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EXAMENSARBETE 
 
 

Objektorienterad testning av C#-klasser med 
hjälp av NUnit-ramverket 

 
 

Sammanfattning 
Efter att Microsoft standardiserat .NET började flera organisationer och företag titta på 
möjligheterna att göra en egen implementation av ramverket som .NET bygger på. Ett 
av dessa företag var Ximian Inc. som startade open source projektet Mono.  

För att kunna genomföra examensarbetet var bakomliggande kunskap om .NET, Mono, 
C# och testramverket NUnit nödvändigt. C# är det programspråk som Microsoft ut-
vecklat i samband med utvecklingen av .NET och är därför speciellt utformat för att 
passa applikationsutveckling i .NET-miljön. NUnit är ett ramverk för testning som till-
handahåller funktionalitet för att bl.a. jämföra objekt och ge strukturerade felmeddelan-
den. 

Mono arbetar med att göra en Linuxanpassad implementation av .NET-ramverket 
bestående av ett klassbibliotek och en exekveringsenhet. Klassbiblioteket som skrivs av 
projektets medlemmar behöver omfattande testning för att man skall kunna säkerställa 
funktionaliteten. 

Examensarbetet omfattade verifiering av klassen System.Convert och ledde till testet 
ConvertTest. Testet var lyckat då flera felimplementationer hittades och kunde rappor-
teras. ConvertTest lades även till i projektets testrutiner. 
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DISSERTATION 
 
 

Object Oriented Testing of C# Classes Using the 
NUnit Framework 

 
 

Summary 
After the standardization of Microsoft’s .NET, several organizations and companies 
started to look into the possibilities of developing their own implementation of the .NET 
framework. One of these companies was Ximian Inc. who started the open source 
project Mono. 

To be able to write this thesis, fundamental knowledge of the .NET framework, Mono, 
C# and the testing framework NUnit were gathered. C# is the programming language 
that Microsoft developed during the development of .NET and is specially adjusted for 
developing .NET applications. NUnit is a framework for testing that among other things 
gives you the functionality to compare objects and give informative error messages. 

Mono is implementing a Linux compatible version of the .NET framework. This im-
plementation consists of a class library and a runtime. The class libraries are written by 
the members of the project and need extensive testing to secure functionality. 

The thesis covers verification of the System.Convert class and led to the test 
ConvertTest. The test was considered a success since some errors in the implementation 
were found and reported. ConvertTest were also added to the projects test routines. 
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Förord 
Till att börja med vill vi tacka Richard Torkar för att han kom på idén till ämnesvalet. 
Det har varit intressant och lärorikt. Vidare vill vi tacka för all hjälp vi fått, både vad 
gäller den tekniska biten och naturligtvis även med rapporten. 

Vi vill även tacka Ingemar Hjorth för tips och synpunkter gällande rapporten. 

Ett tack riktas även till alla personer på Monos e-postlista för att de svarat på frågor och 
varit mycket hjälpsamma och informativa. 

Båda gruppmedlemmarna har varit lika delaktiga i arbetet. Den enda indelningen som 
gjordes av arbetsuppgifterna var i kapitel 3, där Andreas skrev om Mono medan Krister 
skrev om .NET. 
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Symbolförteckning 
Bugzilla Är ett koncept för rapportering av buggar i applikationer och 

utvecklingsprojekt. 

C# Uttalas C-sharp och är ett nytt programspråk utvecklat av Microsoft 
speciellt för att utveckla applikationer för Microsoft .NET. 

CIL Common Intermediate Language, kallas även MSIL eller bara IL, är 
maskinkod som inte är knuten till någon speciell arkitektur utan tolkas 
av JIT-kompilatorn vid exekvering. 

CLI Common Language Infrastructure är en standard utfärdad av ECMA. 
CLI specificerar hur exekverbar kod skall se ut och hur exekverings-
miljön skall fungera. Denna standard heter ECMA-335 

CLS Common Language Specification är en uppsättning regler för hur ett 
programspråk skall vara utformat för att dess objekt skall kunna ut-
nyttjas av andra programspråk. CLS är en del av standarden ECMA-335 
och skapades för att främja språkoberoende. 

CTS Common Type System specificerar hur de vanligaste typerna från olika 
programspråk skall vara utformade. CTS är en del av standarden 
ECMA-335.  

ECMA European Computer Manufacturers Association är en standardiserings- 
organisation som består av representanter från företag inom databran-
schen. 

FCL Framework Class Library är det klassbibliotek som hela .NET-
ramverket bygger på. FCL består av fem delar och innehåller över 4000 
klasser. 

Free software Är programvara som ger vissa friheter för användaren. Dessa friheter är 
att köra, kopiera, distribuera, studera, ändra och förbättra program-
varan. 

JIT Just-In-Time är en typ av kompilatorteknik. Den kallas Just-In-Time för 
att den kan kompilera programkod precis när den behövs. Det finns 
dock även JIT-kompilatorer som kompilerar all kod i förväg. 

Linux Linux är ett UNIX liknande operativsystem. Linux utvecklas av mäng-
der av utvecklare och finns i flera distributioner. Linux utvecklas under 
GNUs General Public License, vilket i praktiken innebär att man kan ta 
betalt för sin Linuxdistribution men källkoden skall alltid finnas till-
gänglig. 
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MINT Mono Interpreter är likt JIT en exekveringsenhet som är enklare att 
konvertera till nya arkitekturer för att introducera Mono utan allt för 
mycket arbete. 

MSDN En webbsida för utvecklare tillhandahållen av Microsoft. Sidan inne-
håller allt från artiklar till teknisk information om Microsofts produkter. 

Open Source Syftar till programvara vars källkod finns tillgänglig för modifikation 
av användare. Programvara som är Open Source är oftast utvecklad ge-
nom ett öppet samarbete mellan flera personer. 

VES Virtual Execution System är exekveringsmiljön som är standardiserad i 
ECMA-335. Mono-projektet har två VES en JIT-kompilator och en 
MINT 

Överlagring Överlagring innebär att en metod finns flera gånger men med olika 
inparametrar. T.ex. metodPrint(int), metodPrint(string). 
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1 Inledning 
I december 2001 bekräftade ECMA:s styrelse att programspråket C# och Common 
Language Infrastructure (CLI) specifikationer skulle bli internationella standarder. 
Standarderna fick namnen ECMA-334 (C#) och ECMA-335 (CLI). Specifikationerna 
var framtagna av flera företag, däribland Microsoft, Intel, Hewlett-Packard och Fujitsu 
Software, och avslutade ett årslångt standardiseringsarbete. Förutom att detta ledde fram 
till en internationell standard beslutade ECMA även att specifikationerna skulle få extra 
prioritet för att utvecklas till ISO-standarder.  

Efter det att standardiseringsarbetet var avslutat kunde olika open source projekt starta 
för att göra egna implementationer av .NET-ramverket. Ett av dessa projekt är Mono 
som syftar till att implementera klassbiblioteket tillsammans med en C#-kompilator och 
en exekveringsenhet under operativsystemet Linux. 

Examensarbetet baseras på objektorienterad testning av klasser som är skrivna av och 
för Mono-projektet. Vid objektorienterad testning testar man så många scenarier som 
möjligt, det vill säga man testar alla metoder samt alla attribut i en klass. Attribut skall 
vara korrekt initierade och blivit initierade vid rätt tillfälle. Om arv förekommer måste 
man även testa nedärvda metoder och attribut. 

1.1 Problembeskrivning 
Problemet är att klasser och komponenter i allmänhet får allt för lite testning. Klasser 
och komponenter som är utvecklade i open source projekt behöver testning för att 
säkerställa deras funktionalitet över tiden. 

Många programmerare bryr sig inte om att skriva tester till sina program, klasser, kom-
ponenter osv. De testar endast koden genom att exekvera programmet lite då och då för 
att se att det fortfarande fungerar. Om man då får för sig att ändra något i en metod kan 
det få följden att programmet i sig fortfarande verkar fungera medan det i själva verket 
uppstår fel i programmet som inte märks. Hade man istället skrivit ett eller flera tester 
till programmet hade det varit enkelt att kontrollera om programmet fortfarande funge-
rade som avsett. 

Många open source projekt är mycket stora och bygger på många sammanhängande 
klasser och komponenter som tillhandahåller funktionalitet. De som programmerar 
klasserna kanske inte är det minsta intresserade av testning av sina klasser. Det är därför 
det är viktigt att ha ett bra system för hur man sköter sina tester och hur de skall skrivas 
för att man skall kunna köra stora mängder tester på en gång. Felmeddelanden skall vara 
lätta att förstå och peka på vart problemet ligger. 
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att testa klasser på ett objektorienterat sätt. För att 
uppnå mål och syfte med examensarbetet krävs kunskap i programspråket C# samt för-
ståelse för hur objektorienterad testning av klasser skrivna i C# utförs. 

1.3 Avgränsningar 
Endast en eller ett par klasser skall testas. Testning kommer att ske med hjälp av ram-
verket NUnit (URL 1). Enbart testramverket NUnit används för tester, inget annat 
testramverk behandlas. 

2 Metodik 

2.1 Metodansats 
Det finns två olika metodansatser, induktion och deduktion. I den hypotetiskt-deduktiva 
metodansatsen är teorin mycket viktig. Det optimala deduktiva systemet är uppbyggt av 
teorier ur vilka man härleder nya teorier och hypoteser (Wallén, 1996). Tillsammans 
bildar dessa teorier och hypoteser en logisk motsägelsefrihet. Dessa teorier skall sedan 
testas empiriskt.  

Den induktiva metodansatsen syftar till att man ur empirin drar teoretiska slutsatser. 
Dessa behöver sedan inte testas empiriskt eftersom dessa teorier är tagna direkt ur redan 
empiriskt testade arbeten. All informationsinsamling skall i denna metodansats ske så 
förutsättningslöst som möjligt. Det är viktigt att tänka på att det är svårt att vara helt 
objektiv i sin informationsinsamling eftersom man som människa aldrig är helt utan 
åsikt om något man vet eller känner till (Wallén, 1996). 

2.2 Metoder 
Det finns i huvudsak två möjliga metoder att använda, kvalitativ och kvantitativ. Kvali-
tativa metoder syftar till att man ska få en förståelse för det man studerar, man försöker 
få en helhetsbild. Ett kvalitativt upplägg skall vara flexibelt då man måste kunna om-
formulera frågeställningar som blivit felformulerade under tidigare stadier av undersök-
ningen. Med kvalitativa metoder söker man information om undersökningsenheten för 
att hitta vad som är speciellt med just denna enhet. Detta nås genom närhet till källan. 

Kvantitativa metoder är mer formaliserade och strukturerade i sitt tillvägagångssätt än 
de kvalitativa. Detta innebär att man följer sin frågeställning och inte ändrar denna om 
ny information tillkommer. Insamling av information skall ske på ett sådant sätt att man 
får en generell bild av det man undersöker. Inom den kvantitativa metoden kan man 
som forskare manipulera enskilda variabler för att upptäcka variationer. Denna metod 
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präglas av avstånd till källan och att det är en jag-det-relation mellan forskare och un-
dersökningsenhet. 

2.3 Utvecklingsmodell 
Det finns flera olika typer av utvecklingsmodeller, sex av dessa tar Sommerville (2002) 
upp. Dessa kommer i korthet att beskrivas nedan varefter en av modellerna kommer att 
väljas. De två sist beskrivna modellerna är hybrider av de först nämnda och speciellt 
framtagna för iterativt arbete. 

En modell som bygger på strikt avskildhet mellan de olika stegen i modellen är vatten-
fallsmodellen. Den bygger på att man blir klar med ett steg i utvecklingen innan man 
går vidare på nästa. Detta gör modellen oflexibel då det inte är möjligt att gå tillbaks ett 
steg i modellen utan man måste avsluta hela iterationen och på nästa varv korrigera de 
fel man upptäckte tidigare. Denna modell lämpar sig bäst som en del av större projekt 
och när kraven tydligt kan förstås. 

Evolutionär utveckling innebär att man utvecklar en första version av programvaran och 
sedan visar den för kunden och användarna. Utvecklarna får feedback om programvaran 
och gör sedan förbättringar vilket leder fram till en ny version av programvaran. Det här 
steget upprepas tills man når ett tillräckligt bra system. 

Den formella modellen är ganska lik vattenfallsmodellen men utvecklingsprocessen 
bygger på en mattematisk övergång från systemspecifikation till exekverbart program. 
Modellen lämpar sig bär vid utveckling av känsliga system och kräver mycket expertis 
inom det område man utvecklar. 

Reuse-oriented development baseras på att man till stor del återanvänder komponenter 
från andra existerande projekt. Fördelen med denna modell är att man sparar tid och 
pengar eftersom man inte nyutvecklar hela systemet. Ett problem med denna modell är 
att är att man inte alltid har kontroll över t.ex. prestanda eller algoritmer som används i 
den återanvända koden. 

Den inkrementella utvecklingsmodellen syftar till att minska omarbete i utvecklings-
modellen och ge kunder möjlighet att senarelägga detaljerade krav tills de fått viss erfa-
renhet av systemet. I den inkrementella utvecklingsmodellen utvecklar man först de 
delar som kunden är mest intresserad av för att kunden skall få en uppfattning om 
systemet och sedan kunna göra mer specifika krav. Fördelen med denna metod är att 
men ser sin kod växa allt eftersom fler delar blir färdiga och fogas samman. Nackdelen 
med modellen är att det kan vara svårt att dela av specifikationen i lämpliga delar. 

Spiralmodellen representerar hellre programvaruprocessen som en spiral istället för en 
sekvens av aktiviteter. Varje varv i spiralen delas in i fyra delar, definiering av mål, 
uppskattning av risker och reducering av dessa, utveckling och validering samt plane-
ring inför nästa varv i spiralen. Den stora skillnaden mellan spiralmodellen och andra 
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modeller är att spiralmodellen tar mycket stor hänsyn till alla de risker som uppstår i 
programvaruprocessen. Man kan i spiralmodellen använda sig av andra utvecklings-
modeller i varje varv i spiralen, man är inte bunden till prototyping bara för att man 
använde den utvecklingsmetoden under det första varvet. 

2.4 Metodval 
Som metodansats valdes den induktiva metodansatsen. Anledningen till detta var att 
testfasen resulterade i empirisk data, utifrån vilken teoretiska slutsatser drogs om varför 
resultaten blev som de blev. Inga teorier användes som utgångspunkt utan all använd 
information var tidigare använd och ansågs därför redan empiriskt prövad. Av denna 
anledning kunde den deduktiva metodansatsen väljas bort 

Både kvalitativ och kvantitativ metod användes i arbetet. För att få en djupare förståelse 
för omfattningen av problemet gjordes en kvalitativ undersökning av bakgrundsmate-
rialet. I undersökningen ställdes frågor som ”Vad är .NET?” och ”Hur fungerar C#?”. 
Anledningen till detta var att den kvalitativa metoden tillåter förändring av frågeställ-
ningen, vilket var en förutsättning i den inledande delen av arbetet. Efter att det kvalita-
tiva förarbetet var avklarat användes en kvantitativ metod för att få fram resultat ur test-
fasen. 

Den utvecklingsmodell som valdes var vattenfallsmodellen. Det ansågs att även om 
modellen har brister i flexibilitet var dessa inte av sådan vikt att det skulle störa arbetet. 
En av förutsättningarna för att använda vattenfallsmodellen är att kraven är tydligt ut-
formade. Detta stämmer på arbetet av två anledningar, dels eftersom redan skrivna klas-
ser testas och dels för att dessa klasser följer en ECMA-standard. Modellen ansågs vara 
den modell som var lättast att använda vilket var en fördel då ingen av oss tidigare 
arbetat efter någon specifik utvecklingsmodell. Sommerville (2001) menar även att 
denna typ av utvecklingsmodell lämpar sig speciellt bra då arbetet är en del av ett större 
projekt, vilket ytterligare var ett skäl till varför just vattenfallsmodellen valdes. 
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3 Bakgrund 

3.1 .NET-ramverket 
Microsoft utvecklade .NET-ramverket för att underlätta utveckling av applikationer i 
distribuerade miljöer, då framför allt Internet. .NET använder en grund av XML för 
utbyte av data mellan datorer, applikationer, servrar och andra enheter med .NET-
ramverket installerat. Detta gör det möjligt att dela information och funktionalitet 
mellan alla delar i en distribuerad applikation, oberoende vilken plattform man kör 
(URL 2).  

.NET-ramverket består av två huvudkomponenter, Common Language Runtime och ett 
klassbibliotek. Dessa båda bygger på den standard som Microsoft fick standardiserad av 
organisationen ECMA. 

3.1.1 Common Language Runtime 

Common Language Runtime (CLR) är en exekveringsmotor som används för applika-
tioner skrivna inom .NET-ramverket. CLR erbjuder applikationer en rad tjänster bl.a. 
hantering av kod vid exekvering, minnesisolering för applikationer, konvertering av 
Microsoft Intermediate Language (MSIL) till maskinkod, debugging och flera varianter 
av en så kallad Just-In-Time (JIT) kompilator. CLR är en implementation av Common 
Language Infrastructure (CLI) vilken är standardiserad som ECMA-335 (URL 2). 

.NET-ramverkets beståndsdelar 

Framework Class Library 

Common Language Runtime 

Base Framework Classes 

Data and XML Classes 

XML Web 
Services 

Web Forms Windows 
Forms 

ASP.NET 

Figur 1. .NET-ramverkets beståndsdelar (URL 3) 



 
 Objektorienterad testning av C#-klasser med hjälp av NUnit-ramverket 

 

 
 

Krister Hansson Högskolan i Trollhättan/Uddevalla  
Andreas Jonsson Institutionen för Informatik och Matematik - 6 - 

För att kunna använda .NET på effektivaste sätt och för att dra nytta av att det är språk-
oberoende måste man skriva så kallad managed code. Managed code är kod som är 
skriven för att använda de tjänster som CLR erbjuder, vilket betyder att programme-
raren inte behöver bry sig om saker som minneshantering eller verifiering av typer. När 
man kompilerar managed code får man MSIL och metadata. Metadata innehåller en 
specifikation om alla typer som finns i objektet samt information om referenser till alla 
typer som man använder sig av. MSIL, som även kallas Intermediate Language (IL), 
beskriver hur dessa typer samt dess funktioner skall implementeras vid körning. MSIL 
är maskinoberoende kod som konverteras till maskinkod vid exekvering. Det är MSIL 
och metadata som tillsammans utgör den ritning för hur ett program skall exekveras 
(Albahari, Drayton & Merrill, 2002).  

Alla språk som är .NET-kompatibla tillhandahåller en kompilator som kompilerar käll-
kod till IL-kod och Metadata. Denna kod ser likadan ut oberoende vilket språk man 
använder, det är därför man kan använda sig av klasser skrivna i både Java och C# i ett 
program som man skriver i C++. Koden kan sedan användas på den plattform som till-
handahåller .NET kompabilitet. 

Källkod: C++, C#, 
Java, Python 

Kompilering

IL och Metadata

Exekvering 

Figur 2. kompilering av kod (URL 4) 
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3.1.2 Klassbiblioteket 

Klassbiblioteket är en omfattande samling objektorienterade klasser. Klassbiblioteket 
tillhandahåller förutom klasser även interface, värdetyper samt ger tillgång till syste-
mets funktionalitet, t.ex. I/O operationer. Alla klasser i klassbiblioteket är s.k. managed 
code vilket innebär att den är integrerad att använda alla de tjänster som CLR erbjuder. 
Klassbiblioteket kan användas av alla .NET-språk som använder sig av CTS (se 2.1.3) 
och CLS (se 2.1.4). Eftersom klassbiblioteket är skrivet efter en standard är det inga 
problem med att använda tredjepartstillverkade komponenter utvecklade i något helt 
annat programspråk än det man själv använder. Klassbiblioteket utgör grunden för ut-
veckling av .NET-applikationer (URL 5). 

Klassbiblioteket är uppbyggt av fem klassamlingar. Basklasserna som ger stöd för I/O 
operationer, strängmanipulation, säkerhetshantering, nätverkskommunikation, trådhan-
tering m.m. Ovanför basklasserna finns data och XML-klasser, dessa är en utveckling 
av basklasserna och ger stöd för datahantering och XML-manipulation. Det är dessa 
klasser som ger utvecklare möjlighet att koppla sig mot databaser genom att de tillhan-
dahåller flera SQL-klasser. Ovanför data och XML-klasserna finns det tre klassamlingar 
som riktar sig mot utveckling av applikationer, Web Services, Web Forms och 
Windows Forms. Web Services är en samling klasser för utveckling av små distribu-
erade program. Web Forms och Windows Forms är två samlingar klasser som syftar till 
att ge utvecklare möjlighet att snabbt utveckla applikationer för webben eller Windows. 
Tillsamman kallas dessa klasser för Framework Class Library (FCL) och utgör över 
4000 klasser (Liberty, 2002). 

3.1.3 Common Type System 

Common Type System (CTS) som är en del av standarden ECMA-335. CTS är en del av 
det i .NET som gör att man kan använda sig av det programspråk man känner sig mest 
bekväm med. Den andra är Common Language Specification som kommer att behand-
las senare.  

CTS tillhandahåller en standardiserad uppsättning typer. En typ beskriver ett värde samt 
en specifikation (contract) som alla värden av den typen måste följa. Eftersom CTS 
stöder såväl objektorienterad programmering som strukturerad programmering finns det 
två olika sorters typer, värdetyper och referenstyper. En värdetyp är en typ som direkt 
innehåller det värde den håller. Det finns två sorters värdetyper, inbyggda och 
användardefinierade. Referenstyper är typer som håller en referens till sitt värde istället 
för själva värdet. Det finns förutom inbyggda referenstyper även tre andra referenstyper. 
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• Objekttyper – är referenstyper av självbeskrivande värden. 

• Interfacetyper – är en delbeskrivning av ett värde och kan implementeras av många 
objekttyper. 

• Pekartyper – är en beskrivning av ett värde som vid kompilering får värdet av den 
minnesadress som typen pekar på. 

De inbyggda typerna finns som både värdetyper och referenstyper. Dessa typer stöds 
direkt av Virtual Execution System (VES) som är en del av CLR. Exempel på inbyggda 
typer är bool, string, object och int32 (ULR 5). 

3.1.4 Common Language Specification 

Ett av de stora målen med .NET är att uppnå integrering på ett sådant sätt att program 
skall kunna skrivas i det programspråk man själv känner att man behärskar. Samtidigt 
skall man till fullo kunna utnyttja saker som arv och polymorfism från alla .NET-språk 
och inte bara från det språk man själv valt att utveckla sin applikation i. Common 
Language Specification (CLS) är en uppsättning regler som främjar språkoberoende 
utveckling. Typer som skall exekveras av en CLI implementation (exempelvis CLR) 
måste stödja CLI specifikationen samt de regler som gäller för CLS. CLS reglerna 
tillämpas endast på de typer, och dess delar, som är synliga utanför den assembly där 
typen är definierad (URL 6). En assembly är en eller flera filer som är utvecklade som 
en enhet för att tillhandahålla funktionalitet. 

Man bör tänka på att detta innebär ett stort merarbete med mycket förändringar för de 
programspråk som strävar efter att följa CLI. De måste bland annat själva implementera 
en kompilator som kan översätta källkoden till korrekt IL-kod samt en JIT-kompilator 
som kan tolka IL-koden. 

3.2 C# (C sharp) 
C# är ett relativt nytt programspråk utvecklat av Microsoft, specifikt för .NET. Enligt 
Liberty (2002) utvecklades C# av ett litet utvecklingsteam och leddes av Anders 
Hejlsberg och Scott Wiltamuth. Programspråk tenderar till att inrikta sin styrka på ett 
specifikt område. Vissa språk är kraftfulla men svåra att bemästra medan andra är lätta 
att använda men har brister i funktionalitet och prestanda. Microsoft har med C# försökt 
att få en optimal blandning av enkelhet, enkelhet att uttrycka sig och prestanda 
(Albahari, 2002). 

C# är ett relativt enkelt språk, det innehåller endast ca 80 nyckelord och ca 12 inbyggda 
datatyper. C# är också ett starkt typat programspråk, vilket innebär att alla datatyper 
(int, char, decimal osv.) är fördefinierade som en del av programspråket och alla vari-
abler måste vara definierade till en av dessa datatyper. Vissa datatyper kan omvandlas 
implicit medan andra får omvandlas explicit och vissa kan inte omvandlas alls. Man har 
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inkluderat stöd för strukturerad, komponentbaserad och objektorienterad programme-
ring. En kompilerad C# klass innehåller metadata och är därför det enda som krävs för 
att en exekveringsenhet som vet hur den skall läsa metadata skall kunna använda sig av 
klassen (Liberty, 2002). 

C# är objektorienterat och stöder all funktionalitet som skall finnas i ett objektorienterat 
programspråk. C# använder sig av typer, objekt och klasser. En typ representerar en sak 
och beskriver sakens egenskaper. Varje typ definieras av en klass och varje instans av 
en klass är ett objekt, (Liberty, 2002). 

3.3 Visual Studio .NET 
Visual Studio .NET är en utvecklingsmiljö för att utveckla .NET-applikationer. Det är 
en så kallad Rapid Application Development (RAD), vilket är en miljö för att man 
snabbt och enkelt skall kunna utveckla nya applikationer. Applikationerna skall fungera 
på alla typer av utrustning och på alla plattformar som har stöd för .NET. Visual Studio 
.NET innehåller tre utvecklingsmiljöer, Visual Basic .NET, Visual C++ .NET och 
Visual C# .NET. Utvecklingsmiljöerna erbjuder bl.a. en verktygslåda för att man enkelt 
skall kunna infoga funktionalitet i en applikation och en felsökare (debugger). Intelli-
Sense är ett hjälpmedel som gör det enklare för programmerare att skriva kod genom att 
den ger förslag till hur man skall avsluta eller fortsätta det påstående man skriver. 
IntelliSense tillhandahåller även automatisk syntaxkontroll (URL 7). 

3.4 Mono-projektet 
Mono-projektet (URL 8) är ett initiativ sponsrat av Ximian Inc.. Projektets syfte är att 
utveckla en Linuxbaserad version av Microsofts .NET-ramverk. Ramverket är uppbyggt 
av ett klassbibliotek, det är detta klassbibliotek som skall skrivas för att passa en Linux-
plattform. För att få samma funktionalitet som Microsofts .NET-ramverk skriver Mono 
sina klasser efter de specifikationer som Microsoft publicerat om sitt eget klassbiblio-
tek. Mono-projektet är uppbyggt av en kompilator för programspråket C#, ett Virtual 
Execution System (VES) vilket bl.a. innehåller en Just-In-Time kompilator och en gar-
bage collector, implementation av det klassbibliotek som ingår i .NET och visuella ut-
vecklingsverktyg. 

3.4.1 C#-kompilatorn 

Mono-projektets C#-kompilator är skriven i programspråket C#. Detta medförde vissa 
fördelar för t.ex. den lexikaliska analyseraren. En lexical analyzer är ett program som 
analyserar programspråksindata och grupperar strömmen av tecken till ordlika enheter 
som i nästa steg används av en parser. En parser är förenklat ett program för att analy-
sera och mönstersöka kod och omvandla den så att datorn kan förstå den. Fördelen var 
att den lexikaliska analyseraren kan använda C#-objekt för att representera de entiteter 
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som senare ska användas av parsern. Detta gör det enklare att hantera fasta variabler 
eftersom man kan använda befintlig C#-funktionalitet för att implementera dessa (URL 
9).  

C#-parsern använder Jay, en konvertering av Berkeley Yacc till Java som i sin tur är 
konverterad till C#. Utvecklarna i Mono-projektet hade först tänkt använda en mer 
avancerad parser men de kom fram till att man inte skulle tjäna något på en sådan inve-
stering. Parsern och den lexikaliska analyseraren skapar en intern representation av in-
datafilerna genom att använda en klass för varje konstruktor. Ett exempel på detta är en 
if-sats som representeras av en If-klass som härleder från en Statement-klass. Den här 
tekniken är liknande den som Guavac Java kompilatorn använder (URL 9).  

Istället för att implementera ett komplett typsystem som klarar av alla de egenskaper 
som ingår i C#s objektmodell, använder sig Mono av typer från System.Reflection och 
System.Reflection.Emit vilka är två namespaces. Ett namespace är ett logiskt sätt att 
namnge typer som är relaterade till varandra. System.Reflection används som förva-
ringsplats och System.Reflection.Emit för att skapa typer under programkörning. 
Typerna i System.Reflection manipulerar typer under programkörning, exempelvis kan 
man räkna upp alla metoder som visas i System.String. System.Reflection.Emit gene-
rerar typer antingen i RAM-minnet eller på hårddisken från de typer som är represente-
rade i System.Reflection. Dessa två namespace utgör byggstenarna för typer. Vad C#-
kompilatorn gör är att skapa en typ, lägga till egenskaper, metoder, händelser och fält 
för att sedan använda System.Reflection.Emit och skriva typerna till en assembly. En 
assembly är en EXE- eller DLL-fil som har ett Portable Executable (PE)-huvud och 
innehåller CIL (URL 9). 

3.4.2 Virtual Execution System (VES) 

Virtual Execution System (VES) specificerar en hypotetisk virtuell maskin som tolkar 
en maskinkod vilken kallas Common Intermediate Language (CIL). VES har två virtu-
ella maskiner, Mono Interpreter (MINT) och en JIT-kompilator (URL 9). 

3.4.3 Mono Interpreter (MINT) 

MINT utvecklades och designades för att vara enkel att felsöka, enkel att förstå men 
tillräckligt omfattande för att användas som referens vid felsökning av JIT-kompilatorn. 
MINT är mer portabel än JIT-kompilatorn vilket innebär att man kan köra Mono på 
olika arkitekturer utan att behöva göra något övergripande arbete. JIT-kompilatorn 
kommer antagligen att översättas till varje plattform som stöds, men MINT-tolken 
kommer ändå att vara användbar för ”bootstrapping”, få igång Mono snabbt och för att 
köra Mono under system där hastighet inte är viktigt (URL 9). 
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3.4.4 Just-In-Time-kompilatorn (JIT) 

Mono-projektets JIT-kompilator översätter CIL-instruktioner till maskinkod under pro-
gramkörning. JIT-kompilatorn kompilerar en hel assembly på en gång eller en metod åt 
gången den första gången metoden anropas. JIT-kompilatorn använder sig av en upp-
sättning makron som genererar kod i en minnesbuffer. Mono behöver en uppsättning 
makron till varje arkitektur. Dessa makron förenklar genering, debugging och prototyp-
utveckling av koden. Makron för x86-plattformen kommer ursprungligen från Intel’s 
Open Research Platform Java Virtual Machine. Dessa makron har sedan konverterats 
till att användas från programspråket C eftersom JIT-kompilatorn är skriven i C (URL 
9).  

För att konvertera CIL-instruktioner till maskinkod använder sig Mono av en 
instruction selector (instruktionsväljare) baserad på bottom-up rewrite system (BURS), 
vilken för övrigt är samma teknologi som lcc ANSI C-kompilatorn använder sig av. 
BURS använder sig av en typ av regler för att definiera strukturen på programspråket, 
dessa regler tar ändnoder och gör om dessa till icke ändnoder för att passa den typ av 
processorarkitektur som används. Dessa regler matas in i Monoburg, vilken är en så 
kallad parser. Monoburg är bra på att hantera konflikter när två lövnoder är värda lika 
mycket. Noderna har i förväg fått ett värde och den nod som har minst kostnad 
prioriteras först (URL 9).  

Själva kodgenereringen sker i ett antal olika steg. Inledningsvis omvandlas en sekvens 
av CIL-instruktioner till ett antal träd. Varje träd måste matas in separat i instruktions-
väljaren. Under skapandet av trädstrukturen omvandlas CIL-instruktionerna till kod som 
är bättre lämpad för instruktionsväljaren. För att generera koden sker ett antal genom-
gångar av trädstrukturen. Under första iterationen får alla noder en etikett och det billi-
gaste trädet analyseras fram, under andra varvet sker allokering och i det sista varvet 
genereras x86-koden (URL 9). 

3.4.5 Garbage Collector 

VES innehåller även en skräpsamlare (garbage collector) vilken bygger på Intel Open 
Runtime Platform (ORP). Skräpsamlaren tillhandahåller ett interface som kan imple-
menteras i existerande applikationer och erbjuder därmed noggrann skräpsamling. Det 
är möjligt att själv kontrollera algoritmen för hur skräpsamlingen skall gå till (URL 9). 
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3.4.6 P/Invoke 

P/Invoke står för Platform Invoke och är länken mellan CLR och den plattform som 
använder sig av den. I Windowsmiljö ger P/Invoke möjligheten att anropa Win32 DLL-
filer och i Unixmiljö kan man genom P/Invoke anropa delade bibliotek.  

P/Invoke använder sig av en kombination av attribut och externa deklarationer för att 
länka in funktioner i CLR. DllImport-attributet specificerar ett delat bibliotek och en 
funktion och används för att göra själva anropet (URL 9). 

4 Testning 
Testning av programvara är en process där man exekverar programvaran och jämför 
dess beteende med det önskvärda beteendet. I stort sett finns det två övergripande till-
vägagångssätt inom programvarutestning; strukturerad testning, även kallad white-box 
testing och funktionell testning, även kallad black-box testing (URL 10).  

Objektorienterad testning är en testteknik som har växt fram de senaste åren, allt efter-
som objektorienterad programmering har fått allt större fotfäste bland programutveck-
lare. 

4.1 Funktionell testning 
Funktionell testning innebär att man matar programvaran med en mängd indata för att 
sedan kontrollera utdata. Vad som sker inne i programvaran bryr man sig inte om utan 
man är bara intresserad av vad för utdata som levereras. Även om funktionell testning 
har många fördelar är metoden i sig inte vidare effektiv. Stora komplexa system har 
alldeles för många olika sorters utdata och detta resulterar i en uppsjö av olika testfall 
vilket innebär problem (URL 10). 

