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Utvinning av kontrakt i C++ för användning i dokumentation

Jonas Granqvist

Sammanfattning
Detta arbete syftar till att undersöka hur kontrakt kan utvinnas från programkod för att 
skapa dokumentation som andra programmerare kan använda för att förstå hur 
programkoden ska användas. Kontrakt i kod fungerar både som ett sätt att hitta fel och 
som dokumentation så om den försvinner, exempelvis vid kompilering, kan koden bli 
oanvändbar för andra.

I arbetet görs en implementation vilket resulterar i ett program som kan hitta kontrakt 
i C++-kod och skapa XML-utdata med information om kontrakten. Programmet kan 
skapa mer avancerad dokumentationen genom förståelse för hur kontrakt fungerar i 
samband med arv. En utvärdering genom experiment av programmet visar att det har 
potential att bli ett användbart verktyg som underlättar återanvändning och 
dokumentering av programkod, men den nuvarande implementationen kan bara 
hantera en lite del av C++ och är därför inte praktiskt användbar.

Nyckelord: Kontrakt, Dokumentation, C++, Design By Contract
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 Introduktion

1  Introduktion
Syftet med kontrakt är att hela tiden under ett programs körning ställa upp olika 
villkor som programmet måste uppfylla (Meyer, 1992). Villkoren kan vara 
begränsningar på variablers värden och krav på objekts tillstånd. Eftersom villkoren 
hela tiden kontrolleras kan programmeraren upptäcka fel i koden som beror på att 
villkoren inte uppfylls.

En viktig aspekt av programvaruutveckling är självklart att koden som skrivs också 
fungerar, med andra ord är korrekt. Korrekthet i ett program är en av kriterierna som 
används för att bedöma kvalitet. Testning är kanske det som många tänker på då de 
tänker på kvalitet, men testning kan bara hitta redan existerande fel och inte bevisa att 
inga fler fel finns (McConnell, 2004). Testning är en reaktiv metod för att hitta fel i 
program eftersom den bygger på att felen hittas efter att de lagts in i programmet. 
Kontrakt är snarare en proaktiv metod eftersom den syftar till att hindra 
programmerare från lägga in fel i koden från början genom att direkt varna då något 
villkor bryts. Meningen med kontrakt är alltså att de ska användas som ett verktyg för 
att skriva bra programkod under utvecklingen. Slutanvändaren av programmet ska 
inte veta att de finns där, även om de genom användning av programmet kan orsaka 
att kontrakt bryts.

Kontrakt kan dessutom användas för att underlätta felsökning av program genom att 
kontrakten bildar barriärer i programmet så att det blir enklare att avgöra var ett fel 
uppkommer (Le Traon, Baudry & Jézéquel, 2006).

Kontrakt kan också ses som dokumentation över hur programkod ska användas. 
Eftersom kontrakt ofta uttryckligen är skrivna i programkoden kan användaren av den 
läsa kontrakten för att få en överblick över vilka villkor som måste vara uppfyllda när 
olika funktioner i programmet ska användas.

Detta arbete tar fram en lösning på problemet att kontrakt, som behövs som 
dokumentation, blir otillgänglig för användaren av programkoden som kontrakten 
ligger i. Lösningen är att göra ett program som kan läsa kontrakt och generera XML-
dokumentationen från den, för att sedan utvärdera denna lösning i syfte att reda ut hur 
bra funktionalitet lösningen har och hur stor del av C++ den kan tolka.

I kapitel 2 beskrivs bakgrunden till kontrakt och dess relation till olika områden inom 
datavetenskap. Där beskrivs även hur dokumentation används och hanteras. Kapitel 3 
tar upp de problem som detta arbete syftar till att lösa och motiverar varför problemen 
behöver lösas. I kapitel 4 beskrivs den metod som används för att lösa problemet i 
kapitel 3. Genomförandet av arbetet redovisas i kapitel 5. Kapitel 6 innehåller 
resultatet av arbetet. I kapitel 7 dras slutsatser från arbetet och exempel på sådant som 
bör undersökas närmare i framtida arbeten redovisas.
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2 Bakgrund
Här beskrivs bakgrunden till arbetet: vad kontrakt är och dess bakgrund, hur 
dokumentation fungerar och ska användas samt vilken relation kontrakt och 
dokumentation har.

2.1 Kontrakt

Meyer (1992) beskriver den grundläggande idén bakom kontrakt. Målet med dem är 
att förenkla samverkan mellan olika objekt (till exempel två funktioner där den ena 
anropar den andra) genom att beskriva deras relation till varandra. Genom att skriva 
hårda kontrakt blir det enklare att använda objekten tillsammans eftersom det blir mer 
uppenbart hur de ska användas tillsammans. Kontrakt fungerar som dokumentation i 
programkoden.

Ett kontrakt ger varje funktion skyldigheter och saker den kan dra nytta av, men det är 
inte enbart en nackdel att få skyldigheter eftersom en annan funktion kan dra nytta av 
dem. För att förklara detta kan en stack användas. Om stacken är tom får inga element 
tas bort. Om det är klientens skyldighet att kontrollera att stacken är tom innan den 
försöker ta bort något från den vinner stack-objektet fördelen att det aldrig behöver 
kontrollera att stacken är tom.

För att demonstrera kontrakt och motivera deras användning ges här ett exempel. I 
Kodlistning 1 finns en mycket naivt implementerad funktion skriven i C++. Som 
argument tar den en lista och en variabel. Tanken med funktionen är att den ska 
returnera den plats i listan som argumentet to_find finns på. Vad är fel med den här 
funktionen? I den bästa av världar, inget, men programmerare är människor och gör 
fel. En snabb undersökning av funktionen visar att den har odefinierat beteende då 
to_find inte finns i values, för då kommer inget värde att returneras från 
funktionen. Det är ett icke-uttalat krav att to_find finns i values, men det går inte att 
se enbart genom en snabb titt på funktionen eftersom det inte är dokumenterat.

1. int get_position1(std::vector<int> &values, int to_find) 
2. { 
3. for (int i = 0; i < values.size(); ++i) { 
4. if (values[i] == to_find) {
5. return i; 
6. }
7. } 
8. }

Kodlistning 1: get_position1.

Vad blir konsekvensen av felaktig användning av funktionen ovan? En 
programmeraren skickar in en lista med heltal (kallad values) och ett annat heltal och 
förväntar sig ett resultat i intervallet  [0, values.size()). Tyvärr har 
programmeraren skickat in ett tal som inte finns i values. Eftersom innehållet i if-
satsen aldrig körs kommer aldrig return-satsen inne i den att köras. Vad som sedan 
returneras från funktionen är odefinierat. Kanske använder programmeraren sedan 
detta värde senare i sitt program och plötsligt, många funktioner senare, kraschar 
programmet eftersom värdet är felaktigt. I en sådan situation krävs mycket tid och 
energi för att hitta felet.

En möjlig lösning på problemet är att skriva om funktionen så att den använder 
returvärden för att signalera fel (se Kodlistning 2).  I detta fall returneras -1 om 
to_find inte finns i values. Tyvärr löser denna funktion inte problemet med att 
programmet kör vidare med ett felaktigt värde.
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1. int get_position2(std::vector<int> &values, int to_find) 
2. { 
3. for (int i = 0; i < values.size(); ++i) { 
4. if (values[i] == to_find) {
5. return i; 
6. }
7. } 
8. return -1;
9. }

Kodlistning 2: get_position2 med standardreturvärde.

En annan lösning som i många fall är att föredra är att skriva om funktionen och 
använda kontrakt (se Kodlistning 3). assert1-satserna i början av funktionen och 
innan den returnerar bildar tillsammans funktionens kontrakt. De beskriver hur 
funktionen ska användas genom att ställa upp villkor som måste uppfyllas för att 
funktionen ska fungera. Det innebär i praktiken att krav ställs på vilka värden som får 
skickas till funktionen (previllkor) och vilka värden som får returneras (postvillkor).

1. int get_position3(std::vector<int> &values, int to_find) 
2. { 
3. assert(std::find(values.begin(), values.end(), to_find)

!= values.end()); 
4.
5. for (int i = 0; i < values.size(); ++i) { 
6. if (values[i] == to_find) {
7. assert(0 <= i && i < values.size()); 
8. return i; 
9. }
10. }
11. }

Kodlistning 3: get_position3 med kontrakt.

Om funktionen nu anropas med ett to_find som inte finns i listan kommer 
programmet att avslutas och ett felmeddelande att visas. Det medför att 
programmeraren som upptäcker att felaktiga värden skickas in i funktionen tvingas att 
åtgärda det egentliga problemet, vilket är att felaktiga värden skickas till funktionen. 
Det är bättre än att programmet kör vidare och orsakar fel senare.

Utöver att förhindra fel av det slaget ger kontrakten information till programmeraren 
som använder den. Funktionen i Kodlistning 3 ger följande kunskap:

● Om den första assert-satsen kraschar programmet har felaktig data skickats 
till funktionen.

● Om assert-satsen i början av funktionen inte kraschar programmet men den 
innan return-satsen gör det är funktionens implementation felaktig.

Följaktligen är det nu mycket enklare för programmeraren att använda funktionen 
eftersom dess villkor är tydligt uttryckta. Anropande kod vet vilka villkor den måste 
uppfylla och vilka villkor som kommer vara uppfyllda efter anropet. Detta kallas 
funktionens kontrakt.

2.1.1 Uppbyggnad

Hoare (1969) ger en beskrivning av en notation som kan användas för att beskriva att 
ett program eller en del av ett program är korrekt: P {Q}R . Notationen säger att om 
villkoret P är sant innan programmet Q körs kommer villkoret R att vara sant efteråt. 
Noteras ska att det enbart gäller då Q faktiskt avslutas. I annat fall så gäller inte R.

1 assert är ett makro i C++. Det får programmet av avsluta och skriva ut ett felmeddelande. I det 
här fallet används de för att representera kontrakt, men andra implementationssätt är möjliga.
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Bakgrunden till kontrakt och hur de byggs upp kommer från idén om assert-villkor 
(Meyer, 1988). Dessa assert-villkor (P och R i Hoares notation) kontrollerar att ett 
programs tillstånd för närvarande är korrekt. Ett assert-villkor kan liknas vid ett 
predikat i matematiken. Predikat skrivs på formen P x   där P  är ett villkor och x  är 
ett värde som bestämmer om P x   ska vara sant eller falskt. Notera att predikatet i sig 
inte har ett sanningsvärde, det får det först när x  specificeras (Jonasson & Lemurell, 
2004).

Kontrakt specificeras med hjälp av previllkor, postvillkor och invarianter som är 
uppbyggda av assert-villkor (Meyer, 1992). Exempel på olika villkor som kan finnas 
är värden på variabler, innehåll i listor, tillstånd på objekt och liknande.

Previllkor är de villkor som måste stämma då en funktion börjar. Mitchell och McKim 
(2002) definierar några termer som kan användas för att beskriva hur previllkor 
fungerar: en klient uppfyller (”fulfills”) ett previllkor genom att skicka värden som 
inte bryter dess kontrakt. En klient testar (”tests”) genom att se till att värden som 
skickas är tillåtna innan anropet görs. En komponent (i detta arbete definieras 
komponent som en header-fil med tillhörande implementationsfil) kan kontrollera 
(”check”) att dess previllkor uppfylls av klienten.

