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INTRODUÇÃO

NUnit[1] é uma ferramenta de testes unitários para a plataforma .Net. Atualmente 

com versão  estável  2.5  e  baseada  no  JUnit,  ferramenta  de  testes  unitários  bastante 

utilizada no mundo JAVA. 

O NUnit  foi  totalmente  escrito  usando C#  e  desenhado  para  tirar  proveito  das 

muitas funcionalidades oferecidas  pela plataforma .Net. Sendo uma das principais e mais 

completas ferramentas de testes unitários existentes no mercado.

2.NUNIT

2.1 Testes Unitários

O teste unitário é uma modalidade de testes que se concentra na verificação da 

menor unidade do projeto de software. O teste é feito sobre uma unidade lógica, com uso 

de dados suficientes para se testar apenas a lógica da unidade em questão. Em softwares 

construídos com uso de linguagens orientadas a objetos, como Java e C#, essa unidade 

pode ser identificada como um método, uma classe ou mesmo um objeto. 

Dessa  forma  os  testes  de  unidade  testam  o  menor  dos  componentes  de  um 

sistema de maneira  isolada.  Cada unidade de teste define um conjunto de estímulos 

(métodos), e de dados de entrada e saída associados a cada estímulo. As entradas são 

parâmetros e as saídas são o valor de retorno, exceções ou o estado do objeto. 

Esse tipo de teste é de responsabilidade do próprio desenvolvedor durante a fase 

de  desenvolvimento  do  sistema,  isto  é,  após  codificar  uma classe,  por  exemplo,  ele 

planeja, codifica e executa o teste de unidade.

2.2 Características

 

O NUnit  interage com o .Net através de atributos. Os atributos permitem que o 

desenvolvedor adicione  metadados no código não afetando execução do software, mas 

fornecendo informações adicionais sobre o código escrito que serão úteis posteriormente. 

O Test Runner do NUnit varre o código fonte compilado (executável ou biblioteca) à 

procura de atributos que indiquem quais classes e métodos que serão testados e, em 

seguida, utiliza da API de reflexão para executar esses métodos. 
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O framework fornece uma variedade de atributos que podem ser utilizados para 

criar  testes unitários.  Eles são utilizados para definir  e testar instalações, métodos de 

ensaio, e métodos de configuração. 

Abaixo  temos uma lista  dos  principais  atributos  que podem ser  utilizados para 

elaborar testes no NUnit:

•[TestFixture]:  Atributo  utilizado  para  indicar  que  uma  classe  contém métodos  de 

ensaio (métodos que realizam teste). 

•[Test]:  Atributo  utilizado  para  indicar  que  um método  dentro  da  classe  deve  ser 

executado pelo Test Runner. O método deve ser público, de retorno nulo (void), e não 

ter parâmetros. Caso contrário ele não será exibido no Test Runner GUI, e portanto 

não será executado. 

•[SetUp] & [Teardown] : Atributos que indicam que um método deve ser executado 

antes (Setup) ou depois (Teardown). O uso comum para estes atributos ocorre quando 

precisa-se  objetos  dependentes,  por  exemplo,  inicializar  e  destruir  objetos,  abrir  e 

fechar conexões com um bases de dados, etc.

•[ExpectedException(typeof(Exception))]  :  Atributo  utilizado  quando  temos  uma 

situação em que realmente desejamos garantir  que uma exceção ocorra.   Quando 

esse código é executado, o teste só irá passar se uma exceção do tipo passado como 

parâmetro for lançada. 

•[Ignore]: Usado para indicar que um teste não deve ser executado. 

•Assertion  Class:  Essa  classe  fornece  uma  variedade  de  métodos  estáticos  que 

podem  ser  utilizados  para  fazer  comparações,  ou  seja,  verificar  se  aquilo  que 

aconteceu era realmente o que queríamos que acontecesse.

Os testes de unidade de uma aplicação podem ficar embutidas no próprio projeto 

da  aplicação.  Ou  em um projeto  separado,  como uma aplicação  ou  biblioteca.  Após 

elaborar os testes existem duas formas diferentes de executá-los. Usando o Test Runner 

do NUnit através de um console (nunit-console), que é a maneira mais rápida, porém, não 

muito  amigável.  Ou  através  do  Test  Runner  GUI  (nunit-gui),  um  Windows  Forms 

Application que permite realizar testes através de uma janela com elementos gráficos, o 

que torna a experiência de realizar bastante fácil.
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 2.3 Licença

O NUnit é uma ferramenta Open Source. Sua licença é baseada na open source zib/libpn 

license[2]. Esta licença é bastante simples e que encoraja o uso do NUnit para diversos 

propósitos, seja em aplicações livres, comerciais ou bibliotecas. O código fonte pode ser 

alterado  e  redistribuído  desde  que  os  créditos  sejam mantidos  e  a  licença  não  seja 

alterada.

2.4 Ferramentas

O  NUnit  possui  integração  com  as  principais  IDEs  do  mercado.  Entre  elas  o 

Microsoft Visual Studio[3] e o MonoDevelop[4]. No Windows o NUnit pode ser instalado 

através  do  Windows  Installer  packages[5].  No  linux,  em  distribuições  que  utilizam 

pacotes .deb basta instalar os pacotes nunit  e  libnunit-cil.  É possível  também obter o 

código  fonte  do  NUnit  e  compilar  utilizando  o  Visual  Studio  ou  MonoDevelop.  Após 

instalação  algumas  configurações  devem  ser  realizadas  nas  IDEs  para  uma  correta 

integração com o NUnit, detalhes sobre configurações podem ser encontrados nos sites 

das IDEs, assim como no site do NUnit[1].

3. CONCLUSÃO

Entre as diversas ferramentas para se realizar testes unitários para a plataforma 

.Net,  O  NUnit  aparece  como  um  excelente  ferramenta.  A  integração  com  as  IDEs 

disponível, além dos Test Runners que o acompanham (console e gui), tornam a tarefa de 

realizar testes  bastante simples.  Além disso o framework é Open Source e possui total 

integração com com as linguagens da plataforma .Net, entre elas, o próprio C#, C++, 

Visual Basic, J#, etc. A documentação no site oficial[1] do NUnit é bastante completa e 

rica em exemplos para diversas linguagens de programação.
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