
Testowanie oprogramowania

cz. 2

Marian Jureczko



Agenda

• Testy jednostkowe

• JUnit

• Obiekty imitacji (EasyMock)

• Programowanie przez testy (TDD)



Literatura

• K. Beck: Test-Driven Development by example.

• J. Bergin: XP Testing a GUI with FIT, Fitnesse, and Abbot.

• A. Hunt: Pragmatic unit testing in Java with JUnit.

• L. Koskela: Test Driven: Practical TDD and Acceptance TDD for Java Developers.

• Lech Madeyski: Test-first programming Experimentation and Meta-Analysis

• R. Mugridge: Fit for developing software: framework for 

integrated tests.

• G. J. Myers: Art of software testing.

• A. Spillner, T. Linz, H. Schaefer: Software Testing Foundations



Testy jednostkowe

Test jednostkowy (ang. unit test, test modułowy) to w

programowaniu metoda testowania tworzonego

oprogramowania poprzez wykonywanie testów

weryfikujących poprawność działania pojedynczych

elementów (jednostek) programu - np. metod lub obiektów

w programowaniu obiektowym lub procedur w

programowaniu proceduralnym. Testowany fragment

programu poddawany jest testowi, który wykonuje go i

porównuje wynik (np. zwrócone wartości, stan obiektu,

wyrzucone wyjątki) z oczekiwanymi wynikami - tak

pozytywnymi, jak i negatywnymi (niepowodzenie

działania kodu w określonych sytuacjach również może

podlegać testowaniu).

http://pl.wikipedia.org



Cechy poprawnych testów 

jednostkowych

• Automatyzacja – uruchamianie testów musi być 

łatwe.

• Kompletność – należy testować wszystko co 

może zawieść.

• Powtarzalność – wielokrotne wykonanie testu 

daje te same wyniki.

• Niezależność – od środowiska i innych testów.

• Profesjonalizm – kod testujący jest tak samo 

ważny jak kod dostarczany klientowi.



Co testować?

• Czy wyniki są poprawne (klasy ekwiwalencji)?

• Czy warunki brzegowe zostały prawidłowo 
określone?

• Czy można sprawdzić relacje zachodzące w 
odwrotnym kierunku?

• Czy można sprawdzić wyniki w alternatywny 
sposób?

• Czy można wymusić błędy?

• Czy efektywność jest zadowalająca? 



Testy akceptacyjne a jednostkowe

Filippo Ricca: Automatic Acceptance Testing with FIT/FitNesse

Testy akceptacyjne Testy jednostkowe
Przygotowywane przez klienta i analityka 
systemowego

Przygotowywane przez programistów

Kiedy żaden z testów nie zawodzi przestań 
programować – system jest gotowy (XP)

Kiedy żaden z testów nie zawodzi napisz 
nowy test który zawiedzie (XP, TDD) 

Celem jest wykazanie poprawności działania 
wyspecyfikowanej funkcjonalności

Celem jest znajdowanie błędów

Używane do weryfikowania kompletności 
implementacji; jako testy integracyjne i 
regresyjne; do wskazywania postępu w 
tworzeniu aplikacji; jako część kontraktu; jako 
dokumentacja wysokiego poziomu

Używane do znajdowania błędów w 
modułach (klasach, funkcjach, metodach, 
komponentach) kodu źródłówego; jako 
dokumentacja niskiego poziomu

Pisane przed implementacją a wykonywane 
po niej.

Pisane i wykonywane w trakcie implementacji

Wyzwalane przez wymaganie użytkownika 
(przypadek użycia, historia użytkownika...)

