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Anotace 

Diplomová práce se zabývá problematikou automatizace testování geografických 

informačních systému s využitím existujících komerčních a nekomerčních nástrojů. 

Z komerčních řešení jsou v práci využity nástroje SmartBear TestComplete a HP Unified 

Functional Testing. Nástroje nekomerční zastupují SmartBear SoapUI a Selenium. 

Úvodní část práce je věnována obecné teorii testování softwaru a jednotlivým 

testovacím nástrojům. Následující část práce se věnuje testovanému systému vybraným 

testovaným funkcím. Ve finální části jsou pak vybrané testovací scénáře automatizovány. 

 

Klíčová slova: testování softwaru, automatizované testování, TestComplete, UFT, Selenium, 

SoapUI 
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Summary 

The thesis deals with automated testing of a geographic information system using 

existing commercial and non-commercial testing tools. SmartBear TestComplete and HP 

Unified Functional Testing were used as a commercial solution and SoapUI and Selenium 

represent a non-commercial solution. 

The first part of the thesis is devoted to general theory of software testing and various 

test tools. The following part deals with the tested informatik system and with the selected 

functions which are supposed to be tested. In the final part, the selected test cases are being 

automated using the chosen test tools. 

 

Keywords: software testing, test automation, TestComplete, UFT, Selenium, SoapUI 
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Úvod 

Testování softwaru se řadí mezi nejdůležitější činnosti spojené s vývojem jednotlivých 

aplikací i celých informačních systémů. Bez testování nelze zjistit, zda je vyvíjený systém 

dostatečně v souladu s přáním zadavatele práce. Pokud při vývoji systému nedochází k jeho 

testování, je téměř jisté, že se v systému objeví chyby, jejichž vážnost je zpravidla tím vyšší, 

čím dříve chyba při vývoji vznikla. Hlavním důvodem proč testovat je odhalování chyb co 

nejdříve je to možné, protože s postupujícím časem dochází k nárůstu nákladů potřebných 

k opravě nalezených chyb. 

V posledních dekádách dochází k postupnému rozmachu automatizovaného testování, 

ke kterému není potřeba lidskou pracovní sílu. Automatizované testování urychluje práci 

a snižuje náklady, pokud je zaměřeno na vhodně vybrané funkce systému. 

Tato práce se zabývá praktickým ověřením možností automatizovaného testování 

geografických informačních systémů pomocí existujících softwarových nástrojů, které se 

používají k testování běžných aplikací. Geografické informační systémy s sebou nesou jistá 

specifika, se kterými výrobci zmíněných testovacích nástrojů nepočítají. Za zmínku stojí 

především práce s mapovými poli nebo ověřování korektního zobrazeni objektů v mapě. 

A právě u některých z těchto specifik by měla být v rámci této práce ověřena možnost jejich 

automatického testování.    

Testovaným systémem se stal GIS vyvinutý pro potřeby správy telekomunikačních sítí 

finských telekomunikačních společností. Systém je postaven na několika aplikacích 

desktopového i webového charakteru a zahrnuje i webové služby zajišťující interoperabilitu 

s jinými informačními systémy. Pro každou aplikaci systému bude vybráno několik 

základních funkcí, které budou v rámci této práce zautomatizovány. 

Obecné poznatky získané v této práci lze využít při řešení automatizace jak 

v geografických informačních systémech, tak i v systémech postrádajících geografickou 

složku. Konkrétní poznatky o možnosti automatizace zvoleného systému budou využity 

v praxi při dalším rozhodování o směru, jímž se bude testování tohoto systému ubírat. 



Jan Lojek: Automatizované testování vybraných funkcí geografického informačního systému 

2014  2 

1 Testování softwaru 

Testování softwaru představuje snahu o získání co nejvíce informací o kvalitě 

testovaného softwaru. Tyto informace jsou dále poskytovány všem zainteresovaným osobám, 

které představují např. zákazníci nebo vedení konkrétního projektu. Na základě těchto 

informací lze provádět další rozhodnutí o budoucnosti vývoje konkrétního softwaru.[3] 

Cílem provádění testů je tedy nalezení chyb v softwaru za účelem jejich odstranění 

a budoucímu předcházení podobným chybám. Chyby v softwaru jsou často mylně chápaný 

jako chyba v samotném kódu. Ve skutečnosti je však většina chyb v softwaru způsobená již 

samotnou specifikací.[3] 

Hned v úvodu této kapitoly věnované obecné problematice testování softwaru, je třeba 

říci, že žádný software není možné otestovat kompletně. Nikdy nelze říct, že byla 

prozkoumána každá kombinace funkcí, které program nabízí. Důvodů je několik a Ron Patton 

je v knize Testování softwaru vyjmenovává následovně: 

 Počet možných vstupů softwaru je příliš velký 

 Počet možných výstupů softwaru je příliš velký 

 Počet možných cest, které vedou skrze software je příliš, je příliš velký 

 Specifikace softwaru je subjektivní 

Pokud vynásobíme všechny příliš velké počty možností, dostaneme se k celkové 

množině testovacích podmínek, které nelze testovat všechny v rozumném čase.[3] 

Jediným možným řešením tohoto problému je zúžení množiny testovacích podmínek na 

zvládnutelné množství. Tímto samozřejmě dochází k zvyšování rizika, že některá z chyb 

nebude odhalena. Cílem tedy je vybrat podmínky takovým způsobem, aby bylo toto riziko 

minimalizováno.[3] 

1.1 Historie testováni softwaru 

Dave Gelperin a William C. Hetzel v roce 1988 ve své knize The Growth of Software 

Testing klasifikovali jednotlivé fáze a cíle testování softwaru. 
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Počátky softwarového testování se datují do 50. let 20. století. V tomto období bylo 

testování zaměřeno na ladění vytvořených programů (tzv. debugging). O samostatném 

testování nezávislém na vývoji aplikací nelze hovořit, protože ladění kódu je nedílnou 

součástí vývoje.[1] 

V 60. a 70. letech testování spočívalo v demonstraci, že aplikace fungují, tak jak je 

vyžadováno.[1] 

 Na konci 70. let se demonstrační přístup proměnil v přístup destrukční, jehož cílem je 

způsobit selhání celé aplikace nebo její části. Díky této snaze testerů byly v aplikaci 

objevovány díry a mezery. V roce 1979 byla vydána první kniha, která byla zaměřena čistě na 

testování softwaru – The Art of Software Testing. Jejím autorem byl Glenford J. Myers.  

Mimo jiné v knize popisuje potřebu oddělit verifikaci od vývoje.[1] 

V 80. letech na destrukční testování navazuje evaluační zaměření testů s cílem 

poskytnout informace o kvalitě v rámci životního cyklu softwaru.[1] 

Od 90. let převládá testování označované jako prevenční. Cílem testů je dokázat, že 

vyvíjený software odpovídá specifikaci, objevit chyby a zabránit vzniku dalších chyb.[1] 

Tab. 1 Historie testování 

Období Orientace 

Do r. 1956 Ladění 

1957–1978 Demonstrace 

1979–1982 Destrukce 

1983–1987 Evaluace 

1988–2000 Prevence 

1.2 Základní dělení testování 

Testování softwaru se dělí na dva základní druhy na dvou rozdílných přístupech 

k testování. 
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1.2.1 Testování černé skříňky 

Testování černé skříňky (z angl. black box testing) je forma testování, která se nijak 

nezajímá o vnitřní principy fungování systému. Jedná se o testování založené na specifikaci 

softwaru a na vstupech a výstupech systému.[2] 

Tester zpravidla nemá přístup k zdrojovému kódu softwaru nebo jeho části a nezná 

vnitřní strukturu. Díky tomu systém testuje jako by byl koncovým uživatelem systému. 

V principu je tudíž testováno, co systém dělá a neřeší se, jakým způsobem to systém dělá.[2] 

1.2.2 Testování bílé skříňky 

Testování bílé skříňky (z angl. white box testing) je naopak forma testování, u které 

jsou sledovány i vnitřní principy fungování systému a jeho struktura.[2] 

Tester při verifikaci systému nebo jeho části má přístup ke zdrojovému kódu aplikace 

a je od něj vyžadována znalost vnitřního fungování systému. S pomocí těchto znalostí může 

tester odhadnout, kde by mohlo být slabé místo softwaru.[2] 

Testování bílé skříňky nese jisté riziko. Člověk, který dobře zná vnitřní strukturu 

systému, může nevědomky vytvořit testovací scénáře přímo na míru systému. To sebou nese 

následky v podobě přehlédnutí nedostatků softwaru, které by byly odhaleny metodou 

testování černé skříňky. [5] 

1.3 Druhy testů 

Kromě základního dělení testování z předchozích podkapitol, lze testy dále dělit. 

1.3.1 Funkční testy 

Funkce systému je představována jako něco, co systém dělá. To, co by měl systém dělat 

je zpravidla popsáno ve specifikaci požadavků, funkční specifikaci nebo v případech užití 

vyvíjeného systému. Kromě specifikovaných funkcí mohou existovat i takové funkce, které 

jsou zákazníkem očekávány, nicméně nejsou v žádné dokumentaci popsány. Funkční testy 

jsou založeny na výše zmíněných dokumentovaných i nedokumentovaných funkcích. 

Testování nezdokumentovaných funkcí vyžaduje od testera pokročilou znalost systému.[2] 
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Funkční testování lze provádět na základě dvou různých perspektiv: 

 Testování na základě požadavků – vychází se ze specifikace požadavků, podle 

níž jsou sestavovány jednotlivé testy; součástí by měla být i prioritizace testů 

podle důležitosti požadavků 

 Testování na základě byznys procesu – vychází se ze znalostí byznys procesů, 

které popisují scénáře každodenního využití systému ze strany zákazníka 

1.3.2 Nefunkční testy 

Nefunkční testy se zabývají kvalitativními charakteristikami vyvíjeného systému nebo 

jeho části. Zajímá nás, jak dobře případně jak rychle je něco provedeno.[5] 

1.4 Automatizované testování softwaru 

Automatizovaným testování softwaru (angl. test automation) se rozumí použití 

speciálního softwaru, který zajišťuje spouštění připravených testů a zároveň vyhodnocuje, zda 

získané výsledky odpovídají výsledkům očekávaným.[5] 

Automatizace je vhodná především pro některé opakující se, ale potřebné testy, které 

jsou před zavedením automatizace prováděny v rámci manuálního testovaní. Případně je 

automatizace využíváno pro úkoly, které by byly obtížně proveditelné manuálně. Příkladem 

může být kontrola korektního zobrazování velkého množství datových záznamů přímo 

v aplikaci.[8]x 

Základní proces automatizace lze popsat pomocí 3 kroků: 

 Nalezení objektu – testovací nástroj dokáže objekt v aplikaci rozeznat od 

ostatních objektů 

 Identifikace objektu – testovací nástroj uloží ty vlastnosti objektu, pomocí nichž 

dokáže objekt spolehlivě rozpoznat i během následujících spuštění testu, např. 

titulek okna nebo popisek tlačítka 

 Operace – testovací nástroj provede nad identifikovaným objektem potřebnou 

operaci, aby splnil krok testu, např. kliknutí na tlačítko, vepsání textu do 

textového pole apod. 
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Výše zmíněné kroky se opakují, dokud není provedena celá posloupnost testovacích 

kroků daného scénáře. Při každém kroku je vyhodnocováno, zda byl krok úspěšný, či nikoliv. 

V závěrečné fázi je pak vyhodnocena úspěšnost celého testu. Zpravidla platí, že jakákoliv 

nalezená chyba vyústí v neúspěšné hodnocení testu. 

Samotným testovacím nástrojům je věnována následující kapitola. 
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2 Nástroje pro automatizované testování 

V běžné praxi se při vývoji větších aplikací využívají existující nástroje vyvinuté 

speciálně pro automatické testování aplikací. 

Pro automatizaci GIS v rámci této práce jsou využity 4 takovéto nástroje, z nichž 2 jsou 

komerční a představují komplexní řešení pro automatizaci testování aplikací. Jedná se 

o nástroje SmartBear TestComplete a HP Unified Functional Testing. Nástroje byly vybrány 

na základě diskuze se zkušenými odborníky na automatizované testování, kteří pracují pro 

společnost vyvíjející systém testovaný v trámci této diplomové práce. 

Zbývající 2 nástroje představují řešení specializující se na pouhý jeden druh aplikací. 

Nástroj Selenium slouží k automatizaci webových aplikací a SoapUI slouží k testování 

webových služeb. Oba zmíněné nástroje jsou k dispozici zdarma. 

2.1 HP Unified Functional Testing 

Unified Functional Testing (UFT) je testovací nástroj společnosti HP umožňující 

vykonávání regresního a funkčního testování aplikací. 

