
Testowanie aplikacji internetowych 

Jesteśmy prawie pewni, że słyszałeś termin „błąd”, gdy mówisz o aplikacjach. Zdania takie jak 

„Znaleźliśmy błąd w aplikacji, który…”, po którym następuje pewne bardzo niepożądane zachowanie, 

są częstsze niż myślisz. Pisanie kodu to nie jedyne zadanie programisty; testowanie jest również 

kluczowe. Nie należy wypuszczać wersji aplikacji, która nie została przetestowana. Czy możesz sobie 

jednak wyobrazić konieczność testowania całej aplikacji przy każdej zmianie linii? To byłby koszmar! 

Cóż, nie jesteśmy pierwszymi, którzy mają ten problem, więc na szczęście programiści znaleźli już 

całkiem dobre rozwiązanie tego problemu. W rzeczywistości znaleźli więcej niż jedno rozwiązanie, 

zamieniając testowanie w bardzo gorący temat dyskusji. Nawet bycie testem programista stał się dość 

powszechną rolą. W tym rozdziale przedstawimy Ci jedno z podejść do testowania twojego kodu: unit 

tests 

Konieczność przeprowadzenia testów 

Podczas pracy nad projektem istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie jesteś jedynym programistą, 

który będzie pracował z tym kodem. Nawet w przypadku, gdy jesteś jedynym, który kiedykolwiek to 

zmieni, jeśli zrobisz to kilka tygodni po jego utworzeniu, prawdopodobnie nie pamiętasz wszystkich 

miejsc, w których ten fragment kodu ma wpływ. OK, załóżmy, że jesteś jedynym programistą, a twoja 

pamięć jest ponad limitami; byłbyś w stanie sprawdzić, czy zmiana w często używanym obiekcie, takim 

jak żądanie, zawsze będzie działać zgodnie z oczekiwaniami? Co ważniejsze, czy chciałbyś to robić za 

każdym razem, gdy wprowadzasz drobną zmianę? 

Rodzaje testów 

Podczas pisania aplikacji, wprowadzania zmian w istniejącym kodzie lub dodawania nowych funkcji 

bardzo ważna jest dobra opinia. Skąd wiesz, że otrzymane opinie są wystarczająco dobre? Powinien 

spełniać zasady AEIOU: 

• Automatyczny: uzyskiwanie informacji zwrotnej powinno być możliwie bezbolesne. Uzyskanie go 

przez uruchomienie tylko jednego polecenia jest zawsze lepsze niż ręczne testowanie aplikacji. 

• Rozległy: Powinniśmy być w stanie objąć jak najwięcej przypadków użycia, w tym przypadki 

brzegowe, które są trudne do przewidzenia podczas pisania kodu. 

• Natychmiast: powinieneś go zdobyć jak najszybciej. Oznacza to, że informacje zwrotne, które 

otrzymujesz zaraz po wprowadzeniu zmiany, są znacznie lepsze niż opinie, które otrzymasz po 

wprowadzeniu kodu. 

• Otwarte: wyniki powinny być przejrzyste, a także testy powinny dać nam wgląd w inne programiści, 

jak integrować lub obsługiwać kod. 

• Przydatne: Powinien odpowiadać na pytania takie jak „Czy ta zmiana zadziała?”, „Czy 

niespodziewanie uszkodzi aplikację?” Lub „Czy jest jakiś przypadek krawędzi, który nie działa 

poprawnie?”. 

Tak więc, choć koncepcja na początku jest dość dziwna, najlepszym sposobem na przetestowanie kodu 

jest… z większą ilością kodu. Dokładnie! Napiszemy kod w celu przetestowania kodu naszej aplikacji. 

Dlaczego? Jest to najlepszy znany nam sposób na spełnienie wszystkich zasad AEIU i ma następujące 

zalety: 



• Możemy wykonać testy, uruchamiając jedno polecenie z naszego wiersza poleceń lub nawet z 

naszego ulubionego IDE. Nie ma potrzeby ciągłego ręcznego testowania aplikacji za pośrednictwem 

przeglądarki. 

• Musimy napisać test tylko raz. Na początku może to być trochę bolesne, ale po napisaniu kodu nie 

będziesz musiał powtarzać go od nowa. Oznacza to, że po pewnym czasie będziemy mogli bez 

problemu przetestować każdy przypadek. Gdybyśmy musieli przetestować go ręcznie, wraz ze 

wszystkimi przypadkami użycia i przypadkami krawędzi, byłby to koszmar. 

• Nie musisz mieć uruchomionej całej aplikacji, aby wiedzieć, czy Twój kod działa. Wyobraź sobie, że 

piszesz swój router: aby wiedzieć, czy działa, musisz poczekać, aż aplikacja będzie działać w 

przeglądarce. Zamiast tego możesz napisać testy i uruchomić je zaraz po zakończeniu zajęć. 

• Podczas pisania testów otrzymasz informację zwrotną o tym, co się nie udaje. Jest to bardzo 

przydatne, aby wiedzieć, kiedy konkretna funkcja routera nie działa, i przyczynę niepowodzenia, co jest 

lepsze niż uzyskanie błędu 500 w naszej przeglądarce. 

Mamy nadzieję, że do tej pory sprzedaliśmy Ci niezbędny  pomysł pisania testów. To była jednak łatwa 

część. Problem polega na tym, że znamy kilka różnych podejść. Czy piszemy testy, które testują całą 

aplikację, czy testy konkretnych części? Czy izolujemy testowany obszar od reszty? Czy chcemy 

testować bazę danych lub inne zasoby zewnętrzne? W zależności od odpowiedzi zadecydujesz, jaki typ 

testów chcesz napisać. Omówmy trzy główne podejścia, z którymi programiści się zgadzają: 

• Testy jednostkowe: są to testy o bardzo ukierunkowanym zakresie. Ich celem jest przetestowanie 

jednej klasy lub metody, izolując je od reszty kodu. Weźmy na przykład klasę domeny Sprzedaż: ma 

pewną logikę dotyczącą dodawania książek, prawda? Test jednostkowy może po prostu utworzyć nową 

sprzedaż, dodać książki do obiektu i sprawdzić, czy tablica książek jest poprawna. Testy jednostkowe 

są super szybkie ze względu na ich ograniczony zakres, dzięki czemu można łatwo mieć kilka różnych 

scenariuszy tej samej funkcjonalności, obejmujących wszystkie skrajne przypadki, jakie można sobie 

wyobrazić. One są również izolowane, co oznacza, że nie będziemy zbytnio dbać o to, jak zintegrowane 

są wszystkie elementy naszej aplikacji. Zamiast tego upewnimy się, że każdy kawałek działa idealnie 

dobrze. 

• Testy integracyjne: są to testy o szerszym zakresie. Ich celem jest sprawdzenie, czy wszystkie 

elementy aplikacji działają razem, więc ich zakres nie ogranicza się do klasy lub funkcji, ale raczej 

obejmuje zestaw klas lub całą aplikację. Nadal istnieje pewna izolacja na wypadek, gdybyśmy nie chcieli 

używać prawdziwej bazy danych lub polegać na innych zewnętrznych usługach internetowych. 

Przykładem w naszej aplikacji może być symulacja obiektu Request, wysłanie go do routera i 

sprawdzenie, czy odpowiedź jest zgodna z oczekiwaniami. 

• Testy akceptacyjne: są to testy o jeszcze szerszym zakresie. Próbują przetestować całą funkcjonalność 

z punktu widzenia użytkownika. W aplikacjach internetowych oznacza to, że możemy uruchomić 

przeglądarkę i symulować kliknięcia wykonane przez użytkownika, za każdym razem potwierdzając 

odpowiedź w przeglądarce. I tak, wszystko to za pomocą kodu! Testy te przebiegają wolniej, jak można 

sobie wyobrazić, ponieważ ich zakres jest większy, a praca z przeglądarką spowalnia je również. 

Więc, przy tych wszystkich typach testów, który z nich powinieneś napisać? Odpowiedź jest ich 

wszystkich. Sztuczka polega na tym, aby wiedzieć, kiedy i ile każdego rodzaju należy napisać. Jednym 

dobrym podejściem jest napisanie wielu testów jednostkowych, obejmujących absolutnie wszystko w 

kodzie, a następnie napisanie mniej testów integracyjnych, aby upewnić się, że wszystkie komponenty 

aplikacji współpracują ze sobą, a na koniec napisanie testów akceptacyjnych, ale testowanie tylko 



głównych przepływów twojego podanie. Powód jest prosty: prawdziwe informacje zwrotne pochodzą 

z testów jednostkowych. Poinformują cię, jeśli coś pomieszałeś ze swoimi zmianami, jak tylko skończysz 

je pisać, ponieważ wykonywanie testów jednostkowych jest łatwe i szybkie. Gdy dowiesz się, że 

wszystkie Twoje klasy i funkcje zachowują się zgodnie z oczekiwaniami, musisz sprawdzić, czy mogą ze 

sobą współpracować. Jednak w tym celu nie trzeba ponownie testować wszystkich przypadków 

krawędzi; zrobiłeś to już podczas pisania testów jednostkowych. Tutaj musisz napisać tylko kilka testów 

integracyjnych, które potwierdzą, że wszystkie elementy poprawnie się komunikują. Wreszcie, aby 

upewnić się, że nie tylko kod działa, ale także wrażenia użytkownika są pożądane, napiszemy testy 

akceptacyjne, które emulują użytkownika przechodzącego przez różne widoki. Tutaj testy są bardzo 

powolne i możliwe tylko po zakończeniu przepływu, więc informacja zwrotna przychodzi później. 

