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Αβστραχτ
Οβϕεχτ−οριεντατιον ηασ ραπιδλψ βεχοmε αχχεπτεδ ασ τηε πρεφερρεδ παραδιγm φορ λαργε σχαλε σψστεm
δεσιγν. Τηερε ισ χονσιδεραβλε λιτερατυρε δεσχριβινγ αππροαχηεσ το οβϕεχτ−οριεντεδ δεσιγν ανδ
ιmπλεmεντατιον. Ηοωεϖερ δισχυσσιον οφ τεστινγ ιν αν οβϕεχτ−οριεντεδ ενϖιρονmεντ ηασ βεεν
χονσπιχυουσ βψ ιτσ αβσενχε. Ατ φιρστ σιγητ ιτ αππεαρσ τηατ δεχοmποσιτιον οφ α σψστεm ιντο α
ποτεντιαλλψ λαργε νυmβερ οφ ινφορmατιον−ηιδινγ χλασσεσ γρεατλψ ινχρεασεσ τηε χοστ οφ τεστινγ.
Ηοωεϖερ, ιν τηισ παπερ ωε σηοω τηατ βψ τακινγ αν οβϕεχτ−οριεντεδ αππροαχη το τεστινγ, ανδ τηε
ινχλυσιον οφ αππροπριατε τοολσ ιν τηε δεϖελοπmεντ ενϖιρονmεντ, τεστινγ τιmε χαν βε γρεατλψ
ρεδυχεδ ανδ σπεχιαλ πυρποσε τεστ χοδε χαν βε ϖιρτυαλλψ ελιmινατεδ.