Postvillkoren beskriver de villkor som måste stämma då en funktion avslutas. Det är 
klientens (objektet som använder koden) uppgift att se till att previllkoren uppfylls 
medan det är funktionens uppgift att se till att postvillkoren stämmer då previllkoren 
uppfylls. Uppfylls inte previllkoren har funktionen inget krav på sig att uppfylla 
postvillkoret. Mitchell och McKim (2002) beskriver även så kallade ramregler 
(”frame rules”). Postvillkor beskriver vad som ändras i en funktion medan ramregler 
beskriver sådant som inte får ändras. Om postvillkoret för en lägg till-metod på en 
lista är att det nya elementet ska ligga sist på listan så är ramregeln att listan inte får 
påverkas på något annat sätt, exempelvis genom att element byter plats eller tas bort.

En invariant beskriver villkor i ett objekt som måste stämma efter att det skapats och 
sedan mellan alla anrop till det från andra objekt (Meyer, 1992). Under tiden publika 
funktioner exekveras får invarianten brytas och ett objekt får anropa privata 
medlemsfunktioner utan att bry sig om invarianten.

Meyer (1992) beskriver även hur kontrakt fungerar då arv används. I fallet med 
polymorfa funktioner uppstår vissa komplikationer eftersom en implementation av en 
sådan i en subklass skriver över implementationen i en basklass. För att detta ska 
fungera som tänkt måste det beaktas att ett objekt med polymorfa metoder kan 
behandlas som sin bastyp (genom till exempel en pekare till basklasstypen i C++). 
Därför uppstår kraven att previllkor inte får förstärkas i en subklass men får försvagas 
(se Kodlistning 4). Postvillkor får förstärkas i en subklass men inte försvagas (se 
Kodlistning 5). För invarianter gäller regeln att en subklass invariant måste vara lika 
stark eller starkare än sin basklass invariant.

Mitchell och McKim (2002) rekommenderar att medlemsfunktioner som påverkar sitt 
objekt och medlemsfunktioner som inte gör det skiljs åt. Detta innebär i praktiken att 
en medlemsfunktion som påverkar sitt objekt aldrig returnerar något. Mitchell och 
McKim ser det som ett problem att det inte går att undersöka ett objekts tillstånd utan 
att påverka det om den skillnaden inte görs.
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1. class Baseclass
2. {
3. public:
4. virtual void function(int number)
5. {
6. assert(0 < number && number < 10);
7. // ...
8. }
9. };
10.
11. class Subclass : public Baseclass
12. {
13. public:
14. void function(int number)
15. {
16. assert(3 < number && number < 5);
17. // ...
18. }
19. };
20.
21. Subclass *subclass = new Subclass;
22. subclass->function(4); // Går bra, inom kontraktet
23. Baseclass *baseklass = new Subclass; // Pekaren förväntas ha samma previllkor som 

Baseclass
24. baseklass->function(7); // Kontraktet bryts! Tillåtet enligt Baseclass kontrakt 

men inte Subclass

Kodlistning 4: Felaktigt previllkor i samband med arv.

1. class Baseclass
2. {
3. public:
4. virtual int function()
5. {
6. // ...
7. assert(0 < return_value);
8. return return_value;
9. }
10. };
11.
12. class Subclass : public Baseclass
13. {
14. public:
15. virtual int function()
16. {
17. // ...
18. assert(-10 < return_value);
19. return return_value;
20. }
21. };
22.
23. Baseclass *baseclass = new Baseclass;
24. int value = baseclass->function(); // Förväntas vara > 0
25. Baseclass *subclass = new Subclass;
26. int value2 = subclass->function(); // Basklasspekare, förväntas fortfarande vara > 

0 men är bara garanterat > -10
27. double result1 = sqrt(value);
28. double result2 = sqrt(value2); // Otillåtet, value2 kan ha negativa värden!

Kodlistning 5: Felaktigt postvillkor i samband med arv.

2.1.2 Implementationer

Olika programspråk har olika stöd för kontrakt och C, C++, Java, Python är några 
exempel på språk som stöder assert-konstruktioner (Rationale for International 
Standard— Programming Languages— C, 2003; Sun Microsystems Inc., 2002; van 
Rossum, 2008).

Ett språk som har väldigt mycket kontraktrelaterad funktionalitet inbyggt är Eiffel 
(Meyer, 1988). Ett exempel på Eiffel-kod som har kontrakt finns i Kodlistning 6. I 
exemplet ärver SUBCLASS av BASECLASS. Funktionen somefunction har i BASECLASS 
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previllkoret att parametern value måste ha ett icke-negativt värde. Som kan ses i 
subklassens implementation har villkoret försvagats, genom användning av else 
require, som helt enkelt betyder att basklassens eller subklassens previllkor måste 
uppfyllas om kontraktet ska hålla. För postvillkoret gäller i basklassen att value efter 
funktionen somefunction ska ha samma värde som innan (old används för att få en 
variabels värde som det var innan funktionens körning). then ensure i subklassens 
funktion innebär att basklassens postvillkor och subklassens postvillkor båda måste 
uppfyllas för att kontraktet ska hålla.

2.1.3 Programvaruprocessen

Kontrakt är en del av programvaruprocessen och har relationer till många av dess 
delar. De delar som tas upp här är del av vattenfallmodellen så som den beskrivs av 
Pressman (2005). Kontrakt visar sig ha relationer med många av modellens delar, 
speciellt de senare mer praktiska.

Kontrakt är tätt sammanknutet med designprocessen, speciellt modellering på 
komponentnivå, vilken beskrivs av Pressman (2005). I den delen av processen 
bestäms enskilda komponenters algoritmer och gränssnitt vilket är den information 
som behövs för att kunna skriva användbara kontrakt.

I kodningsfasen har kontrakt en mängd syften och användningsområden. För det 
första så skrivs kontrakten i den här fasen in i koden. Troligen kommer många nya 
kontrakt tillkomma efter designen eftersom programmeraren får mer insyn och 
kunskap om koden. För det andra används kontrakten under implementationen till att 
hitta fel i programmet och som dokumentation för att förstå andra personers 
programkod. För det tredje används kontrakt som dokumentation när programkod från 
andra projekt återanvänds.

I testningsfasen kontrolleras att kontrakten håller och fungerar. Det kan göras genom 
att skriva ett test där indata som medvetet bryter mot ett kontrakt skickas in i en 
funktion.

6

1. class 
2. BASECLASS 
3.  
4. feature 
5. somefunction(value: INTEGER) 
6.  
7. require 
8. positive: value >= 0 
9. do 
10. -- Innehåll i funktionen 
11. ensure 
12. value_unchanged: value = old value 
13. end 
14. end 
15.
16. class SUBCLASS 
17.
18. inherit 
19. BASECLASS 
20. feature 
21. somefunction(value: INTEGER) 
22.  
23. else require 
24. valid_min_range: value >= -5 
25. do 
26. -- Innehåll i filen 
27. then ensure 
28. value_max_range: value < 100 
29. end  
30. end

Kodlistning 6: Exempel på Eiffelkod med kontrakt.
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En del av processen, kallad verifikation, beskrivs som att säkerställa att koden som 
byggs fungerar korrekt (Pressman, 2005). Kontrakt är ett sätt att beskriva hur en 
funktion ska fungera, exempelvis dess krav för att kunna köra, dess resultat och 
liknande, och är ett sätt att hitta tillfällen då programmet inte uppfyller kraven på 
korrekthet. Kontrakt förbättrar verifierbarheten genom att göra det enklare att hitta fel 
i koden.

Även när programmet till slut har skickats till kund kan kontrakt vara användbara. 
Många fel kan hittas genom att kunden använder programmet och sedan orsakar fel. 
Kontrakt kan då användas av utvecklaren för att diagnostisera felet och hitta en 
lösning. Ett problem som uppstår är att kontrakt ibland tas bort från den färdiga koden 
eftersom de anses använda för mycket av datorns resurser.

2.1.4 Diagnostiserbarhet

Diagnostiserbarhet beskrivs av Le Traon et al. (2006) som det arbete som krävs för att 
hitta orsaken till ett fel som uppstått under ett programs körning. Utgångspunkten är 
att alla kontrakt är korrekta och att kontraktet innan det som bröts är platsen längst 
bort där felet måste sökas. De uttryck som är mellan det uttrycket och det uttryck som 
bryter kontraktet är de som behöver genomsökas för att hitta felet (Le Traon et al., 
2006).

En förklaring finns i Figur 1. k1, k2 och k3 är kontrakt i programmet, u1, u2, ..., un, v1, 
v2, ... och vn är är uttryck i koden och ligger mellan kontrakten så som kan ses på 
bilden. Om kontraktet k3 bryts finns felet i något av uttrycken v1, v2, ..., vn. Uttrycken 
u1, u2, ..., un behöver inte sökas igenom eftersom kontraktet k2 säkerställer att 
programmets tillstånd är korrekt fram till dess. När ett kontrakt bryts är det möjligt att 
använda en avlusare för att stega bakåt i programmet och hitta det senaste kontrakt 
som testats tidigare. Användning av kontrakt gör att det antal uttryck som behöver 
genomsökas efter fel minskar, vilket ökar diagnostiserbarheten. Det medför att det blir 
enklare och går snabbare att hitta det uttryck som orsakade felet.

2.2 Dokumentation

McConnell (2004) gör några viktiga iakttagelser om dokumentation. Han konstaterar 
att det är viktigt att dokumentera men att det måste göras på rätt sätt. Dålig 
dokumentation kan vara missvisande och sämre än ingen dokumentation alls. Därför 
måste dokumentationen uppdateras när koden ändras. Dokumentations syfte ska vara 
att beskriva vad programkoden gör, på en högre abstraktionsnivå än koden själv. Om 
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Bakgrund

någon börjar dokumentera hur koden gör något tyder det på att koden är för 
komplicerad och att den behöver skrivas om, inte dokumenteras.

Duplicering av information innebär att samma data är sparad på fler än ett ställe och 
kan ändras på ett ställe utan att det andra automatiskt påverkas. Hunt och Thomas 
(1999) ger en målande beskrivning av vad duplicering medför: i takt med att 
information på två eller fler ställen förändras oberoende av varandra kommer de förr 
eller senare att börja motsäga varandra. I fallet programkod och dokumentation av 
programkod kan detta leda till att en programmerare försöker använda en funktion 
men inte lyckas eftersom koden har ändrats medan dokumentationen är densamma. 
Det är lätt att se hur detta är ett problem i ett stort projekt där stora mängder av 
dokumentationen kan vara felaktig. Programmerarna kommer efterhand sluta att lita 
på dokumentationen som då helt har tappat sitt syfte. En lösning på problemet med 
duplicering är att använda informationen på det ena stället för att generera 
informationen på det andra stället med något automatiskt verktyg.

Kontrakt och dokumentation är starkt förknippade med varandra. Kontrakt fungerar 
som en typ av dokumentation till användaren av programkod genom att beskriva hur 
komponenter ska användas tillsammans, eftersom villkoren för deras samarbete är 
tydligt uttryckt i koden. Det speciella med kontrakt är att de faktiskt kontrolleras 
under körning för att avgöra om de uppfylls. Detta medför även att en komponent som 
använder kontrakt kan bli väldigt svåranvänd om information om vilka kontrakt den 
innehåller inte är tillgänglig.
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3 Problem
Här beskrivs vilket problem som ska lösas i detta arbete och motiveringar till varför 
det är intressant att lösa. Problemet delas upp i delar som ska lösas i tur och ordning 
för att ge arbetet struktur.

Syftet med detta arbete är att ta fram en teknik för att utvinna kontrakt ur programkod 
och göra dem tillgängliga för andra program och i dokumentation, samt att utvärdera 
denna teknik.