Wyzwalane przez potrzebę dodania nowych 
metod, klas..
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JUnit

• Twórcy: K.Beck, E.Gamma

• http://junit.org

• Wsparcie dla wielu 

języków:

– SUnit (Smalltalk)

– NUnit (C#)

– PyUnit (Python)

– CPPUnit (C++)

– fUnit (Fortran)

– JSUnit (JavaScript)



Najprostsze testy

Andrew Hunt: Pragmatic unit testing in Java with JUnit

public class Largest{

public static int largest( int[] list ){

int i, max=Integer.MAX_VALUE;

for( i=0; i<list.length-1; i++ ){
if( list[i]>max ) {

max = list[i];
}

}

return max;

}

}



Najprostsze testy

import junit.framework.*;

public class TestLargest extends TestCase{

public TestLargest(String name) {

super(name);

}

public void testOrder() {

assertEquals(9,Largest.largest(new int[] 
{8,9,7}));

}

}



Najprostsze testy

There was 1 failure:

1)testOrder(TestLargest)junit.framework.Assert
ionFailed Error: expected<9> but 
was:<2147483647> at 
TestLargest.testOrder(TestLargest.java:7)



Najprostsze testy

public class Largest{

public static int largest( int[] list ){

int i, max=Integer.MAX_VALUE ;//max=0

for( i=0; i<list.length-1; i++ ){
if( list[i]>max ) {

max = list[i];
}

}

return max;

}

}



Najprostsze testy

public void testOrder() {

assertEquals(9,Largest.largest(new int[] 
{9,8,7}));

assertEquals(9,Largest.largest(new int[] 
{8,9,7}));

assertEquals(9,Largest.largest(new int[] 
{7,8,9}));

}



Najprostsze testy

There was 1 failure:

1)testOrder(TestLargest)junit.framework.Assert
ionFailed Error: expected<9> but was:<8> at 
TestLargest.testOrder(TestLargest.java:9)



Najprostsze testy

public class Largest{

public static int largest( int[] list ){

int i, max=0;

for( i=0; i<list.length-1 ; i++ ){
//i<list.length
if( list[i]>max ) {

max = list[i];
}

}

return max;

}

}



Najprostsze testy

public void testOrder() {

assertEquals(9, Largest.largest(new int[] 
{9,8,9,7}));

assertEquals(1, Largest.largest(new int[] 
{1}));

assertEquals(-7, Largest.largest(new int[] {-
7,-8,-9}));

}



Najprostsze testy

There was 1 failure:

1)testOrder(TestLargest)junit.framework.Assert
ionFailed Error: expected<- 7> but was:<0> at 
TestLargest.testOrder(TestLargest.java:12)



Najprostsze testy

public class Largest{

public static int largest( int[] list ){

int i, max=0; //max=Integer.MIN_VALUE

for( i=0; i<list.length; i++ ){
if( list[i]>max ) {

max = list[i];
}

}

return max;

}

}



Wykonywanie testów (konsola)

Kompilacja programu i testów:
javac Largest.java TestLargest.java

Uruchomienie testów:
java junit.textui.TestRunner TestLargest



Wykonywanie testów (NetBeans)

• Tworzenie 
nowego       
testu



Wykonywanie testów (NetBeans)

• Parametry 
nowego         
testu



Wykonywanie testów (NetBeans)

• Uruchamianie 
testów



Struktura testów jednostkowych

• Dziedziczenie po klasie TestCase

• Adnotacja @Test
@Test 

public void method() {...}

• Konwencja nazewnicza
public void test Method() {...}



Asercje JUnit (Klasa Assert)

• assertEquals([msg],expected,actual)

• assertEquals([msg],expected,actual,tolerance)

• assertArrayEquals([msg],expected[],actual[])

• assertNull([msg],object)

• assertNotNull([msg],object)

• assertSame([msg],expected,actual)

• assertNotSame([msg],expected,actual)

• assertTrue([msg],condition)

• assertFalse([msg],condition)

• assertThat([msg],actual,matcher)

• fail([msg])



Konfiguracja testu

public class TestDB extends TestCase{

private Connection dbConn;

@Before

protected void setUp() {

dbCon = new Connection(...);

dbConn.connect();

}

@After

protected void tearDown() {

dbConn.disconnect();

}

public void test1() {...}

}



Konfiguracja testu

public class TestDB extends TestCase{

private static Connection dbConn;

@BeforeClass

protected static void setUpClass() {

dbCon = new Connection(...);

dbConn.connect();

}

@AfterClass

protected static void tearDownClass() {

dbConn.disconnect();

}

public void test1() {...}

}



Wyjątki

public void testException() {

try{

sortMyList(null);

fail(“Metoda powinna wygenerowa ć wyj ątek”);

}catch ( IllegalArgumentException e) {

assertTrue(true);

}

}

JUnit 4:

@Test(expected=IllegalArgumentException.class)

public void testException() {

...