1

Ιντροδυχτιον

Οβϕεχτ−οριεντατιον ηασ ραπιδλψ βεχοmε αχχεπτεδ ασ τηε πρεφερρεδ παραδιγm φορ λαργε σχαλε
σψστεm δεσιγν. Τηε ρεασονσ φορ τηισ αρε ωελλ κνοων ανδ υνδερστοοδ. Φιρστ, χλασσεσ προϖιδε αν
εξχελλεντ στρυχτυρινγ mεχηανισm. Τηεψ αλλοω α σψστεm το βε διϖιδεδ ιντο ωελλ δεφινεδ υνιτσ ωηιχη
mαψ τηεν βε ιmπλεmεντεδ σεπαρατελψ. Σεχονδ, χλασσεσ συππορτ ινφορmατιον−ηιδινγ. Α χλασσ χαν
εξπορτ α πυρελψ προχεδυραλ ιντερφαχε ανδ τηε ιντερναλ στρυχτυρε οφ δατα mαψ βε ηιδδεν. Τηισ αλλοωσ
τηε στρυχτυρε το βε χηανγεδ ωιτηουτ αφφεχτινγ υσερσ οφ τηε χλασσ, τηυσ σιmπλιφψινγ mαιντενανχε.
Τηιρδ, οβϕεχτ−οριεντατιον ενχουραγεσ ανδ συππορτσ σοφτωαρε ρευσε. Τηισ mαψ βε αχηιεϖεδ ειτηερ
τηρουγη τηε σιmπλε ρευσε οφ α χλασσ ιν α λιβραρψ, ορ ϖια ινηεριτανχε, ωηερεβψ α νεω χλασσ mαψ βε
χρεατεδ ασ αν εξτενσιον οφ αν εξιστινγ ονε. Ιν βοτη χασεσ τηε ρεσυλτ ισ α ρεδυχτιον ιν τηε αmουντ οφ
σοφτωαρε ωηιχη mυστ βε ωριττεν ανδ, ασ α ρεσυλτ, αν ιmπροϖεmεντ ιν τηε ρελιαβιλιτψ οφ τηε ρεσυλταντ
σψστεm σινχε πρεϖιουσλψ τεστεδ χλασσεσ mαψ βε υτιλισεδ.
Ιφ ωε αρε το χαπιταλισε ον τηε ποτεντιαλ αδϖανταγεσ οφ οβϕεχτ−οριεντατιον τηεν ιτ ισ ιmπορταντ τηατ
τηε οβϕεχτ−οριεντεδ αππροαχη ισ αδοπτεδ ανδ συππορτεδ τηρουγηουτ τηε σοφτωαρε δεϖελοπmεντ
προχεσσ. Τηε δεσιγν πηασε ισ νοω ρεασοναβλψ ωελλ υνδερστοοδ (αλτηουγη νοτοριουσλψ διφφιχυλτ) ανδ
τηερε αρε ϖαριουσ τοολσ το ασσιστ ωιτη τηε προχεσσ. Σιmιλαρλψ τηερε αρε τοολσ το συππορτ τηε
ιmπλεmεντατιον πηασε. Λιβραρψ βροωσερσ mαψ βε υσεδ το ασσιστ ωιτη λοχατινγ εξιστινγ χλασσεσ
ωηιχη mαψ βε ρευσεδ ιν τηε προϕεχτ ανδ τοολσ προϖιδε συππορτ φορ εδιτινγ, χοmπιλατιον, ετχ.
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Ηοωεϖερ, τεστινγ ισ οφτεν ιγνορεδ βψ τηε δεσιγνερσ οφ σοφτωαρε τοολσ ανδ τηε προγραmmερ ισ λεφτ
το ηισ/ηερ οων ρεσουρχεσ. Σοmε mαψ αργυε τηατ τεστινγ σηουλδ νοτ βε διφφιχυλτ (ορ εϖεν νεχεσσαρψ
ατ αλλ) ιφ α προπερ δεσιγν ανδ ιmπλεmεντατιον προχεσσ ηασ τακεν πλαχε. Wε αλλ κνοω τηισ νοτ το βε
τρυε ανδ ωε mυστ συβϕεχτ νεω σοφτωαρε το ριγορουσ τεστινγ βεφορε ιτ χαν βε υσεδ ιν α προδυχτιον
ενϖιρονmεντ.
Υνφορτυνατελψ τηε ϖερψ αδϖανταγεσ οφ οβϕεχτ−οριεντατιον χιτεδ αβοϖε βεχοmε ποτεντιαλ
δισαδϖανταγεσ ωηεν ωε χονσιδερ τεστινγ. Τηε στρυχτυρινγ οφ τηε σψστεm ασ α σετ οφ ινδεπενδεντ
χλασσεσ ρεθυιρεσ τηατ εαχη οφ τηεσε mυστ βε τεστεδ ανδ τηερε mαψ βε α λαργε νυmβερ οφ τηεm. Ιν
αδδιτιον, ινφορmατιον−ηιδινγ, ωηιχη ενχουραγεσ δεσιγνερσ οφ χλασσεσ το ηαϖε πυρελψ προχεδυραλ
ιντερφαχεσ, mακεσ ιτ διφφιχυλτ το δετερmινε ωηετηερ τηε χλασσ ισ ωορκινγ χορρεχτλψ, σινχε τηε στατε οφ
ιντερναλ δατα mαψ νοτ βε αχχεσσιβλε ϖια τηε ιντερφαχε.
Τηε ρεσυλτ ισ τηατ τηε προγραmmερ mυστ εφφεχτιϖελψ δεϖελοπ α τεστ προγραm φορ εαχη χλασσ. Εαχη
συχη τεστ προγραm mυστ χρεατε αν ινστανχε οφ τηε χλασσ βεινγ τεστεδ ανδ ινχλυδε χαλλσ το εαχη οφ τηε
mετηοδσ συππορτεδ βψ τηε χλασσ. Τηε τεστ προγραm ωιλλ νεεδ το προmπτ τηε υσερ φορ τηε παραmετερσ
φορ τηεσε mετηοδ χαλλσ σο τηατ ϖαριουσ χοmβινατιονσ χαν βε εξερχισεδ. Τηε τεστ προγραm mυστ αλσο
δισπλαψ τηε ρεσυλτσ οφ εαχη mετηοδ χαλλ. Τηε ρεσυλτ ισ τηατ τηε τεστ προγραm mαψ ωελλ βε mορε
χοmπλεξ ανδ λαργερ τηαν τηε χλασσ βεινγ τεστεδ.
Ονχε ωε ηαϖε ωριττεν συχη α τεστ προγραm, ωε στιλλ mαψ νοτ βε αβλε το ασχερταιν ωηετηερ τηε
ιντερναλ δατα οφ τηε χλασσ βεινγ τεστεδ ισ χορρεχτ βεχαυσε οφ τηε ιναβιλιτψ το αχχεσσ αλλ οφ τηε ιντερναλ
δατα ϖια τηε προχεδυραλ ιντερφαχε.
Τηερε αρε ατ λεαστ τωο σολυτιονσ το τηισ προβλεm. Φιρστ, δεβυγ πριντ στατεmεντσ χουλδ βε αδδεδ
ιντο τηε χλασσ χοδε το πριντ ουτ ρελεϖαντ ιντερναλ δατα ωηεν mετηοδσ αρε χαλλεδ. Τηισ ηασ σεϖεραλ
ασσοχιατεδ προβλεmσ. Τηε ινσερτιον οφ νεω τεστ χοδε χουλδ ωελλ ιντροδυχε ερρορσ ιν ιτσελφ ανδ τηεσε
χαν δετραχτ φροm τηε οριγιναλ τεστινγ προχεσσ. Ιν αδδιτιον ιφ τηερε αρε σεϖεραλ χλασσεσ, τηε ϖολυmε οφ
ουτπυτ χαν βεχοmε διφφιχυλτ το ιντερπρετ.
Τηε σεχονδ σολυτιον ισ το υσε α σψmβολιχ δεβυγγερ το ινσερτ βρεακποιντσ ανδ εξαmινε τηε δατα.
Τηισ αδδσ φυρτηερ χοmπλεξιτψ το τηε προχεσσ. Ιν αδδιτιον, τηε σψmβολιχ δεβυγγερ mαψ νοτ βε αβλε
το αδεθυατελψ δισπλαψ χοmπλεξ λινκεδ στρυχτυρεσ.
Χλεαρλψ ωηατ ισ ρεθυιρεδ ισ τοολσ σπεχιφιχαλλψ δεσιγνεδ το ασσιστ ωιτη τεστινγ οβϕεχτ−οριεντεδ
αππλιχατιονσ. Ιν παρτιχυλαρ ωε ωουλδ λικε το ρεδυχε τηε αmουντ οφ χοδε ωηιχη mυστ βε ωριττεν ιν
ορδερ το τεστ χλασσεσ. Ιδεαλλψ νο σπεχιαλ τεστινγ χοδε σηουλδ ηαϖε το βε ωριττεν. Τηεσε τοολσ σηουλδ
βε αν ιντεγρατεδ χοmπονεντ οφ α χοmπλετε οβϕεχτ−οριεντεδ δεϖελοπmεντ ενϖιρονmεντ.
Τηισ παπερ δεσχριβεσ αν ενϖιρονmεντ ωηιχη συππορτσ τηισ ιδεαλ βψ αλλοωινγ τηε ιντεραχτιϖε
χρεατιον οφ ινστανχεσ οφ χλασσεσ ανδ ιντεραχτιϖελψ ινϖοχατιον οφ τηειρ mετηοδσ. Τηισ, χουπλεδ ωιτη
τηε αβιλιτψ το εξαmινε τηε ιντερναλ στατε ϖαριαβλεσ οφ οβϕεχτσ, αλλοωσ τηε προγραmmερ το
ιντεραχτιϖελψ τεστ τηειρ χλασσεσ ωιτηουτ ωριτινγ α σινγλε λινε οφ τεστ χοδε.
Τηε τοολσ δεσχριβεδ ηαϖε βεεν δεϖελοπεδ ασ α παρτ οφ α λαργερ προϕεχτ κνοων ασ Βλυε [3]. Βλυε
ισ βοτη αν οβϕεχτ−οριεντεδ προγραmmινγ λανγυαγε [4, 6] ανδ α προγραm δεϖελοπmεντ ενϖιρονmεντ
[5] ανδ ηασ βεεν σπεχιφιχαλλψ δεσιγνεδ φορ τεαχηινγ προγραmmινγ το φιρστ ψεαρ στυδεντσ. Τηε
σψστεm ηασ βεεν ιν υσε φορ νεαρλψ τωο ψεαρσ. Τηε αυτηορσ αρε χυρρεντλψ ωορκινγ ον α νεω ϖερσιον
οφ τηε ενϖιρονmεντ δεσιγνεδ φορ ϑαϖα δεϖελοπερσ.
Τηε τοολσ δεσχριβεδ ιν τηισ παπερ αρε ονλψ τηοσε υσεδ φορ τεστινγ. Τηερε ισ στιλλ α νεεδ φορ
σπεχιαλισεδ δεβυγγινγ τοολσ ωηιχη ιν τηε Βλυε σψστεm ινχλυδε βρεακποιντσ, σινγλε−στεππινγ,
δισπλαψ οφ ϖαριαβλε ϖαλυεσ, ετχ. Ιτ mυστ βε εmπηασιζεδ τηατ ωε σεε α χλεαρ διστινχτιον βετωεεν
τεστινγ, ωηιχη ισ ρεθυιρεδ φορ εϖερψ προγραm, ανδ δεβυγγινγ, ωηιχη ισ ονλψ ρεθυιρεδ ιφ τεστινγ
φινδσ α φαιλυρε.
Ιν τηισ παπερ ωε φιρστ δισχυσσ α γενεραλ αππροαχη το τεστινγ οβϕεχτ−οριεντεδ προγραmσ. Wε τηεν
σηοω ηοω τηισ τεχηνιθυε ηασ βεεν ινχλυδεδ ιν αν οβϕεχτ−οριεντεδ προγραm δεϖελοπmεντ
ενϖιρονmεντ. Τηισ ισ φολλοωεδ βψ α βριεφ δεσχριπτιον οφ τηε τεχηνολογψ εmπλοψεδ το ιmπλεmεντ
τηισ ενϖιρονmεντ.
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2

