I'm ...
• Computer scientist from Pollax 1997 – 2002
• Favorite courses: OS, PM2, OOP, KT2
• Ph.D student at IT-inst. 2002 – 2007
• Automatic memory management
• Working at Oracle since 2007
• More memory management...

Warranties

Datorprogram är en relativt ny produkt. För 30 år sedan
kunde man inte köpa mjukvara på ICA eller i
hemelektronikaffärer.
I början av 80-talet började hemdatorerna dyka upp och
de som då skrev program till dessa såg sina produkter
som vilka andra produkter som helst ute i samhället.
Ingen skulle acceptera att en brödrost slutar fungera för
att man vänder brödskivan på fel håll. Det samma
gällde programmen. De skulle fungera.
[Visa garanti från ”textregister”]

10 år senare började datorerna komma in i vanliga
människors vardagsrum. Det var tydligt att de som
använde programmen inte visste hur datorn fungerade
eller vad man kunde förvänta sig av datorer och
program. Användarna var rädda för datorerna och
kände sig helt underlägsna maskinen. Då fanns det
ingen anledning att ge garantier. Tvärt om skrev man
tydligt ut att de inte tog något som helst ansvar för att
programmen skulle fungera – och det gjorde de ju inte
heller.
Kunderna accepterade att datorer inte riktigt kunde
förväntas fungera fullt ut. Man tyckte inte att det var
konstigt att man tvingades starta om datorn med jämna
mellanrum när den började bete sig konstigt. Man antog
att det var ens eget fel om allt stannade och man
förlorade några timmars arbete.
Varför finns funktioner som ”Autosave”, ”återställning till
tidigare datum”?

Under de senaste 15-20 åren har en ny generation
konsumenter växt upp. En generation som tycker att
det är en självklarhet att alla har en dator hemma och
att man är uppkopplad mot internet dygnet runt. De
saknar den respekt för datorer som den tidigare
generationen haft och de är inte lika benägna att
acceptera att ett datorprogram inte fungerar som det
ska. Man förstår att det är programmet som är trasigt
och man kräver att det ska åtgärdas.
Plötsligt finns det alltså krav från användare som vet
vad de pratar om och som kräver sin rätt att få det de
betalat för – ett fungerande program eller pengarna
tillbaka.

Linux växer sig allt starkare. Inte för att det finns några
garantier för att linux ska fungera bättre än något annat,
men det har i alla fall ett rykte om sig att vara stabilt och
säkert. Och i brist på garantier så är det det bästa man
kan hitta.
På senare år är det just garantier som lockar kunderna
att byta leverantör av mjukvara. Bland andra Oracle har
gått ut hårt på den linjen och levererar vad som kallas
”Unbreakable Linux”. Även den produkt jag jobbar med,
JRockit, vinner kunder genom sina garantier om hög
tillgänglighet.
Företagen inser att en garanterad stabilitet skulle
betyda mycket. Den som först kan gå ut och säga: ”Vi
garanterar att den här tjänsten fungerar. Den kommer
inte att krascha, någonsin.” De kommer att vinna hela
sin marknad. Förutsatt att deras produkt håller vad de
lovar. Men hur ska de kunna garantera något sådant?
Hur vet man om ett program fungerar?

Mungosoft

Vi ska hälsa på hos ett företag.
Mungosoft
Mungosoft tillverkar en produktsvit för mediaspelare
som heter mEdit. mEdit innehåller bland annat
uppspelnings- och redigeringsprogram för musik, film
och bilder.
Mungosoft har 17 anställda varav 10 jobbar med
utveckling av mEdit.

Mungosoft

John, VD. Företagets grundare. Utvecklade den första
versionen av filmredigeringsprogrammet och har byggt
företaget kring denna. Idag blir det inte någon tid för
utveckling, men han försöker ändå hänga med på vad
som händer i mEdit.

Mungosoft

Sara, Utvecklingschef. Formellt ansvarig för
utvecklingen av mEdit. Började som utvecklare och har
jobbat sig upp till sin nuvarande position. Är ganska
glad att hon inte längre behöver sitta med källkoden
och slita.

Mungosoft

I've been programming since
before your parents were born!

