
Лабораторна робота № 8 
(4 години) 

Тема: Розробка систем шляхом тестування (TDD) 
Мета: Здобути навички розробки програмних систем на основі тестування 

Питання до вивчення 
1. Модульне тестування (Unit Testing). 
2. Розробка шляхом тестування (Test-Driven Development). 
3. Каркаси (frameworks) для розробки на основі тестування. 

Теоретичні відомості 
Тестування – це процес виконання програми з метою пошуку помилок. Під час тесту-

вання встановлюють відповідність програми заданим вимогам якості, виявляють порушення 
функціонування та відмови, знаходять і усувають помилки. Тестування може охоплювати 
різні частини системи, тому розрізняють модульне тестування, тестування компонентів, інте-
граційне тестування та системне тестування. 

Модульні тести – автоматизовані фрагменти коду, які викликають тестовані функції 
або методи класів і перевіряють певні припущення про їх логічну поведінку. Основна мета 
модульного тестування – ізолювати найменшу частину тестованого коду і визначити, чи він 
веде себе саме так як очікувалося. Модульні тести дозволяють тестувати окремі (ізольовані) 
фрагменти коду. 

Тестовий випадок (Test Case) – сукупність умов і послідовність кроків, які дають мож-
ливість перевірити припущення відносно властивостей і поведінки тестованого коду. Тестові 
випадки будуються за схемою: передумови > тестові дії > очікуваний результат > тестовий 
результат. Результат тесту представляється у двійковому вигляді (пройшов, не пройшов). 

У загальному випадку опис тестового випадку включає: унікальну назву (ідентифіка-
тор), призначення (що перевіряється), передумови (я чого починається), дії (що треба зроби-
ти), очікувані результати, результат тесту. 

Тестовий набір (Test Suite) – сукупність тестових випадків, призначених для тестуван-
ня одного програмного модуля. 

В рамках екстремального програмування XP (Extreme Programming) використовують 
розробку шляхом тестування TDD (Test-Driven Development або Test-First Development). В 
основу підходу TDD покладено модульне тестування, причому код тестів пишеться раніше, 
ніж тестований код. Тестовий код пишеться для всіх сценаріїв використання модулів систе-
ми. Коли пишуть тестовий код, припускають, що тестований код вже готовий. На перше міс-
це виходить інтерфейс (зовнішня поведінка) тестованого фрагменту коду. Внутрішня будова 
коду підпорядковується очікуваній поведінці. Таким чином, тест визначає, яким повинен бу-
ти майбутній код. 

Розробка шляхом тестування здійснюється за формулою Red – Green – Refactor. Алго-
ритм розробки наступний:  

1) складається список тестів для тестованого модуля (Test List);  
2) пишеться код першого тесту, компіляція якого буде неуспішною – тестований код 

ще не написаний;  
3) пишеться мінімум коду, достатній для успішної компіляції – код компілюється, але 

тест не проходить (RED);  
4) пишеться мінімум коду для проходження тесту (GREEN);  
5) проводиться рефакторинг (реорганізація і упорядкування) коду – забезпечується яс-

ність і структурованість коду, усувається дублювання (Refactor). 
Далі переходять до наступного тесту.  
Особливістю TDD є те, що процес розробки здійснюється мінімально можливими кро-

ками, тому легко знаходити і виявляти помилки.  



Ручна розробка і застосування тестів має такі ж недоліки як і розробка програмного ко-
ду. Потрібні засоби, які полегшують і стандартизують створення і застосування тестів. Для 
цього використовують каркаси тестування (Testing Framework). 

Фреймворк – це основа (каркас) для побудови власних програмних додатків. Розробни-
ки впроваджують фреймворки в свої власні додатки, розширюючи і доповнюючи їх базову 
функціональність.  

