

Mindre

Ändring av färdplan

Ingen täckning
behövs

E

Ingen effekt

Underhållningssystem
fel

Ingen täckning
behövs

[10]

2.8 Spårbarhet
DO-178B kräver att all utvecklad kod ska ha ett betydande syfte. Utvecklarna ska
endast skriva kod som kan härledas till systemkraven och/eller design
beskrivningen. De ska även förklara varför den finns där och vilken uppgift den
har/utför. Med detta arbetssätt blir det ett säkrare system. För att göra det enkelt
med detta så länkas all kod till ett externt dokument där all information antecknas.
Spårbarheten möjliggör verifikationen av komplett integrering av systemkraven
sker på ett enkelt och effektivt sätt och att underlätta påvisningen av
systemkraven. [6] [9]
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2.9 Utvecklingsmetod
Det finns ett antal beprövade utvecklingsmetoder för att skapa och testa mjukvara.
De finns olika fördelar och nackdelar med alla metoder.
2.9.1

Vattenfallsmetoden

Vattenfallsmetoden arbetar utifrån en kravspecifikation. Sedan övergår det till
analys (vad som ska göras) och design (hur det ska göras). Efter det sker
implementering och enhets test. Det sista steget innan underhåll av produkt är
integration. I vattenfallsmodellen återgår man aldrig till ett tidigare tillstånd i
utvecklingen. Det medför att den inte klarar av förändringar under
utvecklingstiden, även om förändringen leder till det bättre. [8]

Figur 2.9.1.1 Visar vattefallsmetoden.
2.9.2

V-modellen

V-modellen är lik vattenfallsmodellen men den stora och viktiga skillnaden är att den
klarar förändringar. I denna metod utvecklas allt om till det passar systemet helt och
hållet. V-modellen är rekommenderad att använda när DO-178B används. Bilden 2.8.2.1
visar en modell av V-modellen. [8] [9]

Figur 2.9.2.1 Visar V-modellen. [9]
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2.10

Program

Det enklaste sättet att testa koden är att singelsteppa igenom koden med hjälp av
kompilatorns debugger. Det görs för att se vilka rader som exekveras och vilka
som inte exekveras. Men som tidigare nämnts är detta ett tidskrävande jobb vilket
medför en högre kostnad och risken för felbedömning av kodtäckning blir hög på
grund av den mänskliga faktorn. För att utföra kodtäckning på ett säkert och mer
pålitlig sätt används kodtäckningsverktyg. Det ger ett bevis på måttet av
kodtäckningen och vilka kriterier testkoden uppfyller. På marknaden idag finns ett
stort antal kodtäckningsverktyg. Resultatet ifrån verktygen ligger ofta till grund för
bevisningen av kraven. Eftersom att så mycket av förlitas på dessa
kodtäckningsprogram måste även dessa genomgå tester och granskningar för att
bli certifierande kodtäckningsprogram. För att möta upp DO-178C krävs det att
programmet är speciellt kvalificerad för detta ändamål. [7]
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2.10.1 Urval av ett några av de program som finns på marknaden.

DO-178B
SPRÅK
TARGET
SIMULERAD
MÄTNINGS
NIVÅ
PRIS

OPERATIV
SYSTEM
MÅSTE
OS KÖRAS
SUPPORT &
UPPDATERI
NG
LICENS

KOMPILATO
R
TILL SPRÅK
ECLIPSE
PLUG-IN
SOURCE
CONTROL
PLATTFORM
HOST

PLATTFORM
TARGET

RAPITA –
RAPICOVER

VECTORCAST CASTCOVER


C, C++,
ADA


MC/DC


C, C++,
ADA83/95


MC/DC

1

1

WIN
(NT,2000,
XP,VISTA,
7)
NEJ

WIN
(2000,XP,
VISTA, 7)
LINUX, UNIX
3

TELEFON
MAIL

3

LIVSTID &
1 ÅRS
C, C++,
ADA

LIVSTID

FROGLOGIC – PARASOFT –
SQUISH COCO C/C++ TEST


C, C++


VILLKOR/
BESLUT
1
WIN,
UNIX,
LINUX,
OSX
3
1 ÅR (BÅDA)


C, C++

LDRA LDRACOVER

QA-SYSTEMS CANTATA 6.2A



MC/DC


C, C++,
ADA, JAVA


MC/DC


C, C++


MC/DC

1

1

1

WIN,
LINUX,
SOLARIS

2

XP, VISTA, 7,
LINUX

2

2

NEJ

2

2

E-MAIL,
TELEFON

C, C++,
ADA

LIVSTID

2

2

ENL. AVTAL

3

C, C++

2

C, C++





3











3



2



WIN, LINUX

WIN, LINUX,
SOLARIS

3

2

WINDOWS,
LINUX

ALLA

3

3

WIN,
LINUX,
SOLARIS
2

2

MAN SKAPAR
SIN EGEN
PORTNING
TILL SIN
MILJÖ/OS

1 Priset beror på konfigurationen av licenser
2 Dålig kontakt med företaget vilket medförde att jag inte kunde fortsätta
3 Inte relevant att veta eftersom att en eller flera kriterier inte uppfylls
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2.11

Cantata++ 5.3.2

Idag använder SAAB EDS sig utav Cantata ++ 5.3.2. Cantata ++ är ett
mjukvaruverktyg för kodtäckning som testar mjukvaran dynamiskt. Det finns ett
Eclipse plug-in för Cantata++ 5.3.2 vilket SAAB EDS utnyttjar endast om de vill
se resultatet grafiskt.
Cantata hanterar kodtäckning av C och C++, fungerar i Windows, Linux och
Solaris miljö. Programmet är kompatibelt med de flesta av marknadens
kompilatorer. Det fungerar både simulerat och på targets. En nackdel med
Cantata++ 5.3.2 är att det lägger en onödigt stor instrumentering. Cantata++
5.3.2 är utvecklat av QA-Systems. SAAB EDS använder oftast bara
funktionaliteten ur Cantata++ 5.3.2 och inte det grafiska gränssnittet.

2.11.1 Introducera kodtäckningsverktyg

Det finns flera aspekter som måste tas i hänsyn om Cantata++ 5.3.2 ska användas
i ett projekt. Det rekommenderas starkt att lägga mycket med tid och engagemang
för att planera detta steg. Om fel beslut tas från början kan det bli stora
konsekvenser i både kostnader och tid. En av de viktigaste delarna är att låta EUT
designerna få kunskap om hur Cantata++ 5.3.2 testskript och testexekvering
fungerar. Det är främst för att förhindra att onödiga parameterfel kan uppstå. Att
skriva designkrav som är testbara är ett oerhört bra sätt att förhindra långvariga
och utdragna processer samt omarbetning av redan bearbetade uppgifter. [9]
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2.11.2 Driftsättning av Cantata++ 5.3.2

För att kunna börja arbeta med Cantata++ 5.3.2 krävs det att en definiering av
utvecklingsplattformens olika komponenter.
 Processor
 Operativsystem
 Kompilator konfiguration
Dessa komponenter och dess inställningar krävs vara oförändrade när testandet av
EUT sker.
Om koden som ska testas befinner sig på target krävs det även en särskild
driftsättning av den. Om det finns utvecklingsmiljöskillnader mellan target och
användaren måste en speciell target portning utföras. De skillnader som spelar en
betydelse är emellan:
 Operativsystem
 Kompilator
 Kors kompilator
När Cantata++ 3.5.2 är testad och klar för användning måste en slutgiltig
kvalifikation göras för den speciella utvecklingsmiljön. Det görs genom att ett
driftsättningstest utförs och resultaten samlas upp och skickas till QA Systems för
registrering och validering. Om valideringen är godkänd skickar QA Systems
tillbaka en registrerad checksumma för just den utvecklingsmiljön och en rapport
som bevisar att det har blivit registrerad. Rapporten bevisar att verktyget fungerar
och används som det är tänkt att verktyget ska göra. Om något i testmiljön skulle
ändras blir det en annan checksumma och då är inte utvecklingsmiljön godkänd
för fortsatt användning. Om testmiljön är i behov av en ändring måste en ny
registrering och validering från QA System vara godkänd. [9]
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2.11.3 Test Harness

