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Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá obecným návrhem přístupu k automatizo-
vanému testování agilně vyvíjených informačních systémů. Čtenář je nejprve
stručně seznámen s problematikou testování software. Následuje podrobnější
představení automatizovaného testování spolu s výhodami, které automati-
zace přináší, běžnými praktikami a také výzvami, se kterými se vývojáři testů
setkávají. Práce dále stručně seznamuje čtenáře s konceptem DevOps a jeho
přínosy do světa agilního vývoje software.

Práce dále obsahuje rozbor vrstvy aplikace vhodné pro zavedení auto-
matizovaného testování. Rozbor je založen na myšlence, že automatizované
testování skrze grafické uživatelské rozhraní aplikace s sebou přináší mnoho
komplikací, kvůli kterým je implementace a údržba testů obtížná a zbytečně
nákladná.

Hlavním zaměřením této práce je návrh procesů spojených s vývojem au-
tomatizovaných testů aplikace. Na základě odborných poznatků z teoretické
části práce byly navrženy procesy, které cílí především na efektivní správu
testovacích dat, jenž je pro udržitelný vývoj automatizovaných testů klíčová.
Dle navržených procesů byla patřičně upravena demonstrační aplikace, která
dále v práci slouží k demonstraci navržených procesů na několika situacích
běžných pro vývoj software.

Klíčová slova automatizace, automatizované testování, testování software,
DevOps, správa testovacích dat, end-to-end testování
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Abstract

This bachelor thesis deals with general approach to automated testing of agile
information systems. The reader is first briefly familiarized with software
testing. Following is a more detailed introduction of automated testing along
with the benefits that automation brings, common practices, and the cha-
llenges that test developers face. The thesis also briefly introduces the DevOps
concept and the benefits it brings to the world of agile software development.

The work also includes an analysis of the application layer suitable for
automated testing. The analysis is based on the idea that automated testing
through the application’s graphical user interface causes a lot of complications
that make tests’ implementation and maintenance difficult and unnecessarily
costly.

The main focus of this work is the design of processes associated with the
development of automated application tests. Based on the expert knowledge
from the theoretical part of the thesis, processes have been designed in a way
that they primarily aim at effective test data management, which is crucial for
the sustainable development of automated tests. According to the designed
processes, a demonstration application has been modified accordingly, and
it further serves to demonstrate the designed processes in several situations
common to software development.

Keywords automation, automated testing, software testing, DevOps, test
data management, end-to-end testing
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Úvod

Testování je jedním z hlavních pilířů, na kterých stojí vývoj kvalitního softwa-
rového produktu. Každý vývojář či projektový manažer ví, že testovat software
je důležité. S rychle rostoucím trendem DevOps v agilním vývoji software,
který tlačí na automatizaci co nejvíce činností spojených s vývojem, se zvyšuje
tlak i na automatizaci testování software. Automatizované testování je přitom
již dlouhou dobu známou praktikou, pod kterou si však velké množství projek-
tových týmů představí nespolehlivé řešení, které se málokdy vyplatí vzhledem
k množství prostředků, které je realizaci třeba obětovat. I když existuje mnoho
článků radících jak efektivně automatizovat proces testování, velké množství
z nich je buď příliš úzce spjato s konkrétní množinou technologií, nebo je
naopak popsáno tak abstraktně, že čtenáři s vlastní realizací nijak nepomůže.

Hlavním cílem této práce je navrhnout obecný přístup k automatizova-
nému testování pro continuous development agilně vyvíjeného informačního
systému v moderním DevOps prostředí. Výstupem práce budou návrhy pro-
cesů, kterými lze během vývoje automatizovaných testů řídit celý projektový
tým, a dále rozbor vhodné vrstvy aplikace pro zavedení automatizovaného
testování.

V kapitole 1 této práce jsou krátce vysvětleny základy testování software.
Kapitola 2 se podrobněji zaměřuje na automatizované testování, konkrétně
na výhody oproti manuálnímu testování, roli testovacích scénářů a testova-
cích dat v automatizovaném testování. Kapitola se také zabývá otázkou ”Kdy
automatizovat testování?“ a rozložením testů podle role, kterou v testování
zaujímají. Kapitola 3 představuje koncept DevOps, jenž s sebou přináší nové
praktiky a myšlenky, díky kterým se v posledních několika letech stává tren-
dem na agilně řízených projektech.

Praktická část práce začíná kapitolou 4, ve které je obecně analyzována
vhodná vrstva aplikace pro zavedení automatizovaného testování. Analýza je
provedena nad webovými aplikacemi lišícími se svou architekturou, která je ve-
lice podstatným faktorem při návrhu automatizovaného testování.
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Úvod

Kapitola 5 se zaměřuje na návrh procesů spojených s automatizovaným testo-
váním. Během návrhu procesů byla věnována zvláštní pozornost správě testo-
vacích dat, jelikož se jedná o nedostatečně pokrytý problém, který je zároveň
klíčový pro efektivní vývoj aplikace a jejích testů. Navržené procesy jsou ná-
sledně předvedeny na demonstrační aplikaci v kapitole 6. Nejdříve je krátce
představena aplikace a její výchozí infrastruktura, pak následuje popis prove-
dených změn a nakonec předvedení navržených procesů na třech demonstrač-
ních situacích.
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Kapitola 1
Testování software

1.1 Proč je důležité testovat software
Ať už vyvíjíme software jako jedinec, či v rámci týmu, naším cílem je vyprodu-
kovat software, který efektivně a spolehlivě řeší nějaký daný problém či úkol.
Abychom si však byli jisti, že náš software opravdu funguje tak, jak má, je
potřeba jej testovat. Ideální čas na testování je během vývoje software, jelikož
odhalení chyb ještě před předáním software cílovému uživateli může značně
ušetřit náklady spojené s jejich opravou, hrozící špatnou reputaci software
a jeho dodavatele apod. [1]

1.2 Druhy testů
V této části jsou stručně popsány různé druhy testů, na které se práce dále
odkazuje:

Smoke testy Během těchto testů ověřujeme, zda je aplikace v dostatečně
funkčním stavu pro další testování, tj. fungují-li alespoň ty nejzákladnější
funkcionality, jejichž funkčnost je klíčová pro ostatní testy [2].

Regresní testy Účelem regresních testů je ověřit, že zavedení nových funkci-
onalit nezpůsobilo nežádoucí chování u částí aplikace, kterých se změny
neměly týkat [2].

Funkční testy V rámci funkčních testů jsou testovány nové funkcionality
a kontroluje se, že systém funguje podle předem definovaných požadavků
[2].

Nefunkční testy Jedná se o takové testy, které testují nefunkční vlastnosti
testovaného systému – bezpečnost, výkonnost při velké zátěži, použitel-
nost apod. [2]
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1. Testování software

1.3 Manuální testování
Nejčastější formou testování software je testování manuální, které vykonávají
lidé pro tento úkol určeni – testeři. Ti se ”proklikávají“ aplikací a hledají
potenciální chyby, nedostatky a prochází aplikaci různými cestami, kterými
by se mohl vydat i běžný uživatel. Ačkoliv se úkol testerů zdá být snadný,
opak je pravdou – testování vyžaduje logické uvažování, trpělivost, kritické
myšlení a smysl pro detail. Aby testeři mohli co nejspolehlivěji napodobit
veškeré potenciální chování běžných uživatelů, musí dobře znát testovanou
aplikaci a být dostatečně kreativní [3].

Podle role testerů můžeme dělit manuální testování na testování podle
scénářů (tzv. ”skriptované testování“) a průzkumné testování (z angl. výrazu

”exploratory testing“). Oba přístupy se hodí v jiných situacích a na různých
projektech, neznamená to však, že se jejich použití navzájem vylučuje. Nao-
pak, vzhledem k tomu, že se výhody a nevýhody obou přístupů liší, může být
efektivní využít oba dva přístupy současně [4].

1.3.1 Skriptované testování
Skriptované testování spočívá v procházení aplikace podle předem daného scé-
náře a porovnávání aktuálního chování aplikace s chováním očekávaným. Na
velkých projektech se často setkáme s rozdělením týmu testerů na ty, kteří
sepisují testovací scénáře, a ty, kteří podle scénářů aplikaci testují. Testeři
sepisující scénáře musí dokonale rozumět testované aplikaci, novým funkcio-
nalitám, které je třeba testovat a jejich možným dopadům na zbytek aplikace.
Od testerů, kteří se testovacími scénáři řídí, se pak nevyžaduje tak hluboká
znalost testované aplikace.

Testovací scénáře

Testovací scénář je tvořen několika logicky navazujícími kroky, které popisují
akce, které má tester v testované aplikaci vykonávat. Během těchto akcí tester
kontroluje, zda chování aplikace odpovídá očekávanému chování, které je ve
scénáři uvedeno. Scénáře by se měly zaměřovat na otestování jedné funkcio-
nality, např. na úspěšný průchod objednávkovým formulářem.

S testováním podle scénářů se setkáme především na větších projektech
s početnějšími týmy testerů, kde je klíčové plánování a organizace celého pro-
cesu testování. Díky testovacím scénářům máme přehled o tom, které funkcio-
nality aplikace jsou či teprve budou otestovány. Velkou výhodou testovacích
scénářů je jejich znovupoužitelnost při každém cyklu testování, i když se samo-
zřejmě stává, že se některé funkcionality změní a scénáře je potřeba upravit, to
však na jejich užitečnosti neubírá. Testovací scénáře mohou také sloužit jako
dokumentace možných průchodů aplikací či procesů, které v aplikaci probí-
hají.
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1.3. Manuální testování

Nevýhodou testovacích scénářů je především časová náročnost jejich pří-
pravy a údržby. Další nevýhoda může spočívat v samotné podstatě testovacích
scénářů, tj. přesnému popisu kroků, které má tester vykonat. Hrozí, že tester
bude při testování pouze slepě následovat uvedené instrukce a nebude dosta-
tečně ostražitý na to, aby si všiml detailů, které ve scénáři nemusí být výslovně
popsané.

Kultura psaní testovacích scénářů se liší na každém projektu, někde se
scénáře zapisují např. do XLS souborů, doporučuje se však využívat nástrojů
k tomu určených, jako např. Quality Center [5] či JIRA [6]. Tyto nástroje
umožňují efektivní a přehlednou správu testovacích scénářů, jejich provázání
s testovanými funkcionalitami a nahlášenými chybami a mnoho dalšího [7].

Testovací data

U některých testů je nezbytné pracovat s konkrétními daty, např. přihlášení
se za uživatele s požadovaným oprávněním nebo odeslání peněz z konkrétního
bankovního účtu – těmto datům říkáme testovací data. Některé testy počí-
tají s předem připravenými testovacími daty – např. zmíněný test odeslání
peněz z konkrétního bankovního účtu počítá s tím, že zmíněný bankovní účet
opravdu existuje a je na něm dostatek financí pro uskutečnění platby. U jiných
testů testovací data doplňují informace potřebné ke správnému provedení ně-
kterých kroků, např. zadání emailové adresy ve špatném tvaru při testování
validací kontaktního formuláře.

Použití nesprávných testovacích dat může znehodnotit výsledek celého
testu, jejich efektivní správa je tedy klíčovým faktorem jak u skriptovaného,
tak průzkumného testování. V některých případech můžeme potřebovat testo-
vací data co nejpodobnější produkčním datům, někdy nám na jejich podobě
naopak vůbec nezáleží – pro oba dva případy existují nástroje, které umožňují
testovací data generovat [8].

1.3.2 Průzkumné testování
Testeři pověřeni průzkumným testováním se při testování neřídí kroky danými
testovacím scénářem, ale doslova prozkoumávají testovanou aplikaci, zkouší
dosáhnout svého cíle různými způsoby a proklikávají se různými cestami apli-
kace, které může být obtížné sepsat před samotným testováním do scénáře.
Tester se během průzkumného testování musí soustředit nejen na testovanou
funkcionalitu, ale i na spoustu dalších detailů, jako je např. použitelnost a uži-
vatelská přívětivost aplikace. Od testerů je také vyžadována větší kreativita
a především dobrá znalost testované aplikace, jelikož si veškeré kroky testování
vymýšlejí sami [9].

S průzkumným testováním se setkáme především u agilně řízených pro-
jektů, kde kvůli krátkým iteracím není čas na vytváření a spravování testova-
cích scénářů – o tom více v následující sekci [10].
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1.4 Testování na agilně řízených projektech
Agilně řízený vývoj software se vyznačuje především krátkými a častými ite-
racemi, během kterých je potřeba naplánovat, vyvinout, otestovat a vydat
nové funkcionality či změny v software. Role testerů na takových projektech
je o něco rozsáhlejší než na např. vodopádových projektech. Testeři jsou sou-
částí vývojového týmu a díky své znalosti vyvíjeného software se podílí na
definování a plánování nových změn se zákazníkem, asistují vývojářům bě-
hem vývoje a opravování nalezených chyb a poskytují zákazníkovi informace
o stavu projektu [11].