Efektywność

public void testSym(){

long start,end;        

Symulator s=new Symulator();

start=Calendar.getInstance().getTimeInMillis();

s.sym();

end=Calendar.getInstance().getTimeInMillis();

assertTrue( end-start < 1000 );

}

JUnit 4:

@Test(timeout=1000)

pulic void testSim(){

...
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Obiekty imitacji

Obiekty imitacji zastępują rzeczywisty obiekt na 
czas uruchamiania i testowania kodu.

Mock Objects:

http://sourceforge.net/projects/mockobjects/

http://www.mockobjects.com/



Obiekty imitacji

Zastosowania:

– Nie chcemy aby obiekt rz. brał udział w teście

– Obiekt rz. zachowuje się niedeterministycznie

– Obiekt rz. jest trudny do skonfigurowania

– Trudno jest wywołać interesujące nas zachowanie 
obiektu (np. błąd sieci)

– Obiekt rz. działa powoli

– Obiekt rz. ma interfejs użytkownika

– Obiekt rz. jeszcze nie istnieje



Obiekty imitacji (Mock Objects) –

testowanie sevletu

public void doGet(HttpServletRequest req, 
HttpServletResponse res)

{

String s = req.getParameter(“cal”);

res.setContentType(“text/html”);

PrintWriter out = res.getWriter();

double cal = Double.parseDouble(s);

double joule = 4.1868*cal;

out.println( String.valueOf(joule) ); 

}



Obiekty imitacji (Mock Objects) –

testowanie sevletu
import junit.framework.*;
import com.mockobjects.servlet.*;

public class TestServlet extends TestCase {
public void test1(){

Cal2JServlet s = new Cal2JServlet();   
MockHttpServletRequest req=new MockHttpServletReque st();
MockHttpServletResponse res=new MockHttpServletResp onse();
req.setupAddParameter(“cal”, “1”);
res.setExpectedContentType(“text/html”);
s.doGet( req, res );
double j = Double.parseDouble(res.
GetOutputgetOutputStreamContents());
assertEquals( 4.1868, j, 0.01 );

}
}



EasyMock

• Tryb nagrywania

– Wołamy wymagane metody

– Konfigurujemy zwracane wartości

• Tryb odtwarzania

– Można wołać „nagrane” wcześniej metody

– Otrzymuje się skonfigurowane wcześniej 

wartości

http://easymock.org/



EasyMock - przykład

public class ClassUnderTest{

public void addDoc(String title, ICollaborator c){

c.docAdded(title);

} 

}

public void testAddDoc() {
ICollaborator mock = createMock(ICollaborator.class );
mock.docAdded("Document");
replay(mock);
classUnderTest.addDoc("Document”, mock);
verify(mock);

}



EasyMock - Konfigurowanie liczby wywołań

@Test 

public void testAddAndChangeDocument() { 

mock.documentAdded("Document"); 
expectLastCall().times(3);

replay(mock); 

classUnderTest.addDocument("Document"); 
classUnderTest.addDocument("Document"); 
classUnderTest.addDocument("Document"); 
verify(mock); 

} 



EasyMock – konfigurowanie wartości zwracanej

@Test 

public void testVoteForRemoval() { 
mock.documentAdded("Document"); 

expect(mock.voteForRemoval("Document"))

.andReturn((byte) 42);
mock.documentRemoved("Document"); 

classUnderTest.addDocument("Document"); 

assertTrue(

classUnderTest.removeDocument("Document")); 

verify(mock); 