Utöver att använda kontrakten i koden för att under körning kontrollera att de håller 
behövs nämligen kontrakten i dokumentationen som ligger utanför programkoden. I 
vissa fall beror det på att programkoden inte finns tillgänglig, till  exempel om den 
enbart  finns som ett  kompilerat  bibliotek.  Då blir  det  omöjligt  att  använda koden 
eftersom användaren  måste  gissa  sig  till  vilka  kontrakt  som finns.  Därför  är  det 
nödvändigt att utvecklaren alltid håller dokumentationen uppdaterad mot den senaste 
versionen av programkoden så att användarna av koden kan få tillgång till den. Det 
finns  verktyg,  exempelvis  Doxygen  (van  Heesch,  2008),  som  kan  skapa 
dokumentation  utifrån  kontrakt  markerade  med  speciell  dokumentationen  i 
programkoden. Nackdelen med detta är att de måste uppdateras för hand vilket leder 
till duplicering av information.

En annan anledning till att spara information om kontrakt utanför programkoden är att 
programkod  innehåller  mängder  av  implementationsdetaljer  som är  ointressant  för 
någon  som  enbart  vill  använda  koden.  Denna  information  skapar  ett  brus  av 
information som leder till  att det blir svårare att sortera ut det som är intressant. I 
sådana fall kan dokumentation i exempelvis HTML-format vara att föredra.

Tyvärr har många programspråk, till exempel C++ som det här arbetet handlar om, 
inte tillgång till funktionalitet som att automatiskt generera dokumentation med 
kontrakt. Det är funktionalitet som behövs för att göra det möjligt att återanvända 
existerande program med kontrakt även utan tillgång till dess källkod. Eiffel har redan 
mycket funktionalitet och det är av intresse att göra den tillgänglig för C++-
programmerare, eftersom det inte alltid är möjligt att byta programspråk.

3.1 Delsteg 1: Teknik för utvinning av kontrakt

Det första delstegets syfte är att utveckla en teknik som kan användas för att utvinna 
information om kontrakt i programkod. Denna information ska presenteras på något 
sätt så att den kan användas av andra program, exempelvis för att kunna skapa 
dokumentation i olika format.

3.2 Delsteg 2: Utvärdering av tekniken i delsteg 1

Detta steg består i att utvärdera tekniken som tagits fram i Delsteg 1. Utvärderingen 
ska hitta för- och nackdelar och föreslå förbättringar som kan genomföras för att göra 
tekniken bättre.

Följande kriterier som ska användas i utvärderingen:

● Funktionalitet: Vad kan tekniken göra? Vilka begränsningar finns?

● Robusthet: Hur bra är tekniken på att hantera programkod? Finns det några 
begränsningar i hur koden måste vara utformad för att tekniken ska förstå den?
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4 Metod
För att kunna utföra arbetet ska metoder väljas för varje delsteg i arbetet. Nedan 
beskrivs de olika alternativ till metoder som tagits fram, vilken metod som valts och 
motivering till varför.

4.1 Metod för delsteg 1

I det första delsteget ska en teknik utvecklas för att hämta och ge tillgång till 
information om kontrakt i kod.

4.1.1 Metodalternativ 1: Implementera teknik

Det första metodalternativet är att göra en implementation för att undersöka om någon 
teknik är möjlig att bygga. Tanken är att bygga ett program som kan läsa programkod 
och generera någon form av utdata som beskriver koden och dess kontrakt. Att 
faktiskt göra en implementation medför även att det blir möjligt att kontrollera vilka 
begränsningar som finns i lösningens utformning.

För att göra det krävs fortfarande att ett val görs mellan att bygga ett system från 
grunden eller att använda färdig programkod för att ta fram information från 
programkoden. Inga existerande program kunde hittas så det senare är inget alternativ. 
Vidare har att bygga ett system från grunden fördelarna att koden kan göras mindre 
komplex eftersom enbart nödvända detaljer måste implementeras. Det kan även ge 
mer kontroll över hur kontrakt skrivs i koden för att det ska fungera. Nackdelen är att 
det kan medföra mer arbete eftersom en C++-tolk behöver byggas och det är inte 
sannolikt att en tolk som kan läsa hela C++-kan byggas inom ramen för detta arbete.

4.1.2 Val av metod för delsteg 1

Inga alternativa metoder till metodalternativ 1 kunde hittas och den metoden kommer 
att användas.

4.2 Metod för delsteg 2

Syftet med det andra metodsteget är att utvärdera hur bra tekniken framtagen i delsteg 
1 fungerar. Syftet med detta är att avgöra vilka begränsningar som lösningen har, 
vilka för- och nackdelar som finns och vilka förbättringar som kan göras.

Lösningen från delsteg 1 kommer att användas för att genomföra utvärderingen. Att 
det finns en färdig lösning gör att det är möjligt att genomföra utvärderingen på ett 
väldigt praktiskt sätt.

4.2.1 Metodalternativ 1: Utför experiment på delsteg 1

Det första alternativet för metod är att utföra ett experiment på tekniken som tagits 
fram i delsteg 1.  Då metoden för delsteg 1 är att implementera tekniken så kan den 
undersökas genom att utföra experiment på den. Tillvägagångsättet blir att skicka 
information (i det här fallet programkod) till programmet och undersöka resultatet. 
Metoden har fördelen att det är enkelt att hitta begränsningar.

4.2.2 Metodalternativ 2: Undersökning baserad på resultatet från 
delsteg 1

Det andra alternativet är att använda lösningen från det första delsteget för att 
genomföra en undersökning för att ta reda på vilka för- och nackdelar den har. 
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Fördelen är att det kan ge bra information av personer som har erfarenhet inom 
området. Tyvärr har metoden nackdelen att det troligen är svårt att få bra resultat i 
form av någon användbar data. Det är inte heller troligt att implementation kommer 
bli tillräckligt bra för att kunna användas utanför en testmiljö.

4.2.3 Val av metod för delsteg 2

Som metod för det andra delsteget väljs metodalternativ 1. I jämförelse är det alldeles 
för osäkert vilken typ av information som kan fås av att genomföra den andra 
metoden. Dessutom kommer programmet troligen att bli väldigt experimentellt i sin 
natur.
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5 Genomförande
Här beskrivs genomförandet av arbetet, det vill säga metodens applicering på 
problemet. De val som har gjorts under arbetets gång motiveras.

5.1 Genomförande av delsteg 1

I detta delsteg studeras kontraktrepresentationer för att hitta en som ska användas i det 
program som senare byggs. Därefter redovisas programmet som byggts och som 
använder kontraktrepresentationen.

5.1.1 Val av kontraktrepresentation

För att kunna göra ett program som läser kontrakt behöver ett sätt att representera 
kontrakt på bestämmas. Detta ska ta hänsyn till saker som hur lätta kontrakten är att 
tolka, funktionalitet och hur lätt det är att använda dem.

assert-makrot

assert är ett makro som är specificerat i C-standarden (Rationale for International 
Standard— Programming Languages— C, 2003). Makrots uppgift är att utvärdera ett 
uttryck och om det är falskt skriva ut ett felmeddelande till användaren och därefter 
avsluta.

För att slå av och på assert-makrot måste programmet kompileras om vilket är en 
stor nackdel. Det är inte heller möjligt att påverka vad som händer då ett villkor bryts, 
utom genom att skriva om makrots implementation. Eftersom enbart ett makro vid 
namn assert finns så går det inte att se skillnad på previllkor, postvillkor och 
invarianter utan, men det kan åtgärdas genom att göra en egen definition med ett eget 
namn. En fördel med assert är att konceptet är enkelt att förstå och att det är lätt att 
lägga till och redigera kontrakt då de skrivs där villkoret ska testas.

1. void some_function(int value)
2. {
3. assert(10 < value && value < 20);
4. // ...
5. }

Kodlistning 7: Användning av assert-makrot.

GNU Nana

Nana (Maker, 2005) är byggt för att utöka stödet för assert-villkor i C- och C++-kod. 
Nana har stöd för att stänga av och slå på assert-villkor vid kompilering och under 
körning av programmet, vilket löser problemet med att slutkunden har en version av 
programmet utan kontrakt eftersom de kan slås på vid behov, om en utvecklare 
behöver felsöka programmet. Nana har stöd för att välja hur ett brutet kontrakt ska 
hanteras. Till exempel kan kontrakten i den färdiga koden skriva felen till en fil men i 
utvecklingsversionen avsluta programmet med ett felmeddelande.

Nana har stöd för viss funktionalitet som kan användas om en avlusare (i det här fallet 
GDB) finns installerad. Det går att spara värden i previllkoren och använda dessa i 
postvillkoret och det är möjlighet att få programmet att gå in i avlusaren då ett 
kontrakt bryts så att ytterligare felsökning kan göras. Att programmet är bundet till 
GDB kan ses som en nackdel, men GDB stödjer bland annat Windows och och olika 
versioner av UNIX (GDB, 2008) så det går att använda på en stor mängd plattformar.
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Med hjälp av externa verktyg kan Nana skapa HTML-dokumentation av kontrakt i 
kod. Detta fungerar genom att ett program läser igenom koden och tar bort de rader 
som inte är funktionsdefinitioner eller kontrakt. Stödet är inte tillräckligt för att 
hantera klasser och informationen kan inte på något enkelt sätt användas av andra 
verktyg eftersom den fortfarande är i form av programkod.

Kodlistning 8 visar ett exempel då Nanas Eiffel-inspirerade makron används. 
REQUIRE och ENSURE används för att skriva pre- och postvillkor för funktioner. 
Medlemsfunktionen invariant i klassen kommer automatiskt att anropas av Nana 
och utvärderas för att kontrollera att invarianten håller. Skillnaden mellan Eiffel-
makrona och de övriga makrona i Nana är att de förra gör skillnad på previllkor, 
postvillkor och invarianter, vilket gör det möjligt att stänga av kontrollen av enskilda 
delar av kontraktet om det visar sig att de tar för mycket resurser under exekvering.

1. class SomeClass
2. {
3. public:
4. void some_function(int value)
5. {
6. REQUIRE(10 < value);
7. m_value = value;
8. ENSURE(10 < m_value);
9. }
10. private:
11. int m_value;
12. bool invariant()
13. {
14. // ...
15. }
16. };

Kodlistning 8: Exempel på användning av biblioteket GNU Nana.

Nana är enkelt att använda. Att lägga till ett kontrakt görs genom att lägga till ett 
makro med ett villkor. Vissa specialinställningar krävs däremot för att få igång stödet 
för Nana över huvud taget. Delar av funktionaliteten, exempelvis integration med 
avlusare, kräver en del arbete men behöver bara göras vid något enstaka tillfälle i ett 
projekt och kan därefter automatiseras.

Ett problem är att biblioteket inte automatiskt hanterar arv, utan previllkor och 
postvillkor från basklasser måste kopieras till subklasser för att kunna användas där. 
Att kopiera kontrakten bryter mot idén om duplicering men verkar vara det enda enkla 
och praktiska alternativet i fallet med Nana. Invarianter i en arvshierarki kan hanteras 
genom att i medlemsfunktionen invariant kräva att basklassens medlemsfunktion 
invariant också håller. Det är möjligt att någon liknande lösning är möjligt för pre- 
och postvillkor.

Att hitta för- och eftervillkor i kontrakt skrivna med Nana är troligen enkelt eftersom 
enbart funktionsanrop till en viss funktion behöver hittas. Detta förutsätter dock att 
Eiffel-kontrakten används, så att pre- och postvillkor kan skiljas åt. Att tolka 
invarianter kräver mer arbete eftersom även basklassers invarianter måste 
kontrolleras, vilket beror på att invarianter ligger som en egen medlemsfunktion i 
klassen. Nana har fördelen att kontrakten ligger i koden som de ska kontrollera.