Právě kvůli množství práce, které zavedení nových změn do software ob-
náší, je obtížné najít dostatek času na regresní testování před vydáním nové
verze. A jelikož týmy testerů jsou na agilně řízených projektech menší a není
dostatek času na správu testovacích scénářů, nejčastěji se na takových pro-
jektech setkáme pouze s průzkumným testováním. Testeři testují pouze nově
zavedené změny a potenciální funkcionality, které mohly být těmito změnami
nějak poznamenány – avšak regresně otestovat celý software, který se s každou
iterací rozrůstá, není z časových důvodů možné. U agilně řízených projektů
je tedy vhodné doplnit průzkumné testování i automatizovanými testy, které
jsou ideálním nástrojem pro regresní testování [10].
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Kapitola 2
Automatizované testování

K automatizaci testování nás vedou stejné důvody jako k automatizaci jakého-
koliv jiného procesu – chceme ušetřit finanční a časové prostředky vynaložené
na testování software. Tato kapitola je zaměřena na silné a slabé stránky auto-
matizovaného testování, roli testovacích scénářů a testovacích dat a na běžné
problémy, se kterými se vývojáři automatizovaných testů setkávají.

2.1 Výhody automatizovaného testování
Nelze s jistotou říci, že automatizované testování je lepší než manuální testo-
vání. Představa automatizace všech testovacích případů je samozřejmě lákavá,
ale bohužel (alespoň zatím) nereálná. Oba dva přístupy mají svá pro a proti
a oba se hodí na jiné typy testovacích případů. V této sekci vycházím přede-
vším ze zdroje [12].

Tři nejpodstatnější výhody automatizovaného testování oproti manuál-
nímu testování jsou:

• spolehlivost

• opakovatelnost

• rychlost

Spolehlivost
Lidé jsou nedokonalá stvoření. Únava, soustředěnost, nálada a další faktory
mají vliv na kvalitu činností, které vykonáváme. Stroje však těmito nedostatky
netrpí. Tester, který každý release testuje ty samé funkcionality v rámci re-
gresního testování, může časem polevit na své pečlivosti a může poklesnout
jeho vnímavost detailů. Důsledkem toho může klesat i kvalita testování. Tento
problém se však automatizovanému testu nestane. Průběh automatizovaného
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testu je vždy spolehlivý a nikdy nevynechá žádné detaily – zkrátka se při
každém spuštění chová tak, jak mu je řečeno.

Automatizované testy také nemají problém se subjektivitou – test dopadne
buď úspěšně, nebo neúspěšně, a neexistuje nic mezi tím. O to důležitější však
je dbát na přípravu scénářů a samotnou implementaci těchto testů.

Opakovatelnost
Opakovatelnost úzce souvisí se spolehlivostí automatizovaných testů. Jedním
z hlavních důvodů automatizace testů je možnost opakovaného a vždy spoleh-
livého spuštění. Na větších projektech se automatizované testy spouští např.
každou noc, jinde zase po každém zavedení nových změn do repozitáře pro-
jektu.

Automatizované testy jsou také vhodné pro opakované spouštění těch sa-
mých testů s různými testovacími daty. Pro testera by takové testování zna-
menalo provést xkrát ty samé kroky, což, jak již bylo uvedeno, může vést ke
snížení kvality testování.

Rychlost
Příprava testovacích dat, navigace kurzorem po obrazovce, vyplňování kolo-
nek, zaškrtávání políček a vyhodnocování chování aplikace, to vše zabere au-
tomatizovanému testu pouhé zlomky sekund. Automatizovanému testu navíc
nehrozí zpomalení kvůli lidským nedokonalostem, které již byly zmíněny.

Je nutné zmínit, že příprava automatizovaných testů je sice časově mnohem
náročnější, avšak od chvíle, kdy je test úspěšně implementovaný, každé jeho
další spuštění již stojí pouze strojový čas.

2.2 Kdy automatizovat testování
Koncept automatizovaného testování se jistě zdá být ideálním řešením pro
každý projekt, avšak je třeba si uvědomit, že zdaleka ne každý test může či
by měl být automatizovaný. Na otázku ”Jaké testy automatizovat?“ se nabízí
jednoduchá odpověď, která však tazateli pravděpodobně nijak nepomůže –
takové testy, jejichž automatizace se vyplatí.

2.2.1 Jaké testy se vyplatí automatizovat
Jak již bylo uvedeno, jednou z předních výhod automatizovaného testování je
rychlé, opakovatelné a především spolehlivé spouštění testů – jistě se tedy vy-
platí automatizovat takové testy, které je potřeba vykonávat často. Typickým
příkladem takových testů jsou testy regresní [13].

Regresní testy jsou nesmírně důležité a zároveň nevhodné pro manuální
testování. Testeři musí s každým releasem opakovat ty samé testy, což se pro
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ně postupem času stává rutinní a nezáživnou aktivitou – to může vést ke
snížení kvality a spolehlivosti provedení těchto testů. Regresní testy jsou tedy
ideálním adeptem pro automatizaci.

Další skupinou testů, které se jistě vyplatí automatizovat, jsou smoke testy.
Tyto testy ověřují, zda je aplikace v dostatečně funkčním stavu pro další tes-
tování a je třeba je vykonávat opakovaně a často – jejich automatizace je tedy
zcela na místě. Smoke testy testují pouze nejhlavnější funkcionality aplikace,
jejich rozsah není tedy moc velký, což implementaci automatizovaných testů
výrazně usnadňuje.

Dalšími ideálními testy pro automatizaci jsou obecně takové testy, které
je během testování potřeba spustit vícekrát pro velké množství různých testo-
vacích dat. Tímto se řídí přístup k automatizovanému testování zvaný ”Data
Driven Testing“, který se zaměřuje na testování takových funkcionalit, jejichž
chování se liší dle použitých vstupních dat [13].

V neposlední řadě může automatizace výrazně ulehčit testy nefunkční –
jedná se např. o testy zátěžové či bezpečnostní. Společnou vlastností nefunk-
čních testů je náročnost provedení pouze za pomoci manuálního testování.
Příkladem může být zátěžový test webové aplikace, který spočívá v pozoro-
vání chování aplikace při současné práci několika desítek uživatelů – jistě je
pohodlnější simulovat chování uživatelů pomocí desítky paralelně spuštěných
testů, než organizovat desítky lidských testerů. Vlastnoručnímu programování
zátěžových testů se případně můžeme vyhnout díky mnoha nástrojům dostup-
ným online [14].

2.2.2 Jaké testy se nevyplatí automatizovat
Z předchozí sekce jasně vyplývá, že se nevyplatí automatizovat testy, které
není potřeba spouštět opakovaně. Automatizace testů je poměrně náročný
a zdlouhavý proces, není tedy žádoucí plýtvat časem a prostředky na auto-
matizaci testů, které je potřeba spustit pouze jednou (mohou však existovat
výjimky).

Další skupinou testů, které se většinou nevyplatí automatizovat, jsou testy
funkcionalit, které se často mění. Stejně jako přepisování kódu samotné apli-
kace i úprava automatizovaných testů zabere nějaký čas – je tedy třeba zvážit,
zda není výhodnější čas a prostředky vynaložené na údržbu automatizovaných
testů využít nějak jinak [15]. Toto je běžný problém automatizovaných testů,
které zahrnují grafické uživatelské rozhraní – tomuto problému se více věnuje
kapitola 4.

V předchozí sekci je uvedeno bezpečnostní testování jakožto podmnožina
nefunkčních testů, které jsou vhodné k automatizaci. Je třeba však doplnit, že
v tomto případě není dobré spoléhat se pouze na automatizované testy – velkou
hodnotu v tomto ohledu může mít i průzkumné testování, během kterého mají
testeři větší pravděpodobnost nalezení bezpečnostních nedostatků, na které
může narazit i běžný uživatel.
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2.2.3 Jaké testy se nedají automatizovat
Existují testy, které je velice náročné automatizovat, a existují testy, které se
ve většině případů nevyplatí automatizovat – nedá se však s jistotou říci, že
je zcela nemožné je automatizovat. Tato část práce tedy vychází z následující
myšlenky převzaté z [15] (překlad autora): ”Testy, které není možné automati-
zovat na 100 %, by neměly být automatizované vůbec, pokud tím neušetříme
výrazné množství času“1.

Mezi takové testy patří testy uživatelské přívětivosti a použitelnosti apli-
kace. Jedná se o velice subjektivní vlastnosti aplikace, na jejichž testování jsou
určitě vhodnější skuteční lidé (ideálně větší počet lidí). I když existují nástroje,
o kterých autoři tvrdí, že dokáží tyto vlastnosti testovat, lidské pocity mají
v tomto ohledu stále větší váhu.

Druhou skupinou testů, které není možné plně automatizovat, je samotný
přístup k testování – průzkumné testování. Během průzkumného testování
tester zkouší různé způsoby a cesty k dosažení požadovaného cíle, hodnotí
použitelnost aplikace a srovnává konzistenci nových změn se zbytkem apli-
kace. Něco takového je extrémně obtížné, ba téměř nemožné, automatizovat
– alespoň na běžných projektech2. Proto se, jak již bylo uvedeno, doporučuje
aplikovat na agilně řízených projektech automatizované i průzkumné testování
současně [15].

2.3 Typy automatizovaných testů a testovací
pyramida

Koncept testovací pyramidy poprvé představil Mike Cohn ve své knize ”Suc-
ceeding with Agile“ jakožto mimotechnickou pomůcku při implementování au-
tomatizovaného testování. Testovací pyramida říká, v jakém poměru by měly
být automatizované testy rozdělené podle toho, co testují. Různé zdroje pre-
zentují koncept testovací pyramidy různě, tato práce dále vychází především
ze zdroje [17].

Na obrázku 2.1 je vyobrazena pyramida složená ze tří vrstev: na spodní
vrstvě se nachází jednotkové testy, na prostřední vrstvě servisní testy a ve
vrchní vrstvě pyramidy testy uživatelského rozhraní. Pojmenování různých
vrstev pyramidy však není zcela ideální a není vždy aplikovatelné na všechny
typy aplikací. V různých reprezentacích této pyramidy se v prostřední vrstvě
často nachází integrační testy, API testy nebo kombinace obojího. Jednot-
kové testy vždy zůstávají stejné, testy uživatelského rozhraní se často nazývají
end-to-end testy, jejich účel je však také stejný. Na jednotlivé typy testů dle
testovací pyramidy se blíže zaměřují následující tři sekce.

1Původní citát: ”Test that cannot be 100% automated should not be automated at all,
unless doing so will save a considerable amount of time.“

2Existují návrhy automatizovaného průzkumného testování, ty však zahrnují použití
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Obrázek 2.1: Testovací pyramida, převzato z [17].

2.3.1 Jednotkové testy

Ačkoliv definice ” jednotky“ v kontextu jednotkových testů není pevně daná,
základní myšlenkou je, že jednotka by měla představovat nejmenší samostatně
funkční celek zdrojových kódů s jedním daným účelem. U funkcionálního pro-
gramování můžeme mluvit o jednotkách jakožto o funkcích, u objektově orien-
tovaného jazyka často hovoříme o celých třídách či seskupeních několika tříd.

U jednotkových testů vždy platí, že testovaná jednotka by měla být co
nejvíce izolována od svého okolí, aby byl zaručeně testován pouze její vlastní
účel, nezávisle na tom, v jakém smyslu jednotka spolupracuje s ostatními
jednotkami. V ideálním světě by s každou novou jednotkou měl vzniknout její
vlastní test, abychom měli jistotu, že to, co nově zavádíme do aplikace, se
chová dle našich představ.

Často se stává, že vývojáři, kteří implementují jednotkové testy, se příliš
spoléhají na znalost konkrétní implementace jednotky. Smyslem jednotkových
testů však je otestovat chování dané jednotky zvenčí – jak konkrétně je jed-
notka uvnitř implementována by nemělo být podstatné. Tomuto problému se
snaží vyhnout přístup k vývoji software zvaný ”Test Driven Development“,
jenž spočívá v tom, že vývojář začne nejprve s implementací jednotkových
testů a až pak implementuje samotné jednotky. Protože je vývojář nucen dobře
si promyslet chování dané jednotky ještě před její implementací, jednotkový
test se správně zaměřuje pouze na její chování pozorovatelné zvenčí.

Jelikož jednotkové testy testují malé jednotky (a ideálně i malé množství
kódu), jejich spouštění je oproti ostatním typům testů mnohem rychlejší. A je-
likož se aplikace skládá z velkého množství jednotek, jednotkové testy by měly
tvořit největší podíl ze všech testů, jak ostatně vyplývá z testovací pyramidy.

umělé inteligence [16].
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2.3.2 Integrační testy
Díky jednotkovým testům máme jistotu, že samotné jednotky aplikace se cho-
vají tak, jak je od nich očekáváno – v rámci integračních testů bychom se
měli ujistit, že spolu jednotlivé součásti systému správně komunikují, opět
bez ohledu na jejich vlastní vnitřní implementaci.

Různé zdroje uvádí různá použití integračních testů, která se nejčastěji liší
v tom, zda je testována spolupráce vnitřních součástí aplikace (tedy jednotek),
či spolupráce nějaké součásti aplikace s externím systémem, jako je např.
databáze či vzdálený systém. Větší pokrytí testy je samozřejmě lepší, je tedy
ideální využít integrační testy oběma způsoby, pokud to testovaná aplikace
umožňuje.

V rámci integračních testů by také měl být kladen důraz na testování
chování systému v krajních situacích, které mohou během provozu aplikace
nastat. Mezi takové situace patří např. nedostupnost databáze, zaplnění disku
na serveru znemožňující další zápis, dočasná nedostupnost externího systému
apod.

