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Pierwszy test jednostkowy

W tym rozdziale:
Q

Przegląd frameworków testów jednostkowych w .NET

Q

Piszemy pierwszy test za pomocą frameworka NUnit

Q

Korzystanie z atrybutów NUnit

Q

Trzy typy wyjĞcia jednostki pracy

Kiedy po raz pierwszy zaczÈïem pisaÊ testy jednostkowe z wykorzystaniem prawdziwego frameworka do testów jednostkowych, nie byïo zbyt obszernej dokumentacji, a we frameworkach, z którymi pracowaïem, nie byïo odpowiednich przykïadów (w tamtych czasach kodowaïem gïównie z wykorzystaniem jÚzyków VB 5 i 6).
Nauka posïugiwania siÚ nimi byïa wyzwaniem, dlatego zaczÈïem od pisania raczej
sïabych testów. Na szczÚĂcie czasy siÚ zmieniïy.
Ten rozdziaï pomoĝe czytelnikom rozpoczÈÊ pisanie testów, nawet jeĂli nie
majÈ pojÚcia, od czego zaczÈÊ. Pomoĝe on znaleěÊ siÚ na dobrej drodze do pisania
rzeczywistych testów jednostkowych za pomocÈ frameworka NUnit — Ărodowiska
do tworzenia testów jednostkowych w .NET. Jest to mój ulubiony framework do
tworzenia testów jednostkowych w .NET, poniewaĝ jest ïatwy do posïugiwania
siÚ, ïatwy do zapamiÚtania i zawiera mnóstwo doskonaïych wïasnoĂci.
IstniejÈ inne frameworki dla .NET, w tym takie, które majÈ wiÚcej funkcji, ale
zaczynam zawsze od frameworka NUnit. JeĂli jest taka potrzeba, to czasami posïugujÚ siÚ innymi frameworkami. Przyjrzymy siÚ, jak dziaïa Ărodowisko NUnit,
jakiej uĝywa skïadni, jak je uruchomiÊ i uzyskaÊ informacje o tym, ĝe test siÚ powiódï bÈdě nie. Aby to osiÈgnÈÊ, zaprezentujÚ niewielki projekt oprogramowania,
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ROZDZIAà 2. Pierwszy test jednostkowy

którego bÚdziemy uĝywaÊ w caïej ksiÈĝce do odkrywania technik testowania i najlepszych praktyk.
Czytelnik moĝe odczuwaÊ, ĝe zmuszam go do uĝywania frameworka NUnit
w tej ksiÈĝce. Dlaczego nie uĝywaÊ wbudowanego w Ărodowisku Visual Studio
frameworka MSTest? Odpowiedě skïada siÚ z dwóch czÚĂci:
Q
NUnit zawiera lepsze funkcje od MSTest w zakresie pisania testów
jednostkowych i atrybutów testów. DziÚki temu moĝemy pisaÊ testy
bardziej czytelne i ïatwiejsze w utrzymaniu.
Q
W Visual Studio 2012 wbudowany mechanizm uruchamiania testów
pozwala na uruchamianie testów napisanych w innych frameworkach,
w tym we frameworku NUnit. Aby to umoĝliwiÊ, wystarczy zainstalowaÊ
adapter testów NUnit dla Visual Studio — NuGet (Ărodowisko NuGet
omówiono w dalszej czÚĂci tego rozdziaïu).
To sprawia, ĝe wybór frameworka testów jednostkowych staje siÚ dla mnie stosunkowo ïatwy.
Po pierwsze, musimy przyjrzeÊ siÚ temu, czym jest framework testów jednostkowych i co pozwala nam zrobiÊ, czego nie moglibyĂmy zrobiÊ, gdybyĂmy go nie
stosowali.

2.1.

Frameworki testów jednostkowych
Testy rÚczne sÈ kïopotliwe. Piszemy kod, uruchamiamy go w debugerze, wciskamy w aplikacji wszystkie potrzebne klawisze, aby uruchomiÊ kod, który wïaĂnie
napisaliĂmy, a nastÚpnie powtarzamy wszystko to po napisaniu nowego kodu. A do
tego musimy pamiÚtaÊ, ĝeby sprawdziÊ pozostaïy kod, na który mógï mieÊ wpïyw
nowy kod. To dodatkowa rÚczna praca. Doskonale.
Wykonywanie testów i testowanie regresyjne caïkowicie rÚcznie, powtarzanie
tych samych czynnoĂci w kóïko jak maïpa jest podatne na bïÚdy i czasochïonne,
a ludzie nie lubiÈ tego robiÊ — jest to najbardziej znienawidzona czynnoĂÊ w rozwoju oprogramowania. Problemy te moĝna zïagodziÊ dziÚki zastosowaniu odpowiednich narzÚdzi. Frameworki do testów jednostkowych pozwalajÈ pisaÊ testy
szybciej przy uĝyciu zestawu znanych API, wykonywaÊ testy automatycznie i ïatwo
przeglÈdaÊ wyniki tych testów. A do tego niczego nigdy nie zapominajÈ! Spróbujmy przyjrzeÊ siÚ bliĝej, co mogÈ nam zaoferowaÊ.

2.1.1.

Co oferują frameworki testów jednostkowych

Do tej pory wielu czytelników tej ksiÈĝki wykonywaïo testy o ograniczonych moĝliwoĂciach:
Q
Nie byïy strukturalne.
Za kaĝdym razem, gdy chcieliĂmy przetestowaÊ jakÈĂ wïasnoĂÊ, musieliĂmy
„odkrywaÊ” koïo na nowo. Jeden test mógï wyglÈdaÊ jak aplikacja
konsolowa, inny uĝywaï graficznego interfejsu uĝytkownika, a jeszcze
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Q

Q

inny formularza webowego. Nie mieliĂmy czasu na testowanie, a testy
nie speïniaïy wymagania „ïatwe w implementacji”.
Nie byïy powtarzalne.
Ani autor testu, ani czïonkowie jego zespoïu nie mogli uruchomiÊ testów,
które byïy napisane w przeszïoĂci. To ïamie zasadÚ „powtarzalnoĂci”
i utrudnia znajdowanie bïÚdów regresji. DziÚki stosowaniu frameworka
moĝna ïatwiej i w zautomatyzowany sposób napisaÊ testy, które
sÈ powtarzalne.
Nie pokrywaïy wszystkich waĝnych czÚĂci kodu.
Testy nie sprawdzaïy wszystkich istotnych czÚĂci kodu. Oznacza to caïy
kod zawierajÈcy logikÚ, poniewaĝ kaĝdy taki fragment moĝe zawieraÊ
potencjalny bïÈd (gettery i settery wïaĂciwoĂci nie liczÈ siÚ jako logika,
ale ostatecznie bÚdÈ uĝywane jako czÚĂÊ pewnej jednostki pracy). Gdyby
pisanie testów byïo ïatwiejsze, bylibyĂmy bardziej skïonni pisaÊ ich wiÚcej.
DziÚki temu uzyskalibyĂmy lepsze pokrycie.

Krótko mówiÈc: to, czego nam brakowaïo, to framework do pisania, uruchamiania
i przeglÈdania testów jednostkowych oraz ich wyników. Na rysunku 2.1 pokazano
obszary wytwarzania oprogramowania, na które ma wpïyw framework testów jednostkowych.

Rysunek 2.1. Testy jednostkowe pisze siĊ jako kod korzystający z bibliotek
frameworka testów jednostkowych. NastĊpnie testy są uruchamiane za pomocą
osobnego narzĊdzia do testów jednostkowych lub z poziomu IDE, a nastĊpnie
przeglądane (w postaci tekstu wyjĞciowego, interfejsu IDE lub aplikacji
frameworka testowania) przez programistĊ bądĨ zautomatyzowany proces
kompilacji
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Frameworki testów jednostkowych sÈ bibliotekami kodu i moduïami, które pomagajÈ programistom uruchamiaÊ testy jednostkowe dla swojego kodu zgodnie z tym,
co przedstawiono w tabeli 2.1. MajÈ teĝ drugÈ stronÚ — pozwalajÈ na uruchomienie testów w ramach zautomatyzowanej kompilacji. Zagadnienie to opiszÚ w kolejnych rozdziaïach.
Tabela 2.1. W jaki sposób frameworki testów jednostkowych pomagają
programistom pisaü i uruchamiaü testy i przeglądaü ich wyniki
Praktyka dotycząca
testów jednostkowych

W jaki sposób framework pomaga?

àatwe pisanie testów
w usystematyzowany
sposób.

Framework zapewnia programiĞcie bibliotekĊ klas zawierającą
nastĊpujące elementy:
í klasy bazowe lub interfejsy do dziedziczenia;
í atrybuty do umieszczenia w kodzie w celu oznaczenia testów;
í klasy ASERCJI zawierające specjalne metody asercji, które
wywoáujemy w celu weryfikacji kodu.

Uruchamianie jednego
lub wszystkich testów
jednostkowych.

Framework dostarcza narzĊdzia do uruchamiania testów
(programu konsolowego lub z interfejsem GUI), które:
í identyfikuje testy w kodzie;
í uruchamia testy automatycznie;
í pokazuje status w czasie dziaáania;
í moĪe byü zautomatyzowane za poĞrednictwem wiersza
polecenia.

Przegląd wyników
wykonanych testów.

NarzĊdzie do uruchamiania testów zazwyczaj dostarcza
nastĊpujące informacje:
í ile testów uruchomiono;
í ile testów nie uruchomiáo siĊ;
í ile testów siĊ nie powiodáo;
í które testy siĊ nie powiodáy;
í powody niepowodzenia testów;
í komunikat ASSERT, który napisaliĞmy;
í miejsce w kodzie, dla którego test siĊ nie powiódá;
í jeĞli to moĪliwe, peány Ğlad stosu wyjątków, które
spowodowaáy niepowodzenie testu; dziĊki niemu dotrzemy
do wywoáaĔ metod wewnątrz stosu wywoáaĔ.

W chwili pisania tej ksiÈĝki istniaïo ponad 150 frameworków testów jednostkowych
— praktycznie jeden dla kaĝdego jÚzyka programowania bÚdÈcego w publicznym
uĝytku. ObszernÈ listÚ moĝna znaleěÊ pod adresem http://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_unit_testing_frameworks. Weěmy pod uwagÚ, ĝe dla samego tylko Ărodowiska .NET dostÚpne sÈ co najmniej trzy róĝne frameworki testów jednostkowych:
MS Test (firmy Microsoft), xUnit.NET oraz NUnit. SpoĂród nich framework NUnit
byï w przeszïoĂci de facto standardem. Obecnie moĝna zauwaĝyÊ rywalizacjÚ pomiÚdzy zwolennikami MS Test i NUnit, wystÚpujÈcÈ po prostu dlatego, ĝe Ărodowisko MS Test jest wbudowane w Visual Studio. Jednakĝe gdybym miaï wybór, wybraïbym NUnit ze wzglÚdu na niektóre funkcje, o których napiszÚ w dalszej czÚĂci
tego rozdziaïu, a takĝe w dodatku poĂwiÚconym narzÚdziom i frameworkom.
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UWAGA. Korzystanie z frameworka testów jednostkowych nie daje gwarancji, ĝe testy, które piszemy, bÚdÈ czytelne, ïatwe w utrzymaniu lub wiarygodne albo ĝe obejmÈ caïoĂÊ logiki, którÈ chcielibyĂmy przetestowaÊ. W rozdziale 7. oraz w róĝnych innych miejscach w tej ksiÈĝce przyjrzymy siÚ, jak
zapewniÊ, aby nasze testy jednostkowe miaïy takie wïaĂciwoĂci.
2.1.2.

Frameworki xUnit

Ècznie frameworki do testów jednostkowych okreĂlane sÈ nazwÈ frameworków
xUnit, poniewaĝ ich nazwy zazwyczaj zaczynajÈ siÚ od pierwszych liter jÚzyka, dla
którego zostaïy zbudowane. Istnieje framework CppUnit dla jÚzyka C++, JUnit
dla Javy, NUnit dla .NET oraz HUnit dla jÚzyka Haskell. Nie dla wszystkich z nich
przestrzega siÚ tych zasad nazewnictwa, ale przewaĝnie siÚ to robi.
W tej ksiÈĝce bÚdziemy uĝywaÊ NUnit — frameworka testów jednostkowych
dla Ărodowiska .NET, które uïatwia pisanie testów, uruchamianie ich i analizÚ wyników. NUnit poczÈtkowo pojawiï siÚ jako bezpoĂredni port wszechobecnego JUnit
dla Javy. Od tego czasu poczyniono ogromny postÚp w jego konstrukcji i funkcjonalnoĂci. W efekcie NUnit oddzieliï siÚ od swojego rodzica i zaczÈï ĝyÊ wïasnym
ĝyciem w stale zmieniajÈcym siÚ ekosystemie frameworków do testów. PojÚcia,
które bÚdziemy omawiaÊ, powinny byÊ zrozumiaïe dla programistów Javy i C++.

2.2.

Wprowadzenie w tematykĊ projektu LogAn
Projekt, który wykorzystamy do testów w tej ksiÈĝce, poczÈtkowo bÚdzie prosty.
BÚdzie zawieraï tylko jednÈ klasÚ. W kolejnych rozdziaïach bÚdziemy rozszerzaÊ
ten projekt o nowe klasy i funkcje. Projekt nazwiemy LogAn (skrót od log and
notification — dosï. dzienniki i powiadamianie).
Oto scenariusz. Twoja firma ma wiele wewnÚtrznych produktów, których uĝywa
do monitorowania swoich aplikacji w siedzibie klientów. Wszystkie te produkty zapisujÈ pliki dzienników i umieszczajÈ je w specjalnym katalogu. Pliki dzienników
sÈ zapisywane we wïasnym formacie opracowanym przez TwojÈ firmÚ. Format ten
nie moĝe byÊ parsowany za pomocÈ ĝadnych istniejÈcych narzÚdzi zewnÚtrznych.
OtrzymaïeĂ zadanie stworzenia produktu LogAn, który bÚdzie analizowaÊ te pliki
dziennika w celu wyszukania w nich szczególnych przypadków i zdarzeñ. Gdy znajdzie takie przypadki i zdarzenia, powinien zawiadomiÊ zainteresowane strony.
W tej ksiÈĝce napiszemy testy weryfikujÈce moĝliwoĂci systemu LogAn w zakresie parsowania, rozpoznawania zdarzeñ i powiadamiania. Zanim jednak zaczniemy testowanie naszego projektu, przyjrzymy siÚ, jak pisze siÚ testy jednostkowe
za pomocÈ frameworka NUnit. W pierwszym kroku naleĝy go zainstalowaÊ.