Dodamy testy akceptacyjne, aby upewnić się, że główne przepływy działają, ale nie musimy testować 

każdego scenariusza, ponieważ już to zrobiliśmy z testami integracji i testów jednostkowych. 

Testy jednostkowe i pokrycie kodu 

Teraz, gdy wiesz, jakie są testy, dlaczego ich potrzebujemy i jakie rodzaje testów mamy, 

skoncentrujemy się w dalszej części na pisaniu dobrych testów jednostkowych, ponieważ będą to te, 

które zajmą większość twojego czasu. Jak wyjaśniliśmy wcześniej, celem testu jednostkowego jest 

upewnienie się, że fragment kodu, zwykle klasa lub metoda, działa zgodnie z oczekiwaniami. Ponieważ 

ilość kodu zawartego w metodzie powinna być niewielka, uruchomienie testu nie powinno zająć prawie 

czasu. Korzystając z tego, przeprowadzimy kilka testów, starając się objąć jak najwięcej przypadków 

użycia. 

Jeśli nie jest to pierwszy raz, kiedy słyszysz o testach jednostkowych, możesz znać pojęcie pokrycia 

kodu. Ta koncepcja odnosi się do ilości kodu wykonywanego przez nasze testy, to jest do procentu 

testowanego kodu. Na przykład, jeśli aplikacja ma 10 000 linii, a testy testują łącznie 7500 linii, pokrycie 

kodu wynosi 75%. Istnieją narzędzia, które pokazują znaczniki w kodzie, aby wskazać, czy dana linia 

jest testowana, czy nie, co jest bardzo przydatne, aby zidentyfikować, które części aplikacji nie są 

testowane, a tym samym ostrzec, że ich zmiana jest bardziej niebezpieczna. Jednak pokrycie kodu jest 

mieczem dwustronnym. Dlaczego tak jest? Wynika to z faktu, że programiści mają obsesję na punkcie 

pokrycia kodu, dążąc do pokrycia w 100%. 

Należy jednak pamiętać, że pokrycie kodu jest tylko konsekwencją, a nie celem. Twoim celem jest 

napisanie testów jednostkowych, które weryfikują wszystkie przypadki użycia niektórych fragmentów 

kodu, abyś czuł się bezpieczniejszy za każdym razem, gdy musisz zmienić ten kod. Oznacza to, że dla 

danej metody napisanie jednego testu może być niewystarczające, ponieważ ta sama linia z różnymi 

wartościami wejściowymi może zachowywać się inaczej. Jeśli jednak skupiono się na pokryciu kodu, 

napisanie jednego testu spełniłoby ten warunek i może nie być konieczne pisanie kolejnych testów. 

Integrowanie PHPUnit 

Pisanie testów to zadanie, które możesz wykonać sam; wystarczy napisać kod, który zgłasza wyjątki, 

gdy warunki nie są spełnione, a następnie uruchomić skrypt w dowolnym momencie. Na szczęście inni 

programiści nie byli zadowoleni z tego ręcznego procesu, dlatego wdrożyli narzędzia, które pomogą 

nam zautomatyzować ten proces i uzyskać dobre opinie. Najczęściej używanym w PHP jest PHPUnit. 

PHPUnit to framework, który zapewnia zestaw narzędzi do łatwiejszego pisania testów, daje nam 

możliwość automatycznego uruchamiania testów i dostarcza użytecznych informacji zwrotnych dla 

programisty. Aby korzystać z PHPUnit, tradycyjnie instalowaliśmy go na naszym laptopie. W ten sposób 

dodaliśmy klasy frameworka, aby zawierały ścieżkę PHP, a także plik wykonywalny do uruchomienia 

testów. Było to mniej niż idealne, ponieważ zmusiliśmy programistów do zainstalowania jeszcze 

jednego narzędzia na ich komputerze programistycznym. Obecnie kompozytor pomaga nam włączyć 



PHPUnit jako zależność projektu. Oznacza to, że uruchomienie Composer, które zrobisz na pewno, aby 

uzyskać resztę zależności, również otrzyma PHPUnit. Dodaj zatem do composer.json: 

{ 

//... 

"require": { 

"monolog/monolog": "^1.17", 

"twig/twig": "^1.23" 

}, 

"require-dev": { 

"phpunit/phpunit": "5.1.3" 

}, 

"autoload": { 

"psr-4": { 

"Bookstore\\": "src" 

} 

} 

} 

Zauważ, że ta zależność jest dodawana jako wymagany-dev. Oznacza to, że zależność zostanie pobrana 

tylko wtedy, gdy będziemy w środowisku programistycznym, ale nie będzie to część aplikacji, którą 

wdrożymy na produkcji, ponieważ nie musimy tam uruchamiać testów. Aby uzyskać zależność, jak 

zwykle, uruchom aktualizację kompozytora. Innym podejściem jest zainstalowanie PHPUnit globalnie, 

aby wszystkie projekty w twoim środowisku programistycznym może go używać zamiast instalować go 

lokalnie za każdym razem 

Plik phpunit.xml 

PHPUnit potrzebuje pliku phpunit.xml, aby zdefiniować sposób, w jaki chcemy uruchamiać testy. Ten 

plik definiuje zestaw reguł, takich jak gdzie są testy, jaki kod testują testy i tak dalej. Dodaj następujący 

plik do katalogu głównego: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<phpunit backupGlobals="false" 

backupStaticAttributes="false" 

colors="true" 

convertErrorsToExceptions="true" 

convertNoticesToExceptions="true" 

convertWarningsToExceptions="true" 



processIsolation="false" 

stopOnFailure="false" 

syntaxCheck="false" 

bootstrap="vendor/autoload.php" 

> 

<testsuites> 

<testsuite name="Bookstore Test Suite"> 

<directory>./tests/</directory> 

</testsuite> 

</testsuites> 

<filter> 

<whitelist> 

<directory>./src</directory> 

</whitelist> 

</filter> 

</phpunit> 

Ten plik zawiera całkiem sporo rzeczy. Najważniejsze wyjaśniono w następujący sposób: 

• Ustawienie wartości convertErrorsToExceptions, convertNoticesToExceptions i 

convertWarningsToExceptions na wartość true spowoduje, że testy zakończą się niepowodzeniem, 

jeśli wystąpi błąd PHP, ostrzeżenie lub powiadomienie. Celem jest upewnienie się, że kod nie zawiera 

drobnych błędów w przypadkach skrajnych, które zawsze są źródłem potencjalnych problemów. 

• stopOnfailure mówi PHPUnit, czy powinien kontynuować wykonywanie pozostałych testów, czy nie, 

gdy test zakończy się niepowodzeniem. W takim przypadku chcemy uruchomić je wszystkie, aby 

dowiedzieć się, ile testów kończy się niepowodzeniem i dlaczego. 

• bootstrap określa, który plik powinniśmy wykonać przed rozpoczęciem testów. Najczęstszym 

zastosowaniem jest włączenie autoloadera, ale można również dołączyć plik, który inicjuje niektóre 

zależności, takie jak bazy danych lub czytniki konfiguracji. 

• testuites definiuje katalogi, w których PHPUnit będzie szukał testów. W naszym przypadku 

zdefiniowaliśmy ./tests, ale moglibyśmy dodać więcej, gdybyśmy mieli je w różnych katalogach. 

• whitelist określa listę katalogów zawierających kod, który testujemy. Może to być przydatne do 

generowania danych wyjściowych związanych z pokryciem kodu. Podczas uruchamiania testów z 

PHPUnit, upewnij się, że uruchomiłeś polecenie z tego samego katalogu, w którym znajduje się plik 

phpunit.xml. Pokażemy Ci, jak w następnej sekcji. 

Twój pierwszy test 



Racja, to wystarczy na przygotowania i teorię; napiszmy kod. Napiszemy testy dla podstawowego 

klienta, który jest obiektem domeny o małej logice. Przede wszystkim musimy zmienić trait Unique, 

ponieważ nadal zawiera ona niepotrzebny kod po zintegrowaniu naszej aplikacji z MySQL. Mówimy o 

możliwości przypisania następnego dostępnego identyfikatora, który jest teraz obsługiwany przez pole 

autoinkrementalne. Usuń go, pozostawiając kod w następujący sposób: 

<?php 

namespace Bookstore\Utils; 

trait Unique { 

protected $id; 

public function setId(int $id) { 

$this->id = $id; 

} 

public function getId(): int { 

return $this->id; 

} 

} 

Testy będą znajdować się w katalogu testów /. Struktura katalogów powinna być taka sama jak w 

katalogu src /, aby łatwiej było określić, gdzie powinien znajdować się każdy test. Nazwy plików i klas 

muszą kończyć się na Test, aby PHPUnit wiedział, że plik zawiera testy. Wiedząc o tym, nasz test 

powinien być w ests / Domain / Customer / BasicTest.php, jak następuje: 

<?php 

namespace Bookstore\Tests\Domain\Customer; 

use Bookstore\Domain\Customer\Basic; 

use PHPUnit_Framework_TestCase; 

class BasicTest extends PHPUnit_Framework_TestCase { 

public function testAmountToBorrow() { 

$customer = new Basic(1, 'han', 'solo', 'han@solo.com'); 

$this->assertSame( 

3, 

$customer->getAmountToBorrow(), 

'Basic customer should borrow up to 3 books.' 

