
Testy behawioralne 

Nauczyłeś się pisać testy jednostkowe w celu testowania małych fragmentów kodu w odizolowany 

sposób. Chociaż jest to koniecznością, nie wystarczy sama upewnić się, że aplikacja działa tak, jak 

powinna. Zakres testu może być tak mały, że mimo testowanego algorytmu ma to sens , nie byłoby 

tym, co firma poprosiła. Powstały testy akceptacyjne, aby dodać ten poziom bezpieczeństwa po stronie 

biznesowej, uzupełniając już istniejące testy jednostkowe. W ten sam sposób BDD wywodzi się z TDD 

w celu napisania kodu opartego na tych testach akceptacyjnych w celu zaangażowania biznesu i 

menedżerów w proces rozwoju. Ponieważ PHP jest jednym z ulubionych języków twórców stron 

internetowych, naturalne jest znalezienie potężnych narzędzi do implementacji BDD w twoich 

projektach. Będziesz pozytywnie zaskoczony tym, co możesz zrobić z Behat i Mink, dwoma 

najpopularniejszymi obecnie frameworkami BDD.  

Rozwój oparty na zachowaniach 

Udostępniliśmy już różne narzędzia, których możemy użyć, aby nasze aplikacje były wolne od błędów, 

takie jak automatyczne testy. Opisaliśmy, czym są testy jednostkowe i jak mogą pomóc nam osiągnąć 

nasze cele, ale to zdecydowanie za mało. W tej sekcji opiszemy proces tworzenia aplikacji w świecie 

rzeczywistym, w jaki sposób testy jednostkowe nie są wystarczające oraz jakie inne techniki możemy 

uwzględnić w tym cyklu życia, aby odnieść sukces w naszym zadaniu - w tym przypadku testy 

behawioralne. 

Wprowadzenie ciągłej integracji 

Istnieje ogromna różnica między samodzielnym tworzeniem małej aplikacji internetowej a byciem 

częścią dużego zespołu programistów, menedżerów, marketingowców itd., który działa wokół tej 

samej dużej aplikacji internetowej. Praca z aplikacją używaną przez tysiące lub miliony użytkowników 

wiąże się z wyraźnym ryzykiem: jeśli coś zepsujesz, będzie ogromna liczba niezadowolonych 

użytkowników, co może przełożyć się na spadek sprzedaży, zerwanie współpracy i tak dalej. Na 

podstawie tego scenariusza możesz sobie wyobrazić, że ludzie będą się bać, gdy będą musieli coś 

zmienić w produkcji. Przedtem upewnią się, że wszystko działa idealnie. Z tego powodu zawsze wokół 

wszystkich zmian wpływających na aplikację internetową podczas produkcji występuje ciężki proces, 

w tym mnóstwo testów wszelkiego rodzaju. Niektórzy uważają, że zmniejszając liczbę wdrożeń do 

produkcji, mogą zmniejszyć ryzyko awarii, co powoduje, że co kilka miesięcy pojawiają się nowe wersje 

z niezliczoną liczbą zmian. Teraz wyobraź sobie, że wypuszczasz wynik dwóch lub trzech miesięcy zmian 

kodu naraz i coś w tajemniczy sposób zawodzi w produkcji: czy wiesz, od czego zacząć szukać przyczyny 

problemu? Co jeśli twój zespół jest wystarczająco dobry, aby robić idealne wydania, ale efekt końcowy 

nie jest tym, czego potrzebuje rynek? Może się  skończyć zmarnowaniem miesięcy pracy! Chociaż 

istnieją różne podejścia i nie wszystkie firmy je stosują, spróbujmy opisać jedno z najbardziej znanych 

z ostatnich kilku lat: ciągłą integrację (CI). Chodzi o to, aby od czasu do czasu integrować małe prace, a 

nie duże. Oczywiście zwolnienie jest nadal ograniczeniem w twoim systemie, co oznacza, że zajmuje 

dużo czasu i zasobów. CI stara się maksymalnie zautomatyzować ten proces, zmniejszając czas i zasoby, 

które trzeba zainwestować. Takie podejście ma ogromne zalety, które są następujące: 

• Wydanie nie trwa wiecznie i nie ma powodu aby  zespół skupił się na wydaniu, ponieważ odbywa się 

to automatycznie. 

• Możesz wprowadzać zmiany jeden po drugim, gdy tylko się pojawią. Jeśli coś zawiedzie, wiesz 

dokładnie, co było zmianą i od czego zacząć szukać błędu. W razie potrzeby możesz nawet łatwo cofnąć 

zmiany. 



• Jak często publikujesz, możesz uzyskać szybką informację zwrotną od wszystkich. Będziesz mógł 

zmienić swoje plany na czas, jeśli będziesz musiał czekać miesiącami na opinie i marnować cały wysiłek 

włożony w to wydanie. 

Pomysł wydaje się idealny, ale jak go zrealizować? Najpierw skupmy się na ręcznej części procesu: 

rozwijaniu funkcji za pomocą systemu kontroli wersji (VCS). 

Jak już wspomnieliśmy, VCS pozwala programistom pracować na tej samej bazie kodu, śledząc 

wszystkie zmiany, które wszyscy wprowadzają, i pomagając w rozwiązywaniu konfliktów. VCS zwykle 

pozwala mieć różne gałęzie; oznacza to, że możesz odejść od głównej linii rozwoju i kontynuować pracę 

bez bałaganu. Poprzedni wykres pokazuje, jak używać gałęzi do pisania nowych funkcji i można go 

wyjaśnić w następujący sposób: 

• A: Zespół musi rozpocząć pracę nad funkcją A. Tworzą nową gałąź z poziomu głównego, w której 

dodają wszystkie zmiany dla tej funkcji. 

• B: Inny zespół również musi rozpocząć pracę nad funkcją. Tworzą nową gałąź z master, tak samo jak 

poprzednio. W tym momencie nie są świadomi tego, co robi pierwszy zespół, gdy robią to we własnym 

oddziale. 

• C: Drugi zespół kończy pracę. Nikt inny nie zmienił mistrza, więc mogą od razu scalić swoje zmiany. 

W tym momencie proces CI rozpocznie proces wydania. 