2.3.

Pierwsze kroki z NUnit
Tak jak w przypadku kaĝdego nowego narzÚdzia najpierw trzeba framework zainstalowaÊ. Poniewaĝ NUnit jest programem typu open source, który moĝna pobraÊ
za darmo, to zadanie bÚdzie raczej proste. NastÚpnie przyjrzymy siÚ, jak zaczÈÊ
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pisanie testów z wykorzystaniem frameworka NUnit, uĝywaÊ róĝnych wbudowanych atrybutów dostarczanych przez NUnit oraz uruchamiaÊ testy i uzyskiwaÊ rzeczywiste wyniki.
2.3.1.

Instalacja frameworka NUnit

Najlepszym i najprostszym sposobem, aby zainstalowaÊ NUnit, jest skorzystanie
z NuGet — darmowego rozszerzenia do Visual Studio, które pozwala na wyszukiwanie, pobieranie i instalacjÚ referencji do popularnych bibliotek z poziomu Visual
Studio za pomocÈ kilku klikniÚÊ myszÈ i prostego tekstu polecenia.
Zalecam zainstalowanie rozszerzenia NuGet poprzez przejĂcie do nastÚpujÈcego menu w Visual Studio: Tools/Extension Manager, klikniÚcie Online Gallery
i zainstalowanie pierwszego na liĂcie rozszerzenia NuGet Package Manager. Po
instalacji naleĝy zrestartowaÊ Visual Studio i voilà — mamy potÚĝne i ïatwe w obsïudze narzÚdzie do dodawania referencji i zarzÈdzania nimi w projektach (programistom, którzy migrujÈ ze Ărodowiska Ruby, rozszerzenie NuGet moĝe przypominaÊ narzÚdzia Ruby Gems i GemFile, choÊ w dalszym ciÈgu bÚdzie ono nowe, jeĂli
chodzi o kontrolÚ wersji oraz wdraĝanie).
Po zainstalowaniu rozszerzenia NuGet moĝemy otworzyÊ nastÚpujÈce menu:
Tools/Library Package Manager/Package Manager Console, a nastÚpnie w oknie
tekstowym, które siÚ wyĂwietli, wpisaÊ polecenie: Install-Package NUnit (moĝna
równieĝ skorzystaÊ z klawisza Tab w celu automatycznego uzupeïnienia dostÚpnych poleceñ oraz nazw pakietów bibliotek).
Po wykonaniu tych dziaïañ powinniĂmy zobaczyÊ przyjemny komunikat Nunit
Installed Successfully. Rozszerzenie NuGet pobraïo archiwum zip zawierajÈce
pliki frameworka NUnit, dodaïo referencjÚ do domyĂlnego projektu ustawionego
w polu kombi okna konsoli menedĝera pakietów oraz zakoñczyïo pracÚ, wyĂwietlajÈc komunikat informujÈcy o tym, ĝe wykonaïo te wszystkie dziaïania. W naszym
projekcie powinniĂmy teraz zobaczyÊ referencjÚ do biblioteki NUnit.Framework.dll.
Krótka uwaga na temat interfejsu GUI frameworka NUnit: to podstawowe narzÚdzie uruchamiania testów frameworka NUnit. NarzÚdzie to omówiÚ w dalszej
czÚĂci tego rozdziaïu, ale zazwyczaj go nie uĝywam. PowinniĂmy uznaÊ je raczej
za narzÚdzie edukacyjne pozwalajÈce zrozumieÊ, jak dziaïa NUnit jako osobne narzÚdzie, bez dodatków do Visual Studio. NarzÚdzie z interfejsem GUI nie jest równieĝ doïÈczone do wersji frameworka NUnit zainstalowanej za pomocÈ rozszerzenia NuGet. Rozszerzenie NuGet instaluje tylko potrzebne biblioteki DLL — bez
interfejsu uĝytkownika (to ma pewien sens, poniewaĝ moĝemy mieÊ wiele projektów
korzystajÈcych z NUnit, ale nie potrzebujemy wielu wersji interfejsu uĝytkownika
frameworka, ĝeby je uruchomiÊ). Aby pobraÊ interfejs uĝytkownika frameworka
NUnit, który takĝe pokaĝÚ nieco dokïadniej w dalszej czÚĂci tego rozdziaïu, moĝna
zainstalowaÊ pakiet NUnit.Runners za pomocÈ rozszerzenia NuGet albo moĝna
odwiedziÊ witrynÚ Nunit.com i zainstalowaÊ stamtÈd peïnÈ wersjÚ. Ta peïna wersja jest takĝe wbudowana w pakiet NUnit Console Runner, z którego korzystamy
podczas uruchamiania testów na serwerze kompilacji.
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JeĂli ktoĂ nie moĝe pobraÊ rozszerzenia NuGet bÈdě nie ma do niego dostÚpu,
moĝe pobraÊ framework NUnit z witryny www.NUnit.com i rÚcznie dodaÊ do projektu referencje do bibliotek NUnit.
Jako bonus moĝna wykorzystaÊ fakt, ĝe NUnit jest produktem open source. Moĝna
zatem pobraÊ kod ěródïowy NUnit, samodzielnie go skompilowaÊ i swobodnie korzystaÊ z kodu ěródïowego w ramach licencji open source (ze szczegóïami licencji
moĝna siÚ zapoznaÊ w pliku license.txt w katalogu z programem).
UWAGA. Gdy powstawaïa ta ksiÈĝka, najnowszÈ wersjÈ NUnit byïa wersja
2.6.0. Przykïady w tej ksiÈĝce powinny byÊ zgodne z wiÚkszoĂciÈ przyszïych
wersji frameworka.
JeĂli wybraliĂmy rÚczny sposób instalacji NUnit, moĝemy uruchomiÊ pobrany program Setup. Program instalacyjny umieĂci skrót do narzÚdzia z interfejsem GUI
na pulpicie, ale gïówne pliki programu powinny byÊ zapisane w katalogu o nazwie
C:\Program Files\NUnit-Net-2.6.0. Dwukrotne klikniÚcie ikony NUnit na pulpicie
spowoduje uruchomienie narzÚdzia do wykonywania testów. Zrzut ekranu tego
narzÚdzia pokazano na rysunku 2.2.

Rysunek 2.2. Interfejs GUI frameworka NUnit jest podzielony na trzy gáówne
czĊĞci: drzewo wyĞwietlające testy po lewej stronie, komunikaty i báĊdy w górnej
prawej czĊĞci oraz informacje Ğladu stosu w dolnej prawej czĊĞci

2.3.2.

àadowanie rozwiązania

JeĂli pobraïeĂ kod ěródïowy przykïadów tej ksiÈĝki, zaïaduj w Ărodowisku Visual
Studio 2010 lub nowszym rozwiÈzanie ArtOfUnitTesting2ndEd.Samples.sln znajdujÈce siÚ w folderze Code.
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UWAGA. Do uruchamiania przykïadów zamieszczonych w tej ksiÈĝce moĝna
korzystaÊ z wersji Microsoft Visual C# 2010 Express (lub wersji nowszej).
Zaczniemy od przetestowania poniĝszej prostej klasy z jednÈ metodÈ (jednostkÈ,
którÈ testujemy):
public class LogAnalyzer
{
public bool IsValidLogFileName(string fileName)
{
if(fileName.EndsWith(".SLF"))
{
return false;
}
return true;
}
}

ZwróÊmy uwagÚ, ĝe celowo pominÈïem znak ! przed warunkiem instrukcji if.
Z tego powodu metoda ta ma bïÈd — zwraca false zamiast true, gdy plik ma rozszerzenie SLF. Zrobiïem to po to, abyĂmy mogli zobaczyÊ, jak w programie do uruchamiania testów wyglÈda sytuacja, gdy test siÚ nie powiedzie.
Powyĝsza metoda nie wydaje siÚ skomplikowana; przetestujemy jÈ, aby upewniÊ
siÚ, ĝe dziaïa, ale gïównie po to, by przeĂledziÊ procedurÚ testowania. W rzeczywistym Ăwiecie powinniĂmy przetestowaÊ wszystkie metody, które zawierajÈ logikÚ — nawet jeĂli wydaje siÚ ona byÊ prosta. Logika moĝe siÚ nie powieĂÊ. Chcemy
wiedzieÊ, kiedy tak siÚ stanie. W kolejnych rozdziaïach bÚdziemy testowaÊ bardziej
skomplikowane scenariusze i logiki.
Metoda sprawdza rozszerzenie pliku, aby ustaliÊ, czy plik jest poprawnym plikiem dziennika, czy nie. Nasz pierwszy test bÚdzie polegaï na wysïaniu prawidïowej nazwy pliku i sprawdzeniu, czy metoda zwraca true.
Oto pierwsze kroki potrzebne do napisania automatycznego testu dla metody
IsValidLogFileName:
1. Dodaj nowy projekt biblioteki klas do rozwiÈzania. BÚdzie ona zawieraÊ
nasze klasy testowe. Nadaj mu nazwÚ LogAn.UnitTests (przy zaïoĝeniu,
ĝe testowany projekt ma nazwÚ LogAn.csproj).
2. Do tej biblioteki dodaj nowÈ klasÚ, która bÚdzie zawieraïa metody testowe.
Nazwij jÈ LogAnalyzerTests (zakïadajÈc, ĝe testowana klasa ma nazwÚ
LogAnalyzer).
3. Dodaj nowÈ metodÚ do powyĝszego przypadku testowego o nazwie
IsValidLogFileName_BadExtension_ReturnsFalse().
WiÚcej informacji na temat standardów nazewnictwa i ukïadu testów podamy w dalszej czÚĂci tej ksiÈĝki. Podstawowe zasady wymieniono w tabeli 2.2.
Na przykïad dla naszego projektu LogAn projekt testowy bÚdzie miaï nazwÚ
LogAn.UnitTests. Klasa testowa dla klasy LogAnalyzer bÚdzie nosiïa nazwÚ LogAnalyzerTests.
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Tabela 2.2. Podstawowe reguáy umieszczania testów i nadawania im nazw
Obiekt do
przetestowania

Obiekt do stworzenia po stronie testującej

Projekt

Utwórz projekt testu o nazwie [Testowany_ projekt].UnitTests.

Klasa

Dla klasy bĊdącej czĊĞcią projektu Testowany_projekt stwórz klasĊ
o nazwie [NazwaKlasy]Tests.

Jednostka pracy
(metoda lub logiczna
grupa kilku metod
albo kilku klas)

Dla kaĪdej jednostki pracy stwórz metodĊ testu o nastĊpującej nazwie:
[NazwaJednostkiPracy]_[TestowanyScenariusz]_[OczekiwaneZachowanie].
Nazwa jednostki pracy powinna odpowiadaü nazwie metody (jeĞli
to jest caáa jednostka pracy) lub byü bardziej abstrakcyjna, jeĞli jest
to przypadek uĪycia obejmujący wiele metod lub klas, na przykáad
LogowanieUĝytkownika lub UsuñUĝytkownika albo Inicjalizacja. Bardziej
komfortowe moĪe byü zaczĊcie od nazwy metody i przejĞcie póĨniej
na nazwy bardziej abstrakcyjne. JeĞli są to nazwy metod, upewnij siĊ,
Īe są to nazwy publiczne oraz Īe nie reprezentują początku jednostki
pracy.

Oto trzy czÚĂci nazwy metody testowej:
Q
NazwaJednostkiPracy — nazwa metody, grupy metod bÈdě klas, które
testujemy.
Q
Scenariusz — warunki, w jakich jednostka jest testowana, na przykïad
„zïy login”, „nieprawidïowy uĝytkownik” albo „dobre hasïo”. Na przykïad
moĝemy opisaÊ parametry wysyïane do metody publicznej albo poczÈtkowy
stan systemu, gdy jest wywoïywana jednostka pracy, na przykïad „brak
pamiÚci w systemie”, „brak uĝytkowników” lub „uĝytkownik juĝ istnieje”.
Q
OczekiwaneZachowanie — jakiego dziaïania oczekujemy od testowanej
metody w okreĂlonych warunkach. Moĝe to byÊ jedna z trzech moĝliwoĂci:
wynik jako zwracana wartoĂÊ (rzeczywista wartoĂÊ lub wyjÈtek), wynik
jako zmiana stanu systemu (na przykïad dodanie nowego uĝytkownika
do systemu, dziÚki czemu system bÚdzie siÚ zachowywaï inaczej przy
nastÚpnym logowaniu) lub wynik w postaci wywoïania systemu
zewnÚtrznego (na przykïad zewnÚtrznej usïugi sieciowej).
W naszym teĂcie metody IsValidLogFileName scenariusz polega na tym, ĝe wysyïamy do metody prawidïowÈ nazwÚ pliku, a oczekiwanym dziaïaniem jest zwrócenie przez metodÚ wartoĂci true. Metodzie testu moĝemy zatem nadaÊ nazwÚ
IsValidFileName_BadExtension_ReturnsFalse().
Czy testy powinniĂmy pisaÊ w projekcie kodu produkcyjnego? A moĝe powinniĂmy je wydzieliÊ do innego projektu — specjalnie stworzonego dla testów? Zazwyczaj wolÚ oddzieliÊ projekt testowy od kodu produkcyjnego, poniewaĝ to sprawia, ĝe reszta prac zwiÈzanych z testowaniem staje siÚ ïatwiejsza. Ponadto wiele
osób nie chce doïÈczaÊ testów do kodu produkcyjnego, co prowadzi do róĝnych
brzydkich schematów kompilacji warunkowej lub innych zïych pomysïów, które
powodujÈ, ĝe kod staje siÚ mniej czytelny.
Z drugiej strony, nie mam pod tym wzglÚdem bardzo Ăcisïych wymagañ. Podoba mi siÚ równieĝ pomysï wykorzystywania testów obok dziaïajÈcej aplikacji
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produkcyjnej, aby moĝna byïo testowaÊ jej prawidïowe dziaïanie juĝ po zainstalowaniu. To wymaga uwaĝnych przemyĂleñ, ale nie jest konieczne, aby testy i kod
produkcyjny wystÚpowaïy w tym samym projekcie. Moĝemy mieÊ ciastko i jednoczeĂnie moĝemy je zjeĂÊ.
Jeszcze nie uĝywaliĂmy frameworka NUnit, ale juĝ jesteĂmy blisko. Musimy
jeszcze dodaÊ referencjÚ do projektu testujÈcego w projekcie testowanym. Aby to
zrobiÊ, naleĝy kliknÈÊ prawym przyciskiem myszy w projekcie testowanym i wybraÊ polecenie Add Reference. NastÚpnie naleĝy wybraÊ zakïadkÚ Projects, po czym
wybraÊ projekt LogAn.
NastÚpnÈ rzeczÈ, jakiej powinniĂmy siÚ nauczyÊ, jest sposób oznaczenia metody, która ma byÊ zaïadowana i uruchomiona przez framework NUnit automatycznie. Najpierw powinniĂmy siÚ upewniÊ, czy zostaïa dodana referencja do frameworka NUnit albo za pomocÈ rozszerzenia NuGet, albo rÚcznie, zgodnie z opisem
w punkcie 2.3.1.
2.3.3.