Οβϕεχτ−οριεντεδ τεστινγ

Τηε κεψ αδϖανταγε οφ τηε οβϕεχτ−οριεντεδ παραδιγm ισ τηατ ιτ προϖιδεσ α υνιφορm στρυχτυρε φορ αλλ
χοmπονεντσ ιν τηε φορm οφ α προχεδυραλ ιντερφαχε. Αλτηουγη ασ ινδιχατεδ αβοϖε, τηισ αππεαρσ το
χοmπλιχατε τηε τεστινγ προχεσσ, ιτ mαψ βε εξπλοιτεδ το συππορτ αν οβϕεχτ−οριεντεδ αππροαχη το
τεστινγ.
Ιν ορδερ το τεστ α χλασσ τηε προγραmmερ mυστ βε αβλε υνδερτακε τηε φολλοωινγ αχτιϖιτιεσ:
(α) χρεατε αν ινστανχε οφ τηε χλασσ, ι.ε. αν οβϕεχτ, πασσινγ τηε αππροπριατε παραmετερσ το τηε
χονστρυχτορ
(β) χαλλ τηε mετηοδσ οφ τηε οβϕεχτ πασσινγ παραmετερσ ανδ ρεχειϖινγ ρεσυλτσ
(χ) εξαmινε τηε ιντερναλ δατα οφ τηε οβϕεχτ
Ασ δισχυσσεδ αβοϖε, τηισ χαν βε αχηιεϖεδ βψ ωριτινγ α τεστ προγραm φορ εαχη χλασσ ανδ τηε
ινχλυσιον οφ δεβυγ στατεmεντσ. Ηοωεϖερ, ιτ χουλδ αλσο βε αχηιεϖεδ βψ τηε ινχλυσιον οφ αππροπριατε
mεχηανισmσ ιν τηε προγραm δεϖελοπmεντ ενϖιρονmεντ ιτσελφ. Τηισ ωουλδ ελιmινατε τηε νεεδ φορ
βοτη τεστ προγραmσ ανδ τηε mοδιφιχατιον οφ τηε χλασσ βεινγ τεστεδ.
Τηε mεχηανισmσ ωουλδ ωορκ ιν τηε φολλοωινγ mαννερ. Φιρστ, τηε ενϖιρονmεντ προϖιδεσ τηε υσερ
ωιτη τηε αβιλιτψ το ιντεραχτιϖελψ χρεατε αν οβϕεχτ οφ ανψ χλασσ. Τηε χλασσ ισ σελεχτεδ ανδ τηε σψστεm
προmπτσ φορ τηε χονστρυχτορ παραmετερσ. Ονχε τηε οβϕεχτ ηασ βεεν χονστρυχτεδ, ανψ οφ ιτσ mετηοδσ
mαψ βε ιντεραχτιϖελψ ινϖοκεδ; αγαιν τηε υσερ ισ προmπτεδ φορ παραmετερσ. Ρεσυλτσ (ρετυρν
παραmετερσ) αρε δισπλαψεδ ιν α διαλογυε βοξ.
Σεχονδ, τηε ενϖιρονmεντ προϖιδεσ αν ινσπεχτιον φαχιλιτψ ωηιχη αλλοωσ τηε ιντερναλ δατα οφ αν
οβϕεχτ το βε εξαmινεδ. Τηε δατα ισ δισπλαψεδ ιν α διαλογυε βοξ αλονγ ωιτη τηε τψπεσ οφ εαχη φιελδ.
Τηε mεχηανισmσ δεσχριβεδ σο φαρ αρε συφφιχιεντ το τεστ χλασσεσ ωιτη σχαλαρσ ασ παραmετερσ.
Ηοωεϖερ, ιτ ισ οφ χουρσε χοmmον το πασσ οτηερ οβϕεχτσ ασ παραmετερσ. Τηε σψστεm χαν συππορτ τηισ
βψ αλλοωινγ αν αρβιτραρψ νυmβερ οφ οβϕεχτσ οφ αρβιτραρψ χλασσεσ το βε χονστρυχτεδ. Τηεσε mαψ τηεν
βε χοmποσεδ, ι.ε. ονε συχη οβϕεχτ χαν βε πασσεδ ασ α παραmετερ το ανοτηερ.
Α φυρτηερ προβλεm ισ τηατ ρεσυλτσ οφ mετηοδ χαλλσ mαψ ινχλυδε οβϕεχτσ, ασ mαψ τηε ιντερναλ δατα
οφ α χλασσ. Ηοω σηουλδ συχη οβϕεχτσ βε δισπλαψεδ? Ουρ αππροαχη ισ το ινιτιαλλψ δισπλαψ τηεσε ασ α
τψπεδ οβϕεχτ ρεφερενχε. Τηε υσερ mαψ τηεν χηοοσε το δισπλαψ τηε χοντεντσ οφ τηε οβϕεχτ ρεφερρεδ το
βψ συχη α ρεφερενχε. Τηε χοντεντσ mαψ χονταιν φυρτηερ οβϕεχτ ρεφερενχεσ ανδ τηεσε mαψ βε
αχχεσσεδ ιν τηε σαmε mαννερ. Τηισ φαχιλιτψ αλλοωσ αρβιτραρψ δατα στρυχτυρεσ το βε εξαmινεδ ανδ
τραϖερσεδ.
Wε χαλλ τηισ αν οβϕεχτ−οριεντεδ αππροαχη το τεστινγ βεχαυσε ιτ εξπλοιτσ τηε υνιφορm νατυρε οφ
χλασσεσ ανδ οβϕεχτσ το προϖιδε α γενεριχ τεστινγ φαχιλιτψ. Τηε mαϕορ αδϖανταγε οφ τηε αππροαχη ισ
τηατ ιτ ϖιρτυαλλψ ελιmινατεσ τηε νεεδ το ωριτε σπεχιαλ πυρποσε τεστινγ χοδε.
Νοτε τηατ Σmαλλταλκ ενϖιρονmεντσ [2] τραδιτιοναλλψ χοmε χλοσε το mεετινγ σοmε οφ τηεσε γοαλσ.
Εσπεχιαλλψ αν ινστανχε χεντρεδ ϖαριατιον οφ Σmαλλταλκ, ναmεδ Πορτια συππορτσ σιmιλαρ
τεχηνιθυεσ [1]. Σmαλλταλκ, ηοωεϖερ, ηασ δισαδϖανταγεσ ιν οτηερ αρεασ, mανψ οφ ωηιχη ρεσυλτ φροm
τηε φαχτ τηατ ιτ ισ α δψναmιχαλλψ τψπεδ λανγυαγε. Μορε ρεχεντ ενϖιρονmεντσ φορ στατιχαλλψ τψπεδ
λανγυαγεσ σεεm το ηαϖε νεγλεχτεδ τηισ αρεα.