} 



EasyMock - delegowanie wywołań  

List<String> list = createMock(List.class); 

expect(list.remove(10))

.andDelegateTo(new ArrayList<String>() { 
@Override public String remove(int index) { 

return Integer.toString(index); 

} 

});

replay(list);

String answer = classUnderTest.removeTenth(list);

verify(list);

assertEquals(„10”,answer);



EasyMock – zmienne zachowanie metody

expect(mock.voteForRemoval("Document")) 
.andReturn((byte) 42)

.times(3) 

.andThrow(new RuntimeException(), 4) 

.andReturn((byte) -42); 



EasyMock – swobodne liczby wywołań

times(int min, int max)

Liczba wywołań od min do max

atLeastOnce()

Przynajmniej jedno wywołanie

anyTimes()

Dowolna liczba wywołań



EasyMock – obiekty imitacji restrykcyjne i „miłe”

• Restrykcyjne

– EasyMock.createMock() tworzy obiekt, który sprawdza, 
czy nastąpiły zadeklarowane wywołania metod, ale nie 

zwraca uwagi na ich kolejność.

– EasyMock.createStrictMock() sprawdzana będzie 

również kolejność wywołań.

• Miłe

– EasyMock.createMock() wywołanie nieskonfigurowanej 

wartość generuje wyjątek AssertionError .

– EasyMock.createNiceMock() obsługuje wszystkie 

wywołania i zwraca puste wartości: 0, null , false . 



EasyMock

– dopasowywanie argumentów wywołania

• Argumenty konfigurowanej metody mogą być dopasowywane 
na różnych poziomach precyzji.

• Domyślny poziom precyzji to eq (equals).

Collaborator mock = 
createMock(Collaborator.class);

mock.fourArgMethod(

eq(„First argument”),

anyDouble (),

isA (MyThirdArg.class),

matches („.*(4th|fourth).*”)

);



EasyMock

– dopasowywanie argumentów wywołania
• eq(X value)

Porównanie przy pomocy metody equals().

• anyBoolean(), anyByte(), anyChar(), anyDouble(), anyFloat(), anyInt(), 
anyLong(), anyObject(), anyObject(Class clazz), anyShort()

Dopasowanie na poziomie zgodności typu

• eq(X value, X delta)
Dopasowanie z dokładnością do zadanej delty.

• aryEq(X value)
Porównanie przy pomocy metody Arrays.equals().

• isNull(), isNull(Class clazz)
Sprawdzenie, czy null.

• notNull(), notNull(Class clazz)
Sprawdzenie, czy różne od null.

• same(X value)
Sprawdzenie identyczności obiektów.

• isA(Class clazz)
Porównanie zgodności typów.



EasyMock

– dopasowywanie argumentów wywołania
• lt(X value), leq(X value), geq(X value), gt(X value)

Porównanie wartości: mniejszy / większy.

• startsWith(String prefix), contains(String substring), 
endsWith(String suffix)

Dopasowanie fragmentu łańcucha tekstowego.

• matches(String regex), find(String regex)
Dopasowanie do wyrażenia regularnego.

• and(X first, X second), or(X first, X second), not(X value)
Dopasowania mogą być połączone operatorami logicznymi.

• cmpEq(X value)
Porównanie przy pomocy Comparable.compareTo(X o).

• cmp(X value, Comparator<X> comparator, LogicalOperator 
operator)

Porównanie przy pomocy zadanego komparatora i operatora.

• capture(Capture<T> capture)
Zachowuje argument do wykorzystania w innych dopasowaniach: and(someMatcher(...), capture(c))



EasyMock - ograniczenia

• EasyMock wykorzystuje podczas działania metody 

equals(), toString() i hashCode(), w efekcie nie można 

nagrywać dla nich niestandardowego działania.

• Metody finalne nie mogą być imitowane. 

• Metody prywatne nie mogą być imitowane.



Testowalana architektura (Design for Testability)

public class ClassUnderTest{
void method(){

Collaborator c = new Collaborator();
...

