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Abstrakt 

Tato práce pojednává o průběhu absolvování studentské praxe ve firmě Tieto Czech s.r.o.. 

Na začátku toho díla budou podány základní informace o společnosti, dále v tomto dokumentu 

popisuji celkovou náplň praxe, nejdůležitější poznatky z jejího průběhu, charakteristiku mne 

svěřených úkolů, denní chod podniku a také nově získané zkušenosti. Konec práce vyjadřuje mé 

celkové dojmy a souhrn prakticky uplatněných dovedností, kterých jsem nabyl v dosavadním 

průběhu vysokoškolského studia. 

Klíčová slova 
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Abstract 

This thesis deals with practice in the company Tieto s.r.o.. The first part of this work speaks 

about Tieto. Next I will describe the contents of the thesis, key learnings, characteristics of the 

tasks assigned to me, daily running of the company and newly acquired experiences. End 

of work reflects my overall impression and a summary of practical applied skills. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

AD - Active Directory 

AJAX - Asynchronous JavaScript and XML 

CSP - Customer Service Portal 

DOM - Document Object Model 

HTML - HyperText Markup Language 

ITOMS - IT Outsourcing and Managed Services 

LINQ - Language Integrated Query 

MOSS - Microsoft Office SharePoint Server 

NTLM - NT LAN Manager 

RAM - Random-access memory 
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1 Úvod 

V první části této práce si představíme pracovní pozici, která mne byla přidělena a také stručnou 

historii a současnost firmy Tieto Czech s.r.o., ve které vykonávám bakalářskou praxi ve školním 

roce 2010/2011. Čtvrtá kapitola představuje základní úvod do problematiky testování aplikací. 

Pátá kapitola se zabývá stručným popisem frameworků, pomocí kterých jsem programoval 

automatizované testy pro naši aplikaci s celkovým pohledem na toto zajímavé odvětví vývoje. 

V šesté kapitole si popíšeme jednotlivé úkoly a testy, které jsem v průběhu praxe napsal. 

Předposlední částí zhodnotíme zkušenosti, které jsem nabyl v průběhu studia na vysoké škole 

a měl jsem možnost je prakticky využít, přičemž nevynecháme hodnocení nově nabytých 

znalostí, které mne na začátku praxe scházely. Na závěr této práce zhodnotíme dosažené 

výsledky.  
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2 Popis společnosti Tieto a pracovního zařazení 

2.1 Historie a současnost společnosti Tieto 

Tieto je přední severoevropská společnost poskytující služby v oblasti IT, poradenství, výzkumu 

a vývoje. Se svými 17 000 odborníky je jedním z největších poskytovatelů IT služeb v severní 

Evropě a přední světovou společností ve vybraných odvětvích. 

Poptávka po službách, které jsou nepřetržitě k dispozici a přístupné bez jakéhokoli 

místního nebo časového omezení, stále stoupá. Díky jejím vysoce specializovaným IT řešením 

a znalostem v oblasti digitálních služeb může svým zákazníkům na celém světě nabídnout 

obchodní výhody: efektivitu a vynikající zkušenost s poskytovanými službami. 

Cílem společnosti Tieto je stát se předním poskytovatelem IT služeb v severní a východní 

Evropě, kde hlavními trhy jsou země severní Evropy, Rusko a Polsko. Společnost také 

poskytuje služby ve vybraných oblastech zákazníkům na celém světě. Akcie firmy jsou 

obchodovány na burzách v Helsinkách a Stockholmu [1]. 

2.2 Popis pracovního zařazení 

Po absolvování vstupního přijímacího pohovoru jsem byl ve firmě Tieto zařazen na pozici 

Software Developer do oddělení s označením EZZ Enterprise Solutions EMZ Digital Front 

Office k projektu s názvem CSP (Customer Service Portal). CSP je portál se širokými 

možnostmi využití, lze jej například nasadit na support (objednávání zboží, technická 

podpora), kde se každý požadavek či problém řeší jako tiket, který je vygenerován v aplikaci. 

V současné době má tato aplikace okolo 160 zákazníků z řad mnoha mezinárodních 

firem, působících převážně v severských zemích, kde celkový počet uživatelů dosahuje hodnoty 

okolo 300 tisíc. Tieto je také jedním ze zákazníků aplikace, kde se tato aplikace nazývá My 

Support a tikety řeší naše oddělení s názvem ITOMS. 

Mým primárním úkolem bylo psát série automatizovaných testů v programovacím jazyce 

C#. V našem týmu se testovaní spolu se mnou věnoval ještě jeden kolega, kterému jsem se 

snažil vždy co nejvíce pomoci. Během praxe jsem vykonával také úkoly, přímo související 

s testováním, jako je vzdálená správa testovacího serveru, umístěného ve Finsku i zprovoznění 

a instalace nového serveru, umístěného přímo na našem oddělení.  
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3 Přibližný časový plán praxe 

Měsíc říjen 2010 

1. – 8.10.2010 

Vstupní školení společnosti Tieto v hotelu Harmony; studium dokumentace; seznámení 

s týmem. 

Počet odpracovaných hodin v rámci úkolu: cca 32hod. 

14. – 15.10.2010 

Zprovoznění lokálního testovacího serveru. 

Počet odpracovaných hodin v rámci úkolu: cca 16hod. 

