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Resurse

 Lasse Koskela - Effective Unit Testing, Manning, 2013

 Lasse Koskela - Practical TDD and Acceptance TDD for Java 
Developers, Manning, 2007

 Alasdair Allan - Pragmatic Unit Testing in Java with JUnit, The 
Pragmatic Programmers, 2004

• http://www.junit.org

• http://www.vogella.com/tutorials/JUnit/article.html
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Ce este Unit Testing?

• Metoda simpla si rapida de testare a codului sursa de către programatori

• Are loc în faza de dezvoltare și este un instrument destinat programatorilor

• Un unit test este o secvență de cod scrisa de un programator pentru a 
evalua o parte bine definite, de mici dimensiuni, din codul sursa testat –
clasă sau metodă

• Un unit test evaluează modul de funcționare al unei metode într-un context 
bine definit

• Un unit test este blocul de baza pentru abordarea Test-Driven Development
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Ce înseamnă Test-Driven Development (TDD)

Test-driven development (TDD) is a software 
development process that relies on the repetition of 
a very short development cycle: first the developer
writes an (initially failing) automated test case that
defines a desired improvement or new function, 
then produces the minimum amount of code to pass
that test, and finally refactors the new code to
acceptable standards [http://en.wikipedia.org/wiki/Test-

driven_development]

catalin.boja@ie.ase.ro http://acs.ase.ro 4



Ce înseamnă Test-Driven Development (TDD)

catalin.boja@ie.ase.ro http://acs.ase.ro 5

http://en.wikipedia.org/wiki/Test-driven_development

http://en.wikipedia.org/wiki/Test-driven_development


Ce înseamnă Test-Driven Development (TDD)

catalin.boja@ie.ase.ro http://acs.ase.ro 6



Tipuri de testare a codului sursă

Acceptance testing

• Teste realizate de client. Testează dacă design-ul corespunde cu ceea ce s-a dorit

System testing

• Testarea întregului sistem (toate componentele). Testează dacă sistemul funcționează conform 
design-ului

Integration Testing

• Testarea mai multor componente ce sunt combinate sau integrate

Unit Testing

• Testare celor mai mici părți din cod (clase sau metode)
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Tipuri de testare a codului sursă

Regression Testing

• Testarea automata a aplicației după implementarea unor modificări astfel încât 
să fie evitată reapariția unor erori (bug-uri) anterioare

Black-box testing

• Testarea interfeței publice a unor componente fără a avea informații cu privire 
la implementare, structura internă, etc

White-box testing (glass-box testing)

• Testarea unor componente despre care există informații complete
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Motive să folosești Unit Testing

• Ușor de scris

• Testele pot fi scrise ad-hoc atunci când ai nevoie de ele 

• Deși simple, pe baza lor se pot defini colecții de teste – Test 
Suites

• Pot fi rulate automat de fiecare dată când e nevoie (write
once, use many times)

• Există multe framework-uri și instrumente ce simplifică 
procesul de scriere și rulare

• Reduc timpul pierdut pentru debugging și pentru găsirea 
bug-urilor

• Reduc numărul de bug-uri în codul livrat sau integrat

• Crește rata bug-urilor identificate în faza de scrierea a 
codului
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Motive să folosești Unit Testing
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Motive sa NU folosești Unit Testing

• Chiar trebuie să îmi testez codul ? Dar este 
scris de mine !!!

• Nu am timp. Sunt atât de ocupat. Am altceva 
de făcut. 

• Este greu

• Eu nu știu să fac asta

• Dar nu e trecut în specificații
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Ce este JUnit

• Un instrument pentru Test-Driven
Development

• JUnit este un framework de clase ce 
permite scrierea și execuția de teste 
pentru diferite metode/clase din cod
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Istoric

• Kent Beck a dezvoltat in anii 90 primul instrument de testare automata, 
xUnit, pentru  Smalltalk

• Beck si Gamma (Gang of Four) au dezvoltat JUnit in timpul unui zbor de la 
Zurich la Washington, D.C. 

• Martin Fowler: “Never in the field of software development was so much
owed by so many to so few lines of code.”

