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Första delen

Under den första delen (eventuellt hela lektionen, det får ta den tid det tar) går vi igenom testning,
vad testning faktiskt innebär, varför vi testar och i synnerhet hur. Risken finns att denna lektion,
åtminstone tidigt under lektionen, blir mer åt föreläsningshållet. Förhoppningen är att studenterna
ska bli mer delaktiga och bekväma ju längre lektionen pågår.

Fråga öppet vad testning innebär för studenterna. Många ser testning som att vi skapar ett program
som instansierar klassen ifråga, och eventuellt kör ett givet körexempel. Punkt.

Förklara:

• Testning går ut på att säkerställa att funktionaliteten är korrekt i det vi har skrivit (data-
struktur eller algoritmer).

• Testning i sig är en hel vetenskap, och det finns kurser i testning för de som är intresserade,
men vi kommer att väldigt ytligt beröra ämnet så att de lättare kan hantera kursen. Det
kommer inte på tentan.

För att bättre illustrera testning använder vi oss av lab1, hashtabellen. Vi har alltså en hashtabell
där vi ska skapa funktionerna put(key, value), get(key) samt remove(key). I denna kurs tillämpar vi
så kallad black box testing, alltså kommer vi inte tänka på implementationsdetaljer utan förutsätter
att funktionerna finns redan och vill bara säkerställa att de fungerar som vi tänkt oss, och minst
lika viktigt: att sådant som inte bör fungera faktiskt inte fungerar.

Hur ser en hashtabell ut? Vi kör för enkelhets skull med en tabell storlek 7 då det är defaultstorlek
på tabellen i lab1. Visa gärna tabell1 (bifogad).

Diskutera:

• Hur testar vi put?

• Hur testar vi get?

• Hur testar vi remove?

• Bör vi testa något mer? (kommer de inte på något kan man tipsa om att put och remove
påverkar storleken på tabellen).

Put

Det räcker sällan med att vi stoppar in ett värde, kör get och sedan tar bort det. Hur testar vi
att put fungerar väl? Låt studenterna diskutera. Förslagsvis fyller vi hela tabellen och försöker
sätta in nya värden. Vi bör även testa hur tabellen hanterar nycklar med samma hashvärde. Det
är i detta läget (efter de har fått diskutera och sannolikt inte kommit fram till att testa med
samma hashvärde) bra att påminna dem om att hashfunktionen bara räknar samma ascii-värdet
på tecknen i strängen. Nycklarna “hej” och “jeh” kommer således ha samma hashvärde.
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Exempel för att få en ordentlig kollisionskedja med samma nyckelvärden: “hej”, “hje”, “ejh”, “ehj”,
“jeh”, “jhe”. Vi kan sedan stoppa in vilket nyckelvärde som helst i tabellen för att fylla den. Om
vi inte fyller från index 0 först bör vi se att tabellen loopar runt. Att försöka göra insättningar av
en ny nyckel i en full tabell bör inte fungera. Vi bör även försöka göra en insättning av ett nytt
värde på en gammal nyckel.

Ex: Vi sätter först in “hej” med värdet ’h’. Vid en senare tidpunkt sätter vi in “hej” med värdet
’a’. Uppdateras värdet som det bör? Testa att göra samma sak med värden som ligger sent i
kollisionskedjan. Får vi ut rätt värde? Det är alltså viktigt att vi sätter unika värden till våra
nycklar (ex. ’a’, ’b’, ’c’ osv.) så att vi tydligt kan se om något går fel.

Det är även högst relevant att kontrollera så att storleken matchar det den bör vara. Om vi har
satt in 4 element bör storleken vara just 4.

Get

Låt studenterna återigen komma med förslag på vad som är intressant att testa. Att hämta en
godtycklig nyckel är självfallet värdefullt, men att försöka hämta nycklar som inte finns är minst
lika viktigt. Det är även intressant att hämta värden som ligger sent i en kollisionskedja (speciellt
om det “wrappar” runt). Om vi sätter in hela “hej-kedjan” ovan och försöker hämta nyckeln “jeh”,
får vi då värdet vi associerade med den nyckeln eller något tidigare i kedjan?

