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Co naleĝy wiedzieÊ
przed rozpoczÚciem
pracy?
Caïkiem nieěle zaczÈïeĂ. PowinieneĂ juĝ zaczynaÊ czuÊ siÚ komfortowo z podstawowymi
koncepcjami programowania sterowanego testami. Znasz juĝ podstawowe zaïoĝenia TDD
i wiesz, jak pisaÊ testy jednostkowe w C# i JavaScripcie.
W tym rozdziale:
Q Omówimy wiÚcej praktyk zwiÈzanych z TDD
Q Przekaĝemy porady, jak uniknÈÊ puïapek czyhajÈcych na nowych praktyków TDD
Q ObjaĂnimy, dlaczego waĝne jest okreĂlenie granic testowania, wyodrÚbniajÈc kod

zewnÚtrzny (wïÈcznie z frameworkiem .NET)
Q Zaczniemy wprowadzaÊ bardziej zaawansowane koncepcje, takie jak szpiegi,

imitacje i faïszywki
Najpierw omówimy problemy, jakie moĝesz napotkaÊ, próbujÈc stworzyÊ testy dla istniejÈcych aplikacji. Mamy nadziejÚ, ĝe pomoĝe Ci to uniknÈÊ tego typu problemów podczas tworzenia od podstaw swojej kolejnej aplikacji.
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Nietestowalny kod
Istnieje wiele oznak pozwalajÈcych przypuszczaÊ, ĝe aplikacja, klasa lub metoda bÚdÈ trudne lub nawet niemoĝliwe do przetestowania. OczywiĂcie istniejÈ sposoby na obejĂcie niektórych z poniĝszych przykïadów, ale z reguïy najlepiej unikaÊ obejĂÊ i programistycznej akrobatyki. Proste rozwiÈzania sÈ zwykle najlepsze, a osoby, które bÚdÈ musiaïy utrzymywaÊ
TwojÈ aplikacjÚ, podziÚkujÈ Ci za trzymanie siÚ prostoty (albo sam sobie za to podziÚkujesz).

Wstrzykiwanie zaleĝnoĂci
Jeĝeli tworzysz instancje zewnÚtrznych zasobów wewnÈtrz konstruktorów lub wewnÈtrz
metod zamiast przekazywaÊ je do nich, bardzo ciÚĝko bÚdzie napisaÊ testy pokrywajÈce te
klasy czy metody. We wspóïczesnych aplikacjach do tworzenia i przekazywania do klas zewnÚtrznych zaleĝnoĂci wykorzystywane sÈ frameworki wstrzykiwania zaleĝnoĂci. Wiele osób
decyduje siÚ na zdefiniowanie interfejsu jako kontraktu dla zaleĝnoĂci, co zapewnia wiÚkszÈ
elastycznoĂÊ na potrzeby testów w ïÈczeniu zewnÚtrznych zasobów.

Elementy statyczne
ByÊ moĝe bÚdziesz musiaï odwoïywaÊ siÚ do zewnÚtrznych statycznych klas i metod. Zamiast
bezpoĂrednio odwoïywaÊ siÚ do nich lepiej uzyskiwaÊ do nich dostÚp przez interfejs. Na przykïad wïaĂciwoĂÊ Now klasy DateTime jest statyczna, co nie pozwala Ci kontrolowaÊ wartoĂci
DateTime uĝywanej przez testowanÈ klasÚ czy metodÚ. To utrudnia weryfikacjÚ przypadków
testowych i zapewnienie poprawnego zachowania siÚ logiki programu.

Singleton
Singletony stanowiÈ esencjÚ wspóïdzielonego stanu. Aby zapewniÊ uruchamianie testu
w izolowanym Ărodowisku, najlepiej ich unikaÊ. Jeĝeli singleton jest wymagany (na przykïad
na potrzeby logowania czy kontekstu danych), wiÚkszoĂÊ frameworków wstrzykiwania zaleĝnoĂci umoĝliwia podmianÚ klasy nie bÚdÈcej singletonem na jednÈ instancjÚ, co w efekcie
daje funkcjonalnoĂÊ i elastycznoĂÊ singletonu. W kodzie produkcyjnym pozwala to kontrolowaÊ
zakres instancji singletonu.

Stan globalny
Od dawna wiadomo, ĝe globalny stan w aplikacji powoduje ogromne zamieszanie w systemie i nieoczekiwane zachowanie, które moĝe byÊ trudne do wykrycia. Zmiana kodu w jednym miejscu moĝe mieÊ daleko idÈce efekty uboczne w innych czÚĂciach systemu. Dla testowalnoĂci oznacza to czÚsto zwiÚkszonÈ trudnoĂÊ w przygotowywaniu testów i wolniejsze
ich wykonywanie.
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WyodrÚbnianie oprogramowania zewnÚtrznego
Wraz z rozbudowÈ aplikacji bÚdziesz prawdopodobnie wprowadzaÊ zaleĝnoĂci zewnÚtrzne.
Z pewnoĂciÈ twórcy tych systemów, aplikacji i bibliotek dokïadnie przetestowali swoje rozwiÈzania. PowinieneĂ skupiÊ siÚ na testowaniu swojego kodu, nie kodu zewnÚtrznego. Twoja
aplikacja powinna byÊ na tyle solidna, aby obsïuĝyÊ warunki brzegowe, i musisz braÊ pod
uwagÚ oczekiwane i nieoczekiwane zachowanie. Szczegóïy kodu zewnÚtrznego naleĝy wyodrÚbniÊ, aby moĝna byïo przetestowaÊ oczekiwane (i nieoczekiwane) zachowanie.
Czym jest kod zewnÚtrzny? Wszystkim, co nie zostaïo napisane przez Ciebie. Wlicza siÚ
w to takĝe .NET Framework. Jednym ze sposobów wyodrÚbnienia kodu zewnÚtrznego sÈ
sobowtóry testowe.

Sobowtóry testowe
Sobowtóry testowe to funkcje i klasy pomocnicze w procesie testowania, pomagajÈce zweryfikowaÊ funkcjÚ lub ominÈÊ zaleĝnoĂÊ, która mogïaby byÊ trudna do przetestowania.
Sobowtóry testowe sÈ uĝywane na wszystkich poziomach do izolowania testowanego kodu.
W wielu przypadkach koniecznoĂÊ posiadania sobowtórów testowych ma decydujÈcy wpïyw
na architekturÚ kodu.
Przykïadem jest obiekt DateTime w C#. System.DateTime jest czÚĂciÈ frameworka .NET
i normalnie nie braïbyĂ pod uwagÚ wyodrÚbniania go z kodu. Instynkt wiÚkszoĂci programistów podpowiada im, aby dodaÊ referencjÚ za pomocÈ polecenia using i bezpoĂrednio odwoïywaÊ siÚ do niego w kodzie.
Test, który nie moĝe zostaÊ powtórzony, jest zïym testem.

