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Agenda 

› Testovací proces a jeho fáze 

› Defekty a jejich životní cyklus 

› Testovací prostředí 

› Reporting 

› Měření a jeho důležitost 

› Automatizace testování 

 

 

Cíl přednášky: 

Cílem  je porozumět principům, pojmům, závislostem a problémům 

testování.  



Testovací proces 
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Fáze testovacích prací 

› Odhad pracnosti 

› Volba a sepsání test strategie 

› Plánování 

› Test analýza 

› Test Design 

› Test exekuce 

– Nová funkcionalita 

– Regresní testy 

– Retesty defektů 

› Akceptace 

› Uzavření testování 

 

 



Odhad pracnosti 
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Odhad pracnosti 

› Různé techniky pro 

– Nový projekt 

– Pokračování stávajícího 

 

› Nový projekt 

– Volba vhodné metriky – Obrazovky, UC, funkcionality 

– Nad malou reprezentativní částí udělat detailní odhad 

• Nezapomenout započítat čas na testovací kola a retesty defektů 

• Identifikovat rizikové oblasti 

– Kontrola vůči odhadu vývoje (20 – 100 % vývoje dle požadavku na kvalitu) 

 

› Pokračování stávajícího 

– Použití stejných metrik jako v předchozím releasu s tím, že známe reálné 

časy získané měřením 

– Vyhradit dostatečný čas na rizikové oblasti 

– Pokud funguje dobře odhad pracnosti vývoje lze dopočíst konstantu pro 

odhad testů 

 



Plánování testů 
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Plánování testů 

Test strategie 

Vstupní požadavek: Požadovaný nárok na kvalitu 

– Test coverage (co testovat a co netestujeme) 

– Test methods and tools (jak testovat, jakými metodami) 

– Test environment (na jakých prostředích, datech a zařízeních) 

– Test order (pořadí / seqvence testů) 

 

Test plan 

› Kdo 

› Kdy (test kola) 

› Co (konkrétní testy) 

› Jak dlouho  

› Kdy a na čem (prostředí, zařízení, data) 
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Plánování testů 

Jak neuspět 

› Zapomenout, že testují lidé 

› Předstírat, že testeři jsou odpovědní za kvalitu, nikoli management 

› Diktovat datum spuštění bez ohledu na reálná omezení projektu 

› Hodnotit testery podle počtu nalezených chyb 

› Nedostatek vzdělávání pro testery 

› Oddělit vývoj a testování 

 



Návrh testovacích případů 

Test analýza a design 
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Testovací dokumentace - vstupy 

› Specifikace 

– Textová forma 

• Jednotlivé požadavky (requiremens) 

– Grafická forma (UML) 

• Grafy 

• Sekvenční, Activity, Obrazovky…… 

 

 

Nevýhody inkrementální dokumentace 

Řešení: 

Místo jediné pravdy – dokument popisující celý současný stav aplikace 
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Testovací dokumentace – co vytváříme 

› Test case (testovací případ) – vytváří Test analytik/Tester 

– Množina instrukcí (kroků), které budou provedeny na testovaném systému s cílem 
zjistit, zda systém funguje, jak je očekáváno 

› Test script (automatický test) – vytváří Test analytik/Tester 

– Množina instrukcí (kroků), které budou automaticky provedeny testovacím nástrojem 
na testovaném systému s cílem zjistit, zda systém funguje, jak je očekáváno 

› Test data (testovací data) – vytváří Test analytik /Tester 

– Data speciálně identifikovaná pro využití v rámci testovacího případu 

› Test report (výsledky testu) – vytváří Tester agreguje Test manager 

– Výsledek jednoho či více testů obsahující minimálně identifikaci testu a jednoznačný 
výsledek společně s komentářem, je-li třeba 

› Mapa pokrytí – vytváří Test analytik /Test manager 

– Ukazuje, zda ke každému požadavku existuje minimálně jeden test 
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Návrh testovacích případů 

Jak má vypadat test case? 

› Doporučená délka max. 20 kroků 

› Jednoznačně reprodukovatelný 

› Odpovídající míra detailu 

› Testovací data 

› Standardní struktura 
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Návrh testovacích případů 

Jak neuspět 

› Začít tvořit testy bez finální revidované vstupní dokumentace 

› Malá diverzita použitých technik 

– Pouze specification based testing 

– Pouze function testing 

› Příliš detailní testovací skripty 

– Malá volnost pro kreativitu testera 

– Malý prostor pro „náhodu“ 

– Obtížná udržovatelnost 

› Exploratory testing bez patřičného vzdělávání 

› Oddělení návrhu a provádění testů 

› Ignorování existujících rizik 
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Testovací scénář 



17 17 

Kdo píše /reviduje testovací scénáře 

Typ testu Píše Reviduje Vykonává 

Unity testy Vývojář Jiný vývojář Vývojář 

Integrační testy Vývojář / tester 
Jiný vývojář / tester / 

analytik 

Vývojář / tester 

 

Systémové testy Tester 
Jiný tester / vývojář / 

analytik 
Tester 

Akceptační testy - 

uživatelské 

Uživatelé (business) / 

tester 
Uživatelé (business) 

Uživatelé (business) / 

tester 

Akceptační testy - 

operační 
Provoz / tester Provoz Provoz / tester 



Provádění a vyhodnocení 

testů 



19 19 

Provádění testů 

Kdy začít testovat? 

