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Testy jednostkowe.
Koncentrowanie siÚ
na wykonywanym
zadaniu, a nie na tym,
co juĝ zostaïo zrobione
„JeĂli chcesz utworzyÊ coĂ wyjÈtkowego, twój umysï musi byÊ
nieustannie skoncentrowany na najdrobniejszych szczegóïach”.
— Giorgio Armani
Zgodnie z wczeĂniejszÈ obietnicÈ w kaĝdym rozdziale opisana zostanie inna platforma do
testowania kodu napisanego w Javie. Ten rozdziaï nie jest pod tym wzglÚdem wyjÈtkiem.
Do budowania specyfikacji posïuĝy tu platforma TestNG.
W poprzednim rozdziale zastosowano procedurÚ czerwone, zielone, refaktoryzacja. Wykorzystano testy jednostkowe bez dokïadnego wytïumaczenia, jak te testy dziaïajÈ w kontekĂcie TDD.
Tutaj na podstawie informacji z poprzedniego rozdziaïu szczegóïowo wyjaĂniono, czym sÈ testy
jednostkowe i jakie jest ich miejsce w procesie budowania oprogramowania za pomocÈ TDD.
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TDD. Programowanie w Javie sterowane testami

Celem tego rozdziaïu jest pokazanie, jak skoncentrowaÊ siÚ na obecnie rozwijanej jednostce
i jak ignorowaÊ lub izolowaÊ wczeĂniej ukoñczone elementy.
Gdy juĝ opanujesz wiedzÚ na temat platformy TestNG i testów jednostkowych, przejdziesz
bezpoĂrednio do wymagañ zwiÈzanych z nastÚpnÈ aplikacjÈ i przystÈpisz do pisania kodu.
Oto zagadnienia omówione w tym rozdziale:
Q testy jednostkowe,
Q testy jednostkowe w TDD,
Q platforma TestNG,
Q wymagania dotyczÈce zdalnie sterowanego statku,
Q pisanie kodu zdalnie sterowanego statku,
Q podsumowanie.

Testy jednostkowe
CzÚste testy rÚczne sÈ akceptowalne tylko w trakcie pracy nad najmniejszymi systemami.
Jedyny sposób na zastÈpienie testów rÚcznych to zastosowanie testów automatycznych.
SÈ one jedynÈ skutecznÈ metodÈ pozwalajÈcÈ skróciÊ czas i zmniejszyÊ koszty budowania,
wdraĝania i konserwowania aplikacji. JeĂli chcesz móc efektywnie zarzÈdzaÊ aplikacjami, niezwykle istotne jest, by kod rozwiÈzania i kod testów byïy jak najprostsze. Prostota jest jednÈ
z podstawowych wartoĂci programowania ekstremalnego (ang. eXtreme Programming — XP;
http://www.extremeprogramming.org/rules/simple.html) oraz bardzo waĝnym aspektem TDD
i programowania w ogóle. NajczÚĂciej prostotÚ zapewnia siÚ dziÚki podziaïowi rozwiÈzania na
maïe jednostki. W Javie tymi jednostkami sÈ metody. Poniewaĝ sÈ one najmniejsze, pozwalajÈ
najszybciej uzyskaÊ informacje zwrotne. Dlatego to wïaĂnie metodom poĂwiÚca siÚ najwiÚcej
czasu w trakcie myĂlenia o rozwiÈzaniu i pracy nad nim. Odpowiednikiem metod z kodu rozwiÈzania sÈ testy jednostkowe, które powinny stanowiÊ najwiÚkszy procent wszystkich testów.

Czym sÈ testy jednostkowe?
Testy jednostkowe to technika wymuszajÈca testowanie maïych, pojedynczych i odizolowanych
jednostek kodu. Tymi jednostkami sÈ zwykle metody, choÊ czasem uĝywane sÈ klasy, a nawet
caïe aplikacje. Aby napisaÊ test jednostkowy, badany kod trzeba odizolowaÊ od reszty aplikacji.
Najlepiej, gdy izolacja ta jest wbudowana w kod lub gdy moĝna jÈ osiÈgnÈÊ za pomocÈ atrap
(wiÚcej o atrapach dowiesz siÚ z rozdziaïu 6., „Eliminowanie zewnÚtrznych zaleĝnoĂci za pomocÈ atrap”). JeĂli testy jednostkowe sprawdzanej metody wykraczajÈ poza granice danej
jednostki, stajÈ siÚ testami integracyjnymi. W takich testach trudniej jest ustaliÊ, które fragmenty kodu sÈ sprawdzane. Gdy test koñczy siÚ niepowodzeniem, moĝliwy zasiÚg wystÈpienia
usterki roĂnie, przez co znalezienie ěródïa problemu staje siÚ trudniejsze.
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Po co stosowaÊ testy jednostkowe?
Standardowe pytanie, zadawane zwïaszcza w firmach, gdzie wykorzystuje siÚ gïównie testy
rÚczne, brzmi: „Dlaczego powinniĂmy stosowaÊ testy jednostkowe zamiast testów funkcjonalnych
lub integracyjnych?”. Jest to bïÚdnie postawione pytanie. Testy jednostkowe nie zastÚpujÈ testów
innego rodzaju, a jedynie pozwalajÈ ograniczyÊ zakres pozostaïych testów. Testy jednostkowe
z natury pisze siÚ ïatwiej i szybciej niĝ testy innego typu. Pozwala to ograniczyÊ koszty i szybciej
wprowadziÊ produkt na rynek. Poniewaĝ takie testy moĝna szybko pisaÊ i uruchamiaÊ, znacznie
szybciej wykrywane sÈ teĝ problemy. Im szybciej wykryjesz problem, tym tañsze bÚdzie jego
rozwiÈzanie. BïÈd wykryty kilka minut po jego popeïnieniu jest znacznie ïatwiejszy do naprawienia niĝ ta sama usterka znaleziona po kilku dniach, tygodniach czy miesiÈcach.

Refaktoryzacja kodu
Refaktoryzacja kodu to proces modyfikowania struktury istniejÈcego kodu bez zmiany jego
dziaïania. Celem refaktoryzacji jest ulepszenie juĝ napisanego kodu. Poprawki moĝna wprowadzaÊ z wielu róĝnych powodów. Moĝliwe, ĝe chcesz zwiÚkszyÊ czytelnoĂÊ kodu, zmniejszyÊ jego zïoĝonoĂÊ, uïatwiÊ konserwacjÚ, ograniczyÊ koszty rozbudowywania rozwiÈzania
i tak dalej. Niezaleĝnie od przyczyn refaktoryzacji gïównym jej celem zawsze jest ulepszenie
kodu. Skutkiem realizacji tego celu jest zmniejszenie dïugu technicznego, co pozwala ograniczyÊ iloĂÊ pracy, którÈ trzeba wykonaÊ z powodu nieoptymalnego projektu i kodu lub niedoskonaïej architektury.
Refaktoryzacja zwykle polega na wprowadzaniu zestawu drobnych zmian bez modyfikowania
poĝÈdanego dziaïania kodu. Ograniczenie zakresu zmian w trakcie refaktoryzacji pozwala zachowaÊ pewnoĂÊ, ĝe poprawki nie naruszyïy dziaïania istniejÈcych funkcji. Jedyny sposób na
uzyskanie tej pewnoĂci polega na zastosowaniu zautomatyzowanych testów.
JednÈ z istotnych zalet testów jednostkowych jest to, ĝe sÈ najlepszym narzÚdziem wspomagajÈcym przeprowadzanie refaktoryzacji. Refaktoryzacja jest zbyt ryzykowna, jeĂli nie istniejÈ
zautomatyzowane testy potwierdzajÈce, ĝe aplikacja wciÈĝ dziaïa zgodnie z oczekiwaniami.
ChoÊ do zapewnienia pokrycia kodu testami potrzebnego w trakcie refaktoryzacji moĝna wykorzystaÊ testy dowolnego typu, zwykle tylko testy jednostkowe pozwalajÈ zapewniÊ poĝÈdany
poziom szczegóïowoĂci.

