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Czemu testować oprogramowanie

● Programy zawierają błędy
● Nie da się rozwiązać problemu „czy program 

jest poprawny” z powodów fundamentalnych
● W projektach bioinformatycznych nie ma zwykle 

nakładów na weryfikację programów (inną niż 
użycie) ani na testerów

● Skutki mogą czasem być dość katastrofalne



  



  

Rodzaje testów programowania
(niezbyt ścisła klasyfikacja)

● Source code checkers (static testing)
● Execution tests:

– Unit tests
– Integration tests 
– Regression tests
– UX tests (GUI, Web, mobile)
– Fuzz tests (random data, shouldn’t crash)
– Mock tests – podmienianie modułów na „zaślepki”



  



  

Python unittest

● Tradycyjny moduł do testowania modułów
● Idea oparta na pomysłach z modułu JUnit w Javie
● Bardzo dobrze udokumentowany
● Dość dużo pisania kodu na potrzeby testów
● Wymaga dość dużej dyscypliny w kodowaniu oraz 

projektowania samych testów
● Wykorzystywany w dużych projektach, np.. 

Biopython



  

Jak działają unit testy

● Rozpatrujemy podjednostki (ang. Units) 
naszego projektu i projektujemy testy dla każdej 
z nich

● Testy obejmują zwykle uruchomienia funkcji i 
modułów naszego programu wraz z
–  przykładowymi danymi, 
– spodziewanymi wynikami,
– Asercjami na wartości pewnych zmiennych

● Biblioteka unittest pozwala na automatyczne lub 
ręczne uruchamianie całych zestawów testów



  

Doctests

● Przykłady do testów umieszczane w komentarzach 
do funkcji

● Bardzo „pythonowy”, w tym sensie, że wykorzystuje 
dobre praktyki: jeśli w komentarzu do funkcji jest 
przykładowe użycie, to wykonanie powinno być 
zgodne z oczekiwaniem

● Wyniki oparte na zachowaniu interpretera
● Prosty, choć niestety trochę zależny od wersji 

interpretera i środowiska
● W biopythonie np. doctesty są oparte także na 

tutorialu



  



  

Testowanie pokrycia kodu

● Dzięki narzędziom takim jak coverage.py, możemy 
zmierzyć pokrycie kodu podczas wykonania 
dowolnego kodu

● W szczególności można to zrobić podczas 
uruchomienia testów

●  Założenie jest takie, że jeśli podczas testów jakaś 
linia kodu nie została wykonana to nie została 
przetestowana. Oczywiście pokrycie 100% linii kodu 
nie oznacza przetestowania całej funkcjonalności



  

Automatyzacja testów: TOX



  

Automatyzacja integracji

● Travis – automatyczne budowanie na linuksie, 
umożliwia konfigurację środowisk

● Appveyor – automatyczne budowanie na 
windows, pozwala testować różne wersje 
windows, różne wersje pythona

● Codecov – testowanie pokrycia kodu
● Wszystko to komercyjne projekty zintegrowane 

z github, darmowy dla projektów tj. biopython



  

Testowanie interfejsu, np. selenium

● Symulujemy działanie użytkownika i 
przeglądarki

● system „klika” w różne elementy, na podstawie 
„test cases”

● Stosunkowo duża rola układania test-case’ów
● Dużo zmiennych środowiska
● Trudne do zmierzenia (Kiedy strona jest „za 

wolna”?)



  

Epydoc

● Oparty na javadoc’u system dokumentowania 
API

● Generuje strony www i dokumenty pdf
● Wykorzystuje stosowany w pythonie schemat 

dokumentowania w komentarzach
● Używany w biopythonie
● W zasadzie można go użyć do dowolnego 

projektu w pythonie



  



  

Sphinx 

● Kombajn do tworzenia dokumentacji
● Używa markdownu w komentarzach do 

generowania wyjściowego HTML
● Stosowany do wielu projektów, np. 

docs.python.org
● Ogromne możliwości, oczywiście wymaga 

nauki, żeby je w pełni wykorzystać
● Stosunkowo prosty w użyciu, jeśli mamy prosty 

projekt



  



  



  

LaTeX

● Bardzo ogólny system do tworzenia plików do 
wydruku (pdf, dvi)

● Może też generować html (np. przez konwerter 
HEVEA)

● Popularny w środowisku naukowym
● Niekoniecznie najłatwiejszy do nauki
● Pozwala na eleganckie teksty zawierające 

notację matematyczną
● Wykorzystywany w biopythonie  
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