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Ce este Unit Testing?

 O cale de testare a codului, de către programatori încă din etapa de 

dezvoltare a produslui software.

 UNIT TEST – secvență de cod folosită pentru testarea unei unități bine 
definite din codul aplicației software. De obicei unitatea este o metodă.

 Testarea unității se realizează într-un context bine definit în specificațiile de 

testare.



Test Driven Development

 Dezvoltarea pe baza testelor.

 Este exact modul de gândire al 

oamenilor pentru realizarea metodelor.
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WhiteBox sau BlackBox testing



Testarea BlackBox

 Testarea BlackBox sau testarea comportamentală, este o metodă utilizată 
pentru a testa aplicația software de către persoane care nu cunosc 

arhitectura internă a aplicației testate.

 Testerul cunoaște doar datele de intrare și datele de ieșire ale aplicației.



Avantajele testării BlackBox

 Testele sunt realizate din punctul de vedere al utilizatorului.

 Testerul nu trebuie să știe programare, limbajul folosit pentru dezvoltare sau

structura de cod a aplicației.

 Testele sunt efectuate independent de dezvoltatorii și au o perspectivă

obiectivă.



Dezavantajele testării BlackBox

 Cazurile de testare sunt dificil de proiectat, deoarece testerul nu are 
caietul de sarcini al aplicației;

 Testele vor avea un număr mic de intrări;

 Testele pot fi redundante cu alte teste realizate de dezvoltator.



Testarea WhiteBox

 Este o metodă de testare folosită

de către dezvoltatori sau de testeri

care cunosc structura internă a
aplicației testate.



Testarea WhiteBox

 Testarea WhiteBox mai este cunoscută și sub formele:

 Clear Box Testing;

 Open Box Testing;

 Glass Box Testing;

 Transparent Box Testing;

 Code-Based Testing;

 Structural Testing.



Avantajele testării WhiteBox

 Testarea poate fi începută într-o etapă anterioră punerii în funcțiune. Nu 

trebuie să se aștepte realizarea interfeței pentru a fi realizată testarea.

 Testarea este mai aprofundată, cu posibilitatea de a acoperi cele mai 
multe posibilități.



Dezavantajele testării WhiteBox

 Din moment ce testele pot fi foarte complexe, sunt necesare resurse de 
înaltă calificare, cu o cunoaștere aprofundată a programării și a punerii în

aplicare.

 Întreținerea codului de testare poate fi o povară în cazul în care punerea

în aplicare se schimbă foarte des.



Motive să folosești teste unitare

 Ușor de scris

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

 Deși sunt 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



Motive să nu folosești teste unitare

 De ce trebuie să îmi testez codul ? 

 Codul scris de mine este corect !!! 

 Nu am timp de teste. Trebuie să implementez funcționalități, nu teste. 

 Nu este trecut în specificații că trebuie să facem teste.



Framework-uri folosite pentru testare

unitară

Framework Limbaj de programare/scripting

JUnit Java

PHPUnit PHP

UTPL/SQL Oracle SQL

CPPUnit C++

VBUnit Visual Basic

DUnit Delphi

cfcUnit ColdFusion

HTMLUnit Html și JavaScript

Jsunit JavaScript

dotUnit .NET

NUnit C#, ASP.NET

Ruby Ruby

XMLUnit XML

ASPUnit ASP

xUnit C#



JUnit

 Este un framework ce permite realizarea și rularea de teste pentru diferite 

metode din cadrul proiectelor dezvoltate.

 Cel mai folosit framework pentru testarea unitară a codului scris în JAVA.

 Reprezintă o adaptare de la xUnit.



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



Junit - 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. 

 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#, …)



JUnit

 JUnit funcționează conform a două design patterns: Composite și 
Command. 

 O clasă TestCase reprezintă un obiect Command iar o clasă TestSuite este 
compusă din mai multe instanțe TestCase sau TestSuite.