); 

} 

} 



Jak można zauważyć, klasa BasicTest rozszerza się z PHPUnit_Framework_TestCase. Wszystkie klasy 

testowe muszą pochodzić z tej klasy. Ta klasa zawiera zestaw metod, które pozwalają na dokonywanie 

asercji. Asercja w PHPUnit to tylko sprawdzenie wartości. Asercje mogą być porównaniami z innymi 

wartościami, weryfikacją niektórych atrybutów wartości i tak dalej. Jeśli asercja nie jest prawdziwa, 

test zostanie oznaczony jako nieudany, co spowoduje wyświetlenie odpowiedniego komunikatu o 

błędzie dla programisty. Przykład pokazuje asercję przy użyciu metody assertSame, która porówna 

dwie wartości, oczekując, że obie są dokładnie takie same. Trzeci argument to komunikat o błędzie, 

który wyświetli potwierdzenie w przypadku niepowodzenia. Zauważ też, że nazwy funkcji 

rozpoczynające się od testu są wykonywane za pomocą PHPUnit. W tym przykładzie mamy jeden 

unikalny test o nazwie testAmountToBorrow, który tworzy instancję podstawowego klienta i sprawdza, 

czy ilość książek, które klient może pożyczyć, wynosi 3. W następnej sekcji pokażemy, jak 

przeprowadzić ten test i uzyskać od niego informacje zwrotne . Opcjonalnie możesz użyć dowolnej 

nazwy funkcji, jeśli dodasz adnotację @test w DocBlock metody, w następujący sposób: 

/** 

* @test 

*/ 

public function thisIsATestToo() { 

//... 

} 

Uruchamianie testów 

Aby uruchomić napisane testy, musisz wykonać skrypt wygenerowany przez Composer w dostawcy / 

bin. Pamiętaj, aby zawsze uruchamiać z katalogu głównego projektu, aby PHPUnit mógł znaleźć plik 

konfiguracyjny phpunit.xml. Następnie wpisz ./vendor/bin/phpunit. 

Podczas wykonywania tego programu otrzymamy informacje zwrotne od testów. Dane wyjściowe 

pokazują nam, że istnieje jeden test (jedna metoda) i jedno stwierdzenie oraz czy były one 

zadowalające. Ten wynik jest tym, co chciałbyś zobaczyć przy każdym uruchomieniu testów, ale 

dostaniesz więcej testów zakończonych niepowodzeniem, niż byś chciał. Rzućmy na nie okiem, dodając 

następujący test: 

public function testFail() { 

$customer = new Basic (1, „han”, „solo”, „han@solo.com”); 

$this-> assertSame ( 

4, 

$customer-> getAmountToBorrow (), 

„Podstawowy klient powinien pożyczyć do 3 książek”. 

); 

} 

Ten test się nie powiedzie, ponieważ sprawdzamy, czy getAmountToBorrow zwraca 4, ale wiesz, że 

zawsze zwraca 3. Uruchommy testy i zobaczmy, jaki rodzaj danych wyjściowych otrzymujemy. Możemy 



szybko zauważyć, że wynik nie jest dobry z powodu czerwonego koloru. Pokazuje nam, że wystąpił 

błąd, wskazując na klasę i metodę testową, która zawiodła. Informacja zwrotna wskazuje typ 

niepowodzenia (ponieważ 3 nie jest identyczny z 4) i opcjonalnie komunikat o błędzie dodany podczas 

wywoływania metody assert. 

Pisanie testów jednostkowych 

Zacznijmy od zagłębiania się we wszystkie funkcje oferowane przez PHPUnit w celu pisania testów. 

Podzielimy te funkcje na różne podsekcje: konfigurowanie testu, stwierdzeń, wyjątków i dostawców 

danych. Oczywiście nie musisz używać wszystkich tych narzędzi za każdym razem, gdy piszesz test. 

Początek i koniec testu 

PHPUnit daje możliwość ustawienia wspólnego scenariusza dla każdego testu w klasie. W tym celu 

należy użyć metody setUp, która, jeśli jest obecna, jest wykonywana za każdym razem, gdy 

wykonywany jest test tej klasy. Wystąpienie klasy, która wywołuje metody setUp i testowe, jest takie 

samo, więc można użyć właściwości klasy do zapisania kontekstu. Jednym z powszechnych zastosowań 

byłoby stworzenie obiektu, który będziemy używać do naszych testów, na wypadek gdyby zawsze było 

tak samo. Na przykład napisz następujący kod w testach / Domena / Klient / BasicTest.php: 

<? php 

przestrzeń nazw Księgarnia \ Testy \ Domena \ Klient; 

użyj Bookstore \ Domain \ Customer \ Basic; 

użyj PHPUnit_Framework_TestCase; 

klasa BasicTest rozszerza PHPUnit_Framework_TestCase { 

prywatny klient $; 

funkcja publiczna setUp () { 

$ this-> customer = new Basic ( 

1, „han”, „solo”, „han@solo.com” 

); 

} 

test funkcji publicznejAmountToBorrow () { 

$ this-> assertSame ( 

3, 

$ this-> customer-> getAmountToBorrow (), 

„Podstawowy klient powinien pożyczyć do 3 książek”. 

); 

} 

} 



Po wywołaniu testAmountToBorrow właściwość $ customer jest już inicjowana poprzez wykonanie 

metody setUp. Gdyby klasa miała więcej niż jeden test, metoda setUp byłaby wykonywana za każdym 

razem. Chociaż jest to mniej powszechne w użyciu, istnieje inna metoda czyszczenia scenariusza po 

wykonaniu testu: tearDown. Działa to w ten sam sposób, ale jest wykonywane po każdym teście tej 

klasy. Możliwe zastosowania to czyszczenie danych w bazie danych, zamykanie połączeń, usuwanie 

plików itp. 

Asercje 

Już wprowadzono Cię do pojęcia asercji, więc wymieńmy tylko te najczęściej spotykane w tej sekcji. 

Pierwszym typem stwierdzenia, które zobaczymy, jest twierdzenie boolowskie, to znaczy takie, które 

sprawdza, czy wartość jest prawdą czy fałszem. Metody są tak proste, jak assertTrue i assertFalse, i 

oczekują jednego parametru, który jest wartością do potwierdzenia, a opcjonalnie tekstu do 

wyświetlenia w przypadku awarii. W tej samej klasie BasicTest dodaj następujący test: 

test funkcji publicznej testIsExemptOfTaxes () { 

$ this-> assertFalse ( 

$ this-> customer-> isExemptOfTaxes (), 

„Podstawowy klient powinien być zwolniony z podatków”. 

); 

} 

Ten test zapewnia, że klient podstawowy nigdy nie jest zwolniony z podatków. Zauważ, że możemy 

zrobić to samo stwierdzenie, pisząc: 

$ this-> assertSame ( 

$ this-> customer-> isExemptOfTaxes (), 

false, 

„Podstawowy klient powinien być zwolniony z podatków”. 

); 

Drugą grupą twierdzeń byłyby twierdzenia porównawcze. Najsławniejsze są to assertSame i 

assertEquals. Użyłeś już pierwszego, ale jesteś pewien jego znaczenia? Dodajmy kolejny test i 

uruchommy go: 

public function testGetMonthlyFee() { 

$ this-> assertSame ( 

5, 

$ this-> customer-> getMonthlyFee (), 

„Klient podstawowy powinien płacić 5 miesięcznie”. 

); 

} 



Test nie powiódł się! Powodem jest to, że assertSame jest równoważne porównywaniu przy użyciu 

tożsamości, to znaczy bez używania żonglowania typami. Wynikiem metody getMonthlyFee jest 

zawsze liczba zmiennoprzecinkowa, a my porównamy ją z liczbą całkowitą, więc nigdy nie będzie taka 

sama, jak mówi nam komunikat o błędzie. Zmień asercję na assertEquals, która porównuje przy użyciu 

równości, a test przejdzie teraz. 

Podczas pracy z obiektami możemy użyć asercji, aby sprawdzić, czy dany obiekt jest instancją 

oczekiwanej klasy, czy nie. Robiąc to, pamiętaj, aby wysłać pełną nazwę klasy, ponieważ jest to dość 

powszechny błąd.: 

<?php 

namespace Bookstore\Tests\Domain\Customer; 

use Bookstore\Domain\Customer\CustomerFactory; 

use PHPUnit_Framework_TestCase; 

class CustomerFactoryTest extends PHPUnit_Framework_TestCase { 

public function testFactoryBasic() { 

$customer = CustomerFactory::factory( 

'basic', 1, 'han', 'solo', 'han@solo.com' 

); 

$this->assertInstanceOf( 

Basic::class, 

$customer, 

'basic should create a Customer\Basic object.' 