4.2 Strukturerad testning 
Strukturerad testning eller white-box testing innebär att man designar testfall så att varje 
rad i källkoden exekveras minst en gång eller att varje funktion i programvaran testas 
individuellt. Det är inte många strukturerade tester som kan utföras utan ändringar av 
programvaran, ändringar av värden för att framtvinga olika exekveringsvägar eller att 
generera en mängd indata för att testa en specifik funktion. Vanligtvis utförs dessa 
modifieringar av interaktiva debuggers eller direkta ändringar i källkoden (URL 10).  
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Det finns en mängd testverktyg som utför strukturerad testning utan att göra ändringar i 
källkoden. Fördelarna med detta är: 

• Verktygen påskyndar testningsprocessen vilket sparar företagen dyrbar tid. 

• Det är inte alltid så att all källkod för programvaran finns tillgänglig. Detta är 
t.ex. vanligt vid användning av tredjepartsprodukter. 

• Det är bättre att testa den färdiga programvaran än någon variant speciellt fram-
tagen för testning. 

Path testing är en strategi för strukturerad testning som syftar till att gå igenom varje 
självständig väg genom en komponent eller program. Om varje självständig väg i pro-
gramvaran exekveras har alla satser i programvaran exekverats minst en gång. Dess-
utom testas alla villkorssatser för både sant och falskt. Antalet möjliga exekverings-
vägar genom ett program står oftast i förhållande till programmets storlek 
(Sommerville, 2001). 

4.3 Objektorienterad testning 
Objektorienterad testning har två viktiga inslag, test av individuella objekt och integre-
rad testning där man först testar relaterade objekt tillsammans i sina subsystem och efter 
det testas hela systemet. I ett objektorienterat system kan man urskilja fyra nivåer av 
testning (Sommerville, 2001) 

1. Testning av metoder och operationer inom objekt. 

2. Testning individuella objekt. 

3. Testning av objektsamlingar. 

4. Testning av hela systemet. 

4.3.1 Testning av objektklasser 

Vid testning av objektklasser gäller samma principer som vid strukturerad testning. Man 
skall försäkra sig om att man testar alla metoder och attribut i klassen åtminstone en 
gång och att alla vägar genom objektet har testats. När man testar objekt bör man, för att 
få en komplett täckning av objektet, tänka på följande saker (Sommerville, 2001). 

• Man skall isolerat testa alla operationer tillhörande objektet. 

• Man skall initiera och undersöka alla attribut tillhörande objektet. 

• Man skall använda objektet i alla dess tillstånd. Detta innebär att alla händelser 
som påverkar objektets tillstånd skall simuleras. 
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Om man i objektet använder sig av arv gör det testförfarandet lite krångligare. Om 
objektet ärver metoder av superklassen måste även dessa täckas in i testningen. Anled-
ningen är att superklassen antar att vissa metoder fungerar på ett visst sätt men det kan 
ha ändrats i och med arvet. Detsamma gäller om man har överlagrat metoder. 

4.3.2 Integrering av objekt 

Att testa integrerande objekt innebär att man testar de objekt som interagerar med var-
andra. Detta kallas också klustertestning. Eftersom det inte finns någon klar avgräns-
ning mellan objekt som delar in dem i enheter och kluster görs detta genom att studera 
koden och se hur olika objekt hänger samman. Det finns tre olika tillvägagångssätt när 
det gäller testning av integrering. 

• Scenariobaserad testning – man skapar tester efter ett scenario som skulle kunna 
uppstå i verkligheten. 

• Händelsebaserad testning – man testar hur systemet svarar på olika typer av in-
data eller en händelse. Denna typ av testning innebär att man måste veta hur 
händelseprocessen går genom ett system. 

• Växelverkan mellan objekt – man utlöser en viss händelse och identifierar det 
spår som händelsen tar genom de objekt det påverkar. Spåret slutar inte innan ett 
objekt inte längre kallar på ett annat objekts tjänster. 

Av dessa tillvägagångssätt är scenariobaserad testning oftast det som är mest effektivt 
eftersom de mest använda scenarierna testas först och får på så sätt mest testning. Detta 
tillgodoser de grundläggande kraven för testning, de mest använda delarna skall få mest 
testning (Sommerville, 2002). 

4.4 Testramverket NUnit 
NUnit är ett ramverk för att genomföra tester på klasser man själv, eller andra, har 
skrivit. Ramverket består av en rad klasser, dessa klasser innehåller naturligtvis metoder 
som man använder sig av för att göra kontroller av sin egen kod. NUnit är ett open 
source projekt som bygger på JUnit. JUnit är ett ramverk liknande NUnit men man tes-
tar Java-klasser istället för klasser skrivna i något .NET-språk. Begreppet Unit testing 
innebär att man tar varje del (unit) i en klass och testar den (URL 1). 

NUnit erbjuder användaren möjlighet att välja mellan ett grafiskt gränssnitt och ett kon-
solgränssnitt för att utföra sina tester. Det grafiska gränssnittet tillhandahåller ett enkelt 
gränssnitt där man kan utföra de tester som man skrivit, där en händelsestapel (pro-
gressbar) visar hur testet gick. 

För att göra jämförelser använder man sig av en metod som heter Assert. Det finns flera 
olika varianter av Assert-metoder. Den som används i detta arbete är AssertEquals 
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eftersom om den används på ett korrekt sätt genererar meddelanden som gör det lätt att 
hitta den sats som fick testet att misslyckas. AssertEquals fungerar enligt följande. 
AssertEquals(”ID”, förväntatObjekt, verkligtObjekt); 

När det verkliga objektet inte är samma som det förväntade objektet visar det grafiska 
gränssnittet ”ID”, för att lätt kunna identifiera vart problemet uppstod, samt vad det 
förväntade objektet och det verkliga objektet var. Exempel på fel och felmeddelande. 
AssertEquals("#A00", (int)2, (short)2); 
TestChangeType(MonoTests.System.ConvertTest): #A00 expected:<2> but was:<2> 

Anledningen till att testet inte fungerar är att värdet inte är av samma typ, det ena är en 
int medan den andra är en short. 

5 Genomförande 
För att kunna genomföra detta examensarbete var grunder i programspråket C#, 
testramverket NUnit och allmän kunskap om testning en förutsättning. För att inhämta 
kunskap om programspråket C# följdes de tutorials som finns på Csharp-station (URL 
11) och Softsteel (URL 12). Även böckerna C# Essentials (Drayton & Merril, 2002) 
och Programming C# (Liberty, 2002) studerades. Efter detta skrevs enkla program för 
att pröva funktionalitet i t.ex. index och structs. När C# behärskades på ett tillfredsstäl-
lande sätt fortsatte inlärningsprocessen med att studera NUnit. Detta gjordes genom att 
läsa ”NUnit Test Infected: Programmers Love Writing Tests” och ”NUnit Cookbook” 
på NUnits webbsida (URL 1) samt att studera redan skrivna testklasser. 

Klassen som valdes att testas var System.Convert (bilaga 1) vilket resulterade i testklas-
sen ConvertTest.cs (bilaga 2). 

5.1 Utvecklingsmiljö 
Den utvecklingsmiljö som användes var Microsoft Visual Studio .NET på en dator som 
kör Windows 2000. Visual Studio .NET har endast använts med Visual C#, dels för att 
testa funktionalitet under inlärningsperioden samt för att skriva själva testklassen. I in-
stallationen av Visual Studio .NET följde även .NET framework SDK med. På samma 
dator installerades även Cygwin (URL 13), som är en UNIX-miljö för Windows, detta 
för att kunna installera Mono (URL 8).  
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5.2 Analys 
För att få grundläggande förståelse för hur testningen skulle gå till studerades redan 
skrivna testfall för Mono-projektet. Testfallen jämfördes med dokumentation från 
Microsofts MSDN sidor (URL 14) för att få en förståelse för varför testerna var utförda 
som de var. En arbetsmodell togs även fram över hur arbetet med testfallet skulle fort-
löpa. Testförfarandet byggde på en iterativ process som alltid bygger på att testerna är 
skrivna utifrån den dokumentation som finns tillgänglig på MSDN. De skrivna testerna 

verifierades sedan med NUnit mot Microsofts klassbibliotek då det var ett önskemål 
från Monos sida att alla tester skulle fungera mot Microsoft. Det ansågs även mer prak-
tiskt att skriva alla tester mot Microsoft för att när hela testfallet var färdigskrivet göra 
ett test mot Mono. Det slutliga steget i varje iteration var att korrigera eventuella fel. 

Klassen som testades var System.Convert (bilaga 1) i namespace System. Klassen inne-
höll många rader kod men var inte allt för avancerad och skulle passa utmärkt då bris-
tande erfarenhet och kunskap om testning och C# var det största hotet och inte bristande 
arbetsmoral.  

5.3 Design 
För att få en bra och enhetlig struktur på koden i testet användes redan befintliga mallar 
som tidigare och nuvarande deltagare i Mono-projektet använde sig av. En av huvud-
anledningarna till detta var att personer som kommer nya till projektet enkelt skall 
kunna titta på koden och förstå, bara han/hon är bekant med standarden. De mallar som 
har använts är TemplateTest.cs (bilaga 3) och NUnitGuidelines (bilaga 4). Dessa doku-
ment visade på hur testklasserna skulle skrivas för att få korrekt initiering. De metoder 
som skall testas skall börja med ordet Test, t.ex. TestChangeType, för att ramverket 
automatiskt skall inkludera testmetoden när hela testet körs. Det visade sig att man även 
var tvungen göra en override på metoderna SetUp och TearDown eftersom dessa meto-

Kontroll av doku-
mentation på MSDN 

Skriva tester 

Validering och verifiering

Korrigering av  
eventuella fel 
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der var deklarerade som virtual i klassen TestCase som man ärver ifrån. SetUp anropas 
automatiskt av testramverket före varje testmetod och används därför till att initiera 
variabler. TearDown anropas automatiskt av testramverket efter varje testmetod och kan 
då användas för att nollställa variabler. 

För att testramverket automatiskt skall inkludera en metod i testet måste metodens namn 
börja med ”Test”. För att enkelt hålla reda på vilka metoder som testas har det 
obligatoriska ordet ”Test” lagts till den testade metodens namn, TestToBoolean är testet 
av Convert.ToBoolean.   

5.4 Validering av ConvertTest 
För att skriva tester som verkligen testade det väsentliga följdes specifikationen på 
MSDN så noga som möjligt. Detta innebar att varje överlagrad metod kontrollerades 
mot dokumentationen för att hitta eventuella undantagsfel samt för att veta vad metoden 
tog för inparametrar och vad som returnerades. 

Efter att ha granskat färdigskriven kod ansågs det att koden var skriven på ett korrekt 
sätt. För att få det bekräftat skickades ConvertTest.cs in till Monos e-postlista. Från e-
postlistan menade man att det var för lite tester av negativa värden vilket ledde till att 
två ytterligare metoder skrevs för ConvertTest. Dessa två metoder är TestMax som tes-
tar maximala värden för de olika typerna och TestMin som testar minimala värden. 

5.5 Verifiering av ConvertTest 
All verifiering av testfallet har skett mot Microsofts klassbibliotek. Testet har även körts 
mot Mono vilket redovisas i kapitel 5.7. Resultatet av implementationen blev 
ConvertTest.cs (bilaga 2). ConvertTest innehåller de testmetoder som redovisas i detta 
kapitel. I redovisningen av testmetoderna ingår inte beskrivningar av samtliga testsatser 
utan endast de mest väsentliga, för fullständig beskrivning se bilaga 2. 

5.5.1 TestChangeType 

ChangeType är överlagrad fyra gånger och tar emot ett objekt som skall konverteras, 
Type eller TypeCode för vad objektet skall konverteras till samt ev. en formatProvider 
som parametrar. Objektet som skall konverteras skall implementera interfacet 
IConvertible. Några exempel: 
// Satsen kontrollerar att tryDec (som inte är 0) konverteras till en Boolean med värdet  
// true, vilket görs genom att skicka med Booleans TypeCode-värde som är Boolean 
AssertEquals("#A05", true, Convert.ChangeType(tryDec, TypeCode.Boolean)); 
 
// Satsen kontrollerar att tryByte konverteras till en ushort med värde 0, detta görs  
// genom att ushorts Type skickas med som parameter. Ushort Type är System.Uint16 
AssertEquals("#A10", (ushort)0, Convert.ChangeType(tryByte, typeof(ushort), ci)); 
 
// Try-satsen försöker konvertera en Boolean till Typen DateTime men ett undantagsfel av  
// typen InvalidCastException skall kastas. Kastas inget fel kasta Fail() ett fel av  
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// typen AssertionFailedError 
try  
{ 
 Convert.ChangeType(boolTrue, typeof(DateTime), ci); 
 Fail(); 
} 
// Catch-satsen kontrollerar att felet var av korrekt typ 
catch (Exception e) { 
 AssertEquals("#A29", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
}  

5.5.2 TestFromBase64CharArray 

TestFromBase64CharArray konverterar en ingående char-matris till en byte-matris. 
Metoden tar emot tre parametrar, inArray som är den matris som skall returneras, offset 
som är en position inom inArray och length som är det antal värden ur inArray som 
skall konverteras. Matrisen inArray får endast bestå av bokstäverna ’A’ till ’Z’, ’a’ till 
’z’, siffrorna ’0’ till ’9’ samt symbolerna ’+’ och ’/’. Symbolen ’=’ används som utfyll-
nadssymbol. 
// För att kunna kontrollera att en korrekt konvertering har ägt rum måste resultatet  
// och det förväntade resultatet, som båda är matriser, loopas igenom och jämföras värde  
// för värde. 
for (int i = 0; i < result.Length; i++){ 
 AssertEquals("#U0" + i, expectedByteArr[i], result[i]); 
} 
 
// Try-satsen kontrollerar att ett undantagsfel av typen FormatException kastas då  
// längden inArray inte innehåller ett antal element som är fyra eller jämnt delbart med  
// fyra 
try { 
 Convert.FromBase64CharArray(errorArr, 0, errorArr.Length); 
 Fail(); 
} 
catch (Exception e) { 
 AssertEquals("#U15", typeof(FormatException), e.GetType()); 
} 

5.5.3 TestFromBase64String 

TestFromBase64String konverterar en ingånde sträng till en matris bestående av byte-
värden. Metoden tar endast emot en sträng som måste bestå av samma symboler som i 
ovanstående metod.  

5.5.4 TestGetTypeCode 

GetTypeCode tar emot ett objekt som implementerar interfacet IConvertible och retur-
nerar dess TypeCode. Ett exempel: 
// Satsen kontrollerar att GetTypeCode returnerar TypeCode för UInt64. 
AssertEquals("#B04", TypeCode.UInt64, Convert.GetTypeCode(tryUI64)); 
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5.5.5 TestIsDBNull 

IsDBNull returnerar en indikation om det medskickade objektet är av typen DBNull. 
// Satsen kontrollerar att IsDBNull inte returnerar true då boolTrue är inparameter. 
AssertEquals("#C03", false, Convert.IsDBNull(boolTrue)); 

5.5.6 TestMax, TestMin 

Metoderna TestMax och TestMin konverterar max- och minvärde för respektive typ för 
att kontrollera korrekt konvertering av just dessa värden sker. 

5.5.7 TestToBase64CharArray  

ToBase64CharArray konverterar en matris med byte-värden till en matris med motsva-
rande char-värden. Parametrar till metoden är inArray vilken är den ingående byte-
matrisen, offsetIn vilket anger från vilken position i inArray konverteringen skall ske, 
length anger hur många värden som skall konverteras, outArray vilken är den utgående 
char-matrisen och offsetOut anger vart i outArray första konverterade värdet skall 
hamna. Metoden returnerar ett intvärde representerande storleken i byte på outArray.  
// Satsen konverterar byteArr och lägger resultatet i result. 
Convert.ToBase64CharArray(byteArr, 0, byteArr.Length, result, 0); 
 
// För att kontrollera att rätt värde hamnade i result loopas result och den förväntade  
// matrisen genom och jämförs position för position. 
for (int i = 0; i < expectedCharArr.Length; i++) { 
 AssertEquals("#S0" + i, expectedCharArr[i], result[i]); 
} 

5.5.8 TestToBase64String  

ToBase64String är överlagrad två gånger. Den ena överlagringen tar endast emot en 
byte-matris och returnerar en konverterad sträng. Den andra tar emot en byte-matris, 
offset för att veta på vilken position i byte-matrisen konverteringen skall börja och 
length för att veta hur många värden som skall konverteras. 
// I result1 och result2 hamnar strängen som returneras av ToBase64String. Dessa två  
// konverteringar visar på de två olika överlagringsmöjligheterna. 
result1 = Convert.ToBase64String(byteArr); 
result2 = Convert.ToBase64String(byteArr, 0, byteArr.Length); 
 
// result1 och result2 skall vara likadana därför jämförs dem mot samma förväntade  
// sträng. 
AssertEquals("#T01", expectedStr, result1); 
AssertEquals("#T02", expectedStr, result2); 
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5.5.9 TestToBoolean  

ToBoolean är överlagrad 18 gånger, en gång för varje inbyggd typ samt två gånger för 
object, två gånger för string och en gång för DateTime. Då alla metoder som börjar med 
To ser likadana ut kommer detta inte att upprepas utan endast nya typer av överlag-
ringar kommer att redovisas. Metoden tar emot ett värde och konverterar alla värden 
som inte är noll till true, noll är det enda som är false. 
// Då variabeln tryInt16 inte är noll konverteras det till boolvärdet true. 
AssertEquals("#D05", true, Convert.ToBoolean(tryInt16)); 
 
// Try-satsen konverterar tryChar till en Boolean men då konverteringen mellan char och 
bool inte stöds kastas ett undantagsfel av typen InvalidCastException. 
try { 
 Convert.ToBoolean(tryChar); 
 Fail(); 
} 
// Catch-satsen kontrollerar att rätt typ av fel kastats. 
catch (Exception e) { 
 AssertEquals("#D20", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
} 

5.5.10 TestToByte 

ToByte är överlagrad 19 gånger. Förutom tidigare nämnda kan man även konvertera ett 
tal från någon av baserna 2, 8, 10 eller 16 till en byte. ToByte kastar OverflowException 
för tal som är mindre än noll och större än 255. 
// Konverterar strängen FA som är ett hexadecimalt tal till ett likvärdigt bytevärde. 
AssertEquals("#E20", (byte)250, Convert.ToByte("FA", 16)); 
 
// Try-satsen försöker konvertera en sträng som är felaktigt utformat till en byte  
// därför kastas ett undantagsfel av typen FormatException. 
try { 
 Convert.ToByte("1a1");   
 Fail(); 
} 
// Catch-satsen kontrollerar att rätt typ av fel kastas. 
catch (Exception e) { 
 AssertEquals("#E35", typeof(FormatException), e.GetType()); 
} 

5.5.11 TestToChar  

ToChar är överlagrad 18 gånger. ToChar kastar OverflowException för alla tal mindre 
än noll och större än 65535. Vid konvertering av samtliga flyttal samt DateTime kastas 
ett InvalidCastException eftersom denna konvertering ej stöds. 
// Satsen kontrollerar att sbytevärdet 45 konverteras till charvärdet bindestreck (-). 
AssertEquals("#F06", '-', Convert.ToChar((sbyte)45)); 
 
// Satsen kontrollerar att strängen @ konverteras till charvärdet @. Observera att ”@”  
// inte är samma sak som ’@’. 
AssertEquals("#F07", '@', Convert.ToChar("@")); 
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5.5.12 TestToDateTime 

ToDateTime är även den överlagrad 18 gånger. De konverteringar som stöds är 
DateTime, object (men endast då object representerar en sträng som har formen av ett 
datum) och string. Alla andra typer av konverteringar kastar undantagsfelet Invalid-
CastException. 
// Try-satsen försöker konvertera en sträng med ett datum där årtalet är mer än det  
// högsta tillåtna, vilket är 9999. 
try { 
 Convert.ToDateTime("20002-25-01"); 
 Fail(); 
} 
// Catch-satsen kontrollerar att rätt typ av fel kastas. 
catch (Exception e) { 
 AssertEquals("#G22", typeof(ArgumentOutOfRangeException), e.GetType()); 
} 

5.5.13 TestToDecimal  

ToDecimal är överlagrad 18 gånger. Konverteringar som inte stöds är char och 
DateTime. 
// Try-satsen försöker konvertera en sträng innehållande “foobar” till ett värde av  
// typen decimal vilket resulterar i ett fel av typen FormatException. För att korrekt  
// kunna konverteringar av strängar krävs att strängen endast består av siffror samt  
// eventuellt negeringstecken. 
try { 
 Convert.ToDecimal(tryStr); 
 Fail(); 
} 
// Catch-satsen kontrollerar att rätt typ av fel kastas. 
catch (Exception e) { 
 AssertEquals("#H25", typeof(FormatException), e.GetType()); 
} 

5.5.14 TestToDouble  

ToDouble är överlagrad 18 gånger. Konverteringar som inte stöds är char och 
DateTime. Eftersom detta är den typ som har det högsta maxvärdet kan Overflow-
Exception endast inträffa vid konvertering av en sträng. 
// För att få fram ett tillräckligt högt strängvärde utan att skriva en allt för lång  
// sträng görs doubles egna maxvärde om till en sträng varpå 1 läggs till på slutet.  
// Detta kommer resultera i ett OverflowException. 
try { 
 string maxDec = double.MaxValue.ToString(); 
 maxDec = maxDec + "1"; 
 Convert.ToDouble(maxDec, ci); 
 Fail(); 
} 
// Catch-satsen kontrollerar att rätt typ av fel kastas. 
catch (Exception e) { 
 AssertEquals("#I27", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
} 
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5.5.15 TestToInt16, TestToInt32, TestToInt64   

Dessa metoder är snarlika och sammanfattas därför under en rubrik. Metoderna är 
överlagrade 19 gånger. Förutom de överlagrade metoderna som är nämnda i ToBoolean 
finns även en överlagrad metod för att konvertera ett tal av basen 2, 8, 10 eller 16 till 
respektive typ.  

5.5.16 TestToSByte   

ToSByte är överlagrad 19 gånger. Den enda konvertering som inte stöds är DateTime. 
OverflowException kastas för värden mindre än –128 och större än 127.  

5.5.17 TestToSingle  

ToSingle är överlagrad 18 gånger. Konverteringar som inte stöds är char och DateTime. 

5.5.18 TestToString  

ToString är överlagrad 37 gånger. Alla konverterbara typer kan skickas in som enkla 
parametrar eller tillsammans med kulturspecifik information. För alla numeriska värden 
som inte är flyttal finns även en metod för konvertering till någon av baserna 2, 8, 10 
eller 16. Det enda undantagsfel som kan inträffa är ArgumentException då en felaktig 
bas skickas med. 
// Try-satsen försöker variabeln tryInt16 till ett tal med basen 5. Då detta är en  
// felaktig bas kastas ett ArgumentException. 
try { 
 Convert.ToString(tryInt16, 5); 
 Fail(); 
} 
// Catch-satsen kontrollerar att rätt typ av fel kastas. 
catch (Exception e) { 
 AssertEquals("#O55", typeof(ArgumentException), e.GetType()); 
} 

5.5.19 TestToUInt16, TestToUInt32, TestToUInt64 

Eftersom dessa metoder är väldigt lika sammanfattas dessa under samma rubrik. 
Gemensamt för samtliga metoder är att de kastar OverflowException på alla negativa 
tal. Metoderna är överlagrade 19 gånger. 
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5.6 Olösta problem 
Enligt Specifikationen från Microsoft skall konverteringen till numeriska värden från 
strängar som har en nullreferens (t.ex. ToDecimal(null);) generera ett fel av typen 
ArgumentException. Inget fel skrivs ut vare sig av Mono eller av Microsofts runtime. 
Istället konverteras null till värdet 0 (noll). Detta gäller för alla omvandlingar av null till 
numeriska värden. 

Metoden ChangeType skall när antingen en ogiltig Type eller TypeCode skickas som 
inparameter generera ett fel av typen ArgumentException. I fallet med TypeCode har 
detta inte kunnat testas då ingen ogiltig TypeCode har kunnat genereras. Tester har 
gjorts med Type där en typ som inte implementerar IConvertible skickas med men detta 
har endast resulterat i fel av typen InvalidCastException och inte ArgumentException. 

Alla metoder som börjar med ”To” är överlagrade metoder som tar emot ett object. In-
parametern skall implementera interface IConvertible. Det är oklart vilken överlagrad 
metod som ett värde av typen int väljer, ToSingle(int) eller ToSingle(object), båda 
metoderna skulle returnera ett korrekt värde. 

På grund av ett fel i en unicode-fil i både cygwin-miljön och Linux har metoderna 
FromBase64CharArray och FromBase64String inte testas i dessa miljöer. Dessa fel lig-
ger utanför författarna till denna uppsats kunskap. Metoderna fungerar på Windows 
men har kommenterats bort i det test som skickats in till Mono för att testet skulle 
kunna läggas till alla tidigare skrivna test. 

5.7 Resultat 
Klassen Convert passade utmärkt som testfall utifrån de förkunskaper som rådde innan 
arbetet började. Inga stora problem påträffades under testningen. Ett påpekande mottogs 
från Monos e-postlista angående tillvägagångssättet i metoden TestChangeType. 
AssertEquals("#A05", true, Convert.ChangeType(tryDec, tryBool.GetTypeCode()));  

Medan man från e-postlistan menade att följande var bättre. 
AssertEquals("#A05", true, Convert.ChangeType(tryDec, TypeCode.Boolean)); 

Anledningen till detta var att det ger ett osäkert resultat att kalla på en metod från den 
underliggande typen för att få fram dess TypeCode. Det är säkrare att direkt använda sig 
av Enum TypeCode. Detta var något som omgående ändrades i testfallet då det natur-
ligtvis är mer riskabelt att få fram ett värde genom en metod än genom en Enum.  

ConvertTest genererade en del fel när det kördes med Mono, vilka inte inträffade under 
körning med Microsofts runtime. De rader som genererade fel redovisas i bilaga 5 till-
sammans med dess troliga orsak. I vissa fall kunde man direkt se att det var Mono som 
var implementerat på fel sätt. Här följer några exempel på detta. 
tryInt16 = 1234; 
Convert.ToString(tryInt16, 8); 
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Denna kod borde enligt specifikationen på MSDN (URL 14) konverteras från short-
värdet 1234 till en sträng med en oktal motsvarighet, d.v.s. ”2322”. Det som händer i 
konverteringen är att 1234 tolkas som ett oktalt värde och blir konverterat till ”668”. 
Denna teori testades genom att ändra värdet på tryInt16 till 1239, eftersom siffran 9 inte 
får förekomma i det oktala talsystemet borde ett fel kastas. Resultatet blev i Mono 673 
och inte ett fel av typen FormatException. Man kommer fram till samma resultat om 
man omvandlar decimaltalet 1241, överskottet från nian, till ett oktalt tal. I och med 
detta har två fel hittats i konverteringen, dels att konvertering inte sker åt rätt håll och 
dels att ingen kontroll sker om tal är inkorrekta. En rapport till bugzilla (URL 13) har 
skickats för båda dessa fel, de har id 25068 och 25071.   
Convert.ToByte("3F3", 16); 

Denna sats skall konvertera strängen “3F3” som är ett hexadecimalt värde till ett mot-
svarande värde av typen byte. Denna konvertering borde leda till ett OverflowException 
eftersom ”3F3” motsvarar ett decimalt värde av 1011 och typen byte endast kan hålla 
värden mellan 0 och 255. När ovanstående kod körs på Mono kastas inget fel utan det 
resulterar i värdet 243. Detta resultat kan räknas fram med 1011-3*256 vilket leder till 
slutsatsen att räknaren börjar om på noll varje gång den når 256. En bugzilla rapport 
(URL 13) har skickats in, den har id 25074.  
short tryInt16 = 1234; 
object obj = Convert.ChangeType(tryInt16, TypeCode.UInt16); 
Console.WriteLine("Value of obj: {0}", obj); 
Console.WriteLine("obj.GetType(): {0}", obj.GetType()); 
 
Output mono: 
Value of obj: 1234 
obj.GetType(): System.Int64 
 
Output Microsoft: 
Value of obj: 1234 
obj.GetType(): System.UInt16 

Resultatet av ovanstående kod borde ha varit samma på Mono som på Microsoft, det 
resulterande objektet skulle ha varit av typen System.Uint16 och inte System.Int64. Vid 
testkörningar där en annan TypeCode använts har liknande fel uppstått (bilaga 6). Detta 
resulterade i en bugzilla rapport (URL 13), den har id 25075. 

Vissa problem uppstod även med följande assertsats. 
AssertEquals("#H11", (decimal)23456.432, Convert.ToDecimal("23456,432")); 

Denna sats resulterade i följande felmeddelande. 
TestToDecimal(MonoTests.System.ConvertTest) "#H11 expected:<23456.432> but 
was:<23456432>" 

Anledningen till detta fel var beroende av de nationella inställningarna. Efter svar från 
e-postlistan framgick det att Mono ännu inte har implementerat stöd för alla nationella 
inställningar. Orsak till problemet var Mono ännu inte klarar av svensk språkkultur som 
skriver flyttal med kommatecken utan använder sig av amerikansk språkkultur, där 
flyttal använder sig av en punkt. Från e-postlistan menade man att hela testet borde 
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köras med en amerikansk språkkultur vilket löstes med följande kod i metoden SetUp. 
Koden gör kulturen på den tråd programmet körs på till amerikansk språkkultur obero-
ende på den språkkultur som finns i operativsystemet. 
Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new CultureInfo ("en-US", false); 

6 Resultat 
Målen med uppsatsen anses uppfyllda eftersom resultatet blev en testklass som perso-
nerna i Mono-projektet godkänt enligt e-postmeddelande från Miguel de Icaza (bilaga 
7). Bilagan visar aven att det resulterande testfallet, ConvertTest, uppfyller kraven för 
hur en tesklass skall skrivas då det numera ingår i Mono-projektets testrutiner. 

7 Slutsats 
Först och främst har vikten av testning framgått. Det är framförallt viktigt att ha omfat-
tande tester när man arbetar i stora projekt där olika personer skriver olika delar av det 
som skall implementeras.  

Man bör skriva sina tester före man skriver sin implementation, det gör det lättare att 
veta när man uppnått planerad funktionalitet. Man bör ha klart för sig vad slutresultatet 
skall bli innan man börjar koda så att konkreta tester kan skrivas som kontrollerar tänkt 
funktionalitet. 

Tester är inte endast bra för att veta när man uppnått önskad funktionalitet utan även för 
att kontrollera att funktionalitet består när man gör förändringar i koden. 

Testning kan verka jobbigt och tidskrävande till en början men det tar inte lång tid 
innan man inser att man i längden kommer att tjäna på att skriva tester.  

NUnit erbjuder ett mycket bra ramverk och en bra miljö att utföra sina tester i. 

E-postlistor är ett utomordentligt hjälpmedel för utvecklare att byta idéer och få hjälp 
med problem så länge man håller sig inom ramen för listans ämnesområde. Det är ett 
utmärkt forum för både nybörjaren och den erfarne. 

Om man skriver sina tester efter det att man skrivit koden till programmet är det utmärkt 
att arbeta i en iterativ process. Det möjliggör enklare felsökning av det test man skriver 
till skillnad från att skriva hela testet först och sedan upptäcka alla fel i det. 

Bugzilla är ett utmärkt system för att rapportera in buggar som upptäcks. Det innehåller 
även smidiga sökfunktioner för att leta reda på redan inrapporterade buggar, dels för att 
kunna leta reda på buggar man är intresserad av och dels för att förhindra att inte samma 
bugg inrapporteras två gånger. 