CzÚsto trudno przetestowaÊ taki kod. Jeĝeli chcielibyĂmy przetestowaÊ metodÚ uĝywajÈcÈ
wïaĂciwoĂci DateTime.Now, nie bylibyĂmy w stanie zapobiec wykonaniu domyĂlnego zachowania DateTime.Now. DateTime.Now zwraca aktualnÈ datÚ i czas w obiekcie DateTime. Brak
wpïywu na to, jakÈ wartoĂÊ zwraca obiekt, powoduje, ĝe testy bÚdÈ nieprzewidywalne i niepowtarzalne. Test, który nie moĝe byÊ powtórzony, jest zïym testem.
Wielu programistów rozumie potrzebÚ przewidywalnoĂci. ByÊ moĝe sïyszaïeĂ powiedzenie:
„Jeĝeli nie moĝna tego zreprodukowaÊ, nie jest to bïÈd”. To dlatego, ĝe aby zweryfikowaÊ,
czy udaïo nam siÚ poprawiÊ bïÈd, musimy byÊ w stanie zreprodukowaÊ go w sposób przewidywalny. W ten sposób, kiedy kroki prowadzÈce do wystÈpienia bïÚdu juĝ go nie powodujÈ,
moĝemy bezpiecznie stwierdziÊ, ĝe zostaï poprawiony. Przynajmniej dla tej sekwencji kroków.
Testowanie nie róĝni siÚ specjalnie od naprawiania bïÚdów; wykonaÊ naleĝy te same kroki.
Wiemy po prostu dokïadnie, co spowodowaïo bïÈd — kod nie zostaï jeszcze napisany lub
coĂ poszïo nie tak podczas refaktoringu.
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Tworzenie sobowtórów testowych moĝe czasami byÊ mocno angaĝujÈce. Z tego powodu w prawie kaĝdym jÚzyku wspierajÈcym testowanie stworzono frameworki pomagajÈce w ich tworzeniu. Nazywa siÚ je frameworkami lub bibliotekami imitujÈcymi. NajczÚĂciej stosowany
framework w C# to Moq. W JavaScripcie najczÚĂciej pobieranÈ bibliotekÈ imitujÈcÈ jest Sinon.

Frameworki imitujÈce
Frameworki imitujÈce to doskonaïe narzÚdzia pomagajÈce zïagodziÊ nieco trudy testowania
w duĝym projekcie. SÈ szczególnie uĝyteczne podczas prób zbudowania testów dla systemów zastanych. System zastany jest w tym przypadku definiowany jako aplikacja, która nie
posiada testów automatycznych. Definicja ta pochodzi z ksiÈĝki Michaela Feathera pod tytuïem Praca z zastanym kodem.
Musisz zachowaÊ czujnoĂÊ podczas nauki TDD i stosowania frameworków imitujÈcych.
Frameworki imitujÈce stanowiÈ bardzo atrakcyjnÈ alternatywÚ dla szczegóïowego analizowania
Twojego kodu. Moĝliwe jest napisanie kompletnego zestawu testów, które w koñcowym rozrachunku testujÈ tylko framework imitujÈcy.
Wiele z tych frameworków jest pod tym wzglÚdem zbyt potÚĝnych. W C# istniejÈ frameworki imitujÈce, które pozwalajÈ podmieniaÊ kod zewnÚtrzny. WïÈcza siÚ w to DateTime.Now
i kaĝda inna klasa, której nie kontrolujesz. W JavaScripcie nazywa siÚ to maïpim ïataniem
i kaĝdy framework na to pozwala.
Pytasz, co w tym zïego. JednÈ z zalet TDD jest to, ĝe zachÚca do mÈdrych wyborów architektonicznych. Kiedy masz moĝliwoĂÊ nadpisaÊ funkcje zewnÚtrznego kodu, tracisz potrzebÚ wyodrÚbniania na potrzeby testów.
Dlaczego jest to problemem? WyodrÚbnienie kodu zewnÚtrznego jest niezbÚdne, jeĝeli
chcemy, aby kod byï elastyczny i jeĝeli chcemy przestrzegaÊ zasad SOLID.

Zasady SOLID
Zasady SOLID to zestaw koncepcji zgrupowanych przez Roberta C. Martina, zwanego równieĝ wujkiem Bobem. Opisywane sÈ zwykle jako zasady programowania zorientowanego
obiektowo, ale myĂl o nich raczej jak o dobrych wyborach architektonicznych. SOLID skïada siÚ z piÚciu zasad: zasady jednej odpowiedzialnoĂci (ang. Single Responsibility), zasady
otwarte – zamkniÚte (ang. Open/Closed), zasady podstawienia Liskov (ang. Liskov Substitution),
zasady segregacji interfejsów (ang. Interface Segregation) i zasady odwrócenia zaleĝnoĂci
(ang. Dependency Inversion).
Artykuïy przedstawiajÈce zasady SOLID znajdziesz pod adresem http://butunclebob.com/
ArticleS.UncleBob.PrinciplesOfOod.
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Zasada jednej odpowiedzialnoĂci
W artykule wujka Boba zasada jednej odpowiedzialnoĂci jest zdefiniowana nastÚpujÈco:
„Klasa powinna mieÊ tylko jeden powód do zmiany”.
Co to oznacza? To trudna kwestia i moĝna jÈ pojmowaÊ na wiele sposobów. Jeden z nich
mówi, ĝe klasa powinna mieÊ tylko jednego uĝytkownika biznesowego. Inny, ĝe w ramach
aplikacji klasa powinna byÊ wykorzystywana tylko w ograniczonym lub bardzo konkretnym
zakresie. Jeszcze inny, ĝe klasa powinna mieÊ ograniczonÈ funkcjonalnoĂÊ. Wszystkie te sposoby sÈ poprawne, jednak wciÈĝ niewystarczajÈce. Jednym ze sposobów zapewnienia przestrzegania reguïy jednej odpowiedzialnoĂci jest wykorzystanie reguïy nazywanej przez nas
„trzy do piÚciu”.
Jeĝeli na przykïad omawiamy wymagania, to kiedy wymaganie ma trzy do piÚciu kryteriów
akceptacji, najprawdopodobniej jest to liczba wïaĂciwa dla jego poziomu szczegóïowoĂci.
Analogicznie w przypadku metody lub funkcji trzy do piÚciu linii kodu to prawdopodobnie
odpowiedni rozmiar.
Reguïa „trzy do piÚciu” to ogólny sposób okreĂlenia, czy przestrzegasz zasady jednej odpowiedzialnoĂci. Reguïa mówi: „Mniej niĝ trzy to dobrze, pomiÚdzy trzy a piÚÊ jest akceptowalnie, powyĝej piÚciu naleĝy rozwaĝyÊ refaktoryzacjÚ”. Reguïa nie jest moĝe tak elegancka
jak wiele innych praw, zasad czy reguï, ale za to ïatwo jej przestrzegaÊ. Nie powinna jednak
byÊ stosowana tylko w ostatecznoĂci. Staraj siÚ stosowaÊ jÈ do prawie wszystkich etapów
wytwarzania oprogramowania. WidziaïeĂ jÈ juĝ zresztÈ w akcji w tej ksiÈĝce — zostaïa wykorzystana do okreĂlenia zakresu wymagañ w rozdziale 1., „Dlaczego TDD jest waĝne?”, oraz
we wszystkich dotychczasowych przykïadach kodu.
Jeĝeli bÚdziesz korzystaÊ z reguïy „trzy do piÚciu”, mogÚ niemalĝe zagwarantowaÊ, iĝ
bÚdziesz przestrzegaÊ reguïy jednej odpowiedzialnoĂci. DziÚki temu równieĝ Twój kod,
struktura plików i wymagania bÚdÈ niewielkie i ïatwe w utrzymaniu.