Jelikož integrační testy zahrnují více součástí systému, jejich implementace
i průběh je náročnější, než tomu je u jednotkových testů, jejichž počet by dle
testovací pyramidy měl počet integračních testů převyšovat.

Testovací dvojníci
Ať už použijeme integrační testy pro otestování spolupráce naší aplikace s ex-
terními systémy, či pro otestování spolupráce interních jednotek aplikace, vždy
se setkáme s jistou obtížností během samotné implementace testů. Hlavním
problémem je zajistit, aby se všechny testované součásti chovaly přesně tak,
jak je v daném testu potřeba – s tímto problémem pomohou tzv. testovací
dvojníci.

Testovací dvojník (z angl. ”test double“) je obecné značení objektu, kterým
za účelem testování nahradíme objekt skutečně použitý v aplikaci. Podle [18]
rozlišujeme několik druhů testovacích dvojníků dle jejich účelu:

• Dummy object

• Fake object

• Stub

• Spy

• Mock
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Nejznámějšími dvojníky jsou stub a mock, a jelikož jsou tyto dva typy dvoj-
níků velice často zaměňovány, následuje jejich vysvětlení spolu s příkladem:

Stub Použijeme jako dvojníka jednotky aplikace, od které v testu potřebu-
jeme na konkrétní volání konkrétní odpověď. Příkladem může být jed-
notka komunikující s databází, od které v testu potřebujeme nějaká
konkrétní testovací data.

Mock Použijeme jako dvojníka jednotky aplikace, jejíž chování právě testu-
jeme. V implementaci testu definujeme očekávání, jak bude simulovaná
jednotka použita (např. očekáváme zavolání konkrétní metody). Příkla-
dem může být jednotka, která se stará o odesílání e-mailů, a test, ve
kterém kontrolujeme, že byla zavolána metoda pro odeslání e-mailu se
správnými parametry.

Testovací dvojníci se často používají právě u integračních testů, během
kterých je testováno nějaké rozhraní, které definuje komunikaci dvou součástí
systému. Díky tomu, že známe tato rozhraní, víme, jak máme testovací dvoj-
níky nadefinovat, abychom je mohli během testu použít. Testovací dvojníky
může být potřeba použít také u jednotkových testů pro odizolování testované
jednotky od ostatních jednotek, na kterých může chování testované jednotky
záviset.

2.3.3 End-to-end testy
Na samotném vrcholu testovací pyramidy se nachází testy uživatelského roz-
hraní, kterým se také často říká end-to-end testy. Účelem těchto testů je
otestovat funkčnost celého systému z pohledu jeho běžného uživatele. Mnoho
zdrojů pod pojmem ”automatizované testy“ často myslí právě end-to-end
testy, jelikož se skutečně jedná o automatizované testování, které provádí lidští
testeři.

Autor článku [17] uvádí, že pojmenování nejvyšší vrstvy pyramidy není pří-
liš šťastné, a že kvůli němu často dochází k chybné reprezentaci účelu těchto
testů. Dle autora lze uživatelské rozhraní jako takové testovat izolovaně od
zbytku systému, tedy např. pomocí jednotkových či integračních testů. Úče-
lem testů na vrcholu testovací pyramidy však má být kontrola základních
funkcionalit celého systému v rukách koncového uživatele – proto testy začí-
nají právě na úrovni uživatelského rozhraní. Vhodnějším pojmenováním těchto
testů je tedy dle autora (a několika dalších zdrojů) právě end-to-end testy.

U end-to-end testů je ideální zapojit všechny nebo alespoň většinu sou-
částí systému a vyhnout se jejich nahrazování testovacími dvojníky. Jak již
bylo uvedeno v sekci o integračních testech, zařídit dostupnost všech externích
součástí systému může být náročný úkol, často dokonce nemožný. Testovaný
systém může záviset na externím systému, jehož provoz nemůžeme nijak ovliv-
nit, musíme jej tedy buď nahradit testovacím dvojníkem, nebo spouštět testy
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pouze ve chvíli, kdy je externí systém zaručeně v provozu. Pokud však máme
kontrolu nad některými externími systémy, na kterých testovaná aplikace zá-
visí, nabízí se je mít během spouštění testů spuštěné v kontejnerech – o tom
více v sekci 2.8.2.

Pod termínem end-to-end testy mnoho zdrojů prezentuje pouze testy zahr-
nující grafické uživatelské rozhraní aplikace (GUI), autor [17] však upozorňuje,
že uživatelské rozhraní systému může mít mnoho podob. Uživatelské rozhraní
je obecně takové rozhraní, přes které uživatel ovládá systém – může jím tedy
být např. REST API či příkazový řádek. Je nutné si uvědomit, že end-to-
end testy se mají zaměřovat na testování celého systému pomocí dostupného
uživatelského rozhraní. Pokud má tedy testovaná aplikace více uživatelských
rozhraní (tradičně GUI a REST API), je ideální pokrýt všechna z nich pomocí
end-to-end testů.

Implementace i spouštění end-to-end testů je časově náročnější, než tomu je
u jednotkových či integračních testů, proto by se end-to-end testy měly zamě-
řovat pouze na otestování nejdůležitějších funkcionalit testovaného systému.
Krajní případy by měly být efektivně ohlídány v jednotkových a integračních
testech, jejich testování pomocí end-to-end testů by znamenalo neefektivní
využití prostředků.

End-to-end testy vyžadují pečlivý návrh implementace, dobrou znalost
testovaného systému a jeho domény a především dostatek prostředků. Na
mnoha projektech jsou end-to-end testy vynechávány a spoléhá se pouze na
jednotkové a integrační testy. Efektivní end-to-end testy mohou být obrov-
ským přínosem, s jejich implementací se však vyplatí začít až v momentě, kdy
je testovaný systém dostatečně pokryt jednotkovými a integračními testy [19].

2.4 Testovací scénáře v automatizovaném testování
Při implementaci automatizovaných testů jsou jednotlivé kroky testovacích
scénářů převáděny na řádky kódu. Kroky scénáře je vhodné mít nějakým způ-
sobem zdokumentované, ať v externích textových souborech, či samotných
implementacích testů formou komentářů. End-to-end testy by měly pokrývat
pouze nejdůležitější funkcionality aplikace, kterými většinou bývá nějaký jed-
noduchý průchod aplikací s jasným cílem. Požadavky na takové testy často
zadávají lidé z vyšších pozic, kteří se tolik nestarají o technickou stránku apli-
kace, ale chtějí mít záruku, že se aplikace chová dle jejich představ. Byznys
požadavky je možné zachytit jednoduchou Given-When-Then formou, která
je pro každého dobře čitelná a zároveň obsahuje pouze potřebné informace.
K implementaci end-to-end testů je pak možné použít nástroje, které dokáží
jednotlivé kroky scénářů číst a mapovat je na konkrétní funkce, ve kterých je
implementováno provedení daných kroků – nejznámějším takovým nástrojem
je Cucumber [20]. S tímto přístupem se často setkáme u ”Behavior Driven
Development“, kde implementaci jednotlivých funkcionalit doprovází byznys
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požadavek s akceptačními kritérii, která je snadné definovat právě Given-
When-Then formou [21].

2.5 Testovací data v automatizovaném testování
U automatizovaného testování plní testovací data stejný účel jako u manuál-
ního testování, avšak jejich podoba se může výrazně měnit. Testovací data
v kontextu automatizovaného testování je možné rozdělit do tří skupin:

• prerekvizity, které musí být testu dostupné ve chvíli jeho spuštění

• data, se kterými test přímo pracuje

• data, která slouží ke kontrole chování aplikace

Jelikož se nepodařilo dohledat žádná přímočará pojmenování těchto jednotli-
vých skupin, pro účely této práce budou zmíněné skupiny analogicky označo-
vány jako data:

• prerekvizitní

• transakční

• validační

Na následujícím příkladu je vysvětlen účel každé z těchto tří skupin testo-
vacích dat: Automatizovaný test testuje úspěšné odeslání bankovní transakce
z účtu odesílatele na účet příjemce. Pokud test předpokládá, že oba dané účty
již v aplikaci existují, a že účet odesílatele obsahuje dostatečné finance, jedná
se o data prerekvizitní. V rámci testu je odeslána konkrétní částka z účtu ode-
sílatele na účet příjemce – tato částka spadá do dat transakčních. Posledním
krokem testu je kontrola, že na účtu příjemce přibylo správné množství peněz
– toto konkrétní množství patří do skupiny validačních dat3.

2.6 Správa testovacích dat
Jedním z nejdůležitějších a zároveň nejobtížnějších rozhodnutí, které je po-
třeba v rámci automatizace testování udělat, je přístup ke správě testovacích
dat. Obtížnost tohoto úkolu je dána především tím, že způsob správy testova-
cích dat je závislý na mnoha faktorech projektu (podoba testovacích scénářů,
podoba testovacích dat, prostředí, ve kterém se aplikace spouští aj.) a je ob-
tížné dohledat nějaký veřejně dostupný návod, který by dokázal poradit, jaký
přístup je za daných okolností nejlepší použít.

3Na uvedeném příkladu je vidět, že transakční data mohou posloužit také jako data
validační, není to však pravidlem.
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Správa transakčních a validačních testovacích dat je oproti správě prere-
kvizitních testovacích dat poměrně snadným úkolem. Transakční a validační
testovací data je možné buď uchovávat jednoduše v implementaci testů, či
odděleně. Vhodné formáty pro oddělené uchovávání dat jsou např. JSON,
XML a CSV (či jiné tabulkové formáty), se kterými umí většina předních pro-
gramovacích jazyků a frameworků efektivně pracovat, a které zároveň mají
jednoduchou syntaxi a jsou dobře čitelné.

Správa prerekvizitních testovacích dat, jejichž přítomnost je v aplikaci po-
třebná již před spuštěním samotného testu, je o něco složitějším úkolem s vět-
ším množstvím rozdílných přístupů. Tato práce je dále zaměřena na správu
právě této skupiny testovacích dat – všude, kde se hovoří o testovacích datech,
jsou myšlena prerekvizitní testovací data (pokud není uvedeno jinak).

2.6.1 Přístupy ke správě testovacích dat
Efektivní správa testovacích dat automatizovaných testů vyžaduje zodpovězení
několika otázek:

• Jaká testovací data jsou pro testy potřeba? V jaké podobě budou ucho-
vávána?

• Jakým způsobem se budou potřebná testovací data připravovat?

• Budou mít testy společná testovací data nebo bude mít každý test svá
vlastní?

• Jak zajistíme, aby každý test měl v době svého spuštění dostupná po-
třebná testovací data?

Řada zdrojů nabízí na tyto otázky různé odpovědi, které se často liší dle
osobních preferencí autora a různých specifik či omezení konkrétního projektu,
ze kterého autor získal v této oblasti zkušenosti. Dále jsou v této části práce
uvedeny pouze nejběžnější doporučované praktiky, které vychází ze zdrojů
[22], [23] a [24].

2.6.2 Podoba testovacích dat
Podoba testovacích dat se odvíjí především od toho, s jakými daty testovaný
systém pracuje, jakým způsobem s nimi pracuje a co je účelem testu, pro který
jsou testovací data určena. Zde je několik příkladů různých systémů:

• Systém sloužící k evidenci automobilů. Data se vytváří pouze přes GUI
a ukládají se do databáze.

• Webová aplikace sloužící ke kompresi obrázků. Přes GUI uživatel nahraje
obrázek a po úspěšné kompresi mu je umožněno obrázek opět stáhnout.
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• Jednoduchá webová aplikace zobrazující předpověď počasí s vlastní vizu-
alizací. Data o předpovědi počasí si aplikace stahuje z externího systému
pomocí REST API ve formátu JSON.

• Doplněk webového prohlížeče sloužící k extrakci dat z vybrané HTML
stránky do CSV či JSON formátu.

Každý ze zmíněných systémů je vhodné testovat jiným způsobem, stejně
tak i potřebná testovací data budou mít vždy jinou podobu. Pro jednoduchost
budou v práci dále zvažována pouze testovací data v podobě dat uložených
v SQL databázi testovaného systému.

2.6.3 Příprava testovacích dat
Příprava testovacích dat je úzce svázána s jejich podobou a také s tím, zda
budou testům potřebná testovací data na daném prostředí zajištěna ještě před
jejich spuštěním, či se o vytvoření testovacích dat postarají testy samy.

Pokud test vyžaduje, aby v době spouštění měl testovaný systém ve své
SQL databázi konkrétní data, tato data musí být připravena tak, aby jimi
mohla být databáze před spuštěním testu naplněna – v takovém případě je
tedy vhodné mít data uložená v podobě SQL příkazů.

Pokud si test má svá testovací data obstarat sám, musí si je vytvořit pomocí
nějakého uživatelského rozhraní testovaného systému (např. REST API), či
rozhraní určeného výhradně pro vytváření testovacích dat. Častou praktikou je
mít jednu či více komponent dostupných všem testům, které testům vytváření
testovacích dat usnadní a do jisté míry i zpřehlední jejich implementaci. Při
použití tohoto přístupu může být užitečné uchovávat prerekvizitní testovací
data např. ve formátu JSON či XML, stejně jako data transakční a validační.