21. – 29.10.2010 

Psaní prvních automatizovaných testů pro aplikaci CSP, mj. test na správnou změnu jazyka 

aplikace. 

Počet odpracovaných hodin v rámci úkolu: cca 24hod. 

Celkový počet odpracovaných hodin: cca 72hod. 

Tabulka 3.1: měsíc říjen 2010 

Měsíc listopad 2010 

4. – 5.11.2010 

Psaní automatizovaných testů. 

Počet odpracovaných hodin v rámci úkolu: cca 16hod. 

11.11.2010 

Instalace antivirových programů na testovací server, umístěný ve Finsku; psaní aut. testů. 

Počet odpracovaných hodin v rámci úkolu: cca 8hod. 

12. – 26.11.2010 

Psaní automatizovaných testů. 

Počet odpracovaných hodin v rámci úkolu: cca 40hod. 

Celkový počet odpracovaných hodin: cca 64hod. 

Tabulka 3.2: měsíc listopad 2010 

Tabulka 3.3: měsíc prosinec 2010  

Měsíc prosinec 2010 

2. – 28.12.2010 

Psaní automatizovaných testů, mj. test na správné objednávání položek; účast na 

videokonferenci s týmem z Indie. 

Počet odpracovaných hodin v rámci úkolu: cca 64hod. 

Celkový počet odpracovaných hodin: cca 64hod. 
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Měsíc leden 2011 

6. – 14.1.2011 

Studium dokumentace ke změně typu autentizace do aplikace CSP, běžící na testovacím 

serveru; implementace této změny v kódu. 

Počet odpracovaných hodin v rámci úkolu: cca 32hod. 

20. – 28.1.2011 

Psaní automatizovaných testů; studium nové struktury tříd a uspořádání kódu, nastavené mým 

kolegou. 

Počet odpracovaných hodin v rámci úkolu: cca 32hod. 

Celkový počet odpracovaných hodin: cca 64hod. 

Tabulka 3.4: měsíc leden 2011 

Měsíc únor 2011 

3. – 4.2.2011 

Psaní automatizovaných testů 

Počet odpracovaných hodin v rámci úkolu: cca 16hod. 

10.2.2011 

Implementace kódu, mazající autentizační a relační cookies po odhlášení z aplikace. 

Počet odpracovaných hodin v rámci úkolu: cca 8hod. 

11.2. – 25.2.2011 

Psaní automatizovaných testů, mj. test na kontrolu správného objednávání tiketů. 

Počet odpracovaných hodin v rámci úkolu: cca 40hod. 

Celkový počet odpracovaných hodin: cca 64hod. 

Tabulka 3.5: měsíc únor 2011 

Měsíc březen 2011 

3. – 25.3.2011 

Psaní automatizovaných testů; konzultace bakalářské práce. 

Počet odpracovaných hodin v rámci úkolu: cca 72hod. 

Celkový počet odpracovaných hodin: cca 72hod. 

Tabulka 3.6: měsíc březen 2011 

Měsíc duben 2011 

1. – 29.4.2011 

Psaní automatizovaných testů; konzultace bakalářské práce. 

Počet odpracovaných hodin v rámci úkolu: cca 72hod. 

Celkový počet odpracovaných hodin: cca 72hod. 

Tabulka 3.7: měsíc duben 2011  
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4 Popis problematiky testování aplikací 

4.1 Motivace pro testování aplikací 

Během vývoje softwaru je velice důležité zajistit také jeho průběžné testování. Hlavním 

důvodem je zajištění funkčnosti aplikace po provedení nějaké změny v jejím kódu, to znamená, 

že se testuje, zda určitá změna negativně neovlivnila původní funkčnost programu. Dalším 

úkolem testování je také kontrola, zda aplikace funguje přesně tak, jak je definována ve svém 

popise a též neméně důležité zajištění kvality výsledného produktu, kdy bude software předán 

objednavateli k akceptačním testům [2]. 

4.2 Metody testování 

Testovat kromě samotné aplikace lze také její dokumentaci. Tento typ testů se nazývá statické 

testování, lze jej praktikovat ještě před tím, než byla napsána jakákoliv řádka kódu. Výsledkem 

takovéhoto testování potom může být odhalení nejrůznějších nesrovnalostí v samotném zadání, 

odhalení problematických úseků v aplikaci, které by mohly být náročné na výpočetní čas. 

Naproti tomu při dynamickém testování je vyžadována již funkční verze aplikace, kde se 

na základě aplikovaných vstupů vyhodnocují výstupy z aplikace. Dynamické testování lze 

potom dále rozlišovat na manuální a automatické. U manuálního testování provádí kontrolu 

funkčnosti softwaru přímo ručně samotný tester. Tato technika je vhodná především, pokud se 

kontrola testovaných částí provádí v nepravidelných intervalech nebo pokud by se objevila 

technická překážka, znemožňující napsat pro tuto část automatizovaný test. Automatické 

testování je výhodné aplikovat v situacích, ve kterých je potřeba v pravidelných okamžicích 

spouštět velké množství testů. Například po nočním sestavení aplikace, kdy se testuje, 

zda změny, které na ní byly provedeny nikterak nezměnily její předešlou funkčnost. Tento druh 

testů je napsán v libovolném programovacím jazyce, který obsahuje podporu specializovaných 

knihoven pro testování (např. WatiN, MbUnit, atd.). 