); 

} 

} 

Ten test tworzy klienta korzystającego z fabryki klienta. Ponieważ typ klienta był prosty, wynikiem 

powinien być egzemplarz Basic, który testujemy za pomocą assertInstanceOf. Pierwszy argument to 

oczekiwana klasa, drugi to obiekt, który testujemy, a trzeci to komunikat o błędzie. Ten test pomaga 

nam również zauważyć zachowanie asercji porównawczych z obiektami. Utwórzmy podstawowy 

obiekt klienta zgodnie z oczekiwaniami i porównajmy go z wynikiem fabrycznym. Następnie uruchom 

test w następujący sposób: 

$expectedBasicCustomer = new Basic(1, 'han', 'solo', 'han@solo.com'); 

$this->assertSame( 

$customer, 

$expectedBasicCustomer, 

'Customer object is not as expected.' 



); 

Test nie powiódł się, ponieważ podczas porównywania dwóch obiektów z porównaniem tożsamości 

porównywane jest odwołanie do obiektu, a będzie ono takie samo tylko wtedy, gdy dwa obiekty są 

dokładnie tym samym wystąpieniem. Jeśli utworzysz dwa obiekty o tych samych właściwościach, będą 

one równe, ale nigdy identyczne. Aby naprawić test, zmień potwierdzenie w następujący sposób: 

$expectedBasicCustomer = new Basic(1, 'han', 'solo', 'han@solo.com'); 

$this->assertEquals( 

$customer, 

$expectedBasicCustomer, 

'Customer object is not as expected.' 

); 

Napiszmy teraz testy dla obiektu domeny sprzedaży w testach / Domena / SaleTest.php. Ta klasa jest 

bardzo łatwa do przetestowania i pozwala nam korzystać z nowych asercji, takich jak: 

<?php 

namespace Bookstore\Tests\Domain\Customer; 

use Bookstore\Domain\Sale; 

use PHPUnit_Framework_TestCase; 

class SaleTest extends PHPUnit_Framework_TestCase { 

public function testNewSaleHasNoBooks() { 

$sale = new Sale(); 

$this->assertEmpty( 

$sale->getBooks(), 

'When new, sale should have no books.' 

); 

} 

public function testAddNewBook() { 

$sale = new Sale(); 

$sale->addBook(123); 

$this->assertCount( 

1, 

$sale->getBooks(), 

'Number of books not valid.' 



); 

$this->assertArrayHasKey( 

123, 

$sale->getBooks(), 

'Book id could not be found in array.' 

); 

$this->assertSame( 

$sale->getBooks()[123], 

1, 

'When not specified, amount of books is 1.' 

); 

} 

} 

Dodaliśmy tutaj dwa testy: jeden upewnia się, że w przypadku nowej instancji sprzedaży lista 

powiązanych z nią książek jest pusta. W tym celu użyliśmy metody assertEmpty, która przyjmuje tablicę 

jako argument i zapewnia, że jest pusta. Drugim testem jest dodanie książki do sprzedaży, a następnie 

upewnienie się, że lista książek ma poprawną treść. W tym celu użyjemy metody assertCount, która 

sprawdza, czy tablica, czyli drugi argument, ma tyle elementów, ile pierwszy podany argument. W tym 

przypadku oczekujemy, że lista książek zawiera tylko jeden wpis. Drugim potwierdzeniem tego testu 

jest sprawdzenie, czy tablica książek zawiera określony klucz, który jest identyfikatorem książki, za 

pomocą metody assertArrayHasKey, w której kluczem jest pierwszy argument, a drugim tablica. Na 

koniec sprawdzimy za pomocą znanej już metody assertSame, czy liczba włożonych książek wynosi 1. 

Mimo że te dwie nowe metody asercji są czasem przydatne, wszystkie trzy asercje z ostatniego testu 

można zastąpić tylko metodą assertSame, porównując cała gama książek z oczekiwaną, w następujący 

sposób: 

$this->assertSame( 

[123 => 1], 

$sale->getBooks(), 

'Books array does not match.' 

); 

Zestaw testów dla obiektu domeny sprzedaży nie byłby wystarczający, gdybyśmy nie testowali 

zachowania klasy podczas dodawania wielu książek. W takim przypadku użycie assertCount i 

assertArrayHasKey spowodowałoby, że test byłby niepotrzebnie długi, więc po prostu porównajmy 

tablicę z oczekiwaną za pomocą następującego kodu: 

public function testAddMultipleBooks() { 

$sale = new Sale(); 



$sale->addBook(123, 4); 

$sale->addBook(456, 2); 

$sale->addBook(456, 8); 

$this->assertSame( 

[123 => 4, 456 => 10], 

$sale->getBooks(), 

'Books are not as expected.' 

); 

} 

W tym teście spróbujemy stworzyć klienta luksusowego w naszej fabryce, ale ponieważ ten typ klienta 

nie istnieje, otrzymamy wyjątek. Typ oczekiwanego wyjątku to InvalidArgumentException, a 

komunikat o błędzie to „Niewłaściwy typ”. Jeśli uruchomisz testy, zobaczysz, że pomyślnie przejdą. Jeśli 

zdefiniowaliśmy oczekiwany wyjątek i wyjątek nie jest nigdy zgłaszany, test zakończy się 

niepowodzeniem; oczekiwanie wyjątków to tylko kolejny rodzaj twierdzeń. Aby to zobaczyć, dodaj 

następujące elementy do testu i uruchom je; dostaniesz awarię, a PHPUnit będzie narzekać, mówiąc, 

że spodziewał się wyjątku, ale nigdy nie został zgłoszony: 

/** 

* @expectedException \InvalidArgumentException 

*/ 

public function testCreatingCorrectCustomer() { 

$customer = CustomerFactory::factory( 

'basic', 1, 'han', 'solo', 'han@solo.com' 

); 

} 

Dostawcy danych 

Jeśli myślisz o przebiegu testu, przez większość czasu wywołujemy metodę z wejściem i oczekujemy 

wyniku. Aby objąć wszystkie przypadki krawędzi, naturalne jest, że powtórzymy tę samą akcję z 

zestawem danych wejściowych i oczekiwanych wyników. PHPUnit daje nam taką możliwość, usuwając 

w ten sposób dużo zduplikowanego kodu. Ta funkcja nazywa się dostarczaniem danych. Dostawca 

danych to publiczna metoda zdefiniowana w klasie testowej, która zwraca tablicę z określonym 

schematem. Każdy wpis w tablicy reprezentuje test, w którym klucz jest nazwą testu - opcjonalnie 

można użyć klawiszy numerycznych - a wartość jest parametrem wymaganym przez test. Test 

zadeklaruje, że potrzebuje dostawcy danych z adnotacją @dataProvider, a podczas wykonywania 

testów dostawca danych wstrzykuje argumenty potrzebne metodzie testowej. Rozważmy przykład, 

aby to ułatwić. Napisz następujące dwie metody w swojej klasie CustomerFactoryTest: 

public function providerFactoryValidCustomerTypes() { 



return [ 

'Basic customer, lowercase' => [ 

'type' => 'basic', 

'expectedType' => '\Bookstore\Domain\Customer\Basic' 

], 

'Basic customer, uppercase' => [ 

'type' => 'BASIC', 

'expectedType' => '\Bookstore\Domain\Customer\Basic' 

], 

'Premium customer, lowercase' => [ 

'type' => 'premium', 

'expectedType' => '\Bookstore\Domain\Customer\Premium' 

], 

'Premium customer, uppercase' => [ 

'type' => 'PREMIUM', 

'expectedType' => '\Bookstore\Domain\Customer\Premium' 

] 

]; 

} 

/** 

* @dataProvider providerFactoryValidCustomerTypes 

* @param string $type 

* @param string $expectedType 

*/ 

public function testFactoryValidCustomerTypes( 

string $type, 

string $expectedType  

) { 

$customer = CustomerFactory::factory( 

$type, 1, 'han', 'solo', 'han@solo.com' 

); 



$this->assertInstanceOf( 

$expectedType, 

$customer, 

 

'Factory created the wrong type of customer.' 

); 

} 

Test tutaj to testFactoryValidCustomerTypes, który oczekuje dwóch argumentów: $type i $expectType. 