Cantata++ 5.3.2 har ett eget Test Harness (CPPTH) som stödjer både
programmerings språket C och C++. Det är en sammanställning med förklarande
av vilka funktioner som Cantata ++ 5.3.2 tillhandahåller och fördelar inparametrar
och användande. Test Harness är en del av de dynamiska testerna. Detta test
tillhandahåller ett flertal funktioner, klasser, templates och macro. Detta test
erbjuder möjligheter till:
 Dela upp ett testscript till flera testfall
 Stödjer återanvändning av testfall
 Kan kontrollera värdet, området (range) och vilken typ av variabel
 Undantags validering (Exeption validation)
 Förväntande anrop av sekvens verifikation (Expected call sequence
verification)
 Filhanterings loggning och låg-nivå API funktioner för att skapa
användardefinierade kontrollerings funktioner.
[17]
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2.11.4 Externa anrop

Cantata erbjuder olika metoder för externa anrop/förväntade anrop från den
testade källkoden. Cantata++ 5.3.2 lägger sig runt det objekt som ska testas.
Externa anrop kan fångas med olika metoder. Det som avgör vilken metod som
ska användas beror på vilken nivå som eftersträvas.
2.11.4.1

Stub

Stub kan användas utan EUT källkodsinstrumentering eftersom att metoden byter
helt ut de objekt som anropas från EUT. De objekt som byts ut simuleras istället.
Alla anrop till och från den testade enheten simuleras. Stub är den
rekommenderade testmetoden när mjukvara ska certifieras för luftburna standard
miljöer. Därför att den metoden anses påverka den skarpa koden minimalt. Det är
enkelt att påvisa att koden inte har blivit manipulerad. Det görs genom att utföra
två stycken test, ett test med kodtäckning (instrumentering) och ett utan. Sedan
måste utfallet undersökas att de är överensstämmande med varandra. Om de båda
testen får likadant utfall är det bevisat att instrumenteringen ifrån kodtäckningen
inte påverkar den skarpa koden.
2.11.4.2

Wrapper

Wrapper ger en viss tillgång till objektet som testas. Denna metod är
rekommenderad för integrationstest eftersom att anropen fångas direkt upp i den
skarpa koden och att variablerna kan ändras under testet. Wrapper ändrar det
binära resultatet. Det är godkänt för ren kodtäckning men inte för
funktionstestning eller för godkänd/underkänd kriterierna för testfallen. Eftersom
att denna metod ändrar resultatet av det binära resultatet är den inte
rekommenderad att använda. Detta för att det måste finnas bevis på att
instrumenteringen inte påverkar den skarpa kodens agerande.
2.11.4.3

Isolation

Isolation ersätter speciella anrop till objekt till ”link time” annars är det likt
wrapper i sitt beteende. I likhet med wrapper så ändrar isolation det binära
resultatet. [9]
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3 Metod och genomförande
I detta avsnitt redovisas hur resultatet har framtagits samt de metoder som har
använts. Data insamlades mestadels genom litteraturstudier från Internet. Möten
och internetkonversationer med handledaren på SAAB EDS var väldigt givande.
Förfrågningar på e-post har utförts för de mer detaljinriktade frågorna. Även en
del generell information om kodtäckning hittades i böcker. All data granskades
noggrant och material som inte var relevant i detta arbete sorterades bort. Det
utfördes för att få en mer enhetlig redogörelse i examensarbetet. Detta
examensarbete är en experimentell analys som isolerar ett fåtal faktorer.

3.1 Förarbete
Jag började arbetet med att undersöka vilka aktörer som SAAB EDS har en
anknytning till. Det gjorde jag för att jag tro jag skulle få en bättre insyn i SAAB
EDS verksamhet sett ur deras perspektiv. Sedan fortsatte jag med en grundlig
genomgång av vad kodtäckning är för att förenkla framtida steg i arbetet. Jag gick
igenom majoriteten av alla sorters mätningar som kan utföras på kod, både
statiska och dynamiska.

3.2 Utsortering av kodtäckningsverktyg
Parallellt med förarbetet började jag med att undersöka vilka kodtäckningsverktyg
som fanns på marknaden. Med ett flertal möten med min handledare på SAAB
EDS gick vi igenom vilka egenskaper verktygen var tvungna att ha. Att utgå från
att det klarade av DO-178B var självklart eftersom att SAAB EDS har sådant
krav. Jag letade efter program som gav ett pålitligt och professionellt intryck och
att det skulle ha varit etablerade på marknaden minst ett par åt tillbaka. Att
verktygen skulle vara något år gammalt var endast för att det skulle vara fullt
utvecklat och inte att det skulle följa med någon oönskad bugg i mjukvaran. Jag
kollade även upp om verktygen utnyttjades av något stort och respekterat företag.
Det gav mig och SAAB EDS ett högre förtroende för verktyget. Efter inläsning av
kodtäckningen valde jag ut de program jag tyckte skulle vara värda att ta till nästa
steg.
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3.3 Undersökning av kodtäckningsverktyg
Det andra steget med verktygen var att undersöka om de levde upp till SAAB
EDS krav. I detta steg blev det en grundligare genomgång av dess egenskaper av
respektive verktyg. Informationen sökte jag på företagens hemsidor och de mer
detaljerade frågor som jag inte fick besvarad av hemsidan skickade jag e-brev till
företagen för att få mina frågor och funderingar helt besvarade. Om jag upptäckte
att ett verktyg inte uppfyllde ett viktigt krav prioriterade jag de andra verktygen.
Det gjorde jag för att det inte skulle löna sig att veta om programmet kunde
behärska de andra kraven eftersom att det inte skulle vara relevant för SAAB EDS
att jämföra ett verktyg som inte levde upp till alla grundkrav. Alltså om ett krav
inte kunde uppfyllas var det inte aktuellt att jämföra det med Cantata++ 5.3.2. De
verktyg jag valde att ta med mig inför nästa steg var RapiCover och en nyare
version av Cantata, Cantata 6.2A.

3.4 Jämförning av kodtäckningsverktyg
Här beskriver jag hur jag har gått tillväga hur jag har testat verktygen, hur jag har
tagit reda på hur verktygen klarar av de krav som SAAB EDS har samt att
förklarar de problem som har uppstått.
3.4.1

Cantata++ 5.3.2

Jämnförningen inleddes först med att undersöka hur Cantata++ 5.3.2 fungerar
och hur det används för att öka förståelsen av vilket behov SAAB EDS har. Jag
använde mig utav färdigutvecklad kod med tillhörande test för att utföra
kodtäckningstesterna. Jag experimenterade med testkoden för att öka min egen
förståelse om hur flödet sker när test implementeras. Det ökade även min
förståelse om kodtäckning. Resultatfilerna sparades och granskades noga eftersom
att de mätbara skillnaderna mellan programmen finns i de genererade
instrumenteringsfilerna. De skillnader som är relevanta är hur stor
instrumenteringen är i filerna och hur stor resultatfilen utfaller sig att bli.
Cantata++ 5.3.2 hanterar SAAB EDS krav till fullo. Jag utgick ifrån att de andra
verktygen skall ha minimum krav att klara av vad Cantata++ 5.3.2 gör. De
egenskaperna/funktioner Cantata++ 5.3.2 innehar måste kunna vägas upp av det
jämförande programmet. Eftersom att stor del av bevisen för att uppfylla DO178B/C grundar sig på resultatet av Cantata++ 5.3.2. Det räcker alltså inte med
en mindre och effektivare instrumentering av koden.
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3.4.2

RapiCover

RapiCover är utvecklat utav Rapita Systems från England. Jag fick en testversion
för att undersöka hur RapiCover fungerar. I testversionen följde det med en
handledning som visade steg för steg för att utföra test och granska test.

Figur 3.4.2.1 på utvecklingsmiljön i RapiCover.