4.3 Úrovně testování 

V průběhu různých stádií vývoje je aplikace podrobována nejrůznějším úrovním testování. 

4.3.1 Unit testy 

Tento typ testu slouží k ověření funkcionality jednotlivých metod, to znamená, že pro každou 

metodu je programátorem napsán jeden jednotkový test, který ověřuje, zda metoda pracuje 

přesně tak, jak je očekáváno. Pro jednu metodu může být napsáno více unit testů. 

4.3.2 Integrační testy 

Pomocí integračních testů se kontroluje, zda si softwarové komponenty, které jsou nově přidány 

do hlavní vývojové větve spolu nijak vzájemně neodporují. 

4.3.3 Systémové testy 

Jedná se povětšinou o opakované automatické testování, které ověřuje, zda nově integrované 

softwarové komponenty neporušily původní funkčnost aplikace. U tohoto druhu testu se 

používají dva scénáře kontroly, první je tzv. smoke test, kde se manuálně projdou jen náhodně 
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vybrané části aplikace, druhá varianta je tvořena tzv. regresními testy, kdy se vše prochází 

do hloubky, testují se tedy i méně často používané funkcionality. Pokud je testerem nalezena 

chyba ve funkcionalitě programu, pak je tato chyba následně programátory odstraněna 

a nad celou aplikací je znovu spuštěna celá série všech testů. Tato praktika je dobrá k odhalení 

případů, kdy oprava jedné chyby způsobila chybu v jiné části programu. 

4.3.4 Akceptační testy 

Akceptační testy jsou zpravidla prováděny zákazníkem, často na jeho vlastních hardwarových 

prostředcích. Odběratel si tak kontroluje, zda aplikace funguje přesně podle jeho 

odsouhlaseného zadání. Akceptační testování je povětšinou vykonáváno jako součást 

předávacího procesu. Tento typ testů se zpravidla provádí manuální formou, ale 

pro zjednodušení některých úkonů může tester některé části i zautomatizovat programově. 

4.3.5 Pilotní testování 

Je testování, kdy se aplikace nasadí a testuje v reálném prostředí. Jedná se o poslední etapu 

testování před ostrým nasazením systému do provozu. 

4.4 Průběh testování 

Když skončí určitá fáze vývoje aplikace, například vydání opravné verze nebo verze s novou 

funkcionalitou, je také potřeba toto sestavení otestovat formou sady automatických nebo 

manuálních testů. 

Během svého provádění by měl jakýkoliv test vracet dvě hodnoty a to ve stylu true, false 

(1 nebo 0) v závislosti na ověřovaných podmínkách. Tyto podmínky by především měly 

kontrolovat, zda se od posledně prováděného testu funkčnost programu změnila či nikoliv. 

Hlavním cílem testera má být tedy především snaha projít všechny možné situace, které 

by mohly v průběhu užívání softwaru nastat. Tyto situace jsou povětšinou popsány v přiložené 

dokumentaci v případech užití (tzv. Use case). Nikdy však nelze zkontrolovat úplně všechny 

stavy, do kterých se daná aplikace může dostat.  
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5 Popis testovacích nástrojů 

5.1 WatiN 

5.1.1 O frameworku 

Za účelem testování naší aplikace bylo vybráno prostředí testovacího frameworku WatiN [3]. 

WatiN je v současné době velmi používaným nástrojem pro psaní sérií automatizovaných 

testů, aplikovaných na webové aplikace skrze dva podporované typy prohlížečů (Internet 

Explorer nebo Mozilla Firefox). Tento framework obsahuje knihovny, napsané 

v programovacím jazyce C#, platformy .Net. 

5.1.2 Hlavní funkce frameworku 

Hlavním úkolem WatiNu je komunikace s DOMem prohlížeče, skrze který získává nebo naopak 

nastavuje hodnoty jednotlivých elementů, vyskytujících se ve webových formulářích nebo 

na nich také může vyvolávat nejrůznější série události. WatiN dále umožňuje vykonávat 

v prohlížeči uživatelem zadefinovaný javascriptový kód, který s těmito prvky dle potřeby 

manipuluje. 

WatiN si jednotlivé elementy z DOMu mapuje na své vlastní třídy, se kterými lze 

následně pracovat přímo v kódu, viz Tabulka 5.1. 

 

HTML prvek WatiN třída WatiN kolekce Příklad 

<a /> Link LinkCollection Ie.Link(linkId) 

<button /> Button ButtonCollection Ie.Button(buttonId) 

<div /> Div DivCollection Ie.Div(divId) 

<input type=text/> TextField TextFieldCollection Ie.TextField(textId) 

<table /> Table TableCollection Ie.Table(tableId) 

Tabulka 5.1: Tabulka mapování HTML elementů na jejich objektovou reprezentaci 

v jazyce C# 

Jednotlivé prvky lze z DOMu vyhledávat na základě mnoha podmínek, mezi nejčastější patří 

vyhledání podle hodnoty id, class, name atributů, dále potom podle obsaženého textu nebo 

podle názvu tagu. WatiN také umožňuje vracet kolekce elementů, jež obsahují společné 

hodnoty, na základě kterých byly vyhledány. 