Wykorzystanie atrybutów NUnit w kodzie

Framework NUnit korzysta z systemu atrybutów w celu rozpoznawania i ïadowania testów. Podobnie jak zakïadki w ksiÈĝce, te atrybuty pomagajÈ frameworkowi
zidentyfikowaÊ waĝne czÚĂci w zestawie, który go ïaduje, oraz czÚĂci bÚdÈce testami do wywoïania.
Framework NUnit dysponuje zestawem, który zawiera te specjalne atrybuty.
Wystarczy tylko dodaÊ referencjÚ do projektu testowego (nie w kodzie produkcyjnym!) do zestawu NUnit.Framework. Moĝna go znaleěÊ w zakïadce .NET w oknie
dialogowym Add Reference (nie trzeba tego robiÊ, jeĂli uĝyliĂmy rozszerzenia NuGet do zainstalowania frameworka NUnit). JeĂli wpiszemy NUnit, wyĂwietli siÚ
kilka zestawów o nazwie zaczynajÈcej siÚ od tej czÚĂci.
Naleĝy dodaÊ nunit.framework.dll jako referencjÚ do projektu testowego (jeĂli
zainstalowaliĂmy framework rÚcznie, a nie za poĂrednictwem rozszerzenia NuGet).
NarzÚdzie do uruchamiania testów NUnit potrzebuje co najmniej dwóch atrybutów do tego, aby wiedzieÊ, co naleĝy uruchomiÊ:
Q

Q

[TestFixture] — atrybut [TestFixture] oznacza klasÚ, która zawiera

zautomatyzowane testy NUnit (gdybyĂmy zastÈpili sïowo „Fixture”
sïowem „Class”, atrybut ten miaïby znacznie wiÚcej sensu. Ale taka
zamiana jest dobra tylko jako Êwiczenie wykonywane w celu zapamiÚtania
znaczenia atrybutu. GdybyĂmy dosïownie zmienili atrybut w ten sposób,
kod siÚ nie skompiluje). Atrybut [TestFixture] naleĝy umieĂciÊ na poczÈtku
nowej klasy LogAnalyzerTests.
[Test] — atrybut [Test] moĝna umieĂciÊ w metodzie w celu oznaczenia
jej jako zautomatyzowanego testu do wywoïania. Ten atrybut naleĝy
umieĂciÊ w nowej metodzie testowej.

Po zakoñczeniu pracy kod testu powinien wyglÈdaÊ nastÚpujÈco:
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[TestFixture]
public class LogAnalyzerTests
{
[Test]
public void IsValidFileName_BadExtension_ReturnsFalse()
{
}
}

WSKAZÓWKA. Framework NUnit w najbardziej podstawowej konfiguracji wymaga, aby metody testów byïy publiczne, zwracaïy void i nie przyjmowaïy ĝadnych parametrów, ale jak siÚ przekonamy, czasami testy mogÈ
równieĝ pobieraÊ parametry!
W tym momencie oznaczyliĂmy klasÚ i metodÚ do uruchomienia. Teraz framework
NUnit wywoïa kaĝdy kod, który umieĂcimy wewnÈtrz metody testowej, kiedy tylko tego zaĝÈdamy.

2.4.

Piszemy pierwszy test
W jaki sposób testujemy kod? Test jednostkowy zazwyczaj obejmuje trzy gïówne
dziaïania:
1. KonfiguracjÚ obiektów — utworzenie ich i ustawienie wedïug potrzeb.
2. Wykonanie operacji na obiektach.
3. AsercjÚ oczekiwanego rezultatu.
Oto prosty fragment kodu, który wykonuje te wszystkie trzy dziaïania. Za asercjÚ
jest odpowiedzialna klasa Assert frameworka NUnit:
[Test]
public void IsValidFileName_BadExtension_ReturnsFalse()
{
LogAnalyzer analyzer = new LogAnalyzer();
bool result = analyzer.IsValidLogFileName("plikozïymrozszerzeniu.foo");
Assert.False(result);
}

Zanim przejdziemy dalej, naleĝy napisaÊ trochÚ wiÚcej o klasie Assert, poniewaĝ
speïnia ona waĝnÈ rolÚ podczas pisania testów jednostkowych.
2.4.1.

Klasa Assert

Klasa Assert zawiera metody statyczne i znajduje siÚ w przestrzeni nazw NUnit.Framework. Jest mostem pomiÚdzy testowanym kodem a frameworkiem NUnit, a jej
celem jest deklaracja, ĝe okreĂlone zaïoĝenie jest prawdziwe. JeĂli okaĝe siÚ, ĝe
argumenty przekazane do klasy Assert bÚdÈ inne niĝ zaïoĝone, framework NUnit
rozpozna, ĝe test siÚ nie powiódï, i powiadomi nas o tym. Opcjonalnie moĝna
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poinformowaÊ klasÚ Assert, jaki komunikat ostrzegawczy powinien siÚ wyĂwietliÊ,
jeĂli asercja siÚ nie powiedzie.
Klasa Assert zawiera wiele metod. Najwaĝniejsza z nich to Assert.True(jakieĂ_
wyraĝenie_logiczne), która sprawdza warunek Boolean. Ale istnieje wiele innych
metod, które moĝna uznaÊ za cukier skïadniowy, a które sprawiajÈ, ĝe asercje pewnych elementów stajÈ siÚ bardziej czytelne (jednÈ z nich jest metoda Assert.False,
której uĝyliĂmy).
Oto metoda, która sprawdza, czy oczekiwany obiekt bÈdě wartoĂÊ jest taka sama jak wartoĂÊ rzeczywista:
Assert.AreEqual(oczekiwany_obiekt, rzeczywisty_obiekt, komunikat);

Oto przykïad:
Assert.AreEqual(2, 1+1, "Nieprawidïowe dziaïanie arytmetyczne");

Poniĝsza metoda sprawdza, czy dwa argumenty odwoïujÈ siÚ do tego samego obiektu:
Assert.AreSame(oczekiwany_obiekt, rzeczywisty_obiekt, komunikat);

Oto przykïad:
Assert.AreSame(int.Parse("1"),int.Parse("1"),
"ten test nie powinien siÚ powieĂÊ").

Klasa Assert jest prosta do nauki, posïugiwania siÚ i zapamiÚtania.
Naleĝy równieĝ zwróciÊ uwagÚ, ĝe wszystkie metody klasy Assert przyjmujÈ
ostatni parametr typu string, który zostanie wyĂwietlony obok wyjĂcia generowanego przez framework w przypadku, gdy test siÚ nie powiedzie. Nigdy nie naleĝy
uĝywaÊ tego parametru (jego uĝycie zawsze jest opcjonalne). Naleĝy zadbaÊ o to,
by nazwa testu wyjaĂniaïa, co ma siÚ zdarzyÊ. CzÚsto programiĂci piszÈ trywialnie
oczywiste rzeczy typu „test nie powiódï siÚ” lub „oczekiwano x zamiast y”, co framework sam dostarcza. Podobnie jak w przypadku komentarzy w kodzie  jeĂli
juĝ musimy uĝywaÊ tego parametru, to nazwa metody powinna byÊ czytelniejsza.
Po omówieniu podstaw interfejsu API spróbujmy uruchomiÊ test.
2.4.2.

Uruchomienie pierwszego testu za pomocą frameworka NUnit

Nadszedï czas, aby uruchomiÊ pierwszy test i sprawdziÊ, czy powiedzie siÚ, czy nie.
IstniejÈ co najmniej cztery róĝne sposoby uruchomienia testu:
Q
Za pomocÈ interfejsu GUI frameworka NUnit.
Q
Za pomocÈ narzÚdzia do uruchamiania testów Ărodowiska Visual Studio
2012 z zainstalowanym rozszerzeniem do uruchamiania testów NUnit
(w galerii NuGet wystÚpuje ono pod nazwÈ NUnit Test Adapter).
Q
Za pomocÈ narzÚdzia do uruchamiania testów programu ReSharper
(dobrze znanej komercyjnej wtyczki do Ărodowiska VS).
Q
Za pomocÈ narzÚdzia TestDriven.NET (innej znanej wtyczki
do Ărodowiska VS).
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Chociaĝ w tej ksiÈĝce opisano tylko interfejs GUI frameworka NUnit, osobiĂcie
korzystam z narzÚdzia NCrunch, które jest szybkie, dziaïa automatycznie, ale trzeba za nie zapïaciÊ (to narzÚdzie razem z innymi opisano w dodatku poĂwiÚconym
narzÚdziom). NCrunch dostarcza prostych, szybkich informacji wewnÈtrz okna
edytora w Ărodowisku Visual Studio. Uwaĝam, ĝe to narzÚdzie do uruchamiania
testów tworzy idealnÈ parÚ z technikami TDD. WiÚcej informacji na jego temat
moĝna znaleěÊ pod adresem http://www.ncrunch.net/.
Aby uruchomiÊ test za pomocÈ interfejsu GUI frameworka NUnit, trzeba mieÊ
skompilowany zestaw (w tym przypadku plik .dll), który moĝna przekazaÊ frameworkowi NUnit do sprawdzenia. Po skompilowaniu projektu naleĝy znaleěÊ ĂcieĝkÚ
do pliku zestawu, który powstaï po kompilacji.
NastÚpnie naleĝy zaïadowaÊ GUI frameworka NUnit (jeĂli zainstalowaliĂmy
framework NUnit rÚcznie, wystarczy znaleěÊ ikonÚ na pulpicie. JeĂli zainstalowaliĂmy Ărodowisko NUnit.Runners za pomocÈ rozszerzenia NuGet, naleĝy odszukaÊ
plik wykonywalny Ărodowiska GUI frameworka NUnit w folderze packages w gïównym folderze rozwiÈzania, a nastÚpnie wybraÊ polecenie File/Open. NastÚpnie
wprowadzamy nazwÚ zestawu do testowania. Po lewej stronie okna wyĂwietli siÚ
pojedynczy test oraz hierarchia klas i przestrzeni nazw projektu (rysunek 2.3). Aby
uruchomiÊ testy, naleĝy kliknÈÊ przycisk Run. Testy sÈ automatycznie pogrupowane wedïug nazw (nazwy zestawu, typu), wiÚc moĝna wybraÊ i uruchomiÊ tylko
okreĂlone typy bÈdě przestrzenie nazw (zwykle uruchamiamy wszystkie testy, aby
uzyskaÊ peïniejsze informacje na temat awarii).

Rysunek 2.3. Niepowodzenie testów NUnit moĪna zaobserwowaü w trzech
miejscach: hierarchia testów po lewej stronie i pasek postĊpu u góry mają
czerwony kolor, a po prawej stronie wyĞwietlają siĊ komunikaty o báĊdach

Jak moĝna zobaczyÊ, test nie wychodzi, co moĝe sugerowaÊ, ĝe jest bïÈd w kodzie.
Nadszedï czas, ĝeby naprawiÊ kod i przekonaÊ siÚ, ĝe test wyjdzie. Modyfikujemy
kod poprzez dodanie brakujÈcego znaku ! w instrukcji if, tak aby przyjÚïa nastÚpujÈcÈ postaÊ:
if(!fileName.EndsWith(".SLF"))
{
return false;
}
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Dodanie testów pozytywnych

PokazaliĂmy, ĝe zïe rozszerzenia spowodujÈ takie oznaczenia, ale kto powiedziaï,
ĝe dobre rozszerzenie zostanie „zatwierdzone” przez naszÈ niewielkÈ metodÚ?
GdybyĂmy stosowali technikÚ TDD, brakujÈce testy byïyby oczywiste, ale poniewaĝ piszemy testy po kodzie, musimy wymyĂliÊ dobre przypadki testowe, które
pokryjÈ wszystkie Ăcieĝki. Na listingu 2.1 dodano kilka nowych testów, aby zobaczyÊ, co siÚ bÚdzie dziaïo, gdy przekaĝemy plik z dobrym rozszerzeniem. Jeden
z testów sprawdza rozszerzenie zïoĝone z wielkich liter, natomiast drugi z maïych.
Listing 2.1. Logika walidacji nazw plików programu LogAnalyzer,
którą chcemy przetestowaü

[Test] public void
IsValidLogFileName_GoodExtensionLowercase_ReturnsTrue()
{
LogAnalyzer analyzer = new LogAnalyzer();
bool result = analyzer
.IsValidLogFileName("filewithgoodextension.slf");
Assert.True(result);
}
[Test]public void IsValidLogFileName_GoodExtensionUppercase_ReturnsTrue()
{
LogAnalyzer analyzer = new LogAnalyzer();
bool result =
analyzer
.IsValidLogFileName("filewithgoodextension.SLF");
Assert.True(result);
}

JeĂli teraz skompilujemy rozwiÈzanie, zauwaĝymy, ĝe Ărodowisko GUI frameworka
NUnit potrafi wykryÊ, ĝe zestaw siÚ zmieniï, i automatycznie ponownie zaïaduje
zestaw w GUI. Kiedy ponownie uruchomimy testy, zauwaĝymy, ĝe test z rozszerzeniem zïoĝonym z maïych liter nie wychodzi. Aby test wyszedï, musimy zmodyfikowaÊ kod produkcyjny — zastosowaÊ dopasowywanie ciÈgów bez rozróĝniania wielkoĂci liter:
public bool IsValidLogFileName(string fileName)
{
if (!fileName.EndsWith(".SLF",
StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase))
{
return false;
}
return true;
}

JeĂli ponownie uruchomimy testy, wszystkie powinny wyjĂÊ. W Ărodowisku GUI
frameworka NUnit powinien ponownie wyĂwietliÊ siÚ piÚkny zielony pasek.
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Od czerwonego do zielonego: dąĪenie do speánienia testów

¥rodowisko GUI frameworka NUnit zostaïo zbudowane zgodnie z prostÈ zasadÈ:
aby uzyskaÊ „zielone” Ăwiatïo pozwalajÈce przejĂÊ dalej, wszystkie testy muszÈ
byÊ speïnione. JeĂli chociaĝ jeden z testów nie powiedzie siÚ, zobaczymy czerwone Ăwiatïo na górnym pasku postÚpu. Informuje nas ono, ĝe coĂ niedobrego dzieje
siÚ z systemem (lub z testami).
Zasada przechodzenia od czerwonego do zielonego jest powszechna w caïym
Ăwiecie testów jednostkowych, a zwïaszcza w metodyce wytwarzania oprogramowania bazujÈcej na testach (TDD). Jej mantra to czerwone-zielone-refaktoryzacja,
co oznacza, ĝe zaczynamy od testu, który nie wychodzi, nastÚpnie dÈĝymy do jego
speïnienia, a w dalszej kolejnoĂci staramy siÚ, by kod staï siÚ bardziej czytelny i ïatwiejszy w utrzymaniu.
Testy mogÈ równieĝ nie powieĂÊ siÚ, jeĂli nagle zostanie zgïoszony nieoczekiwany wyjÈtek. Test, który zatrzyma siÚ z powodu nieoczekiwanego wyjÈtku, jest
uznawany za nieudany w wiÚkszoĂci (jeĂli nie we wszystkich) frameworków testowych. Jest to czÚĂÊ podejĂcia — czasami w programie sÈ bïÚdy w postaci wyjÈtków, których siÚ nie spodziewaliĂmy.
JeĂli chodzi o wyjÈtki, w dalszej czÚĂci tego rozdziaïu pokaĝemy rodzaj testu, który
jako specyficznego wyniku lub zachowania oczekuje zgïoszenia wyjÈtku z okreĂlonego kodu. Tego rodzaju test nie wychodzi, jeĂli wyjÈtek nie zostanie zgïoszony.
2.4.5.

