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Opgave: UnitTest i VisualStudio 2019 
 

Baggrunds Materiale: 
 C# note by Per Laursen from 1st semester (https://github.com/perl-easj/Teaching-

materials/tree/master/CSharpProgramming/Notes) : kap: prog3-testing. 

 

 Test-Note by Peter Levinsky 

 

 Samt opgave om validering af model klasse 

 

Mål: 
At du opnår viden og færdigheder i at oprette og implementere UnitTest til C# klasser i VisualStudio 

2019. 

Trin: 
A. Opret en UnitTest for Food klassen fra opgaven om validering af model klasse. 

B. Opret et FoodCatalog, der indeholder Food, med nogle metoder 

C. Opret en UnitTest for FoodCatalog klassen 

D. Udvid og test Food klassen 

 

Opgave A: Opret UnitTest-projekt og test Food 
 

1. I din solution (med food klasssen) skal du oprette et nyt projekt  

af typen ’MSTest Test projekt .Net core’ søg på ’test’ 

https://github.com/perl-easj/Teaching-materials/tree/master/CSharpProgramming/Notes
https://github.com/perl-easj/Teaching-materials/tree/master/CSharpProgramming/Notes
../materiale/TestCases.pdf
ClassesWithCConstrints.pdf
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2. Navngiv projektet fx FoodTest og tilføj en reference til dit projekt med Food-klassen:  

 

 
 

Højre klik på dependencies og vælg ’add project reference’ hvorefter du klikker i tjek-boksen 

for det projekt hvor Food-klassen ligger. 

 

3. Opstil alle test cases for klassen Food. 

 

4. Nu er du klar til at lave dine test-cases (metoder). Hver metode bør indeholde tre elementer: 

Arrange, Act, Assert  
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5. Forklaring på Arrange, Act, Assert 

 

Arrange : Her opsætter du alle betingelserne for denne test  

fx: 
Food food = new Food();  

int expectedStock = 247; 

 

 

Act: Her udfører du det du vil teste  

fx: 
food.InStock = 247; 

 

Nogle gange kalder du en metode, hvor du så gemmer resultat i en variable – her lidt for 

simpelt, men det ville være 
int actualStock = food.InStock; 

 

Assert: Her tjekker du om testen er gået godt (PS! Målet er ALTID at den skal blive GRØN)  

fx: 
Assert.AreEqual(expectedStock, food.InStock); 

 

evt: Assert.AreEqual(expectedStock, actualStock); 

 

 

6. Nu skal du for hver af dine test cases lave en test metode, der kan teste netop den test case 
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7. Nu kan du køre din test 

 

  
Du kan køre testen ved at klikke på ’de to bolde’ eller ved menu punktet ’test->Run All Test’ 

 

Hvorved resultatet kommer i Unit Test Session ’fane bladet’ a.la: 
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Flere elementer om UnitTest 

 

8. Test af exceptions  

 

I assert skrives, hvis du forventer en exception 

 
Assert.ThrowsException<ArgumentException>(  

                           ()=> food.InStock = 1001); 

 

9. Gentagne opsætning af arrange. 

Hvis du til alle (eller næsten alle test metoder) skal have et food objekt. 

 

Du kan definere et privat instans felt, Samt en speciel TestMetode med annotation 

[TestInitialize] 
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Opgave B: Opret et FoodCatalog 
 

Du skal nu implementere et FoodCatalog der kan indeholde Foods (DCD diagram): 

 

 

Metoden SearchByName får en delstring af et navn, og metoden returnere alle Food elementer hvor 

denne del string indgår (contains). 

(Ekstra) Metoden NeedNewStatus får et antal dage, og metoden returnerer alle Food elementer, 

hvor LastDateOfStatus + days er mindre end dags dato (kort sagt alle foods hvor status er mere end 

’days’ gamle). 

 

Opgave C: UnitTest af FoodCatalog 
Opstil test cases for de to metoder i FoodCatalog 

Implementer en TestKlasse til at teste FoodCatalog. 

 

 

Opgave D: Udvid Food klassen med tilhørende test 
 

Du skal udvide din Food klasse med en property Pris, der er af typen double. 

Prisen skal være over 0,00 kr. men under 10000,00 kr. 

Udvid din test klasse så den tester den nye property. 

 

 