Rapita Systems påpekar att de har överlägsen bättre instrumentering än sina
konkurrenter, speciellt när det gäller MC/DC. Tyvärr var denna testversion väldigt
begränsad i vad man kunde göra. Man kunde endast utföra det exempel som
handledningen utgick ifrån. Det medförde att min plan att kunna jämföra
verktygens funktioner och testresultat blev väldigt problematisk. Jag kunde inte
utföra något ”skarpt” test. Min plan att jämföra verktygen byggde på att
genomföra ett test med exakt samma testkod och jämföra resultatet.
Jag förklarade mina problem för Rapita Systems och mina mål med mitt
examensarbete. Rapita Systems var väldigt hjälpsamma och lovade att de skulle
hjälpa mig med mina mål. För att Rapita Systems skulle kunna hjälpa mig med
mina mål behövde de en testkod som påvisade våra problem samt information om
hårdvaran som SAAB EDS utför sina skarpa test på. För att inte låta Rapita
Systems vänta utförde min handledare på SAAB EDS ett testexempel. Mitt mål
med examensarbetet var inte att utveckla testkod utan att undersöka potentiella
kodtäckningsverktyg. Testet påvisade hur stor instrumentering blir med s.k.
förväntade anrop. Jag och min handledare på SAAB EDS hade sedan ett
telefonmöte med en specialist på Rapita Systems. Vi förklarade hur testkoden
fungerade och vilka problem med Cantata++ 5.3.2 som uppstod med det. Vi
förklarade även hur test med Cantata++ 5.3.2 fungerande och att vi strävade mot
minst samma funktionalitet som Cantata++ 5.3.2 har.
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Efter en tid fick jag svar av Rapita Systems där de skickade med en instrumenterad
exekverbar fil för target och täckningsresultat för det test vi skickade. Tyvärr hade
deras testresultat inte all den information som jag behövde och hade hoppats på.
Informationen från Rapita Systems påvisade endast täckningsresultatet från testet.
Jag utförde en jämnförning av resultatet mellan Cantata++ 5.3.2 och RapiCover.
Till stor del stämde resultatet överens förutom en avvikelse i satstäckningen.
Koden undersöktes i respektive program och avvikelsen spårades till en for-sats
där RapiCover anser att det är tre satser i den medan Cantata++ 5.3.2 bedömer att
det endast finns två stycken. Sedan rapporterade jag dessa uppgifter till Rapita
Systems samt att jag på pekade att jag inte kunde se hur hanteringen av förväntade
anrop sker. Det var egentligen det som var hela tanken med testet. Ett test med
endast MC/DC täckning skiljer sig inte särskilt mycket mellan program. Det
bevisades när den instrumenterade exekverbara filen kördes på target, tiden för att
exekvera filen tog i princip exakt samma tid. Rapita Systems frågade om hur exakt
vi vill att förväntade anrop skulle fungera och att de med högsta sannolikhet skulle
få verktyget att fungera efter SAAB EDS behov.
Efter att inte ha hört något ifrån Rapita Systems på en tid utformade jag ett
dokument som förklarade i detalj hur förväntade anrop sker med Cantata++ 5.3.2
och dess problem som uppstår. Jag skickade dokumentet till Rapita Systems och
efter det vaknade diskussionen till igen. De bekräftade att de uppskattade mitt
dokument för att det förklarade mycket för dem. Anledningen till att jag gjorde
dokumentet var för att få ett klartecken om RapiCover klarade av att hantera
förväntade anrop. Efter att jag skickade dokumentet hade jag även ett telefonmöte
med Rapita Systems där vi gick igenom dokumentet. Under detta samtal fick jag
bekräftelse att RapiCover inte klarar av hantering av förväntade anrop på de sätt
SAAB EDS vill. Men Rapita Systems förklarade att de har ett program till som
kanske tillsammans med RapiCover klarar av SAAB EDS krav. Det heter
RapiCheck. Men detta verktyg var under utveckling och det finns ingen
kommersiell testversion än. Så ett test med detta verktyg var inte möjligt i denna
stund. Förövrigt gick mötet bra och jag kunde besvara de flesta frågor förutom de
generella frågorna om SAAB EDS kravbilder och kravhantering. Vi bestämde att
ett telefonmöte till behövdes. Där ska vi diskutera de generella frågorna jag inte
kunde svara på samt att diskutera hur RapiCheck ska kunna appliceras i SAAB
EDS verksamhet.
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3.4.3

Cantata 6.2A

Min plan från början om hur jag skulle jämföra verktygen med varandra var jag
tvungen att ändra på. Anledningen till det var att jag inte kunde arbeta med
RapiCover på det sätt jag ville. Cantata 6.2A skulle utvärderas i det grafiska
gränssnittet eftersom att det är mer användarvänligt och att ska kunna skapa test
snabbare. För att bredda min jämnförning mellan Cantata++ 5.3.2 och Cantata
6.2A utan att drunkna i detaljer mellan versionerna skapade jag specifika mål med
min insats tillsammans med min handledare på SAAB EDS. Vi bestämde att jag
ska jämföra skapandet av stubbar i denna version. Man skulle kunna skapa stubbar
på två olika sätt med den nya versionen. Men hur det fungerade var inte verifierat.
Man skulle kunna skapa stubbar på liknande sätt som den tidigare versionen samt
att verktyget ska kunna autogenerera stubbarna själv. Jag skulle sedan jämföra
dessa metoder och isolera skillnader i utförandet av att skapa test och utvärdera
vilken som lämpar sig bäst för SAAB EDS. Slutligen skulle jag jämföra det bästa
resultatet av skapandet av testet för det bästa resultatet med den äldre versionen.
Allt detta skulle ske med SAAB EDS synvinkel. Det var även intressant att veta
om det hade blivit några förbättringar med det som SAAB EDS anser som brister
i den tidigare versionen.
Licensen till det här verktyget var en fullvärdig och det fanns inte några
begränsningar i verktyget. Dessvärre hade jag problem att installera verktyget på
min dator på SAAB EDS eftersom att jag saknade behörighet för det. För att få
programvaran installerad på min dator var jag tvungen att lägga en order om det.
Innan denna order hade verkställds var det bara några få arbetsdagar kvar innan
licensen upphörde. Jag fick då prioritera att uppehålla kontakten med Rapita
Systems istället.

Figur 3.4.3.1 på utvecklingsmiljön i Cantata 6.2A.
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Jag inledde sedan ett förarbete med Cantata 6.2A för att underlätta och reducera
tiden till arbetet med Cantata 6.2A. Det genomförde jag för att jag troligtvis inte
skulle få den tid jag behövde för att utföra min undersökning när arbetet blev
beroende av installationen av verktyget. Sedan beställdes en ny licens och en ny
order om en uppdatering till den nya licensen. När jag väl hade den nya licensen
uppdaterad på min dator utförde jag samma test som jag genomförde med den
äldre versionen. Det enda skillnaden med programkoden var att jag fick ändra på
var inkluderingsfilerna. Utöver detta var det exakt samma test. På så sätt skulle det
förenkla att jämföra resultatet av utdata från de båda versionerna. Efter jag hade
skapat ett test med den testkod jag utgick ifrån sparade jag undan filerna för att
vid ett senare tillfälle kunna analysera utdata. Jag valde att utföra alla tester som
var beroende av ett fungerande verktyg innan jag analyserade resultatet för att inte
riskera att licensen skulle utgå. Avslutningsvis undersökte jag hur verktyget
hanterade förväntade anrop och hur man kunde styra flödet i koden med vissa
speciella instanser. Instanserna bestäms innan start av test. Det intressanta med
detta var om det skiljer sig ifrån den tidigare versionen.
Jag påbörjade arbetet med att skapa egna stubbar av den testkod som påvisade
problemet med den tidigare versionen av Cantata ++ 5.3.2. Utan en tidigare egen
erfarenhet av hur stubbar skapades med den nya versionen av Cantata började jag
att skapa stubbar med den grafiska miljön. Utan att jag visste det underlättar den
grafiskmiljön hur man skapar test. När man lade till de inställningar och den
information om vilka funktioner man vill stubba och vilka instanser man vill lägga
till alla funktionsanrop skapa verktyget kod av den informationen. Tyvärr kände
verktyget inte av alla funktioner. Jag fick själv lägga till de funktioner som inte
verktyget inte kunde lägga till. Precis som det var tänkt från början. Men till min
fördel kunde jag se hur verktyget implementerade de funktioner den kände av. Jag
skapade liknande stubbar men med en differens på instansen på stubben.
Efter jag hade skapat alla stubbar försökte exekvera testet och se vilken täckning
jag skulle få på mitt test. Tyvärr uppstod den några varningar som avbröt testet.
Flera varningar uppstod med men det var inte något som berörde mig i detta
projekt. Varningarna stod för diverse stödhjälp. Det varningar jag fick var om
kontroll av globala variabler och globala data. Jag inaktiverade dessa varningar och
tillslut hade jag stubbar till alla funktioner och inte några varningar. Därefter
kunde projektet byggas och kodtäckning kunde mätas
Eftersom att den skarpa testkoden inte var särskilt komplex krävdes det inte heller
en komplex stubbe som genomgick flödet i koden. Koden var implementerad på
sådant sätt att den var omöjligt att få 100 % täckning på alla mätningar. Efter det
utförde jag ett mer inriktat test på hur man kan styra flödet i koden med hjälp av
instanser. Jag modifierade koden så att den skulle passa och kunna påvisa att
flödet kunde styras på detta sätt.
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Eftersom att testet med detta verktyg blev en blandning av halvt egenskapade
stubbar och autogenererade stubbar förutsåg jag med min handledare att en
jämförelse mellan de båda resultaten inte skulle medföra något till SAAB EDS
verksamhet. Det skulle inte löna sig att jämföra resultatet för det skulle inte skilja
sig märkbart. Om verktyget är smart kan det ordna 100 % kodtäckning men det är
inte endast vad SAAB EDS är intresserad av. Nackdelen men autogenererad kod
är att testaren inte får kontroll över om kravbilden uppfylls på ett korrekt sätt.
SAAB EDS måste kunna verifiera och validera att kravbilden uppfylls.
Cantata 6.2A är en nyare version än Cantata++ 5.3.2 och det medför att mycket
av funktionaliteten mellan versionerna är likvärdiga. En
funktionalitetsjämnförning mellan versionerna blir då väldigt detaljerat av hur
versionerna är implementerade och det krävs en mycket djup kunskap om all
funktionalitet. En sådan jämnförning kräver tillgång till bl.a. källkoden och det är
inte möjligt. En sådan uppgift är även väldigt komplex. Tillgång till versionsfakta
och vilka uppdateringar som är gjorda finns tillgängligt men även det kräver en
mycket djup kunskap om hur verktyget är implementerad för att kunna tyda vad
som är förändrat och förbättrat.
Med ett gemensamt beslut kom jag och min handledare överens om att ändra min
jämnförning. Vi ville att SAAB EDS skulle kunna tillämpa min studie på ett bättre
sätt. Vi bestämde att bredda jämförelsen med att fokusera på hur flödet av att
skapa test skiljer sig mellan versionerna är mer relevant. Jämnförningen ska ske av
hur SAAB EDS skapar test med den tidigare versionen av Cantata kontra hur test
skapas av den nya versionen av Cantata med det grafiska gränssnittet. Denna
jämförelse har SAAB EDS högre intresse för. Om man kan minska
utvecklingstiden för skapandet av test minskar man kostnaderna i projektet. Samt
att det är intressant för SAAB EDS att veta om det finns några fördelar med att
arbeta med det grafiska gränssnittet.
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3.4.3.1