Nástroj byl původně vyvinut společností Mercury Interactive pod jménem QuickTest 

Professional (QTP). Společnost Mercury Interactive byla v roce 2006 odkoupena společností 

Hewlett Packard. V roce 2012 došlo ke zkombinování QTP a HP Service Test do jednoho 

balíčku nazvaného HP Unified Functional Testing.[9] 

Podobně jako TestComplete, UFT funguje na principu rozpoznávání jednotlivých 

objektů v uživatelském nebo webovém rozhraní testované aplikace. Nad takto rozpoznanými 

objekty poté dokáže provádět požadované operace jako např. kliknutí na tlačítko nebo výběr 

položky z rozbalovacího seznamu.[9] 

Samotné testy lze vytvářet v režimech Keyword View a Expert View. 

Keyword View slouží především pro méně zkušené uživatele a hodí se spíše pro menší 

aplikace, protože se takto vytvořené testy hůře aktualizují v případě, že dojde k zásadnějším 

úpravám aplikace. Testy mají v tomto režimu podobu modulární tabulky, kde každý řádek 

představuje jeden testovací krok. Kromě testovacích kroků, mohou být v tabulce další 

objekty, jako jsou kontrolní body, cykly nebo podmínky. 
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Testy vytvořené v Keyword View je možné rychle a jednoduše převést do formátu 

Expert View. 

Režim Expert View je určen zkušenějším uživatelům a jedná se v zásadě 

o zjednodušené vývojové prostředí, v němž se tvoří pokročilejší testovací skripty. Skriptovací 

jazyk v UFT je pouze jeden a je jím jazyk VBScript. Pro zjednodušení psaní kódu existuje 

v tomto režimu i debugger, který je svou funkčností omezen a zdaleka nedosahuje kvalit 

debuggeru z vývojových prostředí pro programovací jazyky Java nebo C# jako Eclipse nebo 

Visual Studio. 

UFT podporuje testování aplikací založených na řadě technologií: 

 Java 

 .NET 

 Windows Presentation Foundation 

 SAP 

 Oracle 

 Siebel 

 PeopleSoft 

 Delphi 

 Power Builder 

 Silverlight 

 Flex 

 a další 

Pokud uživatel potřebuje testovat aplikaci postavenou na nepodporované technologii, 

může v tomto případě využít funkci specifickou pro UFT. Jde o funkci Insight object, která 

umožňuje identifikovat objekty na základě jejich vzhledu. Takovéto řešení s sebou sice nese 

potenciální problémy, ale v některých případech se může jednat o nedocenitelnou funkci. 

Kromě zmíněných technologií podporuje UFT také testování webových aplikací 

a stránek v následujících webových prohlížečích: 
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 Mozlila Firefox 

 Google Chrome 

 Microsoft Internet Explorer  

Pro parametrizaci testů lze v UFT využít integrované datové tabulky. Tabulky je možné 

vyplňovat ručně nebo do nich data automaticky importovat. Druhou možností je využití 

datových souborů formátu XLS, jejichž datové listy dokáže UFT připojit jako externí tabulky.  

2.1.1 Licence 

UFT je k dispozici se dvěma druhy licencí. Licence mohou být určené buď pro jeden 

jediný stroj, nebo pro více strojů s tím, že o kontrolu licencí se stará licenční server.[9] 

Ceny jednotlivých licenční nejsou jednotné a veřejné. Pohybují se však okolo 10 000 

amerických dolarů za jednu licenci, což je několikanásobně vyšší cena než u konkurenčního 

nástroje TestComplete. 

Potenciální zájemci mají možnost si vyzkoušet práci s UFT na 1 měsíc zdarma. 

2.2 SmartBear TestComplete 

TestComplete je nástroj určený pro automatizované testování vyvíjený společností 

SmartBear. První verze nástroje byla vydána již v roce 1999 společností AutomatedQA. 

Současná verze TestComplete je 10.0 z ledna 2014. Při řešení této práce však byla využívána 

ve většině případů starší verze 9.0. [8] 

TestComplete podporuje činnosti spojené s tvorbou testů např. pro funkční, regresní, 

manuální, unit a distribuované testování. 

V současné verzi došlo k rozdělení nástroje do menších modulů, pro které je nutné 

zakoupit separátní licence. Jednotlivé moduly jsou blíže popsány v následujících 

podkapitolách. 
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2.2.1 TestComplete Platform 

TestComplete Platform je základní modul, který je bezpodmínečně nutný pro fungování 

všech ostatních modulů. Součástí tohoto modulu je TestComplete IDE, což je vývojové 

prostředí, pro tvorbu testů. Dalšími součástmi jsou funkce využívané všemi ostatními moduly 

a integrace s produkty jiných společností.[8] 

2.2.2 Desktop Module 

Desktop module je, jak napovídá název modulu, zaměřený na poskytnutí funkcionality 

potřebné pro automatizaci testování desktopových aplikací běžících pod systémem Windows. 

Podporováno je velké množství aplikací založených na řadě různých programovacích jazyků 

a nástrojů. Modul obsahuje specifické nástroje, které umožňují při tvorbě testů rozpoznat 

vnitřní objekty, metody a vlastnosti testovaných aplikací. Součástí je i široká podpora pro 

ovládací prvky uživatelského rozhraní aplikací. S takto rozpoznanými prvky lze následně 

snadno pracovat při tvorbě automatizovaných testů.[8] 

Podporované aplikace: 

 C/C++ 

 .NET (jakékoliv .NET aplikace napsané v: C#, Visual Basic .NET, C++.NET, 

Delphi.NET, atd.) 

 WPF (XAML) 

 Visual Basic 

 Java 

 JavaFX 

 Delphi 

 C++ Builder 

 Qt 
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2.2.3 Web Module 

Web module je modul s podporou funkčního testování webových aplikací běžících 

v prohlížečích pod systémem Windows. Součástí modulu je plugin, který umožňuje přístup 

k DOM a díky němuž dokáže TestComplete rozpoznat jednotlivé elementy na webových 

stránkách. Zároveň získává TestComplete možnost přistupovat k interním metodám 

a vlastnostem těchto elementů.[8] 

Možnosti modulu: 

 Funkční testování webových aplikací 

 Rozšířená podpora Bohatých internetových aplikací na bázi technologií Flash, 

Flex, AIR a Silverlight 

 HTML5 

 Testování napříč různými prohlížeči 

 Testování mobilních webových aplikací 

Podpora testování webových aplikací spuštěných v: 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Microsoft Internet Explorer 

 Opera 

 Safari for Windows 

 Adobe Flash Player 

 WebBrowser control zakomponovaný v desktopové aplikaci 

2.2.4 Mobile Module 

Mobile modul je modul, který umožňuje testování nativních mobilních aplikací.  

Testování mobilních aplikací je ve verzi TestComplete 10 novinkou.[8] 
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2.2.5 Licence 

Díky výše zmíněnému rozdělení na moduly by koncový uživatel měl teoreticky ušetřit, 

protože nemusí platit za části nástroje, které by nevyužíval. Realita je však taková, že základní 

modul a jeden rozšiřující modul, který je pro práci potřebný, stojí ve verzi TestComplete 10 

přibližně dvakrát tolik co kompletní licence ve verzi TestComplete 9. Vzhledem k tomu, že 

značné množství projektů vyžaduje testování desktopových i webových aplikací, dostáváme 

se již na cenu takřka trojnásobnou.[8] 

Licence jsou k dispozici ve dvou variantách: 

 Node Locked License - licence omezená na jeden stroj, spustitelná je pouze 

jedná instance TestComplete 

 Floating User License - plovoucí licence, která umožňuje spuštění TestComplete 

na několika různých fyzických a virtuálních strojích, maximální počet 

spuštěných instancí TestComplete je dán množstvím zakoupených plovoucích 

licencí 

Ceny licencí zobrazuje níže uvedená tabulka. Ceny jsou v amerických dolarech 

a nezahrnují DPH. 

Tab. 2 Přehled cen licencí TestComplete 

Modul Node Locked licence Floating User licence 

TestComplete Platform $1000 $2500 

Desktop Module $999 $1998 

Web Module $999 $1998 

Mobile Module $1299 $2598 

Pro nové potenciální zákazníky nabízí SmartBear zkušební licenci na 1 měsíc zdarma. 

V případě potřeby lze tuto licenci po domluvě prodloužit. Právě tato zkušební licence byla 

využita při práci se systémem testovaným v rámci této práce. 

2.3 SoapUI 

SoapUI je otevřená (open source) aplikace vyvinutá speciálně pro testování webových 

služeb. Z hlediska testování umožňuje aplikace provádět především funkční a zátěžové testy 
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webových služeb. Kromě toho funkcionalita aplikace zahrnuje i možnosti prohlídky, vývoje 

a simulaci funkcí webových služeb.[12] 

První verze SoapUI byla vydána v roce 2005 na SourceForge.net, což je největší 

internetový projekt zabývající se hostováním otevřeného softwaru. Od svého počátku je 

aplikace založena na platformě Java. Pro své uživatelské prostředí využívá Swing.[12] 

Vedle otevřené verze existuje i komerční verze s názvem SoapUI Pro, kterou vydává 

společnost SmartBear Software. Oproti volně dostupné verze SoapUI Pro nabízí především 

vylepšení, jenž umožňuji zvýšení produktivity práce. Ceny licencí SoapUI Pro jsou poměrně 

vysoké. Standardní licence stojí $399 za rok, plovoucí licence stojí $3490 za rok.[12] 

2.4 Selenium 

Selenium je nástroj určený k testování webových aplikací. Vyvinut byl v jazyce Java. 

Původní verzi nástroje napsal v roce 2004 Jason Huggins. Selenium je pravidelně 

aktualizováno a k dispozici je pod licencí Apache License 2.0, čili zdarma.[6] 

Testovat pomocí tohoto nástroje lze pouze webové aplikace s HTML výstupem. 

S aplikacemi napsanými např. v jazycích Flash nebo Silverlight si Selenium neporadí. Rovněž 

není možné testovat ani Java applety.[6] 

 Selenium se skládá se z několika komponent, které jsou blíže popsány v následujících 

podkapitolách. 

2.4.1 Selenium IDE 

Selenium IDE je kompletní vývojové prostředí a je základním prvkem Selenia. Tato 

komponenta je implementována jako doplněk pro webový prohlížeč Firefox. Umožňuje 

nahrávání, editování a ladění testů.[6] 

Skripty mohou být nahrávány automaticky a následně manuálně editovány. Nahrávány 

jsou ve skriptovacím jazyku nazvaném Selenese. Jazyk umožňuje využít příkazy, které 

provádějí akce v prohlížeči jako je např. kliknutí na odkaz nebo výběr z několika položek.[6] 



Jan Lojek: Automatizované testování vybraných funkcí geografického informačního systému 

2014  14 

2.4.2 Selenium Remote Control 

Selenium Remote Control je nástroj umožňující tvorbu testů pro webové aplikace běžící 

ve většině moderních webových prohlížečů s podporou JavaScriptu.[6] 

Selenium RC se skládá ze dvou částí: 

 Server - stará se o automatické spouštění a ukončování prohlížečů, interpretaci 

a spouštění příkazů z vytvořených testů, a zároveň funguje jako HTTP proxy 

zachytávající zprávy mezi prohlížečem a testovanou aplikací 

 API - v podobě klientských, které zajišťují rozhraní mezi zvoleným 

programovacím jazykem a Selenium RC serverem 

2.4.3 Selenium WebDriver 

Selenium WebDriver je nástupcem komponenty Selenium RC, představeným ve verzi 

Selenium 2.0. Hlavní změnou oproti RC je zjednodušené vytváření testů i jejich spouštění. 

WebDriver již nevyžaduje Selenium server a dokáže s prohlížečem komunikovat sám 

o sobě. Pro každý prohlížeč je určen specifický driver, který se stará o automatizaci daného 

prohlížeče.[6] 

WebDriver nemá žádné uživatelské rozhraní, protože je tvořen pouze doplňkovými 

DLL knihovnami, které si uživatel přiřadí k vlastním testům. Samotné testy se tedy vytvářejí 

od základu celé ve zvoleném programovacím jazyce. Podporovány jsou i různé testovací 

frameworky jako např. NUnit, JUnit nebo TestNG. Tyto frameworky jsou sice určeny 

primárně pro jednotkové testy, nicméně lze je snadno využít i při tvorbě jiných druhů testů. 