Dlaczego nie ograniczyÊ siÚ
do stosowania samych testów jednostkowych?
Moĝliwe, ĝe zastanawiasz siÚ, czy testy jednostkowe mogÈ zaspokoiÊ wszystkie Twoje potrzeby
zwiÈzane z testami. Niestety, nie mogÈ. ChoÊ testy jednostkowe zwykle pozwalajÈ uwzglÚdniÊ
wiÚkszoĂÊ takich potrzeb, testy funkcjonalne i integracyjne teĝ powinny byÊ nieodïÈcznÈ czÚĂciÈ
Twojego zestawu narzÚdzi.
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Inne typy testów sÈ omówione szczegóïowo w dalszych rozdziaïach. Na razie warto zwróciÊ
uwagÚ na kilka waĝnych róĝnic miÚdzy poszczególnymi rodzajami testów.
Q Testy jednostkowe sïuĝÈ do sprawdzania niewielkich jednostek funkcyjnych.

W Javie tymi jednostkami sÈ metody. Wszystkie zewnÚtrzne zaleĝnoĂci zwiÈzane
z wywoïaniami innych klas, metod lub baz danych powinny byÊ obsïugiwane
w pamiÚci za pomocÈ atrap, namiastek, „szpiegów” oraz zastÚpników typu fake
i dummy. Gerard Meszaros wymyĂliï ogólne okreĂlenie „dublery uĝywane w czasie
testów” (ang. test doubles), które obejmuje wszystkie wymienione techniki
(zobacz opis na stronie http://en.wikipedia.org/wiki/Test_double).
Testy jednostkowe sÈ proste, ïatwo siÚ je pisze i szybko wykonuje. Zwykle stanowiÈ
najwiÚkszÈ czÚĂÊ w zestawie testów.
Q Testy funkcjonalne i akceptacyjne sïuĝÈ do sprawdzania, czy rozwijana aplikacja dziaïa

poprawnie jako caïoĂÊ. ChoÊ te dwa typy testów róĝniÈ siÚ od siebie, uĝywa siÚ ich
w tym samym celu. W odróĝnieniu od testów jednostkowych, które sprawdzajÈ
wewnÚtrznÈ jakoĂÊ kodu, testy funkcjonalne i akceptacyjne majÈ zapewniaÊ, ĝe system
pracuje prawidïowo z perspektywy klienta lub uĝytkownika. Zazwyczaj liczba tych
testów jest mniejsza niĝ liczba testów jednostkowych. Wynika to z duĝego nakïadu kosztów
i wysiïku, jaki trzeba wïoĝyÊ w pisanie testów tych dwóch typów i ich wykonywanie.
Q Testy integracyjne majÈ sprawdzaÊ, czy odrÚbne jednostki, moduïy, aplikacje, a nawet

caïe systemy sÈ prawidïowo zintegrowane ze sobÈ. Zaïóĝmy, ĝe korzystasz z frontonu,
który na zapleczu uĝywa interfejsu API, a ten z kolei komunikuje siÚ z bazÈ danych.
Testy integracyjne pozwolÈ sprawdziÊ, czy te trzy odrÚbne komponenty systemu sÈ
zintegrowane ze sobÈ i mogÈ siÚ miÚdzy sobÈ komunikowaÊ. Poniewaĝ wiadomo,
ĝe jednostki dziaïajÈ poprawnie i ĝe wszystkie testy funkcjonalne oraz akceptacyjne
zakoñczyïy siÚ powodzeniem, testy integracyjne zwykle stanowiÈ najmniejszÈ grupÚ
spoĂród trzech omawianych kategorii testów. Wynika to z tego, ĝe testy integracyjne
majÈ tylko zapewniaÊ, ĝe wszystkie elementy poprawnie ze sobÈ wspóïpracujÈ.
Widoczna na rysunku 4.1 piramida testów pokazuje, ĝe testów jednostkowych powinno byÊ
znacznie wiÚcej niĝ testów z wyĝszych poziomów (testów interfejsu uĝytkownika, testów integracyjnych i tak dalej). Z czego to wynika? Testy jednostkowe sÈ znacznie tañsze do pisania,
szybsze do uruchamiania i ponadto zapewniajÈ wyĝsze pokrycie kodu. PomyĂl na przykïad
o funkcji rejestrowania siÚ uĝytkownika. Naleĝy sprawdziÊ, co siÚ stanie, gdy pole na nazwÚ
uĝytkownika jest puste, gdy pole na hasïo jest puste, gdy nazwa uĝytkownika lub hasïo ma zïy
format, gdy dany uĝytkownik juĝ istnieje i tak dalej. Dla tej jednej funkcji moĝna napisaÊ
dziesiÈtki, a nawet setki testów. Pisanie i uruchamianie takich testów z poziomu interfejsu
uĝytkownika bywa bardzo kosztowne. Budowanie tego rodzaju testów jest czasochïonne, a ich
wykonywanie zajmuje duĝo czasu. Natomiast przeprowadzenie testu jednostkowego z uĝyciem
metody, która sprawdza poprawnoĂÊ omawianej funkcji, wyglÈda inaczej. Test jest wtedy prosty,
dziÚki czemu moĝna go szybko napisaÊ i uruchomiÊ. JeĂli wszystkie sytuacje sÈ uwzglÚdnione
w testach jednostkowych, wystarczy wykonaÊ jeden test integracyjny, sprawdzajÈcy, czy interfejs uĝytkownika wywoïuje na zapleczu odpowiedniÈ metodÚ. Jeĝeli jÈ wywoïuje, szczegóïy jej
dziaïania w kontekĂcie integracji nie majÈ znaczenia, poniewaĝ wiadomo, ĝe wszystkie przypadki sÈ sprawdzane na poziomie jednostkowym.
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Rysunek 4.1. Piramida testów — testy interfejsu uĝytkownika (IU), integracyjne i jednostkowe

Testy jednostkowe w TDD
Jaka jest specyfika pisania testów jednostkowych w kontekĂcie TDD? Najwaĝniejszy jest tu
czas pisania testów. W tradycyjnych podejĂciach testy jednostkowe sÈ pisane po przygotowaniu kodu rozwiÈzania, w TDD natomiast testy sÈ pisane na poczÈtku. KolejnoĂÊ prac jest wiÚc
odwrócona. Tradycyjnie (bez stosowania TDD) celem testów jednostkowych jest sprawdzanie
poprawnoĂci juĝ istniejÈcego kodu. Zgodnie z TDD to testy jednostkowe powinny sterowaÊ
tworzeniem kodu i projektu. To testy powinny definiowaÊ dziaïanie moĝliwie najmniejszych
jednostek. Testy sÈ wtedy mikrowymaganiami czekajÈcymi na speïnienie. Testy okreĂlajÈ, co
naleĝy zrobiÊ w nastÚpnym kroku i kiedy kod jest gotowy. W zaleĝnoĂci od typu stosowanych
testów (czy sÈ to testy jednostkowe, funkcjonalne, czy integracyjne) zakres póěniejszych dziaïañ
jest inny. Gdy w TDD uĝywane sÈ testy jednostkowe, zakres prac jest najmniejszy i ogranicza
siÚ do metody lub, czÚĂciej, jej fragmentu. Ponadto naleĝy wtedy stosowaÊ siÚ do pewnych
zasad projektowych, takich jak KISS (ang. keep it simple stupid, czyli „nie komplikuj, gïupku”).
JeĂli przygotujesz proste testy o bardzo niewielkim zakresie prac, kod pozwalajÈcy przejĂÊ te
testy teĝ zwykle bÚdzie prosty. DziÚki wyeliminowaniu z testów zewnÚtrznych zaleĝnoĂci
trzeba odpowiednio zaprojektowaÊ w kodzie rozwiÈzania podziaï zadañ. To tylko niektóre
z wielu przykïadów ilustrujÈcych, ĝe TDD pomaga pisaÊ kod wyĝszej jakoĂci. Tych samych
korzyĂci nie da siÚ uzyskaÊ, stosujÈc tylko testy jednostkowe. Bez TDD testy jednostkowe
sprawdzajÈ istniejÈcy kod i nie majÈ wpïywu na projekt.
Tak wiÚc gïównym celem testów jednostkowych w tradycyjnym podejĂciu (bez TDD) jest
sprawdzanie poprawnoĂci gotowego kodu. Testy jednostkowe pisane na poczÈtku, w modelu
TDD, sïuĝÈ gïównie do tworzenia specyfikacji i projektu. Sprawdzanie poprawnoĂci jest tylko
dodatkowÈ korzyĂciÈ, przy czym testy majÈ wtedy zazwyczaj wyĝszÈ jakoĂÊ niĝ wówczas, gdy
powstajÈ dopiero po napisaniu kodu rozwiÈzania.
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TDD zmusza do przemyĂlenia wymagañ i projektu, pisania przejrzystego i dziaïajÈcego kodu,
tworzenia wykonywalnych wymagañ oraz bezpiecznego i czÚstego refaktoryzowania rozwiÈzania. Ponadto uzyskujesz wysokie pokrycie kodu testami, co pozwala przeprowadziÊ testy
regresyjne caïego kodu po wprowadzeniu w nim zmian. Efektem testów jednostkowych bez
TDD sÈ tylko testy, i to czÚsto o wÈtpliwej jakoĂci.