Základní knihovna frameworku se nazývá WatiN.Core.dll, na kterou je také v projektu 

potřeba přidat referenci. Protože instance Internet Exploreru není vláknově bezpečná je potřeba 

v konfiguračním souboru pro běhové prostředí našich testů nastavit, aby před tím, než dojde 

ke komunikaci s instancí Internet Exploreru, vytvořilo CLR tzv.Apartment [4], do kterého by 

mohlo vstupovat pouze jedno jediné vlákno, jež by komunikovalo s Internet Explorerem. 

Tohoto lze dosáhnout, pokud nastavíme atribut [STAThread] nad metodou main() našeho testu. 
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Pro Firefox se toto nastavení netýká, zde je pouze nutné nainstalovat doplněk s názvem 

JSSh [5], který je potřeba spustit spolu s instancí prohlížeče. 

5.1.3 Ukázka použití frameworku 

Jako ukázka komunikace s prohlížečem nám dobře poslouží níže uvedený kód, kde je nejprve 

potřeba vytvořit instanci Internet Exploreru, tím, že se WatiN snaží připojit k instanci prohlížeče 

se stránkou načtenou na adrese http://www.google.com. Dále už se komunikuje přímo 

prohlížečem, kde se v další části vyhledává v DOMu element typu <input type=text/>, 

mapovaný na třídu TextField, podle jména svého tagu, tzn. s názvem “q”, viz Tabulka 5.1. 

Po nalezení prvku se nastavuje hodnota tohoto pole na hodnotu “WatiN“. Nakonec se kliká 

na tlačítko, hledané podle zobrazovaného textu “Google Search“. V poslední části kódu 

uzavíráme komunikaci s prohlížečem přes metodu Close(). V kódu je také patrný nastavený 

atribut [STAThread] nad hlavní metodou. 

 

[STAThread] 

static void Main(string[] args) 

{ 

 // Open a new Internet Explorer window and 

 // goto the google website. 

 IE ie = new IE("http://www.google.com"); 

 

 // Find the search text field and type Watin in it. 

 ie.TextField(Find.ByName("q")).TypeText("WatiN"); 

 

 // Click the Google search button. 

 ie.Button(Find.ByValue("Google Search")).Click(); 

 

 // Uncomment the following line if you want to close 

 // Internet Explorer and the console window immediately. 

 ie.Close(); 

}  
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5.2 MbUnit 

5.2.1 O frameworku 

MbUnit [6] je další z řady testovacích frameworků pro psaní automatizovaných testů 

na platformě .Net. V současné době existuje tato knihovna ve své 3.tí verzi. Tento framework 

slouží jako základ pro testovací platformu Gallio, která poskytuje pestrou nabídku vzájemně 

spolupracujících testovacích nástrojů, viz kapitola 5.3 Gallio. 

5.2.2 Hlavní funkce frameworku 

Hlavním účelem frameworku MbUnit je poskytování rozšiřujících knihoven tříd, potřebných 

k běhu našich testů. Mezi důležité objekty, poskytované frameworkem patří třída Assert, jež 

nám umožňuje ověřit, zda došlo k očekávanému chování objektu, který byl podroben testování. 

Tato třída má řadu metod, například pomocí statické, generické metody AreEqual<T>(T 

actualValue, T expectedValue) lze ověřit, zda je aktuální hodnota rovna hodnotě očekávané, 

dále pomocí metody IsTrue(bool actualValue) kontrolujeme, zda je některý z aktuálních výrazů, 

obsažených v metodě pravdivý, či nikoliv. Další seznam metod, kterých tato třída obsahuje 

v nepřetíženém stavu přibližně okolo čtyřiceti lze nalézt v kompletní dokumentaci 

k frameworku [7]. 

Pokud dojde k tomu, že by některá z podmínek nebyla splněna, je tato skutečnost 

promítnuta do celkového logu o průběhu testu a celý test, kde k tomuto neúspěšnému assertu 

došlo je označen jako neplatný. Jestliže by probíhalo několik testů za sebou, pak se toto 

nezdařené ověření podmínky nepromítne do výsledku ostatních testů. Mezi další důležité 

prvky, poskytnuté tímto frameworkem patří metoda TearDown(), která je volána vždy na konci 

každého z testů. V našich testech tato metoda obsahovala kód pro úspěšné odhlášení z aplikace. 

Vedle této metody existuje i metoda SetUp(), která je volána před každým testem nebo také 

jednou pro celou sérii testů, stejnou možnost nabízí i již výše popsaná metoda TearDown(). 

Všechny výše popsané třídy a metody jsou obsaženy v namespace MbUnit.Framework, 

knihovny MbUnit.dll. 

5.2.3 Ukázka použití frameworku 

Jak již bylo uvedeno v podkapitole 5.2.2 je MbUnit rozšiřující knihovnou pro psaní 

automatizovaných testů. V našich testech využíváme kombinaci knihoven WatiN a MbUnit, 

proto v následující ukázce naváži na ukázku z podkapitoly 5.1.3, kterou rozšířím o některé 

přidané elementy frameworku MbUnit. V prvním případě metoda IsTrue testuje, zda, hodnota 

textového pole je rovna očekávané hodnotě, ve druhém případě se testuje shodnost obou hodnot, 

tzn. jako první argument je do metody AreEqual vložen objekt stringu textového pole a druhý 

argument tvoří string očekávané hodnoty. V obou situacích se obě vložené hodnoty shodují, 

a proto je test vyhodnocen jako úspěšný. 
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[STAThread] 
static void Main(string[] args) 

{ 

// Open a new Internet Explorer window and 

 // goto the google website. 