Kromě podpory prohlížečů jako jsou Firefox nebo Internet Explorer je k dispozici 

i podpora pro HtmlUnit, což je webový prohlížeč bez uživatelského rozhraní napsaný v jazyce 

Java. HtmlUnit Driver představuje sice nejrychlejší řešení automatizace, ale chybí mu 

vypovídající schopnost běžného prohlížeče s uživatelským rozhraním.[6] 

Testy je možné psát v několika programovacích jazycích: 

 Java 

 C# 
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 PHP 

 Perl 

 Ruby 

 Python 

WebDriver podporuje následující prohlížeče: 

 Mozilla Firefox 

 Google Chrome 

 Microsoft Internet Explorer 

 Safari 

Dříve byly podporovány i mobilní prohlížeče pro systémy Android a iOS, ale tato 

podpora byla ukončena ve prospěch dedikovaných mobilních testovacích nástrojů, jako jsou 

Selendroid nebo Appium.[6] 

Nástroj WebDriver posloužil jako testovací nástroj pro 2 webové aplikace systému 

testovaného v rámci této práce. 

2.4.4 Selenium Grid 

Nástroj Selenium Grid umožňuje spouštění většího množství testů distribuovaně na 

několika strojích najednou. Díky tomuto řešení je možné webové aplikace otestovat 

v mnohem kratším čase než tomu je u jediného stroje se Selenium Remote Control nebo 

WebDriver.[6] 
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3 Technologie 

3.1 JScript 

JScript je implementací jazykové specifikace ECMA 262 (ECMAScript Edition 3). Až 

na několik drobných výjimek (k zajištění zpětné kompatibility), je JScript plnou implementací 

standardu ECMA. Jazyk velmi podobný jazyku JavaScript. 

JScript je interpretovaný, objektově založený skriptovací jazyk. I když má méně 

možností než plnohodnotné objektově orientované jazyky jako je např. C ++, je více než 

dostatečně výkonný pro jeho zamýšlené účely. 

JScript není osekanou verzí, ani zjednodušením jiného jazyka. Má však svá omezení. 

Není v něm možné tvořit samostatné aplikace a nemá vestavěnou podporu pro čtení a zápis 

souborů. Kromě toho mohou být JScript skripty spouštěné pouze v přítomnosti interpretera 

nebo "hostitele", jako jsou například Active Server Pages, Internet Explorer nebo Windows 

Script Host.[4] 

JScript je slabě typovaný jazyk, což znamená, že není nutné deklarovat datové typy 

proměnných explicitně. V případě jazyku JScript to dokonce znamená, že explicitní deklarace 

datových typů není možná. Kromě toho, v mnoha případech JScript provádí převody 

datových typů automaticky podle potřeby. Například, pokud přidáte číslo do položky 

sestávající z textu (řetězec), číslo se převede na text. [4] 

Nástroj SmartBear TestComplete nabízí JScript jako jeden z možných skriptovacích 

jazyků pro psaní testů. 

3.2 VBScript 

Microsoft Visual Basic Scripting Edition přináší aktivní skriptování do řady různých 

prostředích. Umožňuje např. tvorbu skriptů na straně webového klienta podobně jako 

rozšířenější skriptovací jazyk JavaScript nebo skriptování na straně webového serveru 

v Microsoft Internet Information Service. Jazyk je součástí každé instalace MS Windows od 

verze Windows 98.[11] 
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Jak je již zřejmé z názvu, VBScript je založen na jazyku Visual Basic a jemu svou 

syntaxi velmi blízký. VBScript komunikuje s aplikacemi pomoci Windows Script, díky tomu 

nepotřebují prohlížeče a jiné aplikace žádný speciální integrační kód pro každou skriptovací 

komponentu.[11] 

Oproti jazyku JavaScript má VBScript nevýhodu v podobě chybějící vestavěné podpory 

v jiných prohlížečích než je Internet Explorer. Z tohoto důvodu se vývojáři přiklánějí právě 

k prvně jmenovanému jazyku.[10] 

3.3 C# 

C# je výkonný objektově orientovaný jazyk zaměřený především na vývoj aplikací na 

platformě .NET Framework. C# je možné využít pro tvorbu aplikací různých druhů. 

Namátkou můžeme uvést aplikace pro systém Windows, webové služby založené na XML, 

aplikace klient-server, případně i mobilní aplikace pro systém Windows Phone. [3][7] 

Jazyk byl vyvinut společností Microsoft a je založen na jazycích C++ a Java, kterým se 

syntaxí do značné míry podobá. Jeho vývoj byl započat v roce 1999 a premiéru si odbyl 

v roce 2001. Od svého počátku obdržel C# řadu vylepšení a jeho současná verze je C# 5.0 ze 

srpna 2012.[7] 

Jakožto objektově orientovaný jazyk, C# plně podporuje koncepty zapouzdření, 

dědičnosti a polymorfismu. 

V rámci této práce je C# využíván pro tvorbu testů založených na nástroji Selenium. 
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4 Testovaný systém 

V rámci řešení práce byl testován reálný systém určený pro finské telekomunikační 

společnosti. Z důvodu neveřejné povahy systému nemohou být poskytnuty některé detailní 

informace o fungování systému a jednotlivých společnostech systém využívajících. Omezení 

se týká rovněž reálných dat, která nejsou veřejně přístupná a při tvorbě ukázkových testů pro 

potřeby této práce byla vytvořena data fiktivní. 

Systém jako takový slouží telekomunikačním společnostem pro správu celé jejich 

telekomunikační sítě. Jedná se tedy o kombinaci síťového informačního systému 

a geografického informačního systému. 

Celý systém je tvořen 4 základními aplikacemi doplněnými o webové služby, které 

zajišťují interoperabilitu s dalšími systémy. Zaměstnanci mohou s využitím jednotlivých 

aplikací zapojených do systému prohlížet, vytvářet a aktualizovat geografická a popisná data, 

provádět analýzy a plánovat budoucí rozšíření sítě. 

Základním principem fungování systému je lokalizace síťových objektů v terénu, 

přičemž mezi základní objekty patří: 

 Cabinet - úložné kabinety, ve kterých jsou bezpečně uloženy další zařízení 

potřebná pro fungování sítě 

 Distributor - rozvodná zařízení, k nimž může být připojen další distributor nebo 

device 

 Device - jednotlivá zařízení, která se na fungování sítě podílejí zajišťováním 

potřebných funkcí, jedná se např. o DSL nebo síťové karty 

 Cable - kabely zajišťující propojení síťových komponent 

Cabinet je v mapě síťovým bodovým objektem se symbologii odvíjející se od typu 

kabinetu. Každý kabinet je unikátně definován svým ID, adresou a polohou, kterou přebírá od 

bodového prvku zvaného node, ke kterému je v mapě přiřazen. Další objekty uložené 

v kabinetech přebírají jeho adresu a polohu. 

Distributor je přiřazen k existujícímu kabinetu, nikdy nemůže existovat bez této vazby. 

Opět je unikátně definován na základě svého ID, které se pro přehlednost zobrazuje i v mapě. 

Každý distributor, který je zapojen v sítí, má definovány unikátní přípojné body, k nimž se 
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připojují jednotlivé kabelové páry. Distributory se rozlišují podle typu sítě, jejíž propojení 

zajišťují. V systému existují 3 druhy distributorů bez přesného překladu z finského do 

českého jazyka: 

 Kuparijakamo - běžný distributor pro připojování měděných kabelů 

 KTV-Jakamo - distributor pro zapojování rozvodů kabelové televize 

 Kuitujakamo -  distributor pro zapojování optické sítě 

Device rovněž vždy náleží k existujícímu kabinetu a definován je svým unikátním ID. 

Na rozdíl od distributoru mohou být tato zařízení propojována hierarchicky mezi sebou. 

Podobně jako distributor, i device má své přípojné body, ke kterým je připojován další device, 

distributor nebo zařízení samotných koncových zákazníků. 

S pomocí výše uvedených objektů a jejich přípojných bodů lze pro každého koncového 

zákazníka definovat připojení do sítě (angl. connection). 

Bližší popis jednotlivých aplikací a databází je uveden v následujících podkapitolách. 

4.1 Oracle Database 

Pomyslným srdcem celého systému je systém řízení báze dat Oracle Database 

společnosti Oracle Corporation. 

Celá databáze v současnosti obsahuje přes 200 tabulek dohromady s několika miliony 

uložených záznamů. Databáze obsahuje převážně neprostorová data. Prostorových dat je 

v databázi uloženo minimum, protože se o prostorovou složku systému stará databáze 

Smallworld Database, s níž je databáze Oracle propojena. 

4.2 Doku 

Doku je desktopová GIS aplikace, která primárně umožňuje správu a tvorbu geodat 

celého systému. Aplikace je postavená na platformě Smallworld GIS společnosti GE Energy. 

K vývoji slouží objektově orientovaný jazyk Magik. 

Smallworld GIS se dodává se základními funkcemi (Smallworld Core), které jsou 

následně programátory upravovány a rozšiřovány podle požadavků na funkcionalitu systému. 
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 Mezi základní funkce se řadí např. 

 Vytváření obecných objektů jako jsou uzly (node) nebo rozvody (route) 

 Úprava geometrické složky objektů - rozdělení objektů, posun uzlů, otočení, atd. 

 Verzování databáze - každý uživatel pracuje ve své vlastní alternativě 

a provedené změny následně importuje do hlavní alternativy 

 Tisk vybraných částí mapy 

 a další 

Aplikace představuje základ celého systému. Bez korektní funkčnosti Doku, nefungují 

korektně ani ostatní systémy a webové služby, protože se aplikace stará o veškerou činnost 

systému spojenou s geografickou částí dat. 

Aplikace umožňuje uživatelům provádět řadu důležitých činností, kdy základem je 

tvorba nových dat, přičemž se může jednat o: 

 Digitalizace rozvodů sítě a jednotlivých objektů jako jsou rozvodové skříně, 

domy, obslužné oblasti, atd. 

 Import nových objektu z jiných datových formátů a systémů – např. DXF 

 Plánování budoucího vývoje telekomunikační sítě – časová složka 

geografických dat 

Kromě tvorby a editace dat nabízí aplikace řadu dalších nástrojů, které slouží např. pro 

analýzu dostupnosti služeb ve vybrané lokalitě, analýzy topologické korektnosti dat, tvorbu 

schémat zapojení sítě, a další. 

Doku je zároveň jedinou aplikací, která umožňuje práci s kabely. Kabely jsou v aplikaci 

vytvářeny, vkládány do objektů představujících rozvody a následně připojovány k rozvodným 

skříním, distributorům a dalším zařízením. Pomocí objektů představujících kabelové spojky 

mohou být kabely dále spojovány nebo větveny. 

Níže uvedený obrázek zobrazuje rozvody telekomunikační sítě ve městě Oulu v severní 

části Finska. Zelené liniové prvky představují právě výše zmíněné kabely. S měnícím se 

měřítkem se zobrazují o rozvodech další podrobnější informace. 
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Obr. 1 Aplikace Doku 

4.3 WebVere 

WebVere, zkráceně Vere, je webová aplikace založena na platformě Oracle Forms, 

která slouží především ke správě logické složky dat. Celá aplikace je dostupná pouze 

ve finském jazyce, což značně znesnadňuje práci. 

V aplikaci lze upravovat a vytvářet základní objekty jako je cabinet, distributor 

a device. Vzhledem k tomu, že aplikace nepracuje s prostorovou složkou dat, je nutné nově 

vytvořené objekty prostorově lokalizovat v Doku. 
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Vere je jediná aplikace, ve které lze vytvářet a spravovat připojení koncových 

zákazníků k síti. 

4.4 AddressManager 

AddressManager je webová aplikace, která slouží jak k prohlížení dat, tak i pro editaci 

a tvorbu dat nových. Celá aplikace je zaměřena pouze na správu adres, domů a jednotlivých 

bytů. Záznamy vytvořené v této aplikaci jsou pak využívány v ostatních aplikacích. 

Jedná se opět o aplikaci založenou na technologiích Java a JavaServer Pages. 

Aplikace umožňuje editaci a vytváření nových záznamů dvěma způsoby: 

 Manuálně po jednotlivých záznamech 

 Automaticky hromadně 

Automatické vytváření záznamu funguje na základně zpracování dvou textových 

souborů, které obsahují čárkou oddělená data s požadovanou posloupnosti sloupců. Při 

načtení souboru jsou data načítaná do přechodné tabulky v databázi a následně jsou 

zpracována. Pokud záznam v souboru není nalezen v tabulce adres, tak je vytvářen záznam 

nový. Pokud záznam již existuje, tak dochází k jeho aktualizaci. 

Obrázek níže zobrazuje výřez z aplikace s načteným testovacím adresním záznamem. 