Styl kodu testów

ZwróÊmy uwagÚ, ĝe testy, które napisaïem, majÈ kilka cech dotyczÈcych stylu i czytelnoĂci, które wyróĝniajÈ kod testów od „standardowego” kodu. Nazwy testów
mogÈ byÊ bardzo dïugie, ale znaki podkreĂlenia pomagajÈ zadbaÊ o to, abyĂmy nie
zapomnieli umieĂciÊ wszystkich waĝnych informacji. Dodatkowo w kaĝdym teĂcie
umieĂciïem pusty wiersz pomiÚdzy etapami konfiguracji, dziaïania i asercji. Uwaĝam, ĝe to pomaga mi znacznie szybciej czytaÊ testy i uïatwia znajdowanie w nich
problemów.
Staraïem siÚ równieĝ jak najbardziej oddzieliÊ kod asercji od kodu dziaïania.
PreferujÚ asercjÚ na wartoĂci, a nie bezpoĂrednio na wywoïaniu funkcji. DziÚki
temu kod staje siÚ znacznie bardziej czytelny.
CzytelnoĂÊ jest jednym z najwaĝniejszych aspektów pisania testu. Test powinien
czytaÊ bez wysiïku nawet ktoĂ, kto nigdy nie widziaï testu wczeĂniej, bez potrzeby
zadawania zbyt wielu pytañ, lub w ogóle ĝadnych pytañ. WiÚcej na ten temat napiszÚ w rozdziale 7. Teraz zobaczmy, czy moĝemy wyeliminowaÊ trochÚ powtórzeñ
i poprawiÊ spójnoĂÊ testów bez szkody dla ich czytelnoĂci.

2.5.

Refaktoryzacja w kierunku testów z parametrami
Wszystkie testy, które napisaliĂmy do tej pory, majÈ pewien problem zwiÈzany z ïatwoĂciÈ utrzymania. Wyobraěmy sobie, ĝe teraz chcemy dodaÊ parametr do konstruktora klasy LogAnalyzer. BÚdziemy wiÚc mieli trzy testy, które siÚ nie skompilujÈ.
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Poprawienie trzech testów moĝe nie jest trudne, ale z ïatwoĂciÈ w systemie moĝe
byÊ 30 lub 100 testów. W realnym Ăwiecie programiĂci majÈ waĝniejsze rzeczy do
roboty niĝ Ăciganie kompilatora za to, co powinno byÊ prostÈ zmianÈ. JeĂli testy
spowodujÈ, ĝe nie wyjdzie nam sprint, nie bÚdziemy chcieli ich uruchamiaÊ, a nawet moĝemy chcieÊ usunÈÊ tego rodzaju irytujÈce testy.
Spróbujmy zatem tak zrefaktoryzowaÊ testy, abyĂmy nigdy nie natknÚli siÚ na
tego rodzaju problem.
Framework NUnit ma doskonaïÈ wïasnoĂÊ, która moĝe nam w tym bardzo pomóc. Mowa o testach z parametrami. Aby z nich korzystaÊ, weě jednÈ z istniejÈcych metod testowych, które wyglÈdajÈ dokïadnie tak samo jak inne, i wykonaj
poniĝsze czynnoĂci:
1. ZastÈp atrybut [Test] atrybutem [TestCase].
2. WyodrÚbnij wszystkie zakodowane na sztywno wartoĂci uĝywane przez
test do parametrów metody testowej.
3. PrzenieĂÊ wartoĂci, których uĝywaïeĂ wczeĂniej, do nawiasów atrybutu
[TestCase(param1,param2,..)].
4. Zmieñ nazwÚ tej metody na postaÊ bardziej uniwersalnÈ.
5. Dodaj atrybut [TestCase(...)] w tej samej metodzie testowej dla kaĝdego
z testów, które chcesz „scaliÊ” z tÈ metodÈ testowÈ, uĝywajÈc innych
wartoĂci testowych.
6. Usuñ pozostaïe testy, tak aby zostaïa tylko jedna metoda testowa
zawierajÈca wiele atrybutów [TestCase].
Te czynnoĂci naleĝy wykonaÊ krok po kroku. Po wykonaniu czwartej nasz ostatni
test bÚdzie miaï nastÚpujÈcÈ postaÊ:
Atrybut TestCase wysyáa
[TestCase("filewithgoodextension.SLF")]
public void
IsValidLogFileName_ValidExtensions_ReturnsTrue(string file)
{
LogAnalyzer analyzer = new LogAnalyzer();
bool result = analyzer.IsValidLogFileName(file);
Assert.True(result);
}

parametr do metody

Parametr, do którego
atrybuty przypadków
testowych mogą
doáączyü wartoĞü
Parametr ten jest
stosowany w sposób
generyczny

Parametr przesyïany do atrybutu TestCase jest odwzorowywany w czasie dziaïania
programu przez narzÚdzie do uruchamiania testów na pierwszy parametr metody
testowej. Do metody testowej oraz do atrybutu TestCase moĝna dodaÊ tyle parametrów, ile siÚ chce.
A oto ciekawostka: moĝna dodaÊ wiele atrybutów TestCase w tej samej metodzie testowej. Zatem po wykonaniu kroku szóstego nasz test bÚdzie miaï nastÚpujÈcÈ postaÊ:
[TestCase("filewithgoodextension.SLF")]
[TestCase("filewithgoodextension.slf")]
public void
IsValidLogFileName_ValidExtensions_ReturnsTrue(string file)
{
LogAnalyzer analyzer = new LogAnalyzer();
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bool result = analyzer.IsValidLogFileName(file);
Assert.True(result);
}

Teraz moĝemy Ămiaïo usunÈÊ poprzedniÈ metodÚ testowÈ, która uĝywaïa rozszerzenia w postaci maïych liter, poniewaĝ obejmuje jÈ atrybut przypadku testowego
w naszej bieĝÈcej metodzie testowej. JeĂli uruchomimy testy ponownie, zobaczymy,
ĝe wciÈĝ mamy tÚ samÈ liczbÚ testów, ale kod jest ïatwiejszy w utrzymaniu i bardziej czytelny.
Moĝemy takĝe pójĂÊ o krok dalej i uwzglÚdniÊ w bieĝÈcej metodzie testowej test
negatywny (który zakïada, ĝe otrzymamy wartoĂÊ false). Poniĝej pokaĝÚ, jak to zrobiÊ, ale ostrzegam, ĝe w ten sposób prawdopodobnie otrzymamy mniej czytelnÈ
metodÚ testowÈ, poniewaĝ nazwa bÚdzie musiaïa staÊ siÚ jeszcze bardziej ogólna.
Rozwaĝmy to demo skïadni, biorÈc pod uwagÚ, ĝe stosujÈc tÚ technikÚ, moĝemy
posunÈÊ siÚ zbyt daleko, a testy — bez gïÚbszej analizy kodu — stanÈ siÚ mniej
zrozumiaïe.
Oto w jaki sposób moĝna zrefaktoryzowaÊ wszystkie testy w tej klasie poprzez
dodanie kolejnego parametru do przypadku testowego i metody testowej oraz przez
zmianÚ asercji na Assert.AreEqual.
[TestCase("filewithgoodextension.SLF",true)]
Dodanie kolejnego parametru
[TestCase("filewithgoodextension.slf",true)]
do przypadku testowego
[TestCase("filewithbadextension.foo",false)]
public void
IsValidLogFileName_VariousExtensions_ChecksThem(string file,
bool expected)
Otrzymanie drugiego
{
parametru przypadku
testowego
LogAnalyzer analyzer = new LogAnalyzer();
bool result = analyzer.IsValidLogFileName(file);
Assert.AreEqual(expected,result);
UĪycie wartoĞci drugiego parametru
}

DziÚki tej jednej metodzie testowej moĝemy pozbyÊ siÚ wszystkich innych metod
testowych w tej klasie. Naleĝy jednak zauwaĝyÊ, ĝe nazwa testu staïa siÚ tak ogólna, ĝe trudno rozpoznaÊ róĝnicÚ pomiÚdzy testem speïnionym a niespeïnionym.
Ta informacja musi w sposób oczywisty wynikaÊ z przesïanych wartoĂci parametrów, dlatego powinny byÊ one jak najprostsze i jak najbardziej oczywiste do tego,
by udowodniÊ to, co chcemy udowodniÊ. WiÚcej informacji na temat takiego spojrzenia na czytelnoĂÊ zaprezentujemy w rozdziale 7.
Pod wzglÚdem ïatwoĂci utrzymania zauwaĝmy, ĝe mamy teraz tylko jedno wywoïanie do konstruktora. Tak jest lepiej, ale takie rozwiÈzanie nie jest wystarczajÈco dobre, poniewaĝ nie moĝemy doprowadziÊ do tego, aby wszystkie nasze testy
sprowadzaïy siÚ do jednej olbrzymiej, sparametryzowanej metody testowej. WiÚcej informacji na temat ïatwoĂci utrzymania kodu znajduje siÚ w dalszej czÚĂci tej
ksiÈĝki (tak, w rozdziale 7.).
KolejnÈ technikÈ refaktoryzacji, którÈ moĝemy zastosowaÊ w tym momencie, jest
zmiana postaci instrukcji if w kodzie produkcyjnym. Moĝemy sprowadziÊ jÈ do
pojedynczej instrukcji return. JeĂli ktoĂ lubi tego rodzaju przeksztaïcenia, to teraz
jest dobry moment na takÈ refaktoryzacjÚ. Ja nie naleĝÚ do takich osób. AkceptujÚ
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nieco rozwlekïoĂci w kodzie, tak aby czytelnik kodu nie musiaï zbyt wiele o nim
myĂleÊ. LubiÚ kod, który nie jest zbyt zawiïy dla jego wïasnego dobra, a instrukcje
return zawierajÈce instrukcje warunkowe kierujÈ mnie w zïÈ stronÚ. Ale jak pamiÚtacie, to nie jest ksiÈĝka o projektowaniu. Róbcie tak, jak uwaĝacie za sïuszne. Przede
wszystkim bÚdÚ siÚ odnosiï do ksiÈĝki „Czysty kod” Roberta Martina (wujka Boba).

2.6.

WiĊcej atrybutów NUnit
Teraz gdy zobaczyliĂmy, jak ïatwo jest tworzyÊ testy jednostkowe, które sÈ uruchamiane automatycznie, przyjrzymy siÚ, jak skonfigurowaÊ stan poczÈtkowy dla kaĝdego testu i jak usunÈÊ Ămieci, który pozostawiïy nasze testy.
Test jednostkowy ma okreĂlone punkty w swoim cyklu ĝycia, nad którymi chcielibyĂmy mieÊ kontrolÚ. Uruchamianie testów to tylko jeden z tych punktów. Jak
dowiesz siÚ w nastÚpnym punkcie, istniejÈ specjalne metody konfiguracji, które sÈ
uruchamiane przed uruchomieniem kaĝdego z testów.

2.6.1.

Atrybuty Setup i TearDown

W przypadku testów jednostkowych waĝne jest, aby wszelkie pozostaïe dane lub
egzemplarze z poprzednich testów byïy zniszczone oraz by odtworzono stan dla
nowych testów w taki sposób, jakby nigdy wczeĂniej nie uruchamiano ĝadnych testów. JeĂli pozostawimy stan z poprzedniego testu, moĝe siÚ okazaÊ, ĝe test nie powiedzie siÚ, ale tylko wtedy, gdy zostaï uruchomiony po innym teĂcie, natomiast
innym razem przejdzie pomyĂlnie. Wyszukiwanie tego rodzaju bïÚdów zaleĝnoĂci
pomiÚdzy testami jest trudne i czasochïonne. Nie polecam tego nikomu. Tworzenie testów, które sÈ caïkowicie od siebie niezaleĝne, to jedna z najlepszych praktyk, które bÚdÚ omawiaï w drugiej czÚĂci tej ksiÈĝki.
Framework NUnit zawiera specjalne atrybuty pozwalajÈce na wiÚkszÈ kontrolÚ
nad ustawianiem i czyszczeniem stanu przed i po wykonaniu testów. SÈ to atrybuty
akcji [SetUp] i [TearDown]. Na rysunku 2.4 zaprezentowano proces uruchamiania
testu z wykorzystaniem akcji SetUp (dosï. konfiguracja) i TearDown (dosï. rozbiórka).