Zasada otwarte – zamkniÚte
Zasada otwarte – zamkniÚte mówi: „Encje oprogramowania (klasy, moduïy, funkcje itd.) powinny byÊ otwarte na rozszerzanie, ale zamkniÚte na modyfikacje”. Druga zasada SOLID
zdaje siÚ nie mówiÊ zbyt wiele, ale ma bardzo duĝy wpïyw na strukturÚ kodu.
Jest wiele sposobów, by przestrzegaÊ tej zasady. Ty lub Twój zespóï programistyczny moĝecie wprowadziÊ w ĝycie reguïÚ pozwalajÈcÈ na pisanie wyïÈcznie nowego kodu. Oznacza to,
ĝe ĝadna z istniejÈcych funkcji programu nie moĝe byÊ aktualizowana czy modyfikowana —
moĝliwe jest jedynie zastÈpienie jej nowÈ funkcjÈ. Kiedy dotrzemy w kodzie do miejsca,
gdzie nastÚpuje podziaï na starÈ i nowÈ funkcjÚ, moĝemy dokonaÊ podmiany.
Zasada otwarte – zamkniÚte sprzyja równieĝ ciÈgïej integracji i ciÈgïemu dostarczaniu. Jest
tak dlatego, ĝe jeĝeli Twoja aplikacja nigdy nie zïamie kontraktu z uĝytkownikiem, samÈ sobÈ
czy zewnÚtrznym oprogramowaniem, zawsze moĝna jÈ umieĂciÊ w Ărodowisku produkcyjnym
bez obawy, ĝe pojawiÈ siÚ jakieĂ problemy.
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Zasada podstawienia Liskov
Zasada podstawienia Liskov moĝe byÊ trudna do zrozumienia przy pierwszym podejĂciu,
poniewaĝ jej definicja jest doĂÊ skomplikowana i matematyczna. Barbara Liskov w pracy
Data Abstraction and Hierarchy (https://pdfs.semanticscholar.org/36be/babeb72287ad9490e1
´ebab84e7225ad6a9e5.pdf) opisaïa zasadÚ nastÚpujÈco:
Chodzi nam o osiÈgniÚcie podstawienia podobnego do nastÚpujÈcego: jeĝeli dla kaĝdego obiektu o1 typu S istnieje obiekt o2 typu T taki, ĝe dla wszystkich programów P
zdefiniowanych w ramach warunków T zachowanie P pozostaje niezmienione, kiedy
o1 zostanie zastÈpione przez o2, wtedy S jest podtypem T.
Wujek Bob uproĂciï definicjÚ w nastÚpujÈcy sposób: „Funkcje uĝywajÈce wskaěników lub
referencji do klas bazowych muszÈ byÊ w stanie korzystaÊ z obiektów klas pochodnych, nie
majÈc o nich wiedzy”. PatrzÈc na tÚ zasadÚ, wydaje siÚ, ĝe chodzi tylko o dziedziczenie. Tak
jednak nie jest. Zasada ta oznacza, ĝe obiekt zastÚpujÈcy inny obiekt nie tylko musi implementowaÊ ten sam interfejs lub kontrakt co obiekt oryginalny; musi równieĝ speïniaÊ te same
oczekiwania co oryginaï.
Klasycznym przykïadem pogwaïcenia tej zasady jest uĝycie klasy kwadrat w miejsce klasy prostokÈt. Typowa klasa prostokÈt musi mieÊ wïaĂciwoĂci szerokoĂÊ i wysokoĂÊ. W matematyce
kwadrat jest specyficznym rodzajem prostokÈta. Wiele osób zakïada wiÚc, ĝe stworzenie klasy
kwadrat z szerokoĂciÈ i wysokoĂciÈ byïoby akceptowalnym substytutem dla klasy prostokÈt.
Problem polega na tym, ĝe kwadrat wymaga, aby szerokoĂÊ i wysokoĂÊ byïy identyczne.
Jeĝeli wiÚc zmienisz jednÈ z wïaĂciwoĂci klasy kwadrat, klasa zaktualizuje drugÈ tÈ samÈ wartoĂciÈ. Jest to problem, poniewaĝ aplikacja korzystajÈca z obiektu nie spodziewa siÚ takiego
zachowania. Aplikacja musi wiÚc mieÊ wiedzÚ, ĝe dïugoĂÊ lub wysokoĂÊ moĝe siÚ zmieniÊ
bez ostrzeĝenia.
NiemoĝnoĂÊ speïnienia oczekiwañ aplikacji nazywa siÚ odrzuconym ĝÈdaniem. Odrzucone
ĝÈdanie moĝe powodowaÊ niespójne zachowanie aplikacji i wymaga przynajmniej wiÚkszej
iloĂci kodu do skompensowania niezgodnoĂci.

Zasada segregacji interfejsów
Zasada segregacji interfejsów dotyczy utrzymania niewielkich rozmiarów kontraktów interakcji
klasy. Kontrakty powinny byÊ jednak nie tylko niewielkie, ale teĝ mieÊ jednÈ odpowiedzialnoĂÊ.
Czasami klasa z niewielkim lub majÈcym jednÈ odpowiedzialnoĂÊ kontraktem jest niemoĝliwa do osiÈgniÚcia lub niepoĝÈdana. W takich przypadkach powinna ona implementowaÊ
wiele kontraktów zamiast jednego poïÈczonego. Chcemy mieÊ wiele kontraktów, aby zredukowaÊ liczbÚ daleko siÚgajÈcych zaleĝnoĂci.
IlekroÊ klasa bazowa lub interfejs sÈ modyfikowane, klasy pochodne równieĝ wymagajÈ
zmian. W najlepszym przypadku muszÈ zostaÊ przekompilowane. OgraniczajÈc zakres kontraktu, moĝemy ograniczyÊ wpïyw zmian wprowadzanych w tym kontrakcie i poprawiÊ jakoĂÊ
ogólnej architektury systemu.
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Zasada odwrócenia zaleĝnoĂci
Odwrócenie zaleĝnoĂci jest waĝne z kilku powodów, miÚdzy innymi dlatego, ĝe powoduje
zwiÚkszenie elastycznoĂci kodu, zmniejszenie jego podatnoĂci na bïÚdy i zwiÚkszenie moĝliwoĂci wielokrotnego uĝycia kodu.
Odwrócenie zaleĝnoĂci pomaga w osiÈgniÚciu architektury opartej na wtyczkach. DefiniujÈc
kontrakt interakcji, moduï moĝe okreĂliÊ, jak chce podejmowaÊ interakcje z zaleĝnoĂciami.
W ten sposób zaleĝnoĂci uzaleĝniajÈ siÚ od kontraktu.
Poniewaĝ moduï na najwyĝszym poziomie nie ma zaleĝnoĂci wychodzÈcych, moĝe byÊ
wdraĝany niezaleĝnie. Wdraĝanie produkcyjne czÚĂci aplikacji prawie nigdy siÚ nie zdarza,
ale posiadanie tak niezaleĝnej biblioteki daje ogromnÈ wygodÚ w postaci braku koniecznoĂci
rekompilacji, kiedy zmieniane sÈ zaleĝnoĂci.
Podczas standardowego wytwarzania oprogramowania zaleĝnoĂci zmieniajÈ siÚ znacznie
czÚĂciej niĝ moduïy wysokiego poziomu. Zmiany te powodujÈ koniecznoĂÊ rekompilacji.
Kiedy zaleĝnoĂci w aplikacji spïywajÈ w dóï hierarchii, rekompilacja zaleĝnoĂci uruchamia
równieĝ rekompilacjÚ biblioteki od niej zaleĝnej. W efekcie zmiana klasy pomocniczej w niewielkiej, ale czÚsto wykorzystywanej bibliotece spowoduje rekompilacjÚ caïej aplikacji.
Jeĝeli jednak odwracasz zaleĝnoĂci, tego typu zmiana wywoïa tylko koniecznoĂÊ rekompilacji biblioteki zawierajÈcej tÚ klasÚ pomocniczÈ i biblioteki aplikacji. Nie bÚdzie wymagaïa
rekompilacji wszystkich bibliotek poĂrednich.
To tyle, jeĂli chodzi o zasady SOLID. PamiÚtaj o nich podczas wyboru biblioteki imitujÈcej.
Upewnij siÚ, ĝe biblioteka imitujÈca nie skïoni CiÚ do budowy sztywnego, wraĝliwego i trudnego w utrzymaniu systemu.