Jan Lojek: Automatizované testování vybraných funkcí geografického informačního systému 

2014  23 

 

Obr. 2 Aplikace AddressManager 

V aplikaci AddressManager nedochází k častým změnám. Během testování je primárně 

potřeba ověřit funkcionalitu vkládání nových adres a bytů, možnost editace stávajících 

záznamů a také možnost jejich odstranění. Ověřuje se rovněž možnost vyhledávání záznamů 

a opět se kontroluje i správnost zobrazovaných hodnot porovnáním vůči databázi Oracle. 

Jedná se o aplikaci založenou na technologiích Java a JavaServer Pages. Pro koncového 

uživatele je celá aplikace zobrazena v HTML formátu. Pravděpodobnost úspěšného 

automatického testování aplikace se proto jevila jako poměrně vysoká. S aplikací by měly bez 

problémů spolupracovat i volně dostupné nástroje jako je Selenium. 
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4.5 Netweb 

Netweb je webová aplikace sloužící primárně pro prohlížení dat koncovými uživateli. 

Stejně jako u aplikace AddressManager jde o aplikaci založenou na technologiích Java 

a JavaServer Pages. V aplikaci je možné zobrazit téměř všechna data, která umožňuje celý 

systém vytvářet. Data jsou zobrazována v přehledných tabulkách. 

Samozřejmostí je možnost vyhledávání dat podle předem definovaných kritérii, jako 

jsou ID nebo názvy objektů. 

Základní objekty, které je možné vyhledat a zobrazit: 

 Connection 

 Distributor 

 Device 

 Cabinet 

 Cable 

 Address Register 

Obrázek níže zobrazuje aplikaci s vyhledaným testovacím záznamem. 
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Obr. 3 Aplikace Netweb 

Netweb je aplikací, která se příliš často nemění a na testování není tudíž příliš náročná. 

V zásadě je s každou změnou nutné otestovat, že všechna data jsou zobrazována správně 

a není narušená funkcionalita stávajících součástí aplikace. Ve většině případů se na několika 

vybraných případech kontroluje správnost zobrazovaných hodnot přímým porovnáním vůči 

datům v databázi Oracle. 

Jelikož se celé prostředí aplikace zobrazuje v HTML formátu, tak existoval dobrý 

předpoklad, že automatizace bude uskutečnitelná bez větších problémů ve všech zvolených 

testovacích nástrojích. Výjimku tvoří pouze mapový applet, se kterým si nástroj pro testování 

webových aplikací neporadí. 

4.5.1 Mapový applet 

Součásti aplikace je Java applet, pomocí něhož lze data zobrazit na mapě tak, jako by si 

uživatel spustil desktopovou aplikaci. 

Applet umožňuje jednoduché operace se zobrazenou mapou: 

 Přibližování, oddalování a posunování 
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 Výběr objektů na mapě 

 Měření vzdáleností 

 Tisk zobrazené části mapy 

 Zobrazení lokality v Google Maps 

Obrázek níže zobrazuje mapový applet se znázorněnou polohou testovacího cabinetu 

z předchozí podkapitoly. 

 

Obr. 4 Mapový applet v aplikaci Netweb 

4.6 Webové služby 

Součástí systému je také 6 webových služeb založených na protokolu SOAP. Webové 

služby umožňují přístup k vybraným funkcím systému a zajišťují tak interoperabilitu s jinými 
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systémy. Prostřednictvím webových služeb lze vytvářet, aktualizovat a odstraňovat základní 

data a objekty. 

Existující webové služby umožňují práci s následujícími prvky sytému: 

 Cabinet 

 Device 

 Connection 

 Adresy 

 Dostupnost poskytovaných služeb 

 Tisk vybraných částí mapy 
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5 Testované funkce 

Pro účely ověření, zda je možné vybrané testovací nástroje pro testovaný GIS využít 

bylo vybráno několik běžně testovaných funkcí pro každou aplikací. Obtížnost testování 

těchto funkcí je stupňována od nejjednodušších po složitější. Jako nejjednodušší test, byť 

zcela zásadní, byl zvolen test přihlašovacího systému pro každou aplikaci. Pokud se nemůže 

uživatel do aplikace přihlásit s validním účtem a heslem, nemá žádné další testování smysl. 

Vybrané funkce jsou v následujících podkapitolách popsány formou zjednodušených 

testovacích scénářů, pomocí nichž by měl operaci zvládnout i člověk, který s aplikací doposud 

nepracoval. 

5.1 Doku 

5.1.1 Přihlášení uživatele 

Standardní přihlašovací dialog, který vyžaduje jméno a heslo uživatele. Přítomno je 

i pole pro volbu databáze, to však je vždy nastaveno automaticky na správnou hodnotu 

odpovídající verzi spuštěné aplikace. 

Tab. 3 Testovací scénář přihlášení uživatele do aplikace Doku 

 Popis Očekávaný výsledek 

1 Spusť aplikaci Zobrazí se přihlašovací dialog 

2 Vyplň uživatelské jméno Uživatelské jméno je vyplněno 

3 Vyplň uživatelské heslo Uživatelské heslo je vyplněno 

4 Klikni na tlačítko "OK" Přihlášení je úspěšné, zobrazí se hlavní okno aplikace 
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Obr. 5 Přihlašovací formulář aplikace Doku 

5.1.2 Vytvoření objektu Node 

Vytvoření základního bodového objektu. Objekt node představuje uzel na síti, kterým se 

mohou spojovat liniové objekty, nebo může sloužit pro umístění jiných bodových objektů do 

mapy. 

Tab. 4 Testovací scénář vytvoření objektu Node 

 Popis Očekávaný výsledek 

1 Otevři Node editor: Network - Network objects - 
Node editor 

Zobrazí se okno Node editoru 

2 Klikni na tlačítko "Trail Mode" v hlavní liště 

aplikace 

Aplikace se přepne do Trail módu 

3 Klikni kdekoliv v hlavním mapovém oknu V místě kliknutí se zobrazí trail bod 

4 Klikni na tlačítko "Insert" v Node editoru V místě trail bodu se vytvoří objekt Node 
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Obr. 6 Node editor 

5.1.3 Vytvoření objektu Route 

Vytvoření základního liniového objektu, který je ukončen bodovými uzly. Vedení se 

může skládat z libovolného množství hran, přičemž body lomu netvoří uzel. Tento objekt se 

používá pro znázornění vedení kabelů v podzemních i vzdušných rozvodech. 

Tab. 5 Testovací scénář vytvoření objektu Route 

 Popis Očekávaný výsledek 

1 Otevři Route editor: Network - Network objects 

- Route editor 

Zobrazí se Route editor 

2 Klikni na tlačítko "Trail Mode" v hlavní liště 
aplikace 

Aplikace se přepne do Select módu 

3 Vytvoř v mapě klikáním několik bodů podle 

požadovaného tvaru linie 

V mapě se vyznačí budoucí podoba route 

objektu zeleno-žlutou linii  

4 Klikni na tlačítko "Insert" Route se uloží a zobrazí se v mapě v podobě 
zelené linie s koncovými body doplněnými 

objektem node 
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Obr. 7 Route editor 

5.1.4 Vytvoření objektu Joint Box 

Objekt Joint box představuje spojky kabelů. Objekt je v aplikaci umísťován buď 

samostatně na existující uzly nebo do cabinetů. 
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Tab. 6 Testovací scénář vytvoření objektu Joint Box 

 Popis Očekávaný výsledek 

1 Otevři Node editor: Network - Network objects 

- Node editor 

Zobrazí se Node editor 

2 Klikni na tlačítko "Select Mode" v hlavní liště 

aplikace 

Aplikace se přepne do Select módu 

3 Označ v mapě objekt Node V Cabinet editoru se vyplní pole "Node" ID 

označeného objektu 

4 Klikni na pole "Joint box" Pole se označí a v pravé části se zobrazí tlačítko 

"Edit/View Joined Records " 

5 Klikni na tlačítko "Edit/View Joined Records" Zobrazí se Joint box editor s vyplněným polem 
"Node" 

6 Klikni na tlačítko "Insert" v Joint box editoru Joint box se uloží a změní se symbol objektu 

node na šedě vyplněný kruh 

 

Obr. 8 Joint Box editor 
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5.1.5 Vytvoření objektu Cabinet 

Jak již bylo zmíněno v dřívějších kapitolách, cabinet je skříň, do které se ukládají další 

zařízení. Stejnou roli hraje i v aplikaci. Umisťován je pouze na existující uzly. 

Tab. 7 Testovací scénář vytvoření objektu Cabinet 

 Popis Očekávaný výsledek 

1 Otevři Cabinet editor: Network - Network 

objects - Cabinet editor 

Zobrazí se Cabinet editor 

2 Klikni na tlačítko "Select Mode" v hlavní liště 

aplikace 

Aplikace se přepne do Select módu 

3 Označ v mapě objekt Node V Cabinet editoru se vyplní pole "Node" ID 

označeného objektu 

4 Klikni na pole "Address FI" Pole se označí a v pravé části se zobrazí tlačítko 

"..." 

5 Klikni na tlačítko "…" Zobrazí se dialog "osor" pro vyhledávání adres 

6 Vyplň pole "Address FI" v "osor" dialogu Ve spodní části dialogu se zobrazí seznam 

nalezených adres 

7 Vyber dvojklikem adresu ze seznamu Dialog "osor" se zavře a v Cabinet editoru se 
vyplní pole "Address ID" 

8 Vyber typ v rozbalovacím seznamu v poli 

"Cabinet type" 

Pole "Cabinet type" se vyplní zvoleným typem 

9 Klikni na tlačítko "Insert" Cabinet se uloží a v mapě se změní symbol 
objektu node v závislosti na zvoleném typu 

cabinetu 
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Obr. 9 Cabinet editor 

5.1.6 Vytvoření objektu Cable 

Kabely představují základní objekty pro všechny typy rozvodných sítí. V tomto scénáři 

je testováno jednak vytvoření samotného kabelu, tak i vkládání kabelu do existujících objektů 

v mapě. V aplikaci Doku jsou kabely vkládány do předem vytvořených objektů route, 

případně do objektu node. 
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Tab. 8 Testovací scénář vytvoření objektu Cable 

 Popis Očekávaný výsledek 

1 Otevři Create or expand element editor: 

Network - Route contents - Create or expand 
menu 

Zobrazí se Create or expand element editor 

2 Klikni na tlačítko "New cable" Zobrazí se Cable editor 

3 Klinkni na pole "Cable type" Pole se označí a v pravé části se zobrazí 

tlačítko "Select joined record" 

4 Klikni na tlačítko "Select joined record" Zobrazí se dialog pro výběr typu kabelu 

5 Vyplň pole "Name" v dialogu pro výběr typu 

kabelu (např. ADUM100) 

Pole se vyplní a ve spodní části dialogu se 

objeví seznam nalezených typů kabelů 

6 Vyber dvojklikem typ kabelu ze seznamu Dialog se zavře a v Cable editoru se vyplní 
pole "Cable type" 

7 Klikni na tlačítko "Insert" Kabel se uloží a zobrazí se v Create or expand 

element editoru 

8 Klikni na tlačítko "Start" Editor se přepne do módu výběru objektu route 

9 Kliknutím označ v mapě existující objekt route Objekt se označí červenou barvou 

10 Klikni na tlačítko "End action" Tlačítko se deaktivuje 

11 Klikni na druhé tlačítko "End action" Mód výběru se ukončí a kabel se vloží do 

označeného objektu route 
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Obr. 10 Cable editor 

5.2 AddressManager 

5.2.1 Přihlášení se do aplikace 

Přihlašovací dialog je v aplikaci AddressManager totožný s dialogem v Netwebu. 

Jedinou odlišností je stránka s editorem adres, která se zobrazí po přihlášení. 

Tab. 9 Testovací scénář přihlášení uživatele do aplikace AddressManager 

 Popis Očekávaný výsledek 

1 Otevři v prohlížeči URL aplikace Zobrazí se přihlašovací dialog 

2 Vyplň uživatelské jméno "User Id" Uživatelské jméno je vyplněno 

3 Vyplň uživatelské heslo "Password" Uživatelské heslo je vyplněno 

4 Klikni na tlačítko "Login" Přihlášení je úspěšné, zobrazí se hlavní stránka s editorem 

adres 
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5.2.2 Vytvoření nové adresy 

Primární funkcionalitou aplikace je tvorba nových adresních záznamů, proto byl pro 

automatizaci vybrán testovací případ pro vytvoření nové adresy. 