Platforma TestNG
JUnit i TestNG to dwie gïówne platformy do testowania kodu w Javie. W poprzednim rozdziale pisaïeĂ juĝ testy za pomocÈ platformy JUnit i, miejmy nadziejÚ, dobrze rozumiesz jej
dziaïanie. A co z TestNG? Ta platforma powstaïa w celu utworzenia ulepszonej wersji JUnit.
I rzeczywiĂcie — zawiera pewne funkcje niedostÚpne w JUnit.
W dalszych punktach znajdziesz przeglÈd róĝnic miÚdzy tymi dwoma platformami. Autorzy
tej ksiÈĝki starajÈ siÚ nie tylko wyjaĂniÊ te róĝnice, ale teĝ oceniÊ ich znaczenie w kontekĂcie
stosowania testów jednostkowych razem z TDD.

Adnotacja @Test
W platformach JUnit i TestNG adnotacja @Test jest uĝywana do wskazywania metod uznawanych za test. W JUnit kaĝda taka metoda musi mieÊ adnotacjÚ @Test, w TestNG natomiast
moĝna umieĂciÊ tÚ adnotacjÚ na poziomie klasy. Ta adnotacja na poziomie klasy sprawia, ĝe
wszystkie metody publiczne sÈ uznawane za testy, chyba ĝe programista doda do wybranych
metod inne modyfikatory.
@Test
public class DirectionSpec {
public void whenGetFromShortNameNThenReturnDirectionN() {
Direction direction = Direction.getFromShortName('N');
assertEquals(direction, Direction.NORTH);
}
public void whenGetFromShortNameWThenReturnDirectionW() {
Direction direction = Direction.getFromShortName('W');
assertEquals(direction, Direction.WEST);
}
}

W tym przykïadzie adnotacja @Test znajduje siÚ nad klasÈ DirectionSpec. Dlatego metody
whenGetFromShortNameNThenReturnDirectionN i whenGetFromShortNameWThenReturnDirectionW
sÈ uznawane za testy. W tym samym kodzie w platformie JUnit adnotacja @Test musi siÚ znajdowaÊ przy obu metodach.
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Adnotacje @BeforeSuit, @BeforeTest, @BeforeGroups,
@AfterGroups, @AfterTest i @AfterSuit
Te adnotacje nie majÈ swoich odpowiedników w platformie JUnit. Platforma TestNG pozwala
grupowaÊ testy w pakiety za pomocÈ konfiguracji w formacie XML. Metody z adnotacjami
@BeforeSuit i @AfterSuit sÈ uruchamiane przed testami z pakietu lub po caïym pakiecie.
Metody z adnotacjami @BeforeTest i @AfterTest sÈ wykonywane przed kaĝdÈ metodÈ testowÈ
z klasy albo po kaĝdej takiej metodzie. Testy w platformie TestNG moĝna teĝ ïÈczyÊ w grupy.
Adnotacje @BeforeGroup i @AfterGroup umoĝliwiajÈ uruchamianie metod przed pierwszym
testem z grupy i po wykonaniu wszystkich testów z grupy.
ChoÊ te adnotacje mogÈ byÊ bardzo uĝyteczne, jeĂli testy sÈ pisane po kodzie rozwiÈzania,
w kontekĂcie TDD ich przydatnoĂÊ jest umiarkowana. Inaczej niĝ w tradycyjnych testach,
które czÚsto planuje siÚ i pisze w ramach odrÚbnego projektu, w TDD naleĝy dodawaÊ za
kaĝdym razem jeden prosty test. Jeszcze waĝniejsze jest to, ĝe testy majÈ dziaïaÊ szybko, dlatego nie trzeba ïÈczyÊ ich w pakiety lub grupy. Gdy testy dziaïajÈ szybko, pomijanie którychĂ
z nich jest marnotrawstwem. JeĂli wszystkie testy moĝna wykonaÊ na przykïad w mniej niĝ 15
sekund, nie ma potrzeby uruchamiaÊ tylko czÚĂci z nich. Natomiast gdy testy dziaïajÈ powoli,
czÚsto oznacza to, ĝe nie odizolowano zewnÚtrznych zaleĝnoĂci. Niezaleĝnie od przyczyn
wpïywajÈcych na powolne wykonywanie testów rozwiÈzanie nie powinno polegaÊ na wykonywaniu tylko wybranych z nich, ale na naprawieniu problemu.
Ponadto testy funkcjonalne i integracyjne sÈ zwykle wolniejsze i wymagajÈ rozdzielenia.
Warto rozdzieliÊ je na przykïad za pomocÈ instrukcji z pliku build.gradle, tak by dla kaĝdego
typu testów uĝywane byïo odrÚbne zadanie.

Adnotacje @BeforeClass i @AfterClass
Te adnotacje dziaïajÈ tak samo w platformach JUnit i TestNG. Metody z tymi adnotacjami sÈ
uruchamiane przed pierwszym testem i po ostatnim teĂcie z danej klasy. Jedyna róĝnica polega na tym, ĝe w platformie TestNG metody z tÈ adnotacjÈ nie muszÈ byÊ statyczne. Jest tak,
poniewaĝ w obu platformach stosowane sÈ odmienne podejĂcia w trakcie uruchamiania metod z testami. Platforma JUnit izoluje testy i uruchamia je w odrÚbnych egzemplarzach klasy
z testami. Dlatego metody trzeba zdefiniowaÊ jako statyczne, co pozwala wielokrotnie wykorzystaÊ je we wszystkich przebiegach testów. Platforma TestNG wykonuje wszystkie metody
testowe w kontekĂcie jednego egzemplarza klasy, metody nie muszÈ byÊ wiÚc statyczne.

Adnotacje @BeforeMethod i @AfterMethod
Adnotacje @BeforeMethod i @AfterMethod dziaïajÈ tak jak ich odpowiedniki z platformy JUnit.
Metody z tymi adnotacjami sÈ uruchamiane przed kaĝdÈ metodÈ testowÈ i po kaĝdej takiej
metodzie.
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Argument w adnotacji @Test(enable = false)
Platformy JUnit i TestNG umoĝliwiajÈ wyïÈczenie testów. W platformie JUnit sïuĝy do tego
odrÚbna adnotacja @Ignore, w platformie TestNG natomiast naleĝy uĝyÊ argumentu logicznego
enable w adnotacji @Test. Oba te rozwiÈzania dziaïajÈ tak samo, a róĝnica polega tylko na zapisie.

Argument w adnotacji
@Test(expectedExceptions = NazwaKlasy.class)
W tym punkcie platforma JUnit ma przewagÚ. ChoÊ obie platformy umoĝliwiajÈ wskazywanie
oczekiwanych wyjÈtków w ten sam sposób (przy czym w platformie JUnit sïuĝÈcy do tego
argument nosi nazwÚ expected), JUnit udostÚpnia reguïy, które pozwalajÈ w bardziej elegancki sposób testowaÊ wyjÈtki. Z reguï korzystaïeĂ juĝ w rozdziale 2., „NarzÚdzia, platformy
i Ărodowiska”.

Podsumowanie porównania platform TestNG i JUnit
MiÚdzy omawianymi platformami wystÚpujÈ teĝ liczne inne róĝnice. By zachowaÊ zwiÚzïoĂÊ,
nie opisano ich wszystkich w tej ksiÈĝce. WiÚcej informacji znajdziesz w dokumentacji obu
narzÚdzi.
WiÚcej informacji o platformach JUnit i TestNG znajdziesz na stronach http://junit.org/ i http://testng.org/.