Slutligen, ingen applikation är för liten för att testas. 
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Bilaga 1 – Klassen System.Convert 
// System.Convert.cs 
// 
// Author: 
//   Derek Holden (dholden@draper.com) 
//   Duncan Mak (duncan@ximian.com) 
// 
// (C) Ximian, Inc.  http://www.ximian.com 
// 
 
// 
// System.Convert class. This was written word for word off the  
// Library specification for System.Convert in the ECMA TC39 TG2  
// and TG3 working documents. The first page of which has a table 
// for all legal conversion scenerios. 
// 
// This header and the one above it can be formatted however, just trying 
// to keep it consistent w/ the existing mcs headers. 
// 
// This Convert class could be written another way, with each type  
// implementing IConvertible and defining their own conversion functions, 
// and this class just calling the type's implementation. Or, they can  
// be defined here and the implementing type can use these functions when  
// defining their IConvertible interface. Byte's ToBoolean() calls  
// Convert.ToBoolean(byte), or Convert.ToBoolean(byte) calls  
// byte.ToBoolean(). The first case is what is done here. 
// 
// See http://lists.ximian.com/archives/public/mono-list/2001-July/000525.html 
// 
// There are also conversion functions that are not defined in 
// the ECMA draft, such as there is no bool ToBoolean(DateTime value),  
// and placing that somewhere won't compile w/ this Convert since the 
// function doesn't exist. However calling that when using Microsoft's 
// System.Convert doesn't produce any compiler errors, it just throws 
// an InvalidCastException at runtime. 
// 
// Whenever a decimal, double, or single is converted to an integer 
// based type, it is even rounded. This uses Math.Round which only  
// has Round(decimal) and Round(double), so in the Convert from  
// single cases the value is passed to Math as a double. This  
// may not be completely necessary. 
// 
// The .NET Framework SDK lists DBNull as a member of this class 
// as 'public static readonly object DBNull;'.  
// 
// It should also be decided if all the cast return values should be 
// returned as unchecked or not. 
// 
// All the XML function comments were auto generated which is why they 
// sound someone redundant. 
// 
// TYPE | BOOL BYTE CHAR DT DEC DBL I16 I32 I64 SBYT SNGL STR UI16 UI32 UI64 
// -----+-------------------------------------------------------------------- 
// BOOL |   X    X           X   X   X   X   X    X    X   X    X    X    X 
// BYTE |   X    X    X      X   X   X   X   X    X    X   X    X    X    X 
// CHAR |        X    X              X   X   X    X        X    X    X    X 
// DT   |                 X                                X 
// DEC  |   X    X           X   X   X   X   X    X    X   X    X    X    X 
// DBL  |   X    X           X   X   X   X   X    X    X   X    X    X    X 
// I16  |   X    X    X      X   X   X   X   X    X    X   X    X    X    X 
// I32  |   X    X    X      X   X   X   X   X    X    X   X    X    X    X 
// I64  |   X    X    X      X   X   X   X   X    X    X   X    X    X    X 
// SBYT |   X    X    X      X   X   X   X   X    X    X   X    X    X    X 
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// SNGL |   X    X           X   X   X   X   X    X    X   X    X    X    X 
// STR  |   X    X    X   X  X   X   X   X   X    X    X   X    X    X    X 
// UI16 |   X    X    X      X   X   X   X   X    X    X   X    X    X    X 
// UI32 |   X    X    X      X   X   X   X   X    X    X   X    X    X    X 
// UI64 |   X    X    X      X   X   X   X   X    X    X   X    X    X    X 
// 
 
using System.Globalization; 
using System.Security.Cryptography; 
using System.Text; 
 
namespace System { 
   
// [CLSCompliant(false)] 
 public sealed class Convert { 
 
  // Fields 
  public static readonly object DBNull; 
  
  private Convert () {} 
 
  // ========== BASE 64 Conversions ========== // 
  // the BASE64 convert methods are using the Base64 converting methods 
  // from System.Security.Cryptography.ToBase64Transform and 
  // System.Security.Cryptography.FromBase64Transform 
  // 
  // should be changed to a stand-alone class Base64Encoder & Base64Decoder 
   
  public static byte[] FromBase64CharArray(char[] inArray, int offset, int  
   length) 
  { 
   if (inArray == null) 
    throw new ArgumentNullException(); 
    
   if ((offset < 0) || (length < 0) || (offset + length >  
    inArray.Length)) 
    throw new ArgumentOutOfRangeException(); 
    
   if (length < 4 || length % 4 != 0) 
    throw new FormatException(); 
     
   byte[] inArr = new System.Text.UTF8Encoding().GetBytes(inArray,  
    offset, length); 
   FromBase64Transform t = new FromBase64Transform(); 
    
   return t.TransformFinalBlock(inArr, 0, inArr.Length); 
  } 
   
  public static byte[] FromBase64String(string s) 
  { 
   if (s == null) 
    throw new ArgumentNullException(); 
    
   char[] inArr = s.ToCharArray(); 
 
   return FromBase64CharArray(inArr, 0, inArr.Length); 
  } 
 
  public static TypeCode GetTypeCode (object value) 
  { 
   if (value == null) 
    return TypeCode.Empty; 
   else  
    return Type.GetTypeCode (value.GetType ()); 
  } 
 
  public static bool IsDBNull (object value) 
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  { 
   TypeCode tc = Type.GetTypeCode (value.GetType ()); 
    
   if (tc == TypeCode.DBNull) 
    return true; 
   else 
    return false; 
  } 
   
  public static int ToBase64CharArray(byte[] inArray, int offsetIn, int  
   length, char[] outArray, int offsetOut) 
  { 
   if (inArray == null || outArray == null) 
    throw new ArgumentNullException(); 
    
   if (offsetIn < 0 || length < 0 || offsetOut < 0 || (offsetIn + length)  
    > inArray.Length) 
 
    throw new ArgumentOutOfRangeException(); 
    
   ToBase64Transform t = new ToBase64Transform(); 
   byte[] outArr = t.TransformFinalBlock(inArray, offsetIn, length); 
    
   char[] cOutArr = new System.Text.ASCIIEncoding().GetChars(outArr); 
    
   if ((offsetOut + cOutArr.Length) > outArray.Length) 
    throw new ArgumentOutOfRangeException(); 
    
   Array.Copy(cOutArr, 0, outArray, offsetOut, cOutArr.Length); 
    
   return cOutArr.Length; 
  } 
   
  public static string ToBase64String(byte[] inArray) 
  { 
   if (inArray == null) 
    throw new ArgumentNullException(); 
 
   return ToBase64String(inArray, 0, inArray.Length); 
  } 
   
  public static string ToBase64String(byte[] inArray, int offset, int length) 
  { 
   if (inArray == null) 
    throw new ArgumentNullException(); 
    
   if (offset < 0 || length < 0 || (offset + length) > inArray.Length) 
    throw new ArgumentOutOfRangeException(); 
    
   // FIXME: change to stand alone Base64 Encoder class 
   ToBase64Transform t = new ToBase64Transform(); 
   byte[] outArr = t.TransformFinalBlock(inArray, offset, length); 
    
   return (new System.Text.ASCIIEncoding().GetString(outArr)); 
  } 
   
  // ========== Boolean Conversions ========== // 
  
  public static bool ToBoolean (bool value)  
  {  
   return value;  
  } 
 
  public static bool ToBoolean (byte value)  
  {  
   return (value != 0);  
  } 
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  public static bool ToBoolean (char value) 
  { 
   throw new InvalidCastException (Locale.GetText ("Can't convert char to  
    bool")); 
  } 
   
  public static bool ToBoolean (DateTime value) 
  { 
   throw new InvalidCastException (Locale.GetText ("Can't convert date to  
    bool")); 
  } 
   
  public static bool ToBoolean (decimal value)  
  {  
   return (value != 0M);  
  } 
 
  public static bool ToBoolean (double value)  
  {  
   return (value != 0);  
  } 
 
  public static bool ToBoolean (float value)  
  {  
   return (value != 0f);  
  } 
 
  public static bool ToBoolean (int value)  
  {  
   return (value != 0);  
  } 
 
  public static bool ToBoolean (long value)  
  {  
   return (value != 0);  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static bool ToBoolean (sbyte value)  
  {  
   return (value != 0);  
  } 
  
  public static bool ToBoolean (short value)  
  {  
   return (value != 0);  
  } 
 
  public static bool ToBoolean (string value)  
  { 
   return Boolean.Parse (value); 
  } 
 
  public static bool ToBoolean (string value, IFormatProvider provider) 
  { 
   return Boolean.Parse (value); // provider is ignored. 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static bool ToBoolean (uint value)  
  {  
   return (value != 0); 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static bool ToBoolean (ulong value)  
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  {  
   return (value != 0);  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static bool ToBoolean (ushort value)  
  {  
   return (value != 0);  
  } 
 
  public static bool ToBoolean (object value) 
  { 
   return ToBoolean (value, null); 
  } 
 
  public static bool ToBoolean (object value, IFormatProvider provider) 
  { 
   if (value == null) 
    return false; 
   return ((IConvertible) value).ToBoolean (provider); 
  } 
 
  // ========== Byte Conversions ========== // 
  
  public static byte ToByte (bool value)  
  {  
   return (byte)(value ? 1 : 0);  
  } 
  
  public static byte ToByte (byte value)  
  {  
   return value;  
  } 
 
  public static byte ToByte (char value)  
  {  
   if (value > Byte.MaxValue) 
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Byte.MaxValue")); 
 
   return (byte)value; 
  } 
 
  public static byte ToByte (DateTime value) 
  { 
   throw new InvalidCastException ("This conversion is not supported."); 
  } 
  
  public static byte ToByte (decimal value) 
  {  
   if (value > Byte.MaxValue || value < Byte.MinValue) 
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Byte.MaxValue or less than  
     Byte.MinValue")); 
    
   // Returned Even-Rounded 
   return (byte)(Math.Round (value)); 
  } 
  
  public static byte ToByte (double value)  
  {  
   if (value > Byte.MaxValue || value < Byte.MinValue) 
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Byte.MaxValue or less than  
     Byte.MinValue")); 
    
   // This and the float version of ToByte are the only ones 
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   // the spec listed as checking for .NaN and Infinity overflow 
   if (Double.IsNaN(value) || Double.IsInfinity(value)) 
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is equal to Double.NaN, Double.PositiveInfinity, or  
     Double.NegativeInfinity")); 
 
   // Returned Even-Rounded 
   return (byte)(Math.Round (value)); 
  } 
 
  public static byte ToByte (float value)  
  {  
   if (value > Byte.MaxValue || value < Byte.MinValue) 
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Byte.MaxValue or less than  
     Byte.Minalue")); 
 
   // This and the double version of ToByte are the only ones 
   // the spec listed as checking for .NaN and Infinity overflow 
   if (Single.IsNaN(value) || Single.IsInfinity(value)) 
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is equal to Single.NaN, Single.PositiveInfinity, or  
     Single.NegativeInfinity")); 
    
   // Returned Even-Rounded, pass it as a double, could have this 
   // method just call Convert.ToByte ( (double)value) 
   return (byte)(Math.Round ( (double)value)); 
  } 
 
  public static byte ToByte (int value)  
  {  
   if (value > Byte.MaxValue || value < Byte.MinValue) 
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Byte.MaxValue or less than  
     Byte.MinValue")); 
    
   return (byte)value;  
  } 
 
  public static byte ToByte (long value)  
  {  
   if (value > Byte.MaxValue || value < Byte.MinValue) 
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Byte.MaxValue or less than  
     Byte.MinValue")); 
    
   return (byte)value; 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static byte ToByte (sbyte value)  
  {  
   if (value < Byte.MinValue) 
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is less than Byte.MinValue")); 
    
   return (byte)value; 
  } 
  
  public static byte ToByte (short value)  
  {  
   if (value > Byte.MaxValue || value < Byte.MinValue) 
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Byte.MaxValue or less than  
     Byte.MinValue")); 
    
   return (byte)value;  



 
 Objektorienterad testning av C#-klasser med hjälp av NUnit-ramverket 

 

 
 

Krister Hansson Högskolan i Trollhättan/Uddevalla  
Andreas Jonsson Institutionen för Informatik och Matematik - 7 - 

  } 
 
  public static byte ToByte (string value)  
  { 
   return Byte.Parse (value); 
  } 
 
  public static byte ToByte (string value, IFormatProvider provider)  
  { 
   return Byte.Parse (value, provider); 
  } 
 
  public static byte ToByte (string value, int fromBase) 
  { 
   return (byte) ConvertFromBase (value, fromBase); 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static byte ToByte (uint value)  
  {  
   if (value > Byte.MaxValue) 
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Byte.MaxValue")); 
 
   return (byte)value; 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static byte ToByte (ulong value)  
  {  
   if (value > Byte.MaxValue) 
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Byte.MaxValue")); 
 
   return (byte)value; 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static byte ToByte (ushort value)  
  {  
   if (value > Byte.MaxValue) 
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Byte.MaxValue")); 
 
   return (byte)value; 
  } 
 
  public static byte ToByte (object value) 
  { 
   return ToByte (value, null); 
  } 
 
  public static byte ToByte (object value, IFormatProvider provider) 
  { 
   if (value == null) 
    return 0; 
   return ((IConvertible) value).ToByte (provider); 
  } 
 
  // ========== Char Conversions ========== // 
 
  public static char ToChar (bool value) 
  { 
   throw new InvalidCastException ("This conversion is not supported."); 
  } 
   
  public static char ToChar (byte value)  
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  {  
   return (char)value; 
  } 
 
  public static char ToChar (char value)  
  {  
   return value; 
  } 
 
  public static char ToChar (DateTime value) 
  { 
   throw new InvalidCastException ("This conversion is not supported."); 
  } 
 
  public static char ToChar (decimal value) 
  { 
   throw new InvalidCastException ("This conversion is not supported."); 
  } 
 
  public static char ToChar (double value) 
  { 
   throw new InvalidCastException ("This conversion is not supported."); 
  } 
   
  public static char ToChar (int value)  
  {  
   if (value > Char.MaxValue || value < Char.MinValue) 
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Char.MaxValue or less than  
     Char.MinValue")); 
    
   return (char)value;  
  } 
 
  public static char ToChar (long value)  
  {  
   if (value > Char.MaxValue || value < Char.MinValue) 
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Char.MaxValue or less than  
     Char.MinValue")); 
    
   return (char)value;  
  } 
 
  public static char ToChar (float value) 
  { 
   throw new InvalidCastException ("This conversion is not supported."); 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static char ToChar (sbyte value)  
  {  
   if (value < Char.MinValue) 
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is less than Char.MinValue")); 
    
   return (char)value;  
  } 
  
  public static char ToChar (short value)  
  {  
   if (value < Char.MinValue) 
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is less than Char.MinValue")); 
    
   return (char)value;  
  } 
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  public static char ToChar (string value)  
  { 
   return Char.Parse (value); 
  } 
 
  public static char ToChar (string value, IFormatProvider provider) 
  { 
   return Char.Parse (value); // provider is ignored. 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static char ToChar (uint value)  
  {  
   if (value > Char.MaxValue) 
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Char.MaxValue")); 
    
   return (char)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static char ToChar (ulong value)  
  {  
   if (value > Char.MaxValue) 
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Char.MaxValue")); 
    
   return (char)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static char ToChar (ushort value)  
  {  
   if (value > Char.MaxValue) 
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Char.MaxValue")); 
    
   return (char)value;  
  } 
 
  public static char ToChar (object value) 
  { 
   return ToChar (value, null); 
  } 
 
  public static char ToChar (object value, IFormatProvider provider) 
  { 
   if (value == null) 
    return (char) 0; 
   return ((IConvertible) value).ToChar (provider); 
  } 
 
  // ========== DateTime Conversions ========== // 
  
  public static DateTime ToDateTime (string value)  
  {  
   return DateTime.Parse (value); 
  } 
  
  public static DateTime ToDateTime (string value, IFormatProvider provider)  
  { 
   return DateTime.Parse (value, provider); 
  } 
 
  public static DateTime ToDateTime (bool value) 
  { 
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   throw new InvalidCastException ("This conversion is not supported."); 
  } 
 
  public static DateTime ToDateTime (byte value) 
  { 
   throw new InvalidCastException ("This conversion is not supported."); 
  } 
 
  public static DateTime ToDateTime (char value) 
  { 
   throw new InvalidCastException ("This conversion is not supported."); 
  } 
 
  public static DateTime ToDateTime (DateTime value) 
  { 
   return value; 
  } 
 
  public static DateTime ToDateTime (decimal value) 
  { 
   throw new InvalidCastException ("This conversion is not supported."); 
  } 
 
  public static DateTime ToDateTime (double value) 
  { 
   throw new InvalidCastException ("This conversion is not supported."); 
  } 
 
  public static DateTime ToDateTime (short value) 
  { 
   throw new InvalidCastException ("This conversion is not supported."); 
  } 
 
  public static DateTime ToDateTime (int value) 
  { 
   throw new InvalidCastException ("This conversion is not supported."); 
  } 
 
  public static DateTime ToDateTime (long value) 
  { 
   throw new InvalidCastException ("This conversion is not supported."); 
  } 
 
  public static DateTime ToDateTime (float value) 
  { 
   throw new InvalidCastException ("This conversion is not supported."); 
  } 
 
  public static DateTime ToDateTime (object value) 
  { 
   return ToDateTime (value, null); 
  } 
 
  public static DateTime ToDateTime (object value, IFormatProvider provider) 
  { 
   if (value == null) 
    return DateTime.MinValue; 
   return ((IConvertible) value).ToDateTime (provider); 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static DateTime ToDateTime (sbyte value) 
  { 
   throw new InvalidCastException ("This conversion is not supported."); 
  } 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static DateTime ToDateTime (ushort value) 
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  { 
   throw new InvalidCastException ("This conversion is not supported."); 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static DateTime ToDateTime (uint value) 
  { 
   throw new InvalidCastException ("This conversion is not supported."); 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static DateTime ToDateTime (ulong value) 
  { 
   throw new InvalidCastException ("This conversion is not supported."); 
  } 
 
  // ========== Decimal Conversions ========== // 
  
  public static decimal ToDecimal (bool value)  
  {  
   return value ? 1 : 0;  
  } 
  
  public static decimal ToDecimal (byte value)  
  {  
   return (decimal)value;  
  } 
 
  public static decimal ToDecimal (char value) 
  { 
   throw new InvalidCastException ("This conversion is not supported."); 
  } 
 
  public static decimal ToDecimal (DateTime value) 
  { 
   throw new InvalidCastException ("This conversion is not supported."); 
  } 
     
  public static decimal ToDecimal (decimal value)  
  {  
   return value;  
  } 
 
  public static decimal ToDecimal (double value)  
  {  
   if (value > (double)Decimal.MaxValue || value <  
    (double)Decimal.MinValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Decimal.MaxValue or less than  
     Decimal.MinValue")); 
 
   return (decimal)value;  
  } 
 
  public static decimal ToDecimal (float value)  
  { 
   return (decimal) Math.Round (value);     
  
  } 
 
  public static decimal ToDecimal (int value)  
  {  
   return (decimal)value;  
  } 
  
  public static decimal ToDecimal (long value)  
  {  
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   return (decimal)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static decimal ToDecimal (sbyte value)  
  {  
   return (decimal)value;  
  } 
  
  public static decimal ToDecimal (short value)  
  {  
   return (decimal)value;  
  } 
 
  public static decimal ToDecimal (string value)  
  { 
   return Decimal.Parse (value); 
  } 
 
  public static decimal ToDecimal (string value, IFormatProvider provider)  
  { 
   return Decimal.Parse (value, provider); 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static decimal ToDecimal (uint value)  
  {  
   return (decimal)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static decimal ToDecimal (ulong value)  
  {  
   return (decimal)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static decimal ToDecimal (ushort value)  
  {  
   return (decimal)value;  
  } 
 
  public static decimal ToDecimal (object value) 
  { 
   return ToDecimal (value, null); 
  } 
 
  public static decimal ToDecimal (object value, IFormatProvider provider) 
  { 
   if (value == null) 
    return new Decimal (0); 
   return ((IConvertible) value).ToDecimal (provider); 
  } 
        
 
  // ========== Double Conversions ========== // 
  
  public static double ToDouble (bool value)  
  {  
   return value ? 1 : 0;  
  } 
  
  public static double ToDouble (byte value)  
  {  
   throw new InvalidCastException ("This conversion is not supported."); 
  } 
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  public static double ToDouble (char value) 
  { 
   throw new InvalidCastException ("This conversion is not supported."); 
  } 
 
  public static double ToDouble (DateTime value) 
  { 
   throw new InvalidCastException ("This conversion is not supported."); 
  } 
  
  public static double ToDouble (decimal value)  
  {  
   return (double)value;  
  } 
 
  public static double ToDouble (double value)  
  {  
   return value;  
  } 
 
  public static double ToDouble (float value)  
  {  
   return (double) Math.Round (value);    
  } 
 
  public static double ToDouble (int value)  
  {  
   return (double)value;  
  } 
  
  public static double ToDouble (long value)  
  {  
   return (double)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static double ToDouble (sbyte value)  
  {  
   return (double)value;  
  } 
  
  public static double ToDouble (short value)  
  {  
   return (double)value;  
  } 
 
  public static double ToDouble (string value)  
  { 
   return Double.Parse (value); 
  } 
 
  public static double ToDouble (string value, IFormatProvider provider)  
  { 
   return Double.Parse (value, provider); 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static double ToDouble (uint value)  
  {  
   return (double)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static double ToDouble (ulong value)  
  {  
   return (double)value;  
  } 
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  [CLSCompliant (false)] 
  public static double ToDouble (ushort value)  
  {  
   return (double)value;  
  } 
 
  public static double ToDouble (object value) 
  { 
   return ToDouble (value, null); 
  } 
 
  public static double ToDouble (object value, IFormatProvider provider) 
  { 
   if (value == null) 
    return 0.0; 
   return ((IConvertible) value).ToDouble (provider); 
  } 
 
  // ========== Int16 Conversions ========== // 
 
  public static short ToInt16 (bool value)  
  {  
   return (short)(value ? 1 : 0);  
  } 
  
  public static short ToInt16 (byte value)  
  {  
   return (short)value;  
  } 
 
  public static short ToInt16 (char value)  
  { 
   if (value > Int16.MaxValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Int16.MaxValue")); 
 
   return (short)value; 
  } 
 
  public static short ToInt16 (DateTime value)  
  { 
   throw new InvalidCastException ("This conversion is not supported."); 
  } 
  
  public static short ToInt16 (decimal value)  
  {  
   if (value > Int16.MaxValue || value < Int16.MinValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Int16.MaxValue or less than  
     Int16.MinValue")); 
    
   // Returned Even-Rounded 
   return (short)(Math.Round (value));    
  } 
 
  public static short ToInt16 (double value)  
  {  
   if (value > Int16.MaxValue || value < Int16.MinValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Int16.MaxValue or less than  
     Int16.MinValue")); 
    
   // Returned Even-Rounded 
   return (short)(Math.Round (value));    
  } 
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  public static short ToInt16 (float value)  
  {  
   if (value > Int16.MaxValue || value < Int16.MinValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Int16.MaxValue or less than 
     Int16.MinValue")); 
    
   // Returned Even-Rounded, use Math.Round pass as a double. 
   return (short)Math.Round ( (double)value); 
  } 
 
  public static short ToInt16 (int value)  
  {  
   if (value > Int16.MaxValue || value < Int16.MinValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Int16.MaxValue or less than 
     Int16.MinValue")); 
 
   return (short)value;  
  } 
  
  public static short ToInt16 (long value)  
  {  
   if (value > Int16.MaxValue || value < Int16.MinValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Int16.MaxValue or less than  
     Int16.MinValue")); 
 
   return (short)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static short ToInt16 (sbyte value)  
  {  
   return (short)value;  
  } 
  
  public static short ToInt16 (short value)  
  {  
   return value;  
  } 
 
  public static short ToInt16 (string value)  
  { 
   return Int16.Parse (value); 
  } 
 
  public static short ToInt16 (string value, IFormatProvider provider)  
  { 
   return Int16.Parse (value, provider); 
  } 
 
   
  public static short ToInt16 (string value, int fromBase) 
  { 
   return (short) ConvertFromBase (value, fromBase); 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static short ToInt16 (uint value)  
  {  
   if (value > Int16.MaxValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Int16.MaxValue")); 
 
   return (short)value;  
  } 
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  [CLSCompliant (false)] 
  public static short ToInt16 (ulong value)  
  {  
   if (value > (ulong)Int16.MaxValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Int16.MaxValue")); 
   return (short)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static short ToInt16 (ushort value)  
  {  
   if (value > Int16.MaxValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Int16.MaxValue")); 
 
   return (short)value;  
  } 
 
  public static short ToInt16 (object value) 
  { 
   return ToInt16 (value, null); 
  } 
 
  public static short ToInt16 (object value, IFormatProvider provider) 
  { 
   if (value == null) 
    return 0; 
   return ((IConvertible) value).ToInt16 (provider); 
  } 
  
  // ========== Int32 Conversions ========== // 
 
  public static int ToInt32 (bool value)  
  {  
   return value ? 1 : 0;  
  } 
  
  public static int ToInt32 (byte value)  
  {  
   return (int)value;  
  } 
 
  public static int ToInt32 (char value)  
  {  
   return (int)value;  
  } 
 
  public static int ToInt32 (DateTime value) 
  { 
   throw new InvalidCastException ("This conversion is not supported."); 
  } 
  
  public static int ToInt32 (decimal value)  
  {  
   if (value > Int32.MaxValue || value < Int32.MinValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Int32.MaxValue or less than  
     Int32.MinValue")); 
 
   // Returned Even-Rounded 
   return (int)(Math.Round (value));    
  } 
 
  public static int ToInt32 (double value)  
  {  
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   if (value > Int32.MaxValue || value < Int32.MinValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Int32.MaxValue or less than  
     Int32.MinValue")); 
    
   // Returned Even-Rounded 
   return (int)(Math.Round (value));    
  } 
  
  public static int ToInt32 (float value)  
  {  
   if (value > Int32.MaxValue || value < Int32.MinValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Int32.MaxValue or less than  
     Int32.MinValue")); 
    
   // Returned Even-Rounded, pass as a double, could just call 
   // Convert.ToInt32 ( (double)value); 
   return (int)(Math.Round ( (double)value)); 
  } 
 
  public static int ToInt32 (int value)  
  {  
   return value;  
  } 
  
  public static int ToInt32 (long value)  
  {  
   if (value > Int32.MaxValue || value < Int32.MinValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Int32.MaxValue or less than  
     Int32.MinValue")); 
 
   return (int)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static int ToInt32 (sbyte value)  
  {  
   return (int)value;  
  } 
  
  public static int ToInt32 (short value)  
  {  
   return (int)value;  
  } 
 
  public static int ToInt32 (string value)  
  { 
   return Int32.Parse (value); 
  } 
 
  public static int ToInt32 (string value, IFormatProvider provider)  
  { 
   return Int32.Parse (value, provider); 
  } 
 
   
  public static int ToInt32 (string value, int fromBase) 
  { 
   return ConvertFromBase (value, fromBase); 
  } 
   
  [CLSCompliant (false)] 
  public static int ToInt32 (uint value)  
  {  
   if (value > Int32.MaxValue)  
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    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Int32.MaxValue")); 
 
   return (int)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static int ToInt32 (ulong value)  
  {  
   if (value > Int32.MaxValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Int32.MaxValue")); 
 
   return (int)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static int ToInt32 (ushort value)  
  {  
   return (int)value;  
  } 
 
  public static int ToInt32 (object value) 
  { 
   return ToInt32 (value, null); 
  } 
 
  public static int ToInt32 (object value, IFormatProvider provider) 
  { 
   if (value == null) 
    return 0; 
   return ((IConvertible) value).ToInt32 (provider); 
  } 
 
  // ========== Int64 Conversions ========== // 
 
  public static long ToInt64 (bool value)  
  {  
   return value ? 1 : 0;  
  } 
  
  public static long ToInt64 (byte value)  
  {  
   return (long)(ulong)value;  
  } 
 
  public static long ToInt64 (char value)  
  {  
   return (long)value;  
  } 
 
  public static long ToInt64 (DateTime value) 
  { 
   throw new InvalidCastException ("This conversion is not supported."); 
  } 
  
  public static long ToInt64 (decimal value)  
  {  
   if (value > Int64.MaxValue || value < Int64.MinValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Int64.MaxValue or less than  
     Int64.MinValue")); 
    
   // Returned Even-Rounded 
   return (long)(Math.Round (value));    
  } 
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  public static long ToInt64 (double value)  
  {  
   if (value > Int64.MaxValue || value < Int64.MinValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Int64.MaxValue or less than  
     Int64.MinValue")); 
    
   // Returned Even-Rounded 
   return (long)(Math.Round (value)); 
  } 
  
  public static long ToInt64 (float value)  
  {  
   if (value > Int64.MaxValue || value < Int64.MinValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Int64.MaxValue or less than  
     Int64.MinValue")); 
    
   // Returned Even-Rounded, pass to Math as a double, could 
   // just call Convert.ToInt64 ( (double)value); 
   return (long)(Math.Round ( (double)value)); 
  } 
 
  public static long ToInt64 (int value)  
  {  
   return (long)value;  
  } 
  
  public static long ToInt64 (long value)  
  {  
   return value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static long ToInt64 (sbyte value)  
  {  
   return (long)value;  
  } 
  
  public static long ToInt64 (short value)  
  {  
   return (long)value;  
  } 
 
  public static long ToInt64 (string value)  
  { 
   return Int64.Parse (value); 
  } 
 
  public static long ToInt64 (string value, IFormatProvider provider)  
  { 
   return Int64.Parse (value, provider); 
  } 
 
  public static long ToInt64 (string value, int fromBase) 
  { 
   if (NotValidBase (fromBase)) 
    throw new ArgumentException ("fromBase is not valid."); 
    
   return (long) ConvertFromBase (value, fromBase); 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static long ToInt64 (uint value)  
  {  
   return (long)(ulong)value;  
  } 
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  [CLSCompliant (false)] 
  public static long ToInt64 (ulong value)  
  {  
   if (value > Int64.MaxValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Int64.MaxValue")); 
 
   return (long)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static long ToInt64 (ushort value)  
  {  
   return (long)(ulong)value;  
  } 
 
  public static long ToInt64 (object value) 
  { 
   return ToInt64 (value, null); 
  } 
 
  public static long ToInt64 (object value, IFormatProvider provider) 
  { 
   if (value == null) 
    return 0; 
   return ((IConvertible) value).ToInt64 (provider); 
  } 
   
  // ========== SByte Conversions ========== // 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static sbyte ToSByte (bool value)  
  {  
   return (sbyte)(value ? 1 : 0);  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static sbyte ToSByte (byte value)  
  {  
   if (value > SByte.MaxValue) 
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than SByte.MaxValue")); 
 
   return (sbyte)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static sbyte ToSByte (char value)  
  {  
   if (value > SByte.MaxValue) 
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than SByte.MaxValue")); 
 
   return (sbyte)value; 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static sbyte ToSByte (DateTime value) 
  { 
   throw new InvalidCastException ("This conversion is not supported."); 
  } 
   
  [CLSCompliant (false)]  
  public static sbyte ToSByte (decimal value)  
  {  
   if (value > SByte.MaxValue || value < SByte.MinValue) 
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    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than SByte.MaxValue or less than  
     SByte.MinValue")); 
    
   // Returned Even-Rounded 
   return (sbyte)(Math.Round (value)); 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static sbyte ToSByte (double value)  
  {  
   if (value > SByte.MaxValue || value < SByte.MinValue) 
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than SByte.MaxValue or less than  
     SByte.MinValue")); 
 
   // Returned Even-Rounded 
   return (sbyte)(Math.Round (value)); 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static sbyte ToSByte (float value)  
  {  
   if (value > SByte.MaxValue || value < SByte.MinValue) 
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than SByte.MaxValue or less than  
     SByte.Minalue")); 
 
   // Returned Even-Rounded, pass as double to Math 
   return (sbyte)(Math.Round ( (double)value)); 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static sbyte ToSByte (int value)  
  {  
   if (value > SByte.MaxValue || value < SByte.MinValue) 
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than SByte.MaxValue or less than  
     SByte.MinValue")); 
    
   return (sbyte)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static sbyte ToSByte (long value)  
  {  
   if (value > SByte.MaxValue || value < SByte.MinValue) 
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than SByte.MaxValue or less than  
     SByte.MinValue")); 
    
   return (sbyte)value; 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static sbyte ToSByte (sbyte value)  
  {  
   return value; 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static sbyte ToSByte (short value)  
  {  
   if (value > SByte.MaxValue || value < SByte.MinValue) 
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than SByte.MaxValue or less than  
     SByte.MinValue")); 
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   return (sbyte)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static sbyte ToSByte (string value)  
  { 
   return SByte.Parse (value); 
  } 
   
  [CLSCompliant (false)] 
  public static sbyte ToSByte (string value, IFormatProvider provider)  
  { 
   return SByte.Parse (value, provider); 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static sbyte ToSByte (string value, int fromBase) 
  { 
   return (sbyte) ConvertFromBase (value, fromBase); 
  } 
   
  [CLSCompliant (false)] 
  public static sbyte ToSByte (uint value)  
  {  
   if (value > SByte.MaxValue) 
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than SByte.MaxValue")); 
 
   return (sbyte)value; 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static sbyte ToSByte (ulong value)  
  {  
   if (value > (ulong)SByte.MaxValue) 
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than SByte.MaxValue")); 
 
   return (sbyte)value; 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static sbyte ToSByte (ushort value)  
  {  
   if (value > SByte.MaxValue) 
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than SByte.MaxValue")); 
 
   return (sbyte)value; 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static sbyte ToSByte (object value) 
  { 
   return ToSByte (value, null); 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static sbyte ToSByte (object value, IFormatProvider provider) 
  { 
   if (value == null) 
    return 0; 
   return ((IConvertible) value).ToSByte (provider); 
  } 
 
  // ========== Single Conversions ========== // 
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  public static float ToSingle (bool value)  
  {  
   return value ? 1 : 0;  
  } 
  
  public static float ToSingle (byte value)  
  {  
   return (float)value;  
  } 
 
  public static float ToSingle (Char value) 
  { 
   throw new InvalidCastException ("This conversion is not supported."); 
  } 
 
  public static float ToSingle (DateTime value) 
  { 
   throw new InvalidCastException ("This conversion is not supported."); 
  } 
  
  public static float ToSingle (decimal value)  
  {  
   return (float)value;  
  } 
 
  public static float ToSingle (double value)  
  {  
   if (value > Single.MaxValue || value < Single.MinValue) 
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than Single.MaxValue or less than  
     Single.MinValue")); 
 
   return (float)value;  
  } 
  
  public static float ToSingle (float value)  
  {  
   return value;  
  } 
 
  public static float ToSingle (int value)  
  {  
   return (float)value;  
  } 
  
  public static float ToSingle (long value)  
  {  
   return (float)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static float ToSingle (sbyte value)  
  {  
   return (float)value;  
  } 
  
  public static float ToSingle (short value)  
  {  
   return (float)value;  
  } 
 
  public static float ToSingle (string value)  
  { 
   return Single.Parse (value); 
  } 
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  public static float ToSingle (string value, IFormatProvider provider)  
  { 
   return Single.Parse (value, provider); 
  }         
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static float ToSingle (uint value)  
  {  
   return (float)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static float ToSingle (ulong value)  
  {  
   return (float)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static float ToSingle (ushort value)  
  {  
   return (float)value;  
  } 
 
  public static float ToSingle (object value) 
  { 
   return ToSingle (value, null); 
  } 
 
//  [CLSCompliant (false)] 
  public static float ToSingle (object value, IFormatProvider provider) 
  { 
   if (value == null) 
    return 0; 
   return ((IConvertible) value).ToSingle (provider); 
  } 
 