Tab. 10 Testovací scénář vytvoření nové adresy 

 Popis Očekávaný výsledek 

1 Otevři v prohlížeči URL aplikace Zobrazí se editor adres 

2 Vyplň pole "Street" Pole je vyplněno 

3 Vyplň pole "Streetnumber" Pole je vyplněno 

4 Vyplň pole "Seq. num" Pole je vyplněno 

5 Vyplň pole "Post code" Pole je vyplněno 

6 Vyplň pole "Coordinates P" Pole je vyplněno 

7 Vyplň pole "Coordinates I" Pole je vyplněno 

8 Klikni na tlačítko "Add" Adresa se uloží a doplní se hodnoty do automaticky 

generovaných polí 

5.3 Netweb 

5.3.1 Přihlášení uživatele 

Přihlášení do aplikace je řešeno standardním dialogem, který vyžaduje jméno a heslo 

uživatele. 

Tab. 11 Testovací scénář přihlášení uživatele do aplikace Netweb 

 Popis Očekávaný výsledek 

1 Otevři v prohlížeči URL aplikace Zobrazí se přihlašovací dialog 

2 Vyplň uživatelské jméno "User Id" Uživatelské jméno je vyplněno 

3 Vyplň uživatelské heslo "Password" Uživatelské heslo je vyplněno 

4 Klikni na tlačítko "Login" Přihlášení je úspěšné, zobrazí se hlavní stránka s mapou 

5.3.2 Kontrola zobrazených dat 

Tato podkapitola neobsahuje konkrétní testovací případ, protože by se jednotlivé kroky 

stále opakovaly. Cílem kontroly dat je porovnat předem připravená data s daty zobrazovanými 

v aplikaci. 
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Příprava dat probíhá ve většině případů s pomocí SQL dotazu nad databázi a následným 

exportem dat z databáze do použitelné podoby. Příkladem může být dokument ve formátu 

XLS nebo CSV. 

Zpravidla data obsahují mnoho záznamů rozdělených do řádků. Testovací nástroj každý 

řádek prochází a porovnává hodnoty ve sloupcích s hodnotami zobrazenými v textových 

polích v aplikaci. 

5.4 WebVere 

Ověření možností automatizace ve Vere bylo omezeno na dvě základní funkce. 

5.4.1 Přihlášení uživatele 

Přihlašovací dialog se zobrazí po startu Java appletu. Pokud Java rozšíření není 

nainstalováno, není možné s touto aplikací pracovat. Specifickou vlastností je možnost 

připojit se aplikací k jiné databázi, než pro kterou je aplikace sestavena. Tento přístup však 

není doporučen. 

Tab. 12 Testovací scénář přihlášení uživatele do aplikace WebVere 

 Popis Očekávaný výsledek 

1 Otevři v prohlížeči URL aplikace Zobrazí se přihlašovací dialog 

2 Vyplň uživatelské jméno „Username" Uživatelské jméno je vyplněno 

3 Vyplň uživatelské heslo "Password" Uživatelské heslo je vyplněno 

4 Vyplň databázi "Database" Databáze je vyplněna 

5 Klikni na tlačítko "Connect" Přihlášení je úspěšné, zobrazí se hlavní stránka s menu 

5.4.2 Vytvoření a odstranění objektu Cabinet 

Ve Vere lze stejně jako v Doku vytvořit cabinet se všemi jeho vlastnostmi. Výjimku 

tvoří pouze jeho geografická poloha, kterou je možné nastavit pouze v Doku. Standardním 

postupem při práci se systémem je tedy tvorba tohoto objektu včetně dalších zařízení ve Vere 

a následná lokalizace v Doku. 
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Tab. 13 Testovací scénář vytvoření a odstranění objektu Cabinet 

 Popis Očekávaný výsledek 

1 Otevři Cabinet editor: Verkko - 

Laitetila 

Zobrazí se Cabinet editor 

2 Klikni na tlačítko vedle pole "Tyyppi" Zobrazí se formulář pro výběr typu cabinetu 

3 Dvojklikem vyber typ cabinetu Formulář pro výběr typu se zavře a pole "Tyyppi" se 

vyplní zvoleným typem 

4 Vyplň pole "Lähiosoite" částí adresy Zobrazí se formulář s adresami částečně 
odpovídajícími zadanému řetězci 

5 Dvojklikem vyber hledanou adresu Zobrazí se upřesňující formulář pro výběr adres 

6 Dvojklikem vyber hledanou adresu Formulář pro výběr adres se zavře a odpovídající pole 

se vyplní adresními údaji 

7 Vyplň pole "Laitetila" Pole je vyplněno (ID se generuje automaticky, pokud 

není vyplněno) 

8 Vyplň pole "Nimi" Pole je vyplněno 

9 Klikni na tlačítko "Tallenna" Cabinet se uloží a automaticky se doplní pole s údaji 
o založení cabinetu 

10 Klikni na tlačítko "Poista" Zobrazí se dialog pro potvrzení smazání cabinetu 

11 Potvrď smazání cabinetu Cabinet je odstraněn a všechna textová pole jsou 

vyprázdněna 
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Obr. 11 Formulář Cabinet ve Vere 
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6 HP Unified Functional Testing 

UFT podporuje dva způsoby identifikace objektů. Prvním způsobem je ukládání objektů 

do databáze Object Repository. Druhým způsobem je pak tzv. descriptive programming, kdy 

jsou informace potřebné k identifikaci objektů přítomny přímo v kódu testů. Oba způsoby 

práce s objekty byly v rámci tvorby testů využity. 

6.1 Ukázkový test 

Jako ukázkový test poslouží aplikace Calculator. Prvním krokem je identifikace objektů 

potřebných pro vykonání testu. Jedná se o displej kalkulátoru a tlačítka 0, 1, 2, +, = a C. 

Objekty se v UFT identifikují nástrojem Object Spy, pomocí kterého se objekt označí 

v testované aplikaci. Následně se vyberou vlastnosti objektu, pomocí nichž je možné objekt 

jednoznačně identifikovat. Takto zvolené identifikační prvky se ukládají do databáze objektů 

nazvané Object Repository. U tlačítek většinou stačí k identifikaci vlastnosti text 

a nativeclass. U dialogového okna to může být např. titulek okna. 

 

Obr. 12 Object Repository - databáze objektů v UFT 
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Pomocí identifikovaných objektů lze vytvořit automatizovaný test buď v režimu 

Keyword View nebo v režimu Expert View. V Keyword View se postupně skládá z objektů 

a operací posloupnost kroků, které jsou po spuštění provedeny a vyhodnoceny. 

 

Obr. 13 Režim Keyword View v UFT 

V režimu Expert View je stejná posloupnost vytvořena s využitím skriptovacího jazyka. 

Oproti zjednodušenému režimu Keyword View lze pomocí skriptů tvořit pokročilejší a snáze 

upravovatelné testy. 

 

Obr. 14 Režim Expert View v UFT 

Po skončení běhu testu lze zkontrolovat výsledky v nástroji Run Results Viewer, který 

umožňuje prohlížet logy z proběhlých testů. V tomto případě byl proveden test, že aplikace 

správně spočítá výsledek operace 10 + 12. 
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Obr. 15 Run Results Viewer - výsledky testů v UFT 

6.2 Doku 

Vzhledem k mnohdy velkému množství atributů potřebných ke spolehlivé identifikaci 

testovacích objektů bylo při tvorbě testů využito databáze Object Repository. 

Jednotlivé operace vykonávané nad identifikovanými objekty mají v režimu Expert 

View následující podobu: 

Dialog(), WinEdit() a WinButton() představují typy rozpoznaných objektů. Hodnoty 

v závorce pak obsahují jména rozpoznaných objektů v Object Repository. Vypisování všech 

údajů při každé operaci s objektem je příliš zdlouhavé. Řešením je přiřazení těchto hodnot 

novému objektu pomocí příkazu Set. Následně již je práce s objektem snazší a přehlednější: 

Dialog("LoginDialog").WinEdit("PasswordField").Set password 

Dialog("LoginDialog").WinEdit("UsernameField").Set username 

Dialog("LoginDialog").WinButton("btnOK").Click 

Set btnOk = Dialog("LoginDialog").WinButton("btnOK") 

btnOk.Click 
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6.2.1 Přihlášení uživatele 

Automatizace přihlášení je v UFT jednoduchou záležitosti. Pomocí metody Set jsou 

vyplněna unikátně identifikována textová pole s uživatelským jménem a heslem a následně je 

metodou Click nad tlačítkem Ok (btnOk) provedeno samotné přihlášení. 

Po těchto úkonech je nutné otestovat, že opravdu došlo k úspěšnému přihlášení do 

aplikace. K tomuto účelu byla využita metoda Exist(120), která kontroluje, zda objekt 

existuje. Časový parametr 120 pak představuje časový limit v sekundách, během kterého se 

objekt musí objevit. V tomto případě je kontrolováno, že se po odeslání přihlašovacích údajů 

objeví hlavní okno aplikace. 

Objekt Reporter slouží k ukládání údajů o úspěšnosti jednotlivých kroků testů. 

V případě, kdy krok selže, je celý test považován za neúspěšný a běh testů dále nepokračuje, 

protože je závislý na úspěšnosti předchozích kroků. 

Výsledek: Test byl úspěšně zautomatizován. 

6.2.2 Vytvoření objektu Route 

Vytvoření liniového objektu route je jedna z nejdůležitějších funkcí systému a jako 

taková vyžaduje interakci s mapovým polem. 

Samotné mapové pole představuje první z problémů, které se při řešení práce objevily. 

Pole je pro nástroj UFT rozeznatelné pouze jako generický typ WinObject. To znamená, že 

práce s mapou je obtížná a jednotlivé objekty zobrazené v mapě nelze přímo identifikovat. 

usernameField.Set username 

passwordField.Set password 

btnOk.Click 

If Dialog("MainWindow").Exist(120) Then 

 Reporter.ReportEvent micPass, "Login was successful", "Login was 
successful." 

Else 

 Reporter.ReportEvent micFail, "Login failed", "Main windows was not found. 
Login Failed."  

End If 
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Řešení pro tento problém bylo v případě UFT využití funkce Insight Object, která 

dokáže identifikovat objekty na základě jejich vzhledu. 

Pro testovací účely byla vybrána oblast ve finském městě Oulu, kde se nenacházely 

reálná data, nicméně k dispozici byly alespoň základní mapové podklady. Pomocí funkce 

Insight Object a právě zmiňovaných podkladů byla vybraná lokace unikátně identifikována, 

což umožnilo zprostředkovanou interakci s mapovým polem. Tyto lokace lze v aplikaci uložit 

mezi oblíbené lokace (bookmarks) a při každém testu se k nim snadno vrátit pomocí 

doplňkové funkce GoToBookmark, která byla vytvořena v rámci řešení této práce. 

 

Obr. 16 Insight object v UFT 

Další práce s mapou probíhá prostřednictvím nadefinovaného objektu Insight Object, 

což je v zásadě uložený obraz vybrané lokace s vlastním koordinačním systémem s počátkem 

v levém horním rohu. Pokud tedy chceme vytvořit liniový objekt, použijeme v editačním 

režimu nad identifikovanou lokací metodu Click se souřadnicemi jako parametrem: 
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S nadefinovanou linii zbývá otevřít editor pro objekt Route a požadovaný tvar uložit. 

Ke všem editorům v aplikaci se přistupuje prostřednictvím hlavního menu. UFT nabízí 

snadné řešení pro práci s menu. Nejprve je potřeba okno identifikovat a poté použít metodu 

Select. Parametry této metody jsou názvy položek v menu, přičemž středníkem se oddělují 

podmenu.  

Následně se v editoru objekt uloží a v mapě se vykreslí linie se symbologii odvozenou 

od zvoleného typu vedení. V tomto případě byl zvolen defaultní typ a vedení je znázorněno 

zelenou linii. 

 

Obr. 17 Route editor a automatizovaně vytvořená route 

Vzhledem k absenci interaktivity mapového pole s testovacím nástrojem bylo možné 

kontrolu správnosti zobrazení provést pouze s pomocí metody srovnání dvou obrazů. 

Set routeLocation = Dialog("MainWindow").InsightObject("RouteLocation") 

routeLocation.Click 209, 73 
routeLocation.Click 306, 165 
routeLocation.Click 364, 132 
routeLocation.Click 471, 362 

Set mainMenu = Dialog("MainWindow").WinMenu("MainMenu") 

mainMenu.Select "Verkko;Kohteet;Reitti" 



Jan Lojek: Automatizované testování vybraných funkcí geografického informačního systému 

2014  47 

K tomuto účelu UFT nabízí funkci Bitmap Checkpoint, která vytvoří kontrolní bod, podle 

kterého za běhu testu srovnává zobrazené prvky v aplikaci s uloženým obrazem. 