• Junit a devenit instrumentul standard pentru procesele de dezvoltare de tip 
TDD - Test-Driven Development in Java 

• Junit este componenta standard in multiple IDE-uri de Java (Eclipse, BlueJ, 
Jbuilder, DrJava, InteliJ)

• Intrumentele de tip Xunit au fost dezvoltate si pentru alte limbaje (Perl, 
C++, Python, Visual Basic, C#, …)
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Arhitectura JUnit

• TestRunner execută teste și raportează TestResults

• Testul se scrie prin extinderea clasei abstracteTestCase

• Pentru a scrie teste, trebuie să înțelegi clasa Assert

• Fiecare metodă de tip assert are următorul set de parametri: message, expected-
value, actual-value

• Metodele assert pentru valori reale primesc un parametru suplimentar –variația 

• Fiecare metodă assert are o formă echivalentă ce nu primește paraametrul de tip 
mesaj – varianta NU este recomandată

• Mesajul metodei assert este folosit la documentarea testului si ajuta la 
parcurgerea log-urilor asociate testelor eșuate
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Metode de tip assert

• assertEquals(expected, actual) 

• assertEquals(message, expected, actual) 

• assertEquals(expected, actual, delta)

• assertEquals(message, expected, actual, delta)  

• assertFalse(condition) 

• assertFalse(message, condition) 

• Assert(Not)Null(object) 

• Assert(Not)Null(message, object) 

• Assert(Not)Same(expected, actual) – verifica daca cele 2 referinte (NU) sunt identice

• Assert(Not)Same(message, expected, actual) 

• assertTrue(condition) 

• assertTrue(message, condition) 

• fail(message)
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Concepte JUnit

• Fixture – set de obiecte utilizate în test

• Test Case – clasă ce definește setul de obiecte (fixture) pentru a rula 
mai multe teste

• Setup – o metodă/etapă de definire a setului de obiecte utilizate 
(fixture), înainte de testare.

• Teardown – o metodă/etapă de distrugere a obiectelor (fixture) după 
terminarea testelor

• Test Suite – colecție de cazuri de testare (test cases)

• Test Runner – instrument de rulare a testelor (test suite) și de afișare 
a rezultatelor
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Caracteristici JUnit

• Pachetul de funcții este destul de simplu

• Codul JUnit nu este livrat clientului la build/export

• Testele se scriu in Java

• Daca un test esueaza celelalte sunt executate in continuare

• Testul are o structura simpla:
• Pregateste conditiile initiale (creare obiecte, initializare resurse)
• Apeleaza metodele ce urmeaza sa fie testate
• Verifica daca metoda functioneaza comparaand rezultatele generate cu cele 

asteptate
• Elibereaza resursele utilizate
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Caracteristici JUnit

• O metoda de testare poate cotine mai multe assert-uri

• Simplificarea testelor ajuta la identificarea rapida a bug-urilor

• Obiectivul este de a scrie teste care eșuează astfel încât să fie 
corectate erorile din timp

• Testele pot fi combinate in colectii – Test Suites
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TestCase tutorial – JUnit3

1. Definește o subclasă pentruTestCase

import junit.framework.TestCase;

public class TestMath extends TestCase {

} //

• Numele clasei este important si trebuie să fie de forma – TestMyClass sau 
MyClassTest

• Convenția de nume permite componentei TestRunner să identifice automat 
automat clasele utilizate la testare
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TestCase tutorial – JUnit3

2. În clasă se definește un constructor prin intermediul căruia se poate 
selecta anumite metode din test (Test Suites)

import junit.framework.TestCase;

public class TestMath extends TestCase{

public TestMath(String name){

super(name);

}

}
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TestCase tutorial – JUnit3

3. In clasa ce extinde TestCase se definesc unit teste ce folosesc 
metodele assert pentru a evalua modul de executie a metodelor din 
clasa testate

Recomandari:

• Un unit test trebuie sa evalueze maxim o metoda

• Fiecare unit test trebuie sa evalueze un scenariu bine definit – maxim 
un assert pe unit test

• Unit test-ele trebuie sa fie independente (sa poata fi evaluate usor si 
sa poata fi inserate in TestSuites)
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TestCase tutorial – JUnit3