  // ========== String Conversions ========== // 
  
  public static string ToString (bool value)  
  {  
   return value.ToString ();  
  } 
 
  public static string ToString (bool value, IFormatProvider provider) 
  { 
   return value.ToString (); // the same as ToString (bool). 
  } 
  
  public static string ToString (byte value)  
  {  
   return value.ToString ();  
  } 
  
  public static string ToString (byte value, IFormatProvider provider)  
  { 
   return value.ToString (provider);  
  } 
 
  public static string ToString (byte value, int toBase) 
  { 
   if (NotValidBase (toBase)) 
    throw new ArgumentException ("toBase is not valid."); 
    
   return ConvertToBase ((int) value, toBase); 
  } 
 
  public static string ToString (char value)  
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  {  
   return value.ToString ();  
  } 
 
  public static string ToString (char value, IFormatProvider provider) 
  { 
   return value.ToString (); // the same as ToString (char) 
  } 
 
  public static string ToString (DateTime value)  
  {  
   return value.ToString ();  
  } 
 
  public static string ToString (DateTime value, IFormatProvider provider)  
  {  
   return value.ToString (provider);  
  } 
 
  public static string ToString (decimal value)  
  { 
   return value.ToString (); 
  } 
 
  public static string ToString (decimal value, IFormatProvider provider)  
  {  
   return value.ToString (provider);  
  } 
  
  public static string ToString (double value)  
  {  
   return value.ToString ();  
  } 
 
  public static string ToString (double value, IFormatProvider provider)  
  {  
   return value.ToString (provider); 
  } 
  
  public static string ToString (float value)  
  {  
   return value.ToString ();  
  } 
 
  public static string ToString (float value, IFormatProvider provider)  
  {  
   return value.ToString (provider);  
  } 
 
  public static string ToString (int value)  
  {  
   return value.ToString ();  
  } 
 
  public static string ToString (int value, int fromBase) 
  { 
   int retVal = ConvertFromBase (value.ToString (), fromBase); 
   return retVal.ToString (); 
  } 
 
  public static string ToString (int value, IFormatProvider provider)  
  {  
   return value.ToString (provider);  
  } 
  
  public static string ToString (long value)  
  {  
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   return value.ToString ();  
  } 
 
  public static string ToString (long value, int fromBase) 
  { 
   return (ConvertFromBase (value.ToString (), fromBase)).ToString (); 
  } 
 
  public static string ToString (long value, IFormatProvider provider)  
  {  
   return value.ToString (provider);  
  } 
 
  public static string ToString (object value) 
  { 
   return ToString (value, null); 
  }   
 
  public static string ToString (object value, IFormatProvider provider) 
  { 
   if (value is IConvertible) 
    return ((IConvertible) value).ToString (provider); 
   else if (value != null) 
    return value.ToString (); 
   return String.Empty; 
  }     
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static string ToString (sbyte value)  
  {  
   return value.ToString ();  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)]     
  public static string ToString (sbyte value, IFormatProvider provider)  
  {  
   return value.ToString (provider);  
  } 
  
  public static string ToString (short value)  
  {  
   return value.ToString ();  
  } 
 
  public static string ToString (short value, int fromBase) 
  { 
   return (ConvertFromBase (value.ToString (), fromBase)).ToString (); 
  } 
 
  public static string ToString (short value, IFormatProvider provider)  
  {  
   return value.ToString (provider);  
  } 
 
  public static string ToString (string value)  
  { 
   return value; 
  } 
 
  public static string ToString (string value, IFormatProvider provider) 
  { 
   return value; // provider is ignored. 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static string ToString (uint value)  
  {  
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   return value.ToString ();  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static string ToString (uint value, IFormatProvider provider)  
  {  
   return value.ToString (provider);  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static string ToString (ulong value)  
  {  
   return value.ToString ();  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static string ToString (ulong value, IFormatProvider provider)  
  {  
   return value.ToString (provider);  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static string ToString (ushort value)  
  {  
   return value.ToString ();  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static string ToString (ushort value, IFormatProvider provider)  
  {  
   return value.ToString (provider);  
  } 
   
  // ========== UInt16 Conversions ========== // 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ushort ToUInt16 (bool value)  
  {  
   return (ushort)(value ? 1 : 0);  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ushort ToUInt16 (byte value)  
  {  
   return (ushort)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ushort ToUInt16 (char value)  
  {  
   return (ushort)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ushort ToUInt16 (DateTime value) 
  { 
   throw new InvalidCastException ("This conversion is not supported."); 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ushort ToUInt16 (decimal value)  
  {  
   if (value > UInt16.MaxValue || value < UInt16.MinValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than UInt16.MaxValue or less than  
     UInt16.MinValue")); 
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   // Returned Even-Rounded 
   return (ushort)(Math.Round (value));    
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ushort ToUInt16 (double value)  
  {  
   if (value > UInt16.MaxValue || value < UInt16.MinValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than UInt16.MaxValue or less than  
     UInt16.MinValue")); 
    
   // Returned Even-Rounded 
   return (ushort)(Math.Round (value)); 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ushort ToUInt16 (float value)  
  {  
   if (value > UInt16.MaxValue || value < UInt16.MinValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than UInt16.MaxValue or less than  
     UInt16.MinValue")); 
    
   // Returned Even-Rounded, pass as double to Math 
   return (ushort)(Math.Round ( (double)value)); 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ushort ToUInt16 (int value)  
  {  
   if (value > UInt16.MaxValue || value < UInt16.MinValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than UInt16.MaxValue or less than  
     UInt16.MinValue")); 
 
   return (ushort)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ushort ToUInt16 (long value)  
  {  
   if (value > UInt16.MaxValue || value < UInt16.MinValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than UInt16.MaxValue or less than  
     UInt16.MinValue")); 
 
   return (ushort)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ushort ToUInt16 (sbyte value)  
  {  
   if (value < UInt16.MinValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is less than UInt16.MinValue")); 
 
   return (ushort)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ushort ToUInt16 (short value)  
  {  
   if (value < UInt16.MinValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is less than UInt16.MinValue")); 
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   return (ushort)value;  
  } 
   
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ushort ToUInt16 (string value)  
  { 
   return UInt16.Parse (value); 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ushort ToUInt16 (string value, IFormatProvider provider)  
  { 
   return UInt16.Parse (value, provider); 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ushort ToUInt16 (string value, int fromBase)  
  { 
   return (ushort) ConvertFromBase (value, fromBase); 
  }  
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ushort ToUInt16 (uint value)  
  {  
   if (value > UInt16.MaxValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than UInt16.MaxValue")); 
 
   return (ushort)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ushort ToUInt16 (ulong value)  
  {  
   if (value > (ulong)UInt16.MaxValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than UInt16.MaxValue")); 
 
   return (ushort)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ushort ToUInt16 (ushort value)  
  {  
   return value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ushort ToUInt16 (object value) 
  { 
   return ToUInt16 (value, null); 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ushort ToUInt16 (object value, IFormatProvider provider) 
  { 
   if (value == null) 
    return 0; 
   return ((IConvertible) value).ToUInt16 (provider); 
  } 
 
  // ========== UInt32 Conversions ========== // 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static uint ToUInt32 (bool value)  
  {  
   return (uint)(value ? 1 : 0);  
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  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static uint ToUInt32 (byte value)  
  {  
   return (uint)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static uint ToUInt32 (char value)  
  {  
   return (uint)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static uint ToUInt32 (DateTime value) 
  { 
   throw new InvalidCastException ("This conversion is not supported."); 
  } 
   
  [CLSCompliant (false)] 
  public static uint ToUInt32 (decimal value)  
  {  
   if (value > UInt32.MaxValue || value < UInt32.MinValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than UInt32.MaxValue or less than  
     UInt32.MinValue")); 
    
   // Returned Even-Rounded 
   return (uint)(Math.Round (value));    
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static uint ToUInt32 (double value)  
  {  
   if (value > UInt32.MaxValue || value < UInt32.MinValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than UInt32.MaxValue or less than  
     UInt32.MinValue")); 
    
   // Returned Even-Rounded 
   return (uint)(Math.Round (value));    
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static uint ToUInt32 (float value)  
  {  
   if (value > UInt32.MaxValue || value < UInt32.MinValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than UInt32.MaxValue or less than  
     UInt32.MinValue")); 
    
   // Returned Even-Rounded, pass as double to Math 
   return (uint)(Math.Round ( (double)value)); 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static uint ToUInt32 (int value)  
  {  
   if (value < UInt32.MinValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is less than UInt32.MinValue")); 
 
   return (uint)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
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  public static uint ToUInt32 (long value)  
  {  
   if (value > UInt32.MaxValue || value < UInt32.MinValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than UInt32.MaxValue or less than  
     UInt32.MinValue")); 
 
   return (uint)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static uint ToUInt32 (sbyte value)  
  {  
   if (value < UInt32.MinValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is less than UInt32.MinValue")); 
 
   return (uint)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static uint ToUInt32 (short value)  
  {  
   if (value < UInt32.MinValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is less than UInt32.MinValue")); 
 
   return (uint)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static uint ToUInt32 (string value)  
  { 
   return UInt32.Parse (value); 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static uint ToUInt32 (string value, IFormatProvider provider)  
  { 
   return UInt32.Parse (value, provider); 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static uint ToUInt32 (string value, int fromBase) 
  { 
   return (uint) ConvertFromBase (value, fromBase); 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static uint ToUInt32 (uint value)  
  {  
   return value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static uint ToUInt32 (ulong value)  
  {  
   if (value > UInt32.MaxValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than UInt32.MaxValue")); 
 
   return (uint)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static uint ToUInt32 (ushort value)  
  {  
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   return (uint)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static uint ToUInt32 (object value) 
  { 
   return ToUInt32 (value, null); 
  }   
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static uint ToUInt32 (object value, IFormatProvider provider) 
  { 
   if (value == null) 
    return 0; 
   return ((IConvertible) value).ToUInt32 (provider); 
  }   
   
 
  // ========== UInt64 Conversions ========== // 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ulong ToUInt64 (bool value)  
  {  
   return (ulong)(value ? 1 : 0);  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ulong ToUInt64 (byte value)  
  {  
   return (ulong)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ulong ToUInt64 (char value)  
  {  
   return (ulong)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ulong ToUInt64 (DateTime value) 
  { 
   throw new InvalidCastException ("The conversion is not supported."); 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ulong ToUInt64 (decimal value)  
  {  
   if (value > UInt64.MaxValue || value < UInt64.MinValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than UInt64.MaxValue or less than  
     UInt64.MinValue")); 
    
   // Returned Even-Rounded 
   return (ulong)(Math.Round (value));    
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ulong ToUInt64 (double value)  
  {  
   if (value > UInt64.MaxValue || value < UInt64.MinValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than UInt64.MaxValue or less than  
     UInt64.MinValue")); 
    
   // Returned Even-Rounded 
   return (ulong)(Math.Round (value));    
  } 
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  [CLSCompliant (false)]  
  public static ulong ToUInt64 (float value)  
  {  
   if (value > UInt64.MaxValue || value < UInt64.MinValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is greater than UInt64.MaxValue or less than  
     UInt64.MinValue")); 
    
   // Returned Even-Rounded, pass as a double to Math 
   return (ulong)(Math.Round ( (double)value)); 
  } 
   
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ulong ToUInt64 (int value)  
  {  
   if (value < (int)UInt64.MinValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is less than UInt64.MinValue")); 
 
   return (ulong)value;  
  } 
   
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ulong ToUInt64 (long value)  
  {  
   if (value < (long)UInt64.MinValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is less than UInt64.MinValue")); 
 
   return (ulong)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ulong ToUInt64 (sbyte value)  
  {  
   if (value < (sbyte)UInt64.MinValue)  
    throw new OverflowException 
    ("Value is less than UInt64.MinValue"); 
 
   return (ulong)value;  
  } 
   
  [CLSCompliant (false)]  
  public static ulong ToUInt64 (short value)  
  {  
   if (value < (short)UInt64.MinValue)  
    throw new OverflowException (Locale.GetText ( 
     "Value is less than UInt64.MinValue")); 
 
   return (ulong)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ulong ToUInt64 (string value)  
  { 
   return UInt64.Parse (value); 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ulong ToUInt64 (string value, IFormatProvider provider)  
  { 
   return UInt64.Parse (value, provider); 
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ulong ToUInt64 (string value, int fromBase) 
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  { 
   return (ulong) ConvertFromBase (value, fromBase); 
  }            
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ulong ToUInt64 (uint value)  
  {  
   return (ulong)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ulong ToUInt64 (ulong value)  
  {  
   return value;  
  } 
   
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ulong ToUInt64 (ushort value)  
  {  
   return (ulong)value;  
  } 
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ulong ToUInt64 (object value) 
  { 
   return ToUInt64 (value, null); 
  }   
 
  [CLSCompliant (false)] 
  public static ulong ToUInt64 (object value, IFormatProvider provider) 
  { 
   if (value == null) 
    return 0; 
   return ((IConvertible) value).ToUInt64 (provider); 
  }   
   
 
  // ========== Conversion / Helper Functions ========== // 
 
  public static object ChangeType (object value, Type conversionType) 
  { 
   CultureInfo ci = CultureInfo.CurrentCulture; 
   NumberFormatInfo number = ci.NumberFormat; 
   return ToType (value, conversionType, number); 
  } 
   
  public static object ChangeType (object value, TypeCode typeCode) 
  { 
   CultureInfo ci = CultureInfo.CurrentCulture; 
   Type conversionType = conversionTable [(int)typeCode]; 
   NumberFormatInfo number = ci.NumberFormat; 
   return ToType (value, conversionType, number); 
  } 
 
  public static object ChangeType (object value, Type conversionType,  
   IFormatProvider provider) 
  { 
   return ToType (value, conversionType, provider); 
  } 
   
  public static object ChangeType (object value, TypeCode typeCode,  
   IFormatProvider provider) 
  { 
   Type conversionType = conversionTable [(int)typeCode]; 
   return ToType (value, conversionType, provider); 
  } 
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  private static bool NotValidBase (int value) 
  { 
   if ((value == 2) || (value == 8) || 
      (value == 10) || (value == 16)) 
    return false; 
    
   return true; 
  } 
 
  private static int ConvertFromBase (string value, int fromBase) 
  { 
   if (NotValidBase (fromBase)) 
    throw new ArgumentException ("fromBase is not valid."); 
    
   int result = 0; 
 
   foreach (char c in value) { 
    if (Char.IsLetter (c)) 
     result = (fromBase) * result + c - 'a' + 10; 
    else 
     result = (fromBase) * result + c - '0'; 
   } 
   return result; 
  } 
 
  private static string ConvertToBase (int value, int toBase) 
  { 
   StringBuilder sb = new StringBuilder (); 
   BuildConvertedString (sb, value, toBase); 
   return sb.ToString (); 
  } 
 
  internal static void BuildConvertedString (StringBuilder sb, int value, int  
   toBase) 
  { 
   int divided = value / toBase; 
   int reminder = value % toBase;   
 
   if (divided > 0) 
    BuildConvertedString (sb, divided, toBase); 
   
   if (reminder >= 10) 
    sb.Append ((char) (reminder + 'a' - 10)); 
   else 
    sb.Append ((char) (reminder + '0')); 
  } 
                // Lookup table for the conversion ToType method. Order 
  // is important! Used by ToType for comparing the target 
  // type, and uses hardcoded array indexes. 
  private static Type[] conversionTable = { 
   // Valid ICovnertible Types 
   typeof (Boolean),  //  0 TypeCode.Boolean 
   typeof (Byte),     //  1 TypeCode.Byte 
   typeof (Char),     //  2 TypeCode.Char 
   typeof (DateTime), //  3 TypeCode.DateTime 
   typeof (Decimal),  //  4 TypeCode.Decimal 
   typeof (Double),   //  5 TypeCode.Double 
   typeof (Int16),    //  6 TypeCode.Int16 
   typeof (Int32),    //  7 TypeCode.Int32 
   typeof (Int64),    //  8 TypeCode.Int64 
   typeof (SByte),    //  9 TypeCode.Sbyte 
   typeof (Single),   // 10 TypeCode.Single 
   typeof (String),   // 11 TypeCode.String 
   typeof (UInt16),   // 12 TypeCode.UInt16 
   typeof (UInt32),   // 13 TypeCode.UInt32 
   typeof (UInt64),   // 14 TypeCode.UInt64 
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   // Invalid IConvertible Interface Types 
   typeof (Object)    // 15 TypeCode.Object 
  }; 
 
  // Function to convert an object to another type and return 
  // it as an object. In place for the core data types to use 
  // when implementing IConvertible. Uses hardcoded indexes in  
  // the conversionTypes array, so if modify carefully. 
  internal static object ToType (object value, Type conversionType,  
            IFormatProvider provider)  
  { 
   if (value == null) 
    throw new ArgumentException (Locale.GetText ( 
     "Invalid conversion from null value")); 
 
   if (value is IConvertible) { 
    IConvertible convertValue = (IConvertible)value; 
 
    if (conversionType == conversionTable[0]) { 
     // 0 TypeCode.Boolean 
     return (object)(convertValue.ToBoolean (provider)); 
 
    } else if (conversionType == conversionTable[1]) { 
     // 1 TypeCode.Byte 
     return (object)(convertValue.ToByte (provider)); 
     
    } else if (conversionType == conversionTable[2]) { 
     // 2 TypeCode.Char 
     return (object)(convertValue.ToChar (provider)); 
     
    } else if (conversionType == conversionTable[3]) { 
     // 3 TypeCode.DateTime 
     return (object)(convertValue.ToDateTime (provider)); 
     
    } else if (conversionType == conversionTable[4]) { 
     // 4 TypeCode.Decimal 
     return (object)(convertValue.ToDecimal (provider)); 
     
    } else if (conversionType == conversionTable[5]) { 
     // 5 TypeCode.Double 
     return (object)(convertValue.ToDouble (provider)); 
 
    } else if (conversionType == conversionTable[6]) { 
     // 6 TypeCode.Int16 
     return (object)(convertValue.ToInt16 (provider)); 
     
    } else if (conversionType == conversionTable[7]) { 
     // 7 TypeCode.Int32 
     return (object)(convertValue.ToInt32 (provider)); 
     
    } else if (conversionType == conversionTable[8]) { 
     // 8 TypeCode.Int64 
     return (object)(convertValue.ToInt64 (provider)); 
     
    } else if (conversionType == conversionTable[9]) { 
     // 9 TypeCode.Sbyte 
     return (object)(convertValue.ToSByte (provider)); 
     
    } else if (conversionType == conversionTable[10]) { 
     // 10 TypeCode.Single 
     return (object)(convertValue.ToSingle (provider)); 
     
    } else if (conversionType == conversionTable[11]) { 
     // 11 TypeCode.String 
     return (object)(convertValue.ToString (provider)); 
     
    } else if (conversionType == conversionTable[12]) {   
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     // 12 TypeCode.UInt16 
     return (object)(convertValue.ToUInt16 (provider)); 
     
    } else if (conversionType == conversionTable[13]) { 
     // 13 TypeCode.UInt32 
     return (object)(convertValue.ToUInt32 (provider)); 
     
    } else if (conversionType == conversionTable[14]) { 
     // 14 TypeCode.UInt64 
     return (object)(convertValue.ToUInt64 (provider)); 
 
    } else if (conversionType == conversionTable[15]) { 
     // 15 TypeCode.Object 
     return (object)(value); 
 
    } else  {    
     // Not in the conversion table 
     throw new InvalidCastException (Locale.GetText ( 
      "Unknown target conversion type")); 
    } 
   } else { 
    // Value is not IConvertible 
    throw new ArgumentException (Locale.GetText ( 
     "Value is not a convertible object: "+  
     value.GetType().ToString()+" to  
     "+conversionType.ToString())); 
   } 
  } 
 } 
} 
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Bilaga 2 – Testklassen Monotests.System.Convert 
// TestConvert.cs - NUnit Test Cases for System.Convert class 
// 
// Krister Hansson (ds99krha@thn.htu.se) 
// Andreas Jonsson (ds99anjn@thn.htu.se) 
//  
// (C) Krister Hansson & Andreas Jonsson 
//  
 
using NUnit.Framework; 
using System; 
using System.Globalization; 
 
namespace MonoTests.System 
{ 
 public class ConvertTest : TestCase 
 { 
  public ConvertTest() : base ("MonoTests.System.ConvertTest testsuite") {} 
  public ConvertTest(string name) : base(name) {} 
 
  // Deklarationer av de variabler som kommer att användas under testningen 
  bool boolTrue; 
  bool boolFalse; 
  byte tryByte; 
  char tryChar; 
  DateTime tryDT; 
  decimal tryDec; 
  double tryDbl; 
  short tryInt16; 
  int tryInt32; 
  long tryInt64; 
  object tryObj; 
  sbyte trySByte; 
  float tryFloat; 
  string falseString; 
  string trueString; 
  string nullString; 
  string tryStr; 
  ushort tryUI16; 
  uint tryUI32; 
  ulong tryUI64; 
  CultureInfo ci; 
   
  // Metoden anropas före varje testmetod. Används för att initiera de  
  // variabler som förekommer i alla testmetoder. 
  protected override void SetUp() { 
   boolTrue = true; 
   boolFalse = false; 
   tryByte = 0; 
   tryChar = 'a'; 
   tryDT = new DateTime(2002,1,1); 
   tryDec = 1234.2345m; 
   tryDbl = 0; 
   tryInt16 = 1234; 
   tryInt32 = 12345; 
   tryInt64 = 123456789012; 
   tryObj = new Object(); 
   trySByte = 123; 
   tryFloat = 1234.2345f; 
   falseString = "false"; 
   trueString = "true"; 
   nullString = "null"; 
   tryStr = "foobar"; 
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   tryUI16 = 34567; 
   tryUI32 = 567891234; 
   tryUI64 = 0; 
   ci = new CultureInfo("sv-SE"); 
   ci.NumberFormat.NumberDecimalDigits = 3; 
  } 
 
  // Metoden anropas efter varje testmetod. Används för att återställa 
  // variabler som eventuellt har blivit ändrade under testmetoder. Vi har  
  // inte använt oss av denna metod men eftersom vi ärver från TestCase måste  
  // metoden finnas med. 
  protected override void TearDown() {} 
 
  // Metoden sköter om testningen i klassen. Den kör test på alla metoder som  
  // börjar metodnamnet med Test och returnerar detta till ramverket. 
  public static ITest Suite { 
   get {  
    return new TestSuite(typeof(ConvertTest));  
   } 
  } 
 
  public void TestChangeType() { 
   // Följande fyra satser kontrollerar konvertering av  
   // Convert.ChangeType(object, Type) 
 
   // Kontrollerar att ChangeType korrekt konverterar ett objekt av typen  
   // short till ett objekt med motsvarande värde som är av typen int  
   AssertEquals("#A01", (short)12345, Convert.ChangeType(tryInt32, 
    typeof(short))); 
 
   // Kontrollerar att ChangeType korrekt konverterar ett objekt av typen  
   // int till ett objekt med motsvarande värde som är av typen char  
   AssertEquals("#A02", 'A', Convert.ChangeType(65, typeof(char))); 
 
   // Kontrollerar att ChangeType korrekt konverterar ett objekt av typen  
   // char till ett objekt med motsvarande värde som är av typen int 
   AssertEquals("#A03", 66, Convert.ChangeType('B', typeof(int))); 
 
   // Kontrollerar att ChangeType korrekt konverterar ett objekt av typen  
   // int till ett objekt med motsvarande värde som är av typen ulong 
   AssertEquals("#A04", ((ulong)12345), Convert.ChangeType(tryInt32,  
    typeof(ulong))); 
 
   // Följande fyra satser kontrollerar konvertering av  
   // Convert.ChangeType(object, TypeCode) 
 
   // Kontrollerar att ChangeType korrekt konverterar ett objekt av typen  
   // decimal till ett objekt med motsvarande värde som är av typen  
   // boolean 
   AssertEquals("#A05", true, Convert.ChangeType(tryDec, 
    TypeCode.Boolean)); 
 
   // Kontrollerar att ChangeType korrekt konverterar ett objekt av typen  
   // string till ett objekt med motsvarande värde som är av typen char 
   AssertEquals("#A06", 'f', Convert.ChangeType("f", TypeCode.Char)); 
 
   // Kontrollerar att ChangeType korrekt konverterar ett objekt av typen  
   // long till ett objekt med motsvarande värde som är av typen decimal 
   AssertEquals("#A07", (decimal)123456789012, 
    Convert.ChangeType(tryInt64, TypeCode.Decimal)); 
 
   // Kontrollerar att ChangeType korrekt konverterar ett objekt av typen  
   // ushort till ett objekt med motsvarande värde som är av typen int 
   AssertEquals("#A08", (int)34567, Convert.ChangeType(tryUI16,  
    TypeCode.Int32)); 
 
   // Följande fem satser kontrollerar konvertering av  
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   // Convert.ChangeType(object, Type, IFormatProvider) 
 
   // Kontrollerar att ChangeType korrekt konverterar ett objekt av typen  
   // double till ett objekt med motsvarande värde som är av typen uint 
   AssertEquals("#A09", (double)567891234, Convert.ChangeType(tryUI32, 
    typeof(double), ci)); 
 
   // Kontrollerar att ChangeType korrekt konverterar ett objekt av typen  
   // byte till ett objekt med motsvarande värde som är av typen ushort 
   AssertEquals("#A10", (ushort)0, Convert.ChangeType(tryByte,  
    typeof(ushort), ci)); 
 
   // Kontrollerar att ChangeType korrekt konverterar ett objekt av typen  
   // uint till ett objekt med motsvarande värde som är av typen decimal 
   AssertEquals("#A11", (decimal)567891234, Convert.ChangeType(tryUI32, 
    typeof(decimal), ci)); 
 
   // Kontrollerar att ChangeType korrekt konverterar ett objekt av typen  
   // short till ett objekt med motsvarande värde som är av typen float 
   AssertEquals("#A12", (Single)1234, Convert.ChangeType(tryInt16,  
    typeof(float), ci)); 
 
   // Kontrollerar att ChangeType returnerar ett nullvärde då både värdet  
   // för det som skall konverteras samt vad det skall konverteras till  
   // är null 
   AssertEquals("#A13", null, Convert.ChangeType(null, null, ci)); 
 
   // Följande fem satser kontrollerar konvertering av  
   // Convert.ChangeType(object, TypeCode, IFormatProvider) 
 
   // Kontrollerar att ChangeType korrekt konverterar ett objekt av typen  
   // byte till ett objekt med motsvarande värde som är av typen decimal 
   AssertEquals("#A14", (decimal)0, Convert.ChangeType(tryByte,  
    TypeCode.Decimal, ci)); 
 
   // Kontrollerar att ChangeType korrekt konverterar ett objekt av typen  
   // char till ett objekt med motsvarande värde som är av typen string 
   AssertEquals("#A15", "f", Convert.ChangeType('f', TypeCode.String, 
    ci)); 
 
   // Kontrollerar att ChangeType korrekt konverterar ett objekt av typen  
   // int till ett objekt med motsvarande värde som är av typen char 
   AssertEquals("#A16", 'D', Convert.ChangeType(68, TypeCode.Char, ci)); 
 
   // Kontrollerar att ChangeType korrekt konverterar ett objekt av typen  
   // ushort till ett objekt med motsvarande värde som är av typen long 
   AssertEquals("#A17", (long)34567, Convert.ChangeType(tryUI16,  
    TypeCode.Int64, ci)); 
 
   // Kontrollerar att ChangeType returnerar ett nullvärde då objektet  
   // som skall konverters innehåller ett nullvärde samt att TypeCode är  
   // TypeCode.Empty 
   AssertEquals("#A18", null, Convert.ChangeType(null, TypeCode.Empty,  
    ci)); 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett fel av typen  
   // InvalidCastException kastas då konvertering av en boolean till en  
   // char sker. Det finns inget passande värde på char för att passa en  
   // boolean, därför stöds inte denna typ av omvandling. Fail() är en  
   // metod som används för debuggning, den kastar ett fel om inte  
   // testfallet gör det. Detta leder till att assert-satsen inte kommer  
   // få ett korrekt undantag och det den antar skall vara lika kommer  
   // inte att vara det. 
   try { 
    Convert.ChangeType(boolTrue, typeof(char)); 
    Fail(); 
   } 
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   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#A19", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett fel av typen  
   // InvalidCastException kastas då konvertering av en char till en  
   // DateTime sker. Inga passande värden finns i DateTime för att  
   // representera en char. 
   try { 
    Convert.ChangeType(tryChar, typeof(DateTime)); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#A20", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett fel av typen  
   // InvalidCastException kastas då man försöker konvertera ett objekt  
   // som inte stöder konvertering 
   try { 
    Convert.ChangeType(ci, TypeCode.String); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#A21", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett fel av typen  
   // ArgumentNullException kastas då man försöker konvertera ett objekt  
   // och typen man skall konvertera till är null 
   try { 
    Convert.ChangeType(tryInt32, null); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#A22", typeof(ArgumentNullException),  
     e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett fel av typen  
   // OverflowException kastas då man försöker konvertera tryUI32 som  
   // håller värdet 567891234 till en byte. Byte kan endast hålla värden  
   // I intervallet 0-255. OverflowExeption är ett undantag som alltid  
   // uppstår om man försöker konvertera ett tal till en typ som inte  
   // klarar av att hålla det värdet 
   try { 
    Convert.ChangeType(tryUI32, TypeCode.Byte, ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#A25", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
  } 
  
  public void TestGetTypeCode() { 
   // Samtliga sattser nedan kontrollerar att rätt TypeCode returneras  
   // för den typ av objekt som följt med som inparameter till metoden. 
   AssertEquals("#B01", TypeCode.String, Convert.GetTypeCode(tryStr)); 
   AssertEquals("#B02", TypeCode.UInt16, Convert.GetTypeCode(tryUI16)); 
   AssertEquals("#B03", TypeCode.UInt32, Convert.GetTypeCode(tryUI32)); 
   AssertEquals("#B04", TypeCode.UInt64, Convert.GetTypeCode(tryUI64)); 
   AssertEquals("#B05", TypeCode.Double, Convert.GetTypeCode(tryDbl)); 
   AssertEquals("#B06", TypeCode.Int16, Convert.GetTypeCode(tryInt16)); 
   AssertEquals("#B07", TypeCode.Int64, Convert.GetTypeCode(tryInt64)); 
   AssertEquals("#B08", TypeCode.Object, Convert.GetTypeCode(tryObj)); 
   AssertEquals("#B09", TypeCode.SByte, Convert.GetTypeCode(trySByte)); 
   AssertEquals("#B10", TypeCode.Single, Convert.GetTypeCode(tryFloat)); 
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   AssertEquals("#B11", TypeCode.Byte, Convert.GetTypeCode(tryByte)); 
   AssertEquals("#B12", TypeCode.Char, Convert.GetTypeCode(tryChar)); 
   AssertEquals("#B13", TypeCode.DateTime, Convert.GetTypeCode(tryDT)); 
   AssertEquals("#B14", TypeCode.Decimal, Convert.GetTypeCode(tryDec)); 
   AssertEquals("#B15", TypeCode.Int32, Convert.GetTypeCode(tryInt32)); 
   AssertEquals("#B16", TypeCode.Boolean, Convert.GetTypeCode(boolTrue)); 
  } 
 
  public void TestIsDBNull() { 
   // Kontrollerar att metoden IsDBNull returnerar false då variabeln  
   // tryInt32, som är av typen int, skickas med som parameter till  
   // metoden. 
   AssertEquals("#C01", false, Convert.IsDBNull(tryInt32)); 
 
   // Kontrollerar att metoden IsDBNull returnerar true då parametern  
   // till metoden är DBNull. 
   AssertEquals("#C02", true, Convert.IsDBNull(Convert.DBNull)); 
 
   // Kontrollerar att metoden IsDBNull returnerar false då variabeln  
   // boolTrue, som är av typen int, skickas med som parameter till  
   // metoden. 
   AssertEquals("#C03", false, Convert.IsDBNull(boolTrue)); 
 
   // Kontrollerar att metoden IsDBNull returnerar false då variabeln  
   // tryChar, som är av typen int, skickas med som parameter till  
   // metoden. 
   AssertEquals("#C04", false, Convert.IsDBNull(tryChar)); 
 
   // Kontrollerar att metoden IsDBNull returnerar false då variabeln  
   // tryFloat, som är av typen int, skickas med som parameter till  
   // metoden. 
  } 
 
  public void TestChangeType() { 
   // Kontrollerar att ToBoolean korrekt konverterar ett värde av typen  
   // bool till typen bool. Ingen egentlig konvertering utförs.  
   AssertEquals("#D01", true, Convert.ToBoolean(boolTrue)); 
 
   // Kontrollerar att ToBoolean korrekt konverterar en byte till en  
   // bool. ToBoolean returnerar sant så länge byte inte är noll. 
   AssertEquals("#D02", false, Convert.ToBoolean(tryByte)); 
 
   // Kontrollerar att ToBoolean korrekt konverterar ett värde av typen  
   // decimal till typen bool. ToBoolean returnerar sant så länge decimal  
   // inte är noll. 
   AssertEquals("#D03", true, Convert.ToBoolean(tryDec)); 
 
   // Kontrollerar att ToBoolean korrekt konverterar ett värde av typen  
   // double till typen bool. ToBoolean returnerar sant så länge double  
   // inte är noll. 
   AssertEquals("#D04", false, Convert.ToBoolean(tryDbl)); 
 
   // Kontrollerar att ToBoolean korrekt konverterar ett värde av typen  
   // short till typen bool. ToBoolean returnerar sant så länge short  
   // inte är noll. 
   AssertEquals("#D05", true, Convert.ToBoolean(tryInt16)); 
 
   // Kontrollerar att ToBoolean korrekt konverterar ett värde av typen  
   // int till typen bool. ToBoolean returnerar sant så länge int inte är  
   // noll. 
   AssertEquals("#D06", true, Convert.ToBoolean(tryInt32)); 
 
   // Kontrollerar att ToBoolean korrekt konverterar ett värde av typen  
   // long till typen bool. ToBoolean returnerar sant så länge long inte  
   // är noll. 
   AssertEquals("#D07", true, Convert.ToBoolean(tryInt64)); 
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   // Kontrollerar att ToBoolean korrekt konverterar ett värde av typen  
   // object till typen bool. Returnerar falskt om värdet är en  
   // nullreferens eller sant eller falskt beroende på resultatet av  
   // åberopandet av Iconvertible.ToBolean för den typ som använts som  
   // inparameter 
   AssertEquals("#D08", false, Convert.ToBoolean(tryObj)); 
 