2.6.4 Sdílení testovacích dat
Testy mohou buď sdílet jednu množinu testovacích dat, nebo může každý test
mít svá vlastní testovací data. Pokud se rozhodneme pro sdílení testovacích
dat mezi všemi testy, máme pouze jeden zdroj dat, jehož správa a verzování
je snadné. Může být však obtížné jednou množinou dat uspokojit všechny
testy, v některých případech to může být i nemožné. V případě, kdy má každý
test svou vlastní množinu testovacích dat, máme jistotu, že pro každý test
budou zajištěna správná data, narůstá však počet množin testovacích dat,
které je třeba spravovat. Dalším výhodám a nevýhodám obou dvou přístupů
je věnována následující sekce.
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2.7 Běžné problémy se správou testovacích dat
Přístup ke správě testovacích dat značně ovlivňuje všechny procesy, které jsou
s automatizovaným testováním spojené, je tedy důležité věnovat návrhu správy
dostatečnou pečlivost. V této sekci jsou popsány problémy spojené se správou
testovacích dat, se kterými se týmy při automatizaci testování běžně setkávají.

Časově náročná správa testovacích dat
Jak je uvedeno v sekci 2.5, efektivní správa testovacích dat je pro automatizo-
vané testování klíčová. Pečlivá správa testovacích dat je však časově náročná,
jelikož často vyžaduje manuální akce, které není snadné automatizovat (např.
vytváření a upravování testovacích dat).

Nedůvěryhodnost testovacích dat
Aby automatizované testy byly co nejužitečnější, měly by testovat nejdůleži-
tější případy užití testovaného systému, a to za podmínek co nejpodobnějším
těm produkčním. V případě testovacích dat se často setkáváme s problémem
nedůvěryhodných testovacích dat, která se až příliš liší od produkčních dat,
a tudíž testy nemají ve výsledku takovou hodnotu, jakou by mohly mít.

Použití produkčních dat na jiném než produkčním prostředí je však často
nemožné, např. kvůli ochraně osobních údajů. Produkční data je možné tzv.
maskovat či anonymizovat, to však může být u větších databází velice pracným
úkolem, který i tak může být znemožněn např. podobou smlouvy se zákazní-
kem, pro kterého je systém vyvíjen. Dalším řešením mohou být nástroje pro
generování dat, které na základě schématu databáze a bližších upřesnění po-
doby dat mohou data vygenerovat. Tento přístup však opět může být časově
náročnější u větších databází a vyžaduje velkou dávku pečlivosti, abychom se
ujistili, že jsou data správně provázána, nechybí žádné záznamy apod. Ani
jeden ze zmíněných přístupů není snadné automatizovat a oba přístupy navíc
vyžadují jistou úroveň technických znalostí, kterou nemusí všichni QA (Qual-
ity Assurance) inženýři mít. Autor Chris Kraus ve svém článku [25] uvádí
i další přístupy k zajišťování kvalitních testovacích dat pro automatizované
testy, avšak každý z nich má své výhody a nevýhody, a o žádném se nedá říct,
že by byl ideálním řešením pro každý projekt.

Zajištění přítomnosti testovacích dat při spuštění testu
Prerekvizity některých testů zahrnují přítomnost konkrétních dat v databázi,
které je nutné zajistit před spuštěním samotného testu. V sekci 2.6.3 jsou
popsány dva možné přístupy k tomuto problému – buď si test vytvoří potřebná
data sám, nebo jsou mu data zajištěna před jeho spuštěním.
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Pokud si test vytváří data sám, setkáme se s následujícími problémy, které
je třeba vyřešit:

• Zdrojový kód testu je znepřehledněn kódem, který se stará o vytváření
dat.

• Testovací aplikace či testovaná aplikace musí umožňovat všechna po-
třebná data vytvořit.

• Vytváření testovacích dat nás stojí čas navíc při každém spuštění testu,
je tedy potřeba tento proces vyřešit efektivně.

• Testovací data se v mnoha testech mohou opakovat, což je z hlediska
OOP nežádoucí.

Pokud testy počítají s přítomností testovacích dat ještě před spuštěním,
vyřeší se tím některé ze zmíněných problémů předchozího přístupu, přibudou
však jiné problémy:

• Oddělená testovací data je potřeba efektivně provázat s příslušnými
testy.

• Je potřeba vymyslet způsob, jak dostat testovací data do databáze apli-
kace před spuštěním testu.

• Je potřeba zařídit efektivní způsob verzování testovacích dat, abychom
měli jistotu, že data vyhovují dané verzi aplikace a dané verzi automa-
tizovaného testu4.

Se zajištěním správných testovacích dat testům souvisí i potřeba elimi-
novat v databázi aplikace taková data, která by mohla způsobit nesprávný
průběh testu. Jednoduchým řešením je odstranění veškerých dat v databázi
či obnova databáze do předem definovaného stavu – efektivita těchto řešení
závisí především na velikosti databáze, jelikož u velkých databází mohou tyto
operace zabrat velké množství času [26]. Dalším možným řešením je seskupení
testů do skupin a jejich spouštění v předem definovaném pořadí, které zajistí,
že žádný z testů svými změnami stavu databáze neohrozí průběh testů násle-
dujících. Toto řešení má však velkou řadu nevýhod, které jsou popsány dále
v sekci 2.8.1.

Na některých projektech může nastat situace, kdy není možné před každým
testem vyčistit či obnovit databázi do požadovaného stavu, např. pokud jsou
automatizované testy spouštěny na interním prostředí, na kterém jsou prová-
děny i manuální testy. Tato situace je pro efektivní automatizované testování
velice nevhodná, avšak na některých větších projektech může být nevyhnu-
telná a je třeba si s ní poradit.

4Tento problém je snadno vyřešen u testů, které si testovací data obstarávají sami, jelikož
testovací data je možné upravovat spolu se samotným testem.
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2.8 Běžné problémy s implementací testů
U automatizovaných testů je velice důležité, aby každé vyhodnocení testu bylo
pravdivé, jinak test ztrácí na hodnotě a přináší více škody než užitku. Automa-
tizované testy jsou často konstruovány tak, aby simulovaly chování uživatele
skrze grafické uživatelské rozhraní aplikace, což s sebou přináší mnoho pro-
blémů, kterým se dále věnuje kapitola 4.

Dalším běžným problémem testů je, že jsou závislé na něčem, co nemusí
vždy být takové, jak testy potřebují – často se jedná o závislost na pořadí spuš-
tění jednotlivých testů a závislost na prostředí, na kterém jsou testy spouštěny.

2.8.1 Závislost na pořadí spuštění
Jednotlivé testy by měly být nezávislé na pořadí, ve kterém jsou spouštěny.
Pokud máme např. test, který počítá s tím, že před ním bude spuštěn jiný
test, který dostane aplikaci či databázi do nějakého stavu, a tento první test
selže, může se stát, že aplikace či databáze se do očekávaného stavu nedostane
a selže kvůli tomu i druhý test. V takovém případě se budeme snažit přijít na
problém ve dvou testech, i když problém je ve skutečnosti pouze v jednom.
A i když si uvědomíme, že selhání druhého testu je důsledkem selhání testu
prvního, nevíme, zda by i druhý test neselhal z nějakého jiného důvodu –
může se tedy stát, že se nějaká část aplikace nechová korektně, my o tom však
nevíme, jelikož test, který to měl odhalit, nefunguje kvůli jinému testu [24].

Mnoho testovacích frameworků podporuje paralelní spouštění testů, čímž
umožňuje efektivní využití prostředků pro zkrácení celkové doby běhu testů.
Pokud jsou však paralelně spuštěny testy, které na sobě nějakým způsobem
závisí, snadno může dojít k jejich špatnému vyhodnocení [27].

2.8.2 Závislost na prostředí
Platí, že testy by měly být co nejméně závislé na prostředí, na kterém jsou
spouštěny. Velice častým problémem je např. závislost testovaného systému
na externích systémech. U end-to-end testů je vhodné vyhnout se použití tes-
tovacích dvojníků, aby bylo zaručeno, že je celý systém testován za podmínek
co nejbližším těm produkčním. Některé externí systémy, které mají mnoho
integrátorů, vystavují své systémy na testovacích prostředích, které mohou
integrátoři použít při testování své aplikace – typickým příkladem jsou pro-
vozovatelé platebních bran, např. PayPal [28].

Pracuje-li testovaná aplikace s databází, během testů může být skutečná
databáze nahrazena tzv.” in-memory databází“, tedy databází, jejíž data nejsou
zapisována na disk, ale uchovávána v paměti zařízení. Příprava takové data-
báze je snazší a komunikace s ní je rychlejší, pro účely testování se tedy jejich
využití může zdát výhodné. Autor článku [29] však upozorňuje na problémy,
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které mohou při používání těchto databází během testů nastat – nejpodstat-
nějším z nich je spolehlivost výsledků testů. Jelikož během testů nekomunikuje
aplikace se stejným databázovým strojem, se kterým komunikuje na produkč-
ním prostředí, výsledky testů nemusí být vždy spolehlivé.

Nezávislost na prostředí řeší trend posledních několika let, a tím je spouš-
tění aplikací v izolovaných kontejnerech. Nejznámějším nástrojem v této ob-
lasti je Docker [30], který umožňuje vytvořit image s testovanou aplikací a po-
třebnými závislostmi (např. knihovny, kompilátor, nástroj pro automatické
sestavení aplikace aj.), a na základě tohoto image spustit kontejner v pod-
statě na jakémkoliv prostředí, na kterém je Docker nainstalovaný. Pokud tes-
tovaná aplikace závisí na externích systémech, které máme pod kontrolou
(např. databázový stroj), vyplatí se tyto systémy během testování spouštět
také v samostatných kontejnerech [31].
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Kapitola 3
DevOps prostředí

V této kapitole je stručně popsán koncept DevOps, který se v posledních
několika letech stává trendem na agilně řízených projektech.

3.1 Hlavní myšlenka

Hlavní myšlenku DevOps popisuje článek [32] takto:”DevOps je sada postupů,
která automatizuje procesy mezi vývojem softwaru a týmy IT, aby mohly tyto
týmy sestavovat, testovat a vydávat software rychleji a spolehlivěji.“ Koncept
DevOps se snaží zefektivnit spolupráci všech týmů, které stojí za vývojem soft-
ware a dosud pracovali od sebe izolovaně. Z důvodu nedostatku komunikace
mezi jednotlivými týmy dochází k častým problémům při nasazování software
do produkčního prostředí, nedorozuměním zdržujícím celý vývoj a následné
nespokojenosti zákazníka. DevOps se tedy snaží zefektivnit způsob komuni-
kace a spolupráce mezi jednotlivými týmy a hlavním nástrojem pro dosažení
tohoto cíle je především automatizace, která umožňuje množství potřebné ko-
ordinace mezi týmy snížit.

3.2 Praktiky

Jak uvádí autor článku [32], DevOps není ”magickým lékem“ na všechny pro-
blémy každého agilního projektu. Mimo automatizace procesů je DevOps také
o firemní kultuře a nastavení myšlení různých týmů, které si musí uvědomit,
že všichni mají společný cíl a potřebují efektivně spolupracovat. Automatizace
však často bývá prvním krokem k DevOps, jelikož znatelně usnadňuje práci
všem členům projektu – tato kapitola se tedy bude dále zabývat především
automatizací.
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3.2.1 Průběžná integrace
Průběžná integrace (z angl. ”Continuous Integration“) je první z DevOps
praktik, která je pravděpodobně nejsnazší na zřízení a na většině agilních
projektech se již v jisté podobě používá. Cílem této praktiky je urychlit inte-
graci změn, které jednotliví vývojáři v aplikaci zavádí, do centrálního úložiště
zdrojových kódů aplikace (např. Git [33]) [34].

Každé zavedení nových změn je náležitě kontrolováno, aby se na potenciál-
ní chyby přišlo co nejrychleji – nová verze aplikace se zavedenými změnami je
sestavena a otestována (většinou pomocí jednotkových a integračních testů),
v dalších krocích může být také např. provedena statická kontrola kódu – to
vše automaticky bez nutnosti jakéhokoliv manuálního zásahu. Ve chvíli, kdy
je automatické sestavení aplikace či jakákoliv forma kontroly neúspěšná, tým
je nějakou formou o této skutečnosti uvědomen [35].

3.2.2 Průběžné dodávání
Účelem průběžného dodávání (z angl. ”Continuous Delivery“) je co nejrychleji
dostat novou verzi aplikace do stavu, ve kterém je připravena na nasazení na
produkční prostředí. Průběžné dodávání je často implementováno jako další
fáze průběžné integrace, kdy je nová verze aplikace nasazena na testovací
či před-produkční prostředí, kde si ji mohou testeři či zákazník vyzkoušet
před nasazením na produkční prostředí. A pokud je nežádoucí, aby se např.
testerům během testování měnila verze aplikace ”pod rukama“, nástroje pro
průběžnou integraci často umožňují proces nasazení aplikace zjednodušit na
pouhé jedno kliknutí [35].

Mezi nejužívanější nástroje pro průběžnou integraci a průběžné dodávání
patří např. Jenkins [36], GitLab CI [37] či Travis CI [38].

3.2.3 Automatizované testování pomocí end-to-end testů
V předchozí sekcích bylo zmíněno automatizované testování aplikace pomocí
jednotkových a integračních testů ihned po zavedení nových změn do centrál-
ního repozitáře aplikace, end-to-end testy však byly z tohoto procesu vyne-
chány. Jak bylo již uvedeno v části práce o end-to-end testech 2.3.3, tyto testy
mohou oproti jednotkovým a integračním testům běžet mnohem déle, a če-
kání na jejich doběhnutí před nasazením poslední verze aplikace na testovací
či před-produkční prostředí může být velice omezující [39].