Styrning av flödet genom koden med hjälp av instanser.

För att påvisa att verktyget klarar av att styra flödet i koden m.h.a. s.k. instanser
utvecklade jag kod som hade fem stycken funktioner. Två av funktionerna beror
på vilket värde/instans de två andra funktionerna fick tillbaka när de utförde sitt
anrop. Den femte funktionen reglerade inget flöde men jag vill ändå se en
registrering av det funktionsanrop som skulle ske.
#define OK 1
#define ERROR 0
void test_cc_004(void)
{
signed long i_Var = 0;
int VAL4021 = 0;
int VAL4031 = 0;
stub_func_401();
VAL4021 = stub_func_402(i_Var); //i_Var
VAL4031 = stub_func_403(i_Var); //i_Var
if (VAL4021 == OK)
{
stub_4021();
}
if (VAL4031 == OK)
{
stub_4031();
}
return;
}

Min idé för att kunna få ett bevis på detta tänkte jag kontrollera utskriften ifrån
verktyget av vilka funktionsanrop koden utförde. Beroende på vilken instans
funktionerna ”stub_func_402(i_Var);” och ”stub_func_403(i_Var);” fick bör
detta test fungera.
Jag skapade två olika sessioner där endast instansen skiljde dem åt. På detta sätt
blev det konkret om hur flödet i koden kunde styras4.

4 Instansernas värde: ”ok” =1 och ”error” = 0
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I den första sessionen definierade jag funktionerna ”stub_func_402(i_Var);”
och ”stub_func_403(i_Var);” med instanserna ”ok”
{stub_func_402#ok}
{stub_func_403#ok}

Till funktionerna ”stub_4021()”; och ”stub_4031();” definierade jag
instanserna till ”default” eftersom deras instans inte bevisar hur flödet styrs i detta
fall.
{stub_4021#default}
{stub_4031#default}

Utskriften ifrån verktyget sparas bl.a. i en ctr-fil. I ctr-filen registreras alla
funktionsanrop och med vilka instanser dem har. När jag hade exekverat den
första sessionen sparade jag undan denna ctr-fil och sedan ändrade instanserna på
den andra sessionen.
Instanserna ändrade jag nu till ”error” för funktionerna
”stub_func_402(i_Var);” och ”stub_func_403(i_Var);”
{stub_func_402#error}
{stub_func_403#error}

De två andra funktionerna ”stub_4021()”; och ”stub_4031();” fick behålla
samma instanser i den andra sessionen.
{stub_4021#default}
{stub_4031#default}

Efter att jag sparat undan och granskade ctr-filen ifrån båda sessionerna kunde jag
enkelt se vilka anrop som skett med vilka instanser.
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4 Resultat och analys
I denna del redovisar jag mina resultat och analyser utifrån de frågeställningar
rapporten är baserad på.
 Vilka tre kodtäckningsprogram utifrån SAAB EDS krav är de mest
lämpade och vad skiljer dem åt?
 Vilket kodtäckningsprogram är det effektivaste, med tanke på utbildning,
inlärning, kostnad och service?

4.1 Cantata++ 5.3.2
SAAB EDS använder Cantata++ 5.3.2 till att validera koden. Det görs genom
kodtäckningstester och kontroller om kraven är uppfyllda. Kraven varierar mellan
projekten. Det kan vara krav från kunden och den kan vara egna krav SAAB EDS
har. Cantata++ 5.3.2 har stöd för att kontrollera om kraven blir uppfyllda. T.ex.
kan ett krav vara att funktionerna i koden ska anropas i en speciell ordning eller att
man vill kontrollera utdata är beroende på vilken indata det är. Resultatet av testen
ligger grund för bevisningen av att kraven är uppfyllds. Det gäller även för kraven
till DO-178B/C. SAAB EDS använder inte det grafiska gränssnittet av Cantata++
5.3.2 när de utför kodtäckningstester. Miljön som används är UNIX. Med hjälp av
textbaserade kommandon testas mjukvaran på den utvalda hårdvaran.
Genomförandet sker på detta sätt eftersom att den grafiska miljön endast
använder standard C biblioteket. SAAB EDS har en egen standard C bibliotek
implementerat i deras system samt att de inte har bevis för att de har full kontroll
över hur standard C biblioteket är uppbyggt. Därför använder SAAB EDS endast
funktionaliteten av Cantata++ 5.3.2. DO-178B kräver ett helt oberoende och full
kontroll på den skarpa koden för att testerna och verifikationerna ska bli
godkända i en kvalificerad testmiljö.
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4.1.1

Brister i Cantata 5.3.2

Den största nackdelen med detta verktyg är att den skapar stora mängder data
(instrumentering) i resultatfilen. Det medför att resultatfilen kan bli för stor för att
rymmas på target. En testsession kan innehålla flera tusen funktionsanrop.
Redovisningen av resultatet växer för varje funktionsanrop. Först redovisas vilka
instanser det ska vara på de stubbade funktionerna i början av resultatfilen, det
sker 1 gång. Längre ner där resultatfilen redovisar vilken funktion som har
anropats visas även vilken instans som tilldelats funktionen. Slutligen redovisas
hela slingan av alla funktioner som hittills har anropats. Detta inträffar varje gång
ett nytt anrop sker. Det medför att varje funktionsanrop upptar 4 rader plus
redovisningen av alla anrop som tidigare skett. Det sker även om det är samma
funktion som anropas efter varandra.
4.1.2

Utskrift av förväntade anrop.

Utskriften ifrån Cantata++ 5.3.2 noterar i början av resultatfilen alla förväntade
funktionsanrop med den instans som är vald.

Figur 4.1.1.1 Utskrift ifrån Cantata++ 5.3.2.