Höljen

Idén med den här lösningen är att skapa ett hölje runt klasserna som ska använda 
kontrakt i koden (Edwards, Sitaraman, Weide & Hollingsworth, 2004). Höljet består 
av en klass med samma gränssnitt som klassen den är hölje åt. Funktionerna i höljet 
innehåller sedan kod för previllkor, postvillkor, invarianter och ett anrop till den 
egentliga funktionen. Höljet och klassen har en gemensam basklass och en fabrik 
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(Gamma, Helm, Johnson & Vlissides, 1994)  används för att skapa objekt, vilket gör 
att det genom polymorfism är omöjligt att se skillnad på klassen och dess hölje.

På höljet kan sedan en mängd funktioner anropas för att stänga av kontrakt och välja 
vad som ska hända då ett kontrakt bryts, vilket gör lösningen väldigt flexibel. 
Undantag i funktionerna kan hanteras genom att i höljet kapsla in anropet till den 
riktiga funktionen i en try-sats. Därefter kan en catch-sats användas för att 
kontrollera att kontraktets villkor fortfarande uppfylls trots undantaget. Arv kan 
hanteras genom att skapa en hierarki av höljen som var och en hör samman med en 
klass. Eftersom höljena ärver av varandra är det möjligt för ett subklasshölje att 
anropa ett kontrakt i ett basklasshölje så arv kan hanteras genom att använda logiska 
operatorer.

Tyvärr har den här uppdelning ett antal nackdelar. Kontrakt ligger inte på samma 
ställe som programkoden den hör samman med, vilket gör att koden blir svår att tolka. 
Detta är en stor nackdel i det här fallet. Utformningen kräver uppenbart mycket arbete 
för att lägga till kontrakt. För att kunna lägga till kontrakt till en klass måste tre nya 
klasser skapas: höljet, den gemensamma basklassen och en fabrik skapas (se Figur 2). 
Detta medför väldigt mycket kod för varje klass som skapas, men när lösningen väl är 
på plats är det möjligt att modifiera existerande kontrakten utan större problem. 

Slutsats

Rent tekniskt har höljena ett stort övertag mot övriga lösningar. assert-makrot 
räknas bort eftersom det inte finns något som talar för det gentemot de andra 
lösningarna. Att tänka på är att tekniskt avancerade kontrakt inte är det viktigaste i 
detta arbete. Nana har en stor fördel i att det är lätt att tolka dem samtidigt som de har 
relativt mycket funktionalitet, vilket gör att det kommer att användas för att 
implementera kontrakt i detta arbete.

5.1.2 Design och kodning

Här beskrivs hur programmet är designat och programmerat.

Arkitektur

Programmet lagras som ett Python-paket kallat ContractExtracter som i sin tur 
innehåller paketen CppCodeExtract och Output (se Figur 3). Denna uppdelning 
gjordes för att innehållet ska bli mer överskådligt och lättanvänt.
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CppCodeExtract

I Figur 4 finns ett komponentdiagram över CppCodeExtract, den delen av biblioteket 
som hanterar inläsning och tolkning av programkod. Pilarna visar på ett beroende, så 
exempelvis är ContractReader beroende av Tokenizer och FileContentReader. 
Beroendena är transitiva så en komponent högt upp kan vara indirekt beroende av 
komponenter utan att ha pilar direkt till dem. Det beror på att de komponenter den är 
beroende av också kan ha beroenden som den första komponenten inte fungerar utan.

ContractReader är den del av programmet som används av utomstående. Till 
ContractReader skickas programkod som ska tolkas och efter körning fås resultatet 
tillbaka i form av datastrukturer som representerar koden. ContractReader innehåller 
ingen egen kod för att undersöka programkod utan är bara till för att underlätta 
användningen av resten av biblioteket. Det första ContractReader gör är att använda 
komponenten Tokenizer för att dela upp programkoden i symboler (”tokens”), som 
är lättare att hantera än textsträngar. Därefter använder ContractReader resultatet 
genom att skicka det till de andra delarna av biblioteket.

Tokenizer används för att göra om textsträngar kallade symboler. Detta görs genom 
att skapa en lista som innehåller textsträngen, men dela upp textsträngen vid varje ”(”, 
”)”, ”{”, ”}”, ”;” och mellanrum (mellanslag, tabb eller liknande). Om textsträngen 
”abc;def” körs genom ett Tokenizer-objekt kommer resultatet att bli en lista med tre 
element: ”abc”, ”;” och ”def”. Syftet med detta är att göra hanteringen av 
informationen enklare senare i programmet.

Komponenten SplitKeep innehåller de funktioner som Tokenizer använder för att 
skapa symboler. Den ena funktionen skapar en lista utifrån en textsträng och ett 
avgränsningstecken. Vid varje avgränsningstecken i textsträngen bryts inläsningen 
och innehållet för tecknet, tecknet självt och innehållet efter läggs till listan. Den 
andra funktionen använder den första, men låter användaren av koden ange flera 
avgränsningstecken där strängen ska brytas.
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Figur 4: Komponentdiagram över delen av programmet som läser och tolkar kod.

FileContentReader (se Kodlistning 9) har till uppgift att hitta var alla klasser börjar 
och slutar i en fil. Algoritmen fungerar genom att söka upp alla ställen i koden där 
ordet ”class” finns. Sedan hittas klassens öppnings- och stängnings-
klammerparenteser. FileContentReader anropar sedan ClassReader för varje hittad 
klass och ber den skapa Class-objekt (Class är en klass som representerar en C++-
klass). Resultatet returneras tillbaka till ContractReader.
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1. def read(self): 
2.     assert(self.__tokens != 0) 
3.     assert(self.__error_handler != 0) 
4.     assert(self.__class_reader != 0) 
5.     
6.     start = 0 
7.     classes = [] 
8.
9.     while True: 
10.         try: 
11.             start = self.__tokens[start:].index("class") + start 
12.         except ValueError: 
13.             return classes 
14.         
15.         open_brace = self.__tokens[start:].index("{") + start 
16.         if open_brace == -1: 
17.             return classes 
18.         
19.         close_brace = find_end_token("{", "}", self.__tokens, open_brace) 
20.         if close_brace == -1: 
21.             return classes 
22.         
23.         if len(self.__tokens) >= close_brace + 1: 
24.             if self.__tokens[close_brace + 1] == ";": 
25.                 self.__class_reader.set_tokens(self.__tokens[start:close_brace + 

2]) 
26.                 temp_class = Class() 
27.                 self.__class_reader.read(temp_class) 
28.                 classes.append(temp_class) 
29.                 start = close_brace + 1 
30.             else: 
31.                 return classes 
32.         else: 
33.             return classes

Kodlistning 9: Koden för metoden read i FileContentReader.

ClassReader tar emot de symboler som tillsammans utgör en C++-klass. Den gör 
vissa kontroller för att säkerställa att koden är i bra skick. Därefter använder den sin 
metod extract_memberfunctions (se Kodlistning 10)  för att hitta 
medlemsfunktionerna i klassen och ber MemberFunctionReader att läsa in dessa. 
Resultatet sparas i Class-objektet. Sist letar ClassReader upp namnet på klassen (se 
Kodlistning 11) och eventuella basklasser (se Kodlistning 12) och sparar undan dessa 
i sitt Class-objekt.

1. def extract_memberfunctions(self, tokens): 
2.     assert(self.memberfunction_reader != 0) 
3.     
4.     member_functions = [] 
5.     start = 0 
6.     while True: 
7.         
8.         try: 
9.             open_brace = tokens[start:].index("{") + start 
10.         except: 
11.             break 
12.         
13.         close_brace = find_end_token("{", "}", tokens, start) 
14.         if close_brace == -1: 
15.             break 
16.         
17.         member_function = MemberFunction() 
18.         self.memberfunction_reader.set_tokens(tokens[start:close_brace + 1]) 
19.         self.memberfunction_reader.read(member_function) 
20.         member_functions.append(member_function) 
21.
22.         start = close_brace + 1 
23.     
24.     return member_functions

Kodlistning 10: Metoden extract_memberfunctions i klassen ClassReader.
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CodeDatastructures innehåller två klasser, Class och MemberFunction, som 
används för att representera klasser och medlemsfunktioner. Class innehåller 
information om klassnamn, basklasser och vilka medlemsfunktioner klassen 
innehåller. MemberFunction innehåller namn, information om ifall 
medlemsfunktionen är statisk, virtuell, konstant, medlemsfunktionens returtyp, dess 
argument, dess innehåll (funktionskroppen) och dess kontrakt (pre- och postvillkor). 
Observera att ingen information om klassers invarianter finns lagrade i 
datastrukturerna. Invarianterna ligger som en medlemsfunktion kallad invariant i 
Class-objektet och därför behöver den som vill använda invarianten själv söka upp 
den.

MemberFunctionReader börjar med att göra en kontroll av den data som mottagits 
för att se till att den är i ett bra tillstånd. Denna kontroll ligger i en egen metod som 
kontrollerar att alla parenteser som behövs finns. Därefter läser den informationen och 
hämtar ut det som är intressant (se Kodlistning 13). Den hittar medlemsfunktionens 
namn och de parametrar funktionen har (se Kodlistning 14). Klassen går även igenom 
de olika egenskaper en medlemsfunktion kan ha, exempelvis konstant, statisk och 
virtuell, och lägger till dessa i ett MemberFunction-objekt. Namnet och returtypen på 
medlemsfunktionen hittas. Därefter letar MemberFunctionReader upp 
funktionskroppen och anropar MemberFunctionContentReader med den.

1. def read_class_info(self, tokens, class_object): 
2.     assert("{" not in tokens) 
3.     assert("}" not in tokens) 
4.     assert(tokens[0] == "class") 
5.     assert(not Keywords.is_cpp_keyword(tokens[1])) 
6.     assert(not Keywords.is_cpp_protection_level(tokens[1])) 
7.     assert(not Keywords.is_punctuation(tokens[1])) 
8.     assert(len(tokens) >= 2) 
9.     
10.     class_name = tokens[1] 
11.     base_classes = [] 
12.
13.     current = 2 
14.     if current + 1 <= len(tokens): 
15.         if tokens[current] == ":": 
16.             base_classes = self.extract_base_classes(tokens[current + 1:]) 
17.         else: 
18.             self.__error("Invalid tokens after class name") 
19.             return 
20.     
21.     for base_class in base_classes: 
22.         if class_name == base_class[0]: 
23.             self.__error("Sub class name is the same as a base class") 
24.             return             
25.
26.     class_object.set_name(class_name) 
27.     [class_object.add_base_class(i[0]) for i in base_classes]

Kodlistning 11: Metoden read_class_info i klassen ClassReader.

MemberFunctionReader och vissa andra komponenter i programmet använder en 
komponent vid namn ListFindIndex. Den innehåller en funktion kallad find_index 
som gör det enklare att leta efter element i en lista mot hur det görs i vanliga fall i 
Python.
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1. def extract_base_classes(self, tokens): 
2.         base_classes = [] 
3.         try: 
4.             iter = tokens.__iter__() 
5.             
6.             while True: 
7.                 protection_level = 0 
8.                 element = iter.next() 
9.                 
10.                 if element == ",": 
11.                     continue 
12.                 if element == "public" or element == "private" or element == 

"protected": 
13.                     protection_level = element 
14.                     element = iter.next() 
15.                     if element == "," or Keywords.is_cpp_keyword(element) or 

Keywords.is_punctuation(element): 
16.                         self.__error("Malformed base class list") 
17.                         return [] 
18.                     temporary_element = (element, 

protection_level_string_to_symbol(protection_level)) 
19.                 else: 
20.                     temporary_element = (element, ) 
21.
22.                 base_classes.append(temporary_element) 
23.
24.         except StopIteration: 
25.             return base_classes

Kodlistning 12: Metoden extract_base_classes i klassen ClassReader.