Test wykorzystuje je do stworzenia klienta w fabryce i zweryfikowania rodzaju wyniku, co już zrobiliśmy 

poprzez zakodowanie typów. Test deklaruje również, że potrzebuje dostawcy danych 

providerFactoryValidCustomerTypes. Ten dostawca danych zwraca tablicę czterech wpisów, co 

oznacza, że test zostanie wykonany cztery razy z czterema różnymi zestawami argumentów. Nazwa 

każdego testu jest kluczem każdego wpisu - na przykład „Klient podstawowy, małe litery”. Jest to 

bardzo przydatne w przypadku niepowodzenia testu, ponieważ zostanie wyświetlony jako część 

komunikatów o błędach. Każdy wpis jest mapą z dwiema wartościami, typ i oczekiwany typ, które są 

nazwami argumentów metody testowej. Wartości tych wpisów to wartości, które otrzyma metoda 

testowa. Najważniejsze jest to, że napisany przez nas kod byłby taki sam, jak gdybyśmy napisali 

testFactoryValidCustomerTypes cztery razy, za każdym razem wpisując na stałe $type i $expectedType. 

Wyobraź sobie teraz, że metoda testowa zawiera dziesiątki linii kodu lub chcemy powtórzyć ten sam 

test z dziesiątkami zestawów danych; czy widzisz, jak potężny jest? 

Testowanie z podwójnymi 

Do tej pory testowaliśmy klasy, które są dość odizolowane; oznacza to, że nie mają one zbyt dużej 

interakcji z innymi klasami. Niemniej jednak mamy klasy, które używają kilku klas, takich jak kontrolery. 

Co możemy zrobić z tymi interakcjami? Ideą testów jednostkowych jest przetestowanie konkretnej 

metody, a nie całej bazy kodu, prawda? PHPUnit pozwala kpić z tych zależności; oznacza to, że możesz 

dostarczyć fałszywe obiekty, które wyglądają podobnie do zależności potrzebnych testowanej klasie, 

ale nie używają kodu z tych klas. Celem tego jest zapewnienie fałszywej instancji, której klasa może 

używać i wywoływać swoje metody bez skutków ubocznych tego, co mogą wywoływać te wywołania. 

Wyobraźmy sobie przykład modeli: jeśli kontroler używa prawdziwego modelu, wówczas przy 

wywoływaniu z niego metod model za każdym razem uzyskiwałby dostęp do bazy danych, co czyni 

testy dość nieprzewidywalnymi. Jeśli zamiast tego użyjemy makiety, kontroler może wywoływać swoje 

metody tyle razy, ile potrzeba, bez żadnych skutków ubocznych. Co więcej, możemy wysunąć 

twierdzenia na temat argumentów otrzymanych przez próbę lub zmusić ją do zwrócenia określonych 

wartości. Zobaczmy, jak z nich korzystać. 

Wstrzykiwanie modeli za pomocą DI 

Pierwszą rzeczą, którą musimy zrozumieć, jest to, że jeśli tworzymy obiekty za pomocą nowego w 

kontrolerze, nie będziemy w stanie ich wyśmiewać. Oznacza to, że musimy wstrzyknąć wszystkie 

zależności - na przykład za pomocą wtryskiwacza zależności. Zrobimy to dla wszystkich zależności, z 

wyjątkiem jednego: modeli. W tej sekcji przetestujemy metodę pożyczania klasy BookController, więc 

pokażemy zmiany, których potrzebuje ta metoda. Oczywiście, jeśli chcesz przetestować resztę kodu, 

powinieneś zastosować te same zmiany do pozostałych kontrolerów. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest 

dodanie instancji BookModel do aplikatora zależności w naszym pliku index.php. Ponieważ ta klasa ma 



również zależność PDO, użyj tego samego wtryskiwacza zależności, aby uzyskać jej wystąpienie, jak 

następuje: 

$di->set('BookModel', new BookModel($di->get('PDO'))); 

Teraz, w metodzie pożyczki klasy BookController, zmienimy nową instancję modelu na następującą: 

public function borrow(int $bookId): string { 

$bookModel = $this->di->get('BookModel'); 

try { 

//... 

Dostosowywanie TestCase 

Podczas pisania zestawu testów jednostkowych dość często spersonalizowana klasa TestCase 

obejmuje wszystkie testy. Ta klasa zawsze rozszerza się z PHPUnit_Framework_TestCase, więc nadal 

otrzymujemy wszystkie asercje i inne metody. Ponieważ wszystkie testy muszą zaimportować tę klasę, 

zmieńmy nasz autoloader, aby mógł rozpoznawać przestrzenie nazw z katalogu testów. Następnie 

uruchom kompozytora i zaktualizuj w następujący sposób: 

"autoload": { 

"psr-4": { 

"Bookstore\\Tests\\": "tests", 

"Bookstore\\": "src" 

} 

} 

Dzięki tej zmianie powiemy Kompozytorowi, że wszystkie przestrzenie nazw zaczynające się od 

Bookstore \ Tests będą znajdować się w katalogu testów, a pozostałe będą zgodne z poprzednimi 

regułami. Dodajmy teraz naszą dostosowaną klasę TestCase. Jedyną potrzebną nam metodę 

pomocniczą w tej chwili można tworzyć makiety. Nie jest to naprawdę konieczne, ale sprawia, że 

wszystko jest czystsze. Dodaj następującą klasę w testach / AbstractTestClase.php: 

<?php 

namespace Bookstore\Tests; 

use PHPUnit_Framework_TestCase; 

use InvalidArgumentException; 

abstract class AbstractTestCase extends PHPUnit_Framework_TestCase { 

protected function mock(string $className) { 

if (strpos($className, '\\') !== 0) { 

$className = '\\' . $className; 

} 



if (!class_exists($className)) { 

$className = '\Bookstore\\' . trim($className, '\\'); 

if (!class_exists($className)) { 

throw new InvalidArgumentException( 

"Class $className not found." 

); 

} 

} 

return $this->getMockBuilder($className) 

->disableOriginalConstructor() 

->getMock(); 

} 

} 

Ta metoda przyjmuje nazwę klasy i próbuje ustalić, czy klasa jest częścią przestrzeni nazw Księgarni, 

czy nie. Będzie to przydatne, gdy kpi się z obiektów naszej własnej bazy kodu, ponieważ nie będziemy 

musieli za każdym razem pisać Księgarni. Po ustaleniu, jaka jest prawdziwa pełna nazwa klasy, używa 

próbnego konstruktora z PHPUnit, aby ją utworzyć, a następnie zwraca. Więcej pomocników! Tym 

razem są dla kontrolerów. Każdy kontroler będzie zawsze potrzebował tych samych zależności: 

rejestratora, połączenia z bazą danych, silnika szablonów i czytnika konfiguracji. Wiedząc o tym, 

stwórzmy klasę ControllerTestCase z gdzie rozszerzone zostaną wszystkie testy obejmujące 

kontrolerów. Ta klasa będzie zawierać metodę setUp, która tworzy wszystkie typowe symulacje i 

ustawia je we wtryskiwaczu zależności. Dodaj go jako plik test / ControllerTestCase.php w następujący 

sposób: 

<?php 

namespace Bookstore\Tests; 

use Bookstore\Utils\DependencyInjector; 

use Bookstore\Core\Config; 

use Monolog\Logger; 

use Twig_Environment; 

use PDO; 

abstract class ControllerTestCase extends AbstractTestCase { 

protected $di; 

public function setUp() { 

$this->di = new DependencyInjector(); 



$this->di->set('PDO', $this->mock(PDO::class)); 

$this->di->set('Utils\Config', $this->mock(Config::class)); 

$this->di->set( 

'Twig_Environment', 

$this->mock(Twig_Environment::class) 

); 

$this->di->set('Logger', $this->mock(Logger::class)); 

} 

} 

Używanie próbek 

Cóż, mamy dość pomocników; zacznijmy od testów. Trudna część polega na tym, jak grać z próbami. 

Podczas tworzenia możesz dodać pewne oczekiwania i zwrócić wartości. Metody to: 

• expect: określa, ile razy ma być wywołana metoda próbna. Możesz wysłać $ this-> never (), $ this-> 

once () lub $ this-> any () jako argument określający 0, 1 lub dowolne wywołania. 

• method: służy do określenia metody, o której mówimy. Argument, którego oczekuje, to tylko nazwa 

metody. 

• with: Jest to metoda stosowana do ustalenia oczekiwań argumentów, które próbka otrzyma po jej 

wywołaniu. Na przykład jeśli oczekuje się, że wyśmiewana metoda stanie się podstawowa jako 

pierwszy argument, a 123 jako drugi, metoda with zostanie wywołana jak za pomocą („basic”, 123). Ta 

metoda jest opcjonalna, ale jeśli ją ustawimy, PHPUnit wyrzuci błąd w przypadku, gdy wyśmiewana 

metoda nie otrzyma oczekiwanych argumentów, więc działa jak asercja. 

• will: Służy do określania, co mock ma zwrócić. Dwa najczęstsze zastosowania to $ this-> returnValue 

($ value) lub $ this-> throwException ($ wyjatek). Ta metoda jest również opcjonalna i jeśli nie zostanie 

wywołana, próbka zawsze zwróci null.  