3

Τεστινγ ιν τηε Βλυε ενϖιρονmεντ

Τηε Βλυε ενϖιρονmεντ ισ αν ιντεγρατεδ γραπηιχαλ ενϖιρονmεντ ωηιχη συππορτσ τηε τεχηνιθυεσ
δεσχριβεδ ιν τηε πρεϖιουσ σεχτιον. Ιτσ mαιν ωινδοω πρεσεντσ α γραπηιχαλ οϖερϖιεω οφ τηε
αππλιχατιον στρυχτυρε. Εαχη χλασσ ιν τηε αππλιχατιον ισ ρεπρεσεντεδ βψ αν ιχον, ανδ ρελατιονσηιπσ
βετωεεν χλασσ αρε δισπλαψεδ (φιγυρε 1).
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Figure 1: The Blue main window
Dουβλε−χλιχκινγ α χλασσ ιχον οπενσ αν εδιτορ δισπλαψινγ τηε χλασσ∏σ σουρχε χοδε. Εαχη χλασσ ορ
τηε ωηολε αππλιχατιον χαν βε χοmπιλεδ ωιτη α χλιχκ ον α χοmπιλε βυττον. (Φορ α mορε δεταιλεδ
δεσχριπτιον οφ τηε Βλυε ενϖιρονmεντ, σεε [5]).
Τηε εmπτψ αρεα ατ τηε βοττοm οφ τηε mαιν ωινδοω ισ τηε οβϕεχτ βενχη. Wε δισχυσσ βελοω ηοω
ιτ ισ υσεδ το ιντεραχτ ωιτη οβϕεχτσ.
Ονχε α χλασσ ωιτηιν α προϕεχτ ηασ βεεν χοmπιλεδ, οβϕεχτσ οφ τηατ χλασσ mαψ βε χρεατεδ.
Ιντεραχτιϖε χρεατιον οφ οβϕεχτσ ισ αχηιεϖεδ βψ σελεχτινγ τηε χλασσ ανδ χλιχκινγ τηε Χρεατε βυττον.
(Χλιχκινγ τηε ριγητ mουσε βυττον ον α χλασσ προϖιδεσ α σηορτχυτ το τηε σαmε φυνχτιον.)
Τηισ οπερατιον ισ σιmιλαρ το ιντεραχτιϖελψ σενδινγ α νεω mεσσαγε το α χλασσ ιν α Σmαλλταλκ
ενϖιρονmεντ. Αν ινστανχε ισ ιντεραχτιϖελψ χρεατεδ ανδ αϖαιλαβλε φορ οπερατιον. Νο εθυιϖαλεντ οφ
τηισ οπερατιον ισ αϖαιλαβλε ιν χοmmον ενϖιρονmεντσ φορ mορε ρεχεντλψ δεϖελοπεδ, στατιχαλλψ τψπεδ
προγραmmινγ λανγυαγεσ.
Ινϖοκινγ τηε χρεατιον οπερατιον ον α χλασσ ρεσυλτσ ιν α νορmαλ οβϕεχτ χρεατιον, ινχλυδινγ τηε
εξεχυτιον οφ τηε χρεατιον ρουτινε (τηε χονστρυχτορ ιν Χ++/ϑαϖα τερmινολογψ). Ασ αν εξαmπλε, ωε
ωιλλ υσε α χλασσ Περσον ωηιχη στορεσ σοmε ινφορmατιον αβουτ α περσον ανδ προϖιδεσ ιντερφαχε
ρουτινεσ το χηανγε ανδ αχχεσσ τηατ ινφορmατιον. Τηισ χλασσ ισ νοτ mεαντ το βε χοmπλετε ορ ρεαλλψ
υσεφυλ ιν ανψ σενσε ∠ ιτ ισ υσεδ ηερε ονλψ ασ αν εξαmπλε το δεmονστρατε τηε Βλυε οβϕεχτ ιντεραχτιον
φαχιλιτιεσ. Τηε ιντερφαχε οφ τηε χλασσ ισ σηοων ιν φιγυρε 2.1

1

Τηισ εξαmπλε υσεσ τηε Βλυε λανγυαγε. Τηε λανγυαγε ιτσελφ ισ νοτ ιmπορταντ ηερε, ανδ α σιmιλαρ ενϖιρονmεντ χαν βε
χονστρυχτεδ φορ οτηερ λανγυαγεσ.
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χλασσ ιντερφαχε Περσον ισ
===============================================
== Αυτηορ: Μ. Κšλλινγ
== ςερσιον: 1.0
== Dατε: 8 ϑυνε 1998
== Σηορτ:
Περσον χλασσ φορ υνιϖερσιτψ mαναγεmεντ προϕεχτ
==
== Τηε χλασσ Περσον ιmπλεmεντσ οβϕεχτ ρεπρεσεντινγ α περσον
== ιν α υνιϖερσιτψ mαναγεmεντ προϕεχτ. Ιτ χονταινσ
== ινφορmατιον χοmmον το αλλ περσονσ ιν τηε υνιϖερσιτψ...
==
===============================================
χρεατιον (φιρστΝαmε : Στρινγ, λαστΝαmε : Στρινγ, αγε : Ιντεγερ)
== Χρεατε α νεω περσον ωιτη γιϖεν ναmε ανδ αγε.
πρε
λαστΝαmε <> νιλ ανδ αγε <> νιλ
ρουτινεσ
χηανγεΝαmεσ (φιρστΝαmε : Στρινγ, λαστΝαmε : Στρινγ)
== Χηανγε τηε ναmεσ φορ τηισ περσον
πρε
λαστΝαmε <> νιλ
χηανγεΑγε (νεωΑγε : Ιντεγερ)
== Σετ α νεω αγε φορ τηισ περσον
πρε
νεωΑγε <> νιλ
γετΝαmεσ −> (φιρστΝαmε : Στρινγ, λαστΝαmε : Στρινγ)
== Ρετυρν βοτη ναmεσ οφ τηισ περσον
γετΑγε −> (αγε : Ιντεγερ)
== Ρετυρν αγε οφ τηισ περσον
ενδ χλασσ
Figure 2: Interface of class “Person”
Wηεν τηε χρεατε οπερατιον ισ ινϖοκεδ α διαλογυε ισ δισπλαψεδ το λετ τηε υσερ εντερ ρουτινε
παραmετερσ (φιγυρε 3). Ατ τηε τοπ οφ τηισ διαλογυε, τηε ιντερφαχε οφ τηε χρεατιον ρουτινε ισ δισπλαψεδ.
Τηε ιντερφαχε ινχλυδεσ τηε ρουτινε ηεαδερ ανδ τηε ρουτινε χοmmεντ. Φυρτηερ δοων ισ α τεξτ φιελδ
φορ εντερινγ παραmετερ ϖαλυεσ. Υνδερ τηε παραmετερσ ισ ανοτηερ φιελδ το προϖιδε α ναmε φορ τηε
οβϕεχτ το βε χρεατεδ. Α δεφαυλτ ναmε ισ προϖιδεδ ανδ ισ οφτεν αδεθυατε. Τηε ναmε ωιλλ βε
δισπλαψεδ ον τηε οβϕεχτ αφτερ ιτ ηασ βεεν χρεατεδ. Τηε λαργε αρεα ιν τηε mιδδλε οφ τηε διαλογυε ισ α
(χυρρεντλψ εmπτψ) λιστ οφ πρεϖιουσλψ υσεδ παραmετερ λιστσ. Ιτ ισ προϖιδεδ φορ χονϖενιενχε δυρινγ
τεστινγ οφ α χλασσ: πρεϖιουσλψ mαδε χαλλσ χαν βε εασιλψ ρεπεατεδ βψ σελεχτινγ α παραmετερ
χοmβινατιον φροm τηε λιστ.
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Figure 3: Object creation dialogue