   // Kontrollerar om ToBoolean korrekt konverterar ett värde av typen  
   // sbyte till typen bool. ToBoolean returnerar falskt så länge sbyte  
   // inte är noll.  
   AssertEquals("#D09", true, Convert.ToBoolean(trySByte)); 
 
   // Kontrollerar om ToBoolean korrekt konverterar ett värde av typen 
   // float till typen bool. ToBoolean returnerar falskt så länge float  
   // inte är noll. 
   AssertEquals("#D10", true, Convert.ToBoolean(tryFloat)); 
 
   // Kontrollerar om ToBoolean korrekt konverterar ett värde av typen  
   // string till typen bool. ToBoolean returnerar sant om strängen är av  
   // typen TrueString, alltså innehåller strängen ”True”. 
   AssertEquals("#D11", true, Convert.ToBoolean(trueString)); 
 
   // Kontrollerar om ToBoolean korrekt konverterar ett värde av typen  
   // string till typen bool. ToBoolean returnerar falskt om strängen är  
   // av typen FalseString, alltså innehåller strängen ”False”. 
   AssertEquals("#D12", false, Convert.ToBoolean(falseString)); 
 
   // Kontrollerar om ToBoolean korrekt konverterar ett värde av typen  
   // ushort till typen bool. ToBoolean returnerar falskt så länge ushort  
   // inte är noll. 
   AssertEquals("#D13", true, Convert.ToBoolean(tryUI16)); 
 
   // Kontrollerar om ToBoolean korrekt konverterar ett värde av typen  
   // uint till typen bool. ToBoolean returnerar falskt så länge uint  
   // inte är noll. 
   AssertEquals("#D14", true, Convert.ToBoolean(tryUI32)); 
 
   // Kontrollerar om ToBoolean korrekt konverterar ett värde av typen  
   // ulong till typen bool. ToBoolean returnerar falskt så länge ulong  
   // inte är noll. 
   AssertEquals("#D15", false, Convert.ToBoolean(tryUI64)); 
 
   // Kontrollerar att ToBoolean korrekt konverterar ett värde av typen  
   // object till typen bool. Returnerar falskt om värdet är en  
   // nullreferens eller sant eller falskt beroende på resultatet av  
   // åberopandet av Iconvertible.ToBolean för den typ som använts som  
   // inparameter 
   AssertEquals("#D16", false, Convert.ToBoolean(tryObj, ci)); 
 
   // Kontrollerar om ToBoolean korrekt konverterar ett värde av typen  
   // string till typen bool. ToBoolean returnerar sant om strängen är av  
   // typen TrueString, alltså innehåller strängen ”True”. 
   AssertEquals("#D17", true, Convert.ToBoolean(trueString, ci)); 
 
   // Kontrollerar om ToBoolean korrekt konverterar ett värde av typen  
   // string till typen bool. ToBoolean returnerar falskt om strängen är  
   // av typen FalseString, alltså innehåller strängen ”False”. 
   AssertEquals("#D18", false, Convert.ToBoolean(falseString, ci)); 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett fel av typen  
   // InvalidCastException kastas då man försöker utföra en konvertering  
   // av en typ som inte stöder konvertering. Konvertering stöds inte då  
   // det inte finns någon meningsfullt värde på char för att  
   // representera en boolean 
   try { 
    Convert.ToBoolean(tryChar); 
    Fail(); 
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   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#D20", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett fel av typen 
   // InvalidCastException kastas då man försöker utföra en konvertering  
   // av en typ som inte stöder konvertering. Konvertering stöds inte då  
   // det inte finns någon meningsfullt värde på char för att  
   // representera en boolean 
   try { 
    Convert.ToBoolean(tryDT); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#D21", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett fel av typen FormatException  
   // kastas då man försöker konvertera en sträng som inte innehåller  
   // TrueString eller FalseString. 
   try { 
    Convert.ToBoolean(tryStr); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#D22", typeof(FormatException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett fel av typen FormatException  
   // kastas då man försöker konvertera en sträng som är ”null”. 
   try { 
    Convert.ToBoolean(nullString); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#D23", typeof(FormatException), e.GetType()); 
   } 
  } 
 
  public void TestToByte() { 
    
   // Kontrollerar att ett boolvärde som är True konverteras till en byte  
   // med värde 1 
   AssertEquals("#E01", (byte)1, Convert.ToByte(boolTrue)); 
 
   // Kontrollerar att ett boolvärde som är False konverteras till en  
   // byte med värde 0 (noll) 
   AssertEquals("#E02", (byte)0, Convert.ToByte(boolFalse)); 
    
   // Kontrollerar att ett bytevärde returneras som det är, ingen  
   // konvertering behöver utföras. 
   AssertEquals("#E03", tryByte, Convert.ToByte(tryByte)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen char konverteras till ett 
   // likvärdigt bytevärde. 
   AssertEquals("#E04", (byte)114, Convert.ToByte('r')); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen decimal konverteras till ett 
   // likvärdigt bytevärde. 
   AssertEquals("#E05", (byte)201, Convert.ToByte((decimal)200.6)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen double konverteras till ett 
   // likvärdigt bytevärde. 
   AssertEquals("#E06", (byte)125, Convert.ToByte((double)125.4)); 
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   // Kontrollerar att ett värde av typen short konverteras till ett 
   // likvärdigt bytevärde. 
   AssertEquals("#E07", (byte)255, Convert.ToByte((short)255)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen int konverteras till ett 
   // likvärdigt bytevärde. 
   AssertEquals("#E08", (byte)254, Convert.ToByte((int)254)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen long konverteras till ett 
   // likvärdigt bytevärde. 
   AssertEquals("#E09", (byte)34, Convert.ToByte((long)34)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen bool konverteras till ett 
   // likvärdigt bytevärde. I detta fallet är bool True och då returneras 
   // 1.    
   AssertEquals("#E10", (byte)1, Convert.ToByte((object)boolTrue)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen float konverteras till ett 
   // likvärdigt bytevärde. 
   AssertEquals("#E11", (byte)123, Convert.ToByte((float)123.49f)); 
 
   // Kontrollerar att en sträng med värdet 57 konverteras till ett 
   // likvärdigt bytevärde. 
   AssertEquals("#E12", (byte)57, Convert.ToByte("57")); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen ushort konverteras till ett 
   // likvärdigt bytevärde. 
   AssertEquals("#E13", (byte)75, Convert.ToByte((ushort)75)); 
    
   // Kontrollerar att ett värde av typen uint konverteras till ett 
   // likvärdigt bytevärde. 
   AssertEquals("#E14", (byte)184, Convert.ToByte((uint)184)); 
    
   // Kontrollerar att ett värde av typen ulong konverteras till ett 
   // likvärdigt bytevärde. 
   AssertEquals("#E15", (byte)241, Convert.ToByte((ulong)241)); 
    
   // Kontrollerar att ett värde av typen sbyte konverteras till ett 
   // likvärdigt bytevärde. 
   AssertEquals("#E16", (byte)123, Convert.ToByte(trySByte)); 
 
   // Kontrollerar att en sträng med värdet 27 i binär form konverteras 
   // till ett likvärdigt bytevärde. 
   AssertEquals("#E17", (byte)27, Convert.ToByte("011011", 2)); 
 
   // Kontrollerar att en sträng med värdet 15 i oktal form konverteras 
   // till ett likvärdigt bytevärde. 
   AssertEquals("#E18", (byte)13, Convert.ToByte("15", 8)); 
 
   // Kontrollerar att en sträng med värdet 27 i decimal form konverteras 
   // till ett likvärdigt bytevärde. 
   AssertEquals("#E19", (byte)27, Convert.ToByte("27", 10)); 
    
   // Kontrollerar att en sträng med värdet FA i hexadecimal form  
   // konverteras till ett likvärdigt bytevärde. 
   AssertEquals("#E20", (byte)250, Convert.ToByte("FA", 16)); 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera ett värde som är större än maxvärdet för 
   // byte. 
   try { 
    Convert.ToByte('\u03A9'); // sign of Omega on Win2k 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#E25", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
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   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastExceptions 
   // kastas då man försöker konvertera ett värde av typen DateTime till 
   // en byte.    
   try { 
    Convert.ToByte(tryDT); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#D26", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera ett värde av typen decimal som är större 
   // än maxvärdet för byte. 
   try { 
    Convert.ToByte((decimal)22000); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#E27", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera ett värde av typen double som är större 
   // än maxvärdet för byte. 
   try { 
    Convert.ToByte((double)255.5); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#E28", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera ett värde av typen short som är mindre 
   // än minvärdet för byte. 
   try { 
    Convert.ToByte(-tryInt16); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#E29", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera ett värde av typen int som är mindre 
   // än minvärdet för byte. 
   try { 
    Convert.ToByte((int)-256); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#E30", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera ett värde av typen long som är större  
   // än maxvärdet för byte. 
   try { 
    Convert.ToByte(tryInt64); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#E31", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
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   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera ett objekt som inte implementerar 
   // IConvertible. 
   try { 
    Convert.ToByte((object)ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#E32", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera ett värde av typen sbyte som är mindre 
   // än minvärdet för byte. 
   try { 
    Convert.ToByte((sbyte)-1); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#E33", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera ett värde av typen float som är mindre 
   // än minvärdet för byte. 
   try { 
    Convert.ToByte((float)-0.6f);   
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#E34", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen FormatException kastas 
   // då man försöker konvertera en sträng med ett felaktigt värde till 
   // en byte. 
   try { 
    Convert.ToByte("1a1");   
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#E35", typeof(FormatException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera en sträng med ett värde som är större än 
   // maxvärdet för byte. 
   try { 
    Convert.ToByte("457");   
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#E36", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera ett värde av typen ushort som är större 
   // än maxvärdet för byte. 
   try { 
    Convert.ToByte((ushort)30000); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#E37", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
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   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera ett värde av typen uint som är större 
   // än maxvärdet för byte. 
   try { 
    Convert.ToByte((uint)300); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#E38", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera ett värde av typen ulong som är större 
   // än maxvärdet för byte. 
   try { 
    Convert.ToByte((ulong)987654321321); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#E39", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen ArgumentException kastas 
   // då man försöker konvertera en sträng med ett binärt värde och man 
   // har skickat med fel typ av värde för det binära talsystemet. I 
   // detta fallet en 3:a istället för en 2:a. 
   try { 
    Convert.ToByte("10010111", 3); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#E40", typeof(ArgumentException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera en sträng med ett hexadecimalt värde som 
   // blir större än maxvärdet för byte. 
   try { 
    Convert.ToByte("3F3", 16); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#E41", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
  } 
 
  public void TestToChar(){ 
   tryByte = 58; 
    
   // Kontrollerar att ett värde av typen byte konverteras till ett 
   // likvärdigt charvärde. 
   AssertEquals("#F01", ':', Convert.ToChar(tryByte)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen char konverteras returnerar ett 
   // charvärde. Ingen konvertering utförs. 
   AssertEquals("#F02", 'a', Convert.ToChar(tryChar)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen short konverteras till ett 
   // likvärdigt charvärde. 
   AssertEquals("#F03", 'A', Convert.ToChar((short)65)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen int konverteras till ett 
   // likvärdigt charvärde. 
   AssertEquals("#F04", 'x', Convert.ToChar((int)120)); 
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   // Kontrollerar att ett värde av typen long konverteras till ett 
   // likvärdigt charvärde. 
   AssertEquals("#F05", '"', Convert.ToChar((long)34)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen sbyte konverteras till ett 
   // likvärdigt charvärde. 
   AssertEquals("#F06", '-', Convert.ToChar((sbyte)45)); 
 
   // Kontrollerar att en sträng med värdet @ konverteras till ett 
   // likvärdigt charvärde. 
   AssertEquals("#F07", '@', Convert.ToChar("@")); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen ushort konverteras till ett 
   // likvärdigt charvärde. 
   AssertEquals("#F08", 'K', Convert.ToChar((ushort)75)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen uint konverteras till ett 
   // likvärdigt charvärde. 
   AssertEquals("#F09", '=', Convert.ToChar((uint)61)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen ulong konverteras till ett 
   // likvärdigt charvärde. 
   AssertEquals("#F10", 'È', Convert.ToChar((ulong)200)); 
 
   // Kontrollerar att ett objekt tillsammans med kulturspecifik  
   // information konverteras till ett likvärdigt charvärde. 
   AssertEquals("#F11", '{', Convert.ToChar((object)trySByte, ci)); 
 
   // Kontrollerar att en del av en sträng tillsammans med kulturspecifik 
   // information konverteras till ett likvärdigt charvärde. 
   AssertEquals("#F12", 'o', Convert.ToChar(tryStr.Substring(1,1), ci)); 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera en bool till en char eftersom 
   // denna konvertering ej stöds.  
   try { 
    Convert.ToChar(boolTrue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#F20", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera en DateTime till en char eftersom 
   // denna konvertering ej stöds.  
   try { 
    Convert.ToChar(tryDT); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#F21", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera en decimal till en char eftersom 
   // denna konvertering ej stöds. 
   try { 
    Convert.ToChar(tryDec); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#F22", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
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   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera en double till en char eftersom 
   // denna konvertering ej stöds. 
   try { 
    Convert.ToChar(tryDbl); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#F23", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera en short till en char då värdet är 
   // mindre än minvärdet för typen char. 
   try { 
    Convert.ToChar((short)-1); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#F24", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera en int till en char då värdet är  
   // mindre än minvärdet för typen char. 
   try { 
    Convert.ToChar(Int32.MinValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#F25", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera en int till en char då värdet är  
   // större än maxvärdet för typen char. 
   try { 
    Convert.ToChar(Int32.MaxValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#F26", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera en long till en char då värdet är 
   // större än maxvärdet för typen char. 
   try { 
    Convert.ToChar(tryInt64); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#F27", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
  
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera en long till en char då värdet är 
   // mindre än minvärdet för typen char. 
   try { 
    Convert.ToChar((long)-123); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#F28", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
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   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera ett objekt till en char då värdet 
   // inte implementerar IConvertible. 
   try { 
    Convert.ToChar(ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#F29", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera en sbyte till en char då värdet är 
   // mindre än minvärdet för typen char. 
   try { 
    Convert.ToChar(-trySByte); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#F30", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera en float till en char eftersom 
   // denna konvertering ej stöds. 
   try { 
    Convert.ToChar(tryFloat); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#F31", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen FormatException kastas 
   // då man försöker konvertera en felaktig sträng till en char. 
   try { 
    Convert.ToChar("foo"); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#F32", typeof(FormatException), e.GetType()); 
   } 
     
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen ArgumentNullException 
   // kastas då man försöker konvertera ett nullvärde till en char. 
   try { 
    Convert.ToChar(null); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#F33", typeof(ArgumentNullException),  
     e.GetType()); 
   } 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera ett objekt som inte implementerar 
   // Iconvertible till en char. 
   try { 
    Convert.ToChar(new Exception(), ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#F34", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
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   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen ArgumentNullException 
   // kastas då man försöker konvertera ett nullvärde till en char. 
   try { 
    Convert.ToChar(null, ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#F35", typeof(ArgumentNullException),  
     e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen FormatException kastas 
   // då man försöker konvertera en felaktig sträng till en char. 
   try { 
    Convert.ToChar("", ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#F36", typeof(FormatException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen FormatException kastas 
   // då man försöker konvertera en felaktig sträng till en char. 
   try { 
    Convert.ToChar(tryStr, ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#F37", typeof(FormatException), e.GetType()); 
   } 
  } 
 
  public void TestToDateTime() { 
   string dateString = "2002-01-01"; 
    
   // Kontrollerar att ett värde av typen DateTime returnerar ett  
   // likvärdigt värde av typen DateTime. Ingen konvertering utförs. 
   AssertEquals("#G01", tryDT, Convert.ToDateTime(tryDT)); 
    
   // Kontrollerar att en sträng med datum konverteras korrekt till ett 
   // likvärdigt värde av typen DateTime. 
   AssertEquals("#G02", tryDT, Convert.ToDateTime(dateString)); 
 
   // Kontrollerar att en sträng med datum samt kulturspecifik  
   // information konverteras korrekt till ett likvärdigt värde av typen 
   // DateTime. 
   AssertEquals("#G03", tryDT, Convert.ToDateTime(dateString, ci)); 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera en bool till en DateTime eftersom 
   // denna konvertering ej stöds. 
   try { 
    Convert.ToDateTime(boolTrue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#G10", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera en byte till en DateTime eftersom 
   // denna konvertering ej stöds. 
   try { 
    Convert.ToDateTime(tryByte); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
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    AssertEquals("#G11", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera en char till en DateTime eftersom 
   // denna konvertering ej stöds. 
   try { 
    Convert.ToDateTime(tryChar); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#G12", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera en decimal till en DateTime 
   // eftersom denna konvertering ej stöds. 
   try { 
    Convert.ToDateTime(tryDec); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#G13", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera en double till en DateTime 
   // eftersom denna konvertering ej stöds. 
   try { 
    Convert.ToDateTime(tryDbl); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#G14", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
  
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera en short till en DateTime  
   // eftersom denna konvertering ej stöds. 
   try { 
    Convert.ToDateTime(tryInt16); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#G15", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera en int till en DateTime  
   // eftersom denna konvertering ej stöds. 
   try { 
    Convert.ToDateTime(tryInt32); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#G16", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera en long till en DateTime  
   // eftersom denna konvertering ej stöds. 
   try { 
    Convert.ToDateTime(tryInt64); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#G17", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
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   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera ett object till en DateTime 
   // eftersom denna konvertering ej stöds. 
   try { 
    Convert.ToDateTime(ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#G18", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera en sbyte till en DateTime  
   // eftersom denna konvertering ej stöds. 
   try { 
    Convert.ToDateTime(trySByte); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#G19", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera en float till en DateTime  
   // eftersom denna konvertering ej stöds. 
   try { 
    Convert.ToDateTime(tryFloat); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#G20", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen FormatException  
   // kastas då man försöker konvertera en sträng med ett inkorrekt 
   // formaterat datum till en DateTime.  
   try { 
    Convert.ToDateTime("20a2-01-01"); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#G21", typeof(FormatException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen   
   // ArgumentOutOfRangeException kastas då man försöker konvertera en 
   // sträng med för långt datum till en DateTime. 
   try { 
    Convert.ToDateTime("20002-25-01"); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#G22", typeof(ArgumentOutOfRangeException), 
     e.GetType()); 
   }  
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera en ushort till en DateTime 
   // eftersom denna konvertering ej stöds. 
   try { 
    Convert.ToDateTime(tryUI16); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#G23", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 



 
 Objektorienterad testning av C#-klasser med hjälp av NUnit-ramverket 

 

 
 

Krister Hansson Högskolan i Trollhättan/Uddevalla  
Andreas Jonsson Institutionen för Informatik och Matematik - 18 - 

   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera en uint till en DateTime  
   // eftersom denna konvertering ej stöds. 
   try { 
    Convert.ToDateTime(tryUI32); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#G24", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera en ulong till en DateTime  
   // eftersom denna konvertering ej stöds. 
   try { 
    Convert.ToDateTime(tryUI64); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#G25", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera ett objekt som inte implementerar 
   // IConvertible tillsammans med kulturspecifik till en DateTime. 
   try { 
    Convert.ToDateTime(ci, ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#G26", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera en felaktig sträng tillsammans 
   // med kulturspecifik information till en DateTime. 
   try { 
    Convert.ToDateTime("20a2-01-01", ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#G27", typeof(FormatException), e.GetType()); 
   } 
  } 
 
  public void TestToDecimal() { 
    
   // Kontrollerar att ett värde av typen bool konverteras till ett 
   // likvärdigt decimalvärde. 
   AssertEquals("#H01", (decimal)1, Convert.ToDecimal(boolTrue)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen bool konverteras till ett 
   // likvärdigt decimalvärde. 
   AssertEquals("#H02", (decimal)0, Convert.ToDecimal(boolFalse)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen byte konverteras till ett 
   // likvärdigt decimalvärde. 
   AssertEquals("#H03", (decimal)tryByte, Convert.ToDecimal(tryByte)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen decimal returneras när man 
   // skickar in ett decimalvärde. Ingen konvertering utförs alltså. 
   AssertEquals("#H04", tryDec, Convert.ToDecimal(tryDec)); 
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   // Kontrollerar att ett värde av typen double konverteras till ett 
   // likvärdigt decimalvärde. 
   AssertEquals("#H05", (decimal)tryDbl, Convert.ToDecimal(tryDbl)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen short konverteras till ett 
   // likvärdigt decimalvärde. 
   AssertEquals("#H06", (decimal)tryInt16, Convert.ToDecimal(tryInt16)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen int konverteras till ett 
   // likvärdigt decimalvärde. 
   AssertEquals("#H07", (decimal)tryInt32, Convert.ToDecimal(tryInt32)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen long konverteras till ett 
   // likvärdigt decimalvärde. 
   AssertEquals("#H08", (decimal)tryInt64, Convert.ToDecimal(tryInt64)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen sbyte konverteras till ett 
   // likvärdigt decimalvärde. 
   AssertEquals("#H09", (decimal)trySByte, Convert.ToDecimal(trySByte)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen float konverteras till ett 
   // likvärdigt decimalvärde. 
   AssertEquals("#H10", (decimal)tryFloat, Convert.ToDecimal(tryFloat)); 
 
   // Kontrollerar att en sträng med värdet 23456,432 konverteras till 
   // ett likvärdigt decimalvärde. 
   AssertEquals("#H11", (decimal)23456.432,   
     Convert.ToDecimal("23456,432")); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen ushort konverteras till ett 
   // likvärdigt decimalvärde. 
   AssertEquals("#H12", (decimal)tryUI16, Convert.ToDecimal(tryUI16)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen uint konverteras till ett 
   // likvärdigt decimalvärde. 
   AssertEquals("#H13", (decimal)tryUI32, Convert.ToDecimal(tryUI32)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen ulong konverteras till ett 
   // likvärdigt decimalvärde. 
   AssertEquals("#H14", (decimal)tryUI64, Convert.ToDecimal(tryUI64)); 
 
   // Kontrollerar att en sträng tillsammans med kulturspecifik  
   // information konverteras till ett likvärdigt decimalvärde. 
   AssertEquals("#H15", (decimal)63784, Convert.ToDecimal("63784", ci)); 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera en char till en decimal eftersom 
   // denna konvertering ej stöds. 
   try { 
    Convert.ToDecimal(tryChar); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#H20", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera en DateTime till en decimal 
   // eftersom denna konvertering ej stöds. 
   try { 
    Convert.ToDecimal(tryDT); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#H21", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
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   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException 
   // kastas då man försöker konvertera en double till en decimal  
   // där värdet är större än maxvärdet för decimal. 
   try { 
    Convert.ToDecimal(double.MaxValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#H22", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException 
   // kastas då man försöker konvertera en double till en decimal  
   // där värdet är mindre än minvärdet för decimal. 
   try { 
    Convert.ToDecimal(double.MinValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#H23", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera ett object till en decimal 
   // då objektets värde inte implementerar IConvertible. 
   try { 
    Convert.ToDecimal(ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#H24", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen FormatException  
   // kastas då man försöker konvertera en sträng till en decimal där 
   // strängens värde är felaktigt formaterat. 
   try { 
    Convert.ToDecimal(tryStr); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#H25", typeof(FormatException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException 
   // kastas då man försöker konvertera en sträng vars värde är större än 
   // maxvärdet för decimal. 
   try { 
    string maxDec = decimal.MaxValue.ToString(); 
    maxDec = maxDec + "1";   
  
    Convert.ToDecimal(maxDec); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#H26", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera ett object och kulturspecifik 
   // information till en decimal men då objektet inte implementerar 
   // Iconvertible. 
   try { 
    Convert.ToDecimal(ci, ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
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    AssertEquals("#H27", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException 
   // kastas då man försöker konvertera en sträng tillsammans med  
   // kulturspecifik information till en decimal men då strängen är 
   // felaktigt formaterad. 
   try { 
    Convert.ToDecimal(tryStr, ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#H28", typeof(FormatException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException 
   // kastas då man försöker konvertera en sträng tillsammans med  
   // kulturspecifik information till en decimal men då strängens värde 
   // är större än maxvärdet för decimal. 
   try { 
    string maxDec = decimal.MaxValue.ToString(); 
    maxDec = maxDec + "1"; 
    Convert.ToDecimal(maxDec, ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#H29", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
  } 
   
  public void TestToDouble() { 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen bool konverteras till ett 
   // likvärdigt doublevärde. 
   AssertEquals("#I01", (double)1, Convert.ToDouble(boolTrue)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen bool konverteras till ett 
   // likvärdigt doublevärde. 
   AssertEquals("#I02", (double)0, Convert.ToDouble(boolFalse)); 
    
   // Kontrollerar att ett värde av typen byte konverteras till ett 
   // likvärdigt doublevärde. 
   AssertEquals("#I03", (double)tryByte, Convert.ToDouble(tryByte)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen returneras då man skickar in 
   // ett doublevärde. Ingen konvertering utförs alltså. 
   AssertEquals("#I04", tryDbl, Convert.ToDouble(tryDbl)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen decimal konverteras till ett 
   // likvärdigt doublevärde. 
   AssertEquals("#I05", (double)tryDec, Convert.ToDouble(tryDec)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen short konverteras till ett 
   // likvärdigt doublevärde. 
   AssertEquals("#I06", (double)tryInt16, Convert.ToDouble(tryInt16)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen int konverteras till ett 
   // likvärdigt doublevärde. 
   AssertEquals("#I07", (double)tryInt32, Convert.ToDouble(tryInt32)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen long konverteras till ett 
   // likvärdigt doublevärde. 
   AssertEquals("#I08", (double)tryInt64, Convert.ToDouble(tryInt64)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen sbyte konverteras till ett 
   // likvärdigt doublevärde. 
   AssertEquals("#I09", (double)trySByte, Convert.ToDouble(trySByte)); 
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   // Kontrollerar att ett värde av typen float konverteras till ett 
   // likvärdigt doublevärde. 
   AssertEquals("#I10", (double)tryFloat, Convert.ToDouble(tryFloat)); 
 
   // Kontrollerar att en sträng med värdet 23456,432 konverteras till 
   // ett likvärdigt doublevärde. 
   AssertEquals("#I11", (double)23456.432,   
    Convert.ToDouble("23456,432")); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen ushort konverteras till ett 
   // likvärdigt doublevärde. 
   AssertEquals("#I12", (double)tryUI16, Convert.ToDouble(tryUI16)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen uint konverteras till ett 
   // likvärdigt doublevärde. 
   AssertEquals("#I13", (double)tryUI32, Convert.ToDouble(tryUI32)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen ulong konverteras till ett 
   // likvärdigt doublevärde. 
   AssertEquals("#I14", (double)tryUI64, Convert.ToDouble(tryUI64)); 
 
   // Kontrollerar att en sträng tillsammans med kulturspecifik  
   // information konverteras till ett likvärdigt doublevärde. 
   AssertEquals("#H15", (double)63784, Convert.ToDouble("63784", ci)); 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera en char till en double eftersom 
   // denna konvertering ej stöds. 
   try { 
    Convert.ToDouble(tryChar); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#I20", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera en DateTime till en double 
   // eftersom denna konvertering ej stöds. 
   try { 
    Convert.ToDouble(tryDT); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#I21", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera ett object till en double där 
   // objektet inte implementerar IConvertible. 
   try { 
    Convert.ToDouble(ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#I22", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen FormatException kastas 
   // då man försöker konvertera en sträng med felaktigt värde till en 
   // double. 
   try { 
    Convert.ToDouble(tryStr); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#I23", typeof(FormatException), e.GetType()); 
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   } 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera en sträng till en double då strängens 
   // värde är större än maxvärdet för double. 
   try { 
    string maxDec = double.MaxValue.ToString(); 
    maxDec = maxDec + "1";   
  
    Convert.ToDouble(maxDec); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#I24", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera ett object tillsammans med 
   // kulturspecifik information till en double men där objektet inte 
   // implementerar Iconvertible. 
   try { 
    Convert.ToDouble(ci, ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#I25", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen FormatException kastas 
   // då man försöker konvertera en sträng tillsammans med kulturspecifik 
   // information till en double men där strängen är felaktigt  
   // formaterad. 
   try { 
    Convert.ToDouble(tryStr, ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#I26", typeof(FormatException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera en sträng tillsammans med kulturspecifik 
   // information till en double men där strängens värde är större än 
   // maxvärdet för double. 
   try { 
    string maxDec = double.MaxValue.ToString(); 
    maxDec = maxDec + "1"; 
    Convert.ToDouble(maxDec, ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#I27", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastExceptio 
   // kastas då man försöker konvertera ett object tillsammans med 
   // kulturspecifik information till en double men där objektet inte 
   // implementerar Iconvertible. 
   try { 
    Convert.ToDouble(tryObj, ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#I28", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
  } 
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  public void TestToInt16() { 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen bool konverteras till ett 
   // likvärdigt shortvärde. 
   AssertEquals("#J01", (short)0, Convert.ToInt16(boolFalse)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen bool konverteras till ett 
   // likvärdigt shortvärde. 
   AssertEquals("#J02", (short)1, Convert.ToInt16(boolTrue)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen char konverteras till ett 
   // likvärdigt shortvärde. 
   AssertEquals("#J03", (short)97, Convert.ToInt16(tryChar)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen decimal konverteras till ett 
   // likvärdigt shortvärde. 
   AssertEquals("#J04", (short)1234, Convert.ToInt16(tryDec)); 
   
   // Kontrollerar att ett värde av typen double konverteras till ett 
   // likvärdigt shortvärde. 
   AssertEquals("#J05", (short)0, Convert.ToInt16(tryDbl)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen short returneras då man skickar 
   // in en short. Ingen konvertering utförs alltså. 
   AssertEquals("#J06", (short)1234, Convert.ToInt16(tryInt16)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen int konverteras till ett 
   // likvärdigt shortvärde. 
   AssertEquals("#J07", (short)12345, Convert.ToInt16(tryInt32)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen long konverteras till ett 
   // likvärdigt shortvärde. 
   AssertEquals("#J08", (short)30000, Convert.ToInt16((long)30000)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen sbyte konverteras till ett 
   // likvärdigt shortvärde. 
   AssertEquals("#J09", (short)123, Convert.ToInt16(trySByte)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen float konverteras till ett 
   // likvärdigt shortvärde. 
   AssertEquals("#J10", (short)1234, Convert.ToInt16(tryFloat)); 
 
   // Kontrollerar att en sträng med värdet 578 konverteras till ett 
   // likvärdigt shortvärde. 
   AssertEquals("#J11", (short)578, Convert.ToInt16("578")); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen ushort konverteras till ett 
   // likvärdigt shortvärde. 
   AssertEquals("#J12", (short)15500, Convert.ToInt16((ushort)15500)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen uint konverteras till ett 
   // likvärdigt shortvärde. 
   AssertEquals("#J13", (short)5489, Convert.ToInt16((uint)5489)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen ulong konverteras till ett 
   // likvärdigt shortvärde. 
   AssertEquals("#J14", (short)9876, Convert.ToInt16((ulong)9876)); 
 
   // Kontrollerar att en sträng tillsammans med kulturspecifik  
   // information konverteras till ett likvärdigt shortvärde. 
   AssertEquals("#J15", (short)14, Convert.ToInt16("14", ci)); 
 
   // Kontrollerar att en sträng med värdet 11 i binär form konverteras 
   // till ett likvärdigt shortvärde. 
   AssertEquals("#J16", (short)11, Convert.ToInt16("01011", 2)); 
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   // Kontrollerar att en sträng med värdet 3004 i oktal form konverteras 
   // till ett likvärdigt shortvärde. 
   AssertEquals("#J17", (short)1540, Convert.ToInt16("3004", 8)); 
 
   // Kontrollerar att en sträng med värdet 321 i decimal form  
   // konverteras till ett likvärdigt shortvärde. 
   AssertEquals("#J18", (short)321, Convert.ToInt16("321", 10)); 
    
   // Kontrollerar att en sträng med värdet ABC i hexadecimal form 
   // konverteras till ett likvärdigt shortvärde. 
   AssertEquals("#J19", (short)2748, Convert.ToInt16("ABC", 16)); 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera en char till en short där värdet är 
   // större än maxvärdet för short. 
   try { 
    Convert.ToInt16(char.MaxValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#J25", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera en DateTime till en short  
   // eftersom denna konvertering ej stöds.  
   try { 
    Convert.ToInt16(tryDT); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#J26", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera en decimal till en short där värdet är 
   // större än maxvärdet för short. 
   try { 
    Convert.ToInt16((decimal)(short.MaxValue + 1)); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#J27", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera en decimal till en short där värdet är 
   // mindre än minvärdet för short. 
   try { 
    Convert.ToInt16((decimal)(short.MinValue - 1)); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#J28", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera en double till en short där värdet är 
   // större än maxvärdet för short. 
   try { 
    Convert.ToInt16((double)(short.MaxValue + 1)); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#J29", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
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   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera en double till en short där värdet är 
   // mindre än minvärdet för short. 
   try { 
    Convert.ToInt16((double)(short.MinValue - 1)); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#J30", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera en int till en short där värdet är 
   // större än maxvärdet för short. 
   try { 
    Convert.ToInt16(50000); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#J31", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera en int till en short där värdet är 
   // mindre än minvärdet för short. 
   try { 
    Convert.ToInt16(-50000); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#J32", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera en long till en short där värdet är 
   // större än maxvärdet för short. 
   try { 
    Convert.ToInt16(tryInt64); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#J33", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera en long till en short där värdet är 
   // mindre än minvärdet för short. 
   try { 
    Convert.ToInt16(-tryInt64); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#J34", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera ett object till en short där 
   // objektet inte implementerar IConvertible. 
   try { 
    Convert.ToInt16(tryObj); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#J35", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
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   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera en float till en short där värdet är 
   // större än maxvärdet för short. 
   try { 
    Convert.ToInt16((float)32767.5); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#J36", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera en float till en short där värdet är 
   // mindre än minvärdet för short. 
   try { 
    Convert.ToInt16((float)-33000.54); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#J37", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen FormatException kastas 
   // då man försöker konvertera en sträng till en short där strängen 
   // inte innehåller siffror. 
   try { 
    Convert.ToInt16(tryStr); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#J38", typeof(FormatException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera en sträng till en short där strängens 
   // värde är mindre än minvärdet för short. 
   try {      
  