• D: pierwsza drużyna kończy tę funkcję. Aby połączyć go z masterem, muszą najpierw zmienić 

podstawę swojej gałęzi z nowymi zmianami master i rozwiązać wszelkie konflikty, które mogą mieć 

miejsce. Im starsza gałąź, tym większe masz szanse na wystąpienie konfliktu, więc możesz sobie 

wyobrazić, że preferowane są mniejsze i szybsze funkcje. 

Teraz przyjrzyjmy się, jak wygląda zautomatyzowana strona procesu. Poniższy wykres pokazuje 

wszystkie kroki od scalenia w master do wdrożenia produkcyjnego: 

 

Dopóki nie scalisz swojego kodu w master, jesteś w środowisku programistycznym. Narzędzie CI 

wysłucha wszystkich zmian w gałęzi master twojego projektu i dla każdej z nich wyzwoli zadanie. W 

razie potrzeby to zadanie zajmie się budowaniem projektu, a następnie przeprowadzeniem wszystkich 

testów. Jeśli wystąpi jakikolwiek błąd lub błąd testu, pozwoli to teraz wszystkim, a zespół, który 

uruchomił to zadanie, powinien zająć się jego naprawieniem. W tym momencie gałąź główna jest 

uważana za niestabilną. Jeśli wszystkie testy zakończą się pomyślnie, narzędzie CI wdroży Twój kod na 

etapie testowania. Inscenizacja jest środowiskiem, które naśladuje produkcję w jak największym 

stopniu; to znaczy ma taką samą konfigurację serwera, strukturę bazy danych i tak dalej. Gdy aplikacja 

jest już dostępna, możesz uruchomić wszystkie potrzebne testy, dopóki nie będziesz pewny, czy 



kontynuować wdrażanie do produkcji. Kiedy wprowadzasz małe zmiany, nie musisz ręcznie testować 

absolutnie wszystkiego. Zamiast tego możesz przetestować swoje zmiany i główne przypadki użycia 

aplikacji. 

Testy jednostkowe a testy akceptacyjne 

Powiedzieliśmy, że celem CI jest jak najbardziej zautomatyzowany proces. Jednak nadal musimy 

ręcznie przetestować aplikację na etapie przygotowywania, prawda? Testy akceptacyjne na ratunek! 

Pisanie testów jednostkowych jest miłe i konieczne, ale testują tylko małe fragmenty kodu w izolowany 

sposób. Nawet jeśli cały pakiet testów jednostkowych przejdzie pomyślnie, nie możesz być pewien, że 

aplikacja w ogóle działa, ponieważ możesz nie zintegrować poprawnie wszystkich części, ponieważ 

brakuje Ci funkcji lub funkcje, które zbudowałeś, nie były tym, czego potrzebowała firma. Testy 

akceptacyjne sprawdzają cały przepływ konkretnego przypadku użycia. Jeśli twoja aplikacja jest 

witryną internetową, testy akceptacyjne prawdopodobnie uruchomią przeglądarkę i naśladują 

działania użytkownika, takie jak klikanie i pisanie, w celu potwierdzenia, że strona zwraca oczekiwane. 

Tak, z kilku linii kodu możesz wykonać wszystkie testy, które wcześniej były wykonywane ręcznie w 

sposób zautomatyzowany. Teraz wyobraź sobie, że napisałeś testy akceptacyjne dla wszystkich funkcji 

aplikacji. Po przygotowaniu kodu narzędzie CI może automatycznie uruchomić wszystkie te testy i 

upewnić się, że nowy kod nie psuje żadnej istniejącej funkcjonalności. Możesz nawet uruchomić je przy 

użyciu tylu różnych przeglądarek, ile potrzebujesz, aby upewnić się, że aplikacja działa poprawnie we 

wszystkich. Jeśli test się nie powiedzie, narzędzie CI powiadomi odpowiedzialny zespół i będzie musiał 

to naprawić. Jeśli wszystkie testy zakończą się pomyślnie, narzędzie CI może automatycznie wdrażać 

kod w środowisku produkcyjnym. Dlaczego więc musimy pisać testy jednostkowe, jeśli testy 

akceptacyjne sprawdzają, co firmę naprawdę to obchodzi? Istnieje kilka powodów, aby zachować 

zarówno testy akceptacyjne, jak i jednostkowe; w rzeczywistości powinieneś mieć znacznie więcej 

testów jednostkowych niż testów akceptacyjnych. 

• Testy jednostkowe sprawdzają małe fragmenty kodu, dzięki czemu są o rząd wielkości szybsze niż 

testy akceptacyjne, które testują cały przepływ w przeglądarce. Oznacza to, że możesz przeprowadzić 

wszystkie testy jednostkowe w ciągu kilku sekund lub minut, ale przeprowadzenie wszystkich testów 

akceptacyjnych potrwa znacznie dłużej. 

• Pisanie testów akceptacyjnych obejmujących absolutnie wszystkie możliwe kombinacje przypadków 

użycia jest praktycznie niemożliwe. Pisanie testów jednostkowych, które obejmują wysoki procent 

przypadków użycia dla danej metody lub fragmentu kodu, jest raczej łatwe. Powinieneś mieć mnóstwo 

testów jednostkowych testujących jak najwięcej przypadków skrajnych, ale tylko niektóre testy 

akceptacyjne testujące główne przypadki użycia. 

Kiedy zatem należy przeprowadzić każdy typ testu? Ponieważ testy jednostkowe są szybsze, należy je 

wykonać podczas pierwszych etapów wdrażania. Dopiero gdy wiemy, że wszystkie minęły, chcemy 

poświęcić czas na wdrażanie testów etapowych i testów akceptacyjnych. 

TDD kontra BDD 

Dowiedziałeś się, że TDD lub programowanie oparte na testach to praktyka pisania najpierw testów 

jednostkowych, a następnie kodu w celu napisania sprawdzalnego i czystszego kodu oraz upewnienia 

się, że Twój pakiet testowy jest zawsze gotowy do pracy spotykać się z kimś. Wraz z pojawieniem się 

testów akceptacyjnych TDD ewoluowało w kierunku BDD lub rozwoju opartego na zachowaniu. 