1. def read(self, member_function): 
2.     assert(self.__tokens != 0) 
3.     assert(self.__error_handler != 0) 
4.     
5.     if not self.check_parantheses_and_braces(self.__tokens): 
6.         return 
7.      
8.     start_parantheses = self.__tokens.index("(") 
9.     if start_parantheses <= 1: 
10.         self.__error_handler.notify_information("No return type or not member 

function name") 
11.         return 
12.     
13.     end_parantheses = find_end_token("(", ")", self.__tokens, start_parantheses)
14.     start_brace = self.__tokens[end_parantheses + 1:].index("{") + end_parantheses 

+ 1 
15.     end_brace = find_end_token("{", "}", self.__tokens, start_brace) 
16.     
17.     function_body = [] 
18.     if end_brace - start_brace > 1: 
19.         function_body = self.__tokens[start_brace + 1:end_brace] 
20.     
21.     is_constant = False 
22.     if len(self.__tokens) > end_parantheses + 1: 
23.         if self.__tokens[end_parantheses + 1] == "const": 
24.             is_constant = True 
25.          
26.     if is_cpp_keyword(self.__tokens[start_parantheses - 1]) or 

is_cpp_protection_level(self.__tokens[start_parantheses - 1]): 
27.         self.__error_handler.notify_information("C++ keyword or protection level 

instead of member function name") 
28.         return 
29.     
30.     member_function_name = self.__tokens[start_parantheses – 1] 
31.     if end_parantheses - start_parantheses > 1: 
32.         arguments = self.get_arguments(self.__tokens[start_parantheses + 

1:end_parantheses]) 
33.         for i in arguments: 
34.             member_function.add_argument(i[0], i[1]) 
35.
36.     is_static = False 
37.     member_function_return_type = "" 
38.     if self.__tokens[0] == "virtual": 
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39.         member_function.set_virtual(True) 
40.         member_function_return_type = self.__tokens[1] 
41.     elif self.__tokens[0] == "static": 
42.         is_static = True 
43.         member_function_return_type = self.__tokens[1] 
44.     else: 
45.         member_function_return_type = self.__tokens[0] 
46.     if is_constant and is_static: 
47.         self.__error_handler.notify_information("Member function is both static 

and constant") 
48.         return 
49.     if is_constant: 
50.         member_function.set_constant(True) 
51.         
52.     if is_static: 
53.         member_function.set_static(True) 
54.     
55.     member_function.set_name(member_function_name) 
56.     member_function.set_return_type(member_function_return_type) 
57.     if len(function_body) > 0: 
58.         member_function.set_body(function_body) 
59.         member_function_content_reader = MemberFunctionContentReader() 
60.         member_function_content_reader.add_error_handler(self.__error_handler) 
61.         member_function_content_reader.set_tokens(function_body) 
62.         member_function_content_reader.read(member_function)

Kodlistning 13: Metoden read i MemberFunctionReader

1. def get_arguments(self, tokens): 
2.     position = 0 
3.     end_position = 0 
4.     result = [] 
5.     
6.     while True: 
7.         end_position = find_index(tokens, ",", position) 
8.         if end_position == -1: 
9.             result.append( (tokens[-1], " ".join(tokens[position:-1])) ) 
10.             return result 
11.         else: 
12.             result.append( (tokens[end_position - 1], " 

".join(tokens[position:end_position - 1])) ) 
13.             position = end_position + 1

Kodlistning 14: Metoden get_arguments i klassen MemberFunctionReader.

MemberFunctionContentReader är den del av biblioteket som har till uppgift att 
hitta kontrakten i koden. Det görs med hjälp av metoden __get_conditions (se 
Kodlistning 15). När metoden read anropas på MemberFunctionContentReader så 
anropas i sin tur två metoder som sedan anropar __get_conditions på olika sätt 
(condition-parametern sätts till ”REQUIRE” respektive ”ENSURE”). Det görs 
genom att söka efter orden ”REQUIRE” och ”ENSURE” och hämta ut det villkor som 
står i parenteserna efter. Informationen som fås fram lagras sedan i det Class-objekt 
som skickats till MemberFunctionContentReader.

20



Genomförande

1. def __get_conditions(self, tokens, member_function, condition): 
2.     start = 0 
3.     conditions = [] 
4.     
5.     while True: 
6.         try: 
7.             start = tokens[start:].index(condition) + start 
8.         except ValueError: 
9.             break 
10.         
11.         if len(tokens) < start + 1: 
12.             self.__error_handler.notify_information("No start parantheses") 
13.             return [] 
14.         if tokens[start + 1] != "(": 
15.             self.__error_handler.notify_information("Malformed contract") 
16.             return [] 
17.         
18.         start_parantheses = start + 1 
19.         end_parantheses = find_end_token("(", ")", tokens[start_parantheses:]) 
20.         if end_parantheses == -1: 
21.             self.__error_handler.notify_information("No ending parantheses") 
22.             return [] 
23.         end_parantheses += start_parantheses 
24.         
25.         if end_parantheses - start_parantheses > 1: 
26.             conditions.append(" ".join(tokens[start_parantheses + 

1:end_parantheses])) 
27.         
28.         start = end_parantheses 
29.     
30.     return conditions

Kodlistning 15: Metoden __get_conditions i klassen MemberFunctionContentReader.

Komponenten Keywords innehåller några funktioner som kan användas för att 
kontrollera om en sträng är ett reserverat C++-nyckelord, en skyddsnivå i C++ eller 
ett skiljetecken som används i C++. Komponenten är till för att underlätta tolkningen 
av symboler för övriga komponenter i biblioteket.

FindEndToken innehåller en funktion find_end_token som används för att hitta den 
slutsymbol som avslutar en startsymbol. I C++ använd exempelvis { och } för att 
avgränsa funktioner. find_end_token gör det möjligt att fråga om vilken } som 
avslutar en {. Detta må låta trivialt men det kan finnas medlemsfunktioner i en klass 
och då måste en mer avancerad algoritm än att söka efter en symbol användas. I det 
här fallet håller funktionen reda på hur många gånger den sett start- och slut 
symbolerna. När antalet blir 0 vet den att rätt slutsymbol har hittats och returnerar 
dess position.

Resultatet efter MemberFunctionContentReader är färdiga datastrukturer som 
innehåller varje klass, medlemsfunktion och kontrakt som hittats i koden. Denna 
information använder ContractReader nu för att presentera resultatet för användaren. 

Output

Eftersom det inte enbart är intressant att visa koden i en annan form har idén om 
formaterare implementerats. Formaterarnas uppgift är att ta den information som lästs 
in av tolken och sedan formatera om den på något sätt. Tanken är att tolken i sig är 
dum och enbart känner till hur koden är skriven i källkodsfilen. Formateraren har 
större förståelse för programspråket C++ och kan påverka koden på olika sätt. Ett 
exempel på detta är den formaterare vars uppgift det är att för alla subklasser hämta 
basklassernas kontrakt och lägga till dessa i subklassen (se Kodlistning 16). Den 
hämtar även invarianten i basklassen och lägger till den.
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1. def create_output(self, output):
2.   assert (self.error_handler_set())
3.                 
4.   classes = [temp_class for temp_class in self.get_classes() if 

len(temp_class.get_base_classes()) > 0]
5.   for current_class in classes:
6.     base_classes = current_class.get_base_classes()
7.     for base_class in base_classes:
8.       base_class_object = self.__base_class_from_name(base_class)
9.       self.__check_and_merge_base_memberfunctions(base_class_object.get_member_func

tions(), current_class)
10.                         
11.   [output.add_class(class_data) for class_data in self.get_classes()]
12.
13. def __merge_sub_memberfunction_contracts_with_parent_contracts

(self, sub_member_function, current_member_function):
14.   for current_sub_member_function in sub_member_function:
15.     if current_sub_member_function.name

== current_member_function.name
and current_member_function.get_virtual():

16.       if len(current_member_function.get_preconditions()) > 0
 and len(current_sub_member_function.get_preconditions())
 > 0:

17.         new_precondition = current_member_function.get_preconditions()[0] + " OR " 
+ current_sub_member_function.get_preconditions()[0]

18.         current_sub_member_function.clear_preconditions()
19.         current_sub_member_function.add_precondition(new_precondition)
20.                 
21.       if len(current_member_function.get_postconditions()) > 0

and len(current_sub_member_function.get_postconditions()) > 0:
22.         new_postcondition = current_member_function.get_postconditions()[0] + " 

AND THEN " + current_sub_member_function.get_postconditions()[0]
23.         current_sub_member_function.clear_postconditions()
24.         current_sub_member_function.add_postcondition(new_postcondition)
25.
26. def __check_and_merge_base_memberfunctions(self, member_functions, current_class):
27.   for member_function in member_functions:
28.     if member_function.name == "invariant" and member_function.return_type == 

"bool":
29.       current_class.add_member_function(member_function)
30.     else:
31.       self.__merge_sub_memberfunction_contracts_with_parent_contracts(current_clas

s.get_member_functions(), member_function)

Kodlistning 16: IncludeBaseClassFormatters metod för att ändra strukturen på  
Classobjekt.

Efter att formateraren är klar skickas datastrukturerna vidare till en klass som hanterar 
utskrift av dem i något format. För närvarande har ett objekt som skapar en XML-
representation implementerats. Genom att använda XML får användaren tillgång till 
informationen i ett format som är enkelt att tyda och modifiera, exempelvis för att 
skapa en HTML-representation. En Document Type Definition (DTD) som beskriver 
XML-formatet finns i Kodlistning 17.

Både formaterare och utskrivare är beroende av de grundläggande datastrukturerna (se 
CodeDatastructures i Figur 4). Detta kan ses som en nackdel eftersom många 
komponenter i programmet är beroende av dem, men det gör även att det blir enkelt 
att arbeta med koden eftersom den inte behöver konverteras till något annat 
mellanliggande format.

Felhantering

En form av felhantering har implementerats i biblioteket för att ge information om när 
en inläsning går fel. Denna felhantering fungerar genom att många av klasserna har en 
metod där felhanterare kan registreras. Dessa felhanterare är objekt med en metod för 
att registrera att ett fel har inträffat. För tillfället skrivs felmeddelanden enbart ut på 
skärmen, inga andra sätt att hantera fel på finns.
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1. <!ELEMENT codeoutput (class*)> 
2.
3. <!ELEMENT class (base_class*, member_function*, invariant*)> 
4. <!ATTLIST class id ID #REQUIRED> 
5. <!ATTLIST class name CDATA #REQUIRED> 
6.
7. <!ELEMENT member_function (argument*, precondition*, postcondition*, body*)> 
8. <!ATTLIST member_function name CDATA #REQUIRED> 
9. <!ATTLIST member_function return_type CDATA #REQUIRED> 
10. <!ATTLIST member_function constant CDATA #IMPLIED> 
11. <!ATTLIST member_function static CDATA #IMPLIED> 
12. <!ATTLIST member_function virtual CDATA #IMPLIED> 
13.
14. <!ELEMENT argument EMPTY> 
15. <!ATTLIST argument type CDATA #REQUIRED> 
16. <!ATTLIST argument name CDATA #REQUIRED> 
17.
18. <!ELEMENT precondition (#PCDATA)> 
19. <!ELEMENT postcondition (#PCDATA)> 
20. <!ELEMENT body (#PCDATA)> 
21. <!ELEMENT invariant (#PCDATA)> 
22.
23. <!ELEMENT base_class EMPTY> 
24. <!ATTLIST base_class reference IDREF #IMPLIED>

Kodlistning 17: DTD över XMLformatet som används för att representera kod.