Bob är 56 år. Han är av den gamla skolan och tycker att
C är ett högnivåspråk. Nymodigheter som C++ och
Java ger han inte mycket för.

Mungosoft

Kim, 24, har en provanställning på Mungosoft. Hon har
just avslutat sin datautbildning i Uppsala och är ivrig att
komma igång med intressanta och utmanande
uppdrag. Hon vill gärna visa vad hon kan för att öka
chanserna att få provanställningen förlängd till en riktig
anställning.

mEdit 3
New version
out now!

Om två veckor är det dags för release. En ny version av
mEdit ska visas upp och säljas på en mässa i Chicago.
Företagets framtid hänger på att tillräckligt många
kunder ser och köper deras program.

Verify that the module
works

För att Kim ska komma in i koden och lära sig hur
produktsviten är uppbyggd får hon nu i uppgift att
kodgranska och sluttesta fotoalbumet.
Hennes uppgift lyder: Verifiera att modulen fungerar.
Bob har utvecklat fotoalbumet från scratch på egen
hand i några år.
Inför den här releasen är det en del nyheter men mest
buggfixar och förbättringar av den gamla koden. Bob
lämnar en kompilerad binär till Kim.
Kim sätter sig för att testköra.

Test protocol
• Test 1:
• Import image test01.png
• Show the image
• Rotate 90 degrees clockwise
• Zoom 30%
• Rotate 90 degrees counter clockwise
• Show all images
• Erase the image

Hon har fått ett färdigt testprotokoll som ska följas.
Protokollet består av ett antal sekvenser av
kommandon som vid något tillfälle orsakat problem i
fotoalbumet.
Hon trycker på ”importera” för att hämta in första bilden.

Crash!

Programmet kraschar.
Hon startar om och försöker igen. Samma sak.
Hon startar igen och trycker på en annan knapp.
Krasch!
Efter att ha provat de flesta av knapparna så går hon till
Bob.

Crash!

?

Kim: Programmet fungerar inte, det kraschar vad jag
än trycker på.
Bob: Säger du det. Det var synd. Jag som trodde att
den nya knapp-koden skulle fungera.
Kim: Trodde..? Har du inte provkört den?
Bob: Provkört? Nej du. Jag är utvecklare. Jag tänker
inte slösa tid på att fixa buggar som inte har
rapporterats.
Bob rotade runt lite i koden och sa efter några minuter:
Så, nu ska det funka.
Kim, som stod bakom Bob och tittade på koden, har
svårt att följa med i vad Bob gör och tycker att koden
set lite rörig ut.
”Jag skulle kodgranska också”, säger hon, ”kan vi göra
det nu?”
Jasså.. Du vill titta på koden? Vad ska det vara bra för?

typedef struct {
char offset,kern, flags,flags2;
int size;
Bitvector* bv;
} bop;
bop* planes;
void bop_alloc(int s)
{
int i,t=(64+s)*1024;
planes=calloc(1024,64+s);
for (i=0; i<t; i+=(s+2)) {
((int*)planes)[i]=0x008e;
((int*)planes)[i+1]=s;
}
}

Bob visar motvilligt koden ”Här initierar vi bopladdaren...” Han skiner upp då han hittar en bit kod som
han är extra stolt över. ”Det här är grejjer det”
[kodexempel]
Och så fortsätter Bob att visa höjdpunkterna i sin kod
utan att egentligen förklara var kodbitarna passar in i
helheten.
Marginellt upplyst gick Kim tillbaka till sin dator och
började följa testprotokollet. Hon tragglar igenom test
efter test. Efter några timmar är hon ganska less på att
försöka reproducera gamla fel vars buggar man redan
har fixat och börjar fundera. Vad var egentligen Kims
arbetsuppgift? Vad var det hon skulle göra?

Verify that the code
works

What code is
most likely to
contain bugs?

I vilken kod är det mest troligt att man hittar buggar?
Den kod man inte kört förut

What code will
you run if you
follow the test
protocol?

Vilken kod kör man om man följer testprotokollet?
Samma kod som alla andra har kört.

What code will
the user run?