BDD jest bardzo podobny do TDD, ponieważ najpierw należy napisać testy, a następnie kod, który je 

wykonuje. Jedyna różnica polega na tym, że w przypadku BDD piszemy testy, które określają pożądane 



zachowanie kodu, które można przełożyć na testy akceptacyjne. Chociaż zawsze będzie to zależeć od 

sytuacji, należy napisać testy akceptacyjne, które testują bardzo konkretną część aplikacji, a nie długie 

przypadki użycia zawierające kilka kroków. Z BDD, podobnie jak z TDD, chcesz uzyskać szybką 

informację zwrotną, a jeśli napiszesz szeroki test, będziesz musiał napisać dużo kodu, aby przejść 

pomyślnie, co nie jest celem, który BDD chce osiągnąć. 

Testy pisania biznesowego 

Głównym celem testów akceptacyjnych i BDD jest upewnienie się, że aplikacja działa zgodnie z 

oczekiwaniami, nie tylko kod. Testy akceptacyjne nie powinny zatem być pisane przez programistów, 

ale przez samą firmę. Oczywiście nie można oczekiwać, że menedżerowie i kierownicy nauczą się 

kodować w celu tworzenia testów akceptacyjnych, ale jest zestaw narzędzi, które pozwalają na 

tłumaczenie zwykłych angielskich instrukcji lub specyfikacji behawioralnych na kod testów 

akceptacyjnych. Oczywiście instrukcje te muszą być zgodne z pewnymi wzorami. Specyfikacje 

behawioralne składają się z następujących części: 

• Tytuł, który krótko opisuje, ale w bardzo jasny sposób, jaki przypadek zastosowania obejmuje 

specyfikacja behawioralna. 

• Narracja, która określa, kto przeprowadza test, jaka jest wartość biznesowa i jaki jest oczekiwany 

wynik. Zwykle format narracji jest następujący: 

W celu <wartości biznesowej> 

Jako <interesariusz> 

Chcę <oczekiwany wynik> 

• Zestaw scenariuszy, który jest opisem i zestawem kroków każdego konkretnego przypadku użycia, 

który chcemy omówić. Każdy scenariusz ma opis i listę instrukcji w formacie Given-When-Then; 

omówimy więcej na ten temat w następnej sekcji. Typowe wzorce to: 

Scenariusz: <krótki opis> 

Biorąc pod uwagę <scenariusz konfiguracji> 

Kiedy <kroki do podjęcia> 

Następnie <oczekiwany wynik> 

W następnych dwóch sekcjach odkryjemy dwa narzędzia w języku PHP, których można użyć do 

zrozumienia scenariuszy behawioralnych i uruchomienia ich jako testów akceptacyjnych. 

BDD z Behat 

Pierwszym z narzędzi, które wprowadzimy, jest Behat. Behat to framework PHP, który może 

przekształcić scenariusze behawioralne w testy akceptacyjne, a następnie je uruchomić, dostarczając 

opinie podobne do PHPUnit. Chodzi o to, aby dopasować każdy krok w języku angielskim do 

scenariuszy w funkcji PHP, która wykonuje pewne działania lub zapewnia pewne wyniki. W tej sekcji 

postaramy się dodać kilka testów akceptacyjnych do naszej aplikacji. Aplikacja będzie prostym 

skryptem migracji bazy danych, który pozwoli nam śledzić zmiany, które dodamy do naszego schematu. 

Chodzi o to, że za każdym razem, gdy chcesz zmienić bazę danych, zapiszesz zmiany w pliku migracji, a 

następnie wykonasz skrypt. Aplikacja sprawdzi, jaka migracja była ostatnio wykonywana, i wykona 

nowe. Najpierw napiszemy testy akceptacyjne, a następnie wprowadzimy kod stopniowo, jak sugeruje 



BDD. Aby zainstalować Behat w środowisku programistycznym, możesz użyć Composer. Polecenie jest 

następujące: 

$compser require behat / behat 

Behat w rzeczywistości nie ma żadnego zestawu funkcji asercji, więc będziesz musiał albo 

zaimplementować własną, pisząc warunki i rzucając wyjątki, albo możesz zintegrować dowolną 

bibliotekę, która je udostępnia. Programiści zwykle wybierają do tego PHPUnit, ponieważ są już 

przyzwyczajeni do jego twierdzeń. Dodaj go następnie do swojego projektu poprzez: 

$compser require phpunit / phpunit 

Podobnie jak w przypadku PHPUnit, Behat musi wiedzieć, gdzie znajduje się Twój zestaw testowy. 

Możesz mieć plik konfiguracyjny z tą i innymi opcjami konfiguracyjnymi, który jest podobny do pliku 

konfiguracyjnego phpunit.xml dla PHPUnit, lub możesz postępować zgodnie z konwencjami 

ustawionymi przez Behat i pominąć krok konfiguracji. Jeśli wybierzesz drugą opcję, możesz pozwolić 

Behat na utworzenie struktury folderów i klasy testowej PHP za pomocą następującego polecenia: 

$ ./vendor/bin/behat --init 

Po uruchomieniu tego polecenia powinieneś mieć cechy / bootstrap / 

Plik FeatureContext.php, w którym należy dodać kroki scenariuszy dopasowywania funkcji PHP. Więcej 

na ten temat wkrótce, ale najpierw dowiedzmy się, jak napisać specyfikacje behawioralne, aby Behat 

mógł je zrozumieć. 

Przedstawiamy język Gherkin 

Gherkin jest językiem, a raczej formatem, którego muszą przestrzegać specyfikacje behawioralne. Przy 

użyciu nazewnictwa korniszonów każda specyfikacja behawioralna jest cechą. Każda funkcja jest 

dodawana do katalogu funkcji i powinna mieć rozszerzenie .feature. Pliki funkcji powinny zaczynać się 

od słowa kluczowego Feature, po którym następuje tytuł i narracja w tym samym formacie, o którym 

wspominaliśmy już wcześniej - to znaczy, aby… jako „potrzebowałem ustrukturyzować. W 

rzeczywistości Korniszon wydrukuje tylko te linie, ale utrzymanie ich spójności pomoże programistom 

i firmom dowiedzieć się, co próbują osiągnąć. Nasza aplikacja będzie miała dwie funkcje: jedną do 

konfiguracji naszej bazy danych, aby umożliwić działanie narzędzia migracji, a drugą do poprawnego 

zachowania podczas dodawania migracjie do bazy danych. Dodaj następującą treść do pliku features / 

setup.feature:  

Funkcja: Konfiguracja 

W celu uruchomienia migracji baz danych 

Jako deweloper 

Muszę być w stanie utworzyć pusty schemat i tabelę migracji. 