 IE ie = new IE("http://www.google.com"); 

 

 // Find the search text field and type Watin in it. 

 ie.TextField(Find.ByName("q")).TypeText("WatiN"); 

 

 // Click the Google search button. 

 ie.Button(Find.ByValue("Google Search")).Click(); 

 

 Assert.Istrue(ie.TextField(Find.ByName("q")).Text == "WatiN"); 

Assert.AreEqual<String>(ie.TextField(Find.ByName("q")).Text, 

"WatiN"); 

 

 // Uncomment the following line if you want to close 

 // Internet Explorer and the console window immediately. 

 ie.Close(); 

} 

 

5.3 Gallio 

5.3.1 O frameworku 

Gallio [8] je otevřený, neutrální a rozšířitelný systém, který poskytuje bohatou nabídku 

vzájemně spolupracujících testovacích nástrojů pro provádění různých druhů testování (Unit 

testy, integrační testy, výkonové testy, atd.). V současné době Gallio spolupracuje s knihovnami 

MbUnit ve verzích 2 a 3, dále potom s frameworky MbUnitCpp, MSTest, NBehave, NUnit, 

xUnit.Net, csUnit, a RSpec. Gálio také poskytuje integraci svých nástrojů do vývojových 

prostředí AutoCAD, Visual Studio aj.. 

5.3.2 Ukázka použití frameworku 

Testy napsané za pomocí knihoven MbUnit a v případě našeho firemního testování ještě 

knihoven WatiN lze následně spustit v prostředí Visual Studia nebo Icarus.  
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Po spuštění testů (v našem případě ve Visual Studiu 2010) lze jejich průběh dále sledovat přímo 

v odpovídajícím okně, viz Obrázek 5.1. 

Obrázek 5.1: Ukázka průběhu testů 

Pokud jsou všechny testy úspěšně splněny, je u patřičného testu zobrazena zelená ikona 

s nápisem Passed, viz Obrázek 5.2. 

Obrázek 5.2: Ukázka úspěšného provedení všech testů  
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U každého z testů lze následně zobrazit podrobný report o jeho průběhu, vytvořený v nástroji 

Gallio, viz Obrázek 5.3. 

Obrázek 5.3: Report o průběhu vykonávání jednoho z právě skončených testů 

5.3.3 Spolupráce nástroje Gallio s ostatními frameworky 

Následující obrázek zobrazuje strukturu spolupráce jednotlivých frameworků, kde testovací 

nástroje frameworku Gallio spolupracují s integrovanými knihovnami MbUnit a externími 

knihovnami frameworku WatiN, pomocí nichž jsou napsány naše testy, viz Obrázek 5.4. 

  

MbUnit 

WatiN 

Gallio 

Gallio.dll + Mbunit.dll 

Watin.Core.dll 

Obrázek 5.4: Struktura spolupráce jednotlivých frameworků 
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6 Seznam úkolů v průběhu odborné praxe 

6.1 Psaní automatizovaných testů pro projekt CSP 

Jedním z mých hlavních úkolů, kterému jsem se věnoval v průběhu celé praxe bylo psaní 

automatizovaných testů pro projekt s názvem CSP. Tyto testy byly psány v jazyce C# v  již výše 

zmíněných frameworcích. V průběhu implementace jsem řešil celou řadu problémů, za největší 

bych označil, že naše aplikace obsahovala z velké části ajaxové Web Part skripty, generované 

Microsoft Office SharePoint Serverem, což často způsobovalo převážně problém s rozpoznáním 

návratu z volání prohlížeče. Jeho řešení je objasněno v následující kapitole. Mezi další problém 

patřilo označování HTML elementů na základě serverem náhodně vygenerovaného id, které se 

velmi často měnilo, když jsem se poté na tyto elementy snažil odkazovat v  testu, napsaném 

před delší dobou, tento test velice často padal, protože již server tyto id přegeneroval za nové. 

Mým úkolem tedy bylo u elementů, kde to bylo potřeba přiřadit statický class atribut. Velmi 

často jsem také při psaní testů nastudovával nejrůznější dokumentaci. 

6.2 Zprovoznění a správa testovacího serveru 

Protože se před mým příchodem testováním naší aplikace zabýval jen tým testerů z Indie, který 

navíc zajišťoval pouze vizuální akceptační testování, bylo do té doby dostatečné, že celá 

aplikace i s databází běžela na společném serveru, umístěném ve Finsku. Bohužel odezva 

serveru, vzhledem k tomu, že hostoval více jiných souběžně běžících aplikací přestala v případě 

naprogramovaných systémových testů stačit. Testy mnohokrát padaly na timeouty, které se 

často pohybovaly i v řádu desítek sekund. Bylo tedy rozhodnuto o instalaci nového, lokálního 

serveru v místě naší pobočky, která byla svěřena mé osobě. 

6.3 Změna způsobu autentizace projektu CSP 

Dalším z úkolů, který mne byl svěřen byla změna způsobu přihlašování do projektu CSP. 