När en funktion anropas registreras det. Namnet på funktionen med vilken
instansen samt alla funktionsanrop som har gjorts hittills registreras. Problemet
med detta är att det skapar en oerhörd stor resultatfil. Bilden nedan (Figur 4.1.1.2)
visar hur ett anrop registreras efter att ett antal anrop redan skett.
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Figur 4.1.1.2 Utskrift ifrån Cantata++ 5.3.2.

Detta exempel var relativt ett enkelt test och fokus var att påvisa hur
funktionsanropen registreras och redovisas. Ett mer komplext test med många
funktionsanrop blir det en avsevärd ökning i storleken på resultatfilen.
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4.2 Cantata 6.2A
Likt många andra företag har även QA-Systems valt att bygga sitt verktyg på
Eclipse. Innan man kan utföra test måste man utföra en s.k. driftsättning. Först
måste man skapa ett projekt där man väljer ett projektnamn och vilken portering
man vill ha. Jag har använt ”MinGW”. Den fungerar som en
multiplattformkompilator som är riktad emot Windows och
programmeringsverktyg på Windows.

Figur 4.2.1 Val av projektnamn och portering.

När man har valt projektnamn och portering trycker man ”Finish”. Då har man
skapat ett tomt projekt. Nu återstår att man måste infoga det filer man vill utföra
test på. Filerna går under benämningen enhet under test, EUT.
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Figur 4.2.2 och figur 4.2.3 påvisar hur import av EUT sker.

SAAB EDS har som tidigare sagt ett behov av att kunna bevisa att de har full
kontroll på all kod i projektet. Med denna version kan man välja om man vill
använda standard C bibliotek eller och man vill använda ett eget. Det väljs i när
man utför driftsättningen.
Nu är förberedelserna klara för att skapa test. Nu måste man lägga till vilka EUT
man vill skapa ett test fall för. Sedan kan man välja om man vill skapa ett testfall
för varje EUT eller ett testfall för all EUT. Oftast är det kraven som styr det.
Förutom det bestäms även vilka instanser det ska vara på de förväntade anropen.
Efter det måste instanser skapas för alla funktioner. Verktyget kommer parallellt
att skapa kod efter de inställningar man skapar och väljer. Koden som skapas kan
enkelt redigeras efter krav eller önskemål.
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4.2.1

Resultat från test

Mätningarna skedde med mjukvarunivå A. Den testkod jag utgick ifrån var
omöjlig att få 100 % kodtäckning på alla mätningar. Det visade sig direkt att
täckningen var ofullständig när testet kördes för att få ett godkänt på
mjukvarunivå A. Nedanstående kodavsnitt visar att variabeln ”checked” inte
påvisar att den ger en effekt på utförandet i flödet. Det sker trotts att ”statusOk =
tst_true; ” har exekveras. Variabeln ”checked” är markerat med rött för att visa att
testet inte täcker den variabeln. Den kod verktyget klarar av att exekvera med
testet markeras med grön färg. Därför anses det att villkorstäckningen inte uppfyllt
här, varav den röda markeringen.
/* Reset */
entered = tst_false;
found = tst_false;
statusOk = tst_false;
checked = tst_false;
loopcnt = 0;
while ( entered == tst_false )
{
if (found && statusOk)
/* And condition 1:0&&0 2:1&&0 3:0&&1 4:1&&1*/
{
entered = tst_true;
/* 4:entered */
}
else if (found || statusOk) /* At least fulfilled 1:0||0 2:1||0 3:0||1*/
{
if (found && checked)/* And condition with else (not fulfilled) */
{
/* Boolean operand effectiveness cov failure intended */
statusOk = tst_true; /* 2:entered*/
}
else
{
checked = tst_false;
/* 3:entered */
}
}
else
/* None of the above. */
{
checked = tst_true;
/* 1:enter */
}
found ^= tst_true;
}
return;
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Här redovisas ett annat registrerat fel där inte kodtäckningen uppnådde önskad
nivå. I det här fallet handlar det om en ”switch-case” sats där ett ”case” inte kan
bli anropat. Koden är utformad att den inte ska bli anropad.
void test_cc_003(void)
{
char entered = tst_false;
ccSwitchTypes LoopVal = First;
do
{
switch (LoopVal)
{
case Uncalled:
/* Will not be called - decision coverage failure intended */
LoopVal = Other;
break;
case First :
/* 1 */
LoopVal = Second;
break;
case Second : /* 2 */
LoopVal = Third;
break;
case Third :
/* 3 */
LoopVal = Other;
break;
default :
/* 255 */
entered = tst_true;
break;
}
} while (entered == tst_false);
return;
}

I detta fall blir switchen gulfärgad. Det innebär att koden inte har exekverats 100
% utan att den endast delvis har blivit exekverad, vilket vi kan se för att
”LoopVal” tilldelas aldrig ”Uncalled”. Det här felet orsakar en icke önskad
besluttäckningsnivå.
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4.2.2

Styrning av flödet genom koden med hjälp av instanser.

Med hjälp av det resultat ctr-filerna gav kan man se att instanserna styr flödet.
Genom att bestämma vilken instans till vilken funktion kan man få flödet att
styras åt det håll man vill samt att man kan få hela flödet att registreras med vilka
instanser som används.
Session 1

Session 2

Funktionsinstanser

Funktionsinstanser

"{{stub_func_401#defaul}

"{{stub_func_401#default}

{stub_func_402#ok}

{stub_func_402#error}

{stub_func_403#ok}

{stub_func_403#error}

{stub_4021#default}

{stub_4021#default}

{stub_4031#default}}"

{stub_4031#default}}"

Anropssekvens

Anropssekvens

stub_func_401#defaul;

stub_func_401#defaul;

stub_func_402#ok;

stub_func_402#error;

stub_func_403#ok;

stub_func_403#error;

stub_4021#default;
stub_4031#default;
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Session 1

Figur 4.2.2.1 Utskrift ifrån Cantata6.2A.
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Session 2

Figur 4.2.2.2 Utskrift ifrån Cantata6.2A.
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4.2.3

Skapa test Cantata++ 5.3.2

När SAAB EDS skapar test måste allt göras manuellt. Det är för att SAAB EDS
endast använder funktionaliteten ifrån Cantata++ 5.3.2.
Ett test består av en huvudfil som styr flödet genom hela testet. Huvudfilen är i
samma utvecklingspråk som de filer som ska testas. I den filen ska all information
om hela testsessionen finnas. Alla inkluderingar till Cantata++ 5.3.2 filer måste
anges och även de egna filerna som ska testas. Alla definieringar, alla privata och
publika funktioner/variabler upprättas i denna huvudfil. Förutom detta så
innehåller den även main funktion som styr flödet i testsessionen. I main
funktionen finns det ett flertal funktioner som Cantata använder sig utav för att
utföra kodtäckning, loggning av variabler, funktionsanrop m.m. De funktioner
som ska testas anropas direkt ifrån main funktionen. Funktionsanrop till andra
funktioner som inte är implementerad i filen som testas måste stubbas. Alla
funktioner som Cantata tillhandahåller måste användaren själv ange samt att
upprätta alla stubbar för alla funktionsanrop. Eftersom att SAAB EDS endast
använder funktionaliteten av Cantata++ 5.3.2 och kör test genom UNIX-miljö
måste ett flertal instruktioner skrivas. SAAB EDS måste skriva instruktioner på
hur kompileringen skapas och hur testet ska utföras. För att underlätta testningen i
framtiden har de skapat ett s.k. perl-script. I den finns det bl.a. en hanterare som
tar emot IP-adresser som styr vilken hårdvara mjukvaran ska testas på. Efter testet
är klar på target strömmar den ut resultatfilerna från testet till angiven plats där
projektet finns.
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4.2.4