Następnie dodaj następującą definicję funkcji do pliku features / migrations.feature: 

Funkcja: migracje 

Aby dodać zmiany do mojego schematu bazy danych 

Jako deweloper 

Muszę być w stanie uruchomić skrypt migracji 



Definiowanie scenariuszy 

Tytuł i narracja funkcji tak naprawdę nie robią nic więcej, jak przekazywać informacje osobie, która 

przeprowadza testy. Prawdziwa praca odbywa się w scenariuszach, które są szczególnymi przypadkami 

użycia z zestawem kroków do podjęcia i pewnymi zapewnieniami. Możesz dodać tyle scenariuszy, ile 

potrzebujesz do każdego pliku funkcji, o ile reprezentują one różne przypadki użycia tej samej funkcji. 

Na przykład dla setup.feature możemy dodać kilka scenariuszy: jeden, w którym użytkownik uruchamia 

skrypt po raz pierwszy, więc aplikacja będzie musiała skonfigurować bazę danych, a drugi, w którym 

użytkownik już wykonał skrypt poprzednio, więc aplikacja nie musi przechodzić przez proces instalacji. 

Ponieważ Behat musi być w stanie przetłumaczyć scenariusze napisane zwykłym polskim na język  

funkcji PHP, będziesz musiał przestrzegać pewnych konwencji. W rzeczywistości zobaczysz, że są one 

bardzo podobne do tych, które wymieniliśmy już w sekcji specyfikacji behawioralnych. 

Pisanie przypadków testowych podanych w danym momencie 

Scenariusz musi zaczynać się od słowa kluczowego Scenario, a następnie krótki opis tego, jaki 

przypadek użycia obejmuje scenariusz. Następnie musisz dodać listę kroków i stwierdzeń. Korniszon 

pozwala do tego użyć czterech słów kluczowych: Biorąc pod uwagę, Kiedy, Potem i I. W rzeczywistości 

wszystkie mają to samo znaczenie, jeśli chodzi o kod, ale dodają wiele wartości semantycznych do 

twoich scenariuszy. Rozważmy przykład; dodaj następujący scenariusz na końcu pliku setup.feature: 

Scenariusz: schemat nie istnieje i nie mam migracji 

Biorąc pod uwagę, że nie mam schematu „bdd_db_test” 

I nie mam plików migracji 

Kiedy uruchamiam skrypt migracji 

Następnie powinienem mieć pustą tabelę migracji 

I powinienem dostać: 

„” „ 

Ostatnia zastosowana wersja to 0. 

„” „ 

W tym scenariuszu testuje się, co dzieje się, gdy nie mamy żadnych informacji o schemacie i nie 

uruchamiamy skryptu migracji. Po pierwsze, opisuje stan scenariusza: Biorąc pod uwagę, że nie mam 

schematu bdd_db_test I nie mam plików migracji. Te dwa wiersze zostaną przetłumaczone na jedną 

metodę, która usunie schemat i wszystkie pliki migracji. Następnie scenariusz opisuje, co zrobi 

użytkownik: Po uruchomieniu skryptu migracji. Wreszcie, ustalamy oczekiwania dla tego scenariusza: 

wtedy powinienem mieć pustą tabelę migracji i powinienem zastosować najnowszą wersję to 0 .. 

Ogólnie ten sam krok zawsze zaczyna się od tego samego słowa kluczowego - to znaczy uruchamiam 

migracje skrypt zawsze będzie poprzedzony When. Słowo kluczowe And jest wyjątkowe, ponieważ 

pasuje do wszystkich trzech słów kluczowych; jego jedynym celem jest, aby kroki były jak najbardziej 

przyjazne dla Anglików; chociaż jeśli wolisz, możesz napisać Biorąc pod uwagę, że nie mam plików 

migracji. Inną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę w tym przykładzie, jest użycie argumentów jako 

części kroku. Po wierszu I powinienem uzyskać ciąg znaków ujęty w „” ”. Funkcja PHP otrzyma ten ciąg 

jako argument, dzięki czemu możesz mieć jedną unikalną definicję kroku - to znaczy funkcję - dla wielu 

różnych sytuacji. za pomocą różnych ciągów. 



Ponowne wykorzystanie części scenariuszy 

Często zdarza się, że dla danej funkcji zawsze zaczynasz od tego samego scenariusza. Na przykład 

setup.feature ma scenariusz, w którym możemy uruchomić migracje po raz pierwszy bez żadnego pliku 

migracji, ale dodamy również inny scenariusz, w którym chcemy uruchomić skrypt migracji po raz 

pierwszy z niektórymi plikami migracji do upewnij się, że zastosuje je wszystkie. Oba scenariusze mają 

jedną wspólną cechę: nie mają skonfigurowanej bazy danych. Korniszon pozwala zdefiniować niektóre 

kroki, które zostaną zastosowane do wszystkich scenariuszy funkcji. Możesz użyć słowa kluczowego Tło 

i listy kroków, zwykle Podanych. Dodaj te dwie linie między narracją funkcji a definicją scenariusza: 

Tło: 

Biorąc pod uwagę, że nie mam schematu „bdd_db_test” 

Teraz możesz usunąć pierwszy krok z istniejącego scenariusza, ponieważ zajmie się nim tło. 