› Plánovaný harmonogram vs. realita 

– zpoždění dodavatele 

– čekat nebo začít dříve ? 

 

› Dobré časování je zásadní 

– příliš pozdě  problém se splněním termínů, málo času na testování 

– příliš brzo  nestabilní SW, zbytečně vynaložený čas a práce testerů 

 

Kdy přijmout SW do testů? 

› Funkční integrace 

› Smoke test, Sanity test 

› Předvedení funkčnosti vývojářem 
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Testovací kola - příklad 

› Smoke Test /Dry Run ( nová funkcionalita) 

› Sanity test (regresní smoke test) 

› Integrační testy 

› Systémové integrační testy 1 (SIT 1) 

› Systém integrační testy 2 (SIT 2) 

› Systém integrační testy 3 (SIT 3)  - pokud je potřeba 

› Regresní test 

› Core test 

› Core test final 

No. 



Řízení testů 
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Řízení průběhu testů 

› Klasické aktivity jako v případě Project managementu 

– Alokace zdrojů 

– Dynamické přidělování a plánování práce 

– Reakce na problémy 

– Zlepšování procesu testování 

– Snaha optimalizovat 

– … 

 Musíme vědět, „jak na tom jsme“ ! 

„Kolik testování jste na projektu už udělali?“ 

„Jak a podle čeho měřit rozsah testování?“ 

„Co je to rozsah testování?“ 
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Řízení průběhu testů 

Co je to rozsah testování ? 

› Typicky odpovědi založené na 

– Produkt: „Otestovali jsme 70 % řádek kódu“ 

– Plán: „Provedli jsme 65 % testovacích případů“ 

– Výsledky: „Našli jsme 753 chyb“ 

– Pracnost: „Pracovali jsme 3 měsíce 60 hodin týdně, provedli jsme 8956 testů“ 

– Kvalita testování: „Beta testeři našli 28 chyb, které nám unikly, naše regresní 

testy se zdají neefektivní“ 

– Rizika: „Dostáváme spoustu stížností od Beta testerů, stále máme otevřených 

přes 500 problémů, produkt nebude do 3 dnů připraven ke spuštění“ 

– Projektová historie: „V tento moment jsme na předchozích projektech měli 12 % 

nalezených problémů stále otevřených, stejné by to mělo být i teď“ 

Měření rozsahu testování 

› Žádná metrika není dokonalá 

› Řešením z praxe je … ? 

– … kombinace více různých metrik … 

– pokrytí, pracnost, výsledky, rizika, potíže, … 
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Základní reporty měření rozsahu testování 



25 25 

Spuštěné a dokončené testy 
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Neuzavřené defekty 
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Stav ostatních testů 
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Defekty po severitách 
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Výsledky smoke testu 

› Rozděleno na jednotlivé produkty 

› Vstup pro Takeover 
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Reportování výsledků testů 

› Standardizovaný test report 

› Celkové zhodnocení testovaného SW 

› Dopad nedostatků na projekt, systém, … 

› Detailní výsledky 

– Nalezené problémy 

– Odchylky od testovacích případů 

› Log testů (provedené testy, průběh testů, …) 
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Důvody, proč zastavit/ukončit testování 

Seriózní Ideální Střet s realitou Říše snů 



Testovací prostředí 
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Jak se testování dělat nemá 

› Snažit se analyzovat chyby na produkci – aneb za dobrotu na 

žebrotu 

 

 

Příklad: 

Správce produktu požadoval dočasně změnu čísla klienta na 

potvrzovací SMS na tel. číslo správce produktu pro ověření jestli SMS 

chodí či ne. 

Databázista zapomněl podmínku „where“ => číslo změněno všem 

klientům od Vodafone operátora. 

 

Výsledek: 

Nemožnost práce s IB pro klienty Vodafone na půl dne, pád SMS 

brány ve Vodafonu, článek v novinách. 
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Testovací prostředí 

› Proč testovací prostředí? 

– AXIOM: Na produkci se netestuje!!! 

› Kolik prostředí potřebujeme? 

– Záleží na velikosti projektu, ale u velkých minimálně tři. 

• Vývojové 

• Integrační 

• Podpora produkce 

› Jak má vypadat ideální testovací prostředí? 