    Convert.ToInt16("-33000"); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#J39", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera en ushort till en short där värdet är 
   // större än maxvärdet för short. 
   try {      
  
    Convert.ToInt16(ushort.MaxValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#J40", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera en uint till en short där värdet är 
   // större än maxvärdet för short. 
   try {      
  
    Convert.ToInt16(uint.MaxValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#J41", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
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   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera en ulong till en short där värdet är 
   // större än maxvärdet för short. 
   try {      
  
    Convert.ToInt16(ulong.MaxValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#J42", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen InvalidCastException 
   // kastas då man försöker konvertera ett object tillsammans med 
   // kulturspecifik information till en short men där objektet inte 
   // implementerar IConvertible. 
   try { 
    Convert.ToInt16(tryObj, ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#J43", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen FormatException kastas 
   // då man försöker konvertera en sträng tillsammans med kulturspecifik 
   // information till en short men där strängen inte innehåller korrekta 
   // siffror. 
   try { 
    Convert.ToInt16(tryStr, ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#J44", typeof(FormatException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera en sträng tillsammans med specifik 
   // kulturinformation till en short men där strängens värde är mindre 
   // än minvärdet för short. 
   try {      
  
    Convert.ToInt16("-33000", ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#J45", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen ArgumentException kastas 
   // då man försöker konvertera en sträng till en short men där man 
   // skickat med fel typ av talsystem. 
   try {      
  
    Convert.ToInt16("321", 11); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#J46", typeof(ArgumentException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Kontrollerar att ett undantagsfel av typen OverflowException kastas 
   // då man försöker konvertera en sträng med ett hexadecimalt tal till 
   // en short men där värdet är större än maxvärdet för short. 
   try {      
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    Convert.ToInt16("D8BF1", 16); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#J47", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
  } 
 
  public void TestToInt32() { 
   // Inledande initiering av värden för att senare framkalla  
   // OverflowException 
   long tryMax = long.MaxValue; 
   long tryMin = long.MinValue; 
 
   // Kontrollerar att boolFalse korrekt konverteras till en int med  
   // motsvarande värde 
   AssertEquals("#K01", (int)0, Convert.ToInt32(boolFalse)); 
 
   // Kontrollerar att boolTrue korrekt konverteras till en int med  
   // motsvarande värde 
   AssertEquals("#K02", (int)1, Convert.ToInt32(boolTrue)); 
 
   // Kontrollerar att tryByte korrekt konverteras till en int med  
   // motsvarande värde 
   AssertEquals("#K03", (int)0, Convert.ToInt32(tryByte)); 
 
   // Kontrollerar att tryChar korrekt konverteras till en int med  
   // motsvarande värde 
   AssertEquals("#K04", (int)97, Convert.ToInt32(tryChar)); 
 
   // Kontrollerar att tryDec korrekt konverteras till en int med  
   // motsvarande värde 
   AssertEquals("#K05", (int)1234, Convert.ToInt32(tryDec)); 
 
   // Kontrollerar att tryDbl korrekt konverteras till en int med  
   // motsvarande värde 
   AssertEquals("#K06", (int)0, Convert.ToInt32(tryDbl)); 
 
   // Kontrollerar att tryInt16 korrekt konverteras till en int med  
   // motsvarande värde 
   AssertEquals("#K07", (int)1234, Convert.ToInt32(tryInt16)); 
 
   // Kontrollerar att tryInt32 korrekt konverteras till en int med  
   // motsvarande värde, ingen egentlig konvertering sker 
   AssertEquals("#K08", (int)12345, Convert.ToInt32(tryInt32)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen kong korrekt konverteras till  
   // en int med motsvarande värde 
   AssertEquals("#K09", (int)60000, Convert.ToInt32((long)60000)); 
 
   // Kontrollerar att trySByte korrekt konverteras till en int med  
   // motsvarande värde 
   AssertEquals("#K10", (int)123, Convert.ToInt32(trySByte)); 
 
   // Kontrollerar att tryFloat korrekt konverteras till en int med  
   // motsvarande värde 
   AssertEquals("#K11", (int)1234, Convert.ToInt32(tryFloat)); 
 
   // Kontrollerar att en sträng innehållande endast siffror korrekt  
   // konverteras till en int med motsvarande värde 
   AssertEquals("#K12", (int)9876, Convert.ToInt32((string)"9876")); 
 
   // Kontrollerar att tryUI16 korrekt konverteras till en int med  
   // motsvarande värde 
   AssertEquals("#K13", (int)34567, Convert.ToInt32(tryUI16)); 
 
   // Kontrollerar att tryUI32 korrekt konverteras till en int med  
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   // motsvarande värde 
   AssertEquals("#K14", (int)567891234, Convert.ToInt32(tryUI32)); 
 
   // Kontrollerar att tryUI64 korrekt konverteras till en int med  
   // motsvarande värde 
   AssertEquals("#K15", (int)0, Convert.ToInt32(tryUI64)); 
 
   // Kontrollerar att en sträng innehållande endast siffror korrekt  
   // konverteras till en int med motsvarande värde då även en  
   // formatkultur skickas med som parameter 
   AssertEquals("#K16", (int)123, Convert.ToInt32("123", ci)); 
 
   // Kontrollerar att ett binärt tal korrekt konverteras till en int med  
   // motsvarande värde 
   AssertEquals("#K17", (int)128, Convert.ToInt32("10000000", 2)); 
 
   // Kontrollerar att ett oktalt tal korrekt konverteras till en int med  
   // motsvarande värde 
   AssertEquals("#K18", (int)302, Convert.ToInt32("456", 8)); 
 
   // Kontrollerar att ett decimaltal korrekt konverteras till en int med  
   // motsvarande värde 
   AssertEquals("#K19", (int)456, Convert.ToInt32("456", 10)); 
 
   // Kontrollerar att ett hexadecimalt tal korrekt konverteras till en  
   // int med motsvarande värde 
   AssertEquals("#K20", (int)1110, Convert.ToInt32("456", 16)); 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett InvalidCastException kastas  
   // då man konverterar typen DateTime till int 
   try {      
  
    Convert.ToInt32(tryDT); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#K25", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett OverflrowException kastas då  
   // ett för stort värde av typen decimal skall konvetreras 
   try {        
    Convert.ToInt32((decimal)tryMax); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#K26", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett OverflrowException kastas då  
   // ett för litet värde av typen decimal skall konvetreras 
   try { 
    Convert.ToInt32((decimal)tryMin); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#K27", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett OverflrowException kastas då  
   // ett för stort värde av typen double skall konvetreras 
   try { 
    Convert.ToInt32((double)tryMax); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#K28", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
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   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett OverflrowException kastas då  
   // ett för litet värde av typen double skall konvetreras 
   try { 
    Convert.ToInt32((double)tryMin); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#K29", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett OverflrowException kastas då  
   // ett för stort värde av long decimal skall konvetreras 
   try {      
  
    Convert.ToInt32(tryInt64); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#K30", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett OverflrowException kastas då  
   // ett för litet värde av typen long skall konvetreras 
   try {      
  
    Convert.ToInt32(-tryInt64); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#K31", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett InvaliCastException kastas då  
   // ett tomt objekt konvetreras 
   try { 
    Convert.ToInt32(tryObj); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#K32", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett OverflrowException kastas då  
   // ett för stort värde av typen float skall konvetreras 
   try {      
  
    Convert.ToInt32((float)tryMax); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#K33", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett OverflrowException kastas då  
   // ett för litet värde av typen float skall konvetreras 
   try { 
    Convert.ToInt32((float)tryMin); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#K34", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett FormatException kastas då en  
   // felaktigt utformad sträng tillsammans med en formatkultur skall  
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   // konvetreras 
   try {      
  
    Convert.ToInt32(tryStr, ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#K35", typeof(FormatException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett OverflrowException kastas då  
   // en sträng med ett för litet värde skall konvetreras 
   try {      
  
    Convert.ToInt32("-46565465123"); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#K36", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett OverflrowException kastas då  
   // en sträng med ett för stort värde skall konvetreras 
   try {      
  
    Convert.ToInt32("46565465123"); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#K37", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett OverflrowException kastas då  
   // ett för stort värde av typen uint skall konvetreras 
   try { 
    Convert.ToInt32((uint)tryMax); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#K38", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett OverflrowException kastas då  
   // ett för stort värde av typen ulong skall konvetreras 
   try { 
    Convert.ToInt32((ulong)tryMax); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#K39", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett InvalidCastException kastas  
   // då ett tomt objekt tillsammans med en formatkultur skall  
   // konvetreras 
   try { 
    Convert.ToInt32(tryObj, ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#K40", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett FormatException kastas då en  
   // felaktigt utformad sträng tillsammans med en formatkultur skall  
   // konvetreras 
   try { 
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    Convert.ToInt32(tryStr, ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#K41", typeof(FormatException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // en sträng med ett värde mindre än int.MinValue och en formatkultur  
   // skall konverteras 
   try { 
    Convert.ToInt32("-46565465123", ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#K42", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett ArgumentException kastas då  
   // en sträng skall konverteras frång en av baserna 2, 8, 10 eller 16  
   // men där basen är felaktig 
   try { 
    Convert.ToInt32("654", 9); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#K43", typeof(ArgumentException), e.GetType()); 
   } 
  } 
  public void TestToInt64() { 
   // Inledande initiering för senare jämförelser 
   decimal longMax = long.MaxValue; 
   longMax += 1; 
   decimal longMin = long.MinValue; 
   longMin -= 1; 
 
   // Kontrollerar att boolFalse korrekt konverteras till ett motsvarande  
   // värde av typen long 
   AssertEquals("#L01", (long)0, Convert.ToInt64(boolFalse)); 
 
   // Kontrollerar att boolTrue korrekt konverteras till ett motsvarande  
   // värde av typen long 
   AssertEquals("#L02", (long)1, Convert.ToInt64(boolTrue)); 
 
   // Kontrollerar att tryChar korrekt konverteras till ett motsvarande  
   // värde av typen long 
   AssertEquals("#L03", (long)97, Convert.ToInt64(tryChar)); 
 
   // Kontrollerar att tryDec korrekt konverteras till ett motsvarande  
   // värde av typen long 
   AssertEquals("#L04", (long)1234, Convert.ToInt64(tryDec)); 
 
   // Kontrollerar att tryDbl korrekt konverteras till ett motsvarande  
   // värde av typen long 
   AssertEquals("#L05", (long)0, Convert.ToInt64(tryDbl)); 
 
   // Kontrollerar att tryInt16 korrekt konverteras till ett motsvarande  
   // värde av typen long 
   AssertEquals("#L06", (long)1234, Convert.ToInt64(tryInt16)); 
 
   // Kontrollerar att tryInt32 korrekt konverteras till ett motsvarande  
   // värde av typen long 
   AssertEquals("#L07", (long)12345, Convert.ToInt64(tryInt32)); 
 
   // Kontrollerar att tryInt64 korrekt konverteras till ett motsvarande  
   // värde av typen long, då dessa är av samma typ sker ingen egentlig  
   // konvertering 
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   AssertEquals("#L08", (long)123456789012, Convert.ToInt64(tryInt64)); 
 
   // Kontrollerar att trySByte korrekt konverteras till ett motsvarande  
   // värde av typen long 
   AssertEquals("#L09", (long)123, Convert.ToInt64(trySByte)); 
 
   // Kontrollerar att tryFloat korrekt konverteras till ett motsvarande  
   // värde av typen long 
   AssertEquals("#L10", (long)1234, Convert.ToInt64(tryFloat)); 
 
   // Kontrollerar att en sträng bestående av siffror korrekt konverteras  
   // till ett motsvarande värde av typen long 
   AssertEquals("#L11", (long)564897, Convert.ToInt64("564897")); 
 
   // Kontrollerar att tryUI16 korrekt konverteras till ett motsvarande  
   // värde av typen long 
   AssertEquals("#L12", (long)34567, Convert.ToInt64(tryUI16)); 
 
   // Kontrollerar att tryUI32 korrekt konverteras till ett motsvarande  
   // värde av typen long 
   AssertEquals("#L13", (long)567891234, Convert.ToInt64(tryUI32)); 
 
   // Kontrollerar att tryUI64 korrekt konverteras till ett motsvarande  
   // värde av typen long 
   AssertEquals("#L14", (long)0, Convert.ToInt64(tryUI64)); 
 
   // Kontrollerar att en sträng bestående av siffror korrekt konverteras  
   // till ett motsvarande värde av typen long även då en formatkultur  
   // skickas med 
   AssertEquals("#L15", (long)-2548751, Convert.ToInt64("-2548751", ci)); 
 
   // Kontrollerar att ett binärt värde korrekt konverteras till ett  
   // motsvarande värde av typen long 
   AssertEquals("#L16", (long)24987562,  
    Convert.ToInt64("1011111010100011110101010", 2)); 
 
   // Kontrollerar att ett oktalt värde korrekt konverteras till ett  
   // motsvarande värde av typen long 
   AssertEquals("#L17", (long)-24578965,  
    Convert.ToInt64("1777777777777642172153", 8)); 
 
   // Kontrollerar att ett decimaltal korrekt konverteras till ett  
   // motsvarande värde av typen long 
   AssertEquals("#L18", (long)248759757,  
    Convert.ToInt64("248759757", 10)); 
 
   // Kontrollerar att ett hexadecimalt värde korrekt konverteras till  
   // ett motsvarande värde av typen long 
   AssertEquals("#L19", (long)256, Convert.ToInt64("100", 16)); 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett InvalidCastException kastas  
   // då typen DateTime skall konverteras till long 
   try { 
    Convert.ToInt64(tryDT); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#L25", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett för stort värde av typen decimal skall konverteras till long 
   try { 
    Convert.ToInt64((decimal)longMax + 1); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
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    AssertEquals("#L23", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett för litet värde av typen decimal skall konverteras till long 
   try { 
    Convert.ToInt64((decimal)longMin); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#L24", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett för stort värde av typen double skall konverteras till long 
   try { 
    Convert.ToInt64((double)longMax); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#L25", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett för litet värde av typen double skall konverteras till long 
   try { 
    Convert.ToInt64((double)longMin); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#L26", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett InvaliCastException kastas då  
   // ett objekt som inte stöder konvertering skall konverteras 
   try { 
    Convert.ToInt64(new Exception()); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#L27", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett för stort värde av typen float skall konverteras till long 
   try { 
    Convert.ToInt64((float)longMax); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#L28", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett för litet värde av typen float skall konverteras till long 
   try { 
    Convert.ToInt64((float)longMin); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#L29", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett FormatException kastas då  
   // en felaktigt utformad sträng skall konverteras till long 
   try { 
    Convert.ToInt64("-567b3"); 
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    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#L30", typeof(FormatException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // en sträng innehållande ett värde större än long.MaxValue skall  
   // konverteras till long 
   try { 
    Convert.ToInt64(longMax.ToString()); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#L31", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett för stort värde av typen ulong skall konverteras till long 
   try { 
    Convert.ToInt64(ulong.MaxValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#L32", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett FormatException kastas då  
   // en felaktigt utformad sträng skall konverteras till long även när  
   // en korrekt formatkultur skickas med 
   try { 
    Convert.ToInt64(tryStr, ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#L32", typeof(FormatException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // en sträng innehållande ett värde mindre än long.MinValue  
   // tillsammans med en formatkultur skall konverteras till long 
   try {      
  
    Convert.ToInt64(longMin.ToString(), ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#L33", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett ArgumentException kastas då  
   // basen som strängen skall konverteras från inte har en korrekt bas  
   // (2, 8, 10 eller 16) 
   try {      
  
    Convert.ToInt64("321", 11); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#L34", typeof(ArgumentException), e.GetType()); 
   } 
  } 
 
  public void TestToSByte() { 
 
   // Kontrollerar att boolFalse korrekt konverteras till typen sbyte 
   AssertEquals("#M01", (sbyte)0, Convert.ToSByte(boolFalse)); 
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   // Kontrollerar att boolTrue korrekt konverteras till typen sbyte 
   AssertEquals("#M02", (sbyte)1, Convert.ToSByte(boolTrue)); 
 
   // Kontrollerar att tryChar korrekt konverteras till ett motsvarande  
   // värde av typen sbyte 
   AssertEquals("#M03", (sbyte)97, Convert.ToSByte(tryChar)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen decimal korrekt konverteras  
   // till ett motsvarande värde av typen sbyte 
   AssertEquals("#M04", (sbyte)15, Convert.ToSByte((decimal)15)); 
 
   // Kontrollerar att tryDbl korrekt konverteras till ett motsvarande  
   // värde av typen sbyte 
   AssertEquals("#M05", (sbyte)0, Convert.ToSByte(tryDbl)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen short korrekt konverteras till  
   // ett motsvarande värde av typen sbyte 
   AssertEquals("#M06", (sbyte)127, Convert.ToSByte((short)127)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen int korrekt konverteras till  
   // ett motsvarande värde av typen sbyte 
   AssertEquals("#M07", (sbyte)-128, Convert.ToSByte((int)-128)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen long korrekt konverteras till  
   // ett motsvarande värde av typen sbyte 
   AssertEquals("#M08", (sbyte)30, Convert.ToSByte((long)30)); 
 
   // Kontrollerar att trySByte korrekt konverteras till ett motsvarande  
   // värde av typen sbyte 
   AssertEquals("#M09", (sbyte)123, Convert.ToSByte(trySByte)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen float korrekt konverteras till  
   // ett motsvarande värde av typen sbyte 
   AssertEquals("#M10", (sbyte)12, Convert.ToSByte((float)12.46987f)); 
 
   // Kontrollerar att en strän korrekt konverteras till ett motsvarande  
   // värde av typen sbyte 
   AssertEquals("#M11", (sbyte)1, Convert.ToSByte("1")); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen ushort korrekt konverteras till  
   // ett motsvarande värde av typen sbyte 
   AssertEquals("#M12", (sbyte)99, Convert.ToSByte((ushort)99)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen uint korrekt konverteras till  
   // ett motsvarande värde av typen sbyte 
   AssertEquals("#M13", (sbyte)54, Convert.ToSByte((uint)54)); 
 
   // Kontrollerar att ett värde av typen ulong korrekt konverteras till  
   // ett motsvarande värde av typen sbyte 
   AssertEquals("#M14", (sbyte)127, Convert.ToSByte((ulong)127)); 
 
   // Kontrollerar att en sträng korrekt konverteras till ett motsvarande  
   // värde av typen sbyte även då en formatkultur skickas med som  
   // parameter 
   AssertEquals("#M15", (sbyte)14, Convert.ToSByte("14", ci)); 
 
   // Kontrollerar att ett binärt värde korrekt konverteras till ett  
   // motsvarande värde av typen sbyte 
   AssertEquals("#M16", (sbyte)11, Convert.ToSByte("01011", 2)); 
 
   // Kontrollerar att ett oktalt värde korrekt konverteras till ett  
   // motsvarande värde av typen sbyte 
   AssertEquals("#M17", (sbyte)5, Convert.ToSByte("5", 8)); 
 
   // Kontrollerar att ett decimaltal korrekt konverteras till ett  
   // motsvarande värde av typen sbyte 
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   AssertEquals("#M18", (sbyte)100, Convert.ToSByte("100", 10)); 
 
   // Kontrollerar att ett hexadecimalt värde korrekt konverteras till  
   // ett motsvarande värde av typen sbyte 
   AssertEquals("#M19", (sbyte)-1, Convert.ToSByte("FF", 16)); 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett värde av typen byte skall konverteras och är större än det  
   // maximala värdet sbyte kan anta 
   try { 
    Convert.ToSByte((byte)200); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#M25", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett värde av typen char skall konverteras och är större än det  
   // maximala värdet sbyte kan anta 
   try { 
    Convert.ToSByte((char)130); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#M26", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett InvalidCastException kastas  
   // då man skall konvertera typen DateTime till sbyte 
   try { 
    Convert.ToSByte(tryDT); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#M27", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett värde av typen decimal skall konverteras och är större än det  
   // maximala värdet sbyte kan anta 
   try { 
    Convert.ToSByte((decimal)127.5m); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#M28", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett värde av typen decomal skall konverteras och är mindre än det  
   // minimala värdet sbyte kan anta 
   try { 
    Convert.ToSByte((decimal)-200m); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#M29", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett värde av typen double skall konverteras och är större än det  
   // maximala värdet sbyte kan anta 
   try { 
    Convert.ToSByte((double)150); 
    Fail(); 
   } 
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   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#M30", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett värde av typen double skall konverteras och är mindre än det  
   // minimala värdet sbyte kan anta 
   try { 
    Convert.ToSByte((double)-128.6); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#M31", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett värde av typen short skall konverteras och är större än det  
   // maximala värdet sbyte kan anta 
   try { 
    Convert.ToSByte((short)150); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#M32", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett värde av typen short skall konverteras och är mindre än det  
   // minimala värdet sbyte kan anta 
   try { 
    Convert.ToSByte((short)-300); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#M33", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett värde av typen int skall konverteras och är större än det  
   // maximala värdet sbyte kan anta 
   try { 
    Convert.ToSByte((int)1500); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#M34", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett värde av typen int skall konverteras och är mindre än det  
   // minimala värdet sbyte kan anta 
   try { 
    Convert.ToSByte((int)-1286); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#M35", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett värde av typen long skall konverteras och är större än det  
   // maximala värdet sbyte kan anta 
   try { 
    Convert.ToSByte((long)128); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
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    AssertEquals("#M36", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett värde av typen long skall konverteras och är mindre än det  
   // minimala värdet sbyte kan anta 
   try { 
    Convert.ToSByte((long)-129); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#M37", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett InvalidCastException kastas  
   // då man försöker konvertera ett objekt som inte implementerar  
   // IConvertible 
   try { 
    Convert.ToSByte(new NumberFormatInfo()); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#M38", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett värde av typen float skall konverteras och är större än det  
   // maximala värdet sbyte kan anta 
   try { 
    Convert.ToSByte((float)333); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#M39", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett värde av typen float skall konverteras och är mindre än det  
   // minimala värdet sbyte kan anta 
   try { 
    Convert.ToSByte((float)-666); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#M40", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett FormatException kastas då  
   // en felaktig sträng skall konverteras till ett värde av typen sbyte 
   try { 
    Convert.ToSByte("B3"); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#M41", typeof(FormatException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // en sträng skall konverteras som är större än det maximala värdet  
   // sbyte kan anta 
   try { 
    Convert.ToSByte("251"); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#M42", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
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   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett värde av typen ushort skall konverteras och är större än det  
   // maximala värdet sbyte kan anta 
   try { 
    Convert.ToSByte(ushort.MaxValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#M43", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett värde av typen uint skall konverteras och är större än det  
   // maximala värdet sbyte kan anta 
   try { 
    Convert.ToSByte((uint)600); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#M44", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett värde av typen ulong skall konverteras och är större än det  
   // maximala värdet sbyte kan anta 
   try { 
    Convert.ToSByte(ulong.MaxValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#M45", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett InvalidCastException kastas  
   // då man försöker konvertera ett objekt som inte implementerar  
   // IConvertible samt skickar med en formatkultur 
   try { 
    Convert.ToSByte(ci, ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#M46", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett FormatException kastas  
   // då man försöker konvertera en felaktig strän samt skickar med en  
   // korrekt formatkultur 
   try { 
    Convert.ToSByte(tryStr, ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#M47", typeof(FormatException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // en sträng skall konverteras som är större än det maximala värdet  
   // sbyte kan anta samt att en korrekt formatkultur skickas med 
   try {      
  
    Convert.ToSByte("325", ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#M48", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
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   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett ArgumentException kastas då  
   // en sträng skall konveteras från någon av baserna 2, 8, 10 eller 16  
   // men där en felaktig bas är medskickad 
   try { 
    Convert.ToSByte("5D", 15); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#M49", typeof(ArgumentException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // en sträng representerande ett binärt tal som är större än det  
   // maximala värdet sbyte kan anta skall konverteras 
   try {      
  
    Convert.ToSByte("111111111", 2); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#M50", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
  } 
 
  public void TestToSingle() { 
 
   // Kontrollerar att boolFalse korrekt konverteras till ett motvarande  
   // värde av typen float. 
   AssertEquals("#N01", (float)0, Convert.ToSingle(boolFalse)); 
 
   // Kontrollerar att boolTrue korrekt konverteras till ett motvarande  
   // värde av typen float. 
   AssertEquals("#N02", (float)1, Convert.ToSingle(boolTrue)); 
 
   // Kontrollerar att tryByte korrekt konverteras till ett motvarande  
   // värde av typen float. 
   AssertEquals("#N03", (float)0, Convert.ToSingle(tryByte)); 
 
   // Kontrollerar att tryDec korrekt konverteras till ett motvarande  
   // värde av typen float. 
   AssertEquals("#N04", (float)1234,234, Convert.ToSingle(tryDec)); 
 
   // Kontrollerar att tryDbl korrekt konverteras till ett motvarande  
   // värde av typen float. 
   AssertEquals("#N05", (float)0, Convert.ToSingle(tryDbl)); 
 
   // Kontrollerar att tryInt16 korrekt konverteras till ett motvarande  
   // värde av typen float. 
   AssertEquals("#N06", (float)1234, Convert.ToSingle(tryInt16)); 
 
   // Kontrollerar att tryInt32 korrekt konverteras till ett motvarande  
   // värde av typen float. 
   AssertEquals("#N07", (float)12345, Convert.ToSingle(tryInt32)); 
 
   // Kontrollerar att tryInt64 korrekt konverteras till ett motvarande  
   // värde av typen float. 
   AssertEquals("#N08", (float)123456789012, Convert.ToSingle(tryInt64)); 
 
   // Kontrollerar att trySByte korrekt konverteras till ett motvarande  
   // värde av typen float. 
   AssertEquals("#N09", (float)123, Convert.ToSingle(trySByte)); 
 
   // Kontrollerar att tryFloat korrekt konverteras till ett motvarande  
   // värde av typen float. 
   AssertEquals("#N10", (float)1234,2345, Convert.ToSingle(tryFloat)); 
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   // Kontrollerar att en sträng korrekt konverteras till ett motvarande  
   // värde av typen float. 
   AssertEquals("#N11", (float)987, Convert.ToSingle(“987")); 
 
   // Kontrollerar att tryUI16 korrekt konverteras till ett motvarande  
   // värde av typen float. 
   AssertEquals("#N12", (float)34567, Convert.ToSingle(tryUI16)); 
 
   // Kontrollerar att tryUI32 korrekt konverteras till ett motvarande  
   // värde av typen float. 
   AssertEquals("#N13", (float)567891234, Convert.ToSingle(tryUI32)); 
 
   // Kontrollerar att tryUI64 korrekt konverteras till ett motvarande  
   // värde av typen float. 
   AssertEquals("#N14", (float)0, Convert.ToSingle(tryUI64)); 
 
   // Kontrollerar att en strän korrekt konverteras till ett motvarande  
   // värde av typen float även då en formatkultur skickas med. 
   AssertEquals("#N15", (float)654.234, Convert.ToSingle("654,234", ci)); 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett InvalidCastException kastas  
   // då en char skall konverteras till en float (Single). 
   try { 
    Convert.ToSingle(tryChar); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#N25", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett InvalidCastException kastas  
   // då en DateTime skall konverteras till en float (Single). 
   try { 
    Convert.ToSingle(tryDT); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#N26", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett InvalidCastException kastas  
   // då ett tomt objekt skall konverteras till en float (Single). 
   try { 
    Convert.ToSingle(tryObj); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#N27", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett FormatException kastas då en  
   // sträng icke innehållande endast siffror, skiljetecken och ev.  
   // tecknet ’–’ skall konveteras till en float (Single). 
   try { 
    Convert.ToSingle("A345H"); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#N28", typeof(FormatException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // en sträng som är större än maxvärdet på float skall konverteras  
   // till en float (Single). 
   try { 
    Convert.ToSingle(double.MaxValue.ToString()); 
    Fail(); 



 
 Objektorienterad testning av C#-klasser med hjälp av NUnit-ramverket 

 

 
 

Krister Hansson Högskolan i Trollhättan/Uddevalla  
Andreas Jonsson Institutionen för Informatik och Matematik - 44 - 

   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#N29", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett InvalidCastException kastas  
   // då ett tomt objekt och medföljande formatkultur skall konverteras  
   // till en float (Single). 
   try { 
    Convert.ToSingle(tryObj, ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#N30", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett FormatException kastas då en  
   // sträng icke innehållande endast siffror, skiljetecken och ev.  
   // tecknet ’–’ skall konveteras till en float (Single) tillsammans med  
   // en formatkultur. 
   try { 
    Convert.ToSingle("J345K", ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#N31", typeof(FormatException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // en sträng som är större än maxvärdet på float skall konverteras  
   // till en float (Single). tillsammans med en formatkultur. 
   try { 
    Convert.ToSingle(double.MinValue.ToString(), ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#N32", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
  } 
 
  public void TestToString() {  
   tryByte = 123; 
 
   // Kontollerar att boolFalse korrekt konverteras till en sträng. 
   AssertEquals("#O01", "False", Convert.ToString(boolFalse)); 
 
   // Kontollerar att boolTrue korrekt konverteras till en sträng. 
   AssertEquals("#O02", "True", Convert.ToString(boolTrue)); 
 
   // Kontollerar att tryByte korrekt konverteras till en sträng. 
   AssertEquals("#O03", "123", Convert.ToString(tryByte)); 
 
   // Kontollerar att tryChar korrekt konverteras till en sträng. 
   AssertEquals("#O04", "a", Convert.ToString(tryChar));  
 
   // Kontollerar att tryDT korrekt konverteras till en sträng. 
   AssertEquals("#O05", tryDT.ToString(), Convert.ToString(tryDT));  
 
   // Kontollerar att tryDec korrekt konverteras till en sträng. 
   AssertEquals("#O06", tryDec.ToString(), Convert.ToString(tryDec));  
 
   // Kontollerar att tryDbl korrekt konverteras till en sträng. 
   AssertEquals("#O07", tryDbl.ToString(), Convert.ToString(tryDbl));  
 
   // Kontollerar att tryInt16 korrekt konverteras till en sträng. 
   AssertEquals("#O08", "1234", Convert.ToString(tryInt16));  
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   // Kontollerar att tryInt32 korrekt konverteras till en sträng. 
   AssertEquals("#O09", "12345", Convert.ToString(tryInt32));  
 
   // Kontollerar att tryInt64 korrekt konverteras till en sträng. 
   AssertEquals("#O10", "123456789012", Convert.ToString(tryInt64));  
 
   // Kontollerar att trySByte korrekt konverteras till en sträng. 
   AssertEquals("#O11", "123", Convert.ToString(trySByte));  
 
   // Kontollerar att tryFloat korrekt konverteras till en sträng. 
   AssertEquals("#O12", tryFloat.ToString(), Convert.ToString(tryFloat));  
 
   // Kontollerar att tryStr korrekt konverteras till en sträng. 
   AssertEquals("#O13", "foobar", Convert.ToString(tryStr));  
 
   // Kontollerar att tryUI16 korrekt konverteras till en sträng. 
   AssertEquals("#O14", "34567", Convert.ToString(tryUI16));  
 
   // Kontollerar att tryUI32 korrekt konverteras till en sträng. 
   AssertEquals("#O15", "567891234", Convert.ToString(tryUI32));  
 
   // Kontollerar att boolTrue korrekt konverteras till en sträng då även  
   // en formatkultur skickas med som parameter. 
   AssertEquals("#O16", "True", Convert.ToString(boolTrue, ci));  
 
   // Kontollerar att boolFalse korrekt konverteras till en sträng då  
   // även en formatkultur skickas med som parameter. 
   AssertEquals("#O17", "False", Convert.ToString(boolFalse, ci));  
 
   // Kontollerar att tryByte korrekt konverteras till en sträng då  
   // även en formatkultur skickas med som parameter. 
   AssertEquals("#O18", "123", Convert.ToString(tryByte, ci));  
 
   // Kontollerar att tryByte korrekt konverteras till en sträng i binär  
   // form. 
   AssertEquals("#O19", "1111011", Convert.ToString(tryByte, 2)); 
 
   // Kontollerar att tryByte korrekt konverteras till en sträng i oktal  
   // form. 
   AssertEquals("#O20", "173", Convert.ToString(tryByte, 8)); 
 
   // Kontollerar att tryByte korrekt konverteras till en sträng i  
   // decimal form. 
   AssertEquals("#O21", "123", Convert.ToString(tryByte, 10)); 
 
   // Kontollerar att tryByte korrekt konverteras till en sträng i  
   // hexadecimal form. 
   AssertEquals("#O22", "7b", Convert.ToString(tryByte, 16)); 
 
   // Kontollerar att tryChar korrekt konverteras till en sträng då  
   // även en formatkultur skickas med som parameter. 
   AssertEquals("#O23", "a", Convert.ToString(tryChar, ci)); 
 
   // Kontollerar att tryDT korrekt konverteras till en sträng då  
   // även en formatkultur skickas med som parameter. 
   AssertEquals("#O24", tryDT.ToString(ci), Convert.ToString(tryDT, ci)); 
 
   // Kontollerar att tryDec korrekt konverteras till en sträng då  
   // även en formatkultur skickas med som parameter. 
   AssertEquals("#O25", tryDec.ToString(ci),  
    Convert.ToString(tryDec,ci)); 
 
   // Kontollerar att tryDbl korrekt konverteras till en sträng då  
   // även en formatkultur skickas med som parameter. 
   AssertEquals("#O26", tryDbl.ToString(ci),  
    Convert.ToString(tryDbl, ci)); 
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   // Kontollerar att tryInt16 korrekt konverteras till en sträng då  
   // även en formatkultur skickas med som parameter. 
   AssertEquals("#O27", "1234", Convert.ToString(tryInt16, ci)); 
 