Funkce umožnuje nastavit požadovanou míru shody. Pokud tato míra není naplněna, je 

test vyhodnocen jako neúspěšný. Využití funkce v praxi znamená, že je nutné objekt při 

tvorbě testu vytvořit nejprve ručně a následně jeho podobu uložit do obrazu. Poté je možné 

objekt smazat a při automatizovaném běhu testu bude docházet ke srovnání vytvořeného 

objektu s jeho předlohou. 

 

Obr. 18 Výsledky testu  na základě kontrolního bodu Bitmap Checkpoint 

Výsledek: Tento test byl úspěšně zautomatizován. 

6.2.3 Vytvoření objektu Node 

Pro vytvoření uzlu je potřeba opět operovat s mapovým polem. Postup automatizace byl 

stejný jako v případě tvorby liniových objektů s tím rozdílem, že je použit pouze jeden bod. 

Uzel byl vytvořen v existujícím bodu lomu linie vytvořené v předcházejícím testu. Díky 

tomu došlo k rozdělení původního liniového objektu na dva nové. 

V rámci finální kontroly byla provedena i kontrola ID vytvořeného objektu. Při této 

kontrole se projevil další nedostatek ve spolupráci UFT a systému Smallworld. UFT nedokáže 

rozeznat jednotlivá textová pole v jakémkoliv editoru s tabulkovým zobrazením vlastností 

objektu. Identifikovatelné je pouze aktivní textové pole, zbytek tabulky je identifikován jako 

WinObject podobně jako dříve zmíněné mapové pole. 

Tento nedostatek lze obejít dvěma způsoby: 

 Přesouváním se mezi jednotlivými poli pomocí klávesových zkratek 

Set mapTab = Dialog("MainWindow").WinObject("MapTab") 

mapTab.Check CheckPoint("RouteImage") 
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 Aktivací konkrétního pole pomocí simulace kliknutí na souřadnice odpovídající 

poloze pole v identifikovaném objektu 

Jako spolehlivější se ukázalo druhé řešení. 

Následně je možné s polem dále pracovat. Získat lze např. textovou hodnotu uloženou 

v poli pomocí metody GetROProperty a tu pak vyhodnotit. 

Umístění objektu lze opět testovat pomocí kontrolního bodu Bitmap Checkpoint. 

 

Obr. 19 Node editor a automatizovaně vytvořený node (červeně) 

Výsledek: Test byl úspěšně zautomatizován. 

Set nodeEditorCanvas = 
Dialog("MainWindow").Dialog("NodeEditor").WinObject("NodeEditorCanvas") 

nodeEditorCanvas.Click 190,10 

If nodeEditorField.GetROProperty("text") = "" Then 

 Reporter.ReportEvent micFail, "Node not created", "Node creation failed" 

Else 

 Reporter.ReportEvent micPass,"Node created", "Node was created successfuly 
with ID: " & nodeEditorField.GetROProperty("text") & "." 

End If 
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6.2.4 Vytvoření objektu Cabinet 

Vytvoření kabinetu je primárně záležitostí správného vyplnění několika textových polí. 

Interakce s mapovým polem není v tomto případě velká. 

Podobně jako u Node editoru je v Cabinet editoru nutné přesouvat se mezi textovými 

poli pomocí klikání na souřadnice generického WinObject objektu, který představuje tabulku 

s daty. 

Kabinety mají celkem 3 povinné atributy: 

 Adresu 

 Typ 

 Node (uzel) 

Adresa se kabinetu nastavuje prostřednictvím dialogu pro vyhledávání adres. Specifikou 

tohoto editoru je fakt, že se spouští tlačítkem v textovém poli Street Fi (Lähiosoite), které se 

neobjeví, dokud není pole aktivní. 

Pro vytvoření kabinetu je potřeba kabinetu přiřadit existující uzel. Uzel je kabinetu 

přiřazen automaticky po kliknutí na existující uzel v mapě. V rámci tohoto testu byl využit 

uzel, který vznikl vytvořením vedení v jedné z předcházejících kapitol. Pro tento krok byl 

využit objekt Insight Object. 

Dalším specifickým prvkem tohoto editoru je výběr typu kabinetu. Opět je nutné 

nejprve aktivovat textové pole Cabinet Type (Laitetilatyyppi), aby se objevilo tlačítko pro 

aktivaci rozbalovacího menu. Rozbalovací menu však není pomocí UFT rozpoznatelné 

a proto byla pro nastavení typu vytvořena nová pomocná funkce. Díky této funkci lze nastavit 

typ kabinetu prostřednictvím vstupu z klávesnice. Funkce postupně pomocí šipek nahoru 

a dolů přepíná mezi dostupnými typy kabinetu a kontroluje, zda odpovídají zadanému typu. 

K simulaci vstupu z klávesnice slouží v UFT metoda Type. Parametry této metody jsou 

zkratky pro jednotlivá tlačítka. Šipky nahoru a dolů jsou označeny jako micUp a micDwn. 

Mic představuje zkratku pro Mercury Interactive Constant. 
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Následně je kabinet uložen a symbol uzlu v mapě je změněn v závislosti na zvoleném 

typu kabinetu. Zobrazení v mapě lze kontrolovat pomocí kontrolního bodu Bitmap 

Checkpoint. 

Výsledek: Test byl úspěšně automatizován. 

6.2.5 Vytvoření objektu Joint Box 

Joint box (Jatkos) neboli kabelová spojka je, co se týče automatizace, objekt velmi 

podobný kabinetu, protože se také přiřazuje k existujícímu uzlu. 

 Při automatizaci tohoto testu byly využity totožné principy a pro výběr typu spojky 

byla opět vytvořena vlastní pomocná funkce pracující s klávesnicovým vstupem. 

Finální podobu v mapě lze testovat pomocí kontrolního bodu Bitmap Checkpoint. 

Do While cabinetEditorField.GetROProperty("text") <> cabinetType 

 lastType = cabinetEditorField.GetROProperty("text") 

 cabinetEditorField.Type micDwn 

 Wait 0,500 

 

 If cabinetEditorField.GetROProperty("text") = cabinetType Then 

  Reporter.ReportEvent micDone, "Type set", "Cabinet type was set 
successfully." 

 Elseif cabinetEditorField.GetROProperty("text") = lastType And lastType <> 
"" Then   

  Reporter.ReportEvent micFail, "Type not found", "Type '" & 
cabinetType & "' was not found"   

  Exit Do 

 End If   

Loop 
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Obr. 20 Joint box editor a automatizovaně vytvořený joint box 

Výsledek: Test byl úspěšně zautomatizován. 

6.2.6 Vytvoření Cable 

Vytvoření kabelu (kaapeli) je z hlediska počtu kroků nejkomplikovanější testovanou 

funkcí. Při implementaci byly využity postupy, které se objevily již v předcházejících testech. 

Komplikací je opět neschopnost UFT rozeznat datové tabulky v editorech a s tím 

spojená nutnost pracovat s relativními souřadnicemi namísto přímého přístupu k testovanému 

objektu. Nedostatek se projevil zejména při výběru typu kabelu, kdy nebylo možné ze 

seznamu vybrat konkrétní typ kabelu podle jeho názvu. Namísto toho musel být výběr řešen 

vyhledáním konkrétního typu podle přesného názvu a následným dvojklikem na první řádek 

tabulky s výsledky vyhledávání 
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Po úspěšném vytvoření kabelu následuje jeho vložení do existujícího objektu 

představujícího vedení. Jako vedení posloužil objekt vytvořený v kapitole 6.2.2. 

Proces vkládání je současné době zbytečně komplikovaný a v blízké době se bude 

pravděpodobně upravovat. Základem, který však jistě zůstane zachován, je výběr existujícího 

vedení v mapě. Výběr byl při implementaci testu vyřešen podobně jako u ostatních objektů 

pomocí funkce Insight Object. 

Kontrolu správného vložení kabelu v tomto případě nelze provést pomocí kontrolního 

bodu Bitmap Checkpoint, protože se kabely nezobrazují v mapě, ale jako obsah existujícího 

vedení. 

Kontrola byla vyřešená na základě znalosti fungování aplikace s pomocí nástroje pro 

vyhledávání objektů. Pokud objekt existuje, zobrazí se po vyhledání objektu příslušný editor 

s načteným záznamem, který byl vyhledán. Pokud objekt neexistuje, editor se nezobrazí. 

Vyhledávání objektů je řešeno pomocnou funkcí, jejíž zkrácená verze se nachází níže. 

Set btnSearch = 
Dialog("MainWindow").Dialog("CableEditor").Dialog("CableTypeEditor").WinButton("bt
nSearch") 

Set cableTypeCanvas = 
Dialog("MainWindow").Dialog("CableEditor").Dialog("CableTypeEditor").WinObject("Ca
bleTypeCanvas") 

Set cableTypeNameField = 
Dialog("MainWindow").Dialog("CableEditor").Dialog("CableTypeEditor").WinEdit("Cabl
eTypeNameField") 

 

cableTypeNameField.Set "ADUM100" 

btnSearch.Click 

cableTypeCanvas.DblClick 50,10 
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 Funkci lze volat z testu a vyhodnotit, zda byl kabel vytvořen. 

 

Sub FindElement(objectType, objectId) 

 'Prirazeni objektu ovladacich prvku 

 Set idField = 
Dialog("MainWindow").Dialog("ObjectLocator").WinEdit("ObjectIdField") 

 Set objectTypeList = 
Dialog("MainWindow").Dialog("ObjectLocator").WinComboBox("ObjectTypeList") 

 Set btnSearch = 
Dialog("MainWindow").Dialog("ObjectLocator").WinButton("btnSearch") 

 Set mainMenu = Dialog("MainWindow").WinMenu("MainMenu") 

 'Otevreni nastroje Object locator 

 mainMenu.Select "Verkko;Reitin sisältö;Kohteen paikannus" 

 'Vyhledavani objektu podle parametru predanych teto funkci 

 Select Case objectType      

     Case "cable"    

        idField.Set objectId 

        objectTypeList.Select "Kaapeli"  

        btnSearch.Click 

... 

     Case Else 

  Reporter.ReportEvent micFail,"Object type not found", "Object type " 
& objectType &" not found"  

 End Select     

 'Ukonceni editoru 

 Dialog("MainWindow").Dialog("ObjectLocator").Close 

End Sub 

Call FindElement("cable",cableid) 
 
If cableEditor.Exist = False Then 
    Reporter.ReportEvent micFail,"Cable not created","Cable was not created 
successfully" 
Else 
    cableEditorCanvas.Click 190,20 
     
    If cableEditorField.GetROProperty("text") = cableId Then 
        Reporter.ReportEvent micPass,"Cable created","Cable was created 
successfully"     
    End If 
End If 
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Obr. 21 Cable editor a Object locator s vyznačenou polohou vytvořeného kabelu 

Výsledek: Test byl úspěšně zautomatizován. 

6.3 AddressManager 

AddressManager je webová aplikace, která se uživateli zobrazuje v HTML formátu, 

který UFT plně podporuje. Předpokladem pro bezproblémové testování podobných aplikací je 

kvalitně napsaný kód aplikace s unikátně značenými atributy elementů. Příkladem mohou být 

unikátní atributy id nebo name. 

AddressManager výše zmíněný předpoklad splňuje, což potvrzuje i ukázka HTML kódu 

níže. 
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S pomocí atributů id nebo name lze objekty identifikovat a dále s nimi pracovat. 

V případě potřeby nabízí UFT také identifikaci s využitím jazyka XPath. 

V předcházející kapitole věnované desktopové aplikaci, byla zmíněna možnost 

identifikace testovacích objektů s využitím metody descriptive programming. Právě tato 

metoda byla využita při práci s aplikací AddressManager. Objekty jsou identifikovány přímo 

v rámci testovacího skriptu a jednotlivé testy tedy neobsahují vlastní databázi 

identifikovaných objektů. 

6.3.1 Přihlášení uživatele 

Přihlášení uživatele je řešeno jednoduchým formulářem vyžadujícím jméno a heslo. 

Všechny prvky formuláře jsou unikátně označeny a po nahlédnutí do zdrojového kódu lze 

snadno zvolit atributy, na základě kterých prvky formuláře identifikujeme. 

Níže je již uvedená ukázka s využitím deskriptivního programování. Objekty jako např. 

WebButton se neodkazují na názvy identifikovaných objektů v databázi Object Repository, 

ale obsahují identifikační řetězec v podobě „vlastnost:=hodnota“. Každý objekt může být 

identifikován vícero podobnými řetězci oddělenými středníkem. 

Úspěšnost přihlášení je vyhodnocena na základě přítomnosti některého z editačních 

textových polí, které by se měly objevit po přihlášení. 