Rysunek 2.4. Framework NUnit wykonuje
akcje „konfigurowania” i „rozbiórki”
odpowiednio przed i po kaĪdej metodzie
testowej
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Na razie upewnij siÚ, ĝe kaĝdy test, który piszemy, wykorzystuje nowy egzemplarz
testowanej klasy, tak aby pozostaïy stan nie przeszkadzaï w kolejnych testach.
Moĝemy kontrolowaÊ to, co bÚdzie siÚ dziaïo w etapach konfigurowania i rozbiórki, za pomocÈ dwóch atrybutów NUnit:
Q

Q

[SetUp] — ten atrybut moĝna umieĂciÊ wewnÈtrz metody, podobnie jak
atrybut [Test]. Powoduje on, ĝe framework NUnit uruchamia metodÚ
konfiguracji za kaĝdym razem, gdy zostanÈ uruchomione dowolne testy
wewnÈtrz klasy.
[TearDown]— ten atrybut oznacza metodÚ, która zostanie wykonana raz
po uruchomieniu kaĝdego testu wewnÈtrz klasy.

Na listingu 2.2 pokazano sposób, w jaki moĝna skorzystaÊ z atrybutów [SetUp]
i [TearDown], aby upewniÊ siÚ, ĝe kaĝdy test otrzymuje nowy egzemplarz klasy
LogAnalyzer. Sposób ten eliminuje niepotrzebne pisanie.
Listing 2.2. Wykorzystanie atrybutów [SetUp] i [TearDown]

using NUnit.Framework;
[TestFixture] public class LogAnalyzerTests
{
private LogAnalyzer m_analyzer=null;
[SetUp]
Atrybut SetUp
public void Setup()
{
m_analyzer = new LogAnalyzer();
}
[Test]
public void IsValidFileName_validFileLowerCased_ReturnsTrue()
{
bool result = m_analyzer.IsValidLogFileName("whatever.slf");
Assert.IsTrue(result, "plik powinien mieÊ prawidïowÈ nazwÚ!");
}
[Test]
public void IsValidFileName_validFileUpperCased_ReturnsTrue()
{
bool result = m_analyzer
.IsValidLogFileName("whatever.SLF");
Assert.IsTrue(result, "plik powinien mieÊ prawidïowÈ nazwÚ!");
}
Atrybut TearDown
[TearDown]
public void TearDown()
{
//Wiersz poniĝej zamieszczono jako przykïad antywzorca.
//Nie jest potrzebny. Nie naleĝy umieszczaÊ go w kodzie produkcyjnym.
Popularny antywzorzec — nie trzeba tego robiü
m_analyzer = null;
}

}
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Naleĝy jednak pamiÚtaÊ o tym, ĝe im czÚĂciej bÚdziemy korzystaÊ z atrybutu [SetUp],
tym mniej czytelne bÚdÈ nasze testy, poniewaĝ aby zrozumieÊ, w jaki sposób egzemplarze trafiajÈ do testu oraz jaki jest typ kaĝdego obiektu wykorzystywanego
przez test, czytelnicy kodu bÚdÈ musieli czytaÊ go w dwóch miejscach w pliku.
Zawsze powtarzam swoim studentom: „wyobraěcie sobie, ĝe czytelnik testu nigdy
wczeĂniej nas nie spotkaï i nigdy nie spotka. Czyta nasz test w 2 lata po tym, jak
przestaliĂmy pracowaÊ w firmie. Wszystko, co zrobimy, aby pomóc mu zrozumieÊ
nasz kod bez potrzeby zadawania pytañ, jest bardzo pomocne. Prawdopodobnie nie
ma on nikogo, komu moĝe zadaÊ te pytania, wiÚc jesteĂmy jego jedynÈ nadziejÈ”.
Zmuszanie czytelnika do tego, aby nieustannie przeskakiwali pomiÚdzy dwoma
regionami kodu, nie jest dobrym pomysïem.
Metody konfiguracji i rozbiórki moĝna porównaÊ do konstruktorów i destruktorów dla testów wewnÈtrz klasy. W kaĝdej klasie testowej moĝe wystÚpowaÊ tylko
po jednej z kaĝdej z nich i kaĝda bÚdzie wykonana raz dla kaĝdego testu w klasie.
Na listingu 2.1 sÈ dwa testy jednostkowe, dlatego Ăcieĝka wykonania dla frameworka NUnit bÚdzie podobna do pokazanej na rysunku 2.5.

Rysunek 2.5. W jaki sposób framework
NUnit wywoáuje metody SetUp
i TearDown z wieloma testami
jednostkowymi w tej samej klasie:
kaĪdy test jest poprzedzony
uruchomieniem metody SetUp,
a po zakoĔczeniu kaĪdego testu
uruchamiana jest metoda TearDown

Chciaïbym równieĝ podkreĂliÊ, ĝe w realnym ĝyciu NIE korzystam z metod konfiguracji do inicjalizacji egzemplarzy klas. Pokazaïem je tylko po to, ĝeby czytelni-
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cy wiedzieli, ĝe takie istniejÈ, i aby ich unikali. PoczÈtkowo stosowanie ich moĝe
wydawaÊ siÚ dobrym pomysïem, ale szybko okazuje siÚ, ĝe testy poniĝej metody
SetUp stajÈ siÚ mniej czytelne. Zamiast tego uĝywam metod-fabryk do inicjalizacji
testowanych egzemplarzy. Moĝna o tym przeczytaÊ w rozdziale 7.
Framework NUnit zawiera kilka innych atrybutów, które pomagajÈ w konfiguracji oraz porzÈdkowaniu stanu. Na przykïad atrybuty [TestFixtureSetUp] i [TestFixtureTearDown] umoĝliwiajÈ skonfigurowanie stanu raz przed wszystkimi testami
dla konkretnej klasy oraz raz po zakoñczeniu dziaïania wszystkich testów. Atrybuty
te przydajÈ siÚ w przypadku, gdy konfigurowanie lub czyszczenie stanu zajmuje
duĝo czasu i chcemy wykonywaÊ je tylko raz na zestaw testów. Korzystanie z tych
atrybutów wymaga zachowania ostroĝnoĂci. W przypadku braku zachowania ostroĝnoĂci moĝe dojĂÊ do wspóïdzielenia stanów pomiÚdzy testami.
W projektach testów jednostkowych naleĝy UNIKAm stosowania metod TearDown lub TestFixture. JeĂli je stosujemy, to zachodzi ryzyko, ĝe piszemy test integracyjny, w którym korzystamy z systemu plików lub bazy danych, i musimy uporzÈdkowaÊ dysk lub bazÚ danych po wykonaniu testów. Jedynym przypadkiem, gdy
warto uĝyÊ metody TearDown w testach jednostkowych, jest sytuacja, kiedy pomiÚdzy testami trzeba „zresetowaÊ” stan zmiennej statycznej lub singletona w pamiÚci.
W kaĝdym innym przypadku zachodzi obawa, ĝe wykonujemy testy integracyjne.
Nie ma niczego zïego w wykonywaniu testów integracyjnych, ale naleĝy to robiÊ
w oddzielnym projekcie dedykowanym dla testów integracyjnych.
W nastÚpnym punkcie pokaĝÚ, w jaki sposób moĝna przetestowaÊ zgïoszenie
wyjÈtku przez kod tam, gdzie kod powinien zgïosiÊ wyjÈtek.
2.6.2.

Testowanie wystĊpowania oczekiwanych wyjątków

Jednym z popularnych scenariuszy testowania jest upewnienie siÚ, ĝe testowana
metoda zgïosi wyjÈtek w tym miejscu, w którym powinna go zgïosiÊ.
Zaïóĝmy, ĝe metoda powinna zgïosiÊ wyjÈtek ArgumentException w przypadku
przesïania pustej nazwy pliku. JeĂli kod nie zgïasza wyjÈtku, to znaczy, ĝe test nie
powiódï siÚ. LogikÚ metody przetestujemy na listingu 2.3.
Listing 2.3. Logika walidacji nazw plików programu LogAnalyzer,
którą chcemy przetestowaü

public class LogAnalyzer
{
public bool IsValidLogFileName(string fileName)
{
…
if (string.IsNullOrEmpty(fileName))
{
throw new ArgumentException(
"naleĝy podaÊ nazwÚ pliku");
}
…
}
}
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SÈ dwa sposoby, aby to sprawdziÊ. Zacznijmy od tego, którego nie naleĝy uĝywaÊ,
ale który jest bardzo powszechny, poniewaĝ kilka lat temu byï jedynym interfejsem
API pozwalajÈcym na osiÈgniÚcie tego celu. Framework NUnit zawiera specjalny
atrybut umoĝliwiajÈcy testowanie wyjÈtków: jest to atrybut [ExpectedException].
Oto jak moĝe wyglÈdaÊ test, który sprawdza wystÚpowanie wyjÈtku:
[Test]
[ExpectedException(typeof(ArgumentException),
ExpectedMessage ="naleĝy podaÊ nazwÚ pliku")]
public void IsValidFileName_EmptyFileName_ThrowsException()
{
m_analyzer.IsValidLogFileName(string.Empty);
}
private LogAnalyzer MakeAnalyzer()
{
return new LogAnalyzer();
}

W powyĝszym kodzie naleĝy zwróciÊ uwagÚ na kilka istotnych elementów:
Q
Oczekiwany komunikat wyjÈtku zostaï podany jako parametr atrybutu
[ExpectedException].
Q
W samym teĂcie nie ma wywoïania Assert. AsercjÚ zawiera atrybut
[ExpectedException].
Q
Pobieranie wartoĂci Boolean wyniku metody nie ma sensu, poniewaĝ
oczekuje siÚ, ĝe wywoïanie metody zgïosi wyjÈtek.
NiezwiÈzane z tym przykïadem jest wyodrÚbnienie do metody-fabryki kodu, który
tworzy egzemplarz klasy LogAnalyzer. Tej metody-fabryki uĝyjÚ we wszystkich
moich testach, aby poprawiÊ ïatwoĂÊ konserwacji konstruktora bez koniecznoĂci
poprawiania zbyt wielu testów.
BiorÈc pod uwagÚ metodÚ z listingu 2.2 oraz test dla tej metody, ten test powinien siÚ powieĂÊ. Gdyby metoda nie zgïosiïa wyjÈtku ArgumentException lub gdyby
komunikat wyjÈtku byï inny niĝ oczekiwany, test nie powiódïby siÚ. W tym przypadku otrzymalibyĂmy informacjÚ, ĝe albo wyjÈtek nie zostaï zgïoszony, albo komunikat byï inny, niĝ oczekiwano.
Dlaczego wiÚc napisaïem, ĝe nie naleĝy korzystaÊ z tego sposobu? Poniewaĝ ten
atrybut w zasadzie poleca silnikowi testów opakowanie caïej metody w obszerny
blok try-catch. Niepowodzenie testu nastÚpuje, gdy ĝaden wyjÈtek nie zostaï przechwycony. NajwiÚkszy problem z tym sposobem polega na tym, ĝe nie wiemy, który wiersz zgïosiï wyjÈtek. W rzeczywistoĂci mogïo siÚ zdarzyÊ, ĝe w konstruktorze
wystÚpuje bïÈd, który zgïasza wyjÈtek, a nasz test przechodzi, nawet jeĂli konstruktor nigdy nie powinien zgïaszaÊ tego wyjÈtku! W przypadku uĝywania tego atrybutu test moĝe nas okïamywaÊ, dlatego staram siÚ z niego nie korzystaÊ.
Zamiast tego framework NUnit dostarcza nowego API: Assert.Throws<T>(delegat).
Oto przepisana wersja testu, która wykorzystuje metodÚ Assert.Throws:
Nie jest potrzebny atrybut ExpectedException
[Test]
public void IsValidFileName_EmptyFileName_Throws()
{
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LogAnalyzer la = MakeAnalyzer();
var ex =

Wykorzystanie metody
Assert.Throws

Assert.Throws<Exception>(() => la.IsValidLogFileName(""));
Wykorzystanie obiektu Exception

zwróconego przez metodĊ Assert.Throws
StringAssert.Contains("naleĝy podaÊ nazwÚ pliku",
ex.Message);
}

Powyĝszy kod zawiera wiele zmian w porównaniu z poprzedniÈ wersjÈ:
Q
Nie uĝywamy juĝ atrybutu [ExpectedException].
Q
Wykorzystujemy metodÚ Assert.Throws oraz wyraĝenie lambda
bez argumentów. TreĂciÈ tego wyraĝenia lambda jest wywoïanie
la.IsValidLogFileName("").
Q
JeĂli kod wewnÈtrz wyraĝenia lambda zgïosi wyjÈtek, test siÚ powiedzie.
JeĂli wyjÈtek zgïosi dowolny inny wiersz poza wyraĝeniem lambda,
test siÚ nie powiedzie.
Q
Assert.Throws jest funkcjÈ zwracajÈcÈ egzemplarz obiektu wyjÈtku,
który zostaï zgïoszony wewnÈtrz wyraĝenia lambda. Pozwala to nam
na póěniejszÈ asercjÚ dotyczÈcÈ komunikatu obiektu wyjÈtku.
Q
SkorzystaliĂmy z klasy StringAssert bÚdÈcej czÚĂciÈ frameworka NUnit,
której do tej pory nie omawialiĂmy. Klasa ta zawiera przydatne metody
pomocnicze, dziÚki którym testowanie ciÈgów znaków staje siÚ prostsze
i bardziej czytelne.
Q
Nie zakïadamy peïnej równoĂci ciÈgów za pomocÈ funkcji Assert.AreEqual.
Zamiast tego korzystamy z funkcji StringAssert.Contains — oznaczajÈcej,
ĝe komunikat tekstowy zawiera ciÈg znaków, którego szukamy. DziÚki
temu testy sÈ ïatwiejsze w utrzymaniu, poniewaĝ ciÈgi czÚsto siÚ zmieniajÈ
w miarÚ dodawania nowych funkcji. CiÈgi znaków sÈ rodzajem interfejsu
uĝytkownika, dlatego mogÈ w nich wystÚpowaÊ nadmiarowe znaki przejĂcia
do nowego wiersza, dodatkowe informacje, które nas nie interesujÈ, itp.
GdybyĂmy zaïoĝyli, ĝe caïy ciÈg znaków jest równy konkretnemu ciÈgowi,
którego oczekujemy, musielibyĂmy poprawiaÊ test kaĝdorazowo po dodaniu
nowej „wïasnoĂci” na poczÈtku bÈdě koñcu komunikatu, nawet gdyby
dodana czÚĂÊ nie miaïa wpïywu na test (na przykïad dodatkowe wiersze
lub elementy formatowania uĝytkownika).
Istnieje mniejsze ryzyko, ĝe ten test nas „okïamie”. Polecam uĝywanie funkcji
Assert.Throws zamiast atrybutu [ExpectedException].
IstniejÈ inne sposoby uĝywania interfejsu fluent frameworka NUnit do sprawdzania komunikatów wyjÈtków. WïaĂciwie niezbyt je lubiÚ, ale stosowanie ich jest
bardziej kwestiÈ stylu. O skïadni fluent frameworka NUnit oraz sposobach sprawdzania komunikatów wyjÈtków moĝna przeczytaÊ w witrynie NUnit.com.
2.6.3.