Skapa test Cantata 6.2A

QA-Systems har inte ändrat sitt koncept av hur ett test skapas. Den nya versionen
utvärderas efter den grafiska utvecklingsmiljön. Efter användare har skapat ett
projekt och importerat EUT filer i den grafiska miljön kan man börja utföra testet.
I denna version hjälper verktyget till att skapa test med hjälp av de inställningar
man väljer samt att den känner av vilka funktionsanrop som sker och skapar
stubbar med ett standard värde. Användaren kan granska den kod som skapas
innan testet körs samt att man kan ändra innehållet i koden om det är något som
inte är korrekt. Verktyget skapar först en s.k. miljödefinition där alla globala
variabler, globala funktioner, inkluderingsfiler och definieringar skapas. Sedan
upprättas en kodtäcknings analys. Den kontrollerar att angiven kodtäckningsnivå
uppfylls av koden. Det görs med hjälp av en inbyggd funktion i Cantata som heter
”ANALYSIS_CHECK()”. Efter att alla bas funktionalitet har upprättats en
”main()” funktion som är ingångspunkt till testet. Det första som sker är att
kodtäckningen konfigureras och loggningen startar. Sedan anropas en annan
funktion ”void run_test()”. Det är denna funktion som startar upp testet. För varje
funktion som finns i filen som ska testas skapas en motsvarande funktion i
huvudfunktionen. I den funktionen startar man upp test just för den filen samt att
förväntade anrop måste anges. Efter det anropas den skarpa filen och exekveras.
Om det finns ett funktionsanrop till en annan kodfil som inte ska testas så måste
den stubbas. Stubbarna måste inte skapas i huvudfilen men det går utföra.
Figur 4.2.4.1 (se nedan) beskriver vilka filer som behövs för att skapa ett test och
dess arbetsflöde. Både den äldre och den nya versionen fungerar på detta sätt.
Med den äldre versionen måste användaren manuellt skapa alla dessa filer separat
medan med det grafiska gränssnittet samordnar och samlar alla filer tillsammans.
Det gör att det är enklare att förstå flödet samt att man får en bättre överblick.

Figur 4.2.4.1 [24]
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4.3 RapiCover
RapiCover’s gränssnitt bygger på Eclipse vilket den är kompatibel med tack vare
den plug-in som finns. Med RapiCover specialanpassar man testet med hänsyn till
vilken processor, kompilator och operativsystem man har. Med den informationen
skräddarsyr man systemet helt och kan därför skapa en väldigt liten
instrumentering. En stor fördel RapiCover har är att det inte använder sig utav
någon standard C bibliotek utan den är helt oberoende.
4.3.1

Granskning av test

Efter en granskning av resultatet från Rapita Systems mjukvara med vårt test
visade sig en avvikelse i satstäckningen i jämförelse med Cantata++ 5.3.2. Båda
verktyg hade 100 Procent i kodtäckning i funktionen ”test_cc_001()”. RapiCover
anser att det finns 24st satser i funktion medan Cantata++ 5.3.2 hävdar att det
endast finns 23st satser i samma funktion. Testen är exakt lika. Bilderna nedan
visar resultatet av samma test i de två olika verktygen.

Figur 4.3.1.1 Visar satstäckningsresultatet från RapiCover.
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Figur 4.3.1.2 Visar resultatet från Cantata++ 5.3.2.

Den registrerade avvikelse som skedde mellan dessa verktyg kunde spåras till en
for-loop. Spårningen kunde göras med hjälp av att följa koden och dessa
registreringar som verktyget skapade av alla satser. Det är svårt att säga hur vida
allvarligt detta är eftersom att det kräver djup kunskap om hur Cantata++ 5.3.2 är
implementerad.

Figur 4.3.1.3 Visar for-loop som orsakade felet.

Tiden till att exekvera testen ifrån båda verktyg tog i princip exakt samma tid.
Huvudanledningen till att det inte är viktigt att veta exakt vilken tid den tar att
exekvera ett test är att SAAB EDS inte har något krav på det. Det finns inga krav
ifrån kunden eller ifrån DO-178B. Den tid det tar för ett test att slutföras beror på
hur stort testet är och hur tung instrumenteringen är. Den faktor som kan
reduceras är hur stor instrumenteringen blir. Det är huvudsyftet med detta arbete.
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4.3.2

Brister med RapiCover

Rapita Systems bekräftar att deras verktyg inte klarar av att styra koden m.h.a
instanser. Det innebär att verktyget inte uppfyller de krav SAAB EDS har på
kodtäckningsverktyg och jag kan därmed inte rekommendera detta verktyg.
Rapita Systems intygar att deras verktyg tillsammans med ett annat verktyg som de
har under utveckling ska klara av de krav SAAB EDS har i framtiden. Det verktyg
de har under utveckling heter RapiCheck. Det går för närvarande inte att
utvärdera RapiCheck för tillfället.
4.3.3

Arbetsflöde för RapiCover

Figur 4.3.3.1 (se nedan) förklarar vilka filer som behövs och hur
verktygetsarbetsflöde ser ut. Verktyget använder sig endast utav en array med
booleans för att markera i koden vad som blivit exekverat och inte. Efter testet är
slutfört på target skickas markeringarna över till verktyget på datorn och där läses
de sedan av och verktyget skapar en resultatfil som är läslig för människan.
Genom att utföra testet på detta sätt behövs det inget standard C bibliotek.

Figur 4.3.3.1 [25]
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5 Diskussion och slutsatser
I detta kapitel kommer jag att analysera de resultat jag fick fram i kapitel 4 –
Resultat och analys. Mina slutsatser är kopplade till de syften och frågor som
ställdes i början av rapporten. Syftet med rapporten var att undersöka vilka
kodtäckningsverktyg som finns på marknaden som SAAB EDS skulle kunna
använda sig utav. Samt att öka min egen förståelse om kodtäckning och
kravhantering.
Frågeställningar jag har arbetar utifrån är:
 Vilka tre kodtäckningsprogram utifrån SAAB EDS krav är de mest
lämpade och vad skiljer dem åt?
 Vilket kodtäckningsprogram är det effektivaste, med tanke på utbildning,
inlärning, kostnad och service?
För att svara på dessa frågor på ett stringent sätt har jag utvärderat varje program
med tanke på vilket resultat jag fått fram och avslutningsvis tagit ett beslut om
vilket program som lämpar sig bäst för SAAB EDS verksamhet.

5.1 Resultatdiskussion
5.1.1

RapiCover

Om det finns väldigt höga krav på att instrumenteringen ska vara oerhört liten är
RapiCover ett bra verktyg för det specialanpassar sig till alla projekt. Med en
specialanpassning kan man minska instrumenteringen och på så sätt tillämpa detta
verktyg på hårdvara med väldigt litet och begränsat minne. Det var även intressant
att undersöka RapiCover eftersom det inte använder sig utav något standard C
bibliotek. Men tyvärr hade det andra brister.
Verktyget lever inte upp till det SAAB EDS behöver för att klara kravhanteringen.
RapiCover klarar inte av att styra koden med hjälp av instanser. Det klarar endast
av att registrera alla funktionsanrop. Med enbart RapiCover kan man inte validera
alla kravbilder. RapiCover hanterar inte förväntade anrop på det sätt som SAAB
EDS kräver för att kunna validera kraven. Ett verktyg som inte fyller hela
verksamhetsbehovet är definitivt inte lämpat att införa i verksamheten. Jag hade
krav från början att om jag ska rekommendera ett verktyg ska det minst behärska
det Cantata++ 5.3.2 gör.
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Rapita Systems utvecklar ett komplementverktyg i denna stund jag skriver detta.
Det heter RapiCheck. Med det programmet hävdar Rapita Systems att SAAB EDS
ska klara av att verifiera sina kravbilder. När verktyget är klart är det troligtvis
endast testat av deras egna ingenjörer eftersom det inte finns någon annan kund
som använt verktyget tidigare. SAAB EDS kan alltså vara de första som får detta
verktyg och det kan därmed finnas risk att det kan innehålla buggar. Jag tycker att
det är för höga risker att ta när det är så otroligt mycket som ska förlitas på detta
verktyg och speciellt att det bl.a. handlar om säkerhetskritiska produkter till
flygindustrin. Jag tycker att det inte känns helt säkert att införa ett obeprövat
verktyg till denna verksamhet. Med de hittade brister och med den tänkta
användningen av verktyget kan jag inte rekommendera RapiCover till SAAB EDS
verksamhet.
Satsavvikelsen som skedde i for-loopen mellan RapiCover och Cantata++ 5.3.2
var väldigt märklig (se sida 58). Hur och varför verktygen registrerade olika antal
av satser i en for-loop är fortfarande oklart. Jag har meddelat avvikelsen till
support i båda företagen. QA-Systems kan inte säga mer än att Cantata++ 5.3.2
tycker att det ska vara två. Enligt dem är det ett korrekt resultat utifrån deras syn.
Rapita Systems tycker att det är märkligt att Cantata++ 5.3.2 endast känner av 2
stycken satser.
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5.1.2