Vilken kod kommer användaren att köra?
Alla tänkbara kombinationer av allt som går att köra.
Gärna på fel sätt och med trasiga indata.
Viktigast att testa: Den otestade koden!
* Ny kod
* Kod som inte täcks in av testfallen
* Kod som inte exekveras så ofta

Verify that it
doesn't work!

Hittar man buggar om man avser att verifiera att ett
program fungerar? - Nej!
Kim ger sig själv en ny uppgift: ”Hitta defekter i
modulen”

That's more
like it!

Hon lägger testprotokollet åt sidan och börjar trycka
runt i programmet helt planlöst. Ganska snart hittar hon
ett fel, men eftersom hon inte riktigt vet hur hon gjorde
för att komma dit så kan hon inte reproducera det.
Hon bygger ett testprogram som helt slumpmässigt
anropar olika funktioner i programmet. För att kunna
reproducera ser hon till att all slump i programmet
baseras på samma slumpfrö och att detta slumpfrö
skrivs ut av testprogrammet. När programmet då hittar
en bugg kan hon lätt starta igen med samma frö.
Efter några timmars körning har hon hittat fyra olika
slumpfrön som tycks leda till fyra olika fel.

Crash!

?!!

Kim visar resultaten och testprogrammet för Bob som
blir måttligt imponerad. Faktum är att han blir irriterad,
tycker att Kim är illojal och vägrar att lägga tid på att
jobba med buggarna eftersom de ”inte kommer att
inträffa om en normal användare kör programmet”.
Vad ska Kim göra nu?

mEdit 3
New version
out now!

Två veckor senare är det dags för mässa.
Produktsviten har paketerats och lämnats över till
säljarna för demo. På mässan hålls en stor
presskonferens med release och demo av den nya
versionen. John själv står för presentationen.
Som en del av presentationen visas nyheterna i
fotoalbumet och en liten bit in i demot händer det
otänkbara...

Crash!

Programmet kraschar.
Pinsamt...

?!

!

Tillbaka från mässan är John mer än lite irriterad på det
som hänt och han beordrar Sara att ta tag i situationen.
Sara tar in Kim och Bob på sitt kontor.
S: Hur kunde detta hända?!
B: Buggen som orsakade kraschen fanns redan i förra
versionen, den borde ha hittats av Kim – om hon följde
testprotokollet vill säga.
Sara vänder sig mot Kim: Hur kommer det sig att du
missade den här buggen?

Crash!

!

Kim försöker hävda att hon visst hittade buggar men att
Bob inte ville fixa dem.
Bob hävdar åter att buggarna som Kim hittat var
ointressanta då de inte skulle inträffa i verkligheten.
Kim får till slut erkänna att hon inte vet om den
inträffade buggen hittats av hennes tester och att hon
inte körde igenom hela testprotokollet. Kim får därför
skulden för det inträffade.
Vad hände här? Vad gjorde Kim för fel? Vad var det
viktiga i sammanhanget?

?

Kim är inte nöjd med den situation hon hamnat i och tar
kontakt med John. Hon berättar om buggarna hon
hittade och om Bobs hantering.
John, som tröttnat på spydiga kommentarer om demot
som numer finns att beskåda på youtube, bestämmer
sig för att undersöka saken närmare. Han provkör Kims
testprogram och ser tydliga likheter i kraschen och en
av de krascher som Kim rapporterat.
”Hur

ska vi gå vidare nu?” frågar John.

• Automate testing of old bugs. Each time a
new bug is found, a new test should be
created to reproduce it.
• Create a test framework that sends
random instructions to the program.
• Create unit tests and integration tests for
all modules.
• Run all tests nightly and generate a report
containing the results.

Kim föreslår ett antal åtgärder för att stabilisera
produkten:
Automatisera testning av gamla fel.
Varje gång ett nytt fel hittas ska ett test skapas för att
reproducera det.
Skapa ett testramverk som skickar slumpmässiga
instruktioner till programmet.
Skapa unittester och integrationstester för samtliga
moduler.
Kör alla tester nattetid och generera en rapport med
resultaten.