5.2 Genomförande av delsteg 2

5.2.1 Utvärdering

Här beskrivs utvärderingen av programmet. Utvärderingen kommer att genomföras 
genom att experimentera på implementationen som skapats i delsteg 1. Syftet är att 
hitta begränsningar, för- och nackdelar och förslag på sådant som kan förbättras. Även 
en undersökning av hur stor del av C++ som lösningen kan hantera ska göras.

Utvärdering av kontraktrepresentationen

I princip fungerade användning av GNU Nana som kontraktrepresentation bra. Det är 
svårt att tänka sig något sätt som skulle kunna vara enklare att tolka, även om det är 
möjligt, och det var det viktigaste kriteriet för att använda det.

Programmet

Resultatet från delsteg 1 är ett kommandopromptsprogram som när det tar emot ett 
filnamn ger tillbaka filens innehåll i ett XML-format med kontrakt tydligt markerade. 
Programmet fungerar men är i nuläget väldigt begränsat, till stor del på på grund av 
att enbart en liten delmängd av C++ funktionalitet stöds.

Körexempel 1: Enkel användning

Det första körexemplet visar användning på enklast möjliga tänkbara indata, 
bestående av en enda klass med en medlemsfunktion (se Kodlistning 18). Denna kod 
körs genom kommandoprompsprogrammet och resultatet kan ses i Kodlistning 19. En 
jämförelse av Kodlistning 18 och Kodlistning 19 visar att all information i den förra 
finns med i den senare. Faktiskt har ny information i form av ett id-värde på klassen 
tillkommit. Detta är till för att kunna referera till basklasser om så behövs.
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1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
2. <!DOCTYPE codeoutput SYSTEM "codeoutput.dtd"> 
3. <codeoutput> 
4.   <class name="SimpleClass" id="class0"> 
5.     <member_function return_type="void" name="function"> 
6.       <body>//Somecontent</body> 
7.     </member_function> 
8.   </class> 
9. </codeoutput> 

Kodlistning 19: Resultat från körning av enkel kod genom 
kommandopromptsprogrammet.

Körexempel 2: Arv och kontrakt

Detta körexempel utforskar vidare hur stödet för kontrakt och arv fungerar. 
Källkoden för exemplet finns i Kodlistning 20. Resultatet av en körning genom 
programmet kan ses i Kodlistning 21. Det har tillkommit en del information i denna 
XML-utskrift i jämförelse med den i tidigare körexempel. Till en början med går det 
att se att SubClass ärver av BaseClass eftersom SubClass har ett element 
base_class som innehåller en referens till BaseClass. Invarianten ligger som ett 
eget barnelement till elementet som representerar SubClass. Invariant-elementets 
innehåll är detsamma som i källkoden (förutom att < bytts ut mot &lt; vilket troligen 
beror på teckenkodningen i dokumentet). Notera att medlemsfunktionen som 
representerar invarianten tagits bort från XML-utskriften.

Nu är det möjligt att se vilka kontrakt som finns i koden. De står som underelement, 
med namnen precondition och postcondition, till den medlemsfunktion de hör 
samman med.

Medlemsfunktionerna har fått mer information i och med att koden för dem blivit mer 
avancerad i detta körexempel. argument har tillkommit som ett underelement till 
member_function och innehåller information om datatyp och namn på en parameter.
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1. class SimpleClass 
2. { 
3. void function() 
4. { 
5. // Some content 
6. } 
7. };

Kodlistning 18: Exempel på enkel kod.
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1. class BaseClass 
2. { 
3. }; 
4.
5. class SubClass : public BaseClass 
6. { 
7. int get_value() const 
8. { 
9. // Operations 
10. } 
11.  
12. virtual void run(int value) 
13. { 
14. REQUIRE(10 < value); 
15. // Operations 
16. ENSURE(m_value == value); 
17. } 
18.  
19. bool invariant() 
20. { 
21. return 10 < m_value && m_value < 15; 
22. } 
23. };

Kodlistning 20: Källkod med arv, kontrakt, virtuell medlemsfunktion och konstant 
medlemsfunktion.

Medlemsfunktionen get_value är konstant vilket kan ses genom att den i XML-
utskriften har ett attribut kallat constant som har fått värdet ”true”. 
Medlemsfunktionen run är virtuell. Det går att se genom att det har ett attribut kallat 
virtual med värdet ”true”. En iakttagelse som kan göras genom det här exemplet är 
att programmet stödjer att fler än en klass finns i samma källkodsfil.

1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
2. <!DOCTYPE codeoutput SYSTEM "codeoutput.dtd"> 
3. <codeoutput> 
4.   <class name="BaseClass" id="class0"/> 
5.   <class name="SubClass" id="class1"> 
6.     <base_class reference="class0"/> 
7.     <member_function return_type="int" constant="true" name="get_value"> 
8.       <body>//Operations</body> 
9.     </member_function> 
10.     <member_function return_type="void" name="run" virtual="true"> 
11.       <argument type="int" name="value"/> 
12.       <precondition>10 &lt; value</precondition> 
13.       <postcondition>m_value == value</postcondition> 
14.       <body>REQUIRE(10&lt;value);//OperationsENSURE(m_value==value);</body> 
15.     </member_function> 
16.     <invariant>return10&lt;m_value&amp;&amp;m_value&lt;15;</invariant> 
17.   </class> 
18. </codeoutput> 

Kodlistning 21: Resultatet av körning av Kodlistning 20 genom 
kommandopromtsprogrammet.

Körexempel 3: Formatering av resultatet

De tidigare exemplen har i praktiken visat att information i en källkodsfil kan 
konverteras till en XML-representation. Utöver detta kan programmet formatera om 
informationen innan den görs om till XML. Detta innebär att kunskap om C++ kan 
användas för att förbättra resultatet. I Kodlistning 22 ses programkoden som används 
som exempel.

Denna kod innehåller några saker som är viktiga att notera: medlemsfunktionen 
do_other är virtuell och båda klasserna har invarianter. Enligt reglerna för kontrakt 
vid arv fungerar (se 2.1.1) ska kontrakten i basklassen påverka även subklassen 
genom att previllkor kan försvagas i subklassen medan postvillkor och invarianter kan 
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förstärkas. Detta innebär att den virtuella medlemsfunktionen och invarianten i 
subklassen bör påverkas av sin basklass och detta görs, vilket kan ses i Kodlistning
23. Nu har SubClass två stycken invariant-element som kan hämtas ut och användas. 
precondition-elementen för do_other har dessutom slagits samman med sin basklass 
previllkor genom en OR-operator. postcondition-elementen har slagits samman med 
en AND THEN-operator. Detta är ett exempel på hur formaterare kan göra om koden 
med hjälp av kunskap om hur C++ fungerar.

En begränsning i programmet är att basklassens övriga, icke-virtuella 
medlemsfunktioner inte läggs till subklassens. Om medlemsfunktionerna är publika 
eller skyddade kan de även anropas på objekt av subklassens typ. Som kan ses i 
utskriften i Kodlistning 23 hanteras över huvud taget inte skyddsnivåer vilket är en 
stor begränsning.

1. class BaseClass 
2. { 
3. void do_stuff(int value) 
4. { 
5. REQUIRE(10 < value && value < 20); 
6. int value_copy = value; 
7. // Många uttryck... 
8. ENSURE(value == value_copy); 
9. } 
10.  
11. virtual void do_other(int value) 
12. { 
13. REQUIRE(10 < value); 
14. // ... 
15. ENSURE(value < 20); 
16. } 
17.  
18. bool invariant() 
19. { 
20. // Basklassens invariant 
21. } 
22. }; 
23.
24. class SubClass : public BaseClass 
25. { 
26. int get_some_value() const 
27. { 
28. return 42; 
29. } 
30.  
31. void do_other(int value) 
32. { 
33. REQUIRE(5 < value); 
34. // ... 
35. ENSURE(value < 15); 
36. } 
37.  
38. bool invariant() 
39. { 
40. // Subklassens invariant 
41. } 
42. };

Kodlistning 22: Källkod med arv och kontrakt.
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1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
2. <!DOCTYPE codeoutput SYSTEM "codeoutput.dtd"> 
3. <codeoutput> 
4.   <class name="BaseClass" id="class0"> 
5.     <member_function return_type="void" name="do_stuff"> 
6.       <argument type="int" name="value"/> 
7.       <precondition>10 &lt; value &amp;&amp; value &lt; 20</precondition> 
8.       <postcondition>value == value_copy</postcondition> 
9.       <body>REQUIRE(10&lt;value&amp;&amp;value&lt;20);intvalue_copy=value;//Mångaut

tryck...ENSURE(value==value_copy);</body> 
10.     </member_function> 
11.     <member_function return_type="void" name="do_other" virtual="true"> 
12.       <argument type="int" name="value"/> 
13.       <precondition>10 &lt; value</precondition> 
14.       <postcondition>value &lt; 20</postcondition> 
15.       <body>REQUIRE(10&lt;value);//...ENSURE(value&lt;20);</body> 
16.     </member_function> 
17.     <invariant>//Basklassensinvariant</invariant> 
18.   </class> 
19.   <class name="SubClass" id="class1"> 
20.     <base_class reference="class0"/> 
21.     <member_function return_type="int" constant="true" name="get_some_value"> 
22.       <body>return42;</body> 
23.     </member_function> 
24.     <member_function return_type="void" name="do_other"> 
25.       <argument type="int" name="value"/> 
26.       <precondition>10 &lt; value OR 5 &lt; value</precondition> 
27.       <postcondition>value &lt; 20 AND THEN value &lt; 15</postcondition> 
28.       <body>REQUIRE(5&lt;value);//...ENSURE(value&lt;15);</body> 
29.     </member_function> 
30.     <invariant>//Subklassensinvariant</invariant> 
31.     <invariant>//Basklassensinvariant</invariant> 
32.   </class> 
33. </codeoutput> 

Kodlistning 23: Exempel på XML-utskrift från programmet.

Körexempel 4: Datamedlemmar

Kommandoprompsprogrammet kan inte hantera datamedlemmar korrekt, vilket kan 
visas med koden i Kodlistning 24 och motsvarande utdata från 
kommandoprompsprogrammet i Kodlistning 25. En noggrann jämförelse visar att 
medlemsfunktionen process i XML-utskriften har fått returtypen double, vilket är fel. 
Detta beror på att datamedlemmen m_data finns innan medlemsfunktionen och därför 
tolkas som process returtyp.

1. class SomeClass 
2. { 
3. double m_data; 
4.  
5. void process() 
6. { 
7. // Contents 
8. } 
9.  
10. int m_variable; 
11. };

Kodlistning 24: C++kod med medlemsvariabler.
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Körexempel 5: Arvshierarki i flera nivåer

Utöver enkla arv är det intressant att kontrollera om programmet kan hantera arv i fler 
än en nivå. Det innebär att en klass B ärver av klass A och klass C i sin tur ärver av 
klass B. Koden för detta finns i Kodlistning 26 och XML-utdata från programmet 
finns i Kodlistning 27. Det kan där konstateras att lösningen klarar av att hantera 
denna typ av arv.

1. class BaseOne 
2. { 
3. }; 
4.
5. class BaseTwo : public BaseOne 
6. { 
7. }; 
8.
9. class BaseThree : public BaseTwo 
10. { 
11. };

Kodlistning 26: Källkod för arv i flera nivåer.