Ignorowanie testów

Czasami mamy testy, które nie sÈ prawidïowe, a pomimo tego musimy sprawdziÊ
kod w gïównym drzewie kodu ěródïowego. W tych rzadkich przypadkach (powinny
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byÊ naprawdÚ rzadkie!) moĝemy umieĂciÊ atrybut [Ignore] wewnÈtrz testów, które
nie dziaïajÈ, ze wzglÚdu na problem w teĂcie, a nie w kodzie.
Uĝycie tego atrybutu moĝe mieÊ nastÚpujÈcÈ postaÊ:
[Test]
[Ignore("Z tym testem jest problem")]
public void IsValidFileName_ValidFile_ReturnsTrue()
{
/// ...
}

Uruchomienie tego testu w interfejsie GUI narzÚdzia NUnit generuje efekt pokazany na rysunku 2.6.

Rysunek 2.6. We frameworku NUnit zignorowane testy są oznaczone Īóátym
kolorem (Ğrodkowy test), a powód rezygnacji z uruchomienia testu wyĞwietla
siĊ z prawej strony, w zakáadce Tests Not Run

Co siÚ dzieje, gdy chcemy uruchomiÊ testy nie wedïug przestrzeni nazw, ale wedïug innego rodzaju grupowania? Do tego sïuĝÈ kategorie testowania. OmówiÚ je
w punkcie 2.6.5.
2.6.4.

Skáadnia fluent frameworka NUnit

Framework NUnit ma równieĝ bardziej pïynnÈ (ang. fluent) skïadniÚ, którÈ moĝna
wykorzystywaÊ zamiast wywoïywania prostych metod Assert.*. Skïadnia fluent
zawsze zaczyna siÚ od Assert.That(...). Oto ostatni test przepisany w taki sposób,
by korzystaï ze skïadni fluent frameworka NUnit:
[Test]
public void IsValidFileName_EmptyFileName_ThrowsFluent()
{
LogAnalyzer la = MakeAnalyzer();
var ex =
Assert.Throws<ArgumentException>(() =>
la.IsValidLogFileName(""));
Assert.That(ex.Message,
Is.StringContaining("naleĝy podaÊ nazwÚ pliku"));
}
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WiÚcej atrybutów NUnit

OsobiĂcie wolÚ bardziej lakonicznÈ, prostszÈ i krótszÈ skïadniÚ Assert.coĂ() niĝ
Assert.That. Chociaĝ skïadnia fluent na pierwszy rzut oka wydaje siÚ bardziej przyjazna, zrozumienie, co testujemy, zajmuje wiÚcej czasu (trzeba przeczytaÊ wszystko
aĝ do koñca wiersza). Naleĝy wybraÊ skïadniÚ zgodnie z wïasnymi upodobaniami.
Naleĝy tylko zadbaÊ o spójnoĂÊ w caïym projekcie testowym, poniewaĝ brak spójnoĂci prowadzi do wielu problemów z czytelnoĂciÈ.
2.6.5.

Ustawianie kategorii testowych

Moĝna tak ustawiÊ testy, aby dziaïaïy w okreĂlonych kategoriach testowych, na
przykïad testy wolne i testy szybkie. Do tego celu sïuĝy atrybut [Category] frameworka NUnit:
[Test]
[Category("Szybkie testy")]
public void IsValidFileName_ValidFile_ReturnsTrue()
{
/// ...
}

Po zaïadowaniu zestawu testowego w NUnit moĝna zobaczyÊ, ĝe testy sÈ zorganizowane wedïug kategorii, a nie wedïug przestrzeni nazw. Aby uruchomiÊ testy
okreĂlonej kategorii, przeïÈcz siÚ do zakïadki Categories w NUnit i dwukrotnie
kliknij kategoriÚ, którÈ chcesz uruchomiÊ, tak aby przesunÚïa siÚ do dolnej ramki
Selected Categories. NastÚpnie kliknij przycisk Run. Na rysunku 2.7 pokazano, jak
moĝe wyglÈdaÊ ekran po wybraniu zakïadki Categories.

Rysunek 2.7. MoĪna skonfigurowaü kategorie testów kodu, a nastĊpnie wybraü
okreĞloną kategoriĊ z poziomu interfejsu uĪytkownika frameworka NUnit

Jak dotÈd uruchamialiĂmy proste testy metod, które zwracaïy w wyniku jakÈĂ wartoĂÊ. Co zrobiÊ, jeĂli metoda nie zwraca wartoĂci, ale zmienia stan obiektu?
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Testowanie wyników metod, które nie zwracają
wartoĞci, tylko zmieniają stan systemu
Do tego punktu pokazywaliĂmy, w jaki sposób testowaÊ pierwszy i najprostszy rodzaj rezultatu jednostki pracy: zwracane wartoĂci (opisane w rozdziale 1.). W tym
i w nastÚpnym rozdziale opiszemy równieĝ drugi rodzaj rezultatu: zmianÚ stanu
systemu — sprawdzenie, czy zachowanie systemu jest inne po wykonaniu dziaïania na testowanym systemie.
DEFINICJA. Testowanie przejĂÊ pomiÚdzy stanami (nazywane takĝe weryfikacjÈ stanów) okreĂla, czy testowana metoda zadziaïaïa poprawnie, poprzez sprawdzenie zmienionego zachowania badanego systemu i jego wspóïpracowników (zaleĝnoĂci) po wykonaniu metody.
JeĂli system dziaïa dokïadnie tak samo jak przedtem, to w rzeczywistoĂci nie zmieniï swojego stanu albo wystÈpiï bïÈd.
JeĂli czytelnik zetknÈï siÚ z definicjami testowania przejĂÊ pomiÚdzy stanami
w innym miejscu, z pewnoĂciÈ zauwaĝyï, ĝe zdefiniowaïem je inaczej. To dlatego,
ĝe spojrzaïem na ten obszar pod nieco innym kÈtem — tzn. ïatwoĂci utrzymania
testu. Samo testowanie bezpoĂredniego stanu (co czasami sprowadza siÚ do zapewnienia sprawdzalnoĂci) jest czymĂ, czego zwykle nie popieram, bo prowadzi ono
do kodu trudniejszego w utrzymaniu i mniej czytelnego.
Rozwaĝmy prosty przykïad testowania przejĂÊ pomiÚdzy stanami dla klasy
LogAnalyzer. Nie moĝemy jej przetestowaÊ, po prostu wywoïujÈc jednÈ metodÚ. Na
listingu 2.4 pokazano kod dla tej klasy. W tym przypadku wprowadziliĂmy nowÈ
wïaĂciwoĂÊ WasLastFileNameValid, która powinna przechowywaÊ ostatni stan sukcesu
metody IsValidLogFileName. Zaprezentowaïem najpierw kod, poniewaĝ nie próbujÚ
w tym miejscu uczyÊ czytelników technik TDD, ale sposobów pisania dobrych testów. DziÚki stosowaniu technik TDD testy mogïyby staÊ siÚ lepsze. Tutaj jednak
pokazujemy sytuacjÚ, w której wiemy, jak naleĝy pisaÊ testy po napisaniu kodu.
Listing 2.4. Testowanie wartoĞci wáaĞciwoĞci poprzez wywoáanie metody
IsValidLogFileName

public class LogAnalyzer
{
public bool WasLastFileNameValid { get; set; }
public bool IsValidLogFileName(string fileName)
{
WasLastFileNameValid = false;

Zmiana stanu systemu

if (string.IsNullOrEmpty(fileName))
{
throw new ArgumentException("naleĝy podaÊ nazwÚ pliku");
}
if (!fileName.EndsWith(".SLF",
StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase))
{
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return false;
}
WasLastFileNameValid = true;
return true;

Zmiana stanu systemu

}
}

Jak moĝna zobaczyÊ na podstawie tego kodu, klasa LogAnalyzer pamiÚta, jaki byï
ostatni wynik sprawdzenia poprawnoĂci nazwy pliku. Poniewaĝ metoda WasLastFileNameValid zaleĝy od wczeĂniejszego wywoïania innej metody, nie moĝemy po
prostu testowaÊ tej funkcjonalnoĂci poprzez napisanie testu, który pobiera z metody zwracany wynik. Aby sprawdziÊ, czy logika jest wïaĂciwa, trzeba uĝyÊ innego
sposobu.
Najpierw naleĝy zdefiniowaÊ, czym jest jednostka pracy, którÈ testujemy. Czy
jest niÈ nowa wïaĂciwoĂÊ o nazwie WasLastFileNameValid? CzÚĂciowo tak. Testowany kod znajduje siÚ takĝe w metodzie IsValidLogFileName, dlatego test powinien
zaczynaÊ siÚ od nazwy tej metody. Jest to bowiem jednostka pracy, którÈ wywoïujemy publicznie, aby zmieniÊ stan systemu. Prosty test sprawdzajÈcy, czy zapamiÚtano wynik, pokazano na listingu 2.5.
Listing 2.5. Testowanie klasy przez wywoáanie metody i sprawdzenie
wartoĞci wáaĞciwoĞci

[Test]
public void
IsValidFileName_WhenCalled_ChangesWasLastFileNameValid()
{
LogAnalyzer la = MakeAnalyzer();
la.IsValidLogFileName("badname.foo");
Assert.False(la.WasLastFileNameValid);

Asercja dotycząca stanu systemu

}

Zauwaĝmy, ĝe testujemy funkcjonalnoĂÊ metody IsValidLogFileName poprzez asercjÚ w odniesieniu do kodu w innym miejscu w porównaniu z tym, gdzie wystÚpuje testowany kod.
Oto zrefaktoryzowany przykïad, w którym dodano inny test dotyczÈcy odwrotnego oczekiwania co do wartoĂci stanu systemu:
[TestCase("badfile.foo", false)]
[TestCase("goodfile.slf", true)]
public void
IsValidFileName_WhenCalled_ChangesWasLastFileNameValid(string file,
bool expected)
{
LogAnalyzer la = MakeAnalyzer();
la.IsValidLogFileName(file);
Assert.AreEqual(expected, la.WasLastFileNameValid);
}
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Na listingu 2.6 pokazano inny przykïad. W tym przykïadzie sprawdzono funkcjonalnoĂÊ prostego kalkulatora.
Listing 2.6. Metody Add() i Sum()

public class MemCalculator
{
private int sum=0;
public void Add(int number)
{
sum+=number;
}
public int Sum()
{
int temp = sum;
sum = 0;
return temp;
}
}

Klasa MemCalculator dziaïa w sposób zbliĝony do kalkulatora kieszonkowego. Klikamy liczbÚ, nastÚpnie klikamy przycisk Add, nastÚpnie klikamy innÈ liczbÚ, potem ponownie klikamy Add itd. Po zakoñczeniu obliczeñ klikamy Equals i otrzymujemy sumÚ dodanych dotÈd skïadników.
Gdzie zaczÈÊ testowanie funkcji Sum()? Zawsze naleĝy zaczynaÊ od najprostszych testów — na przykïad sprawdzenia, czy funkcja Sum() domyĂlnie zwraca 0.
Pokazano to na listingu 2.7.
Listing 2.7. Najprostszy test funkcji Sum() kalkulatora

[Test]
public void Sum_ByDefault_ReturnsZero()
{
MemCalculator calc = new MemCalculator();
int lastSum = calc.Sum();
Assert.AreEqual(0,lastSum);

Asercja domyĞlnie zwracanej wartoĞci

}

ZwróÊmy takĝe uwagÚ na znaczenie uĝytej w tym miejscu nazwy metody. Moĝemy
jÈ czytaÊ tak jak zdanie.
Oto prosta lista konwencji nazewnictwa scenariuszy, z których korzystam w takich przypadkach:
Q
Przyrostek ByDefault moĝna zastosowaÊ, gdy istnieje wartoĂÊ oczekiwana
zwracanej wartoĂci bez wczeĂniejszego dziaïania — tak jak pokazano
w powyĝszym przykïadzie.
Q
Przyrostki WhenCalled lub Always moĝna wykorzystaÊ w przypadku
rezultatów jednostki pracy drugiego bÈdě trzeciego rodzaju (zmiana
stanu lub wywoïanie funkcji zewnÚtrznej) — gdy nastÈpi zmiana stanu
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bez wczeĂniejszej konfiguracji lub kiedy nastÈpi wywoïanie funkcji
zewnÚtrznej bez wczeĂniejszej konfiguracji. Na przykïad
Sum_WhenCalled_CallsTheLogger lub Sum_Always_CallsTheLogger.
Nie moĝemy napisaÊ ĝadnego innego testu bez wczeĂniejszego wywoïania metody
Add(), zatem nastÚpna metoda bÚdzie wywoïywaïa funkcjÚ Add() i zakïadaïa liczbÚ,
jakÈ powinna zwróciÊ funkcja Sum(). KlasÚ testowÈ razem z tym nowym testem pokazano na listingu 2.8.
Listing 2.8. Dwa testy. Drugi wywoáuje metodĊ Add()

[Test]
public void Sum_ByDefault_ReturnsZero()
{
MemCalculator calc = MakeCalc();
int lastSum = calc.Sum();
Assert.AreEqual(0, lastSum);
}
[Test]
public void Add_WhenCalled_ChangesSum()
{
MemCalculator calc = MakeCalc();
calc.Add(1);
int sum = calc.Sum();
Assert.AreEqual(1, sum);
}