Test types
• Unit testing
• Test a small part of the program without any
knowledge of the outside world

• Integration testing
• Verify that different parts of the program works
together

Skilj på unit-tester och integrationstester!
Unit-tester:
* Lokala villkor
* Inte kolla argument, men gärna returvärden!
Integrationstester:
* Globala villkor
* Argument

Assert
• Verify that a condition is fulfilled
• Checked at runtime
• May require special effort for performance

#include<assert.h>
assert(x == 5);
assert(getLength(myList) <
MAX_LENGTH);

Assert-debatten.
Lokala assert i unit-tester
Globala asserts i integrationstester
Förhoppning om framtida språk: Skilja på globala och
lokala asserts.

Vad hände med Kim?
John blev imponerad av Kims kunskaper om testning.
Han insåg att hans lilla filmredigerare vuxit till ett stort
program som han inte längre kunde kontrollera och att
organiserad testning var ett krav för att mEdit skulle
kunna leva vidare.
Det visade sig också att det nog inte var så dumt att
finnas på youtube ändå – all reklam är bra reklam, och
nu visste alla att programmet mEdit fanns.
Kim fick bli testchef på en nystartad testavdelning och
fick frihet att reformera utvecklingsprocessen. Hon fick
även det totala ansvaret för testningen av produkten.
Var detta bra? Var det rätt beslut av John?

Who is responsible for
testing?

En viktig skillnad mellan företag som tar testning på
allvar och de som inte gör det är ansvarsfrågan. Vems
ansvar är det att testa produkten?
Har man en separat testavdelning som sköter all
testning och låter utvecklare sitta ostörda med att
utveckla nya features?
Kan man sitta som Bob och säga att man endast fixar
buggar som har hittats av användare?

Who is responsible for
testing?
Everyone!

I ett seriöst företag är det allas ansvar att testa
produkten. Utvecklare som bygger nya features måste
även bygga tester för dessa features. Man kommer inte
undan med att tro eller anta att något fungerar.

Who is responsible for
testing?
Everyone!
... except the user ...

Det gick ett rykte när det begav sig, om Microsoft som
sa att de endast hade en minimal testavdelning.
Huvuddelen av testningen fick kunderna stå för. Om
detta var sant eller ej är oklart just i Microsofts fall, men
när det gäller open source-branchen så är ju detta
absolut sant. Användaren står för i stort sett all testning.
Kan man ge några garantier med en sådan modell?
Nej, naturligtvis inte. Buggar kommer alltid att finnas.
Programmerare kommer alltid att göra fel. Det enda
sättet att kunna garantera något är att hitta buggarna
före användaren.
De flesta stora företag idag inser att testning är viktigt
för produkternas framtid. Företag som Google ligger i
framkant. Även Microsoft jobbar hårt på testfronten och
naturligtvis även vi på Oracle.

Never have more than
five open bugs!

MM-gruppens policy.
Kräver god struktur.
Kod som är ”lätt” att debugga.
Alla måste kunna förstå alla delar av koden.
Lättläst kod.

Readable code == Testable code?
• What should the source code look like?
• Curly braces
• CamelCase, lower_case, UPPER_CASE
• Indenting
• Variable declarations
• Naming
• Clear conditions

• Coding standard!
• Everyone does it the same way

Allt det här gör koden läsbar.
Men den blir inte testbar av detta!

Testable code
• Modularize
• Clean interfaces
• No circular dependencies

• Avoid global states
• Global variables
• Global data

• Explicit dependencies
• Make sure the arguments reflects the need of the
function

Modularisera:
* Undvik flera funktioner som gör nästan samma sak.
* Minimera antalet funktioner i gränssnittet – minimera snittytan.
* Testning måste börja i lövfunktionerna – lövmodulerna. Först när
en modul, A, är godkänd kan man lita på andra moduler som
använder A.
Globala tillstånd:
* Globala variabler är otestbara. De kan byta värde när som helst
och man kan inte garantera att till exempel andra trådar inte rör
variabeln.
* Globalt data = filer, databaser m.m. Var inte beroende av att dessa
finns och är korrekta. Det är ganska troligt att testmiljön är korrekt.
Det är ganska osannolikt att kundens installation är det.
Explicita beroenden:
* Ta inte in en hel struct som argument om man bara behöver en
liten del av den.
* Ta inte in variabler för att härleda ett värde, ta in värdet direkt.
Chansen finns att värdet redan beräknats i den anropande koden.

