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Przygotowa¢ aplikacj¦ w C# pozwalaj¡c¡ na przetestowanie prostej implementacji drzewa binarnego. W MS Visual Studio.NET 2017 (jak równie» w wersjach
wcze±niejszych od 2008) jest dost¦pna mo»liwo±¢ napisania i uruchomienia testów
jednostkowych dla swojego programu. eby przygotowa¢ testy jednostkowe (ang.
unit tests) nale»y po uruchomieniu VS.NET wybra¢ Create->New Project->Visual
C#->Test->Unit Test Project (zwróci¢ uwag¦, »eby lokalizacja byªa zaufana, bo
inaczej mo»e by¢ problem z uruchamianiem testów). W przykªadzie korzystamy
z domy±lnie dostepnego narzedzia od Microsoftu, ale w praktyce polecam xUnit
(mo»liwe, »e b¦dzie konieczna instalacja np. przy pomocy narz¦dzia NuGet). W
pliku UnitTest1.cs znajduj¡ si¦ przykªadowe testy jednostkowe, dla naszych potrzeb najwa»niejsze s¡ dwa atrybuty:
[ TestClass ]
[ TestMethod ]

oraz metoda z klasy Assert:
Assert . AreEqual ( expected , actual ) ;

inna, bogatsza wersja pozwalaj¡c¡ na podanie delty i wy±wietlanego komunikatu:
public static void AreEqual ( double expected , double
actual , double delta , string message ) ;

Pierwszy z atrybutów mówi o tym, »e to jest klasa testuj¡ca, przy pomocy
kolejnego oznacza si¦ metod¦ testow¡. Przy wykorzystaniu tych dwóch atrybutów,
klasy Assert i testów z wcze±niejszych zaj¦¢ nale»y przygotowa¢ zestaw testów.
Nast¦pnie nale»y przygotowany zestaw odpali¢ (prawy przycisk myszy->Run test).
Czasami wykorzystywanym (praktyka pokazuje, »e cz¦±ciej polecanym ni» wykorzystywanym) podej±ciem do tworzenia oprogramowania jest TDD (Test Driven
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Development), którego istotnym elementem jest podej±cie Red->Green->Refactor.
Polega ona na tym, »e najpierw piszemy testy (na pocz¡tku jeden, góra dwa), testy
si¦ nawet nie kompiluj¡ poprawnie, wi¦c mamy Fail testów (faza Red), nast¦pnie
uzyskujemy wynik jak najprostszym sposobem (na pocz¡tku nawet lekko oszukuj¡c), dopisujemy kolejne testy, które na pocz¡tku co prawda ju» si¦ powinny kompilowa¢, ale wyniki testowanej klasy powinny (mog¡, w przypadku prostych klas
nie musz¡) by¢ inne od oczekiwanych (prawidªowych wyników). Po doprowadzeniu
do sytuacji, »e wszystkie testy si¦ wykonuj¡ poprawnie (faza Green), przeprowadza
si¦ refaktoryzacje (refaktoring, ang. refactoring) czyli ulepszenie kodu bez zmiany jego dziaªania. Dzi¦ki dziaªaj¡cym testom, mo»liwe jest wykonywanie zmian w
kodzie bez obaw, »e zepsuje si¦ dziaªaj¡c¡ wcze±niej funkcjonalno±¢.
Dla zainteresowanych tematem kilka linków do poczytania:
https://martinfowler.com/books/refactoring.html
http://davesquared.net/2009/01/introduction-to-solid-principles-of-oo.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Occam%27s_razor
https://en.wikipedia.org/wiki/SOLID
http://butunclebob.com/ArticleS.UncleBob.PrinciplesOfOod
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