Platforma TestNG udostÚpnia wiÚcej funkcji i jest bardziej zaawansowana niĝ JUnit. W tym
rozdziale bÚdziesz uĝywaï platformy TestNG, dziÚki czemu lepiej jÈ poznasz. Zauwaĝysz jednak, ĝe nie sÈ tu stosowane ĝadne z zaawansowanych funkcji tej platformy. Wynika to z tego,
ĝe w TDD rzadko sÈ one potrzebne w trakcie tworzenia testów jednostkowych. Testy funkcjonalne i integracyjne dziaïajÈ inaczej, dlatego pozwoliïyby lepiej zademonstrowaÊ przewagÚ
platformy TestNG. IstniejÈ jednak narzÚdzia lepiej dostosowane do takich testów. Przekonasz
siÚ o tym w dalszych rozdziaïach.
Której z tych platform powinieneĂ uĝywaÊ? Wybór naleĝy do Ciebie. Do czasu zakoñczenia
lektury tego rozdziaïu zdobÚdziesz praktyczne umiejÚtnoĂci posïugiwania siÚ zarówno platformÈ
JUnit, jak i platformÈ TestNG.
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Wymagania dotyczÈce
zdalnie sterowanego statku
Tu wykonasz odmianÚ dobrze znanego Êwiczenia Mars Rover, opublikowanego po raz pierwszy
w witrynie Dallas Hack Club (http://dallashackclub.com/rover).
Wyobraě sobie, ĝe gdzieĂ po morzach pïywa statek. Poniewaĝ ĝyjemy w XXI wieku, maszynÈ
moĝna sterowaÊ zdalnie.
Zadanie polega na napisaniu programu, który pozwala sterowaÊ przemieszczaniem siÚ statku po morzach.

Jako ĝe jest to ksiÈĝka o TDD, a tematem tego rozdziaïu sÈ testy jednostkowe, rozwiniesz aplikacjÚ
za pomocÈ TDD, koncentrujÈc siÚ na testach jednostkowych. W poprzednim rozdziale poznaïeĂ
procedurÚ czerwone, zielone, refaktoryzacja w teorii, a takĝe wypróbowaïeĂ jÈ w praktyce. Tu wykorzystasz zdobytÈ wczeĂniej wiedzÚ i nauczysz siÚ skutecznie stosowaÊ testy jednostkowe.
Skoncentrujesz siÚ na rozwijanej jednostce i dowiesz siÚ, jak izolowaÊ i pomijaÊ zaleĝnoĂci, które
mogÈ byÊ potrzebne w danej jednostce. NastÚpnym celem jest uwzglÚdnianie w kaĝdym kroku
tylko jednego wymagania. Dlatego prezentowane sÈ tu wyïÈcznie wymagania wysokiego poziomu.
Uĝytkownik powinien móc zdalnie sterowaÊ statkiem zlokalizowanym w dowolnym miejscu Ăwiata.
W celu uproszczenia Ci pracy wszystkie klasy pomocnicze zostaïy juĝ napisane i przetestowane.
DziÚki temu moĝesz siÚ skoncentrowaÊ tylko na gïównym zadaniu, a Êwiczenie bÚdzie zwiÚzïe.

Pisanie kodu
do zdalnego sterowania statkiem
Zacznij od zaimportowania istniejÈcego repozytorium Git.

Przygotowywanie projektu
Rozpocznij od przygotowania projektu.
1. Otwórz Ărodowisko IntelliJ IDEA. JeĂli otwarty jest istniejÈcy projekt,
wybierz opcjÚ File/Close Project.
Pojawi siÚ ekran podobny do ekranu widocznego na rysunku 4.2.
2. Aby zaimportowaÊ projekt z repozytorium Git, wybierz opcjÚ Check out from Version
Control/Git. Wpisz https://bitbucket.org/vfarcic/tdd-java-ch04-ship.git
w polu Git Repository URL i kliknij przycisk Clone (zobacz rysunek 4.3).
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Rysunek 4.2. PoczÈtkowy ekran Ărodowiska IntelliJ IDEA

Rysunek 4.3. Importowanie projektu z repozytorium Git

3. Gdy zobaczysz pytanie o to, czy chcesz otworzyÊ projekt, wybierz opcjÚ Yes.
NastÚpnie zobaczysz pokazane na rysunku 4.4 okno dialogowe Import Project
from Gradle. Kliknij przycisk OK.

Rysunek 4.4. Otwieranie projektu
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4. ¥rodowisko IDEA potrzebuje czasu na pobranie wszystkich zaleĝnoĂci opisanych
w pliku build.gradle. Po zakoñczeniu ich wczytywania zobaczysz, ĝe niektóre klasy
i powiÈzane z nimi testy sÈ juĝ gotowe. Przedstawia to rysunek 4.5.

Rysunek 4.5. Struktura wczytanego projektu

Klasy pomocnicze
Wyobraě sobie, ĝe prace nad tym projektem rozpoczÈï Twój wspóïpracownik. Jest dobrym
programistÈ i praktykiem TDD. Ufasz, ĝe zapewniï dobre pokrycie kodu testami, dlatego moĝesz polegaÊ na jego pracy. Wspóïpracownik nie zdÈĝyï jednak ukoñczyÊ aplikacji przed wyjazdem na urlop i to Ty musisz kontynuowaÊ rozwijanie programu. Gotowe sÈ juĝ wszystkie
klasy pomocnicze: Direction, Location, Planet i Point. Zauwaĝ, ĝe przygotowane zostaïy teĝ
odpowiednie klasy z testami. Nazwy klas z testami utworzono przez dodanie przedrostka Spec
do nazw sprawdzanych klas (na przykïad DirectionSpec). Ten przedrostek zastosowano po to,
by podkreĂliÊ, ĝe testy nie tylko sïuĝÈ do sprawdzania poprawnoĂci kodu, ale takĝe peïniÈ
funkcjÚ wykonywalnej specyfikacji.
Oprócz klas pomocniczych istniejÈ równieĝ klasy Ship (z rozwiÈzaniem) i ShipSpec (z testami
uĝywanymi jako specyfikacja). WiÚkszoĂÊ czasu poĂwiÚcisz na pracÚ nad tymi dwoma klasami.
W klasie ShipSpec bÚdziesz pisaï testy, a nastÚpnie dodasz kod rozwiÈzania do klasy Ship.
KolejnoĂÊ prac bÚdzie wiÚc taka sama jak wczeĂniej.
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Poniewaĝ wiesz juĝ, ĝe testy nie tylko sïuĝÈ do sprawdzania poprawnoĂci kodu, ale teĝ
sÈ wykonywalnÈ dokumentacjÈ, od tego miejsca uĝywane bÚdzie okreĂlenie specyfikacja
zamiast test.
Za kaĝdym razem, gdy napiszesz specyfikacjÚ lub odpowiadajÈcy jej kod, uruchom polecenie
gradle test w wierszu poleceñ bÈdě w przedstawionym na rysunku 4.6 oknie Gradle projects
w Ărodowisku IDEA.

Rysunek 4.6. Okno Gradle projects

Po przygotowaniu projektu moĝesz przejĂÊ do pierwszego wymagania.

Wymaganie nr 1
Trzeba okreĂliÊ bieĝÈcÈ lokalizacjÚ statku, by móc go przemieĂciÊ. Ponadto trzeba wiedzieÊ,
w którÈ stronÚ statek jest skierowany — na póïnoc, na poïudnie, na wschód czy na zachód.
Tego wïaĂnie dotyczy pierwsze wymaganie.
OkreĂlone sÈ punkt poczÈtkowy (x, y) statku oraz jego kierunek (N — ang. north, czyli póïnoc, S — ang.
south, czyli poïudnie, E — ang. east, czyli wschód, lub W — ang. west, czyli zachód).

Zanim zaczniesz pracowaÊ nad wymaganiem, zapoznaj siÚ z dostÚpnymi klasami pomocniczymi.
Klasa Point przechowuje wspóïrzÚdne x i y. Oto konstruktor tej klasy:
public Point(int x, int y) {
this.x = x;
this.y = y;
}
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DostÚpna jest teĝ klasa Direction enum z pokazanymi poniĝej wartoĂciami:
public enum Direction {
NORTH(0, 'N'),
EAST(1, 'E'),
SOUTH(2, 'S'),
WEST(3, 'W'),
NONE(4, 'X');
}

Istnieje równieĝ klasa Location, która wymaga przekazania obiektów obu wczeĂniej pokazanych
klas jako argumentów konstruktora.
public Location(Point point, Direction direction) {
this.point = point;
this.direction = direction;
}

DziÚki tym klasom nie powinieneĂ mieÊ wiÚkszych problemów z napisaniem testu dla pierwszego wymagania. Proces ten powinien wyglÈdaÊ tak samo jak w poprzednim rozdziale.
Spróbuj samodzielnie napisaÊ specyfikacje. Gdy je ukoñczysz, porównaj swój kod ze specyfikacjÈ z tej ksiÈĝki. To samo zrób w trakcie pracy nad kodem rozwiÈzania powiÈzanym
ze specyfikacjÈ. Spróbuj napisaÊ go samodzielnie, a nastÚpnie porównaj go z proponowanym
rozwiÈzaniem z tej ksiÈĝki.