Dodajmy pierwszy test, aby zobaczyć, jak by to działało. Dodaj następujący kod do pliku test / 

Controllers / BookControllerTest.php: 

<?php 

namespace Bookstore\Tests\Controllers; 

use Bookstore\Controllers\BookController; 

use Bookstore\Core\Request; 

use Bookstore\Exceptions\NotFoundException; 

use Bookstore\Models\BookModel; 

use Bookstore\Tests\ControllerTestCase; 

use Twig_Template; 

class BookControllerTest extends ControllerTestCase { 



private function getController( 

Request $request = null 

): BookController { 

if ($request === null) { 

$request = $this->mock('Core\Request'); 

} 

return new BookController($this->di, $request); 

} 

public function testBookNotFound() { 

$bookModel = $this->mock(BookModel::class); 

$bookModel 

->expects($this->once()) 

->method('get') 

->with(123) 

->will( 

$this->throwException( 

new NotFoundException() 

) 

); 

$this->di->set('BookModel', $bookModel); 

$response = "Rendered template"; 

$template = $this->mock(Twig_Template::class); 

$template 

->expects($this->once()) 

->method('render') 

->with(['errorMessage' => 'Book not found.']) 

->will($this->returnValue($response)); 

$this->di->get('Twig_Environment') 

->expects($this->once()) 

->method('loadTemplate') 

->with('error.twig') 



->will($this->returnValue($template)); 

$result = $this->getController()->borrow(123); 

$this->assertSame( 

$result, 

$response, 

'Response object is not the expected one.' 

); 

} 

} 

Pierwszą rzeczą, jaką wykonuje test, jest stworzenie makiety klasy BookModel. Następnie dodaje 

oczekiwanie, które wygląda następująco: metoda get zostanie wywołana jeden raz z jednym 

argumentem 123 i wyrzuci NotFoundException. Ma to sens, ponieważ test próbuje naśladować 

scenariusz, w którym nie możemy znaleźć książki w bazie danych. Druga część testu polega na dodaniu 

oczekiwań silnika szablonów. Jest to nieco bardziej skomplikowane, ponieważ w grę wchodzą dwie 

kpiny. Oczekuje się, że metoda loadTemplate z Twig_Environment zostanie wywołana raz z 

argumentem error.twig jako nazwą szablonu. Ta próbka powinna zwrócić Twig_Template, który jest 

kolejną próbą. Oczekuje się, że metoda renderowania tej drugiej próbki zostanie wywołana raz z 

poprawnym komunikatem o błędzie, zwracając odpowiedź, która jest zakodowanym ciągiem. Po 

zdefiniowaniu wszystkich zależności wystarczy wywołać metodę pożyczkową kontrolera i oczekiwać 

odpowiedzi. Pamiętaj, że ten test ma nie tylko jedno stwierdzenie, ale cztery: metodę assertSame i trzy 

fałszywe oczekiwania. Jeśli któreś z nich nie zostanie wykonane, test zakończy się niepowodzeniem, 

więc możemy powiedzieć, że ta metoda jest dość solidna. W naszym pierwszym teście sprawdziliśmy, 

czy scenariusz, w którym nie znaleziono książki, działa. Istnieją jeszcze dwa scenariusze, które również 

zawodzą: gdy nie ma wystarczającej liczby kopii książki do pożyczenia i gdy występuje błąd bazy danych 

podczas próby zapisania pożyczonej książki. Jednak teraz widać, że wszyscy dzielą fragment kodu, który 

wyśmiewa szablon. Wyodrębnijmy ten kod do chronionej metody, która generuje symulacje, gdy 

otrzymuje nazwę szablonu, parametry są wysyłane do szablonu i otrzymywana jest oczekiwana 

odpowiedź. Uruchom następujące czynności: 

protected function mockTemplate( 

string $templateName, 

array $params, 

$response 

) { 

$template = $this->mock(Twig_Template::class); 

$template 

->expects($this->once()) 

->method('render') 



->with($params) 

->will($this->returnValue($response)); 

$this->di->get('Twig_Environment') 

->expects($this->once()) 

->method('loadTemplate') 

->with($templateName) 

->will($this->returnValue($template)); 

} 

public function testNotEnoughCopies() { 

$bookModel = $this->mock(BookModel::class); 

$bookModel 

->expects($this->once()) 

->method('get') 

->with(123) 

->will($this->returnValue(new Book())); 

$bookModel 

->expects($this->never()) 

->method('borrow'); 

$this->di->set('BookModel', $bookModel); 

$response = "Rendered template"; 

$this->mockTemplate( 

'error.twig', 

['errorMessage' => 'There are no copies left.'], 

$response 

); 

$result = $this->getController()->borrow(123); 

$this->assertSame( 

$result, 

$response, 

'Response object is not the expected one.' 

); 



} 

public function testErrorSaving() { 

$controller = $this->getController(); 

$controller->setCustomerId(9); 

$book = new Book(); 

$book->addCopy(); 

$bookModel = $this->mock(BookModel::class); 

$bookModel 

->expects($this->once()) 

->method('get') 

->with(123) 

->will($this->returnValue($book)); 

$bookModel 

->expects($this->once()) 

->method('borrow') 

->with(new Book(), 9) 

->will($this->throwException(new DbException())); 

$this->di->set('BookModel', $bookModel); 

$response = "Rendered template"; 

$this->mockTemplate( 

'error.twig', 

['errorMessage' => 'Error borrowing book.'], 

$response 

); 

$result = $controller->borrow(123); 

$this->assertSame( 

$result, 

$response, 

'Response object is not the expected one.' 

); 

} 



Jedyną nowością jest to, że spodziewamy się, że nigdy nie zostanie wywołana metoda pożyczania. 

Ponieważ nie oczekujemy, że zostanie wywołane, nie ma powodu, aby używać metody with ani will 

will. Jeśli kod faktycznie wywołuje tę metodę, PHPUnit oznaczy test jako nieudany. Już 

przetestowaliśmy i stwierdziliśmy, że wszystkie scenariusze, które mogą zawieść, zawiodły. Dodajmy 

teraz test, w którym użytkownik może z powodzeniem pożyczyć książkę, co oznacza, że zwrócimy 

prawidłowe książki i klientów z bazy danych, metoda zapisu zostanie poprawnie wywołana, a szablon 

otrzyma wszystkie prawidłowe parametry. Test wygląda następująco: 

public function testBorrowingBook() { 

$controller = $this->getController(); 

$controller->setCustomerId(9); 

$book = new Book(); 

$book->addCopy(); 

$bookModel = $this->mock(BookModel::class); 

$bookModel 

->expects($this->once()) 

->method('get') 

->with(123) 

->will($this->returnValue($book)); 

$bookModel 

->expects($this->once()) 

->method('borrow') 

->with(new Book(), 9); 

$bookModel 

->expects($this->once()) 

->method('getByUser') 

->with(9) 

->will($this->returnValue(['book1', 'book2'])); 

$this->di->set('BookModel', $bookModel); 

$response = "Rendered template"; 

$this->mockTemplate( 

'books.twig', 

[ 

'books' => ['book1', 'book2'], 



'currentPage' => 1, 

'lastPage' => true 

], 

$response 

); 

$result = $controller->borrow(123); 

$this->assertSame( 

$result, 

$response, 

'Response object is not the expected one.' 

); 

} 

Więc to jest to. Napisałeś jeden z najbardziej skomplikowanych testów, które będziesz musiał napisać. 

Co o tym myślisz? Cóż, ponieważ nie masz dużego doświadczenia z testami, możesz być całkiem 

zadowolony z wyniku, ale spróbujmy go przeanalizować nieco dalej. 

Testowanie bazy danych 

Jak dotąd będzie to najbardziej kontrowersyjna część. Jeśli chodzi o testowanie bazy danych, istnieją 

różne szkoły myślenia. Czy powinniśmy korzystać z bazy danych, czy nie? Czy powinniśmy korzystać z 

naszej programistycznej bazy danych czy z pamięci? Wyjaśnienie, jak wyśmiewać bazę danych lub 

przygotować nową dla każdego testu, jest poza zakresem książki, ale postaramy się tutaj podsumować 

niektóre techniki: 

• Wyśmiejemy połączenie z bazą danych i wypiszemy oczekiwania dotyczące wszystkich interakcji 

między modelem a bazą danych. W naszym przypadku oznaczałoby to wstrzyknięcie fałszywego 

obiektu PDO. Ponieważ będziemy pisać zapytania ręcznie, istnieje prawdopodobieństwo, że możemy 

wprowadzić nieprawidłowe zapytanie. Wyśmiewanie połączenia nie pomoże nam wykryć tego błędu. 

To rozwiązanie byłoby dobre, gdybyśmy korzystali z ORM zamiast pisać zapytania ręcznie 

• Dla każdego testu utworzymy nową bazę danych, w której dodamy dane, które chcielibyśmy mieć 

dla konkretnego testu. Takie podejście może zająć dużo czasu, ale zapewnia, że będziesz testować na 

prawdziwej bazie danych i że nie będzie żadnych nieoczekiwanych danych, które mogłyby 

spowodować, że nasze testy zakończą się niepowodzeniem; to znaczy testy są w pełni odizolowane. W 

większości przypadków byłoby to preferowane podejście, nawet jeśli nie jest to takie, które działa 

szybciej. Aby rozwiązać tę niedogodność, stworzymy bazy danych w pamięci. 