Na větších projektech, kde jsou end-to-end testy spouštěny na neizolo-
vaných testovacích prostředích, se end-to-end testy spouští pravidelně, např.
každou noc, kdy pravděpodobně nikdo nepracuje, testy tedy nikoho neome-
zují a nikdo naopak neomezuje je. Na jiných projektech se end-to-end testy
spouští pouze v rámci finálního testování před nasazením nové verze aplikace
na produkční prostředí. Neexistuje bohužel univerzální pravidlo pro to, kdy
end-to-end testy spouštět. Chceme-li se však přizpůsobit myšlence DevOps,
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měli bychom se snažit využít end-to-end testy na maximum a spouštět je tak
často, abychom díky nim přišli na potenciální chybu v aplikaci co nejdříve.

Pokud si přejeme spouštět end-to-end testy po každém zavedení změn do
repozitáře aplikace, je vhodné spouštět je až po nasazení poslední verze apli-
kace na testovací či před-produkční prostředí, ideálně na nějakém izolovaném
prostředí. Testovaná aplikace by měla být dostatečně pokryta jednotkovými
a integračními testy, které by měly zaručit, že se na testovací či před-produkční
prostředí nedostane verze aplikace se závažnější chybou [39].
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Kapitola 4
Analýza vhodné vrstvy aplikace

pro automatizované testování

Jak uvádí Radek Kitner v [40], mnoho týmů nedokáže úspěšně automatizovat
testování kvůli vrstvě aplikace, kterou pro testování vyberou. Často se totiž
týmy snaží o automatizaci testů simulujících chování uživatele v GUI, tyto
testy jsou však náročné jak na implementaci, tak na následnou údržbu.

V této kapitole je proveden rozbor vhodné vrstvy aplikace, ve které je
možné zavést efektivní automatizované testování, jehož implementace je zá-
roveň co nejsnazší. Rozbor je zaměřen pouze na webové aplikace.

4.1 Nevýhody zapojení GUI do testování
Zapojení GUI do end-to-end testů se zdá být dobrým krokem u mnoha sys-
témů, jelikož takové testy doslova simulují chování cílového uživatele, pro kte-
rého je systém vyvíjen. Avšak zapojení GUI přináší velké množství problémů,
které některé týmy od automatizovaného testování zcela odradí. Tyto testy
budou dále v práci nazývány ”GUI testy“.

Asi největším problémem, se kterým se vývojáři GUI testů setkávají, je
jejich křehkost vůči změnám GUI. V implementaci testů se přistupuje ke kon-
krétním elementům dané stránky a dále se s nimi pracuje. Pokud tyto elementy
nemají každý své unikátní ID, které je vždy stejné, vývojář musí zajistit pří-
stup k elementům jiným způsobem, který může být s každou změnou GUI
znehodnocen. Pokud elementy mají vlastní unikátní a pevně dané ID, imple-
mentace GUI testů je o něco robustnější, avšak jiné změny těchto elementů
(např. změna typu seznamu) mohou testy opět rozbít.

Dalším problémem GUI testů je rychlost jejich běhu. Jelikož testy simulují
interakci uživatele s webovou stránkou, je potřeba, aby aplikace byla přístupná
přes webový prohlížeč, jako tomu je v běžném provozu. K tomuto účelu mohou
být využity tzv. ”headless browsers“, což jsou běžné webové prohlížeče, akorát
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bez GUI. Tím, že jsou tyto prohlížeče ”ochuzeny“ o GUI, práce s nimi je
rychlejší než s běžnými prohlížeči. Bohužel i s použitím těchto prohlížečů může
být průběh GUI testů poměrně pomalý.

Křehkost i délka běhu GUI testů může být závislá i na jiných faktorech, jed-
ním z nich je např. výkon zařízení, na kterém je spuštěna testovaná aplikace.
Můžeme např. testovat, že po vytvoření nového uživatele jsme přesměrováni
zpět na seznam uživatelů, ve kterém se náš nový uživatel nachází. Přítom-
nost otestujeme třeba tak, že ve sloupci s uživatelskými jmény budeme hledat
uživatelské jméno našeho nového uživatele. Může se však stát, že v okamžiku
kontroly není ještě stránka zcela načtena – test tedy nového uživatele nenajde
a je vyhodnocen jako neúspěšný.

Časová náročnost implementace GUI testů je dalším úskalím, se kterým
se vývojáři setkávají. Jak uvádí autor [41], vývoj GUI testů v podstatě zna-
mená vývoj přibližně stejně velké aplikace, jako je ta, kterou chceme testovat.
A pokud máme další velkou aplikaci, bylo by vhodné mít jistotu, že funguje
správně – i tuto aplikaci bychom tedy měli testovat. To však časovou nároč-
nost celého testování ještě prohlubuje, proto mnoho týmu tento krok opomíjí,
což však může v budoucnu způsobovat další problémy.

4.2 End-to-end testování bez GUI
I přes problémy, které GUI testy přináší, stále představují jistotu, že bude
koncovému uživateli doručen použitelný produkt, nechceme je tedy z procesu
automatizace testování úplně vypustit. Ideální by bylo mít takové end-to-end
testy, které pracují s GUI dostatečně na to, abychom měli jistotu, že jsou
uživatelovi vstupy správně zpracovávány, ale zároveň by nebyly tak křehké
vůči změnám GUI a netrpěly by dalšími nevýhodami, které byly zmíněny
v předchozí sekci.

V této části již není možné analýzu zobecňovat pro všechny typy webo-
vých aplikací, analýza tedy bude dále probíhat nad následujícími typy aplikací
rozdělenými dle architektury:

• monolitní aplikace

• monolitní aplikace rozdělené na front-end a back-end

• mikroslužby

4.2.1 Monolitní aplikace
Monolitní aplikace je samostatná aplikace, která dokáže svůj hlavní účel vyko-
návat nezávisle na jiných systémech. Pro implementaci monolitních webových
aplikací je často použit architektonický vzor zvaný ”Model–View–Controller“
(zk. ”MVC“), jehož základní myšlenkou je oddělení logiky aplikace od jejího

28



4.2. End-to-end testování bez GUI

výstupu. Pokud tedy vezmeme v potaz běžnou webovou aplikaci s GUI, pohle-
dová vrstva (View) se stará o vykreslení GUI v HTML a JavaScriptu, vrstva
modelu (Model) se stará o logiku celé aplikace a vrstva kontroleru (Controller)
figuruje jakožto prostředník mezi zbylými dvěma vrstvami [42].

GUI testy takové aplikace spočívají v simulování uživatelova klikání na
tlačítka, vyplňování kolonek a následné odesílání formulářů. Tyto akce zpra-
covává kontroler, na některé reaguje samostatně (např. validace některých
hodnot formulářů), na jiné reaguje voláním vrstvy modelu, která se na zá-
kladě těchto akcí nějak zachová a vrátí kontroleru data či instrukce potřebné
k vykreslení GUI pro uživatele.

Pokud bychom tedy chtěli vynechat z GUI testů samotné GUI, místo si-
mulace klikání a vyplňování formulářů bychom mohli pracovat přímo s kon-
trolerem. Uživatelovi akce jsou z prohlížeče odeslány do testované aplikace
jakožto požadavky obsahující detaily o provedené akci. V aplikaci je požada-
vek (většinou pomocí nějakého MVC frameworku) přetransformován na volání
konkrétní metody třídy kontroleru s argumenty, které např. nějakým způso-
bem reprezentují hodnoty ve formuláři. End-to-end test by tedy mohl zavolat
danou metodu s předem připravenými daty, problémem by však mohla být
kontrola dalšího dění. Pokud například testujeme vytvoření nového uživatele,
na konci metody zpracovávající tuto akci se pravděpodobně nachází kód zajiš-
ťující přesměrování na detail nového uživatele či na seznam všech uživatelů.
Přesměrování jako takové se však nedá vždy jednoduše kontrolovat jako ná-
vratová hodnota metody, kontrola reakce aplikace na volání testu by tedy
v některých případech musela být o něco složitější.

Rozborem vhodné vrstvy monolitních aplikací pro zavedení automatizo-
vaného testování se již práce do větší hloubky nebude věnovat, jelikož kon-
krétnější řešení by byla úzce spjata s programovacími jazyky a frameworky,
ve kterých jsou aplikace implementovány.

4.2.2 Monolitní aplikace rozdělené na front-end a back-end
Monolitní aplikace s odděleným front-endem a back-endem jsou dalším ob-
líbeným architektonickým rozhodnutím, kde front-end většinou slouží pouze
k reprezentaci dat a zpracovávání vstupů uživatele, a veškerou logiku aplikace
obstarává back-end. Obě části spolu běžně komunikují pomocí REST API.
Rozdělení aplikace na dvě části nám dává možnost implementovat každou
část v programovacím jazyce či frameworku, který je pro to vhodnější.

Pro implementaci front-endu jsou často voleny JavaScriptové frameworky,
jako např. React [43], Vue.js [44] či AngularJS [45]. V kontextu end-to-end tes-
tování celé aplikace jsou pro nás tyto frameworky výhodné, jelikož buď nabízí
vlastní řešení efektivního testování, nebo existují kvalitní knihovny k tomu
určené. Front-end můžeme tedy testovat samostatně, z end-to-end testů jej
zcela vynechat a jeho komunikaci s back-endem v testech simulovat pomocí
volání REST API.
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4.2.3 Mikroslužby
Trendem několika posledních let je vývoj systémů, jejichž architektura se
skládá z tzv. ”mikroslužeb“. Každá mikroslužba je samostatnou aplikací s jed-
ním daným účelem v rámci celého systému. Mikroslužby spolu navzájem ko-
munikují dle potřeby, nejčastěji pomocí HTTP protokolu.

Rozdělení systému na menší funkční celky přináší několik výhod, jedním
z nich je nezávislost jednotlivých mikroslužeb během vývoje. Každá mikro-
služba může být napsána v jiném programovacím jazyce, může používat jiné
technologie k ukládání dat, může být spouštěna na jiném prostředí, může být
updatována a nasazována nezávisle na ostatních mikroslužbách apod.

Testování jednotlivých mikroslužeb

V ideálním případě by každá mikroslužba měla být určena k plnění jednoho
druhu úkolů, podobně jako třída v dobrém OOP návrhu. Funkčnost celého
systému silně závisí na správné funkčnosti jednotlivých mikroslužeb, které
je tedy potřeba testovat i v nezávislosti na ostatních mikroslužbách pomocí
jednotkových a integračních testů, stejně jako monolitní aplikace.

Testování spolupráce dvou mikroslužeb

Stejně tak jak je důležitá správná funkčnost jednotlivých mikroslužeb, je klí-
čová i správnost jejich vzájemné komunikace. Jedna mikroslužba může komu-
nikovat s více dalšími mikroslužbami, určitě se tedy při integračním testování
bude hodit použití testovacích dvojníků.

V některých případech se místo testovacích dvojníků může vyplatit pou-
žití tzv. ”Consumer-driven contract testů“. Tyto testy spočívají v označení
jedné mikroslužby za producenta a druhé mikroslužby za konzumenta, kde
producent poskytuje konzumentovi data, se kterými konzument dále pracuje.
Producent potřebuje mít jistotu, že konzument dokáže správně zpracovat jím
poskytovaná data, konzument naopak spoléhá na to, že mu producent po-
skytne potřebná data v požadovaném formátu. Obě strany spolu tedy ”uza-
vřou smlouvu“ – na straně konzumenta vzniknou unit testy komponent obsta-
rávajících komunikaci přes API, které jasně definují množinu a formát dat, se
kterými konzument potřebuje pracovat. Na základě těchto testů pak vzniknou
testy, které se přenesou na stranu producenta, který se musí ujistit, že jím po-
skytovaná data tyto testy splňují. Generování a přenos testů k producentovi
zajišťuje např. nástroj ”Pact“ [46].

Testování celého systému

Princip end-to-end testování systému složeného z mikroslužeb je stejný jako
u testování monolitních aplikací – chceme se ujistit, že náš systém funguje
jako celek. S rostoucím počtem mikroslužeb však roste i počet potenciálních
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problémů v chování jednotlivých mikroslužeb a jejich vzájemné komunikaci.
Testování je navíc ztíženo faktem, že každá mikroslužba musí být během tes-
tování dostupná, správně nakonfigurovaná apod.

Některé systémy mohou mít GUI pro každou mikroslužbu, některé mohou
mít pouze jedno centrální GUI. Ať je to tak či onak, situace je stejná jako u mo-
nolitních aplikací s odděleným front-endem a back-endem – GUI je běžně im-
plementováno pomocí některého z populárních JavaScriptových frameworků,
neobsahuje žádnou logiku a slouží pouze k reprezentaci dat a jednoduchému
předávání informací jedné či více mikroslužbám. Opět se tedy nabízí testovat
GUI odděleně a jeho činnost simulovat pomocí REST API požadavků.

Ostatní negrafická uživatelská rozhraní mikroslužeb většinou představují
webové služby, end-to-end testy skrze taková rozhraní tedy opět znamenají po-
hodlné zasílání požadavků přes REST API. Avšak test začínající požadavkem
na jednu mikroslužbu může končit zasláním požadavku do nějakého (klidně
externího) systému z jiné mikroslužby či změnou stavu některé z mikroslužeb.
Ne vždy si tedy vystačíme pouze s kontrolou odpovědí na naše požadavky.
Pro zachycení veškeré interní či vnější komunikace našeho systému můžeme
použít nástroje k tomu určené, např. WireMock [47] či HoverFly [48].