Powitanie zaleĝne od czasu
Rozbudujmy nieco klasyczny przykïad „Witaj, Ăwiecie”. Moĝe by tak wyĂwietlaÊ powitanie
uzaleĝnione od pory dnia? Przykïad jest nastÚpujÈcy:
Jako odwiedzajÈcy stronÚ
ChcÚ otrzymaÊ powitanie odpowiednie dla aktualnej pory dnia
Aby móc zaplanowaÊ zgïaszanie moich prelekcji
ZakïadajÈc ĝe jest przed godzinÈ 18
Kiedy ĝÈdane jest powitanie
Wtedy otrzymam powitanie dzienne
ZakïadajÈc ĝe jest po godzinie 18
Kiedy ĝÈdane jest powitanie
Wtedy otrzymam powitanie wieczorne

ByÊ moĝe pomyĂlaïeĂ sobie: „To proste, wystarczy, ĝe szybko sklecÚ metodÚ zwracajÈcÈ odpowiedniÈ wiadomoĂÊ”. OczywiĂcie miaïbyĂ racjÚ. To doĂÊ proste zadanie. MógïbyĂ napisaÊ
coĂ takiego:
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public string GetGreeting()
{
if (DateTime.Now.Hour < 18)
return "Dzieñ dobry";
return "Dobry wieczór";
}

W rozdziale 1., „Dlaczego TDD jest waĝne?”, omawialiĂmy trzy prawa TDD. Pierwsze prawo mówi, ĝe nie wolno napisaÊ ani jednej linii kodu, nie utworzywszy testu koñczÈcego siÚ
niepowodzeniem.

Kruche testy
Moĝesz powiedzieÊ, ĝe przecieĝ to jest tak banalna metoda. A gdybyĂ napotkaï bïÈd? Albo
gdybyĂ chciaï napisaÊ testy dla metody w póěniejszym czasie? MusiaïbyĂ uruchamiaÊ zestaw
testu o odpowiedniej porze dnia, ĝeby sprawdziÊ, czy test przechodzi pomyĂlnie? Czy musiaïbyĂ zmieniaÊ testy w zaleĝnoĂci od pory dnia, o jakiej sÈ uruchamiane?

BïÚdne wyniki pozytywne i bïÚdne wyniki negatywne
GdybyĂmy pozostawili kod zwracajÈcy wiadomoĂÊ w takim stanie, w jakim jest, i napisali
test dla metody, mógïby wyglÈdaÊ tak:
[Fact]
public void GivenEvening_ThenAfternoonMessage()
{
// Arrange
// Act

var message = GetGreeting();
// Assert

Assert.Equal("Dobry wieczór", message);
}

Czy dostrzegasz problem? W samym kodzie testu nie ma ĝadnego bïÚdu. Problem polega na
tym, ĝe kod produkcyjny zwróci innÈ wiadomoĂÊ w zaleĝnoĂci od godziny, w której zostanie
uruchomiony. To oznacza, ĝe jeĝeli uruchomisz test do godziny 18, skoñczy siÚ powodzeniem.
Jeĝeli uruchomisz go póěniej, skoñczy siÚ niepowodzeniem.

WyodrÚbnianie klasy DateTime
Klasa DateTime jest czÚĂciÈ frameworka .NET, a co za tym idzie, powinna zostaÊ wyodrÚbniona z naszego systemu. Zazwyczaj chcemy, aby system byï zaleĝny od interfejsów, pozwalajÈc nam podmieniaÊ implementacje w czasie wykonywania.
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Oto przykïad interfejsu ITimeManager:
public interface ITimeManager
{
DateTime Now { get; }
}

Na potrzeby testów moĝesz zbudowaÊ takÈ implementacjÚ tego interfejsu:
public class TestTimeManager : ITimeManager
{
public Func<DateTime> CurrentTime = () => DateTime.Now;
public void SetDateTime(DateTime now)
{
CurrentTime = () => now;
}
}

public DateTime Now => CurrentTime();

To pozwala nam ustawiÊ wartoĂÊ aktualnego czasu, dziÚki czemu bÚdziemy mogli przekazaÊ
znanÈ wartoĂÊ do metod testowych. Spójrzmy jeszcze raz na testy:
[Theory]
[InlineData(18)]
[InlineData(19)]
[InlineData(20)]
[InlineData(21)]
[InlineData(22)]
[InlineData(23)]
public void GivenAfternoon_ThenAfternoonMessage(int hour)
{
// Arrange

var afternoonTime = new TestTimeManager();
afternoonTime.SetDateTime(new DateTime(2017, 7, 13, hour, 0, 0));
var messageUtility = new MessageUtility(afternoonTime);
// Act

var message = messageUtility.GetGreeting();
// Assert

}

Assert.Equal("Dobry wieczór", message);

[Theory]
[InlineData(0)]
[InlineData(1)]
[InlineData(2)]
[InlineData(3)]
[InlineData(4)]
[InlineData(5)]
[InlineData(6)]
[InlineData(7)]
[InlineData(8)]
[InlineData(9)]
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[InlineData(10)]
[InlineData(11)]
[InlineData(12)]
[InlineData(13)]
[InlineData(14)]
[InlineData(15)]
[InlineData(16)]
[InlineData(17)]
public void GivenMorning_ThenMorningMessage(int hour)
{
// Arrange

var morningTime = new TestTimeManager();
morningTime.SetDateTime(new DateTime(2017, 7, 13, hour, 0, 0));
var messageUtility = new MessageUtility(morningTime);
// Act

var message = messageUtility.GetGreeting();
// Assert

}

Assert.Equal("Dzieñ dobry", message);

Nasz kod produkcyjny wyglÈdaïby tak:
public class MessageUtility
{
private readonly ITimeManager _timeManager;
public MessageUtility(ITimeManager timeManager)
{
_timeManager = timeManager;
}
public string GetMessage()
{
if (_timeManager.Now.Hour < 18)
return "Dzieñ dobry";

}

}

return "Dobry wieczór";

Rodzaje sobowtórów testowych
Jest wiele rodzajów sobowtórów. Rodzaje te moĝna ogólnie pogrupowaÊ jako atrapy, zaĂlepki, szpiegi, imitacje i faïszywki. W dalszej czÚĂci omówimy poszczególne typy i dla kaĝdego
z nich pokaĝemy przykïady w C# i JavaScripcie.