• Testy są przeprowadzane na już istniejącej bazie danych. Zwykle na początku testu rozpoczynamy 

transakcję, którą wycofujemy na koniec testu, pozostawiając bazę danych bez żadnych zmian. Takie 

podejście emuluje prawdziwy scenariusz, w którym możemy znaleźć wszelkiego rodzaju dane, a nasz 

kod powinien zawsze zachowywać się zgodnie z oczekiwaniami. Jednak korzystanie ze wspólnej bazy 

danych zawsze powoduje pewne skutki uboczne; na przykład, jeśli chcemy wprowadzić zmiany w 

schemacie bazy danych, będziemy musieli zastosować je do bazy danych przed uruchomieniem testów, 

ale reszta aplikacji lub programistów korzystających z bazy danych nie jest jeszcze gotowa na te zmiany. 



Aby wszystko pozostało małe, postaramy się wprowadzić kombinację drugiej i trzeciej opcji. 

Wykorzystamy naszą istniejącą bazę danych, ale po rozpoczęciu transakcji każdego testu wyczyścimy 

wszystkie tabele związane z testem. Wygląda na to, że potrzebujemy ModelTestCase do obsługi tego. 

Dodaj następujące elementy do test / ModelTestCase.php: 

<?php 

namespace Bookstore\Tests; 

use Bookstore\Core\Config; 

use PDO; 

abstract class ModelTestCase extends AbstractTestCase { 

protected $db; 

protected $tables = []; 

public function setUp() { 

$config = new Config(); 

$dbConfig = $config->get('db'); 

$this->db = new PDO( 

'mysql:host=127.0.0.1;dbname=bookstore', 

$dbConfig['user'], 

$dbConfig['password'] 

); 

$this->db->beginTransaction(); 

$this->cleanAllTables(); 

} 

public function tearDown() { 

$this->db->rollBack(); 

} 

protected function cleanAllTables() { 

foreach ($this->tables as $table) { 

$this->db->exec("delete from $table"); 

} 

} 

} 



Metoda setUp tworzy połączenie z bazą danych z tymi samymi poświadczeniami, które znajdują się w 

pliku config / app.yml. Następnie rozpoczniemy transakcję i wywołamy metodę cleanAllTables, która 

iteruje tabele we właściwości $ tables i usuwa z nich całą zawartość. Metoda tearDown wycofuje 

transakcję. 

Rozszerzenie z ModelTestCase 

Jeśli napiszesz test z tej klasy, który należy zaimplementować metodę setUp lub tearDown, zawsze 

pamiętaj o wywołaniu te od rodzica.  

Napiszmy testy dla metody pożyczenia klasy BookModel. Ta metoda wykorzystuje książki i klientów, 

dlatego chcielibyśmy wyczyścić tabele, które je zawierają. Utwórz klasę testową i zapisz ją w testach / 

Models / BookModelTest.php: 

<?php 

namespace Bookstore\Tests\Models; 

use Bookstore\Models\BookModel; 

use Bookstore\Tests\ModelTestCase; 

class BookModelTest extends ModelTestCase { 

protected $tables = [ 

'borrowed_books', 

'customer', 

'book' 

]; 

protected $model; 

public function setUp() { 

parent::setUp(); 

$this->model = new BookModel($this->db); 

} 

} 

Zwróć uwagę na to, jak przesłoniliśmy również metodę setUp, wywołując tę w rodzicu i tworząc 

instancję modelu, z której będą korzystać wszystkie testy, co jest bezpieczne, ponieważ nie będziemy 

utrzymywać kontekstu na tym obiekcie. Przed dodaniem testów dodajmy jeszcze więcej pomocników 

do ModelTestCase: jeden do tworzenia obiektów książki, mając tablicę parametrów, a drugi do 

zapisywania książek i klientów w bazie danych. Uruchom następujący kod: 

protected function buildBook(array $properties): Book { 

$book = new Book(); 

$reflectionClass = new ReflectionClass(Book::class); 

foreach ($properties as $key => $value) { 



$property = $reflectionClass->getProperty($key); 

$property->setAccessible(true); 

$property->setValue($book, $value); 

} 

return $book; 

} 

protected function addBook(array $params) { 

$default = [ 

'id' => null, 

'isbn' => 'isbn', 

'title' => 'title', 

'author' => 'author', 

'stock' => 1, 

'price' => 10.0, 

]; 

$params = array_merge($default, $params); 

$query = <<<SQL 

insert into book (id, isbn, title, author, stock, price) 

values(:id, :isbn, :title, :author, :stock, :price) 

SQL; 

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

} 

protected function addCustomer(array $params) { 

$default = [ 

'id' => null, 

'firstname' => 'firstname', 

'surname' => 'surname', 

'email' => 'email', 

'type' => 'basic' 

]; 

$params = array_merge($default, $params); 



$query = <<<SQL 

insert into customer (id, firstname, surname, email, type) 

values(:id, :firstname, :surname, :email, :type) 

SQL; 

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

} 

Jak można zauważyć, dodaliśmy wartości domyślne dla wszystkich pól, więc nie jesteśmy zmuszeni do 

definiowania całej książki / klienta za każdym razem, gdy chcemy ją zapisać. Zamiast tego wysłaliśmy 

odpowiednie pola i scaliliśmy je z domyślnymi. Zauważ też, że metoda buildBook zastosowała nową 

koncepcję refleksji, aby uzyskać dostęp do prywatnych właściwości instancji. Jest to znacznie poza 

zakresem książki, ale jeśli jesteś zainteresowany, możesz przeczytać więcej na 

http://php.net/manual/en/book.reflection.php. 

Jesteśmy teraz gotowi do rozpoczęcia pisania testów. Z tymi wszystkimi pomocnikami dodawanie 

testów będzie bardzo łatwe i czyste. Metoda wypożyczania ma różne przypadki użycia: próba 

pożyczenia książki, której nie ma w bazie danych, próba skorzystania z niezarejestrowanego klienta i 

pomyślne pożyczenie książki. Dodajmy je w następujący sposób: 

/** 

* @expectedException \Bookstore\Exceptions\DbException 

*/ 

public function testBorrowBookNotFound() { 

$book = $this->buildBook(['id' => 123]); 

$this->model->borrow($book, 123); 

} 

/** 

* @expectedException \Bookstore\Exceptions\DbException 

*/ 

public function testBorrowCustomerNotFound() { 

$book = $this->buildBook(['id' => 123]); 

$this->addBook(['id' => 123]); 

$this->model->borrow($book, 123); 

} 

public function testBorrow() { 

$book = $this->buildBook(['id' => 123, 'stock' => 12]); 

$this->addBook(['id' => 123, 'stock' => 12]); 



$this->addCustomer(['id' => 123]); 

$this->model->borrow($book, 123); 

} 

Pod wrażeniem? W porównaniu z testami kontrolera testy te są znacznie prostsze, głównie dlatego, że 

ich kod wykonuje tylko jedną akcję, ale także dzięki wszystkim metodom dodanym do ModelTestCase. 

Kiedy będziesz musiał pracować z innymi obiektami, takimi jak sprzedaż, możesz dodać addSale lub 

buildSale do tej samej klasy, aby wszystko było czystsze 

Rozwój oparty na testach 

Być może już zdajesz sobie sprawę, że nie ma unikalnego sposobu na robienie rzeczy podczas mówienia 

o tworzeniu aplikacji. Pokazanie ich wszystkich nie jest możliwe - a zanim skończysz czytać te wiersze, 

wprowadzisz już więcej technik - ale istnieje jedno podejście, które jest bardzo przydatne, jeśli chodzi 

o dobre pisanie , testowalny kod: programowanie testowe (TDD). Ta metodologia polega na napisaniu 

testów jednostkowych przed napisaniem samego kodu. Chodzi jednak o to, aby nie pisać wszystkich 

testów naraz, a następnie pisać klasę lub metodę, a raczej robić to stopniowo. Rozważmy przykład, aby 

to ułatwić. Wyobraź sobie, że Twoja klasa sprzedaży nie została jeszcze wdrożona, a jedyne, co wiemy, 

to to, że musimy umieć dodawać książki. Zmień nazwę pliku src / Domain / Sale.php na src / Domena 

/ Sale2.php lub po prostu usuń ją, aby aplikacja o tym nie wiedziała. 

Czy cała ta gadatliwość jest konieczna? 

W tym przykładzie zauważysz, że wykonamy zbyt wiele kroków, aby wymyślić bardzo prosty fragment 

kodu. W rzeczy samej, jest ich zbyt wielu dla tego przykładu, ale będą czasy, kiedy to kwota jest w 

porządku. Znalezienie tych chwil wiąże się z doświadczeniem, dlatego zalecamy ćwiczenie na prostych 

przykładach. W końcu przyjdzie ci to naturalnie.  

Mechanika TDD składa się z czterech następujących kroków: 

1. Napisz test dla niektórych funkcji, które nie zostały jeszcze zaimplementowane. 

2. Uruchom testy jednostkowe, które powinny zakończyć się niepowodzeniem. Jeśli tak się nie stanie, 

albo test jest nieprawidłowy, albo kod już implementuje tę funkcjonalność. 