Pisanie definicji kroków 

Do tej pory pisaliśmy funkcje w języku Gherkin, ale nadal nie zastanawialiśmy się, w jaki sposób 

którykolwiek z kroków w każdym scenariuszu jest tłumaczony na rzeczywisty kod. Najłatwiej to 

zauważyć, prosząc Behata o przeprowadzenie testów akceptacyjnych; ponieważ kroki nie są nigdzie 

zdefiniowane, Behat wydrukuje wszystkie funkcje, które należy dodać do klasy FeatureContext. Aby 

uruchomić testy, wystarczy wykonać następujące polecenie: 

$ ./vendor/bin/behat 

Jak można zauważyć, Behat narzekał na niektóre brakujące kroki, a następnie wydrukował na żółto 

metody, których można użyć w celu ich wdrożenia. Skopiuj i wklej je do automatycznie 

wygenerowanego pliku features / bootstrap / FeatureContext.php. Następująca klasa FeatureContext 

zaimplementowała już wszystkie: 

<?php 

use Behat\Behat\Context\Context; 

use Behat\Behat\Context\SnippetAcceptingContext; 

use Behat\Gherkin\Node\PyStringNode; 

require_once __DIR__ . '/../../vendor/phpunit/phpunit/src/Framework/ 

Assert/Functions.php'; 

class FeatureContext implements Context, SnippetAcceptingContext 

{ 

private $db; 

private $config; 

private $output; 

public function __construct() { 

$configFileContent = file_get_contents( 

__DIR__ . '/../../config/app.json' 



); 

$this->config = json_decode($configFileContent, true); 

} 

private function getDb(): PDO { 

if ($this->db === null) { 

$this->db = new PDO( 

"mysql:host={$this->config['host']}; " 

. "dbname=bdd_db_test", 

$this->config['user'], 

$this->config['password'] 

); 

} 

return $this->db; 

} 

/** 

* @Given I do not have the "bdd_db_test" schema 

*/ 

public function iDoNotHaveTheSchema() 

{ 

$this->executeQuery('DROP SCHEMA IF EXISTS bdd_db_test'); 

} 

/** 

* @Given I do not have migration files 

*/ 

public function iDoNotHaveMigrationFiles() 

{ 

exec('rm db/migrations/*.sql > /dev/null 2>&1'); 

} 

/** 

* @When I run the migrations script 

*/ 



public function iRunTheMigrationsScript() 

{ 

exec('php migrate.php', $this->output); 

} 

/** 

* @Then I should have an empty migrations table 

*/ 

public function iShouldHaveAnEmptyMigrationsTable() 

{ 

$migrations = $this->getDb() 

->query('SELECT * FROM migrations') 

->fetch(); 

assertEmpty($migrations); 

} 

private function executeQuery(string $query) 

{ 

$removeSchemaCommand = sprintf( 

'mysql -u %s %s -h %s -e "%s"', 

$this->config['user'], 

empty($this->config['password']) 

? '' : "-p{$this->config['password']}", 

$this->config['host'], 

$query 

); 

exec($removeSchemaCommand); 

} 

} 

Jak można zauważyć, konfigurację odczytujemy z pliku config / app.json. Jest to ten sam plik 

konfiguracyjny, z którego będzie korzystać aplikacja, i zawiera on poświadczenia bazy danych. 

Utworzyliśmy również instancję obiektu PDO, aby uzyskać dostęp do bazy danych, abyśmy mogli 

dodawać lub usuwać tabele lub spojrzeć na działanie skryptu. Definicje kroków to zestaw metod z 

komentarzem do każdej z nich. Ten komentarz jest adnotacją rozpoczynającą się od @ i jest w zasadzie 

wyrażeniem regularnym pasującym do zwykłego polskiego kroku zdefiniowanego w obiekcie. Każda z 



nich ma swoją implementację: usunięcie bazy danych lub plików migracji, wykonanie skryptu migracji 

lub sprawdzenie, co zawiera tabela migracji. Parametryzacja kroków W poprzedniej klasie 

FeatureContext celowo przeoczyliśmy metodę iShouldGet. Jak zapewne pamiętasz, w tym kroku 

znajduje się argument ciągu identyfikowany przez ciąg zamknięty między „”. Implementacja tej metody 

wygląda następująco: 

/** 

* @Then I should get: 

*/ 

public function iShouldGet(PyStringNode $string) 

{ 

assertEquals(implode("\n", $this->output), $string); 

} 

Zwróć uwagę, że wyrażenie regularne nie zawiera łańcucha. Dzieje się tak, gdy używa się długich ciągów 

znaków z „”. Ponadto argumentem jest instancja PyStringNode, która jest nieco bardziej złożona niż 

zwykły ciąg. Jednak nie obawiaj się; porównując go z ciągiem, PHP wyszuka __toString metoda, która 

po prostu drukuje zawartość ciągu. 

Uruchamianie testów funkcji 

W poprzednich sekcjach pisaliśmy testy akceptacyjne przy użyciu Behat, ale nie napisaliśmy jeszcze ani 

jednego wiersza kodu. Jednak przed ich uruchomieniem dodaj plik konfiguracyjny config / app.json z 

poświadczeniami użytkownika bazy danych, aby konstruktor FeatureContext mógł go znaleźć w 

następujący sposób: 

{ 

"host": "127.0.0.1", 

"schema": "bdd_db_test", 

"user": "root", 

"password": "" 

} 

Teraz uruchommy testy akceptacyjne, oczekując ich niepowodzenia; w przeciwnym razie nasze testy 

w ogóle nie będą ważne. 

Zgodnie z oczekiwaniami kroki w tym momencie nie powiodły się. Zaimplementujmy minimalny kod 

niezbędny do zaliczenia testów. Na początek dodaj autoloader do pliku composer.json i uruchom 

aktualizację kompozytora: 

"autoload": { 

"psr-4": { 

"Migrations\\": "src/" 

} 



} 

Chcielibyśmy zaimplementować klasę Schema, która zawiera pomocniki niezbędne do 

skonfigurowania bazy danych, uruchomienia migracji i tak dalej. Obecnie funkcja ta dotyczy tylko 

konfiguracji bazy danych - to znaczy utworzenia bazy danych, dodania pustej tabeli migracji w celu 

śledzenia wszystkich dodanych migracji oraz możliwości zarejestrowania najnowszej migracji jako 

pomyślnej. Dodaj następujący kod jako src / Schema.php: 

<?php 

namespace Migrations; 

use Exception; 

use PDO; 

class Schema { 

const SETUP_FILE = __DIR__ . '/../db/setup.sql'; 

const MIGRATIONS_DIR = __DIR__ . '/../db/migrations/'; 

private $config; 

private $connection; 

public function __construct(array $config) 

{ 

$this->config = $config; 

} 

private function getConnection(): PDO 

{ 

if ($this->connection === null) { 

$this->connection = new PDO( 

"mysql:host={$this->config['host']};" 

. "dbname={$this->config['schema']}", 

$this->config['user'], 

$this->config['password'] 

); 

} 

return $this->connection; 

} 

} 



Chociaż celem tego rozdziału jest napisanie testów akceptacyjnych, przejdźmy do różnych 

zaimplementowanych metod: 

• Konstruktor i getConnection po prostu czytają plik konfiguracyjny w config / app.json i tworzą 

instancję obiektu PDO. 