Atrapy
Atrapa (ang. dummy) to najprostsza forma sobowtórów testowych. Atrapa nie ma ĝadnej znaczÈcej funkcjonalnoĂci. Nie oczekujemy, ĝe klasa lub metoda atrapy zostanie wykorzystana
do wyprodukowania wyniku w metodzie testowanej.
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Atrapy sÈ stosowane najczÚĂciej, kiedy testowana klasa ma zaleĝnoĂci, z których tak naprawdÚ
nie korzysta.
Atrapy powstajÈ poprzez stworzenie kopii lub instancji klasy lub metody, nie robiÈc absolutnie
nic w jej ciele. Metody nie zwracajÈce wartoĂci bÚdÈ puste, a metody zwracajÈce wartoĂÊ
bÚdÈ zwracaïy wyjÈtek lub najprostszÈ formÚ typu zwracanego.

Atrapa logowania
Usïuga logowania to doskonaïy przykïad elementu do zastÈpienia atrapÈ. Maïo prawdopodobne
jest (i nie jest polecane), ĝe podczas testowania metody zechcesz równieĝ testowaÊ logowanie.

Przykïad w C#
Oto przykïad klasy DummyLogger w C#. Zauwaĝ, ĝe kiedy wywoïywana jest metoda Log, nic
siÚ nie dzieje:
enum LogLevel
{
None = 0,
Error = 1,
Warning = 2,
Success = 3,
Info = 4
}
interface ILogger
{
void Log(LogLevel type, string message);
}
class DummyLogger: ILogger
{
public void Log(LogLevel type, string message)
{
// Nie rób nic

}
}

Przykïad w JavaScripcie
Oto przykïad klasy DummyLogger w JavaScripcie. Zauwaĝ, ĝe kiedy wywoïywana jest metoda
info, warn, error lub success, nic siÚ nie dzieje:
export class DummyLogger {
info(message) {
}
warn(message) {
}
error(message) {
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}

}

success(message) {
}

ZaĂlepki
ZaĂlepka (ang. stub) to kolejny poziom po atrapach. ZaĂlepka daje zawsze tÚ samÈ odpowiedě, niezaleĝnie od przekazanych do niej parametrów.
ZaĂlepki sÈ wykorzystywane, kiedy chcesz przetestowaÊ róĝne Ăcieĝki wykonania kodu.
Przykïadem moĝe byÊ bïÈd, który musi zostaÊ zwrócony w przypadku speïnienia konkretnych warunków.
ZaĂlepki powstajÈ poprzez stworzenie kopii lub nadpisanie klasy bÈdě metody, która ma
zwracaÊ wartoĂÊ zaĂlepionÈ, i ustawienie jej tak, aby tÚ wartoĂÊ zwracaïa. PamiÚtaj: zaĂlepki
nie przetwarzajÈ parametrów, musisz wiÚc tylko zwróciÊ potrzebnÈ wartoĂÊ.

Przykïad w C#
Oto przykïad klasy StubSpeakerContactServiceError w C#. Zauwaĝ, ĝe po wywoïaniu
MessageSpeaker zwracany jest nowy wyjÈtek, UnableToContactSpeakerException:
class StubSpeakerContactServiceError : ISpeakerContactService
{
public void MessageSpeaker(string message)
{
throw new UnableToContactSpeakerException();
}
}

Przykïad w JavaScripcie
Oto przykïad funkcji stubSpeakerReducer w JavaScripcie. Zauwaĝ, ĝe niezaleĝnie od
akcji przekazywanej do funkcji do tablicy bïÚdów w stanie aplikacji wstawiany jest bïÈd
UNABLE_TO_RETRIEVE_SPEAKERS:
import { SpeakerErrors } from './errors';
import { SpeakerFilters } from './actions';
const initialState = {
speakerFilter: SpeakerActions.SHOW_ALL,
speakers: [],
errors: []
};
export function stubSpeakerReducer(state, action) {
state = state || initialState;
state.speakerFilter = action.filter || SpeakerFilters.SHOW_ALL;
state.errors.push(SpeakerErrors.UNABLE_TO_RETRIEVE_SPEAKERS);
return state;
}
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Szpiegi
Szpieg (ang. spy) to kolejna ewolucja sobowtórów. Szpieg zwraca wartoĂÊ podobnÈ do zaĂlepki, ale z jednÈ bardzo waĝnÈ i pomocnÈ róĝnicÈ: moĝe zwracaÊ informacje powiÈzane
z wywoïaniem funkcji.
Szpiegów najczÚĂciej siÚ uĝywa, kiedy chcesz zweryfikowaÊ, czy funkcja zostaïa wywoïana
z odpowiednimi parametrami. Jest to najbardziej uĝyteczne podczas testowania granic kodu
zewnÚtrznego. Na przykïad istotne jest, czy aplikacja poprawnie konfiguruje poïÈczenie
z bazÈ danych, korzystajÈc z danych dostÚpowych pochodzÈcych z usïugi konfiguracji.
Ponadto w niektórych przypadkach trudno zmierzyÊ efekty uboczne wynikajÈce z uĝycia
testowanej funkcji czy metody. W takich przypadkach moĝesz uĝyÊ szpiega, aby upewniÊ
siÚ, ĝe ta funkcja czy metoda faktycznie jest wywoïywana.
Tworzenia szpiega rozpoczyna siÚ od zaĂlepki, dodajÈc funkcjonalnoĂÊ pozwalajÈcÈ okreĂliÊ,
czy funkcja zostaïa wywoïana lub ile razy zostaïa wywoïana, albo zwracajÈcÈ przekazane do
funkcji parametry.

Przykïad w C#
Oto przykïad klasy SpySpeakerContactService, która pozwala okreĂliÊ, czy i ile razy usïuga
zostaïa uĝyta:
class SpySpeakerContactService : ISpeakerContactService
{
public bool MessageSpeakerHasBeenCalled { get; private set; }
public int MessageSpeakerCallCount { get; private set; }
public void MessageSpeaker(string message)
{
MessageSpeakerHasBeenCalled = true;
MessageSpeakerCallCount++;
}
}

Przykïad w JavaScripcie
Oto przykïad funkcji spySpeakerReducer w JavaScripcie. Funkcja ta pozwala okreĂliÊ, ile razy
zostaïa wywoïana:
import { speakerReducer as original_speakerReducer } from './reducers';
export let callCounter = 0;
export function spySpeakerReducer(state, action) {
callCounter++;
return original_speakerReducer(state,action);
}
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Imitacje
Imitacje (ang. mocks) to w zasadzie programowalne szpiegi. Imitacje sÈ uĝyteczne, kiedy
chcesz wykorzystaÊ tego samego sobowtóra testowego w wielu testach. ZwracajÈ takÈ wartoĂÊ, jakÈ ustawisz. Naleĝy jednak pamiÚtaÊ, ĝe imitacje wciÈĝ nie majÈ w sobie ĝadnej logiki.
ZwracajÈ wartoĂÊ, która zostaïa wyspecyfikowana, i nie sprawdzajÈ przekazywanych do
funkcji parametrów.
Imitacje sÈ uĝywane we wszystkich sytuacjach, w których wykorzystywane sÈ atrapy, zaĂlepki i szpiegi. Imitacje sÈ bardziej rozbudowanymi implementacjami sobowtórów testowych
i z tego powodu nie wszÚdzie ich wykorzystanie moĝe byÊ poĝÈdane. Imitacje sÈ rzadziej
uĝywane w wielu miejscach, poniewaĝ dla kaĝdego testu konieczne jest przygotowanie danych imitacji, podczas gdy atrapa, zaĂlepka czy szpieg majÈ ustalone wartoĂci zwracane i nie
muszÈ byÊ konfigurowane. Przygotowanie zwracanych danych testowych jest czÚsto trudniejsze niĝ stworzenie caïej zaĂlepki lub szpiega.
Imitacje powstajÈ poprzez skopiowanie klasy lub metody i stworzenie wïaĂciwoĂci, która moĝe
byÊ ustawiona jako wartoĂÊ zwracana metody. NastÚpnie wartoĂÊ ta jest zwracana w metodzie imitujÈcej. Po utworzeniu, przed kaĝdym testem, naleĝy ustawiÊ wartoĂÊ imitacji.