Specyfikacja
Oto moĝliwa specyfikacja dla pierwszego wymagania:
@Test
public class ShipSpec {
public void whenInstantiatedThenLocationIsSet() {
Location location = new Location(
new Point(21, 13), Direction.NORTH);
Ship ship = new Ship(location);
assertEquals(ship.getLocation(), location);
}
}

To byïo ïatwe. Wystarczy sprawdziÊ, czy obiekt typu Location przekazany do konstruktora obiektu
typu Ship jest zachowywany i czy moĝna uzyskaÊ dostÚp do lokalizacji za pomocÈ gettera location.
Adnotacja @Test
Gdy w platformie TestNG adnotacja @Test jest ustawiona na poziomie klasy, nie trzeba okreĂlaÊ, które metody
majÈ peïniÊ funkcjÚ testów. Wtedy wszystkie publiczne metody sÈ uznawane za testy z platformy TestNG.
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Kod rozwiÈzania
Kod rozwiÈzania powiÈzany ze specyfikacjÈ jest stosunkowo ïatwy do napisania. Wystarczy
przypisaÊ argument z konstruktora do zmiennej location.
public class Ship {
private final Location location;
public Location getLocation() {
return location;
}
public Ship(Location location) {
this.location = location;
}
}

Kompletny kod ěródïowy znajdziesz w odgaïÚzieniu req1-location w repozytorium
tdd-java-ch04-ship dostÚpnym na stronie https://bitbucket.org/vfarcic/tdd-java-ch04-ship/
branch/req01-location.

Refaktoryzacja
Wiesz, ĝe obiekt typu Ship trzeba bÚdzie utworzyÊ dla kaĝdej specyfikacji. Dlatego moĝna zrefaktoryzowaÊ klasÚ specyfikacji i dodaÊ w niej adnotacjÚ @BeforeMethod. Oto nowy kod tej klasy:
@Test
public class ShipSpec {
private Ship ship;
private Location location;
@BeforeMethod
public void beforeTest() {
Location location = new Location(
new Point(21, 13), Direction.NORTH);
ship = new Ship(location);
}
public void whenInstantiatedThenLocationIsSet() {
// Location location = new Location(
// new Point(21, 13), Direction.NORTH);
// Ship ship = new Ship(location);
assertEquals(ship.getLocation(), location);
}
}
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Nie dodano tu ĝadnych nowych operacji. Wystarczyïo przenieĂÊ fragment kodu do adnotacji
@BeforeMethod, by uniknÈÊ powtórzeñ, które powstaïyby w trakcie pisania dalszych specyfikacji.
Teraz przy kaĝdym uruchomieniu testu utworzony zostanie obiekt typu Ship z argumentem
location.

Wymaganie nr 2
Gdy wiesz juĝ, gdzie statek siÚ znajduje, spróbuj go przesunÈÊ. Zacznij od moĝliwoĂci przemieszczania go do przodu i do tyïu.
Dodaj obsïugÚ poleceñ przesuwajÈcych statek naprzód (n) i wstecz (w).

Klasa pomocnicza Location udostÚpnia juĝ metody forward i backward obsïugujÈce takie polecenia.
public boolean forward() {
...
}

Specyfikacja
Co siÚ powinno staÊ, gdy statek jest skierowany na póïnoc i uĝytkownik przesunie go do przodu?
WartoĂÊ wspóïrzÚdnej y powinna siÚ zmniejszyÊ. Inny przykïad to przesuniÚcie do przodu
statku skierowanego na wschód; w takiej sytuacji naleĝy zwiÚkszyÊ wartoĂÊ wspóïrzÚdnej x.
PierwszÈ reakcjÈ moĝe byÊ napisanie specyfikacji podobnych do dwóch poniĝszych:
public void givenNorthWhenMoveForwardThenYDecreases() {
ship.moveForward();
assertEquals(ship.getLocation().getPoint().getY(), 12);
}
public void givenEastWhenMoveForwardThenXIncreases() {
ship.getLocation().setDirection(Direction.EAST);
ship.moveForward();
assertEquals(ship.getLocation().getPoint().getX(), 22);
}

W tym podejĂciu trzeba utworzyÊ jeszcze przynajmniej dwie specyfikacje dotyczÈce sytuacji,
w których statek jest skierowany na poïudnie i na zachód.
Jednak nie tak naleĝy pisaÊ testy jednostkowe. WiÚkszoĂÊ osób zaczynajÈcych stosowanie
takich testów wpada w puïapkÚ okreĂlania wyników koñcowych wymagajÈcych znajomoĂci
wewnÚtrznych mechanizmów metod, klas i bibliotek uĝywanych przez sprawdzanÈ metodÚ.
To podejĂcie prowadzi do problemów na wielu poziomach.
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Gdy w sprawdzanej jednostce korzystasz z kodu zewnÚtrznego, powinieneĂ pamiÚtaÊ o tym,
ĝe — przynajmniej w tym przykïadzie — zewnÚtrzny kod jest juĝ przetestowany. Po kaĝdej
zmianie wykonywane sÈ wszystkie testy, dlatego wiadomo, ĝe kod zewnÚtrzny dziaïa.
Zawsze po wprowadzeniu zmian w kodzie rozwiÈzania uruchamiaj wszystkie testy
To gwarantuje, ĝe nie pojawiÈ siÚ nieoczekiwane efekty uboczne spowodowane zmianami w kodzie.
Za kaĝdym razem, gdy zmodyfikujesz jakÈĂ czÚĂÊ kodu rozwiÈzania, przeprowadě wszystkie testy. W idealnych warunkach testy powinny dziaïaÊ szybko i byÊ wykonywane lokalnie przez programistÚ. Po przesïaniu kodu do systemu kontroli wersji wszystkie testy naleĝy przeprowadziÊ jeszcze raz, by siÚ upewniÊ,
ĝe nie wystÈpiïy problemy wynikajÈce ze scalania kodu. Jest to waĝne zwïaszcza wtedy, gdy nad kodem
pracuje kilka osób. Do pobrania kodu z repozytorium, skompilowania rozwiÈzania i wykonania testów moĝna
wykorzystaÊ narzÚdzia do obsïugi ciÈgïej integracji, takie jak Jenkins, Hudson, Travind, Bamboo lub Go-CD.

Inny problem z opisanym podejĂciem polega na tym, ĝe jeĂli w zewnÚtrznym kodzie pojawiÈ siÚ
zmiany, trzeba bÚdzie zmodyfikowaÊ wiele specyfikacji. Najlepiej jest, gdy zmiany sÈ niezbÚdne
tylko w specyfikacjach bezpoĂrednio powiÈzanych z modyfikowanÈ jednostkÈ. Wyszukiwanie w innych miejscach wywoïañ danej jednostki bywa bardzo czasochïonne i grozi powstawaniem bïÚdów.
Poniĝej pokazano znacznie ïatwiejszy, szybszy i lepszy sposób na napisanie specyfikacji dla
omawianego wymagania.
public void whenMoveForwardThenForward() {
Location expected = location.copy();
expected.forward();
ship.moveForward();
assertEquals(ship.getLocation(), expected);
}

Poniewaĝ klasa Location ma juĝ metodÚ forward, wystarczy siÚ upewniÊ, ĝe metoda ta zostanie poprawnie wywoïana. Tu kod tworzy nowy obiekt expected typu Location, wywoïuje jego
metodÚ forward i porównuje lokalizacjÚ obiekt expected z lokalizacjÈ statku po wywoïaniu jego
metody moveForward.
Zauwaĝ, ĝe specyfikacje sïuĝÈ nie tylko do sprawdzania poprawnoĂci kodu. SÈ równieĝ uĝywane jako wykonywalna dokumentacja i, co najwaĝniejsze, wspomagajÈ myĂlenie oraz projektowanie. Druga wersja specyfikacji bardziej precyzyjnie okreĂla jej przeznaczenie. W klasie
Ship naleĝy dodaÊ metodÚ moveForward i wywoïaÊ w niej instrukcjÚ location.forward.

