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Right-BICEP

 Acum știm cum să facem teste, mai trebuie să știm ce trebuie să testăm.

 Persoanele cu experiență știu direct ce să testeze, din propria experiență.

 Persoanele cu mai puțină experiență au nevoie de direcții de urmat sau de principii 

care să îi îndrume în realizarea acestor teste.

 Cel mai cunoscut principiu de testare este Right-BICEP



Right-BICEP

 RIGHT – dacă rezultatele furnizate de către metodă sunt corecte;

 B – trebuie verificate toate limitele (Boundery) și dacă în cazul acestor 

limite rezultatele furnizate de metoda testată sunt de asemenea corecte;

 I – trebuie verificate relațiile inverse (Inverse);



Right-BICEP

 C – trebuie verificată corectitudinea printr-o verificare încrucișată (Cross-Check), 
folosind metode de calcul asemănătoare, testate și validate de către o 
comunitate mare de programatori;

 E – trebuie simulată și forțată obținerea erorilor (Errors) pentru verificarea 
comportamentului metodei în cazul anumitor erori;

 P – trebuie verificată păstrarea performanței (Performance) între limitele 
acceptanței pentru produsul software final.



Unit testing - Right

 De fiecare dată când testăm o metodă, primul lucru care ar trebui

verificat este că această metodă oferă rezultatele corecte.

 De aceea prima direcție este de a verifica corectitudinea rezultatelor.

 Această verificare se face în conformitate cu specificațiile proiectului

dezvoltat.



Unit testing - Boundary

 Problemele apar de obicei la “margini”, deci trebuie să fim atenți să testăm metodele

pentru limitele intervalelor.

 Pentru fiecare metodă, trebuie să determinăm intervalul în care pot fi valorile parametrilor
de intrare, precum și intervalul de rezultate furnizat de metodă.



Unit testing - Boundary

 Odată ce aceste limite au fost determinate, se efectuează teste exact 

pentru aceste valori.

 Testele Boundery nu presupun testarea valorilor din afara acestor valori, ci 

verificarea corectitudinii acestor valori - valori limită.

 Există de obicei limite inferioare și limite superioare. Testele se fac pentru

ambele situații.



Unit testing - Boundary

 Pentru a identifica mai ușor limitele extreme, putem să utilizăm principiul

CORECT :

 C  – Conformance;

 O  – Ordering;

 R  – Range;  

 R  – References;

 E  – Existence;

 C  – Cardinality;  

 T  – Time. 



Unit testing - Inverse relationship

 Anumite metode pot fi testate prin aplicarea regulii inverse: pornind de la 
rezultat, trebuie să se ajungă la aceeași intrare de la care a început inițial.

 Nu se aplică pentru toate metodele. De obicei se aplică metodelor 

matematice.

 De asemenea, pentru bazele de date se poate verifica dacă a fost 
efectuată o inserare prin operația inversă: select.



Unit testing - Cross-Check

 Pentru fiecare metodă, putem incerca să o testăm utilizând altă metodă.

 De obicei, există mai multe modalități de a rezolva o problemă. Astfel, se poate utiliza o altă

metodă pentru rezolvarea problemei pentru verificarea / testarea metodei nou implementate.



Unit testing - Cross-Check

 Această situație este posibilă atunci când metoda implementată a fost

concepută pentru a crește productivitatea sau dacă metoda veche

consuma prea multe resurse.

 Testarea metodei noi se face prin metoda veche, chiar dacă consumă 

mai multe resurse.



Unit testing - Error conditions

 Probabil cel mai urât scenariu pentru o aplicație este să crape. De aceea, 

atunci când testăm fiecare metodă unitar, trebuie să testăm și situațiile în

care aplicația ar putea să crape.

 Dacă am studiat limitele extreme pentru valorile de intrare sau valori

rezultate, testarea pentru furnizarea erorilor ar trebui să utilizeze valori în afara

acestor intervale.



Unit testing - Error conditions

 Testarea de forțare a erorilor se face pentru toate metodele. Toate metodele au cel

puțin o situație în care vor oferi erori. Testarea se face pentru aceste situații și se verifică

dacă metoda tratează acel caz și aruncă sau oferă o excepție.



Unit testing - Performance

 Pentru diferite metode, este posibil să se testeze cât de bine funcționează 

metoda respectivă.

 Pe lângă testarea corectitudinii rezultatelor metodelor, este foarte
important să se verifice perfomanța procesării.



Unit testing - Performance

 Verificarea performanței se face atât din punctul de vedere al resurselor consumate, cât
și din timpul necesar pentru obținerea rezultatelor.

 Testarea performanței este efectuată atunci când input-ul sau rezultatul unei metode
este reprezentat de o listă sau de un număr foarte mare de elemente, iar aceste valori
pot crește foarte mult.

 Pentru JUnit4 pentru a testa timpul în care rulează o anumită metodă, este folosită
următoarea adnotare : @Test(timeout=100)



What else to test?