   // Kontollerar att tryInt16 korrekt konverteras till en sträng i  
   // binär form. 
   AssertEquals("#O28", "10011010010", Convert.ToString(tryInt16, 2)); 
 
   // Kontollerar att tryInt16 korrekt konverteras till en sträng i  
   // oktal form. 
   AssertEquals("#O29", "2322", Convert.ToString(tryInt16, 8)); 
 
   // Kontollerar att tryInt16 korrekt konverteras till en sträng i  
   // decimal form. 
   AssertEquals("#O30", "1234", Convert.ToString(tryInt16, 10)); 
 
   // Kontollerar att tryInt16 korrekt konverteras till en sträng i  
   // hexadecimal form. 
   AssertEquals("#O31", "4d2", Convert.ToString(tryInt16, 16)); 
 
   // Kontollerar att tryInt16 korrekt konverteras till en sträng då  
   // även en formatkultur skickas med som parameter. 
   AssertEquals("#O32", "12345", Convert.ToString(tryInt32, ci)); 
 
   // Kontollerar att tryInt32 korrekt konverteras till en sträng i  
   // binär form. 
   AssertEquals("#O33", "11000000111001", Convert.ToString(tryInt32, 2)); 
 
   // Kontollerar att tryInt32 korrekt konverteras till en sträng i  
   // oktal form. 
   AssertEquals("#O34", "30071", Convert.ToString(tryInt32, 8)); 
 
   // Kontollerar att tryInt32 korrekt konverteras till en sträng i  
   // decimal form. 
   AssertEquals("#O35", "12345", Convert.ToString(tryInt32, 10)); 
 
   // Kontollerar att tryInt32 korrekt konverteras till en sträng i  
   // hexadecimal form. 
   AssertEquals("#O36", "3039", Convert.ToString(tryInt32, 16)); 
 
   // Kontollerar att tryInt16 korrekt konverteras till en sträng då  
   // även en formatkultur skickas med som parameter. 
   AssertEquals("#O37", "123456789012", Convert.ToString(tryInt64, ci)); 
 
   // Kontollerar att tryInt64 korrekt konverteras till en sträng i  
   // binär form. 
   AssertEquals("#O38", "1110010111110100110010001101000010100", 
    Convert.ToString(tryInt64, 2)); 
 
   // Kontollerar att tryInt64 korrekt konverteras till en sträng i  
   // oktal form. 
   AssertEquals("#O39", "1627646215024", Convert.ToString(tryInt64, 8)); 
 
   // Kontollerar att tryInt64 korrekt konverteras till en sträng i  
   // decimal form. 
   AssertEquals("#O40", "123456789012", Convert.ToString(tryInt64, 10)); 
 
   // Kontollerar att tryInt64 korrekt konverteras till en sträng i  
   // hexadecimal form. 
   AssertEquals("#O41", "1cbe991a14", Convert.ToString(tryInt64, 16)); 
 
   // Kontollerar att trySByte korrekt konverteras till en sträng då  
   // även en formatkultur skickas med som parameter. 
   AssertEquals("#O42", "123", Convert.ToString((trySByte), ci)); 
 
   // Kontollerar att tryFloat korrekt konverteras till en sträng då  
   // även en formatkultur skickas med som parameter. 
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   AssertEquals("#O43", tryFloat.ToString(ci), 
    Convert.ToString((tryFloat), ci)); 
 
   // Kontollerar att tryStr korrekt konverteras till en sträng då  
   // även en formatkultur skickas med som parameter. 
   AssertEquals("#O44", "foobar", Convert.ToString((tryStr), ci)); 
 
   // Kontollerar att tryUI16 korrekt konverteras till en sträng då  
   // även en formatkultur skickas med som parameter. 
   AssertEquals("#O45", "34567", Convert.ToString((tryUI16), ci)); 
 
   // Kontollerar att tryUI32 korrekt konverteras till en sträng då  
   // även en formatkultur skickas med som parameter. 
   AssertEquals("#O46", "567891234", Convert.ToString((tryUI32), ci)); 
 
   // Kontollerar att tryUI64 korrekt konverteras till en sträng. 
   AssertEquals("#O47", "0", Convert.ToString(tryUI64)); 
 
   // Kontollerar att tryUI64 korrekt konverteras till en sträng då  
   // även en formatkultur skickas med som parameter. 
   AssertEquals("#O48", "0", Convert.ToString((tryUI64), ci)); 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett ArgumentException kastas då  
   // konvertering av en short till ett tal med bas 2, 8, 10 eller 16  
   // sker men en felaktig bas är medskickad. 
   try { 
    Convert.ToString(tryInt16, 5); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#O55", typeof(ArgumentException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett ArgumentException kastas då  
   // konvertering av en int till ett tal med bas 2, 8, 10 eller 16  
   // sker men en felaktig bas är medskickad. 
   try { 
    Convert.ToString(tryInt32, 17); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#O56", typeof(ArgumentException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett ArgumentException kastas då  
   // konvertering av en long till ett tal med bas 2, 8, 10 eller 16  
   // sker men en felaktig bas är medskickad. 
   try { 
    Convert.ToString(tryInt64, 1); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#O57", typeof(ArgumentException), e.GetType()); 
   }    
  } 
 
         public void TestToUInt16() { 
   // Kontrollerar att ToUInt16 korrekt konverterar boolFalse till ett  
   // likvärdigt värde av typen ushort 
   AssertEquals("#P01", (ushort)0, Convert.ToUInt16(boolFalse)); 
 
   // Kontrollerar att ToUInt16 korrekt konverterar boolTrue till ett  
   // likvärdigt värde av typen ushort 
   AssertEquals("#P02", (ushort)1, Convert.ToUInt16(boolTrue)); 
 
   // Kontrollerar att ToUInt16 korrekt konverterar tryByte till ett  
   // likvärdigt värde av typen ushort 
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   AssertEquals("#P03", (ushort)0, Convert.ToUInt16(tryByte)); 
 
   // Kontrollerar att ToUInt16 korrekt konverterar tryChar till ett  
   // likvärdigt värde av typen ushort 
   AssertEquals("#P04", (ushort)97, Convert.ToUInt16(tryChar)); 
 
   // Kontrollerar att ToUInt16 korrekt konverterar tryDec till ett  
   // likvärdigt värde av typen ushort 
   AssertEquals("#P05", (ushort)1234, Convert.ToUInt16(tryDec)); 
 
   // Kontrollerar att ToUInt16 korrekt konverterar tryDbl till ett  
   // likvärdigt värde av typen ushort 
   AssertEquals("#P06", (ushort)0, Convert.ToUInt16(tryDbl)); 
 
   // Kontrollerar att ToUInt16 korrekt konverterar tryInt16 till ett  
   // likvärdigt värde av typen ushort 
   AssertEquals("#P07", (ushort)1234, Convert.ToUInt16(tryInt16)); 
 
   // Kontrollerar att ToUInt16 korrekt konverterar tryInt32 till ett  
   // likvärdigt värde av typen ushort 
   AssertEquals("#P08", (ushort)12345, Convert.ToUInt16(tryInt32)); 
 
   // Kontrollerar att ToUInt16 korrekt konverterar ett tal av typen long   
   // till ett likvärdigt värde av typen ushort 
   AssertEquals("#P09", (ushort)43752, Convert.ToUInt16((long)43752)); 
 
   // Kontrollerar att ToUInt16 korrekt konverterar trySByte till ett  
   // likvärdigt värde av typen ushort 
   AssertEquals("#P10", (ushort)123, Convert.ToUInt16(trySByte)); 
 
   // Kontrollerar att ToUInt16 korrekt konverterar tryFloat till ett  
   // likvärdigt värde av typen ushort 
   AssertEquals("#P11", (ushort)1234, Convert.ToUInt16(tryFloat)); 
 
   // Kontrollerar att ToUInt16 korrekt konverterar en sträng  
   // innehållande endast siffror till ett likvärdigt värde av typen  
   // ushort 
   AssertEquals("#P12", (ushort)123, Convert.ToUInt16((string)"123")); 
 
   // Kontrollerar att ToUInt16 korrekt konverterar tryUI16 till ett  
   // likvärdigt värde av typen ushort. Ingen egentlig konvertering sker. 
   AssertEquals("#P13", (ushort)34567, Convert.ToUInt16(tryUI16)); 
 
   // Kontrollerar att ToUInt16 korrekt konverterar ett tal av typen uint  
   // till ett likvärdigt värde av typen ushort 
   AssertEquals("#P14", (ushort)56789, Convert.ToUInt16((uint)56789)); 
 
   // Kontrollerar att ToUInt16 korrekt konverterar tryUI64 till ett  
   // likvärdigt värde av typen ushort 
   AssertEquals("#P15", (ushort)0, Convert.ToUInt16(tryUI64)); 
 
   // Kontrollerar att ToUInt16 korrekt konverterar en sträng  
   // innehållande endast siffror till ett likvärdigt värde av typen  
   // ushort då ävne ett kulturformat skickas med 
   AssertEquals("#P16", (ushort)31, Convert.ToUInt16("31", ci)); 
 
   // Kontrollerar att ToUInt16 korrekt konverterar det binära talet  
   // ”1110” till ett likvärdigt värde av typen ushort. 
   AssertEquals("#P17", (ushort)14, Convert.ToUInt16("1110", 2)); 
 
   // Kontrollerar att ToUInt16 korrekt konverterar det oktala talet  
   // ”40” till ett likvärdigt värde av typen ushort. 
   AssertEquals("#P18", (ushort)32, Convert.ToUInt16("40", 8)); 
 
   // Kontrollerar att ToUInt16 korrekt konverterar decimaltalet  
   // ”40” till ett likvärdigt värde av typen ushort. 
   AssertEquals("#P19", (ushort)40, Convert.ToUInt16("40", 10)); 
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   // Kontrollerar att ToUInt16 korrekt konverterar det hexadecimala  
   // talet ”40” till ett likvärdigt värde av typen ushort. 
   AssertEquals("#P20", (ushort)64, Convert.ToUInt16("40", 16)); 
 
   // Try-Catch statsen kontrollerar att ett InvalidCastException kastas  
   // då en DateTime skall konverteras till ushort. 
   try { 
    Convert.ToUInt16(tryDT); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#P25", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch statsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett tal av typen decimal som är större än ushorts maxvärde skall  
   // konverteras. 
   try { 
    Convert.ToUInt16(decimal.MaxValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#P26", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch statsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett tal av typen decimal som är mindre än ushorts minvärde skall  
   // konverteras. 
   try { 
    Convert.ToUInt16(decimal.MinValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#P27", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch statsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett tal av typen double som är större än ushorts maxvärde skall  
   // konverteras. 
   try { 
    Convert.ToUInt16(double.MaxValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#P28", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch statsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett tal av typen double som är mindre än ushorts minvärde skall  
   // konverteras. 
   try { 
    Convert.ToUInt16(double.MinValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#P29", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch statsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett tal av typen short som är mindre än ushorts minvärde skall  
   // konverteras. 
   try { 
    Convert.ToUInt16(short.MinValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
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    AssertEquals("#P30", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch statsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett tal av typen int som är större än ushorts maxvärde skall  
   // konverteras. 
   try { 
    Convert.ToUInt16(int.MaxValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#P31", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch statsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett tal av typen int som är mindre än ushorts minvärde skall  
   // konverteras. 
   try { 
    Convert.ToUInt16(int.MinValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#P32", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch statsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett tal av typen long som är större än ushorts maxvärde skall  
   // konverteras. 
   try { 
    Convert.ToUInt16(long.MaxValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#P33", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch statsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett tal av typen long som är mindre än ushorts minvärde skall  
   // konverteras. 
   try { 
    Convert.ToUInt16(long.MinValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#P34", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch statsen kontrollerar att ett InvalidCastException kastas  
   // då en ett okonverterbart objekt skall konverteras. 
   try { 
    Convert.ToUInt16(tryObj); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#P35", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch statsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett tal av typen sbyte som är mindre än ushorts minvärde skall  
   // konverteras. 
   try { 
    Convert.ToUInt16(sbyte.MinValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#P36", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
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   // Try-Catch statsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett tal av typen float som är större än ushorts maxvärde skall  
   // konverteras. 
   try { 
    Convert.ToUInt16(float.MaxValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#P37", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch statsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett tal av typen float som är mindre än ushorts minvärde skall  
   // konverteras. 
   try { 
    Convert.ToUInt16(float.MinValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#P38", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
    
   // Try-Catch statsen kontrollerar att ett FormatException kastas då  
   // en sträng inte innehållande enbart siffror skall konverteras. 
   try { 
    Convert.ToUInt16("1A2"); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#P39", typeof(FormatException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch statsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // en sträng innehållande ett värde som är mindre än ushorts minvärde  
   // skall konverteras. 
   try { 
    Convert.ToUInt16("-32800"); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#P40", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch statsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // en sträng innehållande ett värde som är större än ushorts maxvärde  
   // skall konverteras. 
   try { 
    Convert.ToUInt16(int.MaxValue.ToString()); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#P41", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch statsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // ett tal av typen ulong som är större än ushorts maxvärde skall  
   // konverteras. 
   try { 
    Convert.ToUInt16(ulong.MaxValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#P42", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch statsen kontrollerar att ett FormatException kastas då  
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   // en sträng inte innehållande enbart siffror skall konverteras. 
   try { 
    Convert.ToUInt16("1A2", ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#P43", typeof(FormatException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch statsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // en sträng inte innehållande ett värde mindre än ushorts minvärde  
   // skall konverteras. 
   try { 
    Convert.ToUInt16("-32800", ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#P44", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch statsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // en sträng inte innehållande ett värde större än ushorts maxvärde  
   // skall konverteras. 
   try { 
    Convert.ToUInt16("456987", ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#P45", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch statsen kontrollerar att ett ArgumentException kastas då  
   // en sträng skall konverteras men den medföljande basen inte är  
   // antingen 2, 8, 10 eller 16 
   try { 
    Convert.ToUInt16("40", 9); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#P46", typeof(ArgumentException), e.GetType()); 
   } 
  } 
 
  public void TestToUInt32() { 
   // Kontrollerar att ToUInt32 korrekt konverterar boolTrue till ett  
   // likvärdigt värde av typen uint 
   AssertEquals("#Q01", (uint)1, Convert.ToUInt32(boolTrue)); 
 
   // Kontrollerar att ToUInt32 korrekt konverterar boolFalse till ett  
   // likvärdigt värde av typen uint 
   AssertEquals("#Q02", (uint)0, Convert.ToUInt32(boolFalse)); 
 
   // Kontrollerar att ToUInt32 korrekt konverterar tryByte till ett  
   // likvärdigt värde av typen uint 
   AssertEquals("#Q03", (uint)0, Convert.ToUInt32(tryByte)); 
 
   // Kontrollerar att ToUInt32 korrekt konverterar tryChar till ett  
   // likvärdigt värde av typen uint 
   AssertEquals("#Q04", (uint)97, Convert.ToUInt32(tryChar)); 
 
   // Kontrollerar att ToUInt32 korrekt konverterar tryDec till ett  
   // likvärdigt värde av typen uint 
   AssertEquals("#Q05", (uint)1234, Convert.ToUInt32(tryDec)); 
 
   // Kontrollerar att ToUInt32 korrekt konverterar tryDbl till ett  
   // likvärdigt värde av typen uint 
   AssertEquals("#Q06", (uint)0, Convert.ToUInt32(tryDbl)); 



 
 Objektorienterad testning av C#-klasser med hjälp av NUnit-ramverket 

 

 
 

Krister Hansson Högskolan i Trollhättan/Uddevalla  
Andreas Jonsson Institutionen för Informatik och Matematik - 53 - 

 
   // Kontrollerar att ToUInt32 korrekt konverterar tryInt16 till ett  
   // likvärdigt värde av typen uint 
   AssertEquals("#Q07", (uint)1234, Convert.ToUInt32(tryInt16)); 
 
   // Kontrollerar att ToUInt32 korrekt konverterar tryInt32 till ett  
   // likvärdigt värde av typen uint 
   AssertEquals("#Q08", (uint)12345, Convert.ToUInt32(tryInt32)); 
 
   // Kontrollerar att ToUInt32 korrekt konverterar ett tal av typen long  
   // till ett likvärdigt värde av typen uint 
   AssertEquals("#Q09", (uint)1234567890,  
    Convert.ToUInt32((long)1234567890)); 
   AssertEquals("#Q10", (uint)123, Convert.ToUInt32(trySByte)); 
 
   // Kontrollerar att ToUInt32 korrekt konverterar tryFloat till ett  
   // likvärdigt värde av typen uint 
   AssertEquals("#Q11", (uint)1234, Convert.ToUInt32(tryFloat)); 
 
   // Kontrollerar att ToUInt32 korrekt konverterar ett tal av typen int  
   // till ett likvärdigt värde av typen uint 
   AssertEquals("#Q12", (uint)3456789, Convert.ToUInt32("3456789")); 
 
   // Kontrollerar att ToUInt32 korrekt konverterar tryUI16 till ett  
   // likvärdigt värde av typen uint 
   AssertEquals("#Q13", (uint)34567, Convert.ToUInt32(tryUI16)); 
 
   // Kontrollerar att ToUInt32 korrekt konverterar tryUI32 till ett  
   // likvärdigt värde av typen uint 
   AssertEquals("#Q14", (uint)567891234, Convert.ToUInt32(tryUI32)); 
 
   // Kontrollerar att ToUInt32 korrekt konverterar tryUI64 till ett  
   // likvärdigt värde av typen uint 
   AssertEquals("#Q15", (uint)0, Convert.ToUInt32(tryUI64)); 
 
   // Kontrollerar att det binära talet “110011111” korrekt konverteras  
   // till ett likvärdigt värde av typen uint 
   AssertEquals("#Q16", (uint)415, Convert.ToUInt32("110011111", 2)); 
 
   // Kontrollerar att det oktala talet “234” korrekt konverteras till  
   // ett likvärdigt värde av typen uint 
   AssertEquals("#Q17", (uint)156, Convert.ToUInt32("234" ,8)); 
 
   // Kontrollerar att decimalttalet “234” korrekt konverteras till ett  
   // likvärdigt värde av typen uint 
   AssertEquals("#Q18", (uint)234, Convert.ToUInt32("234" ,10)); 
 
   // Kontrollerar att det hexadecimala talet “234” korrekt konverteras  
   // till ett likvärdigt värde av typen uint 
   AssertEquals("#Q19", (uint)564, Convert.ToUInt32("234" ,16)); 
    
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett InvalidCastException kastas 
   // då det ingående värdet är av typen DateTime. Konverteringar av  
   // denna DateTime till uint söds inte 
   try { 
    Convert.ToUInt32(tryDT); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#Q25", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett OverflowException kastas då talet är av typen  
   // decimal och värdet är högre än det maximala värdet uint kann inneha 
   try { 
    Convert.ToUInt32(decimal.MaxValue); 
    Fail(); 
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   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#Q26", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett OverflowException kastas då talet är av typen  
   // decimal och värdet är lägre än 0 (noll). 
 
   try { 
    Convert.ToUInt32((decimal)-150); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#Q27", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett OverflowException kastas då talet är av typen  
   // double och värdet är högre än det maximala värdet uint kann inneha. 
   try { 
    Convert.ToUInt32(double.MaxValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#Q28", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett OverflowException kastas då talet är av typen  
   // double och värdet är lägre än 0 (noll). 
   try { 
    Convert.ToUInt32((double)-1); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#Q29", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett OverflowException kastas då talet är av typen  
   // short och värdet är lägre än 0 (noll). 
   try { 
    Convert.ToUInt32(short.MinValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#Q30", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett OverflowException kastas då talet är av typen  
   // int och värdet är lägre än 0 (noll). 
   try { 
    Convert.ToUInt32(int.MinValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#Q31", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett OverflowException kastas då talet är av typen  
   // long och värdet är högre än det maximala värdet uint kann inneha. 
   try { 
    Convert.ToUInt32(long.MaxValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#Q32", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett OverflowException kastas då talet är av typen  
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   // long och värdet är lägre än 0 (noll). 
   try { 
    Convert.ToUInt32((long)-50000); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#Q33", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett InvalidCastException kastas då man försöker  
   // konvertera ett objekt som inte implementerar interfacet  
   // IConvertible 
   try { 
    Convert.ToUInt32(new Exception()); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#Q34", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett OverflowException kastas då talet är av typen  
   // sbyte och värdet är lägre än 0 (noll). 
   try { 
    Convert.ToUInt32(sbyte.MinValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#Q35", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett OverflowException kastas då talet är av typen  
   // float och värdet är högre än det maximala värdet uint kann inneha. 
   try { 
    Convert.ToUInt32(float.MaxValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#Q36", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett OverflowException kastas då talet är av typen  
   // float och värdet är lägre än 0 (noll). 
   try { 
    Convert.ToUInt32(float.MinValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#Q37", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett FormatException kastas då en sträng som inte  
   // kan konverteras skickas med som inparameter. 
   try { 
    Convert.ToUInt32("45t54"); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#Q38", typeof(FormatException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett OverflowException kastas då en sträng som  
   // innehåller ett negativt värde skickas med som inparameter. 
   try { 
    Convert.ToUInt32("-55"); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
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    AssertEquals("#Q39", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett OverflowException kastas då en sträng som  
   // innehåller ett för stort värde skickas med som inparameter. 
   try { 
    Convert.ToUInt32(ulong.MaxValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#Q40", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett InvalidCastException kastas då ett objekt som  
   // inte implemeterar interfacet IConvertible skickas med men en  
   // korrekt formatkultur skickas med. 
   try { 
    Convert.ToUInt32(new Exception(), ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#Q41", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett FormatException kastas då en sträng som inte  
   // kan konverteras skickas med som inparameter tillsammans med en  
   // formatkultur 
   try { 
    Convert.ToUInt32(tryStr, ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#Q42", typeof(FormatException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett OverflowException kastas då en negativ sträng  
   // och en korrekt formatkultur skickas med som inparametrar. 
   try { 
    Convert.ToUInt32("-50", ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#Q43", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett OverflowException kastas då en sträng  
   // innehållande ett värde större än uints maximala värde och en  
   // korrekt formatkultur skickas med som inparametrar. 
   try { 
    Convert.ToUInt32(decimal.MaxValue.ToString(), ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#Q44", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett ArgumentException kastas då 
   // man försöker att konvertera ett binärt tal till uint och den  
   // medskickade basen inte är 2, 8, 10 eller 16 
   try { 
    Convert.ToUInt32("1001110", 1); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#Q45", typeof(ArgumentException), e.GetType()); 
   } 
  } 



 
 Objektorienterad testning av C#-klasser med hjälp av NUnit-ramverket 

 

 
 

Krister Hansson Högskolan i Trollhättan/Uddevalla  
Andreas Jonsson Institutionen för Informatik och Matematik - 57 - 

 
  public void TestToUInt64()  
  { 
   // Kontrolerar att boolTrue konverteras till en ulong med värde 1 
   AssertEquals("#R01", (ulong)1, Convert.ToUInt64(boolTrue)); 
 
   // Kontrolerar att boolFalse konverteras till en ulong med värde 0 
   AssertEquals("#R02", (ulong)0, Convert.ToUInt64(boolFalse)); 
 
   // Kontrollerar att tryByte konverteras till ett likvärdigt värde av  
   // typen ulong 
   AssertEquals("#R03", (ulong)0, Convert.ToUInt64(tryByte)); 
 
   // Kontrollerar att tryChar konverteras till ett likvärdigt värde av  
   // typen ulong 
   AssertEquals("#R04", (ulong)97, Convert.ToUInt64(tryChar)); 
 
   // Kontrollerar att tryDec konverteras till ett likvärdigt värde av  
   // typen ulong 
   AssertEquals("#R05", (ulong)1234, Convert.ToUInt64(tryDec)); 
 
   // Kontrollerar att tryDbl konverteras till ett likvärdigt värde av  
   // typen ulong 
   AssertEquals("#R06", (ulong)0, Convert.ToUInt64(tryDbl)); 
 
   // Kontrollerar att tryInt16 konverteras till ett likvärdigt värde av  
   // typen ulong 
   AssertEquals("#R07", (ulong)1234, Convert.ToUInt64(tryInt16)); 
 
   // Kontrollerar att tryInt32 konverteras till ett likvärdigt värde av  
   // typen ulong 
   AssertEquals("#R08", (ulong)12345, Convert.ToUInt64(tryInt32)); 
 
   // Kontrollerar att tryInt64 konverteras till ett likvärdigt värde av  
   // typen ulong 
   AssertEquals("#R09", (ulong)123456789012, Convert.ToUInt64(tryInt64)); 
 
   // Kontrollerar att trySByte konverteras till ett likvärdigt värde av  
   // typen ulong 
   AssertEquals("#R10", (ulong)123, Convert.ToUInt64(trySByte)); 
 
   // Kontrollerar att tryFloat konverteras till ett likvärdigt värde av  
   // typen ulong 
   AssertEquals("#R11", (ulong)1234, Convert.ToUInt64(tryFloat)); 
 
   // Kontrollerar att strängen ”345678” konverteras till ett likvärdigt  
   // värde av typen ulong 
   AssertEquals("#R12", (ulong)345678, Convert.ToUInt64("345678")); 
 
   // Kontrollerar att tryUI16 konverteras till ett likvärdigt värde av  
   // typen ulong 
   AssertEquals("#R13", (ulong)34567, Convert.ToUInt64(tryUI16)); 
 
   // Kontrollerar att tryUI32 konverteras till ett likvärdigt värde av  
   // typen ulong 
   AssertEquals("#R14", (ulong)567891234, Convert.ToUInt64(tryUI32)); 
 
   // Kontrollerar att tryUI64 konverteras till ett likvärdigt värde av  
   // typen ulong 
   AssertEquals("#R15", (ulong)0, Convert.ToUInt64(tryUI64)); 
 
   // Kontrollerar att strängen ”123” och medföljande kulturspecifika  
   // formatering korrekt konverteras till ett likvärdigt värde av typen  
   // ulong 
   AssertEquals("#R16", (ulong)123, Convert.ToUInt64("123", ci)); 
 
   // Kontrollerar att det binära talet ”100” konverteras till ett  
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   // likvärdigt värde av typen ulong 
   AssertEquals("#R17", (ulong)4, Convert.ToUInt64("100", 2)); 
 
   // Kontrollerar att det oktala talet ”100” konverteras till ett  
   // likvärdigt värde av typen ulong 
   AssertEquals("#R18", (ulong)64, Convert.ToUInt64("100", 8)); 
 
   // Kontrollerar att decimaltalet ”100” konverteras till ett likvärdigt  
   // värde av typen ulong 
   AssertEquals("#R19", (ulong)100, Convert.ToUInt64("100", 10)); 
 
   // Kontrollerar att det hexadecimala talet ”100” konverteras till ett  
   // likvärdigt värde av typen ulong 
   AssertEquals("#R20", (ulong)256, Convert.ToUInt64("100", 16)); 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett InvalidCastException kastas  
   // då ett värde av typen DateTime skall konverteras  
   try { 
    Convert.ToUInt64(tryDT); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#R25", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // det ingående värdet är större än det maximala värdet ulong kan 
   // inneha och det ingående värdet är av typen decimal 
   try { 
 
    Convert.ToUInt64(decimal.MaxValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#R26", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // det ingående värdet är negativt och av typen decimal. Ulong kan  
   // inte vara negativt. 
   try { 
    Convert.ToUInt64((decimal)-140); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#R27", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // det ingående värdet är större än det maximala värdet ulong kan 
   // inneha och det ingående värdet är av typen double 
   try { 
    Convert.ToUInt64(double.MaxValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#R28", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // det ingående värdet är negativt och av typen double. Ulong kan inte  
   // vara negativt. 
   try { 
    Convert.ToUInt64((double)-1); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
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    AssertEquals("#R29", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // det ingående värdet är negativt och av typen short. Ulong kan inte  
   // vara negativt. 
   try { 
    Convert.ToUInt64(short.MinValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#R30", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // det ingående värdet är negativt och av typen int. Ulong kan inte  
   // vara negativt. 
   try { 
    Convert.ToUInt64(int.MinValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#R31", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // det ingående värdet är negativt och av typen long. Ulong kan inte  
   // vara negativt. 
   try { 
    Convert.ToUInt64(long.MinValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#R32", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett InvalidCastException kastas  
   // då det ingående värdet inte går att konvertera till en ulong 
   try { 
    Convert.ToUInt64(tryObj); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#R33", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // det ingående värdet är negativt och av typen sbyte. Ulong kan inte  
   // vara negativt. 
   try { 
    Convert.ToUInt64(sbyte.MinValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#R34", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // det ingående värdet är negativt och av typen float. Ulong kan inte  
   // vara negativt. 
   try { 
    Convert.ToUInt64(float.MinValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#R35", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
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   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // det ingående värdet är större än det maximala värdet ulong kan 
   // inneha och det ingående värdet är av typen float 
   try { 
    Convert.ToUInt64(float.MaxValue); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#R36", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett FormatException kastas då  
   // den ingående strängen är felaktig. 
   try { 
    Convert.ToUInt64("234rt78"); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#R37", typeof(FormatException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // det ingående värdet är negativt och av typen int. Ulong kan inte  
   // vara negativt. 
   try { 
    Convert.ToUInt64("-68"); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#R38", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // det ingående värdet är större än det maximala värdet ulong kan 
   // inneha och det ingående värdet är en sträng 
   try { 
    Convert.ToUInt64(decimal.MaxValue.ToString()); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#R39", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett FormatException kastas då  
   // den ingående strängen är felaktig men ett korrekt kulturformat  
   // skickas med. 
   try { 
    Convert.ToUInt64("23rd2", ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#R40", typeof(FormatException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // det ingående värdet är mindre än det minimala värdet ulong kan 
   // inneha, det ingående värdet är en sträng och ett kulturformat  
   // skickas med 
   try { 
    Convert.ToUInt64(decimal.MinValue.ToString(), ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#R41", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
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   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett OverflowException kastas då  
   // det ingående värdet är större än det maximala värdet ulong kan 
   // inneha, det ingående värdet är en sträng och ett kulturformat  
   // skickas med 
   try { 
    Convert.ToUInt64(decimal.MaxValue.ToString(), ci); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#R42", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett ArgumentException kastas då 
   // man försöker att konvertera ett tal till ulong och den medskickade  
   // basen inte är 2, 8, 10 eller 16 
   try { 
    Convert.ToUInt64("132", 9); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#R43", typeof(ArgumentException), e.GetType()); 
   } 
  } 
 
  public void TestToBase64CharArray() { 
   // Förberedande initieringar för att kunna utföra tänkta test 
   byte[] byteArr = {33, 127, 255, 109, 170, 54}; 
   char[] expectedCharArr = {'I', 'X', '/', '/', 'b', 'a', 'o', '2'}; 
   char[] result = new Char[8]; 
    
   // Konverterar en byte-matris till en char-matris.  
   // ToBase64CharArray(inArray, offsetIn, length, outArray, offsetOut) 
   Convert.ToBase64CharArray(byteArr, 0, byteArr.Length, result, 0); 
 
   // Kontrollerar att varje char i matrisen result har ett korrekt  
   // förväntat värde. 
   for (int i = 0; i < expectedCharArr.Length; i++) { 
    AssertEquals("#S0" + i, expectedCharArr[i], result[i]); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett ArgumentNullException kastas  
   // då inArray är null 
   try { 
    Convert.ToBase64CharArray(null, 0, byteArr.Length, result, 0); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#S10", typeof(ArgumentNullException),  
     e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett ArgumentOutOfRangeException  
   // kastas då offsetIn är negativt 
   try { 
    Convert.ToBase64CharArray(byteArr, -1, byteArr.Length,  
     result, 0); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#S11", typeof(ArgumentOutOfRangeException),  
     e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett ArgumentOutOfRangeException  
   // kastas då length är negativt 
   try { 
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    Convert.ToBase64CharArray(byteArr, 0, -5, result, 0); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#S12", typeof(ArgumentOutOfRangeException),  
     e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett ArgumentOutOfRangeException  
   // kastas då offsetOut är negativt 
   try { 
    Convert.ToBase64CharArray(byteArr, 0, byteArr.Length,  
     result, -2); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#S13", typeof(ArgumentOutOfRangeException),  
     e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett ArgumentOutOfRangeException  
   // kastas då offsetIn + length är stöllen än längden på inArray 
   try { 
    Convert.ToBase64CharArray(byteArr, 4, byteArr.Length,  
     result, 0); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#S14", typeof(ArgumentOutOfRangeException),  
     e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett ArgumentOutOfRangeException  
   // kastas då offsetOut + antalet elementa att returnera är större än  
   // längden på outArray 
   try { 
    Convert.ToBase64CharArray(byteArr, 0, byteArr.Length,  
     result, 2); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#S15", typeof(ArgumentOutOfRangeException),  
     e.GetType()); 
   } 
  }   
  public void TestToBase64String() { 
   // Förberedande initieringar för att kunna utföra tänkta test 
   byte[] byteArr = {33, 127, 255, 109, 170, 54}; 
   string expectedStr = "IX//bao2"; 
   string result1; 
   string result2; 
   result1 = Convert.ToBase64String(byteArr); 
   result2 = Convert.ToBase64String(byteArr, 0, byteArr.Length); 
 
   // Kontrollerar att den resulterande strängen stämmer överens med det  
   // förväntade resultatet. för metoden ToBase64String(inArray) 
   AssertEquals("#T01", expectedStr, result1); 
 
   // Kontrollerar att den resulterande strängen stämmer överens med det  
   // förväntade resultatet. för metoden ToBase64String(inArray, offset,  
   // length) 
   AssertEquals("#T02", expectedStr, result2); 
 
   // Kontrollerar att ett ArgumentNullException kastas då inArray är  
   // null 
   try { 
    Convert.ToBase64String(null); 
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    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#T05", typeof(ArgumentNullException),  
     e.GetType()); 
   } 
    
