
Plán testů

Úvod

Tento dokument popisuje metody testování softwaru použité při vývoji sociální sítě Felbook. 
Dokument popíše základní filozofii testování a také přesný popis již prováděných, popřípadě 
plánovaných testů softwaru.

Jednotkové (unit) testování

Jednotkové testování slouží k  otestování malé části kódu. Každý unit test by měl testovat jen několik 
málo metod, ideálně jednu, aby v případě selhání testu bylo patrné, kde se nachází chyba. Unit testy 
jsou také vhodné ke zjištění, zda provedené změny nemají nějaké nechtěné vedlejší následky.  Pokud 
byly testy v pořádku a po provedených změnách již v pořádku nejsou, měly úpravy negativní vedlejší 
účinek. Unit testy je vhodné používat v co nejširší míře a je vhodné mít jimi pokrytou většinu kódu.

Unit testy  pro danou třídu píše autor této třídy. Testy při vývoji spouštíme průběžně, abychom 
odhalili případnou chybu co nejdříve. Máme v plánu pokrýt všechny třídy modelu a všechny třídy 
controlleru. Unit testy budeme psát jen v místech, kde je jejich použití vhodné (u GUI se jich bude 
vyskytovat minimum). Nepoženeme se tedy za co nejvyšším pokrytím kódu ani za co nejvyšším 
počtem testů, které by byly redundantní a jen by kazily vypovídající hodnotu testů.

K 13. 12. 2010 prochází úspěšně všech 58 unit testů.
Obr. 1: Vývoj počtu Unit testů



Testování GUI

Testování GUI lze rozdělit na několik částí. První část testování provádí vývojář souběžně s vývojem 
aplikace, kdy kontroluje, zda se veškeré grafické prvky zobrazují tak, jak naprogramoval. Dále 
kontroluje, zda  po kliknutí na určitý grafický prvek proběhne korektně jeho obsluha.  Další část testů 
GIU představuje testování jeho přívětivosti k uživateli. Tyto testy jsou obvykle prováděny v usability 
laboratoři a nemohou je provádět vývojáři aplikace, protože jsou s aplikací příliš seznámeni. Poslední 
test GUI může hodnotit jeho vzhled po čistě estetické stránce.

Správnou funkčnost GUI ověřuje každý programátor běhen vývoje. Přívětivost uživatelského rozhraní 
budeme testovat po dokončení většiny implementace s robustní aplikací. GUI budeme testovat 
stejným způsobem, jakým probíhají testy v usability laboratoři. Posadíme tedy k aplikaci 
potenciálního uživatele, který nemá s vývojem aplikace nic společného. Uživateli dáme seznam úkolů, 
které má v programu splnit. Budeme sledovat jeho počínání. Po splnění úkolů se uživatele zeptáme 
na připomínky k aplikaci, co mu vadilo při práci, co ho zdržovalo apod. Test provedeme s více 
uživateli. Vyhodnotíme jejich počínání a odpovědi a navrhneme možná zlepšení GUI. Pokud bude 
dostatek času, otestujeme i  případnou upravenou verzi GUI stejným způsobem. Automatické testy 
GUI provádět nebudeme.

Test GUI jsme provedli se 4 potenciálními uživateli (3 se zkušenostmi se sociálními sítěmi a jednoho 
bez zkušeností) , kteří měli za úkol provést v naší aplikaci následující úkoly:

1. Zaregistrovat se do aplikace s libovolným jménem a heslem a následujícími údaji: studijní 
program STM, specializace SI, tituly před jménem RNDR. a Ing., titul PhD. za jménem. Ke 
svému profilu při registraci připojit libovolný profilový obrázek.

2. Přidat na svůj profil libovolný status s připojeným obrázkem (libovolným).

3. Změnit jméno a příjmení se kterými se uživatel zaregistroval.

4. Stát se členem skupiny Teoretická informatika a skupiny Svět.

5. Přidat uživatele Bedřich Červený mezi sledované uživatele a zjistit jaký studuje obor.

6. Okomentovat uživateli Bedřich Červený status na jeho profilu.

7. Vytvořit ke skupině Svět událost Vánoce s trváním od 24. 12. 2010 do 26. 12. 2010.

8. Napsat uživateli novakjan soukromou zprávu s libovolným obsahem.

9. Založit podskupinu u skupiny Slunce.

10. Zjistit kdo je administrátorem skupiny Evropa.

11. Přestat sledovat Bedřicha Červeného.

Při zpracovávání úkolů měli uživatelé největší problémy s následujícími věcmi. 

Černé pole ukazující uživateli během registrace velikost jeho profilové fotky bylo mylně považováno 
za preview profilové forky a dva uživatelé čekali až se náhled načte (nedočkali by se). Tento problém 
jsme ohodnotili jako druhořadý prtotože nenastal u všech uživatelů a navíc uživatel provádí registraci 
pouze jednou.



Při přidávání statu s jakoukoliv přílohou (obrázek, soubor, link) nemohli 4 uživatelé najít tlačítko pro 
odeslání statusu a pletli si ho s tlačítkem odebrat přílohu. Tento problém jsme shledali vážným a v 
další verzi Felbooku bude již vzhled přidávání statusů přepracován.

Kromě těchto problémů nenastaly při prási uživatelů s aplikací žádné významnější zádrhely.

Uživatelé si nejčastěji stěžovali na následující věci.

Název Felbook v hlavičce stránky  nefunguje jako odkaz na hlavní stránku.