Aplikace nativně funguje na základě NTLM autentizace pomocí účtů z Active Directory 

(dále AD) [9]. To znamená, že pokud se chceme přihlásit, prohlížeč k autentizaci automaticky 

použije buď přihlašovací údaje z účtu, pod kterým jsme v systému zalogovaní, nebo lze pomocí 

dialogového okna zadat ručně jiné údaje z již existujícího účtu v AD. S tímto dialogovým 

oknem bohužel framework WatiN neuměl spolupracovat. Bylo tedy potřeba nastudovat 

potřebnou dokumentaci a vymyslet způsob jak tento typ přihlašování změnit na přihlašování 

pomocí klasických formulářů, kde by se pro logování používaly předpřipravené role a účty 

z databáze.  
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7 Zvolený postup řešení zadaných úkolů 

7.1 Postup řešení psaní automatizovaných testů pro projekt CSP 

Pro řešení tohoto úkolu byly použity knihovny frameworků WatiN, Gallio a MbUnit [3] [6] [8]. 

Po celou dobu psaní testů jsem se řídil dokumentací, umístěnou na příslušném webovém 

serveru. Vždy jsem od kolegy obdržel seznam případů užití, které bylo potřeba v daném 

časovém období pokrýt automatizovanými testy. 

Během doby mé praxe byla implementována celá řada zajímavých testů, dva z nich jsou 

popsány v následujících dvou podkapitolách. 

7.1.1 Test objednávání certifikace zvolené aplikace 

Tento test má za úkol otestovat, zda se aplikace chová korektně při objednávání tiketu, který 

obsahuje požadavek na ocertifikování aplikace. Tato certifikace je důležitá v případech, kdy je 

potřeba nějakou aplikaci nasadit do firemního prostředí, aniž by mohla ovlivňovat funkčnost 

ostatních programů. 

Nejprve je tedy potřeba získat instanci browseru. To máme zajištěno tak, že třída, ve které 

implementujeme jednotlivé metody, kde každá metoda, označená atributem [Test] představuje 

jeden test case, dědí z třídy BrowserTestFicture. Tato třída spolupracuje přes zavolání property 

Browser s třídou BrowserContext, která se stará o vrácení instance prohlížeče podle toho, jaký 

atribut typu [Browser] byl nad naší testovací metodou nastaven, viz následující ukázka testovací 

metody. 

 

class UC002_CertifyApplicationPackaging : BrowserTestFixture 

{ 

 CSP_Functions _cspf; 

 

 [STAThread] 

 [Test] 

 [Browser(BrowserType.FireFox)] 

 [Browser(BrowserType.IE7)] 

 public void UC002_CertifyApplicationPackaging_BasicPath() 

 { 

  _cspf = new CSP_Functions(Browser); 

 ... 

... Zbývající kód 

 } 

}  
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Následuje ukázka implementace metody CreateBrowser(), třídy BrowserContext, ve které se 

testuje typ browseru, jež byl při spuštění testu nastaven do objektu browserConfiguration. 

Pokud byl vybrán prohlížeč typu Internet Explorer, vytvoří se nový objekt typu 

BrowserVersion, kterému jako parametr konstruktoru předáme seznam všech aktuálně běžících 

procesů Internet Exploreru v operačním systému. Tento objekt nám následně po zavolání 

metody geIE7() nebo getIE8() vrátí objekt prohlížeče. Pro úplnost je potřeba dodat, že metoda 

se snaží připojit k procesu prohlížeče na základě url.  

V našem případě je tedy potřeba před testem spustit prohlížeč a v adresním řádku zadat 

adresu: http://dev.csp.tieto.com:1080/. Pokud požadujeme vrátit instanci prohlížeče 

FireFox, testujeme, zda se chceme do aplikace přihlašovat na základě Forms autentizace nebo 

přes NTML. To, jaký typ požadujeme se čte přes statickou třídu AppSettings z app.config 

souboru naší testovací aplikace. Po zvolení typu autentizace se již snažíme připojit k běžícímu 

procesu prohlížeče. 

 

public virtual Browser CreateBrowser() 

{ 

switch (browserConfiguration.BrowserType) 

 { 

  case BrowserType.IE7: 

   

IE ie7; 

   brVer = new BrowserVersion(IE.InternetExplorers()); 

   ie7 = brVer.getIE7(); 

   return ie7; 

 

  case BrowserType.IE8: 

   

IE ie8; 

   brVer = new BrowserVersion(IE.InternetExplorers()); 

   ie8 = brVer.getIE8(); 

   return ie8; 

 

  case BrowserType.FireFox: 

   

FireFox fireFox; 

 

if(bool.Parse(System.Configuration.ConfigurationManager 

.AppSettings["WinFormAuth"])) 

fireFox = Browser.AttachTo<FireFox>(Find.ByUrl(new 

System.Text.RegularExpressions.Regex(@"^(" + testEnv 

+"(/)?_layouts/login.aspx).*"))); 

   else 

fireFox = Browser.AttachTo<FireFox>(Find.ByUrl(new 

System.Text.RegularExpressions.Regex(@"^(" + testEnv 

+"(/)?Pages/Redirect.aspx).*"))); 

   return fireFox; 

 

  default: 

   throw new ArgumentOutOfRangeException(); 

 } 

}  

http://dev.csp.tieto.com:1080/
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Po získání instance prohlížeče test dále pokračuje v přihlášení do aplikace přes metodu Login. 