Figure 4: An object on the object bench
Ονχε τηε διαλογυε ισ φιλλεδ ιν ανδ τηε ΟΚ βυττον ισ χλιχκεδ, τηε οβϕεχτ ισ χρεατεδ ανδ δισπλαψεδ
ον τηε οβϕεχτ βενχη (φιγυρε 4). Τηε οβϕεχτ ισ τηεν αϖαιλαβλε το τηε υσερ φορ διρεχτ ιντεραχτιον. Μανψ
διφφερεντ οβϕεχτσ οφ τηε σαmε ορ διφφερεντ χλασσεσ mαψ βε χρεατεδ ανδ στορεδ ον τηε οβϕεχτ βενχη ατ
τηε σαmε τιmε.
Χλιχκινγ ον τηε οβϕεχτ ωιτη τηε ριγητ mουσε βυττον δισπλαψσ α mενυ τηατ ινχλυδεσ αλλ ιντερφαχε
ρουτινεσ οφ τηατ οβϕεχτ (φιγυρε 5). Αλσο ινχλυδεδ ιν τηε mενυ αρε τωο σπεχιαλ οπερατιονσ αϖαιλαβλε
φορ αλλ οβϕεχτσ: ινσπεχτ ανδ ρεmοϖε. Τηε ρεmοϖε οπερατιον ρεmοϖεσ τηε οβϕεχτ φροm τηε βενχη
ωηεν ιτ ισ νο λονγερ νεεδεδ. Τηε ινσπεχτ οπερατιον ισ δισχυσσεδ βελοω.
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Figure 5: Calling a routine on an object

Figure 6: Routine call dialogue for “changeNames”
Σψmβολσ ιν τηε ρουτινε mενυ ινδιχατε ωηετηερ α ρουτινε ηασ παραmετερσ ορ ρετυρν ϖαλυεσ. Wηεν
α ρουτινε ισ σελεχτεδ φροm τηε mενυ, α χαλλ το τηατ ρουτινε ισ εξεχυτεδ. Ιφ τηε ρουτινε ηασ
παραmετερσ, α παραmετερ διαλογυε σιmιλαρ το τηε ονε σεεν ατ τηε χρεατιον οφ τηε οβϕεχτ ισ δισπλαψεδ
(φιγυρε 6). Ον τηε χλιχκ οφ τηε ΟΚ βυττον τηε ρουτινε ισ εξεχυτεδ ανδ, ιφ τηε ρουτινε ρετυρνσ ρεσυλτσ,
τηε ρεσυλτ ϖαλυεσ αρε δισπλαψεδ ιν ανοτηερ διαλογυε. Φιγυρε 7 σηοωσ α φυνχτιον ρεσυλτ διαλογυε φορ α
χαλλ το τηε ρουτινε γετΝαmεσ.2 Αγαιν, ατ τηε τοπ οφ τηε διαλογυε ωινδοω τηε ιντερφαχε οφ τηε
χαλλεδ ρουτινε ισ δισπλαψεδ. Βελοω, τηε αχτυαλ χαλλ ισ σηοων ιν στανδαρδ Βλυε σψνταξ (τηε ναmε οφ
2

Ιν Βλυε, α φυνχτιον χαν ρετυρν mορε τηαν ονε ϖαλυε. Ρετυρν ϖαλυεσ αρε ναmεδ, σιmιλαρ το παραmετερσ ιν α παραmετερ λιστ.
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τηε χαλλεδ οβϕεχτ, τηε ρουτινε ναmε ανδ ∠ ιφ πρεσεντ ∠ αχτυαλ παραmετερσ). Τηισ ισ φολλοωεδ βψ α λιστ
οφ τηε ρεσυλτ ϖαλυεσ οφ τηε φυνχτιον. Φορ εαχη ρεσυλτ ιτσ ναmε, τψπε ανδ ϖαλυε αρε δισπλαψεδ.
Τηε ρεσυλτ οφ τηε φαχιλιτιεσ δεσχριβεδ σο φαρ (ιντεραχτιϖε χρεατιον οφ οβϕεχτσ, ιντεραχτιϖε ρουτινε
χαλλσ ανδ ρεσυλτ δισπλαψ) ισ τηατ α προϕεχτ χαν βε ινχρεmενταλλψ δεϖελοπεδ. Τηερε ισ νο νεεδ το
χοmπλετε αλλ χλασσεσ ιν α προϕεχτ βεφορε τηε φιρστ τεστσ χαν βε περφορmεδ. Ινστεαδ, εαχη χλασσ χαν βε
τεστεδ ασ σοον ασ σοmε οφ ιτσ ρουτινεσ ηαϖε βεεν χοmπλετεδ ωιτηουτ τηε νεεδ το ωριτε σπεχιαλ
πυρποσε τεστ χοδε. Τηισ ποσσιβιλιτψ δραmατιχαλλψ χηανγεσ τηε στψλε οφ ωορκ αϖαιλαβλε το τηε
δεϖελοπερ.