Стандартом де-факто у модульному тестуванні став каркас JUnit, який розробили Кент 
Бек і Ерік Гамма. На основі нього з’явилося понад сотню різних каркасів для різних мов про-
грамування, які зараз об’єднуються спільною назвою xUnit (NUnit, CppUnit, CppUnitLite, 
QtTest, WinUnit, HUnit, JSUnit та ін.). 

Фреймворки тестування являють собою набір модулів (бібліотеку), призначений для 
створення і запуску тестів та аналізу їх результатів. При цьому вони легко інтегруються з 
модулями проекту шляхом наслідування базових класів. Для полегшення зв’язку тестових 
класів з класами власних модулів використовують макроси, які генерують необхідні класи 
перед компіляцією проекту. Від програміста вимагається лише вказати назву тестованого 
класу та назву тестового випадку. 

Створення тестів не викликає особливих труднощів. Спочатку потрібно проаналізувати 
сценарії використання того чи іншого модуля і чітко описати (усвідомити) його інтерфейс та 
поведінку з точки зору зовнішніх модулів. На основі аналізу складають список тестів (Test 
List), які повинні детально проаналізувати функціональність модуля. 

Модульні тести використовують тестування на основі білої скриньки. Програмний тест 
повинен включати подачу вхідного набору даних та певних дій (викликів функцій) з метою 
спричинити виконання певної ланки внутрішнього коду модуля. Вихідні результати (зовніш-
ня реакція) модуля оцінюються за допомогою макросів перевірки тверджень (assert-функцій). 

Для прикладу, фреймворк EasyUnit використовує макроси: 
ASSERT_TRUE(condition) – підтверджує, що умова виконується, якщо не виконується, 

генерується відмова; 
ASSERT_TRUE_M(condition, message) – підтверджує, що умова виконується, якщо не 

виконується, генерується відмова і виводиться повідомлення message; 
ASSERT_EQUALS(expected, actual) – підтверджує рівність двох параметрів, інакше ге-

нерується відмова; 
ASSERT_EQUALS_M(expected, actual, message) – підтверджує рівність двох парамет-

рів, інакше генерується відмова і виводиться повідомлення message; 
ASSERT_EQUALS_DELTA(expected, actual, delta) – підтверджує рівність двох параме-

трів з точністю до delta, інакше генерується відмова; 
ASSERT_EQUALS_DELTA_M(expected, actual, delta, message) – підтверджує рівність 

двох параметрів з точністю до delta, інакше генерується відмова і виводиться 
повідомлення message; 

FAIL() – спричиняє відмову тесту; 
FAIL_M(text) – спричиняє відмову тесту і виводить повідомлення text. 
В модульному тестуванні часто використовується поняття фіксованого тестового кон-

тексту (test fixture, test context) – фіксований стан тестованого модуля, який використовується 
як стартова точка для запуску тестів у модульному тестуванні. Його мета – створити визна-
чене стартове оточення, в якому тести стабільно запускаються і дають повторюваний резуль-
тат. Цим терміном позначають також дії, які переводять модуль в заданий стан. Програмно 
реалізується методами SetUp(), який виконується перед тестом та TearDown(), який викону-
ється після завершення тесту. 

 
 
 
  



Завдання до виконання 
1. Скачати і встановити фреймворк тестування EasyUnit. 
2. Проаналізувати функціональність класу Stack навчального завдання. 
3. Скласти список тестів для перевірки функціональності класу Stack. 
4. Розробити програмний код класу Stack, використовуючи технологію TDD. 

  
Контрольні питання  

1. Що таке тестування програмного коду? 
2. Яка мета модульного тестування? 
3. Охарактеризуйте тестовий випадок. 
4. Як ви розумієте термін тестовий набір? 
5. У чому полягає підхід «розробка шляхом тестування»? 
6. Які основні кроки включає TDD? 
7. Як ви розумієте вислів «код слідує за тестом»? 
8. Що таке каркас тестування? 
9. Які ви знаєте каркаси тестування сімейства xUnit? 
10. Яким чином оцінюється результат тестування в обраному вами каркасі тестування? 
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