<input id="newAddressForm:street_f" type="text" name="newAddressForm:street_f" 
size="30"> 

<input id="newAddressForm:comment" type="text" name="newAddressForm:comment" 
size="80"> 

'Spusteni prohlizece a webove aplikace. 
SystemUtil.Run "iexplore.exe", amUrl 
 
'Prihlaseni uzivatele do webove aplikace. 
With Browser("name:=Osoiterekisteri").Page("title:=Osoiterekisteri") 
    .Webedit("name:=j_username").Set userId 
    .Webedit("name:=j_password").Set password 
    .WebButton("name:=Login").Click 
End With 
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Výsledek: Test byl úspěšně zautomatizován. 

6.3.2 Vytvoření nové adresy 

Automatizace vytvoření adresy se řídí stejnými principy jako v předcházející 

podkapitole a při realizaci se žádný problém nevyskytl. 

Základem testu je vyplnění povinných textových polí a následné uložení adresy. 

6.4 Netweb 

Netweb je do značné míry podobnou aplikací jako je AddressManager. Obě aplikace 

jsou založeny na stejné technologii a liší se jen v tom, že Netweb neumožňuje ukládání 

nových dat. Z toho vyplývá, že automatizace proběhla s využitím totožných postupů. 

6.4.1 Přihlášení uživatele 

Přihlašovací formulář se nijak neliší od formuláře v aplikaci AddressManager a proto je 

celý test doplněn jen o pozměněné URL a název aplikace. 

Výsledek: Test byl úspěšně zautomatizován. 

If Browser("name:=Osoiterekisteri").Page("title:=Osoiterekisteri").Webedit("name:=
newAddressForm:buildingId").Exist Then 
    Reporter.ReportEvent micPass,"Login","Login was successful." 
else 
    Reporter.ReportEvent micFail,"Login","Login was not successful." 
End If 

With Browser("name:=Osoiterekisteri").Page("title:=Osoiterekisteri") 
    .WebList("name:=newAddressForm:purposeOfUse").Select 1 
    .Webedit("name:=newAddressForm:street_f").Set streetFi 
    .Webedit("name:=newAddressForm:streetNumber").Set streetNumber 
    .Webedit("name:=newAddressForm:addressNumber").Set seqNumber 
    .Webedit("name:=newAddressForm:postCode").Set postCode 
    .Webedit("name:=newAddressForm:pCoordinate").Set coordP 
    .Webedit("name:=newAddressForm:iCoordinate").Set coordI 
    .Image("alt:=Add").Click 
End With 
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6.4.2 Kontrola zobrazených dat 

Netweb je aplikací určenou výhradně k prohlížení dat, proto se jako jeden ze základních 

testů jeví kontrola správnosti zobrazených dat. 

Kontrolována byla data popisující objekt cabinet, kterému je v aplikaci věnována celá 

stránka. Pro potřeby testu byla do dokumentu XLS vyexportována data z odpovídajících 

tabulek v databázi Oracle. 

Pomocí testovacího skriptu jsou data postupně načítána a porovnávána se záznamy 

zobrazenými v aplikaci. O celý proces se starají dva cykly, z nichž jeden prochází řádky XLS 

dokumentu, načítá z nich data a vyhledává objekty v aplikaci, a druhý se stará o porovnání 

očekávaných a nalezených hodnot. 

Výsledky se pro každou srovnávanou hodnotu ukládají do logu pomocí objektu 

Reporter. Po skončení běhu testu lze tedy snadno dohledat, který záznam nebyl úspěšně 

otestován. 

V tomto testu byl opět využit postup ukládání identifikovaných objektů do databáze 

objektů Object Repository. 

Vzhledem k rozsahu skriptu, není v textu práce uveden příklad zdrojového kódu 

s výjimkou práce s HTML tabulkami. Při práci s tabulkou postačí její unikátní identifikace 

a následně je možné pracovat s daty v tabulce prostřednictvím metody GetCellData. 

Parametry metody jsou indexy jednotlivých buněk s počátkem v 0.  

Výsledek: Test byl zautomatizován úspěšně. 

id = Browser("Browser").Page("CabinetPage").WebTable("CabTable").GetCellData(1,2)  

node = 
Browser("Browser").Page("CabinetPage").WebTable("CabTable").GetCellData(1,4) 

cabType = 
Browser("Browser").Page("CabinetPage").WebTable("CabTable").GetCellData(1,6) 

address =  
Browser("Browser").Page("CabinetPage").WebTable("CabTable").GetCellData(2,2) 
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6.5 WebVere 

Vere je komplikovanou aplikací, jejíž pokročilé funkce nejsou v současné době 

k automatizaci příliš vhodné z důvodu existence velkého množství textových polí bez 

jakýchkoliv unikátních identifikačních prvků. 

6.5.1 Přihlášení uživatele 

Přihlašovací formulář je ve Vere řešen Java appletem, které UFT plně podporuje. 

Automatizace přihlášení tudíž byla bezproblémová. 

Výsledek: Test byl zautomatizován úspěšně. 

6.5.2 Vytvoření a odstranění objektu Cabinet 

UFT nativně podporuje práci s platformou Oracle Forms, na které je aplikace Vere 

postavená. Podpora ovšem není v tomto případě příliš platná, neboť se problémy objevují 

kvůli způsobu, jakým je aplikace vyvinuta ze strany programátorů. 

Problémy s chybějícími, či dynamickými, unikátními identifikátory se netýkají 

základních formulářů, sloužících k vytváření objektů jako je právě zvolený kabinet. 

Automatizace v tomto případě proběhla s jedinou výjimkou zcela bez problémů a výsledný 

test přesně odpovídá testovacímu scénáři z dřívější kapitoly. 

Zmíněnou výjimku představovala volba adresy pro nově vytvářený cabinet. Při 

manuální práci s aplikací stačí pole adresy (Lähiosoite) vyplnit prvními 4 písmeny názvu 

adresy. Poté se zobrazí seznam dostupných adres, ze kterého musí uživatel adresu vybrat. 

Set usernameField = Browser("Browser").Page("VerePage").JavaApplet("Main").JavaInt
ernalFrame("Logon").JavaEdit("UsernameField") 
Set passwordField = Browser("Browser").Page("VerePage").JavaApplet("Main").JavaInt
ernalFrame("Logon").JavaEdit("PasswordField") 
Set dbField = Browser("Browser").Page("VerePage").JavaApplet("Main").JavaInternalF
rame("Logon").JavaEdit("DbField") 
Set btnConnect = Browser("Browser").Page("VerePage").JavaApplet("Main").JavaIntern
alFrame("Logon").JavaButton("btnConnect") 
 
'Vyplneni autentizacnich poli a odeslani prihlasovacich udaju 
usernameField.Set "gradis"  
passwordField.Set "gdba" 
dbField.Set "dnabt"  
btnConnect.Click 
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V automatizovaném testu se tento seznam po zadání počátečních písmen nikdy nezobrazil. 

Řešením se nakonec ukázalo být dvojnásobné použití metody Click na adresní pole. Po této 

operaci se již seznam adres korektně zobrazil. 

Kontrola korektního uložení nového objektu byla provedena vyprázdněním celého 

formuláře a následným pokusem o vyhledání vytvořeného objektu. Pokud objekt neexistuje, 

v aplikaci se zobrazí varovné okno. V posledním kroku je nový cabinet smazán. 

Následující obrázek zobrazuje cabinet vytvořený pomocí tohoto testu. 

With OracleFormWindow("CabinetForm") 
    .OracleTextField("AddressField").Enter "test" 
    .OracleTextField("AddressField").Click 
    .OracleTextField("AddressField").Click 
End With 
 
Wait 2 
 
With OracleFormWindow("CabinetForm") 
    'Dokonceni vyberu adresy a ulozeni 
    .OracleList("AddressList").Select "TESTAMENTTITIE 10" 
    .OracleList("AddressList").Activate "TESTAMENTTITIE 10" 
    'Ulozeni cabinetu 
    .OracleButton("btnSave").Click 
End With 

'Vyhledání vytvořeného cabinetu pro kontrolu 
With OracleFormWindow("CabinetForm") 
    .OracleButton("btnClear").Click 
    .OracleTextField("IdField").Enter cabinetId 
    .OracleButton("btnSearch").Click 
End With 
 
 'Pokud se objevi varovne okno, cabinet nebyl nalezen a tudiz nebyl ani spravne 
vytvoren 
If OracleNotification("Forms").Exist Then 
    OracleNotification("Forms").Approve 
    Reporter.ReportEvent micFail, "Cabinet not created", "Cabinet wasn't created 
successfully" 
End If  
  
If OracleFormWindow("CabinetForm").OracleTextField("IdField").GetROProperty("value
") = cabinetId Then 
    Reporter.ReportEvent micPass, "Cabinet created", "Cabinet was created 
successfully"     
    'Smazani cabinetu 
    OracleFormWindow("CabinetForm").OracleButton("btnDelete").Click 
    OracleNotification("Forms").Approve 
    OracleFormWindow("CabinetForm").OracleButton("btnClose").Click 
End If  
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Obr. 22 Cabinet formulář v aplikaci WebVere s vytvořeným záznamem 

Výsledek: Test byl zautomatizován úspěšně. 
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7 SmartBear TestComplete 

TestComplete se po dokončení práce s UFT ukázal jako do značné míry podobný 

nástroj, fungující na stejném principu. Z tohoto důvodu bylo i řešení automatizace 

jednotlivých funkcí víceméně shodné. Zároveň je hned na úvod nutné říci, že TestComplete se 

ukázal jako nevhodný nástroj pro testování aplikace Doku a Vere. Z těchto dvou důvodů 

nebude tato kapitola zacházet do takových detailů jako kapitola věnována UFT. Důraz bude 

kladen spíše na odlišnosti mezi oběma nástroji. 

TestComplete nabízí stejně jako UFT dvě varianty práce s identifikovanými objekty. 

Objekt lze identifikovat a vyhledat přímo za běhu testovacího skriptu nebo lze informace 

potřebné k identifikaci uložit do databáze objektů. Tento proces je v TestComplete označován 

jako Name Mapping. Oproti UFT je velkou výhodou možnost přiřadit objektům vlastní alias, 

čímž odpadá nepříjemnost v podobě dlouhých názvů objektů. Z názvu jako např. 

Sys.sw_magik_win32.CabinetEditor se rázem stane Aliases.CabinetEditor. 

Další totožnou vlastností jako má UFT je možnost tvorby testů ve dvou variantách. 

První variantou je sestavování posloupností kroků pomocí editoru Keyword Test, což 

odpovídá režimu Keyword View v UFT a druhou je psaní vlastních skriptů, což odpovídá 

režimu Expert View z UFT. 

TestComplete podporuje řadu skriptovacích jazyků. Pro tvorbu testů byl na základě 

čistě osobní preference autora vybrán jazyk JScript, který je velmi podobný jazyku 

JavaScript. 

7.1 Ukázkový test 

Jednoduchý ukázkový test opět testuje aplikaci Calculator. Základem je identifikace 

objektů, která probíhá pomocí nástroje Object Spy. Pomocí nástroje se označí objekt, který 

chceme uložit, např. tlačítko, vyberou se unikátní vlastnosti objektu, podle kterých bude 

identifikován, a nakonec je objekt uložen do databáze. 

Test může mít podobu Keyword Test, z nějž pochází ukázkový obrázek níže. 
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Obr. 23 Keyword test v TestComplete 

Alternativou je test v podobě skriptu. 

 

Obr. 24 Testovací skript v TestComplete 

Výsledky všech testů se ukládají do logu. 
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Obr. 25 Log testu v TestComplete 

7.2 Doku 

7.2.1 Přihlášení uživatele 

Automatizace přihlášení uživatele do databáze je i v TestComplete bezproblémovým 

testem. Identifikace prvků formuláře byla provedena pomocí atributů WndClass a Index 

v případě textových polí a pomocí WndCaption v případě tlačítka. 

Po vyplnění a potvrzení formuláře je úspěšnost přihlášení kontrolována obdobnou 

funkcí jako v UFT, která po zadaný časový limit čeká, zda se objeví hlavní okno aplikace. 

    var p, w, i; 

    i = 0; 

    p = Sys.Process("sw_magik_win32"); 

    while(1) 

    { 

      //Skript kazdych 20 sekund kontrolovat, zda se objevilo hlavni okno aplikace  

      w = p.WaitWindow("*","Tigers*",-1,20000); 

      i = i + 1; 

      if ( (w.Exists && w.Visible) || (i > 10) ) 

        break; 

    } 
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Výsledek: Test byl zautomatizován úspěšně. 