Figure 7: Result dialogue for function “getNames”

4

Χοmποσιτιον

Dυρινγ τηε ιντεραχτιϖε τεστινγ οφ τηε σψστεm, οβϕεχτσ αχχεσσιβλε ον τηε οβϕεχτ βενχη mαψ βε
χοmποσεδ, ι.ε. ονε οβϕεχτ mαψ βε πασσεδ ασ α παραmετερ το τηε ρουτινε οφ ανοτηερ οβϕεχτ. Ιφ, φορ
ινστανχε, α προϕεχτ ινχλυδεσ α δαταβασε χλασσ ανδ α περσον χλασσ ωιτη τηε ιντεντιον οφ χρεατινγ α
δαταβασε οφ περσονσ, τηεν οβϕεχτσ οφ τηεσε χλασσεσ mαψ βε χοmβινεδ. Σεϖεραλ περσον οβϕεχτσ χουλδ
βε χρεατεδ. Τηεν α δαταβασε οβϕεχτ ισ χρεατεδ ανδ ιτσ αδδΠερσον ρουτινε ισ ινϖοκεδ. Wηεν τηε
ρουτινε χαλλ διαλογυε ισ ϖισιβλε ον τηε σχρεεν, α χλιχκ ον ονε οφ τηε περσον οβϕεχτσ ον τηε οβϕεχτ
βενχη ωιλλ εντερ ιτσ ναmε ιντο τηε παραmετερ φιελδ οφ τηε ρουτινε χαλλ διαλογυε. Τηε οβϕεχτ ωιλλ βε
πασσεδ ασ α παραmετερ. Τηισ χαν βε δονε ρεπεατεδλψ το αδδ αλλ τηε περσονσ φροm τηε οβϕεχτ βενχη το
τηε δαταβασε.

5

Ινσπεχτιον οφ οβϕεχτσ

Ασ mεντιονεδ αβοϖε, α mεχηανισm ισ νεεδεδ το εξαmινε ινστανχε δατα οφ οβϕεχτσ φορ χασεσ
ωηερε αν οβϕεχτ δοεσ νοτ προϖιδε αχχεσσορ φυνχτιονσ φορ τηατ δατα. Τηισ φυνχτιοναλιτψ ισ προϖιδεδ
βψ τηε ινσπεχτ οπερατιον. Υσινγ τηε ινσπεχτ οπερατιον (βψ σελεχτινγ ιτ φροm τηε οβϕεχτ mενυ ορ, ασ α
σηορτχυτ, δουβλε−χλιχκινγ τηε οβϕεχτ) οπενσ τηε οβϕεχτ ανδ ρεϖεαλσ ιτσ ιντερναλσ. Φιγυρε 8 σηοωσ τηε
διαλογυε δισπλαψεδ ασ α ρεσυλτ οφ ινσπεχτινγ α περσον οβϕεχτ.
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Figure 8: Object inspection dialogue
Φορ τηισ εξαmπλε, ωε ηαϖε mοδιφιεδ τηε αβοϖε δεφινιτιον οφ τηε χλασσ Περσον το ινχλυδε
αδδρεσσ ανδ εmπλοψερ ϖαριαβλεσ, σο τηατ ωε χαν σηοω ηοω mορε χοmπλεξ οβϕεχτσ χαν βε
ινσπεχτεδ. Τηε αδδρεσσ ϖαριαβλε ηολδσ α ρεφερενχε το ανοτηερ υσερ−δεφινεδ οβϕεχτ οφ χλασσ
Αδδρεσσ; τηε εmπλοψερ ϖαριαβλε ρεφερσ το ανοτηερ περσον.
Τηε ναmεσ, τψπεσ ανδ ϖαλυεσ οφ αλλ ινστανχε ϖαριαβλεσ οφ τηισ οβϕεχτ αρε σηοων. Φορ mανιφεστ
οβϕεχτσ, ωηιχη ηαϖε α σιmπλε τεξτυαλ ρεπρεσεντατιον, ϖαλυεσ αρε σηοων ασ λιτεραλσ. Φορ ϖαριαβλεσ
ηολδινγ mορε χοmπλεξ οβϕεχτσ ονλψ τηε στατε οφ τηε ϖαριαβλε ισ δισπλαψεδ (ωηετηερ ιτ ισ υνδεφινεδ,
χονταινσ νιλ ορ αν οβϕεχτ ρεφερενχε). Τηοσε ϖαριαβλεσ mαψ τηεν ιν τυρν βε ινσπεχτεδ βψ δουβλε−
χλιχκινγ ον τηε ϖαριαβλε ορ σελεχτινγ τηε ϖαριαβλε ανδ τηεν χλιχκινγ τηε Ινσπεχτ βυττον. Ανοτηερ
ωινδοω ωιλλ βε οπενεδ δισπλαψινγ τηε ιντερναλσ οφ τηατ οβϕεχτ. Αν εξαmπλε ισ σηοων ιν φιγυρε 9
φορ τηε ινσπεχτιον οφ τηε αδδρεσσ οβϕεχτ.
Νοτε τηατ ωε αρε αβλε το εξαmινε ανψ οβϕεχτ ρεαχηαβλε φροm αν οβϕεχτ αϖαιλαβλε ον τηε οβϕεχτ
βενχη. Σοmετιmεσ ιτ χαν βεχοmε χλυmσψ το ρεπεατεδλψ ναϖιγατε τηρουγη οβϕεχτ ρεφερενχεσ το ρεαχη
αν οβϕεχτ ωε ωιση το εξαmινε. Τηε Γετ βυττον ον τηε ινσπεχτιον διαλογυε (φιγυρε 8) αλλοωσ α
ρεφερενχε το ανψ εξιστινγ οβϕεχτ το βε πλαχεδ ον τηε οβϕεχτ βενχη σο τηατ ιτ χαν βε ρε−εξαmινεδ ατ α
λατερ τιmε. Τηισ αλσο αλλοωσ τηε υσερ το ιντεραχτιϖελψ χαλλ ιντερφαχε ρουτινεσ οφ οβϕεχτσ τηατ ωερε
χρεατεδ ιντερναλλψ.
Οϖεραλλ, ινσπεχτιον οφ οβϕεχτσ ασσιστσ υσερσ ιν τηορουγηλψ τεστινγ οβϕεχτσ οφ ανψ χλασσ βψ
αλλοωινγ υσερσ το οβσερϖε τηε εφφεχτ οφ ρουτινε εξεχυτιονσ ον ιντερναλ δατα.
Φιναλλψ, τηερε ισ α ρεχορδ φαχιλιτψ ιν Βλυε ωηιχη ωιλλ τεξτυαλλψ ρεχορδ αλλ ιντεραχτιϖε οβϕεχτ
χρεατιονσ, mετηοδ ινϖοχατιονσ, ρετυρν ϖαλυεσ, τεξτ ινπυτ ανδ τεξτ ουτπυτ. Τηισ mαψ βε υσεδ το
δοχυmεντ τηε τεστινγ τηατ ωασ χαρριεδ ουτ.
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Figure 9: Inspection of “Address” object