   // Kontrollerar att ett ArgumentOutOfRangeException kastas då offset  
   // är negativt 
   try { 
    Convert.ToBase64String(byteArr, -1, byteArr.Length); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#T06", typeof(ArgumentOutOfRangeException),  
     e.GetType()); 
   } 
 
   // Kontrollerar att ett ArgumentOutOfRangeException kastas då length  
   // är negativt 
 
   try { 
    Convert.ToBase64String(byteArr, 0, -10); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#T07", typeof(ArgumentOutOfRangeException),  
     e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-Catch satsen kontrollerar att ett ArgumentOutOfRangeException  
   // kastas då offset + lengt är större än på inArray  
   try { 
    Convert.ToBase64String(byteArr, 4, byteArr.Length); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#T08", typeof(ArgumentOutOfRangeException),  
     e.GetType()); 
   }   
  } 
 
  public void TestFromBase64CharArray() { 
   // Inledande initiering för tt kunna utföra tester 
   char[] charArr = {'M','o','n','o','m','o','n','o'}; 
   byte[] expectedByteArr = {50, 137, 232, 154, 137, 232};  
   byte[] result = Convert.FromBase64CharArray(charArr, 0, 8); 
   
   // For-satsen loopar igenom expectedByteArr och result och gör en  
   // AssertEquals för varje element i result för att kontrollera att en  
   // korrekt konvertering har ägt rum  
   for (int i = 0; i < result.Length; i++){ 
    AssertEquals("#U0" + i, expectedByteArr[i], result[i]); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett ArgumentNullException kastas  
   // då den char-matris som skall konverteras är ett nullvärde. 
   try { 
    Convert.FromBase64CharArray(null, 0, charArr.Length); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#U10", typeof(ArgumentNullException),  
     e.GetType()); 
   } 
    
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett ArgumentOutOfRangeException  
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   // kastas då offset är negativt. 
   try { 
    Convert.FromBase64CharArray(charArr, -1, charArr.Length); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#U11", typeof(ArgumentOutOfRangeException),  
     e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett ArgumentOutOfRangeException  
   // kastas då length är negativt. 
   try { 
    Convert.FromBase64CharArray(charArr, 0, -5); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#U12", typeof(ArgumentOutOfRangeException),  
     e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett FormatException kastas då  
   // length är mindre än 4 
   try { 
    Convert.FromBase64CharArray(charArr, 0, 3); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#U13", typeof(FormatException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett ArgumentOutOfRangeException  
   // kastas då length + offset inte pekar på en position inom charArr.  
   try { 
    Convert.FromBase64CharArray(charArr, 2, 8); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#U14", typeof(ArgumentOutOfRangeException),  
     e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett FormatException kastas då  
   // length inte är 4 eller ett tal jämnt delbart med 4 
   try { 
    Convert.FromBase64CharArray(errorArr, 0, errorArr.Length); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#U15", typeof(FormatException), e.GetType()); 
   } 
  } 
 
  public void TestFromBase64String() { 
   // Inledande initiering för att kunna utföra tester 
   string str = "Monomono"; 
   string err01 = "foo"; 
   byte[] expectedByteArr = {50, 137, 232, 154, 137, 232}; 
   byte[] result = Convert.FromBase64String(str);  
 
   // For-satsen loopar igenom expectedByteArr och result och gör en  
   // AssertEquals för varje element i result för att kontrollera att en  
   // korrekt konvertering har ägt rum 
   for (int i = 0; i < result.Length; i++){ 
    AssertEquals("#V0" + i, expectedByteArr[i], result[i]); 
   } 
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   // Try-catch satsen kontrollerar att ett ArgumentNullException kastas  
   // då null skickas med som parameter 
   try { 
    Convert.FromBase64String(null); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#V10", typeof(ArgumentNullException),  
     e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett FormatException kastas då en  
   // sträng innehållande mindre än fyra bokstäver skall konverteras 
   try { 
    Convert.FromBase64String(err01); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#V11", typeof(FormatException), e.GetType()); 
   } 
 
   // Try-catch satsen kontrollerar att ett FormatException kastas då en  
   // sträng innehållande ett antal bokstäver som inte är jämnt delbart  
   // med fyra skickas med för konvertering 
   try { 
    Convert.FromBase64String(tryStr); 
    Fail(); 
   } 
   catch (Exception e) { 
    AssertEquals("#V12", typeof(FormatException), e.GetType()); 
   } 
  } 
   
  public void TestMax() { 
   // Kontrollerar att ett short-värde representerande byte.MaxValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#W01", byte.MaxValue,  
    Convert.ToByte((short)byte.MaxValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett int-värde representerande byte.MaxValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#W02", byte.MaxValue,  
    Convert.ToByte((int)byte.MaxValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett decimal-värde representerande byte.MaxValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#W03", byte.MaxValue,  
    Convert.ToByte((decimal)byte.MaxValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett float-värde representerande byte.MaxValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#W04", byte.MaxValue,  
    Convert.ToByte((float)byte.MaxValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett strängen ”377” som är ett oktalt värde korrekt  
   // konverteras till en byte 
   AssertEquals("#W05", byte.MaxValue, Convert.ToByte("377", 8)); 
 
   // Kontrollerar att ett int-värde representerande short.MaxValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#W06", short.MaxValue,  
    Convert.ToInt16((int)short.MaxValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett double-värde representerande short.MaxValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#W07", short.MaxValue,  
    Convert.ToInt16((double)short.MaxValue)); 
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   // Kontrollerar att ett decimal-värde representerande short.MaxValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#W08", short.MaxValue,  
    Convert.ToInt16((decimal)short.MaxValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett ulong-värde representerande short.MaxValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#W09", short.MaxValue,  
    Convert.ToInt16((ulong)short.MaxValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett strängen ”7FFF” korrekt konverteras från ett  
   // hexadecimalt tal till ett motsvarande värde av typen short 
   AssertEquals("#W10", short.MaxValue, Convert.ToInt16("7FFF", 16)); 
 
   // Kontrollerar att ett decimal-värde representerande int.MaxValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#W11", int.MaxValue,  
    Convert.ToInt32((decimal)int.MaxValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett double-värde representerande int.MaxValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#W12", int.MaxValue,  
    Convert.ToInt32((double)int.MaxValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett uint-värde representerande int.MaxValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#W13", int.MaxValue,  
    Convert.ToInt32((uint)int.MaxValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett long-värde representerande int.MaxValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#W14", int.MaxValue,  
    Convert.ToInt32((long)int.MaxValue)); 
 
   // Kontrollerar att nedanstående sträng, som är det binära talet för  
   // int.MaxValue, korrekt konverteras till en int. 
   AssertEquals("#W15", int.MaxValue,  
    Convert.ToInt32("1111111111111111111111111111111", 2)); 
 
   // Kontrollerar att ett decimal-värde representerande long.MaxValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#W16", long.MaxValue,  
    Convert.ToInt64((decimal)long.MaxValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett ulong-värde representerande long.MaxValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#W17", long.MaxValue,  
    Convert.ToInt64((ulong)long.MaxValue)); 
 
   // Kontrollerar att nedanstående sträng, som är det hexadecimala talet  
   // för long.MaxValue, korrekt konverteras till en long. 
   AssertEquals("#W18", long.MaxValue,  
    Convert.ToInt64("7FFFFFFFFFFFFFFF", 16)); 
 
   // Kontrollerar att ett double-värde representerande float.MaxValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#W19", float.MaxValue,  
    Convert.ToSingle((double)float.MaxValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett decimal-värde representerande ushort.MaxValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#W20", ushort.MaxValue,  
    Convert.ToUInt16((decimal)ushort.MaxValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett int-värde representerande ushort.MaxValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
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   AssertEquals("#W21", ushort.MaxValue,  
    Convert.ToUInt16((int)ushort.MaxValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett uint-värde representerande ushort.MaxValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#W22", ushort.MaxValue,  
    Convert.ToUInt16((uint)ushort.MaxValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett long-värde representerande ushort.MaxValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#W23", ushort.MaxValue,  
    Convert.ToUInt16((long)ushort.MaxValue)); 
 
   // Kontrollerar att strängen ”65535” korrekt konverteras till ett  
   // ushort-värde 
   AssertEquals("#W24", ushort.MaxValue, Convert.ToUInt16("65535", 10)); 
 
   // Kontrollerar att ett double-värde representerande uint.MaxValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#W25", uint.MaxValue,  
    Convert.ToUInt32((double)uint.MaxValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett decimal-värde representerande uint.MaxValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#W26", uint.MaxValue,  
    Convert.ToUInt32((decimal)uint.MaxValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett ulong-värde representerande uint.MaxValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#W27", uint.MaxValue,  
    Convert.ToUInt32((ulong)uint.MaxValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett long-värde representerande uint.MaxValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#W28", uint.MaxValue,  
    Convert.ToUInt32((long)uint.MaxValue)); 
 
   // Kontrollerar att nedanstående sträng, som är det oktala talet  
   // för long.MaxValue, korrekt konverteras till en uint. 
   AssertEquals("#W29", uint.MaxValue,  
    Convert.ToUInt32("37777777777", 8)); 
 
   // Kontrollerar att ett decimal-värde representerande ulong.MaxValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#W30", ulong.MaxValue,  
    Convert.ToUInt64((decimal)ulong.MaxValue)); 
 
   // Kontrollerar att nedanstående sträng, som är det hexadecimala talet  
   // för long.MaxValue, korrekt konverteras till en ulong. 
   AssertEquals("#W31", ulong.MaxValue,  
    Convert.ToUInt64("FFFFFFFFFFFFFFFF", 16));  
  } 
 
  public void TestMin() { 
 
   // Kontrollerar att ett short-värde representerande byte.MinValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#X01", byte.MinValue,  
    Convert.ToByte((short)byte.MinValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett int-värde representerande byte.MinValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#X02", byte.MinValue,  
    Convert.ToByte((int)byte.MinValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett decimal-värde representerande byte.MinValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
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   AssertEquals("#X03", byte.MinValue,  
    Convert.ToByte((decimal)byte.MinValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett float-värde representerande byte.MinValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#X04", byte.MinValue,  
    Convert.ToByte((float)byte.MinValue)); 
 
   // Kontrollerar att strängen ”0”, som är det oktala talet  
   // för short.MinValue, korrekt konverteras till en short. 
   AssertEquals("#X05", byte.MinValue, Convert.ToByte("0", 8)); 
 
   // Kontrollerar att ett int-värde representerande short.MinValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#X06", short.MinValue,  
    Convert.ToInt16((int)short.MinValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett double-värde representerande short.MinValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#X07", short.MinValue,  
    Convert.ToInt16((double)short.MinValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett fdecimal-värde representerande short.MinValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#X08", short.MinValue,  
    Convert.ToInt16((decimal)short.MinValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett long-värde representerande short.MinValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#X09", short.MinValue,  
    Convert.ToInt16((long)short.MinValue)); 
 
   // Kontrollerar att strängen ”8000”, som är det hexadecimala talet  
   // för short.MinValue, korrekt konverteras till en short. 
   AssertEquals("#X10", short.MinValue, Convert.ToInt16("8000", 16)); 
 
   // Kontrollerar att ett decimal-värde representerande int.MinValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#X11", int.MinValue,  
    Convert.ToInt32((decimal)int.MinValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett double-värde representerande int.MinValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#X12", int.MinValue,  
    Convert.ToInt32((double)int.MinValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett float-värde representerande int.MinValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#X13", int.MinValue,  
    Convert.ToInt32((float)int.MinValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett long-värde representerande int.MinValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#X14", int.MinValue,  
    Convert.ToInt32((long)int.MinValue)); 
 
   // Kontrollerar att nedanstående sträng, som är det binära talet  
   // för int.MinValue, korrekt konverteras till en short. 
   AssertEquals("#X15", int.MinValue,  
    Convert.ToInt32("10000000000000000000000000000000", 2)); 
 
   // Kontrollerar att ett decimal-värde representerande long.MinValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#X16", long.MinValue,  
    Convert.ToInt64((decimal)long.MinValue)); 
 
   // Kontrollerar att nedanstående sträng, som är det hexadecimala talet  
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   // för long.MinValue, korrekt konverteras till en short. 
   AssertEquals("#X18", long.MinValue,  
    Convert.ToInt64("8000000000000000", 16)); 
 
   // Kontrollerar att ett double-värde representerande float.MinValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#X19", float.MinValue,  
    Convert.ToSingle((double)float.MinValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett decimal-värde representerande ushort.MinValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#X20", ushort.MinValue,  
    Convert.ToUInt16((decimal)ushort.MinValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett int-värde representerande ushort.MinValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#X21", ushort.MinValue,  
    Convert.ToUInt16((int)ushort.MinValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett uint-värde representerande ushort.MinValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#X22", ushort.MinValue,  
    Convert.ToUInt16((uint)ushort.MinValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett long-värde representerande ushort.MinValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#X23", ushort.MinValue,  
    Convert.ToUInt16((long)ushort.MinValue)); 
 
   // Kontrollerar att strängen ”0” representerande ushort.MinValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#X24", ushort.MinValue, Convert.ToUInt16("0", 10)); 
 
 
   // Kontrollerar att ett double-värde representerande uint.MinValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#X25", uint.MinValue,  
    Convert.ToUInt32((double)uint.MinValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett decimal-värde representerande uint.MinValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#X26", uint.MinValue,  
    Convert.ToUInt32((decimal)uint.MinValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett ulong-värde representerande uint.MinValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#X27", uint.MinValue,  
    Convert.ToUInt32((ulong)uint.MinValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett long-värde representerande uint.MinValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#X28", uint.MinValue,  
    Convert.ToUInt32((long)uint.MinValue)); 
 
   // Kontrollerar att strängen ”0” representerande uint.MinValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#X29", uint.MinValue, Convert.ToUInt32("0", 8)); 
 
   // Kontrollerar att ett decimal-värde representerande ulong.MinValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#X30", ulong.MinValue,  
    Convert.ToUInt64((decimal)ulong.MinValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett int-värde representerande ulong.MinValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#X31", ulong.MinValue,  
    Convert.ToUInt64((int)ulong.MinValue)); 
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   // Kontrollerar att ett short-värde representerande ulong.MinValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#X32", ulong.MinValue,  
    Convert.ToUInt64((short)ulong.MinValue)); 
 
   // Kontrollerar att ett long-värde representerande ulong.MinValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#X33", ulong.MinValue,  
    Convert.ToUInt64((long)ulong.MinValue)); 
 
   // Kontrollerar att strängen ”0” representerande ulong.MinValue  
   // konverteras på ett korrekt sätt. 
   AssertEquals("#X34", ulong.MinValue, Convert.ToUInt64("0", 16))  
  } 
 } 
} 
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Bilaga 3 – Mall för utformning av testklasser 
// this is a template for making NUnit tests.  Text enclosed in square 
// brackets (and the brackets themselves) should be replaced by appropiate 
// code. 
 
// [File Name].cs - NUnit Test Cases for [explain here] 
// 
// [Author Name] ([Author email Address]) 
// 
// (C) [Copyright holder] 
//  
 
// these are the standard namespaces you will need.  You may need to add more 
// depending on your tests. 
using NUnit.Framework; 
using System; 
 
// all test namespaces start with "MonoTests."  Append the Namespace that 
// contains the class you are testing, e.g. MonoTests.System.Collections 
namespace MonoTests.[Namespace] 
{ 
 
// the class name should end with "Test" and start with the name of the class 
// you are testing, e.g. CollectionBaseTest 
public class [Class to be tested]Test : TestCase { 
  
 // there should be two constructors for your class.  The first one 
 // (without parameters) should set the name to something unique. 
 // Of course the name of the method is the same as the name of the 
 // class 
 public [Constructor]() : base ("[Namespace.Class]") {} 
 public [Constructor](string name) : base(name) {} 
 

// this method is run before each Test* method is called. You can // put variable 
initialization, etc. here that is common to each // test.Just leave the method 
empty if you don't need to use it. 
// protected override void SetUp() {} 

 
// this method is run after each Test* method is called. You can // put clean-up 
code, etc. here.  Whatever needs to be done after // each test. Just leave the 
method empty if you don't need to use // it. 

 protected override void TearDown() {} 
 
 // this property is required.  You need change the parameter for 
 // typeof() below to be your class. 
 public static ITest Suite { 
  get {  
   return new TestSuite(typeof([Classname here]));  
  } 
 } 
 

// this is just one of probably many test methods in your test 
// class. each test method must start with "Test".  All methods in  
//your class which start with "Test" will be automagically called  
//by the NUnit framework. 

 public void Test[Something] { 
  // inside here you will exercise your class and then call  
  // Assert() 
 } 
} 
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Bilaga 4 – Riktlinjer för utformning av tester med NUnit 
Mono NUnit Test Guidelines and Best Practices 

Authors:  Nick Drochak  <ndrochak@gol.com>  
Martin Baulig  <martin@gnome.org> 

Last Update: 2002-03-02 

Rev: 0.3 

* Purpose 

This document captures all the good ideas people have had about writing NUnit tests for 
the mono project. This document will be useful for anyone who writes or maintains unit 
tests. 

* Other resources 

- mcs/class/README has an explanation of the build process and how it 
relates to the tests. 

 - http://nunit.sourceforge.net is the place to find out about NUnit 

* Getting Started 

If you are new to writing NUnit tests, there is a template you may use to help get 
started. The file is: 

mcs/class/doc/TemplateTest.cs 

Save a copy of this file in the appropriate test subdirecty (see below), and replace all the 
[text] markers with appropriate code. Comments in the template are there to guide you. 
You should also look at existing tests to see how other people have written them. 
mcs/class/corlib/Test/System.Collections/CollectionBaseTest.cs is a small one that 
might help. 

The directory that will contain your new file depends on the assembly/namespace of the 
class for which you are creating the tests. Under mcs/class there is a directory for each 
assembly. In each assembly there is a Test directory, e.g. mcs/class/corlib/Test. In the 
Test directory there are sub-directories for each namespace in the assembly, e.g. 
mcs/class/corlib/Test/Sytem. Put your new test file in the appropriate sub-directory 
under Test for the class you are testing. 

Once your test class is complete, you need to add it to the AllTests.cs file in the same 
directory as your new test. Add a call to "suite.AddTest()" passing the name of your 
new test class's suite property as the parameter.  You will see examples in the 
AllTests.cs file, so just copy and paste inside there.  
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Once all of that is done, you can do a 'make test' from the top mcs directory.  Your test 
class will be automagically included in the build and the tests will be run along with all 
the others. 

* Tips 

-- Provide an unique error message for Assert() 

Include an unique message for each Assert() so that when the assert fails, it is trivial to 
locate the failing one. Otherwise, it may be difficult to determine which part of the test 
is failing. A good way to ensure unique messages is to use something like #A01, #A02 
etc. 

Bad: 
AssertEquals("array match", compare[0], i1[0]); 
AssertEquals("array match", compare[1], i1[1]); 
AssertEquals("array match", compare[2], i1[2]); 
AssertEquals("array match", compare[3], i1[3]); 

Good: 
AssertEquals("#A01", compare[0], i1[0]); 
AssertEquals("#A02", compare[1], i1[1]); 
AssertEquals("#A03", compare[2], i1[2]); 
AssertEquals("#A04", compare[3], i1[3]); 

Once you used such a number in an Assert(), don't change it later on - people might use 
it it identify the test in bug reports or in mailing lists. 

-- Use AssertEquals() to compare things, not Assert(). 

Never compare two values with Assert() - if the test fails, people have no idea what 
went wrong while AssertEquals() reports the failed value. 

Bad: 
Assert ("A01", myTicks[0] == t1.Ticks); 

Good: 
AssertEquals ("A01", myTicks[0], t1.Ticks); 

-- Constructors 

When writing your testcase, please make sure to provide a constructor which takes no 
arguments: 
public class DateTimeTest : TestCase 
{ 

public DateTimeTest() : base ("[MonoTests.System.DateTimeTest]"){} 
public DateTimeTest (string name): base(name) {} 
public static ITest Suite 
{ 

  get { 
   TestSuite suite = new TestSuite (); 
   return suite; 
  } 
 } 
} 

-- Namespace 
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Please keep the namespace within each test directory consistent – all tests which are 
referenced in the same AllTests.cs must be in the same namespace. Of course you can 
use subnamespaces as you like - especially for subdirectories of your testsuite. 

For instance, if your AllTests.cs is in namespace "MonoTests" and you have a 
subdirectory called "System", you can put all the tests in that dir into namespace 
"MonoTests.System". 

-- Test your test with the microsoft runtime 

If possible, try to run your testsuite with the Microsoft runtime on Windows and make 
sure all tests in it pass. This is especially important if you're writing a totally new 
testcase - without this check you can never be sure that your testcase contains no 
bugs… 

Don't worry if you're writing your test on Linux, other people can test it for you on 
Windows. 

Sometimes you may discover that a test doesn't show the expected result when run with 
the Microsoft runtime - either because there is a bug in their runtime or something is 
misleading or wrong in their documentation. In this case, please put a detailed 
description of the problem to mcs/class/doc/API-notes and do also report it to the list - 
we'll forward this to the Microsoft people from time to time to help them fix their 
documentation and runtime. 
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Bilaga 5 – Fel vid körning på Mono 
// Denna konvertering skall enligt dokumentation kasta ett fel av typen  
// InvalidCastException eftersom typen som man skall omvandla (new Exception()) inte  
// implementerar interfacet IConvertible. Mono kastar inget fel för denna konvertering. 
try { 
 Convert.ChangeType(new Exception(), TypeCode.String); 
 Fail(); 
} 
catch (Exception e) { 
 AssertEquals("#A27", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
} 
 
// Denna konvertering skall enligt dokumentation kasta ett fel av typen  
// InvalidCastException eftersom den underliggande typen till ci (CultureInfo) inte  
// implementerar interfacet IConvertible. Mono kastar ett fel av typen  
// ArgumentException, ett fel som endast skall kastas då conversionType (typeof(int))  
// inkorrekt. 
try { 
 Convert.ChangeType(ci, typeof(int), ci); 
 Fail(); 
} 
catch (Exception e) { 
 AssertEquals("#A30", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
} 
 
// Konverteringen borde kasta ett fel av typen InvalidCastException eftersom  
// konverteringar av typen boolean till typen char inte stöds. Mono kastar inget fel,  
// detta beror på fel i implementationen av TypeCode-konverteringar (se bilaga 6). Vid  
// konverteringar där objekt skall konverteras med TypeCode.Char görs en konvertering  
// till typen decimal vilken är en korrekt konvertering. Därför kastas inget fel. 
try { 
 Convert.ChangeType(boolTrue, TypeCode.Char, ci); 
 Fail(); 
} 
catch (Exception e) { 
 AssertEquals("#A32", typeof(InvalidCastException), e.GetType()); 
} 
 
// Konverteringen borde kasta ett fel av typen ArgumentNullException eftersom ett null- 
// värde skickas som inparameter där det inte är accepterat. Mono kastar ett fel av  
// typen InvalidCastException av okänd anledning. 
try { 
 Convert.ChangeType(boolTrue, null, ci); 
 Fail(); 
} 
catch (Exception e) { 
 AssertEquals("#A33", typeof(ArgumentNullException), e.GetType()); 
} 
 
// Mono kastar ett fel av typen ArgumentNullReference, troligtvis på grund av en  
// felaktig implementering. Inget fel skall kunna kastas enligt specifikationen på MSDN  
// (URL 14).  
object dbNull = Convert.DBNull; 
AssertEquals("#C02", true, Convert.IsDBNull(dbNull)); 

 
// Ett fel av typen OverflowException borde kastas då 3F3 motsvarar 1011 decimalt och  
// typen byte kan endast hålla 0-255. Se kap. 5.7 för ytterligare information. 
try { 
 Convert.ToByte("3F3", 16); 
 Fail(); 
} 
catch (Exception e) { 
 AssertEquals("#E41", typeof(OverflowException), e.GetType()); 



 
 Objektorienterad testning av C#-klasser med hjälp av NUnit-ramverket 

 

 
 

Krister Hansson Högskolan i Trollhättan/Uddevalla  
Andreas Jonsson Institutionen för Informatik och Matematik - 2 - 

} 
 
// Ett fel av typen FormatException borde alltid kastas, enligt dokumentationen (URL  
// 13), då strängen som skall konverteras till char inte har en längd av ett. Mono  
// kastar ett fel av typen ArgumentNullException vilken antagligen beror på att den  
// tolkar den tomma strängen som null. 
try { 
 Convert.ToChar("", ci); 
 Fail(); 
} 
catch (Exception e) { 
 AssertEquals("#F36", typeof(FormatException), e.GetType()); 
} 
 
// Ett fel av typen FormatException borde kastas då året är av felaktigt format. Mono  
// kastar inget fel utan tolkar det som att strängen slutar efter 20. Fick följande  
// utdata då convert-satsen skrevs till skärm: ”Wednesday, 01 January 20 00:00:00”. 
try { 
 Convert.ToDateTime("1/1/20a2"); 
 Fail(); 
} 
catch (Exception e) { 
 AssertEquals("#G21", typeof(FormatException), e.GetType()); 
} 
 
// Ett fel av typen ArgumentOutOfRangeException borde kastas då det största årtalet man  
// kan ha är 9999. Mono kastar inget fel utan bryter strängen efter den fjärde siffran.  
// Fick följande utdata då convert-satsen skrevs till skärm: ”Saturday, 01 January 2000  
// 00:00:00”. 
try { 
 Convert.ToDateTime("1/1/20002"); 
 Fail(); 
} 
catch (Exception e) { 
 AssertEquals("#G22", typeof(ArgumentOutOfRangeException), e.GetType()); 
} 
  
// Satsen fungerar med Microsofts runtime. Vid utskrift i mono av (decimal)tryFloat får  
// man ”1234.234” men convert-satsen förlorar decimalerna och endast ”1234” skrivs ut. 
AssertEquals("#H10", (decimal)tryFloat, Convert.ToDecimal(tryFloat)); 
 
// Ett fel av typen OverflowException borde kastas eftersom typen doubles maximala värde  
// är ca 1,79E+310. Mono kastar inget fel. När man skriver ut den konverterade double  
// variablen får man ”1.#INF00” som output, något som inte har kunnat härledas  
// någonstans. 
try { 
 Convert.ToDouble("2.0E+310"); 
 Fail(); 
} 
catch (Exception e) { 
 AssertEquals("#I24", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
} 
 
// Samma som ovansående 
try { 
 Convert.ToDouble("1,8E+308", ci); 
 Fail(); 
} 
catch (Exception e) { 
 AssertEquals("#I27", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
} 
 
// Det hexadecimala värdet “ABC” skall konverteras till ett värde av typen short vilket  
// är 2748. Mono verkar ha något fel i konverteringen då en utskrifta av resultatet gav  
// värdet -5988 
AssertEquals("#J19", (short)2748, Convert.ToInt16("ABC", 16)); 
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// Ett fel av typen OverflowException borde kastas eftersom det hexadecimala värdet  
// “D8BF1” motsvarar det decimala värdet 887793 och typen shorts mäxvärde är 32767. Mono  
// kastar inget OverflowException eftersom konverteringen av ”D8BF1” resulterar i värdet  
// 27121 
try {        
 Convert.ToInt16("D8BF1", 16); 
 Fail(); 
} 
catch (Exception e) { 
 AssertEquals("#J47", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
} 
 
/* the binary should be 511 but mono makes it -1 som no  

• OverflowException is thrown 
// Liknande felet ovan så verkar det bli något fel I konverteringen från en bas som inte  
// är 10 till en bas 10. I detta fall borde konverteringen blivit 511 vilket således  
// skulle leda till ett OverflowException då det maximala värdet byte kan anta är 255.  
// Med mono blir konverteringen –1. 
try {        
 Convert.ToSByte("0111111111", 2); 
 Fail(); 
} 
catch (Exception e) { 
 AssertEquals("#M50", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
} 
 
// Samma som Convert.ToDouble och Convert.ToDecimal, se förklaring ovan (#I24 och #I27) 
try { 
 Convert.ToSingle(double.MaxValue.ToString()); 
 Fail(); 
} 
catch (Exception e) { 
 AssertEquals("#N29", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
} 
 
// Samma som Convert.ToDouble och Convert.ToDecimal, se förklaring ovan (#I24 och #I27) 
try { 
 Convert.ToSingle("11000000000000000000000000000000000000000000000", ci); 
 Fail(); 
} 
catch (Exception e) { 
 AssertEquals("#N32", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
} 
 
// Konverteringen skall konvertera en short till en sträng som motsvarar samma värde men  
// är av det oktala talsytemet. Konvertering sker, men åt fel håll. För noggrannare  
// förklaring se kap. 5.7. Alla här sammanhängande satser har samma typ av fel. 
AssertEquals("#O29", "2322", Convert.ToString(tryInt16, 8)); 
AssertEquals("#O31", "4d2", Convert.ToString(tryInt16, 16)); 
AssertEquals("#O33", "11000000111001", Convert.ToString(tryInt32, 2)); 
AssertEquals("#O34", "30071", Convert.ToString(tryInt32, 8)); 
AssertEquals("#O36", "3039", Convert.ToString(tryInt32, 16)); 
AssertEquals("#O38", "1110010111110100110010001101000010100", 
 Convert.ToString(tryInt64, 2)); 
AssertEquals("#O39", "1627646215024", Convert.ToString(tryInt64, 8)); 
AssertEquals("#O41", "1cbe991a14", Convert.ToString(tryInt64, 16)); 
 
// Konverteringen av tryInt64, som håller värdet 123456798012, blir felaktig i mono.  
// Värdet som returneras är –1097262572. Anledning oklar. 
AssertEquals("#O40", "123456789012", Convert.ToString(tryInt64, 10)); 
 
// Konverteringen borde leda till ett fel av typen OverflowException eftersom ingen Uint 
kan anta ett negativt värde. Mono kastar felet FormatException av oklar anledning. 
try { 
 Convert.ToUInt16("-32800"); 
 Fail(); 
} 
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catch (Exception e) { 
 AssertEquals("#P40", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
} 
 
// Samma som ovan. 
try { 
 Convert.ToUInt32("-55"); 
 Fail(); 
} 
catch (Exception e) { 
 AssertEquals("#Q39", typeof(OverflowException), e.GetType()); 
} 
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Bilaga 6 – Kodexempel för fel med TypeCode 
short tryInt16 = 1234; 
object obj; 
   
obj = Convert.ChangeType(tryInt16, TypeCode.UInt16); 
Console.WriteLine("Value of obj: {0}", obj); 
Console.WriteLine("obj.GetType(): {0}, but should have been: System.UInt16",  
 obj.GetType()); 
    
obj = Convert.ChangeType(tryInt16, TypeCode.UInt32); 
Console.WriteLine("Value of obj: {0}", obj); 
Console.WriteLine("obj.GetType(): {0}, but should have been: System.UInt32",  
 obj.GetType()); 
 
obj = Convert.ChangeType(tryInt16, TypeCode.Int64); 
Console.WriteLine("Value of obj: {0}", obj); 
Console.WriteLine("obj.GetType(): {0}, but should have been: System.Int32",  
 obj.GetType()); 
 
obj = Convert.ChangeType(tryInt16, TypeCode.Char); 
Console.WriteLine("Value of obj: {0}", obj); 
Console.WriteLine("obj.GetType(): {0}, but should have been: System.Char",  
 obj.GetType()); 
 
Output mono: 
Value of obj: 1234 
obj.GetType(): System.Int64, but should have been: System.UInt16 
Value of obj: 1234.000000 
obj.GetType(): System.Single, but should have been: System.UInt32 
Value of obj: 1234 
obj.GetType(): System.String, but should have been: System.Int32 
Value of obj: 1234 
obj.GetType(): System.Decimal, but should have been: System.Char 
 
Output Microsoft: 
Value of obj: 1234 
obj.GetType(): System.UInt16, but should have been: System.UInt16 
Value of obj: 1234 
obj.GetType(): System.UInt32, but should have been: System.UInt32 
Value of obj: 1234 
obj.GetType(): System.Int32, but should have been: System.Int32 
Value of obj: ? 
obj.GetType(): System.Char, but should have been: System.Char 
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Bilaga 7 – E-postmeddelande från Miguel de Icaza 
Hello Krister! 
 
> Finally first testcase completed   :) 
> It is attached to this mail as ConvertTest.cs 
 
Wonderful job!  I have now included this on the CVS repository, and will 
be running my own test myself this afternoon (Duncan has to help me get 
setup  for that ;-) 
 
> Have had some problems with TestFromBase64CharArray and  
> TestFromBase64String they both made an error about a unicode file. A file that  
> generates that error is also attached to this message as test.cs 
 
Could you enter this error into http://bugzilla.ximian.com, so we can 
keep track of these bugs?  (maybe you already have?) 
 
> AssertEquals("#H11", (decimal)23456.432, Convert.ToDecimal("23456,432")); 
> TestToDecimal(MonoTests.System.ConvertTest) "#H11 expected:<23456.432> but  
> was:<23456432>" 
>  
> AssertEquals("#I11", (double)23456.432, Convert.ToDouble("23456,432")); 
> TestToDouble(MonoTests.System.ConvertTest) "#I11 expected:<23456.432> but  
> was:<23456432>" 
 
Very interesting 
>  
> It looks like there are some differences with how mono an mcs interprets '.' and ','  
> because when I change the string in one test like this 
>  
> AssertEquals("#I11", (double)23456.432, Convert.ToDouble("23456.432"));  
> //exchanged the ',' to '.' 
 
Seems like the code is just ignoring the ",", assuming that it is a 
thousand separator.  Maybe Nick can tell us more about this, because I 
know he has been hunting this sort of problems before. 
 
> Please get back to me with any types of complaints or comments on the test 
 
No complains from me.  Just wanted to thank you guys for authoring the 
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regression tests. 
 
Miguel 
 