– Kopie produkce (v praxi nereálné) 

› Kde můžeme slevit? 

– Výkon 

– Množství dat 

– Náhrada integrací mocky (kde to jde) 

› Testovací data – kde je vzít? 

– Kopie produkce 

– Vytvořena testery 
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Testovací prostředí 

› SYS (AT) 

› INT (ST2) 

› PRS(ST1) 

 

Komunikace 

› Online 

– Synchronní 

– asynchronní 

› repliky 

– Full 

– inkrement 
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Testovací prostředí - realita 

SB 

MCI 

DWH 

CGP Replika 

CLUID (smlouvy) + č. účtu 

online 

replika 

B/E 

….. 
DON VKC PFCS EIGER 

Ultimo 2013 

Ultimo 2010 



Defekty 
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Trouble ticketing, bug reporting 

Základní pravidla 

› Evidence všech nalezených issues 

› Jediné místo pravdy - specifikace 

› Nejde jen o to, nahlásit issue, důležité je udělat to tak, aby bylo 

možné jej 

– reprodukovat a 

– opravit 

› Schopnost odlišit chyby, které „proklouznou“ (produkční) 

› Trouble ticketing  Bug tracking ? 
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Náležitosti defektu 

› Defekt musí mít své náležitosti aby byl: 

– REPRODUKOVATELNÝ 

– Reportovatelný / měřitelný 

Náležitost   Poznámka 
Název defektu   Stručný název vystihující podstatu defektu v několika slovech 

Detailní popis defektu   Detailní postup jak chybu vyvolat včetně testovacích dat 

Jméno testera     

Jméno vývojáře který chybu opravil     

Stav chyby     

Datum vystavení chyby     

Datum opravení chyby     

Verze SW   Verze SW ve které byla chyba nalezena 

Verze SVN revize opravy   Verze například SVN ve které je uložen kód fixující danou chybu 

Testovací prostředí     

Logy     

Screenshoty obrazovky   Pouze pokud to usnadní pochopení chyby, či její nasimulování, u chyb UI povinné. 

Odkaz na test   Odkaz na test ve kterém byla chyba nalezena 

Příčina vzniku chyby   Velmi důležité pro sledování efektivity testování 

Příčina neodhalení chyby vývojářem/ testerem   Velmi důležité pro sledování efektivity testování 

Severita   Závažnost chyby typicky A -High, B - Major, C -Low 

Priorita   
Slouží k určení priority opravy defektu vývojem. Tedy pokud z pohledu testera je defekt severity 

B, ale je blokující pro další testy dáme prioritu A a defekt je přednostně opraven 
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Defekty – Severita a Priorita 

› Severita A – Fatal 

– Kritická chyba, funkcionalita nefunguje, nelze pokračovat 

› Severita B – Critical 

– Kritická chyba, funkcionalita nefunguje, existuje workaround nebo nefunguje 

pro specifickou datovou variantu  

› Severita C – Major 

– Některá funkčnost nefunguje, operaci je možné dokončit, chyba není kritická 

› Severita D – Minor 

– Kosmetické chyby, drobné nedostatky 

 

Priorita: 

Slouží k urgenci opravy chyby, tj. brzdí-li chyba v testech 

 – jeden defekt může být severity C a zároveň priority A. (například nefunkční 

jazyková mutace) 
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Defect lifecycle 



Akceptační kritéria 
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Akceptační kritéria 

› Stanovují se typicky na základě 

– Protestovanosti testů a Pass rate 

– Počtu zbývajících defektů 

› Je důležité si stanovit: 

– Datum a čas odečtu stavu 

– Dobu na opravu a retest po odečtu 

– Datum, od kdy se již netestuje – obvykle od odečtu 

– Osoby a pravidla, která rozhodnou, zda zbývající defekty jsou 

akceptovatelné 
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Akceptační kritéria - příklad 

1. Akceptační kritéria FAT (k termínu snapshotu) 

– Stav defektů na 100 vývojových MDs 1A, 2B  

– Stav otestovanosti Regresních testů – 100 % otestované /85 % OK 

– Stav otestovanosti Core regresních testů – 100 % otestované /85 % OK 

(bez nových funkčností) 

– Stav otestovanosti Nových funkčností – 90 % otestované /85 % OK 

 

2. Akceptační kritéria UAT (k termínu snapshotu) 

– Stav defektů 0A, 5B, 10C 

– Stav otestovanosti Core regresních testů – 100% otestované /95 % OK 

 



Měření 
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Měření 

› Každou fázi testovacího procesu je vhodné měřit 

› Získáme: 

– Obraz, jak na tom jsme 

– Vstupy pro další zlepšení (Lessons learned) 

 

› Volba vhodných měřených atributů je zásadní 

– V zásadě platí čím více, tím lépe 

– Je potřeba měřením neúměrně nezvyšovat pracnost  

 