Przykïad w C#
Oto przykïad klasy MockDateTimeService w C#. Klasa ta pozwala ustawiÊ datÚ zwracanÈ przez
klasÚ, co pozwoli w sposób niezawodny testowaÊ, jak inne czÚĂci systemu bÚdÈ zachowywaïy
siÚ w kontekĂcie okreĂlonych dat:
class MockDateTimeService
{
public DateTime CurrentDateTime { get; set; } = new DateTime();
public DateTime UTCNow()
{
return CurrentDateTime.ToUniversalTime();
}
}

Przykïad w JavaScripcie
Oto przykïad klasy MockDateTimeService w JavaScripcie. Tak jak w C#, pozwala ona ustawiÊ
datÚ zwracanÈ przez usïugÚ, aby móc sprawdziÊ, jak inne czÚĂci systemu zachowujÈ siÚ
w kontekĂcie zadanej daty:
export class MockDateTimeService {
constructor() {
this.currentDateTime = new Date(2000, 0, 1);
}
now() {
return this.currentDateTime;
}
}
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Faïszywki
Faïszywka (ang. fake) to ostatni i najbardziej rozbudowany rodzaj sobowtórów testowych.
Faïszywka to klasa próbujÈca zachowywaÊ siÚ tak, jakby nie byïa sobowtórem. Chociaĝ faïszywka nie bÚdzie ïÈczyïa siÚ z bazÈ danych, bÚdzie próbowaïa zachowywaÊ siÚ tak, jakby
faktycznie byïa z bazÈ poïÈczona. Faïszywka nie bÚdzie korzystaïa z zegara systemowego, ale
bÚdzie staraïa siÚ jak najlepiej odwzorowaÊ korzystanie z niego.
Faïszywki albo dodajÈ dodatkowe funkcje na potrzeby testowania, albo zapobiegajÈ udziaïowi zewnÚtrznych bibliotek i systemów w testach. WiÚkszoĂÊ aplikacji jest poïÈczonych z jakimĂ ěródïem danych. Moĝe zostaÊ stworzone faïszywe repozytorium korzystajÈce ze swojego wïasnego ěródïa danych w pamiÚci, ale poza tym zachowujÈce siÚ zupeïnie jak normalne
poïÈczenie z bazÈ danych.
Faïszywki sÈ tworzone poprzez wygenerowanie nowej klasy lub metody i zawarcie w niej wystarczajÈcej iloĂci logiki, aby byïa nieodróĝnialna od produkcyjnej klasy lub metody. Jedynym istotnym czynnikiem odróĝniajÈcym jÈ od wersji produkcyjnej jest to, ĝe faïszywka nie
wykonuje poïÈczeñ na zewnÈtrz aplikacji i najprawdopodobniej daje testerowi kontrolÚ nad
zestawem danych.

Przykïad w C#
Oto przykïad klasy FakeRepository i zwiÈzanych z niÈ interfejsów. Jest to faïszywa implementacja generycznego repozytorium:
public interface IRepository<T>
{
T Get(Func<T, bool> predicate);
IQueryable<T> GetAll();
T Save(T item);
IRepository<T> Include(Expression<Func<T, object>> path);
}
public interface IIdentity
{
int Id {get;set;}
}
public class FakeRepository<T> : IRepository<T> where T : IIdentity
{
private int _identityCounter = 0;
public IList<T> DataSet { get; set; } = new List<T>();
public T Get(Func<T, bool> predicate)
{
return GetAll().Where(predicate).FirstOrDefault();
}
public IQueryable<T> GetAll()
{
return DataSet.AsQueryable();
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}
public T Save(T item)
{
return item.Id == default(int) ? Create(item) : Update(item);
}
public IRepository<T> Include(Expression<Func<T, object>> path)
{
// Tutaj nie ma nic do zrobienia, poniewaĝ jest to funkcja na potrzeby EntityFramework
// Uĝywamy Linq to Objects, nie ma wiÚc potrzeby wykorzystania tej funkcji

return this;
}
private T Create(T item)
{
item.Id = ++_identityCounter;
DataSet.Add(item);
return item;
}
private T Update(T item)
{
var found = Get(x => x.Id == item.Id);
if(found == null)
{
throw new KeyNotFoundException($"Element o Id {item.Id} nie zostaï
´znaleziony!");
}
DataSet.Remove(found);
DataSet.Add(item);
return item;
}
}

Przykïad w JavaScripcie
Oto przykïad klasy FakeDataContext w JavaScripcie:
export class FakeDataContext {
_identityCounter = 1;
_dataSet = [];
get DataSet() {
return this._dataSet;
}
set DataSet(value) {
this._dataSet = value;
}
get(predicate) {
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if (typeof(predicate) !== 'function') {
throw new Error('Predykat musi byÊ funkcjÈ');
}
const resultSet = this_dataSet.filter(predicate);
return resultSet.length >= 1 ? {...resultSet[0]} : null;
}
getAll() {
return this._dataSet.map((x) => {
return {...x};
});
}
save(item) {
return item.id ? this.update(item) : this.create(item);
}
update(item) {
if (!this._dataSet.some(x => x.id === item.id)) {
this._dataSet.push({...item});
} else {
let itemIndex = this._dataSet.findIndex(x => x.id === item.id);
this._dataSet[itemIndex] = {...item};
}
return {...item};
}
create(item) {
let newItem = {...item};
newItem.id = this._identityCounter++;
this._dataSet.push({...newItem});
return {...newItem};
}
}

Przykïad wielopoziomowy
WróÊmy teraz do kontrolera API z rozdziaïu 2., „Przygotowanie Ărodowiska testowego w .NET”.
Wpisane w kodzie dane zwracane bezpoĂrednio przez kontroler nie stanowiÈ dobrej podstawy
dla naszej aplikacji. WiÚkszoĂÊ nowoczesnych aplikacji .NET, niezaleĝnie od ich rozmiaru,
budowana jest w jakimĂ wariancie architektury wielopoziomowej. Naleĝy odseparowywaÊ
logikÚ biznesowÈ od prezentacji — w tym przypadku prezentacji poprzez koñcówkÚ API.
Przygotujemy interfejs dla usïugi mówcy, co pozwoli nam wykorzystaÊ wstrzykiwanie zaleĝnoĂci i zapewnienie kontrolerowi konkretnej implementacji usïugi. W kolejnym kroku zweryfikujemy, czy wywoïywana jest odpowiednia metoda nowej usïugi. Aby usunÈÊ z kontrolera
logikÚ biznesowÈ, trzeba przebudowaÊ czÚĂÊ testów.
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Warstwa prezentacji
Na poczÈtek dodajmy nowy test, sprawdzajÈcy, czy kontroler przyjmuje interfejs ISpeakerService:
[Fact]
public void ItAcceptsInterface()
{
// Arrange