Cantata++ 5.3.2

Den stora fördelen med Cantata++ 5.3.2 är att det räcker med detta program för
att utföra de dynamiska och statiska testerna och samtidigt kunna validera att alla
krav uppfylls. Nackdelen är såklart att den inte utför en intelligent
funktionsanropsregistrering. Det medför en brist när testet exekveras på target.
Det påverkar hur stor och omfattande testen kan vara relativt till hur stort minne
det finns att utnyttja. I mindre system är detta en kritisk punkt. Denna version är
skapad för att användas i simulerad miljö men SAAB EDS använder den även till
target miljö. I simulerad miljö finns det oftast inte någon minnesbegränsning. En
annan sak jag tycker man ska ha i åtanke med denna version är att det är ett
komplext system med ett svårt arbetsflöde som medför en hög arbetströskel för
en oerfaren. En introducering till denna användning med denna version kan
kännas komplicerad och mer invecklad än vad det egentligen är. En sammanfattad
utbildning om hur allt hänger ihop och fungerar till den nya användaren skulle
med säkerhet förkorta inlärningen av denna version med SAAB EDS arbetssätt.
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5.1.3

Cantata 6.2A

Den nya versionen liknar den äldre versionen på många sätt. Den stora fördelen
att använda Cantata 6.2A är att det går snabbare att skapa ett test. Anledningen att
det går snabbare att skapa test är för att det är enklare att upprätta test tack vare
det grafiska gränssnittet. Det ger många fördelar att använda det grafiska
gränssnittet. Verktyget förenklar väldigt många faktorer eftersom det är grafiskt
och många inbyggda funktioner i det grafiska gränssnittet hjälper användaren.
Verktyget skapade till en viss del en autogenererad kod. Genom att granska den
koden blir det oerhört mycket enklare att skapa den kod man behöver för att klara
kraven. Användaren behöver inte vara djupt insatt i all funktionalitet i Cantata
6.2A. Med den äldre versionen med SAAB EDS brukande kräver det en
djupgående kunskap för att utföra test. Det blir även enklare att förstå hela flödet
genom testningen tack vare det grafiska gränssnittet. Den tidigare versionen av
Cantata hade inte stöd för att lägga till ett eget standard C bibliotek. En av de stora
anledningarna till att undersöka den nya versionen var att den har stöd för att
lägga till externa bibliotek.
Jag är övertygad om att nya användare/testare som blir introducerade i SAAB
EDS testverksamhet med det grafiska gränssnittet av Cantata 6.2A kommer att
förstå flödet och hur allt hänger ihop mycket snabbare än att arbeta i UNIX-miljö.
Det medför en lägre kostnad samt en effektivare arbetsplats. Jag började min
undersökning med att granska hur SAAB EDS använder sig utav den äldre
versionen. Det var väldigt mycket att samordna med samt att det verkade väldigt
komplext. Det var inte förrän jag granskade den nya versionen som jag riktigt
förstod hela flödet och alla samband mellan filerna.
Den nya versionen av Cantata ger i princip samma resultat som den äldre. Utifrån
jämförelsen av resultatfilerna kunde jag se att verktyget instrumenterade resultatet
på ett väldigt likartat sätt som den äldre versionen. Mitt mål var att undersöka hur
resultatet redovisades, hur styrning av koden sker med hjälp av instanser samt att
undersöka hur verktyget registrerade funktionsanropen. Genom att jag granskade
och jämförde resultatfilerna från de två olika versionerna blev beviset väldigt
påtagligt att resultatet inte skiljer sig speciellt mycket.
En förbättring för att minska registreringen av funktionsanropen vore väl på sin
plats. Genom att använda en räknare som istället kunde visa en markering på hur
många gånger en funktion har anropats vore mycket effektivare. För att ge
användaren mer kontroll hur redovisningen sker bör det styras av inställningar
som fastställs innan testet startas.
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Det var väldigt intressant att undersöka om de kritiska punkterna som finns på
den äldre versionen även fanns på den nya versionen. Jag undersökte även hur
man med den nya versionen använde sig utav instanser till att styra koden.
Eftersom det är viktigt att kunna styra koden m.h.a instanser var det viktigt att
veta hur det fungerade med den nya versionen. Cantata 6.2A klarar av att dirigera
flödet genom koden m.h.a instanser på ett mycket enkelt sätt. Genom att definiera
instanserna var det enkelt att använda dem med det grafiska gränssnittet. För att få
svar på mina frågeställningar var dessa undersökningar väsentliga och låg till
grunden till mina beslut om det var värt att uppgradera till den nya versionen.
En uppgradering till den nya versionen är jag kluven till. Beroende på vilken grad
SAAB EDS kommer att utnyttja verktyget, vem/vilka som kommer att arbeta
med verktyget i framtiden samt hur kravbilden kommer att förändras har jag olika
rekommendationer för.
SAAB EDS har lagt mycket resurser på att tillämpa den äldre versionen till sin
verksamhet. SAAB EDS har just nu ett fullt fungerande system till de projekt det
används till och det finns minne som klarar av att utföra testerna. Om dessa
punkter ovanför inte kommer att ändras dramatiskt i framtiden rekommenderar
jag inte att SAAB EDS ska uppgradera till den nya versionen. Resultatmässigt
klarar den tidigare versionen allt som den nya kan utifrån de krav SAABS EDS har
idag. Just idag är den äldre versionen mest effektiv. Ingen utbildning eller inlärning
behövs och servicen är utmärkt med hjälp av direktåtkomst via e-brev. Även
telefonkontakt finns. Kostnaden beror på konfigurationen av antalet licenser, nivå
på support och underhåll. SAAB EDS har fem stycken support och
uppgraderingsavtal med QA-Systems. Det medför att en uppgradering till den nya
versionen inte kommer att kosta något extra. Under varje avtal finns det olika
konfiguration av licenser. Kostnaden för antalet licenser är svårt att förutspå
eftersom att behovet kan variera från projekt till projekt.
SAAB EDS levererar världens främsta system inom säkerhet inom flera områden
vilket kräver den senaste tekniken. I framtiden kommer projekten med största
sannolikhet att förändras och bli mer avancerade och ny personal kommer att
tillsättas. Det krävs då mer av verktygen för att säkerställa driftsäkerheten. Då
anser jag att det är mer aktuellt att uppgradera till den nya versionen. Det grundar
jag på att det krävs en mindre utbildning och inlärning i den nya versionen vilket
gör att det blir mer effektivt med den. Resultatmässigt är det komplicerat att ta ett
beslut ifrån det för att det är svårt att förutspå krav som kan komma på mjukvaran
i framtiden.
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EASA, SAAB EDS certifieringsorgan har gått ut med att de nystartade projekten
som inleds nu kommer att granskas utefter DO-178C. Det innebär att kraven
kommer bli hårdare samt att kodtäckningsverktyget måste vara kvalificerad för
DO-178C. Av de verktyg jag har testat är det inget utav dom som är godkänd att
använda för DO-178C i dagsläget. QA-Systems arbetar just nu med en
kvalificering för deras senaste version Cantata 6.2A för DO-178C. Den beräknas
vara klar första kvartalet 2014.
Avslutningsvis rekommenderar jag starkt att uppgradera till den nya versionen
oavsett hur det ser ut framtiden. Det för att det är den version som kommer att
vara godkänd för att arbeta med framtida projekt hos SAAB EDS. När verktyget
väl är kvalificerad finns det absolut inte några tvivel om verktyget klarar av alla
krav som kommer med DO-178C. Verktyget blir inte godkänt om det inte klarar
alla krav som finns i DO-178C. Jag tycker även att SAAB EDS ska med tiden
försöka anpassa sig till att använda det grafiska gränssnittet. Just för att kunna höja
effektiviteten på arbetsplatsen genom att skapa och utföra test på ett snabbare och
smidigare sätt. Det tycker jag man ska ha i åtanke speciellt om det beräknas
tillsättas ny/mer testpersonal som kommer att använda sig utav Cantata 6.2A.
Som nämnts tidigare är funktionaliteten väldigt likartad i båda versioner. SAAB
EDS kan använda sig utav samma arbetsflöde som används idag med den nya
versionen om så önskas. Oavsett vilket arbetsflöde som kommer att användas i
framtiden tycker jag att det ska finnas en introduktion för den nya användaren.