JUnit- Assertions

assertEquals(expected, actual)

assertEquals(expected, actual, delta)

assertSame(expected, actual)

assertNotSame(expected, actual)

assertNull(object)

assertNotNull(object)

assertTrue(condition)

assertFalse(condition)

fail(message)

assertEquals(message, expected, actual)

assertEquals(message, expected, actual, delta)

assertSame(message, expected, actual)

assertNotSame(message, expected, actual)

assertNull(message, object)

assertNotNull(message, object)

assertTrue(message, condition)

assertFalse(message, condition)

fail(message)



Junit și NUnit

JUnit NUnit

assertEquals Assert.AreEqual

assertEquals Assert.AreNotEqual

assertSame Assert.AreSame

assertNotSame Assert.AreNotSame

assertNull Assert.IsNull

assertNotNull Assert.IsNotNull

assertTrue Assert.IsTrue

assertFalse Assert.IsFalse



JUnit3 și JUnit4 – diferențe

 JUnit 3 are nevoie de o versiune de JDK mai nouă decăt JDK 1.2 în timp ce JUnit 4 are nevoie de 
o versiune mai nouă decât JDK 5;

 în JUnit 3 clasele de test trebuie să fie derivate din clasa TestCase, iar în JUnit 4 nu este necesară 
moștenirea clasei TestCase;

 în JUnit3 numele metodelor de test este construit după formatul testAAA;; astfel toate metodele 
de test conțin în numele acestora cuvântul test în JUnit4 numele metodele nu este important; însă 
metodele care sunt rulate ca teste au adnotarea @Test;

 în JUnit 4 este folosită adnotarea timeout pentru verificarea finalizării testului într-un interval de 
timp precizat: @Test(timeout=1000); valoarea pentru timeout este setată în milisecunde;

 pentru ca un test să nu fie rulat în Junit3 trebuie șters sau comentat; în JUnit 4 testul care nu se 
dorește a fi rulat primește adnotarea @Ignore sau se șterge adnotarea @Test



Test Case



Unit testing - Junit skeleton



Unit testing - Junit skeleton



Unit testing - Junit skeleton

 Adnotarile utilizate în JUnit4 pentru metodele automate din skeleton:

 @BeforeClass pentru metoda setUpBeforeClass();

 @AfterClass pentru metoda tearDownAfterClass();

 @Before pentru metoda setUp();

 @After pentru metoda tearDown().

 În JUnit3 neexistând adnotări numele metodelor setUp(), respectiv, tearDown() sunt 
obligatorii.



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 asemănător 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.



CORRECT

 C – Conformitatea formatului (Conformance);

 O – Ordinea (Order);

 R – Intervalul (Range);

 R – Referințe externe (References);

 E – Existența obiectelor sau a rezultatelor (Existence);

 C – Cardinalitatea rezultatelor (Cardinality)

 T – Timpul (Time).



Utilizarea fișierelor pentru datele de test

 Se va realiza un singur TestCase cu metoda de assert apelată într-un loop.

 Pentru fiecare set de date de test din fișier se apelează metoda assert.

 Fișierul, sau fluxul este considerat un fixture și de aceea trebuie deschis în 

setUp și închis în tearDown.



Mock testing

 Mock testing – Este utilizat atunci când dorim ca metoda testată să nu fie 
influențată de referințe externe.

 Mock object (obiect mock-uit) – un obiect care simulează 

comportamentul unui obiect real, însă într-un mod controlat.



Mock Testing

 O modalitate de creare de obiecte mock este să implementăm o clasă 

căreia să îi stabilim comportamentul.

 Clasa trebuie să fie asemănătoare cu clasa pe care dorim să o mock-uim.

 O altă modalitate este utilizarea de framework-uri precum Mockito, 

EasyMock, etc.



Unit testing – TestSuite general



Custom TestSuite – JUnit 3

 TestCase-ul creat trebuie să extindă clasa TestCase:
 public class UtilsTest extends TestCase{

Se implementează constructorul cu un parametru de tipul String:

public UtilsTest(String method)

{

super(method);

}



Custom TestSuite – JUnit 3

public static void main(String[] args) {

TestSuite suite=new TestSuite();

suita.addTest(new UtileTest("test_correct_division")); 

suita.addTest(new UtileTest("test_correct_sum"));

TestRunner.run(suite);

}



Custom TestSuite JUnit 4

 Se implementează o clasă sau o interfață CustomSuite.

 Pentru fiecare test dorit să facă parte din acea suită se adaugă adnotarea:

 @Category(CustomSuite.class)



Custom TestSuite – JUnit 4

 Pentru cfrearea unei suite custom , sunt incluse toate categoriile dorite. 

 În cazul de față se include o singură categorie de teste. Testele din 
această categorie se regăsesc în două TestCase-uri CompanyTest și 
PersonTest:

@RunWith(Categories.class)

@IncludeCategory(CustomSuite.class)

@SuiteClasses({ CompanyTest.class, PersonTest.class })

public class NewSuiteTests {

}