ISpeakerService testSpeakerService = new TestSpeakerService();
// Act

var controller = new SpeakerController(testSpeakerService);
// Assert

Assert.NotNull(controller);
}

Czas teraz sprawiÊ, aby test koñczyï siÚ powodzeniem. SpeakerController musi przyjmowaÊ
interfejs ISpeakerService, musimy wiÚc dodaÊ pole i konstruktor w klasie kontrolera:
public SpeakerController(ISpeakerService speakerService)
{
}

Projekt nie powinien siÚ teraz kompilowaÊ. Jest tak dlatego, ĝe w poprzednim przykïadzie
z rozdziaïu 2., „Przygotowanie Ărodowiska testowego w .NET”, definiujemy instancjÚ kontrolera w konstruktorze klasy testowej. Zmodyfikuj konstruktor i dodaj tworzenie instancji
TestSpeakerService, która implementuje interfejs ISpeakerService, a nastÚpnie przekaĝ jÈ
do SpeakerController. KlasÚ TestSpeakerService moĝesz zdefiniowaÊ wewnÈtrz klasy testów.
public SpeakerControllerSearchTests()
{
var testSpeakerService = new TestSpeakerService();
_controller = new SpeakerController(testSpeakerService);
}

Teraz naleĝy siÚ upewniÊ, czy metoda Serach klasy SpeakerService jest wywoïywana wewnÈtrz kontrolera. Ale jak to zrobiÊ? Jednym ze sposobów jest wykorzystanie frameworka
imitujÈcego o nazwie Moq.

Moq
Aby dodaÊ Moq do projektu testowego, kliknij prawym przyciskiem na projekcie testowym
i wybierz ZarzÈdzaj pakietami NuGet…. Odnajdě Moq i wybierz instalacjÚ najnowszej stabilnej wersji. Nie bÚdziemy siÚ zbytnio zagïÚbiaÊ w tematykÚ Moqa, ale pokaĝemy, w jaki
sposób frameworki imitujÈce pomagajÈ w przygotowaniu testów moĝliwoĂci aplikacji.
Dodaj test sprawdzajÈcy, czy metoda Search klasy SpeakerService zostaïa wywoïana raz wewnÈtrz akcji Search kontrolera:
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[Fact]
public void ItCallsSearchServiceOnce()
{
// Arrange
// Act

_controller.Search("jan");
// Assert

_speakerServiceMock.Verify(mock => mock.Search(It.IsAny<string>()),
Times.Once());
}

Aby test zaczÈï przechodziÊ pomyĂlnie, musisz wykonaÊ jeszcze trochÚ konfiguracji w konstruktorze klasy testowej:
private readonly SpeakerController _controller;
private static Mock<ISpeakerService> _speakerServiceMock;
public SpeakerControllerSearchTests()
{
var speaker = new Speaker
{
Name = "test"
};
// Zdefiniowanie imitacji

_speakerServiceMock = new Mock<ISpeakerService>();
// Kiedy search zostanie wywoïane, zwróÊ listÚ mówców zawierajÈcÈ mówcÚ

_speakerServiceMock.Setup(x => x.Search(It.IsAny<string>()))
.Returns(() => new List<Speaker> { speaker });
// Przekaĝ obiekt jako ISpeakerService

}

_controller = new SpeakerController(_speakerServiceMock.Object);

Koniecznie zmodyfikuj interfejs, aby aplikacja kompilowaïa siÚ poprawnie:
public interface ISpeakerService
{
IEnumerable<Speaker> Search(string searchString);
}

Teraz spraw, aby testy przechodziïy, wywoïujÈc metodÚ Search klasy SpeakerService w metodzie Search kontrolera. Jeĝeli jeszcze tego nie zrobiïeĂ, stwórz pole _speakerService, do
którego w konstruktorze jest przypisywany parametr speakerService:
private readonly ISpeakerService _speakerService;
public SpeakerController(ISpeakerService speakerService)
{
_speakerService = speakerService;
}
[Route("search")]
public IActionResult Search(string searchString)
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{

var hardCodedSpeakers = new List<Speaker>
{
new Speaker{Name = "Jan"},
new Speaker{Name = "Janusz"},
new Speaker{Name = "Janina"},
new Speaker{Name = "Bartosz"},
};
_speakerService.Search("foo");
var speakers = hardCodedSpeakers.Where(x =>
x.Name.StartsWith(searchString,
StringComparison.OrdinalIgnoreCase)).ToList();

}

return Ok(speakers);

NastÚpnie dodajmy test sprawdzajÈcy, czy searchString przekazany do metody Search kontrolera to searchString przekazywany do metody Search klasy SpeakerService:
[Fact]
public void GivenSearchStringThenSpeakerServiceSearchCalledWithString()
{
// Arrange

var searchString = "jan";
// Act

_controller.Search(searchString);
// Assert

}

_speakerServiceMock.Verify(mock => mock.Search(searchString),
Times.Once());

Aby test przechodziï, przekaĝ searchString do metody Search klasy obiektu z pola
_speakerService :
_speakerService.Search(searchString);

Teraz musimy zapewniÊ, aby wyniki metody Search klasy SpeakerService byïy poprawnie
zwracane z akcji:
[Fact]
public void GivenSpeakerServiceThenResultsReturned()
{
// Arrange

var searchString = "jan";
// Act

var result = _controller.Search(searchString) as OkObjectResult;
// Assert

}

Assert.NotNull(result);
var speakers = ((IEnumerable<Speaker>)result.Value).ToList();
Assert.Equal(_speakers, speakers);
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PamiÚtaj, ĝe wyniki zwracane przez metodÚ Search klasy SpeakerService sÈ definiowane
przez imitacjÚ. Musisz wyekstrahowaÊ pole, aby móc przetestowaÊ, czy rezultaty zwracane
przez akcje sÈ takie same jak te zdefiniowane przez imitacjÚ:
private readonly SpeakerController _controller;
private static Mock<ISpeakerService> _speakerServiceMock;
private readonly List<Speaker> _speakers;
public SpeakerControllerSearchTests()
{
_speakers = new List<Speaker> { new Speaker
{
Name = "test"
} };
_speakerServiceMock = new Mock<ISpeakerService>();
_speakerServiceMock.Setup(x => x.Search(It.IsAny<string>()))
.Returns(() => _speakers);
_controller = new SpeakerController(_speakerServiceMock.Object);
}

WciÈĝ mamy problem z danymi wpisanymi w kodzie. Nie zapomnij usunÈÊ niepotrzebnego
kodu podczas pracy nad testami. PamiÚtaj: czerwony, zielony, refaktoryzacja. Dotyczy to
w takim samym stopniu testów co kodu produkcyjnego.
Po usuniÚciu danych z kodu moĝesz napotkaÊ testy koñczÈce siÚ wynikiem negatywnym.
Na razie pomiñ te testy, poniewaĝ tÚ logikÚ bÚdziemy przenosiÊ do innej czÚĂci aplikacji.
Czas teraz stworzyÊ usïugÚ SpeakerService:
xUnit
[Fact(Skip="Powód pominiÚcia")]
MSTest
[Skip]

Warstwa biznesowa
Zastanówmy siÚ nad efektywnym organizowaniem testów. Nawigowanie po rozwiÈzaniu moĝe
stawaÊ siÚ coraz trudniejsze wraz z rozrostem aplikacji i liczby plików z testami. Jednym z rozwiÈzañ jest tworzenie osobnych folderów dla kaĝdej testowanej klasy i osobnych plików dla
kaĝdej publicznej metody w ramach danej klasy. Mogïoby to wyglÈdaÊ tak:
SpeakerService -> Search