• Wykonano createSchema UTWÓRZ SCHEMAT, JEŚLI NIE ISTNIEJE, więc jeśli schemat już istnieje, nic 

nie zrobi. Wykonaliśmy polecenie za pomocą exec zamiast PDO, ponieważ PDO zawsze musi korzystać 

z istniejącej bazy danych. 

• GetLatestMigration sprawdzi najpierw, czy tabela migracji istnieje; jeśli nie, utworzymy go przy użyciu 

setup.sql, a następnie pobierzemy ostatnią udaną migrację. Musimy również dodać plik migrations / 

setup.sql do zapytania, aby utworzyć tabelę migracji, w następujący sposób: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS migrations( 

version INT UNSIGNED NOT NULL, 

`time` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 

status ENUM('success', 'error'), 

PRIMARY KEY (version, status) 

); 

Na koniec musimy dodać plik migrate.php, który wykona użytkownik. Ten plik pobierze konfigurację, 

utworzy instancję klasy Schema, skonfiguruje bazę danych i pobierze ostatnią zastosowaną migrację. 

Uruchom następujący kod: 

<?php 

require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php'; 

$configFileContent = file_get_contents(__DIR__ . '/config/app.json'); 

$config = json_decode($configFileContent, true); 

$schema = new Migrations\Schema($config); 

$schema->createSchema(); 

$version = $schema->getLatestMigration(); 

echo "Latest version applied is $version.\n"; 

Teraz możesz ponownie uruchomić testy. 

Teraz, gdy nasz test akceptacyjny jest pozytywny, musimy dodać resztę testów. Aby przyspieszyć, 

dodamy wszystkie scenariusze, a następnie zaimplementujemy kod niezbędny do ich przejścia, ale 

byłoby lepiej, gdybyś dodawał jeden scenariusz na raz. Drugi scenariusz setup.feature mógłby wyglądać 

następująco (pamiętaj, że funkcja zawiera sekcję Tło, w której myjemy bazę danych): 

Scenariusz: schemat nie istnieje i mam migracje 

Biorąc pod uwagę, że mam plik migracji 1: 

""" 



CREATE TABLE test1(id INT); 

""" 

And I have migration file 2: 

""" 

CREATE TABLE test2(id INT); 

""" 

Po uruchomieniu skryptu migracji, powinienem mieć tylko następujące tabele: 

| migrations | 

| test1 | 

| test2 | 

And I should have the following migrations: 

| 1 | success | 

| 2 | success | 

And I should get: 

""" 

Latest version applied is 0. 

Applied migration 1 successfully. 

Applied migration 2 successfully. 

""" 

Ten scenariusz jest ważny, ponieważ wykorzystywał parametry w definicjach kroków. Na przykład krok 

Mam plik migracji jest prezentowany dwukrotnie, za każdym razem z innym numerem pliku migracji. 

Realizacja tego kroku jest następująca: 

/** 

* @Given I have migration file :version: 

*/ 

public function iHaveMigrationFile( 

string $version, 

PyStringNode $file 

) { 

$filePath = __DIR__ . "/../../db/migrations/$version.sql"; 

file_put_contents($filePath, $file->getRaw()); 

} 



W adnotacji tej metody, która jest wyrażeniem regularnym, zastosowano: wersja jako symbol 

wieloznaczny. Każdy krok, który zaczyna się od Given Mam plik migracji, po którym następuje coś 

innego, będzie pasował do tej definicji kroku, a bit „coś innego” zostanie odebrany jako argument $ 

version jako ciąg znaków. Tutaj wprowadziliśmy jeszcze jeden typ argumentu: tabele. Wówczas 

powinienem mieć tylko następujący krok tabeli definiujący tabelę zawierającą dwa wiersze po jednej 

kolumnie, a następnie powinienem mieć następujący bit migracji, wysyłając tabelę zawierającą dwa 

wiersze po dwie kolumny. Implementacja nowych kroków jest następująca: 

/** 

* @Then I should only have the following tables: 

*/ 

public function iShouldOnlyHaveTheFollowingTables(TableNode $tables) { 

$tablesInDb = $this->getDb() 

->query('SHOW TABLES') 

->fetchAll(PDO::FETCH_NUM); 

assertEquals($tablesInDb, array_values($tables->getRows())); 

} 

/** 

* @Then I should have the following migrations: 

*/ 

public function iShouldHaveTheFollowingMigrations( 

TableNode $migrations 

) { 

$query = 'SELECT version, status FROM migrations'; 

$migrationsInDb = $this->getDb() 

->query($query) 

->fetchAll(PDO::FETCH_NUM); 

assertEquals($migrations->getRows(), $migrationsInDb); 

} 

Tabele są odbierane jako argumenty TableNode. Ta klasa zawiera metodę getRows, która zwraca 

tablicę z wierszami zdefiniowanymi w pliku funkcji. Inną funkcją, którą chcielibyśmy dodać, jest 

features / migrations.feature. Ta funkcja zakłada, że użytkownik ma już skonfigurowaną bazę danych, 

dlatego dodamy sekcję Tło z tym krokiem. Dodamy jeden scenariusz, w którym numery plików migracji 

nie są kolejne, w którym to przypadku aplikacja powinna zatrzymać się przy ostatnim kolejnym pliku 

migracji. Drugi scenariusz upewni się, że w przypadku wystąpienia błędu aplikacja nie będzie 

kontynuować procesu migracji. Funkcja powinna wyglądać podobnie do poniższej: 



Feature: Migrations 

In order to add changes to my database schema 

As a developer 

I need to be able to run the migrations script 

Background: 

Given I have the bdd_db_test 

Scenario: Migrations are not consecutive 

Given I have migration 3 

And I have migration file 4: 

""" 

CREATE TABLE test4(id INT); 

""" 

And I have migration file 6: 

""" 

CREATE TABLE test6(id INT); 

""" 

When I run the migrations script 

Then I should only have the following tables: 

| migrations | 

| test4 | 

And I should have the following migrations: 

| 3 | success | 

| 4 | success | 

And I should get: 

""" 

Latest version applied is 3. 