 

class UC002_CertifyApplicationPackaging : BrowserTestFixture 

{ 

 CSP_Functions _cspf; 

 

 [STAThread] 

 [Test] 

 [Browser(BrowserType.FireFox)] 

 [Browser(BrowserType.IE7)] 

 public void UC002_CertifyApplicationPackaging_BasicPath() 

 { 

  _cspf = new CSP_Functions(Browser); 

  _cspf.User = "te-cspadm"; 

  _cspf.Login(); 

 ... 

... Zbývající kód 

} 

} 

 

Poté, kdy dojde k načtení úvodní stránky naší aplikace se již pomocí statické, generické metody 

Page<T>, které jako generiku předáme název třídy, dědící z třídy Page, proklikáváme 

po jednotlivých HTML elementech. 

V našem případě jsme jako generiku použili třídu CSP_CertificationOrderPage, jejíž 

instanci následně tato metoda vrátí. V příkladu je vidno, že metoda Page vrací objekt 

CSP_CertificationOrderPage, na kterém se následně volá property YourPhoneNumberTextBox, 

jež nastavuje hodnotu telefonního čísla příjemce. 

 

class UC002_CertifyApplicationPackaging : BrowserTestFixture 

{ 

 CSP_Functions _cspf; 

 

 [STAThread] 

 [Test] 

 [Browser(BrowserType.FireFox)] 

 [Browser(BrowserType.IE7)] 

 public void UC002_CertifyApplicationPackaging_BasicPath() 

 { 

... 

... Předcházející kód 

Browser.Page<CSP_CertificationOrderPage>() 

.YourPhoneNumberTextBox = "603603603"; 

   

CSP_Functions.WaitForAsyncPostbackComplete(Browser); 

 ... 

... Zbývající kód 

} 

}  
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Ukázka implementace property YourPhoneNumberTextBox, náležící třídě CSP_Certification 

OrderPage, která za pomocí rozšiřujících metod knihovny LINQ [10] hledá patřičný element. 

 

public String YourPhoneNumberTextBox 

{ 

 set 

 { 

Document.Divs.Filter(Find.ByClass("textInputContainer")) 

.Where(input =>  

{ 

if (input.Div(Find.ByClass("left")).Spans[0] 

.InnerHtml == "Your phone number") 

   { 

    return true; 

   } 

   else 

   { 

    return false; 

   }}).ToList()[0].Div(Find.ByClass("right")) 

.TextFields[0].Value = value; 

} 

get 

 { 

return Document.Divs.Filter(Find.ByClass("textInputContainer")) 

.Where(input => 

  { 

if (input.Div(Find.ByClass("left")).Spans[0] 

.InnerHtml == "Your phone number") 

   { 

    return true; 

   } 

   else 

   { 

    return false; 

  

 }}).ToList()[0].Div(Find.ByClass("right")).TextFields[0].Value; 

 } 

} 

 

V určitých případech dochází po kliknutí na HTML element k javascriptovému asynchronnímu 

volání. Běžící vlákno testu v tomto případě musí počkat, až dojde k návratu z tohoto volání 

v prohlížeči. Toto je ošetřeno voláním metody WaitForAsyncPostbackComplete, které je 

předána instance browseru. Tato metoda se následně pomocí javascriptového příkazu, který 

pravidelně vysílá prohlížeči doptává, zda již došlo k ukončení tohoto volání. 

 

class UC002_CertifyApplicationPackaging : BrowserTestFixture 

{ 

... 

... Předcházející kód 

CSP_Functions.WaitForAsyncPostbackComplete(Browser); 

... 

... Zbývající kód 

}  
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Pomocí ověřovacích metod objektu Assert test ověřuje, zda jsou veškeré položky formuláře 

vyplněny. Pokud všechny metody vrátí hodnotu true, je test vyhodnocen jako splněný. 

 

class UC002_CertifyApplicationPackaging : BrowserTestFixture 

{ 

... 

... Předcházející kód 

Assert.IsTrue(Browser.Div(Find.ByClass("title")).Spans[0] 

.InnerHtml.Trim() == "Contact information"); 

Assert.IsTrue(Browser.Page<CSP_CertificationOrderPage>() 

.YourPhoneNumberTextBox == "608966999"); 

Assert.IsTrue(Browser.Page<CSP_CertificationOrderPage>() 

.TesterFirstNameTextBox == "Peter"); 

Assert.IsTrue(Browser.Page<CSP_CertificationOrderPage>() 

.TesterLastNameTextBox == "North"); 

Assert.IsTrue(Browser.Page<CSP_CertificationOrderPage>() 

.TesterEmailTextBox == "peternorth@tieto.com"); 

Assert.IsTrue(Browser.Page<CSP_CertificationOrderPage>() 

.TesterPhoneTextBox == "608966999"); 

... 

... Zbývající kód 

} 

 

7.1.2 Test správného zobrazení obsahu z databáze 

Tato implementace testu má za úkol otestovat, zda dochází ke správnému zobrazení obsahu 

z databáze při načítání formuláře. Implementace testu, včetně přihlášení do aplikace a získání 

instance prohlížeče je totožná s předešlou ukázkou. Je zde navíc přidán blok kódu, který 

vykonává přístup do databáze. Samotný test probíhá způsobem porovnání vráceného obsahu 

z databáze s obsahem, zobrazeným na stránce. 

 

[STAThread] 

[Test] 

[MultipleAsserts] 

[Browser(BrowserType.FireFox)] 

public void 

UC014_RequestSupport_ProvideAdditionalInfo_MandatoryFieldsCheck() 

{ 

... 