Kod rozwiÈzania
Po przygotowaniu tak krótkiej i jasno zdefiniowanej specyfikacji napisanie kodu, który pozwala jÈ speïniÊ, powinno byÊ ïatwe.
public boolean moveForward() {
return location.forward();
}
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Specyfikacja
Po utworzeniu specyfikacji dotyczÈcej ruchu do przodu i napisaniu odpowiadajÈcego jej kodu
rozwiÈzania pora zajÈÊ siÚ ruchem wstecz. Specyfikacja wyglÈda tu prawie identycznie.
public void whenMoveBackwardThenBackward() {
Location expected = location.copy();
expected.backward();
ship.moveBackward();
assertEquals(ship.getLocation(), expected);
}

Kod rozwiÈzania
Kod rozwiÈzania zwiÈzany z ruchem wstecz jest, podobnie jak kod specyfikacji, ïatwy do napisania.
public boolean moveBackward() {
return location.backward();
}

Kompletny kod ěródïowy dotyczÈcy tego wymagania znajdziesz w odgaïÚzieniu req02-forward´backward w repozytorium tdd-java-ch04-ship dostÚpnym na stronie https://bitbucket.org/
vfarcic/tdd-java-ch04-ship/branch/req02-forward-backward.

Wymaganie nr 3
Przemieszczanie statku tylko do przodu i do tyïu nie wystarczy. Potrzebna jest teĝ moĝliwoĂÊ
sterowania statkiem i robienia zwrotów w lewo oraz w prawo.
Dodaj polecenia powodujÈce obrót statku w lewo (l) i prawo (p).

Po dodaniu kodu rozwiÈzania dla poprzedniego wymagania nowe zadanie nie powinno sprawiÊ
Ci ĝadnych trudnoĂci, poniewaĝ moĝna w nim wykorzystaÊ tÚ samÈ logikÚ. Klasa pomocnicza
Location zawiera juĝ metody turnLeft i turnRight, które wykonujÈ okreĂlone w wymaganiu
operacje. Teraz wystarczy zintegrowaÊ te metody z klasÈ Ship.

Specyfikacja
Oto specyfikacja zwrotu w lewo oparta na tych samych pomysïach, które wykorzystano wczeĂniej:
public void whenTurnLeftThenLeft() {
Location expected = location.copy();
expected.turnLeft();
ship.turnLeft();
assertEquals(ship.getLocation(), expected);
}
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Kod rozwiÈzania
Napisanie kodu dla nowej specyfikacji prawdopodobnie nie sprawiïo Ci trudnoĂci.
public void turnLeft() {
location.turnLeft();
}

Specyfikacja
Specyfikacja zwrotu w prawo powinna wyglÈdaÊ niemal identycznie jak specyfikacja zwrotu
w lewo.
public void whenTurnRightThenRight() {
Location expected = location.copy();
expected.turnRight();
ship.turnRight();
assertEquals(ship.getLocation(), expected);
}

Kod rozwiÈzania
Teraz zakoñcz prace nad omawianym wymaganiem i dodaj kod rozwiÈzania odpowiadajÈcy
specyfikacji zwrotu w prawo.
public void turnRight() {
location.turnRight();
}

Kompletny kod ěródïowy dotyczÈcy tego wymagania znajdziesz w odgaïÚzieniu req3-left-right
w repozytorium tdd-java-ch04-ship. Kod ten jest dostÚpny na stronie https://bitbucket.org/
vfarcic/tdd-java-ch04-ship/branch/req03-left-right.

Wymaganie nr 4
Wszystkie dotychczasowe zadania byïy stosunkowo ïatwe, poniewaĝ potrzebne funkcje byïy
dostÚpne w klasach pomocniczych. DziÚki temu dowiedziaïeĂ siÚ, ĝe trzeba siÚ skupiÊ na
rozwijanej jednostce, nie naleĝy natomiast próbowaÊ testowaÊ efektów koñcowych. W ten
sposób moĝesz zbudowaÊ zaufanie. PowinieneĂ ufaÊ, ĝe opracowany przez innych kod (klasy
pomocnicze) jest prawidïowy. PoczÈwszy od wymagania nr 4, bÚdziesz musiaï zaczÈÊ wierzyÊ
w poprawnoĂÊ kodu napisanego samodzielnie. Prace bÚdÈ siÚ toczyïy w takim samym modelu
jak wczeĂniej. Napiszesz specyfikacjÚ, uruchomisz testy, wykryjesz niepowodzenie, napiszesz
kod rozwiÈzania, wykonasz testy, stwierdzisz, ĝe koñczÈ siÚ sukcesem, a w ostatnim kroku
przeprowadzisz refaktoryzacjÚ (jeĂli uznasz, ĝe kod moĝna poprawiÊ). Staraj siÚ myĂleÊ o tym,
jak przetestowaÊ jednostkÚ (metodÚ) bez zagïÚbiania siÚ w dziaïanie metod i klas wywoïywanych przez tÚ jednostkÚ.
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Po dodaniu obsïugi poszczególnych instrukcji (naprzód, w tyï, w lewo i w prawo) pora poïÈczyÊ
caïe rozwiÈzanie w jednÈ caïoĂÊ. Naleĝy utworzyÊ metodÚ, która pozwoli przekazaÊ dowolnÈ
sekwencjÚ poleceñ w jednym ïañcuchu znaków. Kaĝde polecenie to litera: n oznacza „naprzód”,
w to „wstecz”, l to „lewo”, a p to „prawo”.
Statek przyjmuje ïañcuch znaków z poleceniami (literami nwlp, oznaczajÈcymi naprzód, wstecz, lewo
i prawo).

Specyfikacja
Zacznij od polecenia z argumentem obejmujÈcym tylko literÚ n (naprzód).
public void whenReceiveCommandsFThenForward() {
Location expected = location.copy();
expected.forward();
ship.receiveCommands("f");
assertEquals(ship.getLocation(), expected);
}

Ta specyfikacja wyglÈda niemal tak samo jak specyfikacja whenMoveForwardThenForward, jednak
tym razem wywoïywana jest metoda ship.receiveCommands("f").

Kod rozwiÈzania
WczeĂniej napisano juĝ o tym, jak waĝne jest pisanie moĝliwie najprostszego kodu zgodnego
ze specyfikacjÈ.
Pisz jak najprostszy kod, który przejdzie testy. DziÚki temu uzyskasz bardziej uporzÈdkowany
i przejrzysty projekt oraz unikniesz dodawania zbÚdnych funkcji
To podejĂcie oparte jest na zaïoĝeniu, ĝe im prostszy jest kod rozwiÈzania, tym ïatwiejsza bÚdzie jego
konserwacja. Jest to zgodne z reguïÈ KISS. Mówi ona, ĝe wiÚkszoĂÊ systemów pracuje najlepiej, jeĂli
systemy te sÈ proste, a nie skomplikowane. Dlatego prostota powinna byÊ podstawowym celem w trakcie tworzenia projektu. Naleĝy natomiast unikaÊ zbÚdnych komplikacji.

Jest to dobry moment na zastosowanie wspomnianej reguïy. Moĝliwe, ĝe chcesz napisaÊ
fragment kodu podobny do poniĝszego:
public void receiveCommands(String commands) {
if (commands.charAt(0) == 'f') {
moveForward();
}
}
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Ten przykïadowy kod sprawdza, czy pierwsza litera to f. JeĂli tak jest, kod wywoïuje metodÚ
moveForward. Istnieje teĝ wiele innych moĝliwych wersji tego kodu. Jeĝeli jednak stosujesz siÚ
do reguïy zachÚcajÈcej do zachowania prostoty, powinieneĂ napisaÊ lepsze rozwiÈzanie:
public void receiveCommands(String command) {
moveForward();
}

Jest to najprostszy i najkrótszy kod, który pozwala przejĂÊ test. Póěniej moĝesz uzyskaÊ coĂ
bardziej podobnego do pierwszej wersji kodu. Moĝliwe, ĝe zastosujesz pÚtlÚ lub wymyĂlisz
inne rozwiÈzanie, gdy zadanie stanie siÚ bardziej skomplikowane. Jednak na razie naleĝy siÚ
skoncentrowaÊ na jednej specyfikacji i na tworzeniu prostego kodu. Postaraj siÚ zachowaÊ jasnoĂÊ umysïu, skupiajÈc siÚ tylko na wykonywanym zadaniu.
W celu zachowania zwiÚzïoĂci pozostaïe specyfikacje i rozwiÈzania (dla liter w, l i p) pominiÚto.
Potrzebny kod powinieneĂ napisaÊ samodzielnie. NastÚpnie przejdě do ostatniej specyfikacji
dla omawianego wymagania.