66

Diskussion och slutsatser

5.2 Metoddiskussion
Mitt förarbete inleddes med vilka aktörer SAAB EDS har förbindelse med. Det
var möjligen inte enormt relevant för mitt arbete utan mer för min egen syn på
vilka SAAB EDS arbetar med. Under arbetets gång har jag jämfört ett flertal
funktioner och egenskaper på olika verktyg. Jag har skapat och redigerat enklare
testkoder för att kunna skapa tillförlitliga och trovärdiga resultat. Genom att jag
har utforskat och satt mig in i hur andra koder har blivit implementerad så har jag
utvecklat min förståelse om programmering. Det är en bra träning för arbetslivet.
Mitt arbete blev uppdelat i olika faser. Jag tycker att det var bekvämt eftersom att
det gav mig samlat data under varje fas och inte en blandning mellan dom alla.
Det var även relativt enkelt att fortsätta med arbetet efter en fas ansågs vara
avslutad.
Undersökningen jag gjorde av vilka verktyg jag ska göra en grundligare jämförelse
emellan kan tyckas vara otillräcklig i vissa aspekter. Genom att jag endast sökte
kontakt via hemsidan och e-brev var det oerhört svårt att få kontakt med några
företag. Det medförde att det blev en tillsynes ytlig bedömning av vissa verktyg.
Jag kanske missade ett verktyg som skulle ha passat SAAB EDS verksamhet
perfekt.
Mina val av de verktyg som jag valde att genomföra en grundligare undersökning
om hade jag goda motiv till. Granskningen om RapiCover kunde tyvärr inte göras
utav mig direkt. Genom de undersökningar jag ville utföra utformade jag frågor
och dokument till Rapita Systems. Jag var väldigt lyckosam eftersom att Rapita
Systems var väldig generösa med att svara på frågor både via e-brev och telefon.
Jag fick även ta del av ett flertal dokument angående respektive program. Jag
kunde tyvärr inte genomföra granskningen på ett annat sätt med RapiCover. Med
de frågor och funderingar hittade jag en brist i deras verktyg som ledde till att jag
inte kan rekommendera det.
Granskningen av Cantata 6.2A kunde utföras utav mig direkt. Genom att jag
jämförde resultatfilerna av de olika undersökningarna mellan versionerna fick jag
omedelbart ett konkret svar. Jag utförde jämförelsen mellan det grafiska
gränssnittet av den nya versionen och funktionaliteten av den äldre versionen. Det
utförde jag för att det var mer intressant för SAAB EDS att veta vilka fördelar och
nackdelar det fanns mellan dom.
Utifrån de frågeställningar jag formade i arbetets början kan jag med de metoder
jag använt mig utav svara på dom på ett sanningsfullt och pålitligt sätt.
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5.3 Slutsatser och rekommendationer
I denna del kommer jag att lyfta fram hur jag tycker att arbetet har upplevt och
även dess huvudpunkter samt rekommendationer om en framtida utveckling om
detta arbete.
För att få min hela undersökning tillförlitlig byggde mycket på den konversation
jag hade med Rapita Systems. Tack vare den kunde jag få fram ett resultat som
mycket av mina slutsatser bygger på. Även testversionen av Cantata 6.2A har haft
en oerhört stor betydelse för att få fram den information jag har behövt för att
slutföra detta arbete. Både testversionerna ifrån Rapita Systems och QA Systems
hade en handledning med sig. Denna handledning var givande att utföra eftersom
att den utökade min förståelse om hur de olika kodtäckningsmätningarna fungerar
samt att det hjälpte mig att förstå hur verktyget fungerade.
Genom det arbetssätt SAAB EDS använder Cantata++ 5.3.2 på skiljer sig
arbetsflödet väldigt mycket emot hur arbetsflödet är med Cantata 6.2A. Beroende
på hur de framtida projekten ser ut med de krav som finns men även med tanke
på den personal som ska utföra testen rekommenderar jag olika slutsatser.
Arbetet innehöll ett längre uppehåll eftersom jag deltog i ett stort projekt på
Tekniska Högskolan i Jönköping. Det medförde att hela arbetet blev fördröjt och
att jag fick ägna mig åt en mindre inläsning när jag återupptog arbetet igen.
Eftersom det inte finns något verktyg idag som hanterar kodtäckning av assembler
var jag tvungen att låta detta krav ignoreras för att låta arbetet fortsätta.
5.3.1

Vidareutveckling av examensarbetet

För att utveckla detta arbete rekommenderar jag att en fortsatt undersökning om
RapiCheck klarar av de krav SAAB EDS har. Men det tycker jag ska utföras efter
att verktyget har använts av ett flertal aktörer samt att det även ska ha använts
inom flygindustrin. Det fenomen som uppstod med for-loopen bör det utföras en
grundligare undersökning om. Dessutom bör det kontrolleras hur den nya
versionen av Cantata uppträder i samma situation.
En aktör som jag fick dålig kontakt med var LDRA. Även det är ett engelskt
företag som utvecklar bl.a. verktyg för kodtäckning. LDRA har nu ingått i ett
sammatbete med ett annat engelskt företag, Lauterbach. Lauterbach utvecklar
hårdvara som används till att degbugga direkt på target. De båda företagen har
kombinerat sina verktyg för att skapa ett verktyg som ska vara smidigare och
kraftfullare. Det heter ”Trace32”. För att vidga min undersökning rekommenderar
jag en undersökning hur detta verktyg fungerar och hur verktygets kravhantering
passar SAAB EDS verksamhet.
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8 Bilagor
8.1 Bilaga 1

Förkortningar

Förkortning

Betydelse

CM
EASA
EDS
EUROCAE
EUT
FAA
GUI
HLR/LLR
HW
IDE
ISO
LFV
MC/DC
PSAC
RTCA
RTOS
SW
TOR
TQP

Configuration Management
European Aviation Safety Agency
Electronic Defence System
European Organisation for Civil Aviation Equipment
Enhet Under Test
Federal Aviation Administration
Graphical User Interface
High/Low Level Requirement
Hardware
Integrated Development Environment
International Organization for Standardization
Luftfartsverket
Modified Condition/Decision Coverage
Plan for Software Aspects of Certifications
The Radio Technical Commission For Aeronautics
Real Time Operating System
Software
Tool Operational Requirements
Tool Qualification Plan
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8.2 Bilaga 2

Ordlista

Ord

Förklaring

Algoritm

En begränsad uppsättning av väldefinierade
instruktioner för att lösa en uppgift.
Ett logiskt uttryck som är sammansatt av villkor. Ett
beslut utan en logisk operator är ett villkor.
Verktyg för kodtäckning och kravvalidering.
Juridisk godkännande av en myndighet.
Exekveringsbar kod som inte exekveras i programmet.
Design fel i antingen testkoden eller den skarpa koden.
En uppvisning av ett feltillstånd i mjukvaran. En
felyttring kan orsaka en felkälla om det uppstår.
Ett felsteg i kraven. Designen eller koden.
Implementering av särskild data eller program gjorda i
källkod till särskilda datorer, objekt kod eller maskinkod.
Ett kodblock har endast en startpunkt och en slutpunkt
och ett antal instruktioner.
En process för att bestämma i vilken grad testkoden
testar den skarpa koden.
Ett program som översätter kod till objektkod.
Objektkod är likgiltig med maskinkod.
Företag som skapar hårdvarudebuggers.
När ett system inte har förmågan att utföra en speciell
uppgift.
Program som skrivs om för att kunna kompileras och
fungera på en annan plattform.
Tillverkare av Cantata.
Verktyg för kodtäckning.
Tillverkare av RapiCover.
Lokalt på dator.
En metod för att bestämma om kraven är dem rätta
kraven och kompletta för systemet.
En utvärdering av resultaten från en process utförs för
att undersöka om processen utför rätt handlingar med
hänsyn till dess indata.
Ett logiskt uttryck som inte innehåller några logiska
operatorer.

Beslut
Cantata
Certifikation
Död kod
Felkälla (Fault)
Felyttring (Failure)
Kod
Kod block
Kodtäckningsanalys
Kompilator
Lauterbach
Misslyckande
Porting
QA Systems
RapiCover
Rapita
Simulerad miljö
Validering
Verifikation

Villkor
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