4. In clasa ce extinde TestCase se definesc obiectele necesare testarii (fixture) si se 
implementeaza metodele setUp() si tearDown()

public class TestStudent extends TestCase {
//fixture pt TestCase
String examen = null;
Student stud= null;

//setUp - functie care se executa inaintea fiecarui unit test
public void setUp(){
System.out.println("Apel setUp");
examen = "CTS";
stud= new Student();
}

//tearDown - functie care se executa dupa fiecare unit test
public void tearDown(){
System.out.println("Apel tearDown");
}
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TestCase tutorial – JUnit3

5. Teste pot fi combinate prin definirea colecții externe ce încarcă toate metodele 
din clasa de test sau doar pe cele din suite.

public class TestComposite extends TestCase {

public TestComposite(String name){

super(name);

}

static public Test suite(){

TestSuite suite = new TestSuite();

//incarca toata clasa 

suite.addTestSuite(TestLargest.class);

//incarca doar metodele din suit

suite.addTest(TestMath.suite());

return suite;

}

}
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TestCase tutorial – JUnit3

//setUp global
public static void setUpGlobal(){
System.out.println("setUp GLOBAL");   
}    

//tearDown global
public static void tearDownGlobal(){
System.out.println("tearDown GLOBAL");
}

public static Test suite(){
TestSuite wrapper = new TestSuite();

wrapper.addTestSuite(TestStudent.class);

TestSetup setupGlobal = new TestSetup(wrapper) {
public void setUp(){

TestStudent.setUpGlobal();
}

public void tearDown(){
TestStudent.tearDownGlobal();

}
};

return setupGlobal;
}
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TestCase tutorial – JUnit3

7. Pot fi definite metode assert proprii prin definirea unei clase de baza 
de tip Test care sa fie extinsa in alte teste
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Structura Test Case

• setUp() 
• definește și construiește resursele sau obiectele (fixture) necesare rulării testelor

• se apelează înaintea fiecărei metode de testare

• in cazul seturilor de teste, metoda poate fi una generica, executată o singură dată, 

daca este definite in interiorul unui TestSetup

• tearDown()
• eliberează/distruge resursele alocate testului

• se apelează după fiecare metoda de testare

• in cazul seturilor de teste, metoda poate fi una generica, executată o singură dată, 

daca este definite in interiorul unui TestSetup

catalin.boja@ie.ase.ro http://acs.ase.ro 26



Test Suites – JUnit3

• Colectie de teste ce vor fi evaluate impreuna
• Test unit definit prin combinarea totala sau partiala a altor test case-uri
• Unit teste-ele trebuie sa fie definite fara a avea legatura intre ele

• Colectie de teste partiale – executate in ordinea in care sunt adaugate in suite:
public static Test suite() {

suite.addTest(new TestMath(“testMedie”));

suite.addTest(new TestMath(“testSuma”));

return suite;

}

• TestSuite ce include integral alte Test Case-uri:
public static Test suite() {

TestSuite suite = new TestSuite();

suite.addTestSuite(TestMath.class);

suite.addTestSuite(TestStudent.class);

return suite;

}
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Test Suites – Junit 4

@RunWith(Suite.class)

@Suite.SuiteClasses({

TestCase1.class,

TestCase2.class

})

public class ExempluSuite {

…

}
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Test Suites – Junit 4

@RunWith(Categories.class)  

@IncludeCategory(NeedTest.class)  

@Suite.SuiteClasses({

Test2.class,

Zest.class

})

public class TestSuitePartial {

}
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Test Suites – Junit 4

@IncludeCategory(NeedTest.class) marchează clasa sau metoda care 
sa fie inclusa in suite-ul parțial

NeedTest.class – o clasa definite doar pentru a fi folosita la definirea 
unei categorii (clasa nu are o implementare specifica)

TestSuitePartial – nu trebuie sa includă metode @Test
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Resurse JUnit4

• http://www.tutorialspoint.com/junit/junit_suite_test.htm

• http://www.vogella.com/tutorials/JUnit/article.html

• http://junit.org/junit4/
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Ce să testezi ?