} 
}



Testowalana architektura (Design for Testability)

public class ClassUnderTest{
void method(ICollaborator c){

...
} 

}
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Programowanie przez testy

(Test Driven Development)

Programowanie przez 
testy to sposób 

programowania (nie 
testowania), w 
którym wpierw 

piszemy testy, a 
dopiero później 

właściwy program



Programowanie przez testy

Red – Green - Refactor

Red

RefactorRefactor Green

Pisanie 
kodu produkcyjnego 
- dokładnie tyle, ile 

potrzeba by 
zadziałał test

Tworzenie nowego
nieprzechodzącego

testu dla nowej 
funkcjonalności

Refaktoryzacja, zrefaktorowany kod
musi przechodzić przez wszystkie testy.

Brak nowej funkcjonalności.



Red-Green-Refactor na przykładzie 

programowania ekstremalnego (XP)
Lech Madeyski: Test-first programming Experimentation and Meta-Analysis.



Wzorce tworzenia testu

(Red Bar Patterns)

• Test początkowy (Starter Test)

• Test wyjaśniający (Explanation Test)

• Test poznawczy (Learning Test)

• Kolejny test (Another Test)

• Test regresyjny (Regression Test)



Wzorce tworzenia kodu

(Green Bar Patterns)

• Fałszywa implementacja (Fake It 'Til You 
Make It)

• Triangulacja (Triangulate)

• Oczywista implementacja (Obvious 
Implementation)



Fałszywa implementacja (Fake It)
Lech Madeyski: Test-first programming Experimentation and Meta-Analysis.



Fałszywa implementacja (Fake It)
Kent Beck: Test-Driven Development by example

assertEquals(new MyDate(„28.2.02”, 

new MyDate(„1.3.02”).yesterday());

public MyDate yesterday() {
return new MyDate(„28.2.02”);

}

public MyDate yesterday() {
return new MyDate(new MyDate(„31.3.02”).days()-1);

}

public MyDate yesterday() {
return new MyDate(this.days()-1);

}



Triangulacja (Trinagulate)

Lech Madeyski: Test-first programming Experimentation and Meta-Analysis.



Triangulacja (Trinagulate)
Kent Beck: Test-Driven Development by example

private int plus(int a, int b) {
return 4;

}

private int plus(int a, int b) {
return a+b;

}

public void testSum(){
assertEquals(4,plus(3,1));

}

public void testSum(){
assertEquals(4,plus(3,1));
assertEquals(7,plus(3,4));

}



Oczywista implementacja (Obvious 

Implementation)
Lech Madeyski: Test-first programming Experimentation and Meta-Analysis.



Oczywista implementacja (Obvious 

Implementation)
Kent Beck: Test-Driven Development by example

private int plus(int a, int b) {
return a+b;

}

public void testSum(){
assertEquals(4,plus(3,1));

}



Programowanie przez testy w praktyce
Kent Beck: Test-Driven Development by example

Dostawca Udział Cena Suma

IBM 1000 25 USD 25000 USD

GE 400 150CHF 60000 CHF

Suma 65000 USD

Z Na Kurs

CHF USD 2

Zadania:
•$5 + 10CHF = $10 if kurs 2:1
•$5 * 2 = $10



Programowanie przez testy w praktyce
Kent Beck: Test-Driven Development by example

public void testMultiplication() {
Dollar five = new Dollar(5);
five.times(2);
assertEquals(10, five.amount);

}

•Publiczne pola
•Efekt uboczny 
mno żenia
•Typ int reprezentuje
kwoty

class Dollar{
Dollar(int amount){
{
void times(int multiplier){
}
int amount;

}

class Dollar{
Dollar(int amount){

this.amount = amount;
{
void times(int multiplier){

amount = 5*2;
}
int amount;

}

class Dollar{
Dollar(int amount){

this.amount = amount;
}
void times(int multiplier){

amount *= multiplier;
}
int amount;

}

1. Dodaj malutki test
2. Uruchom wszystkie testy – fail
3. Wykonaj drobną zmianę
4. Uruchom wszystkie testy – ok
5. Refaktoryzuj aby usunąć 
powtórzenia