Specyfikacja
Teraz gdy kod potrafi juĝ przetwarzaÊ pojedyncze polecenia (niezaleĝnie od tego, jaka jest
podana instrukcja), moĝna dodaÊ mechanizm przesyïania ïañcuchów poleceñ. Oto specyfikacja
tego zadania:
public void whenReceiveCommandsThenAllAreExecuted() {
Location expected = location.copy();
expected.turnRight();
expected.forward();
expected.turnLeft();
expected.backward();
ship.receiveCommands("pnlw");
assertEquals(ship.getLocation(), expected);
}

Ta specyfikacja jest nieco dïuĝsza od poprzednich, ale nie jest skomplikowana. Kod przekazuje polecenia pnlw (czyli w prawo, naprzód, w lewo, wstecz) i oczekuje, ĝe lokalizacja odpowiednio siÚ zmieni. Tak jak wczeĂniej, kod nie sprawdza wyniku koñcowego (czyli nie okreĂla,
czy zmieniïy siÚ wspóïrzÚdne), a jedynie bada, czy uĝywane sÈ prawidïowe wywoïania metod
pomocniczych.

Kod rozwiÈzania
Oto efekt koñcowy:
public void receiveCommands(String commands) {
for (char command : commands.toCharArray()) {
switch(command) {
case 'n':
moveForward();
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break;
case 'w':
moveBackward();
break;
case 'l':
turnLeft();
break;
case 'p':
turnRight();
break;
}
}
}

JeĂli próbowaïeĂ samodzielnie pisaÊ specyfikacje i kod rozwiÈzania oraz staraïeĂ siÚ zachowaÊ
przy tym prostotÚ, w drodze do ostatecznego rozwiÈzania prawdopodobnie kilkakrotnie musiaïeĂ przeprowadziÊ refaktoryzacjÚ. Prostota jest niezwykle istotna, a refaktoryzacja czÚsto jest
korzystnÈ koniecznoĂciÈ. W trakcie refaktoryzacji pamiÚtaj, ĝe kod zawsze musi byÊ zgodny
ze wszystkimi specyfikacjami.
Przeprowadzaj refaktoryzacjÚ tylko wtedy, gdy wszystkie testy koñczÈ siÚ powodzeniem
KorzyĂÊ z tego jest taka, ĝe refaktoryzacjÚ moĝna wtedy przeprowadziÊ bezpiecznie.
JeĂli caïy kod rozwiÈzania, który moĝe zostaÊ zmodyfikowany, jest pokryty testami, a wszystkie testy
koñczÈ siÚ powodzeniem, refaktoryzacja jest stosunkowo bezpieczna. W wiÚkszoĂci sytuacji refaktoryzacja nie wymaga dodawania nowych testów — wystarczÈ drobne zmiany w istniejÈcych testach. Gdy
przeprowadzasz refaktoryzacjÚ, wszystkie testy powinny siÚ koñczyÊ powodzeniem zarówno przed zmodyfikowaniem kodu, jak i po jego zmianie.

Kompletny kod ěródïowy dotyczÈcy tego wymagania znajdziesz w odgaïÚzieniu req04-commands
w repozytorium tdd-java-ch04-ship. Kod ten jest dostÚpny na stronie https://bitbucket.org/
vfarcic/tdd-java-ch04-ship/branch/req04-commands.

Wymaganie nr 5
Ziemia, podobnie jak inne planety, jest kulÈ. Gdy ZiemiÚ przedstawia siÚ na mapie, po dotarciu do jednego krañca naleĝy przeskoczyÊ do drugiego. Na przykïad jeĂli kierujesz siÚ na
wschód i docierasz do najdalszego punktu na Pacyfiku, powinieneĂ przeskoczyÊ do zachodniej czÚĂci mapy i kontynuowaÊ przemieszczanie siÚ w kierunku Ameryki. Ponadto by uproĂciÊ poruszanie siÚ, moĝna zdefiniowaÊ mapÚ jako siatkÚ. SzerokoĂÊ i wysokoĂÊ na siatce naleĝy
wtedy przedstawiÊ za pomocÈ osi X i Y. Tak wiÚc siatka bÚdzie miaïa maksymalnÈ szerokoĂÊ (X)
i wysokoĂÊ (Y).
Dodaj obsïugÚ przeskakiwania od jednej krawÚdzi siatki do innej.
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Specyfikacja
PierwszÈ rzeczÈ, jakÈ trzeba zrobiÊ, jest przekazanie do konstruktora klasy Ship obiektu typu
Planet z maksymalnymi wspóïrzÚdnymi osi X i Y. Na szczÚĂcie Planet to jedna z juĝ gotowych
(i przetestowanych) klas pomocniczych. Teraz wystarczy utworzyÊ obiekt tej klasy i przekazaÊ go
do konstruktora klasy Ship.
public void whenInstantiatedThenPlanetIsStored() {
Point max = new Point(50, 50);
Planet planet = new Planet(max);
ship = new Ship(location, planet);
assertEquals(ship.getPlanet(), planet);
}

W tym kodzie zdefiniowano wymiary planety na 50 × 50 jednostek i przekazano je do obiektu
klasy Planet. NastÚpnie ten obiekt przekazano do konstruktora klasy Ship. Moĝe zauwaĝyïeĂ,
ĝe konstruktor bÚdzie wymagaï teraz dodatkowego argumentu. W obecnej postaci kodu konstruktor przyjmuje tylko obiekt typu Location. Aby napisaÊ kod dla nowej specyfikacji, trzeba
sprawiÊ, by konstruktor pobieraï takĝe obiekt typu Planet.
Jak napiszesz rozwiÈzanie dla nowej specyfikacji, nie naruszajÈc przy tym ĝadnych istniejÈcych
specyfikacji?

Kod rozwiÈzania
Zastosuj podejĂcie „od szczegóïu do ogóïu”. Zgodnie z asercjÈ dostÚpny powinien byÊ getter
dla obiektu planet.
private Planet planet;
public Planet getPlanet() {
return planet;
}

Konstruktor powinien przyjmowaÊ obiekt typu Planet jako drugi argument i przypisywaÊ go
do wczeĂniej dodanej zmiennej planet. Pierwszym pomysïem moĝe byÊ dodanie nowego argumentu do istniejÈcego konstruktora, to jednak prowadzi do naruszenia wielu istniejÈcych
specyfikacji, uĝywajÈcych konstruktora jednoargumentowego. Pozostaje wiÚc tylko jedna moĝliwoĂÊ — napisaÊ drugi konstruktor.
public Ship(Location location) {
this.location = location;
}
public Ship(Location location, Planet planet) {
this.location = location;
this.planet = planet;
}

Uruchom wszystkie specyfikacje i upewnij siÚ, ĝe koñczÈ siÚ powodzeniem.
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Refaktoryzacja
Specyfikacje wymusiïy napisanie drugiego konstruktora, poniewaĝ modyfikacja pierwszego
spowodowaïaby naruszenie istniejÈcych testów. Jednak teraz, gdy stan rozwiÈzania to „zielone”, moĝna przeprowadziÊ refaktoryzacjÚ i pozbyÊ siÚ konstruktora jednoargumentowego.
W klasie specyfikacji znajduje siÚ juĝ uruchamiana przed kaĝdym testem metoda z adnotacjÈ
@beforeTest. Dlatego moĝesz przenieĂÊ prawie caïy kod nowej specyfikacji (oprócz samej asercji)
do tej metody.
public class ShipSpec {
...
private Planet planet;
@BeforeMethod
public void beforeTest() {
Point max = new Point(50, 50);
location = new Location(new Point(21, 13), Direction.NORTH);
planet = new Planet(max);
// ship = new Ship(location);
ship = new Ship(location, planet);
}
public void whenInstantiatedThenPlanetIsStored() {
// Point max = new Point(50, 50);
// Planet planet = new Planet(max);
// ship = new Ship(location, planet);
assertEquals(ship.getPlanet(), planet);
}
}

Ta zmiana pozwoliïa wyeliminowaÊ przypadki uĝycia jednoargumentowego konstruktora klasy
Ship. JeĂli uruchomisz teraz wszystkie specyfikacje, przekonasz siÚ, ĝe zmiana zadziaïaïa.
Teraz gdy jednoargumentowy konstruktor nie jest juĝ uĝywany, moĝna usunÈÊ go takĝe z klasy
z kodem rozwiÈzania.
public class Ship {
...
// public Ship(Location location) {
// this.location = location;
// }
public Ship(Location location, Planet planet) {
this.location = location;
this.planet = planet;
}
...
}
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DziÚki zastosowaniu tego podejĂcia wszystkie specyfikacje caïy czas pozostaïy w stanie „zielone”.
Refaktoryzacja nie spowodowaïa zmiany istniejÈcych funkcji, nic nie zostaïo uszkodzone, a caïa
procedura zostaïa szybko ukoñczona.
Teraz pora przejĂÊ do obsïugi przeskakiwania miÚdzy krawÚdziami mapy.