Körexempel 6: Multipelt arv

C++ stödjer multipelt arv, det vill säga att en subklass ärver av fler än en basklass. 
Källkoden som används för att kontrollera denna funktionalitet finns i Kodlistning 28. 
En körning av koden genom kommandoprompsprogrammet ger enbart 
felmeddelanden, vilket visar att multipelt arv inte stöds av lösningen.
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1. <!DOCTYPE codeoutput SYSTEM "codeoutput.dtd"> 
2. <codeoutput> 
3.   <class name="SomeClass" id="class0"> 
4.     <member_function return_type="double" name="process"> 
5.       <body>//Contents</body> 
6.     </member_function> 
7.   </class> 
8. </codeoutput> 

Kodlistning 25: XMLutskrift av programkoden i Kodlistning 24.

1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
2. <!DOCTYPE codeoutput SYSTEM "codeoutput.dtd"> 
3. <codeoutput> 
4.   <class name="BaseOne" id="class0"/> 
5.   <class name="BaseTwo" id="class1"> 
6.     <base_class reference="class0"/> 
7.   </class> 
8.   <class name="BaseThree" id="class2"> 
9.     <base_class reference="class1"/> 
10.   </class> 
11. </codeoutput> 

Kodlistning 27: XMLutskrift av källkoden i Kodlistning 26.
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1. class BaseClassOne 
2. { 
3. }; 
4.
5. class BaseClassTwo 
6. { 
7. }; 
8.
9. class SubClass : BaseClassOne, BaseClassTwo 
10. { 
11. };

Kodlistning 28: Källkod för multipelt arv.

Körexempel 7: Deklaration och definition skilda åt

Ofta skiljs deklarationen och definition av en medlemsfunktion åt. Här menas med 
deklaration information om medlemsfunktionens namn, datatyp, parametrar och 
liknande och med definition menas den plats där medlemsfunktionens innehåll finns. 
Källkoden och den motsvarande XML-utskriften finns i Kodlistning 29 respektive 
Kodlistning 30. Det kan noteras att tolken över huvud taget inte registrerar att 
somefunction existerar i klassen.

Körexempel 8: Flera nivåer av arv med kontrakt

Det ska kontrolleras om arv i flera nivåer tillsammans med kontrakt fungerar som 
tänkt. C++-koden för körexemplet finns i Kodlistning 31 och XML-utskriften efter 
körningen finns i Kodlistning 32. Resultatet visar att körningen lyckades och att den 
XML-data som genererats innehåller samma information som den kod som skickades 
till programmet.

29

1. class SomeClass 
2. { 
3. void somefunction(); 
4. }; 
5.
6. void SomeClass::somefunction() 
7. { 
8. // Contents 
9. }

Kodlistning 29: C++kod där deklaration och definition är skilda åt.

1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
2. <!DOCTYPE codeoutput SYSTEM "codeoutput.dtd"> 
3. <codeoutput> 
4.   <class name="SomeClass" id="class0"/> 
5. </codeoutput> 

Kodlistning 30: XMLutdata från programkoden i Kodlistning 29.
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1. class BaseClassOne 
2. { 
3. virtual void some_func(int value) 
4. { 
5. REQUIRE(10 < value); 
6. // ... 
7. ENSURE(m_value == value); 
8. } 
9.  
10. bool invariant() 
11. { 
12. // BaseClassOne invariant 
13. } 
14. }; 
15.
16. class BaseClassTwo : public BaseClassOne 
17. { 
18. virtual void some_func(int value) 
19. { 
20. REQUIRE(5 < value); 
21. // ... 
22. ENSURE(m_value == value && important_condition(m_value)); 
23. } 
24.  
25. bool invariant() 
26. { 
27. // BaseClassTwo invariant 
28. } 
29. }; 
30.
31. class SubClass : public BaseClassTwo 
32. { 
33. void some_func(int value) 
34. { 
35. REQUIRE(0 < value); 
36. // ... 
37. ENSURE(m_value == value && import_condition(m_value) && 

even_more_important(m_value)); 
38. } 
39.  
40. bool invariant() 
41. { 
42. // SubClass invariant 
43. } 
44. };

Kodlistning 31: C++kod med kontrakt och arv i flera nivåer.
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1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
2. <!DOCTYPE codeoutput SYSTEM "codeoutput.dtd"> 
3. <codeoutput> 
4.   <class name="BaseClassOne" id="class0"> 
5.     <member_function return_type="void" name="some_func" virtual="true"> 
6.       <argument type="int" name="value"/> 
7.       <precondition>10 &lt; value</precondition> 
8.       <postcondition>m_value == value</postcondition> 
9.       <body>REQUIRE(10&lt;value);//...ENSURE(m_value==value);</body> 
10.     </member_function> 
11.     <invariant>//BaseClassOneinvariant</invariant> 
12.   </class> 
13.   <class name="BaseClassTwo" id="class1"> 
14.     <base_class reference="class0"/> 
15.     <member_function return_type="void" name="some_func" virtual="true"> 
16.       <argument type="int" name="value"/> 
17.       <precondition>10 &lt; value OR 5 &lt; value</precondition> 
18.       <postcondition>m_value == value AND THEN m_value == value &amp;&amp; 

important_condition ( m_value )</postcondition> 
19.       <body>REQUIRE(5&lt;value);//...ENSURE(m_value==value&amp;&amp;important_cond

ition(m_value));</body> 
20.     </member_function> 
21.     <invariant>//BaseClassTwoinvariant</invariant> 
22.     <invariant>//BaseClassOneinvariant</invariant> 
23.   </class> 
24.   <class name="SubClass" id="class2"> 
25.     <base_class reference="class1"/> 
26.     <member_function return_type="void" name="some_func"> 
27.       <argument type="int" name="value"/> 
28.       <precondition>10 &lt; value OR 5 &lt; value OR 0 &lt; value</precondition> 
29.       <postcondition>m_value == value AND THEN m_value == value &amp;&amp; 

important_condition ( m_value ) AND THEN m_value == value &amp;&amp; 
import_condition ( m_value ) &amp;&amp; even_more_important ( m_value )
</postcondition> 

30.       <body>REQUIRE(0&lt;value);//...ENSURE(m_value==value&amp;&amp;import_conditi
on(m_value)&amp;&amp;even_more_important(m_value));</body> 

31.     </member_function> 
32.     <invariant>//SubClassinvariant</invariant> 
33.     <invariant>//BaseClassTwoinvariant</invariant> 
34.     <invariant>//BaseClassOneinvariant</invariant> 
35.   </class> 
36. </codeoutput>

Kodlistning 32: XMLutskrift efter körning av C++koden i Kodlistning 31.

Körexempel 9: Kontrakt utan parameter

Hur hanterar programmet ett kontrakt som använder sig av variabler som inte finns i 
koden? Ett körexempel som använder en sådan variabel finns i Kodlistning 33 och 
dess XML-utskrift finns i Kodlistning 34. Som kan ses så hanterar programmet inte 
felet på något vis utan utgår från att variabeln finns. Programmet är inte byggt för att 
hantera denna typ av problem utan det förutsätts att programkoden i sig är korrekt.
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1. class SomeClass 
2. { 
3. void some_function() 
4. { 
5. REQUIRE(value < 100); 
6. // ... 
7. } 
8. };

Kodlistning 33: C++kod för ett kontrakt som använder en variabel som inte finns.
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1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
2. <!DOCTYPE codeoutput SYSTEM "codeoutput.dtd"> 
3. <codeoutput> 
4.   <class name="SomeClass" id="class0"> 
5.     <member_function return_type="void" name="some_function"> 
6.       <precondition>value &lt; 100</precondition> 
7.       <body>REQUIRE(value&lt;100);//...</body> 
8.     </member_function> 
9.   </class> 
10. </codeoutput>

Kodlistning 34: XMLutdata för C++koden i Kodlistning 33.
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6 Resultat
Här presenteras de resultat som framkom under genomförandet. Denna del av 
rapporten innehåller även lite mer övergripande information än vad genomförandet 
gjorde.

6.1 Resultat för delsteg 1: Utveckling av teknik

6.1.1 Kontraktrepresentation

För att kunna skriva programkod för en tolk var det tvunget att bestämmas hur 
kontrakt ska vara skrivna i koden som ska tolkas. Efter att ha utvärderat några olika 
sätt att representera kontrakt på i programkod valdes GNU Nana för att användas i 
implementationen. Att använda C++ inbyggda assert-makro valdes bort eftersom 
det inte har några fördelar mot GNU Nana. Även en lösning baserad på höljen 
utforskades men valdes bort eftersom den med stor sannolikhet skulle visat sig vara 
för svår att tolka av ett program. Dock har den många andra fördelar mot att använda 
GNU Nana.

6.1.2 Program

Resultatet av delsteg 1:s genomförande är ett program som kan användas för att tolka 
programkod skriven i C++ och ger tillbaka en representation av koden och dess 
kontrakt i form av XML. Programmet är skrivet i programspråket Python och 
använder sig av ett paket (Python-bibliotek kallas paket) som i sin tur består av 
ytterligare två paket. Det ena av de sista innehåller själva tolken och det andra koden 
för att göra utskrifter i XML-format. Programmet är ett enkelt 
kommandopromptsprogram vars användning kan styras genom att skicka olika 
parametrar till programmet. Programmet har viss felhanteringen, även om den i 
nuläget bara kan skriva ut felmeddelanden på skärmen.

6.2 Resultat för delsteg 2: Utvärdering av teknik från delsteg 1

Programmet som implementerats visar att det går att lösa problemet och att det är 
möjligt att skapa en användbar lösning. Programmet har många tekniska 
begränsningar som beror på att C++ är ett komplicerat språk och stödet för det 
behöver blir bättre om programmet ska kunna fungera på riktig kod. Om mer arbete 
ska göras inom detta område är det troligen bra att göra en helt ny implementation, 
eftersom den som gjorts i detta arbete fungerar, men inte är designad för att vara 
utbyggbar. Den är i nuläget helt bunden till C++ och det är inget som kan ändras utan 
att skriva om hela biblioteket. Tolken är även bunden till GNU Nana för att hitta 
kontrakt, men den delen av koden är tillräckligt liten för att det ska vara möjligt att 
skriva om den till att använda en annan kontraktrepresentation.

En mängd experiment utfördes på programmet från delsteg 1 (se Tabell 1) i syfte att 
hitta vilken funktionalitet som stöds och vilka begränsningar som finns i hur stor del 
av C++ som kan hanteras. Programmet kan, givet indata i form av C++-kod, ge en 
XML-version av koden. Det är också möjligt för programmet att lägga till mer 
information genom att hämta kontrakt från basklasser och slå samman dessa med 
subklassens kontrakt. Detta gör att det i dokumentationen blir enklare att se vilka 
kontrakt som gäller för en subklass, eftersom även basklassens kontrakt kan påverka. 
Arv i fler än en nivå kan också det hanteras utan problem. Tolken kan även känna av 
om medlemsfunktioner är virtuella, statiska eller konstanta och registrera detta i 
utdata.
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Tabell 1: Körda testfall med resultat

Testnamn Testbeskrivning Testresultat

Enkel 
användning

En klass med en 
medlemsfunktion körs genom 
programmet.

En XML-utskrift med samma 
information som källkodsfilen.

Arv och kontrakt Två klasser där den ena ärver 
den andra och den ärvande 
klassen har en medlemsfunktion 
med kontrakt och invariant körs 
genom programmet.

En XML-utskrift med båda klasserna 
och deras arvsrelation. Kontrakten i 
subklassen upptäcks. Argument till 
medlemsfunktionen upptäcks. Det 
upptäcks att medlemsfunktioner är 
virtuella och konstanta.

Formatering av 
resultatet

Kunskap om C++ används för 
att förbättra dokumentationen 
som skapas av 
implementationen.

Previllkor vid arv försvagas med hjälp 
av OR-operatorer. Postvillkor förstärks 
med AND THEN-operatorer och 
invarianter förstärks genom att båda 
invarianterna blir element i XML-
utdata.