4.3 Vyhodnocení rozboru
Systémy založené na komunikaci přes rozhraní webových služeb jsou stále
častější, a jelikož se za každým rozhraním může nacházet možnost ovládat
celý systém, end-to-end testování systému pomocí takových rozhraní dává
smysl. Implementace takových testů je velice snadná díky velkému množství
nástrojů či knihoven, které umožňují pohodlné zasílání požadavků a validování
odpovědí – a díky ušetřenému času se vývojáři mohou více zaměřovat na
logickou správnost testů.

Velkou výhodou end-to-end testů pracujících především s rozhraním webo-
vých služeb je stabilita těchto rozhraní. Pokud vyvíjený systém bude komuni-
kovat s již existujícím systémem, pravděpodobně je předem známo, jak bude
komunikace probíhat. Pokud testovaný systém tvoří pouze část většího pro-
jektu, komunikační rozhraní je potřeba definovat již při návrhu celého sesku-
pení systémů, aby se mu přizpůsobil vývoj na všech stranách. Změny v komu-
nikačním rozhraní tedy později nejsou tak časté a nebo se jedná o drobnosti,
které je snadné v end-to-end testech upravit.
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Kapitola 5
Návrh procesů

Tato kapitola se zaměřuje na návrh procesů spojených s automatizovaným
testováním u agilně vyvíjených aplikací. Ačkoliv jsou procesy navrženy obecně,
nedají se považovat za zcela univerzální, jelikož různé projekty se mohou lišit
v mnoha faktorech, kvůli kterým by navržené procesy nemusely být efektivní.
Procesy jsou tedy navrženy s ohledem na běžné problémy spojené se správou
testovacích dat (viz sekci 2.7), které byly vyhodnoceny jako klíčové pro celkový
návrh implementace automatizovaného testování na agilních projektech.

5.1 Příprava testovacích scénářů

Abychom mohli implementovat automatizovaný test, potřebujeme nějaký tes-
tovací scénář, podle nějž implementujeme jednotlivé kroky v testu. Podoba
těchto scénářů může být víceméně jakákoliv, mělo by však být možné pro-
vést podle scénáře manuální test – scénář by tedy měl být dostatečně stručný,
přehledně strukturovaný apod. Tyto požadavky splňují testovací scénáře za-
dávané v tzv. Given-When-Then formě, se kterou dokáže pracovat nástroj
Cucumber.

Cucumber používá svůj vlastní jazyk zvaný Gherkin, ve kterém je možné
kromě kroků v Given-When-Then formě specifikovat i parametry a různé mno-
žiny dat, pro které se test spustí. Použití nástroje Cucumber je výhodné v pří-
padě, kdy testovací scénáře píše někdo, kdo příliš nerozumí procesům aplikace
z technické stránky, zato zná aplikaci z pohledu běžného uživatele. Právě cho-
vání běžného uživatele se snažíme simulovat, proto je tento ”high level“ po-
hled pro testování aplikace ideální. Testovací scénáře v jazyku Gherkin mohou
psát product owneři, manažeři či QA inženýři bez technických znalostí. Tyto
testovací scénáře slouží zároveň jako dokumentace testovaných funkcionalit,
kterou jsme navíc nuceni udržovat aktuální, jelikož scénáře, které se nachází
ve vlastních souborech, verzujeme spolu se samotnými testy.
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5.2 Implementace testů
Vzhledem k použití nástroje Cucumber pro psaní testovacích scénářů se i im-
plementace samotných testů musí podvolit tomuto nástroji. Jak již bylo uve-
deno v sekci 2.4, nástroj Cucumber funguje tak, že postupně čte jednotlivé
kroky testovacího scénáře a mapuje je na funkce, kterým se říká ”step defini-
tions“ (jelikož definují, jak se daný krok provede). Mapování funkcí na kon-
krétní kroky testovacího scénáře se provádí pomocí anotací funkcí, ve kterých
je uvedeno znění daného kroku ze scénáře.

5.2.1 Různé přístupy k implementaci testů
Testovací scénáře a definice kroků se nachází v oddělených souborech a de-
finici jednoho kroku je možné použít pro více testovacích scénářů. Jak nám
tedy definice jednotlivých kroků přibývají, můžeme testy skládat z již imple-
mentovaných kroků, čímž zamezíme duplikacím kódu a ušetříme strávený čas.
Tento přístup k implementaci automatizovaných testů se nazývá ”Keyword
Driven Testing“.

Druhý přístup k implementaci testů, který nástroj Cucumber nabízí, je

”Data Driven Testing“. Tento přístup je založen na oddělení testovacích dat
od implementace samotných testů, kde test musí být implementovaný tako-
vým způsobem, aby jeho průběh záležel pouze na poskytnutých datech (pokud
samozřejmě nenastane nějaká neočekávaná chyba). Množiny dat jsou většinou
evidovány pomocí tabulek, kdy jeden řádek tabulky obsahuje všechna po-
třebná data pro úspěšné provedení testu – jeden řádek tabulky tedy předsta-
vuje jeden testovací scénář. S použitím nástroje Cucumber můžeme takovou
tabulku testovacích dat vytvořit v souboru s testovacím scénářem – do tabulky
pak zadáváme hodnoty parametrů, které se v jednotlivých krocích testovacího
scénáře nacházejí.

Nelze říct, který ze dvou zmíněných způsobů implementace automatizova-
ných testů je lepší, jelikož každý má své užití u různých druhů testů, pomocí
nástroje Cucumber však můžeme oba přístupy snadno kombinovat.

5.2.2 Úskalí použití nástroje Cucumber
Implementace testů pomocí nástroje Cucumber má také jisté nevýhody, na
které můžeme dříve či později narazit. Jednou nevýhodou je nutnost rozdě-
lit implementaci testu do funkcí podle kroků testovacího scénáře. Každá ta-
ková funkce by měla dělat právě to, co udává odpovídající krok testovacího
scénáře, někdy to však není možné, a nebo to je možné, ale musíme kvůli
tomu implementaci rozdělit nepřirozeným nebo zbytečně složitým způsobem.
S přibývajícím počtem testů se také můžeme setkat s jistou náročností upra-
vování testů a testovacích scénářů. Pokud totiž chceme ve všech testech pou-
žívat jeden stejný krok (např. přihlášení do aplikace), musí buď být v každém
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testovacím scénáři napsán stejně, nebo budeme mít spoustu duplicitního kódu
– obě možnosti nás mohou nepříjemně omezovat, proto je třeba psaní scénářů
věnovat náležitou pečlivost.

Procesně je implementace testů závislá na existenci testovacích scénářů,
tomu se však u automatizovaného testování nevyhneme. Jednoduchá forma
psaní testovacích scénářů nám však umožňuje pověřit jejich psaním více členů
týmu, čímž můžeme ušetřit čas vývojářů, kteří testy implementují.

5.3 Správa testovacích dat
V této části je navržen přístup ke správě testovacích dat, který řeší některé
z problémů zmíněných v 2.7. Tato práce se nadále zaměřuje především na
prerekvizitní testovací data v SQL databázi – transakčním a validačním datům
je věnován následující odstavec.

Transakční a validační data můžeme díky použití nástroje Cucumber uvá-
dět v již samotných testovacích scénářích, a to jako parametry, které se při
spuštění testu předávají do odpovídajících funkcí. I když nástroj Cucumber
neumožňuje načítat tato data z externích souborů, data nejsou alespoň uve-
dena v implementaci samotných testů, čímž docílíme lepší přehlednosti jak
kódu, tak testovacích scénářů. Procesně tedy příprava transakčních a validač-
ních dat spadá k přípravě testovacích scénářů.

5.3.1 Podoba a příprava testovacích dat

Pokud naše testy vyžadují, aby SQL databáze testovaného systému byla v kon-
krétním stavu, nejsnazší je uchovat potřebný stav databáze v podobě SQL
příkazů. Velice praktický způsob, jak takové příkazy z databáze získat, je
vytvořit tzv. ”SQL dump“. Běžná podoba SQL dumpu je textový soubor ob-
sahující SQL příkazy potřebné k vytvoření databáze identické s tou, ze které
byl pořízen. SQL dumpy databáze nejčastěji slouží k pravidelnému zálohování
databáze.

Před vytvořením SQL dumpu databáze ji však potřebujeme naplnit po-
třebnými daty, která budou později sloužit jako testovací data. Když auto-
matizujeme nějaký test, ve většině případů tento test nejdříve provedeme ma-
nuálně, abychom věděli jak jej správně provést. A abychom mohli manuální
test úspěšně provést, potřebujeme mít připravená vhodná testovací data. Když
po úspěšném manuálním testu již víme, jak testovací data připravit, připra-
víme je v aplikaci znovu a následně stav databáze exportujeme v podobě SQL
dumpu. Tento přístup má řadu výhod:

• Testovací data mohou připravovat testeři, kteří nemají dostatečnou tech-
nickou znalost aplikace, ale za to aplikaci dobře znají z pozice jejího
uživatele.
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• Vytvoření dat”přirozeným“ způsobem nám zaručí, že naše testovací data
jsou kompletní (nechybí např. data, která uživatel vytváří nevědomky).

• Když data vytvoříme co nejdříve po úspěšném manuálním testu, máme
mnohem větší záruku, že jsou testovací data opravdu správná, a jejich
příprava nám zabere méně času (postup přípravy máme ”čerstvě uložený
v hlavě“).

• Příprava testovacích dat je procesně oddělena od implementace testu,
obě činnosti tedy mohou vykonávat dva různí lidé najednou.

• Aktualizace testovacích dat je pohodlná a jednoduchá – pokud dojde
v systému ke změnám, které vyžadují úpravu testovacích dat, pomocí
staršího SQL dumpu nahrajeme do databáze poslední verzi testovacích
dat, v samotné aplikaci data náležitě upravíme a opět vytvoříme SQL
dump databáze. Stále však máme možnost testovací data v podobě SQL
příkazů přepsat ručně, pokud je to v dané situaci snazším řešením.

• Testovací data jsou oddělená od samotných testů, jejichž kód je tedy
kratší a zaměřuje se pouze na kroky testovacího scénáře.

Tento přístup má však také jistá úskalí, se kterými je třeba počítat. Jedná
se především o následující:

• Velikost souborů s SQL dumpy může být u větších databází taková, že
s ní mohou mít verzovací nástroje problémy. V případě nástroje Git [33]
můžeme použít jeho rozšíření určené k řešení přesně tohoto problému,
jako je git-annex [50] či Git LFS (Large File Storage) [51].

• Pokud se rozhodneme soubory komprimovat, přicházíme o možnost rychlé
kontroly SQL příkazů – o to důležitější je dokumentace testovacích dat.

• Testovací data je potřeba připravovat na prostředí, které ideálně obsa-
huje v databázi pouze ta data, která chceme mít ve výsledném SQL
dumpu. Jelikož příprava testovacích dat může trvat delší dobu, měli
bychom mít jistotu, že je toto prostředí dostatečně izolované, aby nám
data nikdo neměnil bez našeho vědomí.
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5.3.2 Sdílená testovací data
Správa jedné množiny testovacích dat, která dokáže uspokojit všechny auto-
matizované testy, má několik výhod:

• Nemusíme vymýšlet způsob, jak efektivně provázat testovací data s da-
ným testem.

• Spravujeme menší objem dat (každý SQL dump obsahuje příkazy pro
vytvoření schématu databáze, constraintů apod.), což je výhodné přede-
vším u systémů s velkými databázemi či u systémů, které pracují s více
databázemi.

• Pokud dojde ke změnám schématu jedné databáze či se objeví potřeba
upravit testovací data (např. uživatelské jméno testovacího uživatele),
stačí nám upravit pouze jeden soubor, tudíž se nám nestane, že některou
množinu testovacích dat zapomeneme upravit.

Jednu množinu testovacích dat také můžeme považovat za inicializační
data celého testovaného systému, která mohou posloužit každému, kdo si chce
něco v aplikaci vyzkoušet – např. vývojářům, kteří si chtějí nasimulovat nějaké
nežádoucí chování na svém lokálním zařízení a vlastní příprava testovacích dat
by jim zbytečně zabírala čas (pokud by vůbec věděli, jak data připravit).

V sekci 2.6.4 je uvedeno, že se sdílenými testovacími daty můžeme nara-
zit na případ, kdy nebudeme schopni jednou množinou dat uspokojit všechny
testy. Toto riziko potenciálně stoupá spolu s každou úpravou testovacích dat
(ať z důvodu přidávání nového testu, či úpravě staršího testu), je tedy třeba
si vždy úpravy pečlivě promyslet a mít na paměti možné dopady na ostatní
testy. Automatizované end-to-end testy se však mají zaměřovat na nejběžnější
užívání systému, a krajní případy, právě které může být obtížné uspokojit spo-
lečnými testovacími daty, mají být otestovány v rámci jednotkových a inte-
gračních testů. Nastane-li situace, kdy některým testům nevyhovují společná
testovací data, v rámci těchto testů se mohou testovací data náležitě upravit
podle dostupných možností (např. přes REST API či úpravami přímo nad
databází). Pokud však bude postupem času počet takových testů narůstat,
sdílení testovacích dat pro náš projekt nemusí být vhodným řešením.