... Předcházející kód 

 SqlConnection con; 

con = (new DatabaseExtension.DatabaseConnection()).connection(); 

 

using (SqlCommand com = new SqlCommand("dbo.test_GetAllProblem 

CategoriesByParent", con)) 

 { 

  com.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure; 

 

com.Parameters.Add(new SqlParameter("@OrganizationID", 

System.Data.SqlDbType.Int) { Value = _cspf.SiteID, Direction  

= System.Data.ParameterDirection.Input }); 

 

com.Parameters.Add(new SqlParameter("@ParentCategoryID", 

System.Data.SqlDbType.Int) { Value = DBNull.Value, Direction  
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= System.Data.ParameterDirection.Input, IsNullable = true }); 

 

  con.Open(); 

 

db_problemTypeCollection = new List<String>(supportPage 

.GetProblemCategoriesFromDB(com.ExecuteReader()).Keys); 

 

  con.Close(); 

 } 

... 

... Zbývající kód 

} 

 

Po vrácení výsledku dotazu je tento výsledek porovnáván se zobrazenými HTML elementy 

na stránce, kde jsou do kolekce client_problemTypeColection vloženy názvy elementů 

zaškrtávacích polí ve formuláři, specifikujících typ problému a porovnávány s naplněnou 

kolekcí názvů, vrácených z databáze. 

 

[STAThread] 

[Test] 

[MultipleAsserts] 

[Browser(BrowserType.FireFox)] 

public void 

UC014_RequestSupport_ProvideAdditionalInfo_MandatoryFieldsCheck() 

{ 

... 

... Předcházející kód 

client_problemTypeColection = new List<String>(supportPage 

.ProblemTypeCollection().Keys); 

 

Assert.IsTrue(client_problemTypeColection. 

SequenceEqual(db_problemTypeCollection)); 

... 

... Zbývající kód 

} 

 

7.2 Postup zprovoznění a správy testovacího serveru 

V průběhu bakalářské praxe bylo rozhodnuto o přemístění serveru aplikace CSP z Finska 

na lokální server, umístěný na oddělení společnosti Tieto. Úkol na zprovoznění byl zadán mé 

osobě. Jako první došlo k hardwarovému posílení velikosti paměti RAM na 8GB velikost. Poté 

jsem instaloval na hostující server operační systém Windows Server 2008. Na tomto systému 

bylo potřeba zprovoznit trojici předpřipravených obrazů virtuálních serverů. Na prvním běžela 

instance databázového serveru, druhý obsahoval již předkonfigurovanou instanci MOSS serveru 

2007 [11] a třetí obraz obsahoval standardní operační systém Windows XP, který slouží jako 

hostující server pro projektovou dokumentaci. U všech těchto běžících systémů bylo potřeba 

nastavit autentizaci při přihlašování ostatních členů týmu a zajistit přidělení statické ip adresy.  
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7.3 Postup změny způsobu autentizace projektu CSP 

Jak již bylo uvedeno v podkapitole 5.3, bylo potřeba z testovacích důvodů změnit typ 

přihlašování do aplikace. Mnoho implementovaných testů využívá při svém běhu přihlašování 

pod různými uživatelskými účty s různými právy. Z těchto důvodů by nebylo potřeba měnit typ 

stávající NTLM autentizace, kde se přihlašovací údaje pro různé účty zadávaly 

do vyskakovacího okna prohlížeče, avšak framework WatiN neumí s těmito okny 

spolupracovat. Byla tedy naimplementována možnost přihlašování pomocí klasických 

formulářů, tzv. forms autentizace, kde došlo k modifikaci konfiguračního souboru aplikace, 

tzv. web.config a k instalaci potřebné databáze s uživatelskými účty.  
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8 Závěr 

8.1 Teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané v průběhu 

studia uplatněné studentem v průběhu odborné praxe 

V průběhu mé praxe jsem měl možnost uplatňovat znalosti, nabyté při studiu na vysoké škole. 

Mezi dovednosti, které jsem používal nejčastěji bych vyzdvihl především ty, které se týkaly 

programování v jazyce C# a databází. Mezi užitečné dovednosti, které mne pomohly se rychleji 

zorientovat ve firemním prostředí bych označil také základy administrace doménových účtů, 

jež jsem nabyl v předmětu Správa windows systémů. 

8.2 Znalosti či dovednosti scházející studentovi v průběhu odborné 

praxe 

Mezi znalosti, které jsem musel dostudovat bych určitě zařadil neznalost frameworku WatiN, 

jež jsem následně musel nastudovat z dokumentace, umístěné na webu. Dále jsem také do této 

doby neznal vývoj softwaru v týmu. Tato praxe mne velmi pomohla v budoucí adaptaci 

ve firemním prostředí. 

8.3 Dosažené výsledky a jejich celkové zhodnocení 

Absolvování praxe u společnosti Tieto určitě rozšířila mé technické znalosti v oblasti vývoje 

a testování aplikací. Naučila mne také lepší organizaci práce v rámci firemních a školních 

projektů. Poznal jsem rovněž nejnovější technologie společnosti Microsoft. Testy, které jsem 

v průběhu praxe naimplementoval, budou využívány při regresním testování aplikace během 

pravidelných nočních sestavení.  
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