Zachowanie systemu i stan zmienią siĊ,
jeĞli w tym teĞcie suma zwróci inną liczbĊ

private static MemCalculator MakeCalc()
{
return new MemCalculator();
}

ZwróÊmy uwagÚ, ĝe tym razem uĝyliĂmy metody-fabryki do zainicjowania obiektu
klasy MemCalculator. To jest dobry pomysï, poniewaĝ oszczÚdza czas na pisanie testów, sprawia, ĝe kod wewnÈtrz kaĝdego testu jest trochÚ mniejszy i nieco bardziej
czytelny, oraz zapewnia zainicjowanie obiektu klasy MemCalculator zawsze w taki
sam sposób. Gwarantuje równieĝ ïatwiejsze utrzymanie testu, poniewaĝ jeĂli konstruktor klasy MemCalculator zmieni siÚ, wystarczy zmieniÊ kod inicjalizacji w jednym miejscu, zamiast zmieniaÊ wywoïanie new we wszystkich testach.
Do tej pory wszystko powinno byÊ jasne. Ale co siÚ zdarzy, gdy metoda, którÈ
testujemy, zaleĝy od zasobów zewnÚtrznych, takich jak system plików, baza danych, usïuga sieciowa lub cokolwiek innego, co jest dla nas trudne do kontrolowania? I w jaki sposób testujemy trzeci typ „rezultatu” jednostki pracy — wywoïanie
zewnÚtrzne? W takich przypadkach tworzy siÚ namiastki testów, sztuczne obiekty
i obiekty-makiety. ZostanÈ one omówione w kilku nastÚpnych rozdziaïach.
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Podsumowanie
W tym rozdziale analizowaliĂmy wykorzystywanie frameworka NUnit w celu pisania prostych testów dla prostego kodu. WykorzystaliĂmy atrybuty [TestCase],
[SetUp] i [TearDown], aby uzyskaÊ pewnoĂÊ, ĝe testy bÚdÈ zawsze wykorzystywaÊ
nowy, niezmodyfikowany stan. SkorzystaliĂmy z metody-fabryki, aby poprawiÊ ïatwoĂÊ utrzymania testów. UĝywaliĂmy takĝe atrybutu [Ignore] w celu pominiÚcia
testów, które powinny zostaÊ poprawione. Kategorie testów pomagajÈ pogrupowaÊ
testy w sposób logiczny, a nie wedïug klasy i przestrzeni nazw, natomiast dziÚki
wywoïaniu Assert.Throws() kod zgïasza wyjÈtki tam, gdzie powinien. Na koniec
przyjrzeliĂmy siÚ sytuacji, w której nie mamy do czynienia z prostÈ metodÈ, która
zwraca wartoĂÊ, ale musimy przetestowaÊ koñcowy stan obiektu.
To jednak nie wszystko. W wiÚkszoĂci przypadków kod testu musi obsïugiwaÊ
znacznie trudniejsze sytuacje.
W nastÚpnych kilku rozdziaïach zaprezentujemy kilka podstawowych narzÚdzi
do pisania testów jednostkowych. SpoĂród tych narzÚdzi trzeba bÚdzie wybieraÊ
w przypadku pisania testów dla róĝnych trudnych sytuacji, na które moĝemy siÚ
natknÈÊ.
Warto pamiÚtaÊ o nastÚpujÈcych reguïach:
Q
PowszechnÈ praktykÈ jest stosowanie jednej klasy testu dla jednej klasy
testowanej, jednego projektu testu jednostkowego na jeden testowany
projekt (oprócz projektu testów integracyjnych dla tego testowanego
projektu) i co najmniej jednej metody testowej na jednostkÚ pracy
(moĝe to byÊ zaledwie jedna metoda lub nawet kilka klas).
Q
Testom naleĝy nadawaÊ czytelne nazwy, stosujÈc nastÚpujÈcy wzorzec:
[JednostkaPracy]_[Scenariusz]_[OczekiwaneZachowanie].
Q
Naleĝy stosowaÊ metody-fabryki w celu wielokrotnego wykorzystania
kodu w testach, na przykïad w kodzie do tworzenia i inicjowania obiektów
wykorzystywanym przez wszystkie testy.
Q
Nie naleĝy uĝywaÊ atrybutów [SetUp] i [TearDown], o ile moĝna tego
uniknÈÊ. Ich stosowanie sprawia, ĝe testy stajÈ siÚ mniej zrozumiaïe.
W nastÚpnym rozdziale przyjrzymy siÚ bardziej rzeczywistym sytuacjom, w których testowany kod bÚdzie bardziej realistyczny w porównaniu z tym, co widzieliĂmy do tej pory. BÚdziemy rozwiÈzywali problemy zaleĝnoĂci i zapewnienia sprawdzalnoĂci. Zaczniemy równieĝ omawiaÊ sztuczne obiekty, makiety i namiastki oraz
sposoby wykorzystywania tych mechanizmów do pisania testów.
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argument matcher, 130
Assert, 55
BaseStringParser, 181
bazowe, 100, 181
ConfigurationManager, 177, 179
ConfigurationManagerTests, 177
DateTime, 173
FakeExtensionManager, 85
FileExtensionManager, 84
LogAnalyzer, 70, 78, 179
LogAnalyzer2, 131
LogAnalyzerTests, 177
LoggingFacility, 177, 179
MemCalculator, 72
narzĊdziowe, 189
niezapieczĊtowane, 272
opakowaĔ, 120
Person, 218
produkcyjne, 37
skonkretyzowane wewnątrz metod
zawierających logikĊ, 272
StringAssert, 67
Substitute, 127
SystemTime, 174
szablonu testu, 180
sztuczna skáadowa, 96
TransactionScope, 302
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klasy testowe
abstrakcyjne, 177, 181
jedna na testowaną klasĊ lub jednostkĊ pracy, 172
jedna na wáasnoĞü, 173
odwzorowanie na testowany kod, 171
pochodne, 183
szablony, 181
wzorce, 172
klasy-fabryki, 93
dodanie settera, 94
implementacja, 95
sztuczna skáadowa, 96
sztuczne, 96
klasyfikacja testów, 168
klasy-namiastki, 98
kod
bajtowy, 146
CLR, 147
IL, 147, 149
integralnoĞü, 241
integrowanie z innymi projektami, 164
obiektowy, 176
odziedziczony, 34
pokrycie testami, 203
powielony, 267
powtarzalny, 124
problematyczny, 252
produkcyjny, 42, 103
projektowanie, 278
przeglądy, 203, 239
przestarzaáy, 34
refaktoryzacja, 42
rozwlekáy i trudny do zrozumienia, 212
testów, 59, 171
z przepáywem sterowania, 36
kod odziedziczony, 255
dodawanie testów, 256
narzĊdzia do testów jednostkowych, 261
problemy, 255
strategia selekcji komponentów, 258
testy akceptacyjne przed refaktoryzacją, 265
testy integracyjne przed refaktoryzacją, 259
w Javie, 262
kolekcje, 226
kompilacja
automatyzacja, 168
i integracja, 167
JIT, 149
niepowodzenia, 165
nocna, 166
proces, 164, 165
skrypty, 164
warunkowa, 104
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zautomatyzowany system, 171
záamanie, 164
komunikaty asercji, 229
konfiguracja, 62, 65
obiektów, 55
konfiguracja kompilacji, 164, 167
historia, 168
kontekst, 168
konfiguracja-dziaïanie-asercja, 157
konstruktory, 273
dodawanie, 86
wstrzykiwanie implementacji, 88
kontenery, 273
implementacje, 89
inwersji sterowania, 89
IoC, 89, 90, 274, 299
wstrzykiwania zaleĪnoĞci, 274
kontrakty
publiczne, 205
wewnĊtrzne, 205
konwencje nazewnictwa, 228
metod, 72
koñcowy rezultat, 201
krok kompilacji, 168

L
Legacy code, 34
lepkie zachowania, 158
LogAn, 49
logiczna zïoĝonoĂÊ, 256
logika, 36
danych, 302
programu, 44
unikanie w testach, 199
ludzkie zachowania, 246


ïamanie zaleĝnoĂci, 82, 99
ïañcuchy obiektów, 119
ïatwoĂÊ utrzymania, 59, 193, 205
metody konfiguracyjne, 210
poprawianie, 223

M
makiety, 85
a namiastki, 78, 110
bĊdące namiastkami, 121
dynamiczne, 123
jedna na test, 118
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nadmierne wykorzystywanie, 122
nieĞcisáe, 154
pisanie rĊczne, 120, 125
stosowanie, 142
Ğcisáe, 154
wprowadzanie do testu razem z namiastką, 131
zapisywanie informacji do usáugi, 137
matcher, 130
MEF, 301
menedĝer rozszerzeñ, 85
sztuczny, 88
metody
Assert.AreEqual(), 56
Assert.AreSame(), 56
Assert.False, 56
Assert.Throws, 66, 131
Assert.True(), 56
chronione, 205
Equals(), 135, 223
fabryczne, 89
FakeTheLogger(), 179
For(typ), 127
generyczne, 39
GetParser(), 183, 184
Initialize(), 209
IsValidLogFileName, 52, 70, 79
konfiguracji do inicjalizacji egzemplarzy klas, 64
Main, 38
narzĊdziowe, 189
nazywanie, 140
nieoczekiwane Ğcisáego obiektu-makiety, 154
obsáugi testów, 189
oczekiwane, 154
opisywanie ciągiem znaków, 140
ParseAndSum, 37
pomocnicze, 210
usuwanie powielania, 209
prywatne, 205
Received(), 128
rozbiórki, 231
rozszerzające, 128
Send, 281
Setup, 64, 210
ShowProblem, 39
SimpleParserTests, 37
statyczne, 206, 273
TearDown, 64, 65, 175
TestFixture, 65
ToString(), 223
Vise.grip(), 264
wewnĊtrzne, 206
When, 131
wirtualne, 271
zmieniające stan systemu, 70
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metody konfiguracyjne, 210
czytelnoĞü, 231
inicjowanie obiektów, 212
rezygnacja z uĪywania, 213
uĪycie, 211
metody testowe, 39
atrybut TestCase, 60
nazwa, 53, 173
sparametryzowane, 221
metody-fabryki, 66, 73, 74, 95
lokalne, 97
przesáanianie, 97
wykorzystanie w testach, 97
wyodrĊbnianie, 97
metody-namiastki, 97
Microsoft CHESS, 306
Microsoft Fakes, 261, 290
Microsoft Managed Extensibility Framework, 301
Microsoft Unity, 301
Mighty Moose, 292
Mocha, 305
mock, 85, 156
model
obiektowy, 102
skonfiguruj-zadziaáaj-zweryfikuj, 127, 129
Moles, 150, 290
Moq, 138, 288
motywacja
osobista, 246, 247
spoáeczna, 246, 247
strukturalna, 247, 248
moĝliwoĂci
spoáeczne, 246, 247
strukturalne, 247
MS Fakes, 150
MS Test, 48
msbuild, 167
MSpec, 308
MSTest, 46, 295
MSTest API, 296
MSTest for Metro Apps, 297
mylÈce pojÚcia, 155

N
nadmierna specyfikacja testów, 119, 141
unikanie, 225
najpierw test, 40
namiastki, 78, 85
a makiety, 110
dodanie w celu záamania zaleĪnoĞci, 82
dynamiczne, 123
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namiastki
generujące makiety i namiastki, 119
menedĪera rozszerzeĔ, 85
pisanie rĊczne, 120, 125
rozwiązywanie zaleĪnoĞci, 77
stosowanie, 142
sztuczny obiekt, 110
usáugi sieciowej, 115
wykorzystywanie jako makiety, 225
wyzwolenie zdarzenia, 137
zwracanie, 95
nant, 167
naruszenie wspóïdzielonego stanu, 218
zewnĊtrznego, 220
narzÚdzia do uruchamiania testów, 56
NUnit, 54
NazwaJednostkiPracy, 53
nazwy
metod, 72
metod testowych, 53
standardy nazewnictwa, 227
testów, 59, 61
testów jednostkowych, 227
zmiennych, 228
NCover, 203
NCrunch, 57, 203, 293
NDepend, 266
nieĂcisïe
makiety, 142, 154
obiekty makiety, 154
zachowania sztucznych obiektów, 154
Ninject, 300
NSpec, 308
NSub, 123, 126
ograniczenia dopasowywania argumentów, 134
wykorzystanie w testach, 126
NSubstitute, 126, 151, 291
NUget, 50
NuGet, 50
NUnit, 45, 46, 48, 49
atrybuty, 62
dąĪenie do speánienia testów, 59
dodanie testów pozytywnych, 58
hierarchia testów, 57
ignorowanie testów, 67
instalacja, 50
interfejs GUI, 50, 51, 56
áadowanie rozwiązania, 51
metody testów, 55
niepowodzenie testów, 57
open source, 51
pierwsze kroki, 49
pierwszy test, 55
refaktoryzacja testów, 60
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silnik testów, 295
skáadnia fluent, 68
styl kodu testów, 59
system atrybutów, 54
Ğrodowisko GUI, 59
testowanie wystĊpowania oczekiwanych
wyjątków, 65
uruchomienie testu, 56
NUnit API, 297
NUnit.Runners, 50, 57

O
obiektowoĂÊ, 102
obiekty
a wáaĞciwoĞci, 134
atrapy, 110
FakeWebService, 112
info, 134
nasáuchujące zdarzenia, 136
porównywanie, 222
Presenter, 137
sztuczne, 85
záoĪone áaĔcuchy, 119
obiekty-makiety, 110
a namiastki, 110
jeden na test, 118
pisanie rĊczne, 111, 114
stosowanie, 108
usáug pocztowych, 115
wykorzystywanie razem z namiastkami, 114
obiekty-namiastki, 93, 97
OczekiwaneZachowanie, 53
odwzorowanie testów
na klasy, 172
na projekty, 171
na punkty wejĞcia metod konkretnych jednostek
pracy, 173
na testowany kod, 171
odziedziczony kod, 34
opakowanie w bloki try-catch, 222
Osherove.ThreadTester, 306
otwarcie projektu, 102

P
parametry
DEBUG, 103
konstruktora, 90
nieopcjonalne zaleĪnoĞci, 88
przesyáane do atrybutu TestCase, 60
RELEASE, 103
string, 56
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Pex, 296
pliki konfiguracyjne w systemie plików, 80
podejĂcie wymiany, 263
podkïadki, 290
pokrycie kodu testami, 203, 250
raport, 242
w stosunku do przyrostu wierszy kodu, 243
wdraĪanie testów, 243
pomocniczy API
AutoFixture, 298
FluentAssertions, 298
SharpTestsEx, 298
Shouldly, 298
porzÈdkowanie stanu, 65
posiadacz singletona, 274, 275
PowerMock, 262
powielanie, usuwanie, 209, 210
poziom zaleĝnoĂci, 256
priorytet, 256
proces kompilacji, 164
profiler, 147
funkcjonalnoĞci, 150
korzystanie w .NET, 147
programowanie sterowane testami, 42
projektowanie, 43
projektowanie z myĂlÈ o sprawdzalnoĂci, 275
alternatywy, 277
eksponowanie wraĪliwych IP, 277
iloĞü pracy, 276
niemoĪliwoĞü realizacji, 277
záoĪonoĞü, 276
projekty
a sprawdzalnoĞü, 270
bazujące na interfejsach, 272
BlogEngin.NET, 279
hamujące testy, 79
niesprawdzalne, 279
pilotaĪowe, 237
testowalne, 102
testowe w ramach jednego rozwiązania, 169
trudne do testowania, 279
przeglÈdy kodu, 203
jako narzĊdzie edukacyjne, 239
przepïyw sterowania wstrzykniÚcia namiastki, 86
przesïanianie
metody ToString(), 223
wirtualnej metody-fabryki, 97
przestarzaïy kod, 34
przypadkowe wprowadzanie bïÚdów, 34
przyrost kodu, 243
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Q
QUnit, 305