Applied migration 4 successfully. 

""" 

Scenario: A migration throws an error 

Given I have migration file 1: 

""" 



CREATE TABLE test1(id INT); 

""" 

And I have migration file 2: 

""" 

CREATE TABLE test1(id INT); 

""" 

And I have migration file 3: 

""" 

CREATE TABLE test3(id INT); 

""" 

When I run the migrations script Then I should only have the following tables: 

| migrations | 

| test1 | 

And I should have the following migrations: 

| 1 | success | 

| 2 | error | 

And I should get: 

""" 

Latest version applied is 0. 

Applied migration 1 successfully. 

Error applying migration 2: Table 'test1' already exists. 

""" 

There aren't any new Gherkin features. The two new step implementations look 

as follows: 

/** 

* @Given I have the bdd_db_test 

*/ 

public function iHaveTheBddDbTest() 

{ 

$this->executeQuery('CREATE SCHEMA bdd_db_test'); 

} 



/** 

* @Given I have migration :version 

*/ 

public function iHaveMigration(string $version) 

{ 

$this->getDb()->exec( 

file_get_contents(__DIR__ . '/../../db/setup.sql') 

); 

$query = <<<SQL 

INSERT INTO migrations (version, status) 

VALUES(:version, 'success') 

SQL; 

$this->getDb() 

->prepare($query) 

->execute(['version' => $version]); 

} 

Teraz nadszedł czas, aby dodać niezbędną implementację, aby testy przebiegły pomyślnie. Potrzebne 

są tylko dwie zmiany. Pierwszym z nich jest metoda applyMigrationsFrom w klasie Schema, która 

podając numer wersji, spróbuje zastosować plik migracji dla tego numeru. Jeśli migracja się powiedzie, 

doda wiersz do tabeli migracji, a nowa wersja zostanie dodana pomyślnie. Jeśli migracja się nie 

powiedzie, dodamy rekord do tabeli migracji jako błąd, a następnie wyrzucimy wyjątek, aby skrypt był 

tego świadomy. Wreszcie, jeśli plik migracji nie istnieje, zwracana wartość będzie fałszywa. Dodaj ten 

kod do klasy Schema: 

public function applyMigrationsFrom(int $version): bool 

{ 

$filePath = self::MIGRATIONS_DIR . "$version.sql"; 

if (!file_exists($filePath)) { 

return false; 

} 

$connection = $this->getConnection(); 

if ($connection->exec(file_get_contents($filePath)) === false) { 

$error = $connection->errorInfo()[2]; 

$this->registerMigration($version, 'error'); 



throw new Exception($error); 

} 

$this->registerMigration($version, 'success'); 

return true; 

} 

private function registerMigration(int $version, string $status) 

{ 

$query = <<<SQL 

INSERT INTO migrations (version, status) 

VALUES(:version, :status) 

SQL; 

$params = ['version' => $version, 'status' => $status]; 

$this->getConnection()->prepare($query)->execute($params); 

} 

Drugi brakujący bit znajduje się w skrypcie migrate.php. Musimy wywołać nowo utworzoną metodę 

applyMigrationsFrom z kolejnymi wersjami, zaczynając od najnowszej, aż otrzymamy albo fałszywą 

wartość, albo wyjątek. Chcemy również wydrukować informacje o tym, co się dzieje, aby użytkownik 

wiedział, jakie migracje zostały dodane. Dodaj następujący kod na końcu skryptu migrate.php: 

do { 

$version++; 

try { 

$result = $schema->applyMigrationsFrom($version); 

if ($result) { 

echo "Applied migration $version successfully.\n"; 

} 

} catch (Exception $e) { 

$error = $e->getMessage(); 

echo "Error applying migration $version: $error.\n"; 

exit(1); 

} 

} while ($result); 



Teraz uruchom testy i voilà! Wszystkie przechodzą. Masz teraz bibliotekę, która zarządza migracjami 

baz danych, i masz 100% pewności, że działa dzięki testom akceptacyjnym. 

Testowanie za pomocą przeglądarki przy użyciu Mink 

Do tej pory byliśmy w stanie napisać testy akceptacyjne dla skryptu, ale większość z was czyta tę 

książkę, aby pisać ładne i błyszczące aplikacje internetowe. Jak zatem skorzystać z testów 

akceptacyjnych? Czas wprowadzić drugie narzędzie PHP tego rozdziału: Mink. Mink to tak naprawdę 

rozszerzenie Behat, które dodaje implementacje kilku kroków związanych z testowaniem przeglądarki 

internetowej. Na przykład, jeśli dodasz Mink do swojej aplikacji, będziesz mógł dodać scenariusze, w 

których Mink uruchomi przeglądarkę i kliknie lub pisz zgodnie z żądaniem, oszczędzając ci dużo czasu i 

wysiłku na testowanie ręczne. Najpierw jednak przyjrzyjmy się, jak Mink może to osiągnąć. 