Remove

Återigen låter vi studenterna komma med intressanta förslag. Vid detta laget har de förhoppnings-
vis fått träna upp “tänket” lite, men hjälp dem vid behov. Lämpliga saker att ta bort är självklart
godtycklig nyckel (och försöka hämta den igen med get), men i synnerhet är det intressant att
ta bort nycklar tidigt i en kollisionskedja (“hej” till exempel om vi har “hej-kedjan” ovan). Extra
intressant med kedjor som “wrappar” runt. Kommer hela kollisionskedjan att flyttas tillbaka, vilket
är tanken? Kommer det även göras för kedjor som “wrappas”, alltså flytta element från exempelvis
index 0 till index 7? Vad händer om vi tar bort ett element som ovan och sedan stoppar in den
nyckeln igen?

Hur gör man då?

Hur testar vi detta effektivt? Beroende på tid kan du gärna låta studenterna komma med förslag.
Förhoppningsvis säger de inte “vi kör main och matar in värdena”, men om de ger det förslaget är
det lämpligt att föreslå att vi hittar fel de första 700 gångerna vi kör testerna, och bör rimligtvis
mot slutet bli ganska trötta på att mata in samma sak.

Föreslå gärna att vi skriver ett program som skapar en hashtabell, gör alla put, get och remove
operationer vi har kommit fram till, med if-satser för testerna och utskrifter om något går fel, och
kanske vid lämpliga tidpunkter om allt har gått rätt, ex: System.out.println(“Size stämmer efter
7 put, 3 remove och ytterligare en put”);. Är detta bra? De flesta tycker nog att det är utmärkt.
För att ta det ännu längre kan man dela upp det i individuella funktioner, förslagsvis testPut(),
testGet(), testRemove() och testAll() så att vi lättare kan hoppa över tester vi kanske inte behöver
köra och minimera output, i synnerhet under arbetets gång. Vi bör dock alltid köra alla tester en
gång innan inlämning, och hålla i åtanke att förändringar vi gör i en funktion kan påverka tester
för andra funktioner (size osv).

Observera att vi inte tar upp några testramverk i denna kurs, inklusive Unit-tester. Om studenterna
frågar om det går det bra att hänvisa till mig.
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Svar till lektionsuppgifter

1. Denna lite lättare introduktionsuppgift bör vara relativt enkel.

• Vi bör säkerställa att vi faktiskt får ett exception vid division med 0

• Vi bör kontrollera att vi får korrekta resultat vid avrundning. Ex: 10/2 bör ge 5, 9/2
bör också ge 5.

• Det kan också vara lämpligt att, då 0 är ett specialfall, bekräfta att vi inte får exceptions
då 0 är resultatet. Vi kan exempelvis testa detta med 1/100.

2. Denna uppgift är betydligt större. Det är OK att studenterna gör egna antaganden, men
frågar de kan du använda detta som underlag för dina svar.

• Testa insättning / hämtning, exempelvis sätta in 3 saker och hämta ut index 0, 1, 2.
Vi bör då få ut dem i omvändning ordning mot när vi satte in dem. Glöm inte att
insättning påverkar storleken.

• Testa borttagning via index. Sätt in 3 saker, ta bort det första. Tog vi bort rätt element?
Här bör vi tänka på att testa att ta bort såväl i början av listan, i slutet, och i mitten. Vi
bör även försöka ta bort index som inte existerar ännu och säkerställa att vi får någon
form av exception. Glöm inte att borttagning påverkar storleken.

• Testa borttagning av element. Återigen viktigt att försöka ta bort element som finns,
men lika viktigt att försöka ta bort element som inte finns. Glöm inte att borttagning
påverkar storleken.

• Testa clearfunktionen. Tömmer den listan? Matchar storleken tom lista? Kan vi sätta
in nya element i listan efter vi tömt den?

• Lite överkurs: Insättning av lika element. Exempelvis sätter vi in ”hej”,”hej”,”hej”. Vad
händer om vi tar bort ”hej”? Det som bör hända är att vi tar bort det första ”hej”et.
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