Nie musisz zabieraÊ siÚ za to teraz, ale nie zaszkodzi mieÊ planu na przyszïoĂÊ. Aplikacje
rozrastajÈ siÚ doĂÊ szybko i zanim siÚ obejrzysz, bÚdziesz mieÊ w swoim rozwiÈzaniu trzynaĂcie projektów. Na tÚ chwilÚ moĝesz zdecydowaÊ siÚ stworzyÊ projekt Services z folderem
ServicesTest, aby oddzieliÊ warstwÚ biznesowÈ i zwiÈzane z niÈ testy od warstwy prezentacji
i testów z niÈ zwiÈzanych. Zostawimy to jako Êwiczenie dla Czytelnika.
Stwórzmy teraz klasÚ SpeakerService — tutaj bÚdziesz tworzyÊ wszystkie metody testowe
dla metody Search klasy SpeakerService:
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[Fact]
public void ItExists()
{
var speakerService = new SpeakerService();
}

Kiedy sprawisz, ĝe test zacznie przechodziÊ, stwórz kilka testów, które potwierdzÈ, iĝ metoda
Search istnieje i zwraca kolekcjÚ mówców:
[Fact]
public void ItHasSearchMethod()
{
var speakerService = new SpeakerService();
speakerService.Search("test");
}

NastÚpnie sprawdě, czy SpeakerService implementuje interfejs ISpeakerService:
[Fact]
public void ItImplementsISpeakerService()
{
var speakerService = new SpeakerService();
Assert.True(speakerService is ISpeakerService);
}

Klasa SpeakerService powinna teraz wyglÈdaÊ podobnie jak tu:
public class SpeakerService : ISpeakerService
{
public IEnumerable<Speaker> Search(string searchString)
{
return new List<Speaker>();
}
}

PamiÚtaj: posuwaj siÚ do przodu powoli i metodycznie. Nie wolno Ci napisaÊ ani jednej linii
kodu produkcyjnego, dopóki nie napiszesz dziaïajÈcego testu. Nie wolno Ci teĝ napisaÊ wiÚcej
kodu produkcyjnego niĝ to konieczne do pomyĂlnego przechodzenia testu.
Zacznij teraz przenosiÊ pominiÚte testy z pliku z testami kontrolera do pliku z testami usïugi
wyszukiwania mówców. Zacznij od GivenExactMatchThenOneSpeakerInCollection:
[Fact]
public void GivenExactMatchThenOneSpeakerInCollection()
{
// Arrange
// Act

var result = _speakerService.Search("Janusz");
// Assert

var speakers = result.ToList();
Assert.Equal(1, speakers.Count);
Assert.Equal("Janusz", speakers[0].Name);
}
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Spraw, aby test koñczyï siÚ sukcesem, i przejdě do GivenCaseInsensitveMatchThenSpeaker
´InCollection:
[Theory]
[InlineData("Janusz")]
[InlineData("janusz")]
[InlineData("JaNuSz")]
public void GivenCaseInsensitveMatchThenSpeakerInCollection(string searchString)
{
// Arrange
// Act

var result = _speakerService.Search(searchString);
// Assert

}

var speakers = result.ToList();
Assert.Equal(1, speakers.Count);
Assert.Equal("Janusz", speakers[0].Name);

I w koñcu GivenNoMatchThenEmptyCollection i Given3MatchThenCollectionWith3Speakers:
[Fact]
public void GivenNoMatchThenEmptyCollection()
{
// Arrange
// Act

var result = _speakerService.Search("ZZZ");
// Assert

}

var speakers = result.ToList();
Assert.Equal(0, speakers.Count);

[Fact]
public void Given3MatchThenCollectionWith3Speakers()
{
// Arrange
// Act

var result = _speakerService.Search("jan");
// Assert

}

var speakers = result.ToList();
Assert.Equal(3, speakers.Count);
Assert.True(speakers.Any(s => s.Name == "Jan"));
Assert.True(speakers.Any(s => s.Name == "Janusz"));
Assert.True(speakers.Any(s => s.Name == "Janina"));

Wraz z nabieraniem doĂwiadczenia bÚdziesz siÚ czuÊ coraz bardziej komfortowo. Przydatne
moĝe wtedy byÊ listowanie testów, które chciaïbyĂ zaimplementowaÊ. Moĝe to byÊ po prostu zapisanie ich na kartce papieru lub stworzenie pomijanych bÈdě ignorowanych zaĂlepek
testów w IDE.
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Jeĝeli wszystko zrobiïeĂ poprawnie, powinieneĂ mieÊ coĂ podobnego jak tutaj:
public class SpeakerService : ISpeakerService
{
public IEnumerable<Speaker> Search(string searchString)
{
var hardCodedSpeakers = new List<Speaker>
{
new Speaker{Name = "Jan"},
new Speaker{Name = "Janusz"},
new Speaker{Name = "Janina"},
new Speaker{Name = "Bartosz"},
};
var speakers = hardCodedSpeakers.Where(x =>
x.Name.StartsWith(searchString,
StringComparison.OrdinalIgnoreCase)).ToList();
return speakers;
}
}

PrzesunÚliĂmy teraz zapisane w kodzie dane z kontrolera do warstwy biznesowej w SpeakerService. Moĝe Ci siÚ wydawaÊ, ĝe duĝo wysiïku wïoĝyliĂmy tylko po to, ĝeby problem przesunÈÊ w inne miejsce. Jest to w pewnym stopniu prawda, ale daje nam to lepszÈ pozycjÚ
wyjĂciowÈ do dalszej pracy. Logika zostaïa przeniesiona do klasy, która moĝe byÊ uĝywana
takĝe w innych miejscach systemu i potencjalnie przez nowe interfejsy (pomyĂl o aplikacjach
natywnych i mobilnych), które nie miaïyby dostÚpu do naszego pierwotnego kontrolera.
PracÚ z tym przykïadem bÚdziemy kontynuowaÊ w dalszych rozdziaïach. W koñcu uda nam
siÚ pozbyÊ danych z kodu i zaimplementowaÊ warstwÚ dostÚpu do danych z wykorzystaniem
Entity Framework. To wszystko moĝna osiÈgnÈÊ, korzystajÈc z TDD.

Podsumowanie
W tym rozdziale omówiliĂmy puïapki przeszkadzajÈce w pracy z TDD, takie jak zaleĝnoĂÊ
od zewnÚtrznych bibliotek, bezpoĂrednie tworzenie instancji klas i wraĝliwe testy. OmówiliĂmy równieĝ sposoby na unikniÚcie lub ominiÚcie tych problemów. WprowadziliĂmy pojÚcie
zasad SOLID. PrzedstawiliĂmy teĝ róĝne typy sobowtórów testowych i wyjaĂniliĂmy, kiedy
warto korzystaÊ z poszczególnych typów. Na koniec spróbowaliĂmy zbudowaÊ aplikacjÚ
wielowarstwowÈ i jÈ przetestowaÊ.
W rozdziale 5., „Tabula rasa — podejĂcie do aplikacji na sposób TDD”, omówimy, jak zaczÈÊ
budowanie aplikacji z uwzglÚdnieniem podejĂcia TDD, jak zamieniÊ teoriÚ w praktykÚ i jak
najlepiej rozwijaÊ aplikacjÚ poprzez testy.
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