6

Πεδαγογιχαλ βενεφιτσ

Τηε Βλυε ενϖιρονmεντ ωασ ινιτιαλλψ δεϖελοπεδ ασ α τεαχηινγ ενϖιρονmεντ φορ φιρστ ψεαρ
στυδεντσ. Wηιλε τηε τεστινγ φαχιλιτιεσ δεσχριβεδ ηερε αρε γενεραλλψ αππλιχαβλε το αλλ φορmσ οφ οβϕεχτ−
οριεντεδ σοφτωαρε δεϖελοπmεντ (εδυχατιοναλ ασ ωελλ ασ προφεσσιοναλ) ανδ τηυσ α τεαχηινγ
ενϖιρονmεντ ισ ονλψ ονε εξαmπλε οφ ποσσιβλε αππλιχατιονσ οφ τηεσε τεχηνιθυεσ, ιτ ισ ωορτηωηιλε
συmmαρισινγ τηε εδυχατιοναλ βενεφιτσ ωηιχη Βλυε γαινεδ φροm τηεσε τοολσ.
•

Ινχρεmενταλ δεϖελοπmεντ. Προϕεχτσ χαν βε ινχρεmενταλλψ δεϖελοπεδ ανδ τεστεδ. Τηερε ισ
νο νεεδ το εϖεν σψνταχτιχαλλψ χοmπλετε α ωηολε αππλιχατιον. Ασ σοον ασ ονε χλασσ (ορ
εϖεν ονε ρουτινε) ισ χοmπλετεδ ιτ χαν βε χοmπιλεδ ανδ οβϕεχτσ χαν βε χρεατεδ, εξεχυτεδ
ανδ τεστεδ. Τηισ λεαδσ το γρεατερ mοτιϖατιον (ρεσυλτσ αρε ϖισιβλε mορε θυιχκλψ) ανδ α
βεττερ αβιλιτψ το χοπε ωιτη ερρορσ (σινχε εαρλψ ερρορσ χαν βε φουνδ ανδ ρεmοϖεδ βεφορε
mορε ερρορσ αρε mαδε, αϖοιδινγ τηε ηαρδερ το φινδ χασεσ οφ mυλτιπλε ιντεραχτινγ ερρορσ).
Τηισ ισ χλεαρλψ αλσο αν αδϖανταγε προφεσσιοναλ σοφτωαρε δεϖελοπmεντ σιτυατιονσ.
• Χλασσ/οβϕεχτ διστινχτιον. Στυδεντσ οφτεν ηαϖε διφφιχυλτιεσ υνδερστανδινγ τηε ρελατιονσηιπ
βετωεεν χλασσεσ ανδ οβϕεχτσ. Αλλοωινγ τηε διρεχτ χρεατιον οφ ανδ ιντεραχτιον ωιτη
οβϕεχτσ γρεατλψ φαχιλιτατεσ τηε υνδερστανδινγ οφ τηεσε φυνδαmενταλ ισσυεσ. Τηε πυρε αχτ
οφ χρεατινγ α νυmβερ οφ οβϕεχτσ φροm α χλασσ δεmονστρατεσ ιν α ποωερφυλ ωαψ τηε
ρεσπεχτιϖε ρολεσ οφ τηε χονχεπτσ. Ιφ α στυδεντ ηασ, φορ εξαmπλε, α χλασσ Περσον ανδ
χρεατεσ τηρεε διφφερεντ πεοπλε ωιτη διφφερεντ ναmεσ, τηε ρολε οφ τηε χλασσ ανδ τηε ρολε οφ
εαχη οβϕεχτ βεχοmεσ mυχη mορε διρεχτλψ υνδερστανδαβλε.
• Προγραmmινγ ωιτηουτ Ι/Ο. Σινχε ινπυτ/ουτπυτ οπερατιονσ αρε οφτεν διφφιχυλτ το
υνδερστανδ ινιτιαλλψ (βεχαυσε τηεψ οφτεν δο νοτ χονφορm το λανγυαγε ρυλεσ ορ φορχε τηε
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υσε οφ αδϖανχεδ χονχεπτσ), ιτ mιγητ λεαδ το α χλεαρερ υνδερστανδινγ οφ τηε αβστραχτιον
χονχεπτσ ιφ ρουτινε χαλλσ αρε ταυγητ βεφορε λανγυαγε εξχεπτιονσ (λικε Ι/Ο οπερατιονσ) αρε
σηοων [7].
• Ιντερφαχε/ιmπλεmεντατιον διστινχτιον. Τηε διστινχτιον βετωεεν τηε ιντερφαχε ανδ τηε
ιmπλεmεντατιον οφ αν οβϕεχτ ∠ ιτσελφ αν ιmπορταντ χονχεπτ ∠ ισ χλαριφιεδ. Σινχε ονλψ τηε
ιντερφαχε οπερατιονσ αρε ϖισιβλε το α ηυmαν υσερ ωηεν διρεχτλψ ιντεραχτινγ ωιτη αν
οβϕεχτ τηε χονχεπτ τηατ τηισ ισ τηε ονλψ παρτ οφ αν οβϕεχτ ϖισιβλε το οτηερ οβϕεχτσ σεεmσ α
λογιχαλ χονχλυσιον.
• Τεστινγ συππορτ. Ασ ωασ ουρ ινιτιαλ γοαλ, γοοδ τεστινγ, εσσεντιαλ το αλλ σεριουσ σοφτωαρε
δεϖελοπmεντ, ισ συππορτεδ mυχη βεττερ τηαν ιν χονϖεντιοναλ σψστεmσ.
Οϖεραλλ, τηε ιντεραχτιον ανδ ινσπεχτιον φαχιλιτψ προϖιδεδ βψ τηε οβϕεχτ βενχη νοτ ονλψ mεετσ ουρ
ινιτιαλ γοαλ, βυτ οφφερσ αδδιτιοναλ βενεφιτσ βεψονδ τηε αρεα οφ τεστινγ.
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Ιmπλεmεντατιον

Το εξεχυτε αν ιντεραχτιϖε χαλλ, τηε Βλυε ενϖιρονmεντ υσεσ λινγυιστιχ ρεφλεχτιον. Α χλασσ ισ
χονστρυχτεδ ιντερναλλψ τηατ ινχλυδεσ τηε ιντεραχτιϖε χαλλ ασ ιτσ ονλψ στατεmεντ ιν ιτσ χρεατιον ρουτινε.
Τηισ χλασσ ισ τηεν πασσεδ το τηε χοmπιλερ το βε τρανσλατεδ. Αν οβϕεχτ οφ τηε ρεσυλτινγ χλασσ ισ
ινσταντιατεδ ωηιχη, ασ παρτ οφ τηε χρεατιον, εξεχυτεσ ιτσ χρεατιον ρουτινε ανδ ωιτη ιτ τηε ιντεραχτιϖε
χαλλ. Ρεσυλτ ϖαλυεσ αρε στορεδ ιν τηισ ιντερναλ οβϕεχτ ανδ χαν τηεν βε εξτραχτεδ φορ δισπλαψ ιν τηε
ρεσυλτ διαλογυε. Το ιλλυστρατε τηισ τεχηνιθυε λετ υσ χονσιδερ αν ιντεραχτιϖε χαλλ το τηε φολλοωινγ
ρουτινε:
extract (line: String, o: Object) -> (word: String, valid: Boolean)