› Obvykle měříme: 

– Plánovaná délka (pracnost) úkolu vs. reálná délka (pracnost) 

– Zjišťujeme kde máme zpoždění 

– Zjišťujeme (evidujeme) všechny příčiny /důvody zpoždění 
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Servis24 & Business24 
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Příklad - průběh testů - něco je špatně 
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Příklad - Kategorie příčiny neodhalení chyb 

Verze 26 
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Porovnání průběhu testů 

Verze 26        Verze 27 
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Příklad - Kategorie příčiny neodhalení chyb 

Verze 27 
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Vyhodnocování příčin chyb – root cause analysis 

 

 

 

Cena jedné chyby (nalezení, oprava, retest) je 0,5 MD 



Automatizace v kontextu 

testování 
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Automatizace exekuce testů 

› Snaha automatizovat testy již mnoho desítek let 

 

› Proč? 

– Opakovatelnost a konzistence testů  stejné vstupy a podmínky 

nezávisle na počtu opakování, odpadá problém s motivací lidí k opakování 

stejných testů 

– Praktická znovupoužitelnost testů  lze opakovat stejný test v různých 

prostředích, v různých konfiguracích, s mírně modifikovanými vstupními 

daty, … a znovuspuštění testu je levné 

– Praktické baseline testy  automatizace umožňuje spustit velmi „hutnou“ 

sadu testů, umožňují efektivně provádět regresní testování 
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Automatizace regresních testů 

› Velice častý scénář 

› Typický průběh automatizace 

– Vytvořit testovací případ 

– Manuálně jej spustit a ověřit výstup 

– V případě selhání nahlásit chybu 

– V případě úspěchu „uložit“ výsledek 

– Opakovaně spouštět test a výsledky porovnávat s uloženými, hlásit chybové 
situace 

– Udržovat automatický test 

 

Je to skutečně automatizace? 

› Analýza programu 

› Design testu 

› První spuštění testu 

› Uložení výsledků 

› Dokumentace testu 

› Znovuspuštění testu 

› Vyhodnocení výsledků 

› Údržba testu 

Co z toho vlastně 

dělá stroj? 
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Automatizace regresních testů 

Ne pro automatizaci … 

› Tvorba testovacích případů je drahá 

› Vyžaduje velmi technicky zkušené členy týmu 

› Vyžaduje dobře definované a stabilní rozhraní 

› Vyplácí se pozdě (výhody automatizace v release N se vrací až v release N+1) 

› Regresní testy mají často menší Power než nové testy 

› … 

Kdy může mít smysl?  

› Smoke testing (Continuous Integration) 

› Configuration testing (HW SW compatibility) 

› Variace 

› Stress testing 

› Load testing 

› Příprava testovacího prostředí (data, …) 

› … 
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Nástroje pro automatizaci testů 

› Unit a integrační testy 

– jUnit, TestNG, jMock, EasyMock, DbUnit, … 

› Statická analýza kódu 

– Findbugs, PMD, JDepend, FoxCop, … 

› Funkční testy – tlustý klient 

– Selenium, HP QuickTest, IBM Functional Tester, … 

› Funkční testy – tenký klient 

– HP QuickTest, IBM Functional Tester, White, AutoIt, … 

› Výkonové testy 

– JMeter, Dieseltest, QALoad, … 

› Komplexní řešení 

– HP Test Suite, IBM/Rational Test Suite, … 

› Příprava testovacího prostředí 

– IBM Optim, Grid-Tools DataMaker, Oracle Datamasking, … 

http://www.junit.org/
http://testng.org/
http://www.jmock.org/
http://www.easymock.org/
http://dbunit.sourceforge.net/
http://findbugs.sourceforge.net/
http://pmd.sourceforge.net/
http://clarkware.com/software/JDepend.html
http://selenium.openqa.org/
http://jakarta.apache.org/jmeter/
http://sourceforge.net/projects/dieseltest/
http://www.compuware.com/products/qacenter/qaload.htm
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Závěr 

› Testovací proces a jeho fáze 

› Defekty a jejich životní cyklus 

› Testovací prostředí 

› Měření a jeho důležitost 

› Automatizace testování 
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Hodnocení 

přednášky 

 
https://www.surveymonkey.com/r/2PSHTKF 

nebo 

https://goo.gl/7onYoG 

 

 

https://goo.gl/7onYoG
https://goo.gl/7onYoG
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Diskuze 



Profinit EU, s.r.o. 

Tychonova 2, 160 00  Praha 6  |  Telefon + 420 224 316 016 

Web 

www.profinit.eu 

LinkedIn 

linkedin.com/company/profinit 

Twitter 

twitter.com/Profinit_EU 

Facebook 

facebook.com/Profinit.EU 

Youtube 

Profinit EU 

Děkujeme 

za pozornost 