Specyfikacja
Podobnie jak w innych przykïadach, tak i tu klasy pomocnicze juĝ udostÚpniajÈ wszystkie potrzebne funkcje. Do tej pory uĝywana byïa metoda Location.forward bez argumentów. Aby
dodaÊ obsïugÚ przeskakiwania miÚdzy krawÚdziami, bÚdziesz potrzebowaï przeciÈĝonej wersji
tej metody, Location.forward(Point max), która po dotarciu statku do krañca siatki powoduje
przeniesienie go do odpowiedniej innej krawÚdzi. W poprzedniej specyfikacji zapewniono,
ĝe obiekt typu Planet jest przekazywany do konstruktora klasy Ship i ĝe przyjmuje argument
Point max. Zadanie polega na upewnieniu siÚ, ĝe wartoĂÊ max bÚdzie uwzglÚdniana w trakcie
poruszania siÚ naprzód. Specyfikacja moĝe wyglÈdaÊ tak:
/* Nazwa metody zostaáa skrócona z powodu ograniczenia dáugoĞci wiersza.
Ten test ma sprawdzaü zachowanie statku w sytuacji, gdy
pojawi siĊ polecenie nakazujące wyjĞcie poza prawą granicĊ siatki.
*/
public void overpassEastBoundary() {
location.setDirection(Direction.EAST);
location.getPoint().setX(planet.getMax().getX());
ship.receiveCommands("f");
assertEquals(location.getX(), 1);
}

Kod rozwiÈzania
Do tej pory zapewne zdÈĝyïeĂ siÚ juĝ przyzwyczaiÊ do koncentrowania siÚ na konkretnych
jednostkach i nabraïeĂ zaufania co do tego, ĝe kod napisany wczeĂniej dziaïa zgodnie z oczekiwaniami. Teraz teĝ powinieneĂ pracowaÊ w standardowy sposób. Wystarczy siÚ upewniÊ, ĝe
w wywoïaniu location.forward uĝywana jest maksymalna wartoĂÊ wspóïrzÚdnych.
public boolean moveForward() {
// return location.forward();
return location.forward(planet.getMax());
}

TÚ samÈ specyfikacjÚ i ten sam kod rozwiÈzania naleĝy zastosowaÊ dla przemieszczania siÚ
wstecz. Aby zachowaÊ zwiÚzïoĂÊ, kod dotyczÈcy cofania siÚ pominiÚto w tej ksiÈĝce, znajdziesz
go jednak w kodzie ěródïowym.
Kompletny kod ěródïowy zwiÈzany z tym wymaganiem znajduje siÚ w odgaïÚzieniu req05-wrap
z repozytorium tdd-java-ch04-ship. Kod dostÚpny jest na stronie https://bitbucket.org/vfarcic/
tdd-java-ch04-ship/branch/req05-wrap.
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Rozdziaá 4. • Testy jednostkowe

Wymaganie nr 6
To juĝ prawie koniec — wystarczy uwzglÚdniÊ ostatnie wymaganie.
ChoÊ wiÚksza czÚĂÊ powierzchni Ziemi (okoïo 70%) jest pokryta wodÈ, znajdujÈ siÚ na niej
kontynenty i wyspy, które naleĝy traktowaÊ jak przeszkody dla zdalnie sterowanego statku.
Potrzebny jest sposób na wykrywanie, czy nastÚpny ruch nie spowoduje zderzenia z jednÈ
z przeszkód. Po wykryciu lÈdu ruch naleĝy anulowaÊ, a statek powinien pozostaÊ na obecnej
pozycji i zgïosiÊ napotkanie przeszkody.
Dodaj obsïugÚ wykrywania lÈdu. Wykrywanie powinno siÚ odbywaÊ przed kaĝdym ruchem na nowÈ
pozycjÚ. JeĂli polecenie wymaga wpïyniÚcia na lÈd, statek ma anulowaÊ ruch, pozostaÊ na obecnej pozycji i zgïosiÊ napotkanie przeszkody.

Kod specyfikacji i rozwiÈzania dla tego wymagania jest bardzo podobny do wczeĂniej prezentowanych fragmentów, dlatego moĝesz napisaÊ go samodzielnie.
Oto kilka wskazówek, które mogÈ siÚ okazaÊ przydatne:
Q Klasa Planet ma konstruktor przyjmujÈcy listÚ przeszkód. Kaĝda przeszkoda
to obiekt klasy Point.
Q Metody Location.forward i Location.backward majÈ przeciÈĝone wersje,
przyjmujÈce listÚ przeszkód. Te wersje zwracajÈ wartoĂÊ true, jeĂli ruch jest
moĝliwy, i wartoĂÊ false, jeĝeli statku nie da siÚ przesunÈÊ. Wykorzystaj zwróconÈ

wartoĂÊ logicznÈ do wygenerowania raportu o stanie potrzebnego w metodzie
Ship.receiveCommands.
Q Metoda receiveCommands powinna zwracaÊ ïañcuch znaków ze stanem kaĝdego
polecenia. O moĝe reprezentowaÊ brak problemów, a X moĝe oznaczaÊ brak

moĝliwoĂci ruchu. Sekwencja OOXO oznacza wiÚc: OK, OK, niepowodzenie, OK.
Kompletny kod ěródïowy dla tego wymagania znajdziesz w odgaïÚzieniu req06-obstacles
z repozytorium tdd-java-ch04-ship. Kod jest dostÚpny na stronie https://bitbucket.org/vfarcic/
tdd-java-ch04-ship/branch/req06-obstacles.

Podsumowanie
W tym rozdziale wykorzystano platformÚ TestNG jako platformÚ testowÈ. Nie pojawiïy siÚ tu
istotne róĝnice w porównaniu z platformÈ JUnit, poniewaĝ nie zastosowano ĝadnych zaawansowanych mechanizmów z TestNG (na przykïad dostawców danych, metod fabrycznych i tak
dalej). W przypadku TDD wÈtpliwe jest to, czy takie funkcje w ogóle sÈ potrzebne.
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Odwiedě witrynÚ http://testng.org/, zapoznaj siÚ z jej zawartoĂciÈ i sam zdecyduj, która platforma jest najlepiej dostosowana do Twoich potrzeb.
Gïównym celem tego rozdziaïu byïo pokazanie, w jaki sposób zachowaÊ koncentracjÚ na
opracowywanej jednostce. Od poczÈtku dostÚpne byïy liczne klasy pomocnicze, których wewnÚtrzne mechanizmy starano siÚ ignorowaÊ. W wielu sytuacjach nie powstaïy specyfikacje
sprawdzajÈce poprawnoĂÊ wyniku koñcowego. Zamiast tego sprawdzano, czy wywoïywane sÈ
odpowiednie metody z klas pomocniczych. W praktyce bÚdziesz pracowaï nad projektami razem z innymi czïonkami zespoïu. Dlatego waĝne jest, by nauczyÊ siÚ koncentrowaÊ na swoich
zadaniach i ufaÊ, ĝe inni poprawnie wykonajÈ swojÈ pracÚ. To samo dotyczy korzystania z niezaleĝnych bibliotek. Testowanie wszystkich wewnÚtrznych procesów, wykonywanych w trakcie
wywoïywania takich bibliotek, byïoby zbyt kosztowne. IstniejÈ inne typy testów, w których
moĝna spróbowaÊ uwzglÚdniÊ zewnÚtrzne komponenty. Gdy korzystasz z testów jednostkowych,
powinieneĂ siÚ skupiÊ wyïÈcznie na rozwijanej jednostce.
Teraz gdy juĝ wiesz, jak skutecznie posïugiwaÊ siÚ testami jednostkowymi w TDD, pora przejĂÊ
do innych zalet TDD. Zobaczysz, jakie sÈ lepsze sposoby na projektowanie aplikacji.
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