5.3.3 Dokumentace testovacích dat
V případě sdílených testovacích dat v podobě jednoho či více SQL dumpů ne-
můžeme podobu dat vyčíst ze zdrojových kódů testů a někdy ani ze samotných
SQL dumpů, pokud se rozhodneme soubory komprimovat. Jelikož může být
žádoucí mít možnost rychle zjistit podobu testovacích dat, je vhodné spolu se
samotnými SQL dumpy udržovat i jejich dokumentaci s bližšími informacemi
o testovacích datech.
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5.4 Vizualizace procesu implementace testu
a přípravy testovacích dat

Diagram 5.1 vyobrazuje proces implementace testu a přípravy testovacích dat.
Tento diagram předpokládá, že v repozitáři projektu s testy již existuje starší
soubor s testovacími daty v podobě SQL dumpu a starší dokumentace testo-
vacích dat (v blíže nespecifikované formě).

AdministrátorQA inženýrVývojář testů

Vytvoření testovacího 
scénáře v jazyce Gherkin 

a nahrání souboru do 
repozitáře

Počátek implementace 
testu podle testovacího 

scénáře Příprava potřebných 
testovacích dat v 

aplikaci na izolovaném 
testovacím prostředí

Export databáze aplikace na 
izolovaném testovacím 
prostředí v podobě SQL 

dumpu a nahrání souboru 
do repozitáře

Naplnění lokální 
databáze testovacími 
daty (pro účely ladění 

implementace)

Dokončení 
implementace testu a 
nahrání implementace 

do repozitáře

Příprava izolovaného 
testovacího prostředí

Inicializace databáze v 
izolovaném testovacím 

prostředí pomocí 
posledního SQL dumpu

Aktualizace 
dokumentace 

testovacích dat

Obrázek 5.1: Implementace testu a příprava testovacích dat
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Proces je navržen pro situaci, kdy testovací scénář a testovací data při-
pravuje QA inženýr, který samotné testy neprogramuje. QA inženýr zároveň
nespravuje testovací prostředí, na kterém by mohl připravit testovací data,
proto se o jeho přípravu a následný export připravených testovacích dat stará
administrátor projektu. Kolik procent testu dokáže vývojář testů implemen-
tovat bez možnosti využití vhodných testovacích dat samozřejmě záleží na
daném testu, tento mezikrok je v diagramu zobrazen aby bylo zřejmé, že ne
vždy je práce vývojáře závislá na přípravě testovacích dat.

Celý proces může dále pokračovat kontrolou implementace jiným vývo-
jářem, opravou chyb apod. – tyto aktivity do diagramu již nebyly nezahrnuty,
neboť jsou závislé na nastavení procesů každého projektu a nejsou z pohledu
implementace testů a přípravy testovacích dat podstatné.

5.5 Spouštění testů
V této části je navržen průběh spouštění automatizovaných testů, který je
přizpůsoben navrženému přístupu ke správě testovacích dat. Celý průběh je
navržen tak, aby jej bylo možné automatizovat.

5.5.1 Příprava testovacího prostředí

Prostředí, ve kterém budou pouštěny automatizované testy, bychom ideálně
měli mít kompletně pod kontrolou, abychom předešli nesprávným vyhodno-
cením testů z důvodu neočekávaného stavu databáze, špatně nakonfigurované
aplikace apod. Ne vždy však takové prostředí máme k dispozici, potřebujeme
tedy možnost vytvořit si jej na nějakém z našich prostředí – k tomu nám
poslouží nástroj Docker.

Pomocí nástroje Docker můžeme spustit v kontejnerech jak naši testova-
nou aplikaci, tak i všechny její externí závislosti, které máme pod vlastní kon-
trolou (běžně máme pod kontrolou alespoň databázi). Je důležité kontejnery
nakonfigurovat tak, aby spolu systémy, které jsou v nich spuštěny, dokázaly
bezchybně komunikovat, jako kdyby se nacházely na běžném produkčním pro-
středí. Výhodou tohoto přístupu je také to, že si testovací prostředí mohou
vytvořit i samotní vývojáři na svém lokálním zařízení a ladit oproti němu své
testy během implementace.

5.5.2 Naplnění databáze testovacími daty

Díky společným testovacím datům odpadá potřeba zajistit efektivní prová-
zání jednotlivých testů se svými testovacími daty. Na začátku procesu spouš-
tění testů pouze obnovíme stav databáze do stavu daného testovacími daty –
a pokud o některém z testů víme, že by mohl znehodnotit testovací data pro
nadcházející testy, můžeme po tomto testu stav databáze znovu obnovit.
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Obnova stavu databáze může být u větších databází časově náročná ope-
race, je tedy potřeba věnovat přípravě testovacích dat dostatečnou pečlivost,
abychom tento krok nemuseli opakovat příliš často. Může nám také pomoci
seskupování testů do skupin, což je funkcionalita, kterou by měl každý dobrý
testovací framework nabízet. Databázové stroje umožňující vytvoření SQL
dumpu databáze umožňují také obnovu databáze z daného SQL dumpu, toto
řešení je tedy aplikovatelné na nejužívanější databázové stroje jako Postgre-
SQL [52], MySQL [53], Oracle [54] aj.

5.5.3 Spouštění jednotlivých testů
O spouštění jednotlivých testů se postará náš testovací framework. Pokud ne-
máme na testovací framework žádné speciální nároky, postačí použití frame-
worku pro jednotkové testování, který by na každém projektu již měl být po-
užívaný (jako např. JUnit [55] pro jazyk Java, PHPUnit [56] pro jazyk PHP
aj.) Tyto frameworky většinou podporují paralelní spouštění testů, umožňují
definovat kroky provedené před či po každém testu a další užitečné funkcio-
nality – pokud si s nimi tedy vystačíme, ušetříme mnoho prostředků, které by
implementace vlastního testovacího frameworku vyžadovala.

5.5.4 Výsledky testů
O vyhodnocení a následný report výsledků testů se také může postarat frame-
work pro jednotkové testování, který většinou umí zaznamenat výsledky testů
např. do XML souboru. Proces reportování výsledků testů můžeme samo-
zřejmě doplnit o odesílání výsledků např. na e-mail členů QA týmu či jiný
komunikační kanál.

5.5.5 Vizualizace průběhu spouštění testů
Diagram 5.2 vyobrazuje průběh spouštění testů, které testují naši aplikaci.
Vyobrazená logická posloupnost kroků cílí především na automatizaci celého
průběhu spouštění testů. Konkrétní implementace jednotlivých kroků záleží
na použitých nástrojích.
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Obnova stavu databáze 
testované aplikace pomocí 

SQL dumpu

Vytvoření reportu s 
výsledky jednotlivých 

testů

Vypnutí a následné 
odstranění všech 

spuštěných kontejnerů

Byly již spuštěny
všechny testy?

Spuštění dalšího testu v 
pořadí

Znehodnotil předchozí test stav
databáze testované aplikace pro

další testy?

Spuštění kontejnerů s testovanou 
aplikací a dostupnými externími 

systémy, na kterých je aplikace závislá 
(např. databáze)

[NE]

[ANO]

[ANO]

[NE]

Obrázek 5.2: Průběh spouštění automatizovaných end-to-end testů
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Kapitola 6
Praktická realizace

V této kapitole jsou demonstrovány navržené procesy z kapitoly 5 na demon-
strační aplikaci, která byla pro tento účel vybrána spolu s vedoucím práce.

6.1 Představení demonstrační aplikace
Navržené procesy jsou demonstrovány na webové aplikaci zvané ”TTRebel“.
Tato aplikace byla vytvořena firmou Orchitech Solutions pro usnadnění pro-
cesu měření a vykazování času stráveného nad konkrétními úkoly, které jsou
evidovány v issue trackeru Redmine [57].

6.1.1 Výchozí infrastruktura demonstrační aplikace

Architektura aplikace je rozdělena na front-end a back-end – front-end je im-
plementován v JavaScriptovém frameworku AngularJS [45], pro implementaci
back-endu byl použit Java framework Spring Boot [58]. Back-end figuruje pře-
devším jako prostředník mezi front-endem a systémem Redmine, front-endu
poskytuje potřebná data o projektech a úkolech ze systému Redmine a stará
se o export vykázaného času do systému Redmine. Komunikace mezi oběma
částmi aplikace i mezi back-endem a systémem Redmine probíhá přes REST
API. K persistenci dat používá aplikace databázový stroj PostgreSQL.

Dockerizace aplikace

V projektu se nachází Dockerfile soubor, který definuje, jak se má vytvořit
Docker image s aplikací. Firma spravuje image se svými aplikacemi v sou-
kromém Docker registry. Aplikaci je možné spustit v kontejneru pomocí ná-
stroje Docker Compose [59], který umožňuje snadné spouštění a ovládání více
kontejnerů najednou. Konfigurace spouštění kontejneru je uvedena v souboru
docker-compose.yml.
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GitLab CI pipeline

V projektu se ve výchozím stavu nachází konfigurace pro GitLab CI (sou-
bor .gitlab-ci.yml), ve které jsou definovány tři fáze (spouštěné v tomto
pořadí):

1. sestavení aplikace pomocí nástroje Maven [60]

2. vytvoření Docker image a jeho nahrání do soukromého Docker registry

3. spuštění kontejneru s aktuální verzí aplikace na soukromém serveru

Pokud kterákoliv z fází selže, pipeline se přeruší a další fáze již neproběhnou.

6.2 Výběr vhodné vrstvy demonstrační aplikace
pro automatizované testování

Architektura aplikace je rozdělena na front-end a back-end, přičemž veškerá
logika aplikace se nachází na back-endu. Front-end obsahuje především jedno-
duché validace vstupů, jako je např. kontrola vyplněného komentáře k výkazu
práce či kontrola logické návaznosti časových intervalů. S ohledem na kapi-
tolu 4 bylo rozhodnuto testovat aplikaci skrze rozhraní webových služeb, testy
tedy budou především simulovat volání front-endu na back-end a budou pří-
ležitostně komunikovat se systémem Redmine.

6.3 Provedené změny v projektu
V této sekci jsou popsány změny v projektu demonstrační aplikace provedené
za účelem realizace navržených procesů.

6.3.1 Struktura projektu
Pro testy, testovací scénáře a testovací data byl vytvořen samostatný Maven
projekt nazvaný ttrebel-test. Aby testovací data mohli využít i vývojáři apli-
kace TTRebel, repozitář orchi-ttrebel byl předělán na multimodule projekt,
ve kterém se nachází jeden modul s aplikací TTRebel (ttrebel-app) a druhý
modul s testy (ttrebel-test).

Testy budou implementovány v jazyce Java s ohledem na použití nástroje
Cucumber – každý test bude mít vlastní třídu a jednotlivé kroky testova-
cího scénáře budou implementovány v samostatných metodách. Pro testy byl
vytvořen balíček net.orchitech.ttrebel.stepdefs, pro testovací scénáře
a testovací data byly vytvořeny složky ttrebel-test/resources/scenarios
a ttrebel-test/resources/test-data.
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6.3.2 Docker Compose konfigurace
Aplikaci TTRebel je možné spouštět v samostatném kontejneru pomocí image,
který byl již ve výchozí verzi aplikace. Aplikace je závislá na systému Redmine
a databázovém stroji PostgreSQL, je tedy potřeba, aby v době testování byly
oba zmíněné systémy spuštěné a správně nakonfigurované. Pro oba systémy
existují oficiální Docker image v Docker registry https://hub.docker.com,
které byly přidány do konfiguračního souboru docker-compose.yml. Jelikož
aplikace TTRebel i Redmine vyžadují přítomnost svých databází již při spuš-
tění, spouštění kontejnerů je nakonfigurováno tak, aby se nejdříve spustil kon-
tejner s PostgreSQL, poté jednoduchý skript, který vytvoří potřebné databáze,
a až potom kontejnery se systémem Redmine a aplikací TTRebel.

6.3.3 GitLab CI pipeline
Jelikož na projektu pracuje pouze okrajově pár vývojářů, bylo rozhodnuto,
že automatizované testy budou spouštěny po každém zavedení změn do ně-
které z vývojových větví repozitáře (s výjimkou feature větví5). Pro tento účel
stačilo přidat další fázi do konfigurace GitLab CI, která byla pojmenována
auto-test. Během této fáze je spuštěn skript run-test.sh, který:

1. spustí kontejnery se systémy PostgreSQL, Redmine a TTRebel

2. obnoví stavy databází systémů Redmine a TTRebel do stavů daných
SQL dumpy v dané větvi repozitáře

3. spustí automatizované testy pomocí nástroje Maven

4. zastaví a odstraní spuštěné kontejnery

Průběh a výsledky všech fází je možné pozorovat v GitLabu. Pokud některý
z automatizovaných testů selže, v GitLabu je možné tuto skutečnost zjistit
u změn, které vyvolaly spuštění dané pipeline. Zmíněný skript je možné spustit
na kterémkoliv zařízení, které má nainstalované potřebné nástroje (Maven,
Docker a Docker Compose), mohou jej tedy využít např. i vývojáři.

5Ve feature větvích vývojáři implementují změny v aplikaci. Po dokončení implementace
založí merge request a po úspěšném code review je větev sjednocena s aktuální vývojovou
větví.