• Scenarii reale

• Limitele intervalelor in care exista valorile de test
• Mai mici ca 0, cum ar fi  –1, -2, …, -100, …

• 0

• Mai mare ca 0,  cum ar fi 1, 2, …, 100…

• null

• CORRECT Boundary Conditions [Alasdair Allan - Pragmatic Unit Testing in Java 
with Junit]

• The Right-BICEP [Alasdair Allan - Pragmatic Unit Testing in Java with
Junit]
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Obiecte Mock

Descriere:

• Un unit test trebuie sa evalueze execuția unei metode, însă uneori 
acest lucru necesita obiecte/condiții externe metodei

• Este un testing pattern

• Reprezintă un înlocuitor al obiectului real

Definire:

• Obiectele mock sunt descrise prin interfață

• Interfața este implementata în soluția reala dar și în Unit Test

• http://easymock.org/
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Obiecte Mock – Când ai nevoie de ele ?

• The real object has nondeterministic behavior (it produces unpredictable results; 
as in a stock-market quote feed.)

• The real object is difficult to set up.

• The real object has behavior that is hard to trigger (for example, a network
error).

• The real object is slow.

• The real object has (or is) a user interface.

• The test needs to ask the real object about how it was

• used (for example, a test might need to check to see that a callback function was
actually called).

• The real object does not yet exist (a common problem when interfacing with
other teams or new hardware systems).
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CORRECT Boundary Conditions

• Conformance – Valoarea are formatul corect ?

• Ordering – Setul de valori trebuie să fie ordonat sau nu ?

• Range – este valoarea între limitele (maxim și minim) acceptate?

• Reference – Codul referă componente externe care NU sunt 
controlate direct?

• Existence – Valoarea există (ex. este non-null, non-zero, parte dintr-
un set, etc.)?

• Cardinality – Setul de test conține suficiente valori (regula 0-1-n) ?

• Time (absolut și relativ) – Totul se întâmplă în ordine ? La momentul 
potrivit ? Într-un timp finit ? (UTC vs. DST)
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CORRECT Boundary Conditions

• Totally bogus or inconsistent input values, such as a one of 
"!*W:Xn&Gi/w>g/h#WQ@".

• Badly formatted data, such as an e-mail address without a top-level domain 
("fred@foobar.").

• Empty or missing values (such as 0, 0:0, "", or null).

• Values far in excess of reasonable expectations, such as a person's age of 10,000 
years.

• Duplicates in lists that shouldn't have duplicates.

• Ordered lists that aren't, and vice-versa. Try handing a pre-sorted list to a sort 
algorithm, for instance or even a reverse-sorted list.

• Things that arrive out of order, or happen out of expected order, such as trying to 
print a document before logging in, for instance.
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The Right-BICEP

• Right . Sunt rezultatele corecte ?

• B . Sunt limitele (Boundary conditions) definite CORRECT?

• I . Can you check Inverse relationships?

• C . Se poate verifica rezultatul si prin alte metode (Cross-check)?

• E . Se pot evalua (forța) condițiile care generează erori (Error-
conditions)?

• P . Performanta executiei este intre limite (Performance 
characteristics) ?
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Error-conditions

• Running out of memory

• Running out of disk space

• Issues with wall-clock time

• Network availability and errors

• System load

• Limited color palette

• Very high or very low video resolution
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Exemplu

public interface StackExercise {
/**

* Return and remove the most recent item from  the top of the stack.

* Throws StackEmptyException if the stack is empty

*/

public String pop() throws 

StackEmptyException;
/**

* Add an item to the top of the stack.

*/

public void push(String item);
/**

* Return but do not remove the most recent  item from the top of the 

stack.

* Throws StackEmptyException if the stack is empty

*/

public String top() throws StackEmptyException;
/**

* Returns true if the stack is empty.

*/

public boolean isEmpty();

}
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Proprietăți ale testelor

• Automate – pot fi rulate automat

• Repetabile – pot fi rulate de nenumărate ori cu aceleași rezultate

• Independente – independente de condițiile specifice mediului de 
execuție și independente de alte teste

• Complete – testează tot ce poate genera erori la un moment dat

• Reale– sunt la fel de importante ca și codul testat; sunt tot programe 
și trebuie tratate ca atare (NU sunt secvențe de cod scrise pentru un 
moment anume si apoi aruncate)
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