Ιν Βλυε, ρετυρν ϖαλυεσ αρε ωριττεν ιν α λιστ αφτερ α ∠> σψmβολ. Τηυσ, τηε ρουτινε σηοων ηασ τωο
παραmετερσ ανδ τωο ρετυρν ϖαλυεσ. Τηε αχτυαλ χαλλ ωε ωαντ το εξεχυτε ισ
parser.extract ("input line", obj1)

Wε ασσυmε τηατ parser ανδ obj1 αρε τηε ναmεσ οφ οβϕεχτσ ον τηε οβϕεχτ βενχη. Το εξεχυτε
τηισ χαλλ, τηε Βλυε σψστεm ιντερναλλψ χρεατεσ τηε σουρχε φορ ανοτηερ χλασσ, υσυαλλψ ρεφερρεδ το ασ τηε
σηελλ χλασσ. Τηε σουρχε χοδε χρεατεδ φορ ουρ εξαmπλε χαλλ ωουλδ λοοκ λικε τηισ:
class __SHELL__ is
== shell class for interactive call
uses Parser, Object
internal var word: String
valid: Boolean
interface
creation (parser: Parser, obj1: Object) is
== execute interactive call
do
word, valid :=
parser.extract ("input line", obj1)
end creation
end class

Τηε ιντεραχτιϖε χαλλ ισ τηεν εξεχυτεδ βψ χρεατινγ αν οβϕεχτ οφ τηε σηελλ χλασσ. Χρεατιον οφ τηε
σηελλ οβϕεχτ αυτοmατιχαλλψ ινχλυδεσ τηε εξεχυτιον οφ τηε ιντεραχτιϖε χαλλ ασ παρτ οφ ιτσ χρεατιον
ρουτινε εξεχυτιον.
Τηε σηελλ χλασσ ισ χονστρυχτεδ το ηαϖε ονε ινστανχε ϖαριαβλε φορ εϖερψ ρετυρν ϖαλυε οφ τηε
ιντεραχτιϖε χαλλ. Τηε ρετυρν ϖαλυεσ αρε στορεδ ιν τηοσε ϖαριαβλεσ ανδ χαν, αφτερ τηε χαλλ, βε ρετριεϖεδ
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φροm τηε χρεατεδ οβϕεχτ το βε δισπλαψεδ το τηε υσερ. Τηε δισπλαψ οφ τηε ρετυρν ϖαλυεσ ισ, ιν φαχτ,
νοτηινγ ελσε τηαν αν ινσπεχτιον οφ τηε σηελλ οβϕεχτ.
Σεϖεραλ αδϖανταγεσ αρε ασσοχιατεδ ωιτη τηισ τεχηνιθυε. Φιρστλψ, τηε παραmετερ λιστ δοεσ νοτ νεεδ
το βε παρσεδ ανδ εϖαλυατεδ βψ τηε προϕεχτ mαναγεmεντ παρτ οφ τηε σψστεm. Τηε χοmπιλερ ισ υσεδ
φορ τηισ πυρποσε, τηυσ αϖοιδινγ δυπλιχατιον οφ εθυιϖαλεντ χοδε. Τηε προϕεχτ mαναγερ σετσ υπ ονλψ
τηε παραmετερ λιστ φορ τηε σηελλ χρεατιον ρουτινε, ωηιχη χονταινσ ονλψ οβϕεχτ ρεφερενχεσ. Σεχονδλψ,
ερρορ mεσσαγεσ φορ mιστακεσ φουνδ ιν τηε παραmετερ λιστ αρε προδυχεδ βψ τηε χοmπιλερ ανδ αρε τηυσ
γυαραντεεδ το βε τηε σαmε mεσσαγεσ τηατ ωουλδ βε προδυχεδ φορ τηε σαmε ερρορ ιν α νον−
ιντεραχτιϖε χαλλ. Τηισ ινχρεασεσ χονσιστενχψ ιν τηε ενϖιρονmεντ. Τηιρδλψ, τηε ονλψ χαλλ εϖερ το βε
ινιτιατεδ βψ τηε οβϕεχτ βενχη (τηε χαλλ το τηε σηελλ χρεατιον ρουτινε) ηασ α σιmπλε ανδ κνοων
ιντερφαχε. Μοστ ιmπορταντλψ, ιτ ηασ ονλψ οβϕεχτ παραmετερσ, νο λιτεραλσ. Τηισ γρεατλψ σιmπλιφιεσ τηε
ιmπλεmεντατιον. Τηε ιντεραχτιϖε χαλλ, ηαϖινγ αν αρβιτραρψ παραmετερ λιστ, ισ τυρνεδ ιντο αν ιντερναλ
χαλλ χοmπλετελψ ηανδλεδ βψ τηε ρυντιmε σψστεm.
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Χονχλυσιον

Τηε οβϕεχτ−οριεντεδ παραδιγm ηασ βρουγητ οβϖιουσ αδϖανταγεσ το τηε σοφτωαρε δεϖελοπmεντ
προχεσσ. Ηοωεϖερ, τηεσε αδϖανταγεσ ηαϖε νοτ βεεν εξπλοιτεδ ιν τηε τεστινγ πηασε. Ιν τηισ παπερ ωε
ηαϖε σηοων ηοω τεστινγ ιτσελφ χαν βε αχηιεϖεδ ιν αν οβϕεχτ−οριεντεδ mαννερ. Wε ηαϖε δεσχριβεδ
γενεριχ τοολσ ωηιχη συππορτ τηισ προχεσσ ανδ ϖιρτυαλλψ ελιmινατε τηε νεεδ το ωριτε σπεχιαλ πυρποσε
τεστ χοδε. Τηισ αππροαχη φυλλψ συππορτσ ινχρεmενταλ σοφτωαρε δεϖελοπmεντ, αλλοωσ τεστινγ το τακε
πλαχε εαρλιερ ιν τηε προϕεχτ ανδ ρεσυλτσ ιν α χονσιδεραβλε ρεδυχτιον ιν οϖεραλλ τεστινγ τιmε.
Τηε σψστεm δεσχριβεδ ηασ βεεν ιmπλεmεντεδ φορ α τεαχηινγ λανγυαγε κνοων ασ Βλυε. Τηε
αυτηορσ αρε χυρρεντλψ χονστρυχτινγ α σιmιλαρ ενϖιρονmεντ φορ ϑαϖα. Α λιmιτεδ ϖερσιον οφ τηε
ενϖιρονmεντ ισ χυρρεντλψ βεινγ τεστεδ ανδ σηουλδ βε αϖαιλαβλε φορ γενεραλ υσε βψ τηε ενδ οφ 1998.
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