3. Wpisz minimalną ilość kodu, aby testy przebiegły pomyślnie. 

4. Uruchom ponownie testy jednostkowe. Tym razem powinni przejść. 

Nie mamy obiektu domeny sprzedaży, więc pierwszą rzeczą, ponieważ powinniśmy zacząć od małych 

rzeczy, a następnie przejść do większych rzeczy, jest zapewnienie, że możemy utworzyć instancję 

obiektu sprzedaży. Napisz następujący test jednostkowy w testach / Domenie / SaleTest.php, ponieważ 

napiszemy wszystkie istniejące testy, ale używając TDD; możesz usunąć istniejące testy z tego pliku. 

<?php 

namespace Bookstore\Tests\Domain; 

use Bookstore\Domain\Sale; 

use PHPUnit_Framework_TestCase; 

class SaleTest extends PHPUnit_Framework_TestCase { 



public function testCanCreate() { 

$sale = new Sale(); 

} 

} 

Uruchom testy, aby upewnić się, że zawiodły. Aby uruchomić jeden konkretny test, możesz wspomnieć 

o pliku testu podczas uruchamiania PHPUnit. Dobrze, zawodzą. Oznacza to, że PHP nie może znaleźć 

obiektu do jego utworzenia. Napiszmy teraz minimalną ilość kodu wymaganą do zaliczenia testu. W 

takim przypadku wystarczy utworzenie klasy i można to zrobić za pomocą następujących wierszy kodu: 

<?php 

namespace Bookstore\Domain; 

class Sale { 

} 

Teraz uruchom testy, aby upewnić się, że nie ma błędów. To jest łatwe, prawda? Tak więc musimy 

powtórzyć ten proces, dodając za każdym razem więcej funkcji. Skupmy się na książkach, które zawiera 

sprzedaż; po utworzeniu lista książki powinna być pusta, jak następuje: 

public function testWhenCreatedBookListIsEmpty() { 

$sale = new Sale(); 

$this->assertEmpty($sale->getBooks()); 

} 

Przeprowadź testy, aby upewnić się, że zawiodły - robią to. Teraz napisz następującą metodę w klasie: 

public function getBooks(): array { 

return []; 

} 

Teraz, jeśli uciekniesz ... czekaj, co? Czy zmuszamy metodę getBooks, aby zawsze zwracała pustą 

tablicę? Nie jest to implementacja, której potrzebujemy - ani ta, na którą zasługujemy - więc dlaczego 

to robimy? Powodem jest sformułowanie z kroku 3: „Napisz minimalną ilość kodu, aby testy przebiegły 

pomyślnie”. Nasz zestaw testów powinien być wystarczająco obszerny, aby to wykryć rodzaj problemu, 

i to jest nasz sposób, aby się upewnić. Tym razem celowo napiszemy zły kod, ale następnym razem 

możemy przypadkowo wprowadzić błąd, a nasze testy jednostkowe powinny być w stanie wykryć go 

jak najszybciej. Uruchom testy; przejdą. Omówmy teraz następną funkcjonalność. Dodając książkę do 

listy, powinniśmy zobaczyć tę książkę z kwotą 1. Test powinien wyglądać następująco: 

public function testWhenAddingABookIGetOneBook() { 

$sale = new Sale(); 

$sale->addBook(123); 

$this->assertSame( 



$sale->getBooks(), 

[123 => 1] 

); 

} 

Ten test jest bardzo przydatny. Nie tylko zmusza nas to do wdrożenia metody addBook, ale także 

pomaga nam naprawić metodę getBooks - tak jak jest teraz zakodowana - aby zawsze zwracała pustą 

tablicę. Ponieważ metoda getBooks oczekuje teraz dwóch różnych wyników, nie możemy już oszukiwać 

testów. Nowy kod dla klasy powinien wyglądać następująco: 

class Sale { 

private $books = []; 

public function getBooks(): array { 

return $this->books; 

} 

public function addBook(int $bookId) { 

$this->books[123] = 1; 

} 

} 

Nowy test, który możemy napisać, to taki, który pozwala dodać więcej niż jedną książkę na raz, 

wysyłając kwotę jako drugi argument. Test wyglądałby podobnie do następującego: 

public function testSpecifyAmountBooks() { 

$sale = new Sale(); 

$sale->addBook(123, 5); 

$this->assertSame( 

$sale->getBooks(), 

[123 => 5] 

); 

} 

Teraz testy nie przechodzą, więc musimy je naprawić. Refaktoryzujmy addBook, aby mógł przyjąć drugi 

argument jako kwotę: 

public function addBook(int $bookId, int $amount = 1) { 

$this->books[123] = $amount; 

} 



Kolejną funkcją, którą chcielibyśmy dodać, jest ta sama książka, która kilka razy przywołuje tę metodę, 

śledząc całkowitą liczbę dodanych książek. Test może wyglądać następująco: 

public function testAddMultipleTimesSameBook() { 

$sale = new Sale(); 

$sale->addBook(123, 5); 

$sale->addBook(123); 

$sale->addBook(123, 5); 

$this->assertSame( 

$sale->getBooks(), 

[123 => 11] 

); 

} 

Ten test zakończy się niepowodzeniem, ponieważ bieżące wykonanie nie doda wszystkich kwot, ale 

zachowa ostatnią. Naprawmy to, wykonując następujący kod: 

public function addBook(int $bookId, int $amount = 1) { 

if (!isset($this->books[123])) { 

$this->books[123] = 0; 

} 

$this->books[123] += $amount; 

} 

Jesteśmy prawie na miejscu. Jest jeszcze jeden test, który powinniśmy dodać, czyli możliwość dodania 

więcej niż jednej innej książki. Test jest następujący: 

public function testAddDifferentBooks() { 

$sale = new Sale(); 

$sale->addBook(123, 5); 

$sale->addBook(456, 2); 

$sale->addBook(789, 5); 

$this->assertSame( 

$sale->getBooks(), 

[123 => 5, 456 => 2, 789 => 5] 

); 

} 



Ten test kończy się niepowodzeniem z powodu zakodowanego identyfikatora książki w naszej  

public function addBook(int $bookId, int $amount = 1) { 

if (!isset($this->books[$bookId])) { 

$this->books[$bookId] = 0; 

} 

$this->books[$bookId] += $amount; 

} 

Skończyliśmy! Czy to wygląda znajomo? Jest to ten sam kod, który napisaliśmy podczas naszej 

pierwszej implementacji, z wyjątkiem pozostałych właściwości. Możesz teraz zastąpić obiekt domeny 

sprzedaży poprzednim, dzięki czemu masz wszystkie potrzebne funkcje. 

Teoria a praktyka 

Jak wspomniano wcześniej, jest to dość długi i pełny proces, który realizuje bardzo niewielu 

doświadczonych programistów od początku do końca, ale większość z nich zachęca ludzi do 

naśladowania. Dlaczego tak jest? Gdy najpierw napiszesz cały kod i na koniec pozostawiasz testy 

jednostkowe, pojawiają się dwa problemy: 

• Po pierwsze, w zbyt wielu przypadkach programiści są wystarczająco leniwi, aby pominąć testy, 

mówiąc sobie, że kod już działa, więc nie ma potrzeby pisania testów. Wiesz już, że jednym z celów 

testów jest upewnienie się, że przyszłe zmiany nie zepsują obecnych funkcji, więc nie jest to 

uzasadniony powód. 

• Po drugie, testy napisane po kodzie zwykle testują kod, a nie jego funkcjonalność. Wyobraź sobie, że 

masz metodę, która początkowo miała wykonać akcję. Po napisaniu metody nie będziemy wykonywać 

akcji idealnie z powodu błędu lub złego projektu; zamiast tego zrobimy albo za dużo, albo pozostawimy 

niektóre przypadki krawędzi bez leczenia. Kiedy piszemy test po napisaniu kodu, przetestujemy to, co 

widzimy w metodzie, a nie oryginalną funkcjonalność! 

Jeśli zamiast tego zmusisz się do napisania testów, a następnie kodu, upewnij się, że zawsze masz testy 

i sprawdzają one, co ma zrobić kod, co prowadzi do kodu, który działa zgodnie z oczekiwaniami i jest 

w pełni objęty. Ponadto, robiąc to w krótkich odstępach czasu, otrzymujesz szybką informację zwrotną 

i nie musisz czekać godzinami, aby dowiedzieć się, czy wszystkie napisane testy i kod mają w ogóle 

sens. Chociaż ten pomysł jest dość prosty i ma sens, wielu początkujących programistów ma trudności 

z jego wdrożeniem. Doświadczeni programiści pisali kod od kilku lat, więc już to wszystko 

zinternalizowali. To jest powód, dla którego niektórzy wolą napisać kilka testów przed rozpoczęciem 

pracy z kodem lub na odwrót, czyli napisać kod, a następnie przetestować go, ponieważ są w ten 

sposób bardziej produktywni. Jeśli jednak jest coś, co łączy je wszystkie, to ich aplikacje zawsze będą 

pełne testów. 