Barevné rozlišení odeslaných, přijatých a nepřečtených zpráv je neintuitivní.

Tyto připomínky vezme v potaz při pozdějších úpravách vzhledu aplikace.

Zátěžový test

Zátěžový test slouží k ověření, zda je systém schopen vydržet vyšší zatížení. Například zpracování 
velkého množství dat, přihlášení velkého množství uživatelů současně apod. Zátěžový test je vhodné 
provádět po naimplementování většího počtu funkcí, aby systém nevykonával rutině jednu činnost.

Náš systém představuje sociální síť, u které se dá předpokládat více přihlášených uživatelů současně. 
Zátěžový test provedeme stejně jako test GUI nad robustním základem aplikace. Při zátěžovém testu 
budeme simulovat práci více uživatelů současně. Každý přihlášený uživatel bude vykonávat různé 
úkony. Budeme měřit rychlost odezvy aplikace při tomto vyšším zatížení. Tento test nám umožní 
určit, zda náš program může plnit svou funkci a nezhroutí se například při pěti přihlášených 
uživatelích. Dále při zátěžovém testu odzkoušíme efektivitu jednotlivých funkcí, zda například nějaká 
činnost nezatěžuje systém zbytečně moc. Tyto případné funkce se pokusíme naprogramovat 
efektivněji.

Test provedeme pomocí Visual Studia. U aplikace předpokládáme zatížení 150 současně aktivních 
uživatelů. Testy tedy budeme provádět pro dvojnádobný počet uživatelů než je předpokládaný. Test 
rozdělíme do několika částí. Nejprve budou všichni testovací uživatelé provádět stejné akce. Takto 
otestujeme základní funkčnost aplikace. Pokud bude aplikace při některé činnosti vykazovat výrazně 
vyšší odezvu, než při ostatních, zanalyzujeme přičiny a případně upravíme aplikaci. Na závěr 
provedeme test, kde každý uživatel bude provádět jinou akci, čímž zjistíme skutečný výkon aplikace 
při reálné zátěži. Pokud nám zbyde čas, pokusíme se nalézt limity aplikace kolik uživatelů je schopna 
maximálně zvládnout.

Nejprve jsme se pokoušeli provést zátěžový test aplikace nasazené na adrese felbook2.asp2.cz. Při 
tomto pokusu jsme již při malém počtu virtuálních uživatelů narazili na limit síťového připojení, které 
nebylo schopné zvládnout potřebnou zátěž. Rozhodli jsme se proto provést test na lokálním stroji. Při 
testu základních funkčností jsme dostávali pro všechny testy podobné časy odezvy. Jediný výkyv 
představovalo posílání zpráv, které v průměru trvalo třikrát déle než ostatní operace. Tento problém 
se pokusíme analyzovat a odstranit. Při závěrečném testu jsme začínali s deseti uživateli a jejich počet 
postupně zvyšovali až na 250 uživatelů (Visual Studio v naší licenci neumožňuje simulovat více 
uživatelů). Doba odezvy aplikace se s postupným nárůstem počtu uživatelů lineárně zvyšovala. Nikde 
nedošlo k prudkému nárůstu odezvy. Přesná čísla odezvy budou v reálném nasazení jistě 
několikanásobně lepší protože test probíhal na notebooku, na kterém běžela jak testovaná aplikace, 
tak virtuální uživatelé, což způsobilo jeho 100% vytížení po celou dobu testu. 



Levý horní graf ukazuje postupný nárůst počtu uživatelů, levý dolní graf zobrazuje zatížení procesoru 
(červeně). Pravý horní graf ukazuje dobu odezvy aplikace na různé podněty (růžová je posílání 
zprávy), levý dolní zobrazuje dobu strávenou na provedení jednoho testu.

Při druhém zátěžovém testu jsme odzkoušeli, zda aplikace vydrží dlouhodobou vysokou zátěž. 
Nechali jsme ji tedy 10 minut běžet pod stálým náporem 250 uživatelů. Aplikace se nijak nezhroutila 
a její odezva byla na konci testu srovnatelná s dobou na začátku testu.

Validační test

Validační test slouží k ověření, zda program splňuje požadavky kladené na něj zákazníkem. Ověřuje 
se, že program disponuje veškerou požadovanou funkcionalitou a také, že tuto funkcionalitu 
vykonává správně. Validační test lze rozdělit na alfa a beta test. Při alfa testu testuje zákazník 
software pod dohledem vývojáře, v beta testu je software uvolněn mezi testovací uživatele, kteří 
hlásí případné chyby.

Validační test provedeme s plně funkční aplikací. Ověříme při něm, že aplikace splňuje všechny 
funkční a nefunkční požadavky. Dále ověříme funkčnost všech use casů. Při validačním testu 
provedeme „nanečisto“ i akceptační test, jehož první verzi máme sepsanou.

Akceptační test

Akceptační test se provádí při přebírání softwaru zákazníkem. Zákazník ověřuje funkčnost a kvalitu 
programu, dále testuje splnění veškerých funkčních a nefunkčních požadavků kladených na software. 
Po úspěšném provedení akceptačního testu je software předán k užívání zákazníkovi.

Akceptační test provedeme se zákazníkem. Zákazník si sám bude podle sepsaného akceptačního 
testu kontrolovat jednotlivé vlastnosti systému a splnění požadavků.

Obr. 2: Výsledky testu s postupným nárůstem počtu uživatelů
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