Rodzaje sterowników internetowych 

Mink korzysta ze sterowników internetowych - to znaczy bibliotek wyposażonych w interfejs API, który 

umożliwia interakcję z przeglądarką. Możesz wysyłać polecenia, takie jak przejście do tej strony, 

kliknięcie tego linku, wypełnienie tego pola wejściowego tym tekstem itd., A sterownik internetowy 

przetłumaczy to na poprawną instrukcję dla przeglądarki. Istnieje kilka sterowników sieciowych, z 

których każdy jest wdrażany zgodnie z innym podejściem. Z tego powodu, w zależności od sterownika 

internetowego, będziesz mieć niektóre funkcje lub inne. Sterowniki sieciowe można podzielić na dwie 

grupy w zależności od sposobu działania: 

• Przeglądarki bezgłowe: Te sterowniki tak naprawdę nie uruchamiają przeglądarki; próbują tylko 

naśladować jeden. W rzeczywistości żądają strony internetowej i wyświetlają kod HTML i JavaScript, 

więc są świadomi wyglądu strony, ale jej nie wyświetlają. Mają ogromną zaletę: są łatwe w instalacji i 

zarządzaniu, a ponieważ nie muszą budować reprezentacji graficznej, są niezwykle szybkie. Wadą jest 

to, że mają poważne ograniczenia w zakresie CSS i niektórych funkcji JavaScript, zwłaszcza AJAX. 

• Sterowniki sieciowe, które uruchamiają prawdziwe przeglądarki tak, jak robiłby to użytkownik: Te 

sterowniki sieciowe mogą robić prawie wszystko i są znacznie wydajniejsze niż przeglądarki bezgłowe. 

Problem polega na tym, że mogą być nieco trudne do zainstalowania i są bardzo, bardzo wolne - tak 

powolne, jak prawdziwy użytkownik próbujący przejść przez scenariusze. 

Który więc wybrać? Jak zawsze będzie to zależeć od Twojej aplikacji. Jeśli masz aplikację, która nie 

korzysta w dużym stopniu z CSS i JavaScript i nie jest to krytyczne dla Twojej firmy, możesz użyć 

przeglądarek bezgłowych. Zamiast tego, jeśli aplikacja jest kamieniem węgielnym Twojej firmy i musisz 

mieć absolutną pewność, że wszystkie funkcje interfejsu działają zgodnie z oczekiwaniami, możesz 

wybrać sterowniki sieciowe, które uruchamiają przeglądarki. 

Instalowanie Mink z Goutte 

Użyjemy Goutte, bezgłowego sterownika sieciowego napisanego przez tych samych facetów, którzy 

pracowali nad Symfony, aby dodać testy akceptacji na stronie repozytoriów GitHub. Wymaganymi 

komponentami twojego projektu będą Behat, Mink i sterownik Goutte. Dodaj je za pomocą Composer 

za pomocą następujących poleceń: 

$ composer require behat/behat 

$ composer require behat/mink-extension 

$ composer require behat/mink-goutte-driver 



Teraz wykonaj następujący wiersz, aby poprosić Behat o utworzenie podstawowej struktury 

katalogów: 

$ ./vendor/bin/behat –init 

Interakcja z przeglądarką 

Spójrzmy teraz na magię. Jeśli znasz kroki, które należy wykonać, pisanie testów akceptacyjnych w 

Mink będzie jak gra. Najpierw dodaj następującą funkcję do feature / search.feature: 

Funkcja: Szukaj 

Aby znaleźć repozytoria 

Jako użytkownik strony internetowej 

Muszę być w stanie przeszukiwać repozytoria według nazwy 

Tło: 

Biorąc pod uwagę, że jestem na „/ picahielos” 

I śledzę „Repozytoria” 

Scenariusz: przeszukiwanie istniejącego repozytorium 

Kiedy wpisuję „zap” dla „q” 

I naciskam „Szukaj” 

Potem powinienem zobaczyć „picahielos / zap” 

Scenariusz: przeszukiwanie nieistniejącego repozytorium 

Kiedy wpisuję „yolo” dla „q” 

I naciskam „Szukaj” 

Wtedy nie powinienem widzieć „picahielos / yolo” 

Pierwszą rzeczą do odnotowania jest to, że mamy sekcję Tło. W tej sekcji założono, że użytkownik 

odwiedził stronę https://github.com/picahielos i kliknął link Repozytoria. Użycie I follow z pewnym 

ciągiem jest równoznaczne z próbą znalezienia link z tym ciągiem i klikając go. W pierwszym 

scenariuszu wykorzystano krok Kiedy wypełniam <pole> krokiem <wartość>, który w zasadzie próbuje 

znaleźć pole wejściowe na stronie (możesz podać identyfikator lub nazwę) i wpisać dla ciebie wartość. 

W tym przypadku pole q było paskiem wyszukiwania i wpisaliśmy zap. Następnie, podobnie jak po 

kliknięciu linków, naciskam linię <button> spróbuje znaleźć przycisk według nazwy, identyfikatora lub 

wartości i kliknie go. Wreszcie, powinienem zobaczyć, a po nim ciąg zapewni, że dany ciąg można 

znaleźć na stronie. W skrócie test uruchomił przeglądarkę, przechodząc do podanego adresu URL, 

klikając łącze Repozytoria, wyszukując repozytorium zap i stwierdzając, że może je znaleźć. W podobny 

sposób drugi scenariusz próbował znaleźć repozytorium, które nie istnieje. Jeśli uruchomisz testy, 

powinny przejść pomyślnie, ale nie zobaczysz żadnej przeglądarki. Pamiętaj, że Goutte to bezgłowy 

sterownik przeglądarki. Sprawdź jednak, jak szybko te testy są wykonywane; na moim laptopie zajęło 

to mniej niż 3 sekundy! Czy możesz sobie wyobrazić kogoś, kto wykonuje te dwa testy ręcznie w mniej 

niż tym czasie? 



I ostatnia rzecz: ściągawka z predefiniowanymi krokami norki jest jedną z najłatwiejszych rzeczy, które 

można mieć przy biurku; można go znaleźć na stronie http://blog.lepine.pro/images/2012-03-behat-

cheat-sheet-en.pdf. Jak widać, nie napisaliśmy ani jednego wiersza kodu i nadal mamy dwa testy 

sprawdzające, czy strona działa zgodnie z oczekiwaniami. Ponadto, jeśli musisz dodać bardziej 

wyszukany krok, nie martw się; nadal możesz zaimplementować swoje definicje kroków, tak jak to 

zrobiliśmy wcześniej w Behat zaletą interfejsu sterownika sieciowego, który zapewnia Mink. Zalecamy 

przejrzenie oficjalnej dokumentacji, aby zapoznać się z pełną listą rzeczy, które możesz zrobić z 

Minkiem. 