Datamedlemmar En enkel klass med 
datamedlemmar körs genom 
programmet.

Datamedlemmarna hanteras inte korrekt 
av programmet. Vid ett tillfälle hittas 
inte datamedlemmen, vid ett annat blir 
resultatet felaktigt.

Arvshierarki i 
flera nivåer

Fler nivåer av arv (till exempel 
klass C ärver klas B som ärver 
klass A) testas för att se om 
programmet kan hantera dem.

Programmet registrerar alla klasserna 
och deras arv.

Multipelt arv Testet ska avgöra om 
programmet upptäcker tillfällen 
då en klass ärver av fler än en 
klass.

Programmet kraschar.

Deklaration och 
definition skilda 
åt

Deklaration (platsen där en 
medlemsfunktions namn, 
parametrar och returtyp finns) 
och dess definition (platsen där 
funktionskroppen finns) är 
skilda åt.

Programmet hittar varken deklarationen 
eller definition av medlemsfunktionens.

Flera nivåer  av 
arv med kontrakt

Testet ska avgöra om det går att 
hantera kod som innehåller arv i 
flera nivåer där 
medlemsfunktionerna i 
klasserna innehåller kontrakt.

Testet lyckades och alla kontrakt i 
medlemsfunktionerna hittades och lades 
samman med OR- och AND THEN-
operatorer enligt reglerna för kontrakt.

Kontrakt utan 
parameter

Meningen med testet är att 
avgöra om programmet kan 
upptäcka att en variabel 
används i ett kontrakt utan att 
ha deklarerats innan i 
programmet.

Programmet antog att variabeln var 
deklarerad.
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Det finns mycket funktionalitet i C++ som inte stöds. Till en början med är 
programmet långt ifrån lika avancerat som en kompilator och hanterar därför kod som 
inte är giltig C++-kod. Det innebär till exempel att tolken hittar kontrakt som 
innehåller en variabel som inte är deklarerad. Vidare stöds över huvud taget inte 
skyddsnivåer (public, protected, private) utan tolken utgår från att all information är 
publik. Datamedlemmar kan ställa till med problem genom att tolken missförstår 
koden men i bästa fall ignoreras de bara. Medlemsfunktioners definition (själva 
innehållet i medlemsfunktionen) måste stå på samma plats som deklarationen, annars 
hittas varken definitionen eller deklarationen. Multipelt arv, att en klass ärver från fler 
än en basklass, stöds inte och får programmet att krascha. Programmet är också 
begränsat till objektorientering och vanliga funktioner stöds därför inte.

Programmet använder XML för att spara data och det medför många fördelar, bland 
annat behöver inget eget program för att skriva ut informationen skapas, XML är 
läsbart för människor och kan valideras. Det finns inget som binder programmet till 
XML och det enda som krävs för att lägga till fler utdataformat är att skriva koden 
som skapar utdata och modifiera programmet för att känna till det nya utdataformatet. 
Om så önskas är det möjligt att lägga till fler utdataformat utan några större problem.
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7 Slutsats
Här diskuteras rapporten och vilka slutsatser som kan dras från det arbete som har 
gjorts. Förslag ges på möjligt framtida utökningar och sådant som kan vara intressant 
att studera vidare.

Syftet med arbetet var att ta fram en teknik som kan utvinna kontrakt ur programkod 
för att låta den användas som dokumentation och sedan utvärdera denna teknik. En 
implementation av tekniken gjordes och två kriterier användes för att utvärdera den: 
funktionalitet, med vilket menas den kontraktrelaterade funktionalitet som 
implementationen kan hantera, och robusthet, vilket ses som hur stor del av C++ som 
kan förstås av tekniken.

Genom att se på innehållet i Tabell 1 går det att se vilken funktionalitet 
implementationen har. Förutom att implementationen kan hitta kontrakt (previllkor, 
postvillkor och invarianter) så är det möjligt att lägga samman dem enligt reglerna för 
kontrakt och arv (se 2.1.1) i utdata. Detta underlättar för den programmerare som läser 
dokumentationen som implementationen skapat eftersom alla kontrakt, inklusive de 
ärvda, finns på samma plats i dokumentationen. Användning av implementationen har 
i allmänhet potential att underlätta återanvändning av programkod eftersom 
kontrakten fungerar som dokumentationen.

Tabell 1 Innehåller även information om hur robust  implementationen är och det 
visar sig att mycket arbete finns att göra här. Mycket mer än enkla testprogram kan 
implementationen inte hantera utan att ge felaktiga resultat eller krascha. Enkla 
klasser med arv och medlemsfunktioner, samt information om parametrar till 
medlemsfunktioner och om medlemsfunktioner är statiska, konstanta eller virtuella 
kan upptäckas. Men C++ är mycket större än så och en väldigt stor del av språket 
hanteras inte, exempelvis skyddsnivåer (public, protected, private), funktioner som 
inte ligger i klasser, mallar (”templates”) och multipelt arv. Noteras ska också att 
implementationen inte märker fel som att en variabel som används i ett kontrakt inte 
är deklarerad.

7.1 Diskussion

Resultatet av arbetet visar att problemet kan lösas, även om den nuvarande 
implementationen behöver byggas ut för att bli praktiskt användbar. Om en bättre 
implementation görs är det möjligt att den kan bli ett verktyg som kan underlätta 
arbete i projekt. Därför är det intressant att mer arbete läggs på att vidare utforska 
detta område.

Det tydligaste området som verktyget kan underlätta på att skapa användbar 
dokumentationen som automatiskt uppdateras då programkoden ändras. Detta gör 
mycket för att underlätta samarbetet mellan programmerare som kan lägga mer tid på 
att skapa ny kod än att försöka förstå gammal. Den dokumentation som skapas kan 
även leda till att återanvändningen av kod ökar eftersom programmerare behöver 
lägga mindre tid på att skriva bra dokumentation (detta görs ju automatiskt genom 
kontrakt) vilket kan göra det mer attraktivt att skriva återanvändbara komponenter.

En förhoppning är att detta arbete kan bidra med att kunskap och användning av 
kontrakt ökar. I och med att verktygsstödet ökar så blir det enklare och mer intressant 
att använda sig av kontrakt. Vilken vidare påverkan detta kan få på 
programvaruutveckling i allmänhet är svårt att sia om, men förhoppningen är att det 
kan leda till att kvaliteten ökar allteftersom kontrakt gör det enklare att skriva korrekta 
program.
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7.2 Framtida arbete

En funktion som inte implementerades i projektet men som med lite arbete kan göras 
är att alla medlemsfunktioner i basklasser automatiskt läggs med i dokumentationen 
för subklassen. Detta kommer sig av att publika medlemsfunktioner i en basklass är 
anropbara på objekt av en subklasstyp till den klassen. Att genomföra detta arbete 
medför att det blir enklare för läsaren av dokumentationen att få en helhetssyn på 
koden som dokumenterats.

XML som utdataformat ger fördelen att det är möjligt att validera resultatet mot en fil 
som beskriver XML-formatets uppbyggnad. Denna validering kan i nuläget göras 
eftersom formatet är beskrivet med en sådan fil, men detta görs inte under 
programmets körning. Att utföra denna kontroll på nyss skapad XML-utdata kan vara 
ett bra sätt att kontrollera programmet fungerar. Om utdata inte validerar kan det 
påverka programmets tillförlitlighet.

Kommandoprompsprogrammet som använder sig av biblioteket kan förbättras en hel 
del. Till en början bör stöd för utdatafiler läggas till. Det går i nuläget att ange en fil 
som ska användas för att hämta källkod som är indata till programmet, men någon 
utdatafil kan inte anges, vilket är en nackdel. Arbete bör också läggas på att underlätta 
användningen av verktyget i större projekt med många filer behövs, exempelvis 
genom att lägga till möjlighet att skicka en katalog till programmet, som då letar 
igenom katalogen efter källkodsfiler och automatiskt tolkar dem.

Tekniken stödjer i nuläget bara små delar av C++ och det behöver åtgärdas för att 
tekniken ska bli praktiskt användbar. Antingen behöver mer arbete läggas på att 
utveckla den C++-tolk som byggts i arbetet eller så integreras detta arbete med någon 
existerande C++-tolk som har stöd för den funktionalitet som behövs. Det 
undersökningsarbete som gjordes i detta arbete hittade inga program som kunde 
användas, men det är självklart möjligt att det faktiskt existerar.

Att lägga till fler kontraktrepresentationer vore en stor förbättring eftersom olika 
projekt använder sig av olika representationer. I nuläget är tekniken i arbetet byggd 
för att använda sig av GNU Nana, men den kopplingen kan skrivas om utan större 
problem eftersom koden för att läsa kontrakt är liten. Det kan även här vara intressant 
att undersöka på vilket sätt existerande projekt skriver kontrakt för att lättare kunna 
avgöra vilka kontraktrepresentationer som är intressanta  att implementera.

Det vore även intressant att lägga till fler utdataformat än XML. Det är inte säkert att 
detta måste integreras helt i det här arbetet eftersom det är möjligt att transformera ett 
XML-format till ett annat. På det sättet skulle exempelvis HTML-dokumentation tas 
fram. Andra format, exempelvis PDF-filer, kan eventuellt kräva att det läggs till andra 
utdataformat direkt i implementationen.

En utökning som vore intressant att utföra då implementationen har mognat 
tillräckligt mycket för att vara användbar är att integrera det med verktyg som skapar 
dokumentation, som Doxygen, eller skriva ett eget liknande verktyg med 
funktionaliteten som detta arbete har fått fram. Om detta görs kan den 
automatgenererade dokumentationen från kontrakt integreras med handskriven 
dokumentation vilket ytterligare kommer medföra att dokumentationens 
sammanlagda värde ökas.

Även om C++ är ett språk som många programmerare använder så finns det många 
andra språk som kontrakt inte heller kan utvinnas från med existerande verktyg. En 
intressant utökning vore att lägga till stöd för olika programspråk så att antalet projekt 
som kan använda sig av detta arbete ökas. En fördel det medför är att ett projekt kan 
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använda sig av flera olika programspråk men ändå få en enhetlig dokumentation 
eftersom den byggs med samma verktyg.

I nuläget finns ett problem med hur kontrakt är skrivna eftersom ett kontrakt kan 
innehålla ett annat. Om en medlemsfunktion innehåller postvillkoret ”10 < value && 
value < 30” och att denna medlemsfunktion och dess kontrakt skrivs över så att det 
överskrivna kontraktet blir ”15 < value && value < 25” så kommer det senare 
kontraktet att innefattas i det förra. Eftersom dessa kontrakt, så som programmet nu 
fungerar, kommer att läggas samman med en AND-operator så behövs inte det senare 
kontraktet eftersom det är en del av det förra. Detta medför att programmeraren 
tvingas hantera mer information och onödigt komplexa kontrakt. En lösning på detta 
är att bygga en utökning till detta arbete där en typ av uttrycksutvärderare 
implementeras för att kunna känna igen denna typ av problem och ta bort de kontrakt 
som inte behövs. Den skulle även kunna användas för att varna programmeraren om 
denne ha skrivit otillåtna kontrakt, exempelvis om ett previllkor har förstärkts i en 
subklass.

Det kanske viktigaste framtida arbetet vore att utföra en fallstudie med tekniken för 
att avgöra om den faktiskt är användbar och tillför något till ett projekt. Denna studie 
skulle kunna innefatta att studera ett par liknande projekt, där det ena använder sig av 
kontrakt och verktyget utvecklat i detta arbete, och det andra inte använder verktyget. 
Då är det möjligt att få fram information och statistik för hur verktyget påverkar saker 
som antalet fel och hur arbetet med att skapa dokumentation påverkas.
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