45

https://hub.docker.com


6. Praktická realizace

6.4 Demonstrace navržených procesů
Navržené procesy a jejich přínosy jsou demonstrovány na následujících třech
situacích:

• příchod nového vývojáře na projekt

• oprava chyby v produkční verzi aplikace

• přidání nové funkcionality v rámci běžného vývoje

6.4.1 Příchod nového vývojáře na projekt
Když si nový vývojář naklonuje repozitář do svého lokálního zařízení, může
si pomocí jediného skriptu spustit poslední verzi aplikaci TTRebel (1.1.x)
spolu se systémy Redmine a PostgreSQL a s aplikací se dostatečně seznámit.

$ g i t c l one <adresa r e p o z i t a r e orch i −t t r e b e l >
$ s c r i p t s / s ta r t −t e s t −env . sh 1 . 1 . x

Skript se nejdříve přepne do větve zadané jako argument, následně spustí
kontejner s PostgreSQL, který sám po spuštění spustí jiný skript, který vytvoří
databáze pro systémy TTRebel a Redmine. Zbylé dva systémy jsou poté také
spuštěny v samostatných kontejnerech a jejich databáze jsou obnoveny do
stavů daných testovacími daty. Díky testovacím datům nemusí vývojář trávit
čas počátečním nastavováním systému Redmine, jako je vytváření uživatelů,
přiřazování rolí, povolování veřejného REST API apod.

6.4.2 Oprava chyby v produkční verzi aplikace
V této situaci máme vývojáře pověřeného opravou chyby v produkční verzi
aplikace. Vývojář se přepne do větve s produkční verzí a chce si spustit aplikaci
lokálně. Jelikož se s další verzí aplikace, na které již vývojář pracoval, změnilo
schéma databáze, vývojář potřebuje obnovit schéma své lokální databáze na
to z produkční verze aplikace. K tomuto účelu vývojáři poslouží testovací data
v podobě SQL dumpu odpovídající produkční verzi aplikace, příkaz gunzip,
který se postará o dekompresi SQL dumpu, a nakonec příkaz psql, pomocí
něhož jsou SQL příkazy z SQL dumpu provedeny nad databází aplikace.

$ g i t checkout <produkcni vetev>
$ cd t t r e b e l −t e s t / r e s o u r c e s / t e s t −data / t t r e b e l
$ gunzip −c data . s q l . gz | p sq l −U pos tg r e s −d t t r e b e l

Po úspěšném odladění implementace a nahrání změn do repozitáře pro-
jektu se spustí GitLab CI pipeline, na konci které jsou spuštěny automatizo-
vané end-to-end testy. Pokud některá z fází pipeline nedopadne v pořádku,
vývojář se dozví tuto skutečnost v GitLabu. Pokud celá pipeline proběhne
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v pořádku, vývojář se může vrátit zpět k práci na nové verzi aplikace a stej-
ným způsobem si může obnovit databázi do aktuálního stavu.

Jelikož se aplikace TTRebel a její end-to-end testy nachází ve stejném
repozitáři, je zaručeno, že v každé vývojové větvi odpovídá stav testů, tes-
tovacích scénářů a testovacích dat stavu aplikace6. Díky této skutečnosti se
vývojáři mohou přepínat mezi vývojovými větvemi a vždy si snadno spustit
danou verzi aplikace s odpovídajícími testovacími daty.

6.4.3 Přidání nové funkcionality
Poslední demonstrační situace spočívá v přidání nové funkcionality do apli-
kace TTRebel v rámci běžného vývoje. Doposud sloužila aplikace pouze k mě-
ření času stráveného na úkolech – nově přidávanou funkcionalitou je možnost
exportovat naměřený čas k odpovídajícímu úkolu v systému Redmine. Nová
funkcionalita byla implementována a manuálně otestována testerkou. Jelikož
tato funkcionalita značně zjednoduší vykazování stráveného času všem pra-
covníkům firmy, má pro firmu velkou hodnotu, bylo tedy rozhodnuto, že pro
ni bude implementován automatizovaný end-to-end test. Aktuální vývojová
větev s novou funkcionalitou v této demonstraci nese název 1.2.x.

Soubory a větve zmíněné v této demonstraci je možné nalézt na přilože-
ném médiu. Jelikož implementace nové funkcionality aplikace není předmětem
této bakalářské práce, implementace je nasimulována pouze změnou schématu
databáze aplikace. Z důvodu nedostatku času také nebyl zmíněný end-to-end
test zcela implementován a byla pouze připravena jeho kostra odpovídající tes-
tovacímu scénáři. Ostatní soubory (a jejich verze), které jsou podstatné pro
tuto demonstraci, jako testovací data, jejich dokumentace a testovací scénář,
jsou skutečně použitelné.

6Za předpokladu, že jsou testy se všemi svými náležitostmi poctivě aktualizovány a vzni-
kají nové testy pro nové funkcionality (pokud jsou potřeba).
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Příprava testovacího scénáře
Jelikož na projektu pracuje jediná testerka bez silného technického zázemí, byl
pro psaní testovacích scénářů vybrán jazyk Gherkin. Testerka scénář vytvoří
na základě svých zkušeností a chování definovaného v odpovídající user story.
Poté pomocí nástroje Git for Windows [61] vytvoří z aktuální vývojové větve
novou feature větev, kterou nazve ”time_export_feature“ a začne psát tes-
tovací scénář. Když je scénář připravený, nahraje feature větev do repozitáře
projektu. Příkazy uvedené na následující straně odpovídají použití nástroje
Git for Windows.

$ g i t checkout 1 . 2 . x
$ g i t checkout −b rm_34567_time_export_feature
$ cd t t r e b e l −t e s t / r e s o u r c e s / s c e n a r i o s /

<psani s cenare v souboru ”TimeExport . f e a t u r e”>

$ g i t add TimeExport . f e a t u r e
$ g i t commit −m ’ Create t e s t s c e n a r i o f o r time
export f e a t u r e . ’
$ g i t push

Počátek implementace testu
Ve chvíli, kdy je testovací scénář nahraný v repozitáři projektu, vývojář se
přepne do nové feature větve a začne s implementací testu podle scénáře.

Příprava testovacích dat
Dalším krokem je manuální příprava testovacích dat v aplikaci, k čemuž tes-
terka potřebuje aplikace TTRebel a Redmine spuštěné na izolovaném tes-
tovacím prostředí. Administrátor na některém z testerce dostupných serverů
naklonuje repozitář projektu a spustí následný příkaz:

$ s c r i p t s / s ta r t −t e s t −env . sh 1 . 2 . x

Tento skript spustí potřebné systémy v kontejnerech a obnoví stavy da-
tabází aplikací TTRebel a Redmine dle testovacích dat z větve zadané jako
argument (1.2.x).

Nyní může testerka připravit potřebná data v aplikacích TTRebel a Red-
mine na izolovaném testovacím prostředí. Poslední verze testovacích dat sys-
tému Redmine (z větve 1.2.x) obsahuje mimo minimálních potřebných na-
stavení pro běžné používání systému také testovacího uživatele a testovací
projekt, ve kterém však nejsou žádné úkoly. Testerka tedy v testovacím pro-
jektu vytvoří testovací úkol, do kterého bude automatizovaný test vykazovat
čas.
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V aplikaci TTRebel je pouze potřeba evidovat v databázi testovacího uži-
vatele, a ten již existuje v poslední verzi testovacích dat, tam tedy testerka
data měnit nemusí. I přesto je potřeba aktualizovat SQL dump s testovacími
daty aplikace, jelikož implementace exportu výkazů do systému Redmine vy-
žadovala změnu schématu databáze, která v aktuální verzi SQL dumpu chybí.

Export testovacích dat
V momentě, kdy jsou testovací data připravena, požádá testerka administrá-
tora o export dat z databází a nahrání feature větve spolu s SQL dumpy do
repozitáře projektu. K tomuto účelu použije administrátor následující příkazy:

$ cd s c r i p t s /
$ export−t e s t −data . sh rm_34567_time_export_feature
Použitý skript přepne administrátora do feature větve zadané v argumentu,

exportuje stav obou databází pomocí příkazu pg_dump a vzniklé SQL dumpy
komprimuje pomocí příkazu gzip. Skript nahraje feature větev do repozitáře
projektu, ukončí spuštěné kontejnery a následně je zcela odstraní. Jako druhý
argument může administrátor zadat popis změn, který se eviduje k vytvoře-
nému commitu (tzv.”commit message“), pokud argument nezadá, bude použit
implicitní popis uvedený uvnitř skriptu.

I když jsou oba soubory s testovacími daty komprimovány, časem mo-
hou být poměrně objemné, pro jejich správu je tedy použit nástroj Git LFS,
který umí efektivně pracovat s objemnými soubory. V GitLabu byla u pro-
jektu aktivována možnost použití nástroje Git LFS a byl vytvořen soubor
.gitattributes, který Git informuje o tom, že o správu všech SQL souborů
se stará nástroj Git LFS.

Aktualizace dokumentace testovacích dat
Posledním úkolem testerky je aktualizovat dokumentaci testovacích dat a na-
hrát feature větev s dokumentací do repozitáře projektu (opět pomocí nástroje
Git for Windows, níže jsou uvedeny odpovídající příkazy).

$ g i t checkout rm_34567_time_export_feature
$ cd t t r e b e l −t e s t / r e s o u r c e s / t e s t −data /

<a k t u a l i z a c e dokumentace v documentation .md>

$ g i t add documentation .md
$ g i t commit −m ”Update t e s t data documentation . ”
$ g i t push
Tento krok může být proveden jako poslední z celého procesu, záleží pouze

na tom, zda vývojář k dokončení implementace potřebuje dokumentaci testo-
vacích dat, či ne.
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Dokončení implementace testu
Vývojář již má dostupná správná testovací data, pomocí skriptu si tedy spustí
kontejnery s aplikacemi, obnoví stavy databází TTRebel a Redmine do stavu
daného novými testovacími daty a pokračuje v implementaci/ladění automa-
tizovaného testu.

$ g i t p u l l
$ s c r i p t s / s ta r t −t e s t −env . sh 1 . 2 . x

<dokoncovani a l a d e n i implementace testu >

$ cd t t r e b e l −t e s t / s r c / t e s t / java / net / o r ch i t e ch / t t r e b e l /
$ g i t add s t e p d e f s / TimeExportStepDef in i t ions . java
$ g i t commit −m ”Implement automated t e s t f o r time
export f e a t u r e . ”
$ g i t push

Když je vývojář s implementací spokojen, nahraje feature větev do repozi-
táře projektu a vytvoří v GitLabu merge request. Po code review a případném
vyřešení nedostatků je feature větev sloučena do vývojové větve 1.2.x – v tuto
chvíli se spustí GitLab CI pipeline, na konci které je spuštěn i nový automa-
tizovaný test.
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Závěr

Hlavním cílem práce bylo navrhnout obecný přístup k automatizovanému tes-
tování agilně vyvíjeného informačního systému v moderním DevOps prostředí.
Přístup měl být navržen v podobě procesů, kterými se během vývoje automa-
tizovaných testů bude moci řídit celý projektový tým. V neposlední řadě měl
být proveden rozbor vhodné vrstvy aplikace pro zavedení automatizovaného
testováni.

Všech vytyčených cílů práce se podařilo dosáhnout. Byly navrženy procesy
vývoje automatizovaných testů zaměřené především na efektivní správu tes-
tovacích dat. V rámci práce byla vybrána demonstrační aplikace, jejíž projekt
byl upraven tak, aby vyhovoval navrženým procesům. Do projektu byly při-
dány skripty, které usnadňují proces přípravy testovacích dat a spouštění au-
tomatizovaných testů v izolovaném prostředí. Navržené procesy byly úspěšně
demonstrovány na třech situacích, se kterými se projektové týmy běžně setká-
vají.

Úpravy provedené na demonstrační aplikaci a navržené procesy poslouží
při dalším vývoji této aplikace. Největším přínosem pro vývoj na tomto pro-
jektu je možnost jednoduchého spuštění aplikace spolu se systémy Redmine
a PostgreSQL s předem připravenými testovacími daty. Vytvořené skripty by
v budoucnu mohly být nahrazeny sofistikovanějšími nástroji, které by zajistily
větší úroveň automatizace celého procesu vývoje automatizovaných testů.

Rozbor vhodné vrstvy aplikace pro zavedení automatizovaného testování
byl proveden především s cílem vyhnout se problémům, které přináší testování
přes grafické uživatelské rozhraní aplikace, ale zároveň zachovat důvěrnou si-
mulaci chování uživatele. V rozsahu této práce byl rozbor zúžen na tři druhy
aplikací lišících se svou architekturou. Výsledky rozboru nebyly v rámci práce
ověřeny, věřím však, že i tak může rozbor posloužit při zavádění automatizo-
vaného testování.
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Příloha A
Seznam použitých zkratek

GUI Graphical User Interface

API Application Programming Interface

CSV Comma Separated Values

XLS Excel Spreadsheet

JSON JavaScript Object Notation

SQL Structured Query Language

QA Quality Assurance

LFS Large File Storage
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Příloha B
Obsah přiloženého média

readme.txt..................................stručný popis obsahu média
src

orchi-ttrebel..................zdrojové kódy demonstrační aplikace
thesis........................zdrojová forma práce ve formátu LATEX

text
thesis.pdf...............................text práce ve formátu PDF
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