R
Rake, 167
realizacja wydania kodu, 165
recursive fakes, 152
refaktoryzacja, 42, 82
atrybut TestCase, 60
bez zautomatyzowanych testów, 83
instrukcja return, 61
klasy testowej do hierarchii klas testowych, 186
kodu w Javie, 264
nadmierna, 213
obiektu parametrów, 89
odmiany technik, 100
operacji tworzenia obiektu parsera, 183
projektu w celu uáatwienia testowania, 82
rozbijająca zaleĪnoĞci, 83
testów, 134, 198
typ A, 83
typ B, 83
w kierunku testów z parametrami, 59
wprowadzenie wspólnej metody-fabryki, 209
wyodrĊbnienie klasy bazowej, 186
referencje do projektu testowego, 54
regresja, 34
rejestracja do zdarzenia, 136
rekurencyjne sztuczne obiekty, 154
repozytorium z kodem ěródïowym, 171
ReSharper, 56, 88, 267
silnik testów, 294
return, 61
rÚczna kontrola, 204
Rhino Mocks, 129, 138, 288
rozbiórka, 62, 231
rozlegïe imitacje, 153
RSpec, 308
Ruby, 277

S
Scenariusz, 53
Scrum, 241
Selenium Web Driver, 304
serwery ciÈgïej integracji, 164
narzĊdzia do tworzenia, 166
serwery ciÈgïej kompilacji, zadania, 167
SetILFunctionBody, 149
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settery, 36, 47
wstrzykiwanie sztucznego obiektu, 91
SharpTestsEx, 298
Shouldly, 298
silniki testów, 292
Simian, 267
SimpleParser, 37
singletony, 273
oddzielenie logiki od posiadaczy singletona, 274
resetowanie, 65
Sinon.js, 305
skrypty kompilacji, 164
CI, 165
narzĊdzia do tworzenia, 166
nocnej, 166
typy, 165
wdraĪania, 166
wyzwalacze, 167
zastosowanie XML, 167
SOLID, 277
SpecFlow, 307
specyfikowanie czysto wewnÚtrznego zachowania,
225
sprawdzalnoĂÊ, 269, 275
bezpoĞrednie wywoáania do metod statycznych,
273
jako cel projektowy, 270
klasy niezapieczĊtowane, 272
klasy skonkretyzowane, 272
konstruktory, 273
podczas projektowania, 269
projekt bazujący na interfejsach, 272
singletony, 274
stosowanie metod wirtualnych, 271
w projekcie, 279
sprzeczne testy, 198
sterowane akcjami, 108
StoryQ, 308
strategia
najpierw áatwe, 258
najpierw trudne, 259
StructureMap, 301
stub, 78, 85, 156
styl testowania AAA, 157
Substitute, 156, 159
SUT, 28
symulowanie
sztucznych wartoĞci, 130
wejĞü do testowanego kodu, 99
wyjątków z poziomu sztucznych obiektów, 90
system under test, 28

Kup książkę

systemy
bazujące na czasie, 174
plików, zaleĪnoĞci, 79, 81
sztuczne klasy-fabryki, 96
sztuczne metody, 97
sztuczne obiekty, 85, 155
definicja, 110
áaĔcuch, 119
napisane rĊcznie, 88
zastÈpienie obiektem dynamicznym, 127
nieĞcisáe zachowania, 154
problemy, 125
symulowanie wyjątków, 90
tworzenie dynamiczne, 126
warstwy kodu, 96
wewnątrz metody konfiguracyjnej, 213
wstrzykiwanie, 86, 91, 93
sztuczny wynik, 101
sztywne wartoĂci, 201
szwy, 82, 270
bazujące na interfejsach, 86
ukrywanie w trybie wydania, 95
warstwa docelowa, 96

¥
Ăcisïe metody sztucznych obiektów, 154

T
tabele
FitNesse, 265
wykonalnoĞci testów, 256
TDD, 40
korzyĞci, 42
londyĔska szkoáa, 108
potrzebne umiejĊtnoĞci, 43
praktyczne podejĞcie do nauki, 43
stosowanie, 42, 253
Team System Web Test, 304
TeamCity, 167, 267
Test Spy, 113
test-driven development, 40
TestDriven.NET, 56, 294
test-first, 40, 43
test-inhibiting, 79
testowalne projektowanie obiektowe, 102
testowanie
aplikacji wielowątkowych, 306
baz danych, 302
bez frameworka, 37
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bezpoĞredniego stanu, 70
caáych obiektów, 135
dziaáaĔ związanych ze zdarzeniami, 136
integracyjne, 32
antywzorzec, 220
bazujÈce na stanach, 109
interakcji, 108, 109, 142
z wykorzystaniem obiektów-makiet, 107
interfejsu uĪytkownika, 305
klasy, 71
klasy LogAnalyzer, 79
kodu, 32
metod prywatnych lub chronionych, 205
metod zmieniających stan systemu, 70
obiektu nasáuchującego zdarzenia, 136
procedura, 52
przejĞü pomiĊdzy stanami, 70
przepáywu, 215, 217
regresyjne, 46
stanów, 109
sterowane akcjami, 108
stron WWW, 303
tylko jednego aspektu, 141, 201
wartoĞci, 108
wïaĂciwoĂci, 70
wystĊpowania oczekiwanych wyjątków, 65
wyzwolenia zdarzenia, 138
testy
a poziomy dziedziczenia, 180
akceptacyjne, 265, 306
bazujące na stanach, 108
bazujące na wartoĞci, 108
bez wyáączonego profilera, 148
dla aplikacji, 176
ignorowanie, 67
klasyfikacja, 168
kruche, 118
logiki metod narzĊdziowych, 201
negatywne, 61
pozytywne, 58
przegląd, 239
repozytorium z kodem Ĩródáowym, 171
rĊczne, 46
sparametryzowane, 213, 221
szybkoĞü, 168
trwaáoĞü, 152
typ, 168
ukryte wywoáania, 216
w modelu obiektowym, 102
wielkie, 35
z parametrami, 59, 221
zaleĪne od systemu plików, 79
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testy integracyjne, 31, 65, 108, 251
dla baz danych, 302
niezautomatyzowane, 33
obszar integracji, 170
przed refaktoryzacją, 259
testy jednostkowe, 28
automatyczne, 33, 35
cechy, 44
cele, 33
cykl Īycia, 62
czas pisania, 40
czytelnoĞü, 59, 64, 88, 134, 156, 227
dąĪenie do speánienia, 59
definicja, 28, 29, 36
dla kodu odziedziczonego, 261
dobre, 29, 36
dodatkowa logika, 199
dodawanie, 204
dostĊp, 34
frameworki, 40, 46
gáówne dziaáania, 55
jĊzyk testu, 252
áatwoĞü utrzymania, 59, 70, 122, 205
modyfikacja, 194
nazywanie, 53, 201, 227
niepowodzenia, 194
nieprawidáowe, 198
niezaleĪnoĞü, 62
oddzielenie od testów integracyjnych, 169, 202
pisanie, 30
reguïy, 74
tradycyjne, 41
praktyka, 48
problemy, 169
punkty awarii, 33
reguáy umieszczania, 53
sprzeczne, 198
szablon postĊpowania, 30
sztywne wartoĞci, 201
uruchamianie, 34, 56
jednym przyciskiem, 35
w ramach automatycznych kompilacji, 164
wszystkich jednoczeĂnie, 35
usuwanie, 194
wiarygodne, 194
wiele aspektów tego samego stanu, 222
wáaĞciwoĞci, 31, 193
wprowadzanie makiet razem z namiastką, 131
wykorzystanie makiety, 141
zalety, 35
zdublowane, 199
záoĪonoĞü, 200
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TickSpec, 308
TOOD, 102, 105
tryby wydania, 95
try-catch, 66, 222
Typemock, 150
Typemock Isolator, 150, 151, 261, 289
silnik testów, 293
typy generyczne, 153, 187

U
usïugi
pocztowe, 115
sieciowe, 115
uĝytecznoĂÊ, 152

V
virtual, 97
Vise, 264
Visual Studio
Create Private Accessor, 207
instalacja NuGet, 50
struktura folderów, 169
Visual Studio 2012, 46
Visual StudioPro, 203
Vows.js, 305

W
warstwy
1, 96
2, 96
3, 96
danych, 302
gáĊbokoĞü, 95
kodu, 96
poĞrednie, 79, 81, 95
wartoĂci
Boolean, 66, 88
sztuczne, 130
Watir, 304
wdraĝanie testów
agent zmian, 236
báĊdy w testach, 253
ciągáe báĊdy, 251
czynniki wpáywające na poraĪkĊ, 244
debugery, 253
dóá-góra, 239
efektywnoĞü testów, 250
góra-dóá, 240
identyfikacja zespoáów, 238
kodowanie w kilku jĊzykach, 252
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kodowanie w stylu TDD, 253
kombinacja sprzĊtu i oprogramowania, 253
konsultant spoza firmy, 240
metryki testowania postĊpów, 244
mistrzowie, 236
okreĞlenie celów, 242
oponenci, 237
po partyzancku, 239
podgrupy, 238
polityczne wsparcie, 245
problematyczny kod, 252
proces pracy, 239
punkty wejĞcia, 237
przeszkody, 244
siáa napĊdowa, 245
skrócenie harmonogramów, 248
spowolnienie kodowania, 248
trudne pytania, 236, 248
widocznoĞü postĊpów, 241
wsparcie ze strony zespoáu, 246
wykonalnoĞü projektu, 238
zachowania czáonków zespoáu, 246
zadania związane z kontrolą jakoĞci, 250
záe implementacje, 245
Web application testing in Ruby, 304
weryfikacja stanów, 70
WhenCalled, 72
wiarygodnoĂÊ, 193, 194
Wide Faking, 153
Windows Store, 297
wirtualizacja wyniku obliczeñ, 100
wïaĂciwoĂci, 36
FICC, 270
WasLastFileNameValid, 70
wykorzystanie do wstrzykiwania zaleĪnoĞci, 92
związane ze zdarzeniami, 137
wrappery, 120
wraĝliwe informacje, 277
wskazówki projektowe, 271
wstrzykiwanie
cross-cutting, 173
namiastki z wykorzystaniem konstruktora, 87
parametru, 86
sztucznego obiektu
bezpoĂrednio przed wywoïaniem metody, 93
na poziomie konstruktora, 86
za pomocÈ gettera lub settera wïaĂciwoĂci, 91
sztucznej implementacji do testowanej
jednostki, 86
sztucznych zaleĪnoĞci, 122
za pomocą konstruktora, 89
za pomocą wáaĞciwoĞci, 93
zaleĪnoĞci, 86, 91
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wyjÈtki, 59, 65
ArgumentException, 65
asercje, 117
AssertException, 220
niepowodzenie asercji, 202, 220
symulowanie, 131, 132
z poziomu sztucznych obiektów, 90
testowanie, 66
wykonanie operacji na obiektach, 55
wykres wypalania, 241, 242
wymagania programowe, 22
wyodrÚbnienie
interfejsu
do komunikacji z usïugÈ sieciowÈ, 112
umoĝliwiajÈcego zastÈpienie istniejÈcej
implementacji, 84
ze znanej klasy, 84
metod do nowych klas, 206
wyodrÚbnij i przesïoñ, 99, 281
stosowanie, 102
sztuczne wyniki, 100
wyraĝenia lambda, 67, 131
wytwarzanie oprogramowania sterowane testami, 40
wywoïanie obiektu zewnÚtrznego, 107
wyzwalacz, 167
wzorce
abstrakcyjnej klasy infrastruktury testu, 177
Adapt Parameter, 120
do zerwania zaleĪnoĞci, 80
dziedziczenia w klasach testowych, 176
Fabryka, 93
jedna-klasa-testowa-na-klasĊ, 172
jedna-klasa-testowa-na-wáasnoĞü, 173
klasy abstrakcyjnej sterownika testu, 185
lenistwo w oddzielaniu testów, 217
lenistwo w sprzątaniu, 216
nazw w testach, 78
szablonu klasy testowej, 180
Test Spy, 113
testowanie przepáywu, 215, 217
wypeánij luki, 185

X
xUnit.NET, 48, 297

Z
zaleĝnoĂci
cross-cutting, 173
miĊdzy kodem a systemem plików, 83
nieopcjonalne, 88
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od systemu plików, 79
identyfikacja, 78
opcjonalne, 90, 93
pomiĊdzy testami, 216
problemy, 217
produkcyjne, 100
sztuczne, 96, 98
trudne do zastąpienia, 273
wzorzec zerwania, 80
zastĊpowanie, 99
zewnĊtrzne, 78
kontrola, 81
zarzÈdzanie, 78
zapoznanie deweloperów ze stworzonym API, 190
zarejestruj i odtwórz, 129, 156
zasady
DRY, 176, 207
odwrócenia kontroli, 275
otwarte-zamkniĊte, 82, 275
podstawienia Liskov, 275
pojedynczej odpowiedzialnoĞci, 102, 275
powtarzalnoĞci, 47
SOLID, 278
wstrzykiwania zaleĪnoĞci, 275
wyodrĊbnij i zastąp, 281
zautomatyzowany proces kompilacji, 164, 165
zdarzenia, 136
profilera, 147
wyzwalanie, 137, 138
zdolnoĂci osobiste, 246, 247
zespoïy pilotaĝowe, 237
brak wsparcia, 246
czynniki wpáywające na zachowania, 246
podgrupy, 238
zielona strefa, 170, 203
zïoĝona skïadnia, 158
zmiana
API, 196
cofanie zmian w danych, 302
metod na publiczne, 206
metod na statyczne, 206
metod na wewnĊtrzne, 206
nazwy testu, 198
semantyki, 196, 208
stanu systemu, 70
zmienne
Cor_Enable_Profiling=0x1, 147
COR_PROFILER=GUID, 147
nazywanie, 228
statyczne, resetowanie, 65
Ğrodowiskowe, 147
zwracanie logicznej wartoĂci, 101
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