Fałszywa implementacja (Fake It)



Programowanie przez testy w praktyce
Kent Beck: Test-Driven Development by example

Zadania:
•$5 + 10CHF = $10 if kurs 2:1
•$5 * 2 = $10
•Efekt uboczny mno żenia
•'amount' powinien być prywatny



Programowanie przez testy w praktyce
Kent Beck: Test-Driven Development by example

public void testMultiplication() {
Dollar five = new Dollar(5);
Dollar product = five.times(2);
assertEquals(10, product.amount);
product = five.times(3);
assertEquals(15, product.amount);

}

Dollar times(int multiplier) {
amount *= multiplier;
return null;

}

Dollar times(int multiplier) {
return new Dollar(amount * multiplier) ;

}



Oczywista implementacja (Obvious 

Implementation)



Programowanie przez testy w praktyce
Kent Beck: Test-Driven Development by example

Zadania:
•$5 + 10CHF = $10 if kurs 2:1
•$5 * 2 = $10
•Efekt uboczny mnożenia
•'amount' powinien być prywatny
•Kwota wyrażona typem int
•equals()
•hashCode()

Wzorzec projektowy 
'Value Object'



Programowanie przez testy w praktyce
Kent Beck: Test-Driven Development by example

public void testEquality() {
assertTrue(new Dollar(5).equals(

new Dollar(5))) ;
}

public boolean equals(Object object) {
return true;

}

public void testEquality() {
assertTrue(new Dollar(5).equals(

new Dollar(5)));
assertFalse(new Dollar(5).equals(

new Dollar(6))) ;
}

public boolean equals(Object object) {
Dollar dollar = (Dollar) object;
return amount == dollar.amount;

}



Triangulacja (Trinagulate)



Programowanie przez testy w praktyce
Kent Beck: Test-Driven Development by example

Zadania:
•$5 + 10CHF = $10 if kurs 2:1
•$5 * 2 = $10
•Efekt uboczny mnożenia
•'amount' powinien by ć prywatny
•Zaokrąglanie kwot (int)
•equals()
•hashCode()



Programowanie przez testy w praktyce
Kent Beck: Test-Driven Development by example

public void testMultiplication() {
Dollar five = new Dollar(5);
Dollar product = five.times(2);
assertEquals(10, product.amount);
product = five.times(3);
assertEquals(15, product.amount);

}

public void testMultiplication() {
Dollar five = new Dollar(5);
assertEquals(new Dollar(10), five.times(2));
assertEquals(new Dollar(15), five.times(3)); 

}

Refaktoryzacja testów:



Programowanie przez testy w praktyce
Kent Beck: Test-Driven Development by example

public void testMultiplication() {
Dollar five = new Dollar(5);
assertEquals(new Dollar(10), five.times(2));
assertEquals(new Dollar(15), five.times(3)); 

}

class Dollar{
Dollar(int amount){ ...
{
Dollar times(int multiplier){...
}

private int amount;
}



Skutki stosowania programowania 

przez testy

• Wpływ na architekturę programu

• Programista jest zmuszony do dzielenia swojego 

zadania na mikro-zadania

• Programista jest zmuszony do 'zrozumienia' swojego 

zadania przed jego implementacją

• Bardzo wysokie pokrycie kodu testami jednostkowymi

• Wysoka jakość testów jednostkowych

• Dodatkowy czas, koszt związany z przygotowywaniem 

testów



Podsumowanie

• Testy jednostkowe
– Pisane przez programistów; służą do testowania 'jednostek' 

(klas, metod); JUnit

• Testy akceptacyjne
– Pisane przez klienta lub analityka; służą do testowania 

funkcji biznesowych systemu; Fit, FitNesse, Selenium...

• Programowanie przez testy
Red

Refactor Green



Happy testing...



Wersja elektroniczna wykładu,
instrukcje laboratoryjne:

http://staff.iiar.pwr.wroc.pl/marian.jureczko