7.2.2 Vytvoření objektu Route 

Při automatizaci tvorby objektu route znázorňujícího rozvody, se projevil nedostatek 

TestComplete. Na rozdíl od UFT, TestComplete v době tvorby testů nepodporoval 

rozeznávání objektů podle jejich vzhledu. Při testování pomocí UFT byla tato funkce (Insight 

Object) často využívána pro interakci s mapovým polem. 

Jedinou možností jak této interakce docílit v prostředí TestComplete je identifikace 

a uložení celého mapového pole jako nového objektu. Následně je možné nad tímto objektem 

používat metodu Click se souřadnicemi jako parametry. Problém tohoto postupu spočívá 

v tom, že nelze nijak rozeznat, zda oblast, ve které je kliknutí uskutečněno, je opravdu 

požadovanou oblastí. V UFT se právě o toto rozeznání starala funkce Insight Object. Kromě 

toho se metoda Click ve spojení s mapovým pole ukázala jako nespolehlivá a často docházelo 

k nepřesné registraci kliknutí. 

Z výše uvedeného důvodu byl proveden pokus o alternativní postup vytvoření objektu 

a to přes nástroj, který umožňuje body a linie v mapě vytvářet na základě zadaných souřadnic. 

Pro tyto účely byla vytvořena funkce CreateTrail, která čte požadované souřadnice z předem 

vytvořeného XLS dokumentu a podle souřadnic pak vytváří nové body v mapě. Zjednodušená 

ukázka se nachází níže. 

var trailEditor, excel; 

trailEditor = Aliases.TrailEditor; 

excel = DDT.ExcelDriver("C:\\...\\data.xls","Coordinates"); 

 

while (! excel.EOF()) 

{ 

 trailEditor.TrailPointXCoord.wText = excel.Value("X Coord"); 

 trailEditor.TrailPointYCoord.wText = excel.Value("Y Coord"); 

 trailEditor.AddPointButton.ClickButton(); 

 excel.Next(); 

} 
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Výsledek:  Tento pokus byl úspěšný a objekt se povedlo vytvořit, nicméně jedná se 

o nestandardní postup tvorby objektu a tudíž není funkce testována podle očekávaného 

chování uživatele. 

7.2.3 Vytvoření objektu Node 

Objekt node byl vytvořen s pomocí funkce CreateTrail, zmíněné v předcházející 

kapitole, což opět znamená, že řešení testu je provedeno nestandardním způsobem práce 

s aplikací. 

Ostatní kroky testu odpovídají totožnému testu z UFT. 

Výsledek: Test byl zautomatizován úspěšně. 

7.2.4 Vytvoření objektu Cabinet 

Jak bylo uvedeno v dřívějších kapitolách, objekt cabinet je v mapě přiřazován 

exitujícím uzlům. Nastává tudíž další problém související s absencí funkce Insight Object 

a tím problémem je nemožnost vybrat uzel kliknutím na bod v mapě. 

Řešením zmíněného problému je nestandardní výběr uzlu s pomocí nástroje Obejct 

Locator. Nástroj byl zmíněn již v kapitole věnované UFT, kde byl využit pro ověření 

správnosti vytvoření kabelu. Druhotnou funkcí nástroje je označení vyhledaného objektu 

v mapě. Zmíněný postup označení se projeví i v testovaném Cabinet editoru vyplněním 

povinného pole Node. Pro tento účel byla v TestComplete implementována totožná funkce 

jako v UFT – FindElement. Funkce vyhledá objekt podle zadaného typu a ID. Zkrácená 

ukázka funkce je uvedená níže. 
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Kromě obtížného označování uzlu v mapě, se objevil podobný problém jako v UFT, 

kdy TestComplete rovněž nebyl schopný identifikovat rozbalovací menu pro výběr typu. 

Řešení bylo totožné jako v případě UFT – implementace nové funkce pro výběr typu 

s pomocí klávesových zkratek - SelectCabinetType. 

Výsledek: Funkce vytvoření objektu cabinet byla úspěšně zautomatizována, nicméně 

postup byl nestandardní. 

function FindElement(elementType, objectId) 

{  

  //Otevreni nastroje Object locator 

  Aliases.MainWindow.MainMenu.Click("Verkko|Reitin Sisältö|Kohteen Paikannus"); 

   

  //Definice ovladacich prvku 

  var idField, objectList, searchButton; 

  idField = Aliases.ObjectLocator.IdField; 

  objectList = Aliases.ObjectLocator.ObjectList; 

  searchButton = Aliases.ObjectLocator.SearchButton;   

   

  //Vyhledavani objektu podle parametru predanych teto funkci 

  switch(elementType) 

    {  

    case "node": 

    { 

      idField.wText = objectId; 

      objectList.ClickItem("Solmu"); 

      searchButton.ClickButton(); 

      break; 

    } 

    ... 

  } 

  //Ukonceni nastroje Object locator 

  Aliases.ObjectLocator.Close(); 

} 
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7.2.5 Vytvoření objektu Joint Box 

Tvorba testovacího skriptu pro joint box se setkala se stejnými problémy jako 

v předcházející podkapitole. Vyřešený byly stejným způsobem, tedy využitím nových funkcí 

SelectJointBoxType a FindElement. 

Výsledek: Test byl úspěšně zautomatizován, byť opět nestandardně. 

7.2.6 Vytvoření objektu Cable 

Při tvorbě kabelu a jeho vložení do existujícího objektu route, se vyskytly podle 

očekávání rovněž problémy s výběrem objektu v mapě. Jako řešení posloužila opět pomocná 

funkce FindElement rozšířená o vyhledávání objektu route. 

Ostatní kroky automatizace probíhaly stejně jako v případě UFT a nevyskytly se žádné 

problémy. 

Výsledek: Test byl úspěšně zautomatizován, ale postup vložení kabelu tak, jak byl 

automatizován, by běžný uživatel při práci s aplikací nikdy nepoužil. 

7.3 AddressManager 

7.3.1 Přihlášení uživatele 

Přihlášení uživatele bylo v aplikaci AddressManager vyřešeno bez ukládání 

identifikovaných objektů do databáze. 

V TestComplete představuje obdobu přístupu descriptive programming metoda Find. 

Parametry této metody jsou název atributu, hodnota atributu a maximální úroveň v hierarchii 

prohledávaných objektů. Dle doporučení z nápovědy TestComplete byla úroveň u všech testů 

nastavena na hodnotu 1000, protože dopředu nevíme, v jaké úrovni se hledaný objekt nachází. 
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Výsledek: Test byl zautomatizován úspěšně. 

7.3.2 Vytvoření adresy 

Automatizace tohoto testu probíhala totožným postupem jako v případě automatizace 

s nástrojem UFT. Během vývoje testu ani při jeho následném spuštění nebyly zaznamenány 

žádné problémy. 

Výsledek: Test byl zautomatizován úspěšně. 

7.4 Netweb 

7.4.1 Přihlášení uživatele 

Přihlášení do aplikace bylo vyřešeno totožným způsobem jako v případě aplikace 

AddressManager, neboť obě aplikace využívají stejný přihlašovací formulář. 

Výsledek: Test byl zautomatizován úspěšně. 

function Login() 

{ 

  var p, userIdField, userId, passwordField, password, loginBtn; 

  p = Sys.Process("firefox"); 

  userId = "xxx"; 

  password = "xxx"; 

   

  userIdField = p.Find("ObjectIdentifier", "j_username", 1000); 

  userIdField.SetText(userId); 

  passwordField = p.Find("ObjectIdentifier", "j_password", 1000) 

  passwordField.SetText(password); 

  loginBtn = p.Find("ObjectLabel", "Login ", 1000); 

  loginBtn.Click();   

} 
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7.4.2 Kontrola zobrazených dat 

Testovací skript pro kontrolu dat funguje na stejném principu jako skript pro UFT. 

Jediný rozdíl představuje nově vytvořená funkce SearchObject, zajišťující snazší vyhledávání 

testovaných záznamů v aplikaci. 

Testovaná data byla rovněž vyexportována z databáze a uložena v dokumentu XLS. 

Dokument byl poté načten pomocí vestavěné funkce a k porovnávání dat posloužily 3 cykly: 

 While – procházení řádků dokumentu 

 For – načítání hodnot ze sloupců dokumentu 

 For – srovnání očekávaných a nalezených hodnot 

Zkrácená ukázka zdrojového kódu zobrazuje výše zmíněné cykly a způsob porovnávání 

hodnot. 
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Díky uživatelsky přívětivější syntaxi jazyka JScript oproti jazyku VBScript 

a zjednodušené práci s XLS dokumenty, byla automatizace tohoto testu snazší a méně 

rozsáhlá než v případě UFT. 

Výsledek: Test byl zautomatizován úspěšně. 

while (! excel.EOF()) 

  { 

    SearchObject(excel.Value("Cabinet ID"), "Id", "Cabinet"); 

    valuesTable = p.Find("RowCount", "13", 1000); 

    ... 

    foundVals = new Array(cabinetId, node, type, addressFi, ptp, coordP, coordI, 
altitude, altitudeSystem); 

    expectedVals = new Array(); 

      

    for (i = 0; i < excel.ColumnCount; i++) 

    { 

      expectedVals.push(excel.Value(i)); 

    } 

    for (i = 0; i < foundVals.length; i++) 

    {    

      if (aqString.Compare(foundVals[i], expectedVals[i], false) == 0) 

      { 

        Log.Checkpoint("Values match: Found:" + foundVals[i]+ ", Expected: " + 
expectedVals[i]); 

      } 

      else 

      { 

        Log.Error("Values don't match: Found:" + foundVals[i]+ ", Expected: " + 
expectedVals[i]);     

      }     

    }   

    Log.Message("Finished checking cabinet " + excel.Value("Cabinet ID"));      

    excel.Next(); 

  } 
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7.5 WebVere 

7.5.1 Přihlášení do systému 

TestComplete plně podporuje práci s aplikacemi napsanými v jazyce Java a jelikož je 

přihlašovací formulář řešen pomocí Java appletu, nebyl s identifikací testovacích objektů 

žádný problém. 

Výsledek: Test byl zautomatizován úspěšně. 

7.5.2 Vytvoření a odstranění objektu Cabinet 

Na rozdíl od UFT, TestComplete v době tvorby automatizovaných testů plně 

nepodporoval práci s aplikacemi postavenými na technologii Oracle Forms. 

Chybějící podpora se projevila v takové míře, že testovací skript nebylo možné uvést do 

funkčního stavu. Objekty byly zpočátku chybně identifikovány, což sice bylo nakonec do 

značné míry potlačeno, ale za žádných okolností se nezdařilo objektu přiřadit adresu, protože 

se nezobrazovala nabídka adres při zapsání počátečních písmen adresy. 

Výsledek: Test nebyl úspěšně zautomatizován. 

function Login() 

{ 

  var loginWindow; 

  loginWindow = Aliases.LoginWindow; 

   

  Sys.Refresh(); 

   

  loginWindow.UsernameField.ztext = "xxx"; 

  loginWindow.PasswordField.ztext = "xxx"; 

  loginWindow.DatabaseField.ztext = "xxx"; 

   

  loginWindow.ConnectButton.Click(); 

} 
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8 Selenium 

Nástroj Selenium nebyl využit k testování některé z definovaných funkcí systému z 5. 

kapitoly. Namísto toho byl využit k vytvoření testovacího nástroje, který by dokázal do jisté 

míry zajistit spolupráci mezi aplikacemi AddressManager a Netweb. 

Selenium lze celkově hodnotit kladně. Nástroj se neustále vyvíjí a podporuje práci 

s celou řadou programovacích jazyků, takže si člověk může vybrat jazyk, který je mu blízký. 

Velkým plusem je podpora všech hlavních webových prohlížečů, díky čemž lze aplikace 

testovat napříč různými prohlížeči. 

Testy vytvořené s pomocí Selenia probíhaly dostatečně rychle. V neposlední řadě je 

velkým plusem, že Selenium je dostupné zcela zdarma. 

Nevýhodou, která sráží využití nástroje pro systém testovaný v rámci práce, je fakt, že 

Selenium je určenou pouze pro webové aplikace. Kvůli tomuto nedostatku by tak testovatelné 

aplikace byly omezené pouze na AddressManager a Netweb. 

8.1 Testovaná funkce a realizace 

Jednou z důležitých funkcí systému pro koncové uživatele je zjišťování dostupnosti 

poskytovaných služeb v určených lokacích. Příkladem může být zákazník, který chce 

objednat připojení k internetu a operátor telekomunikační společnosti mu s pomocí zmíněné 

funkce dokáže sdělit, jaké typy připojení jsou zákazníka v místě jeho bydliště dostupné. 

Údaje o dostupnosti služeb lze vyhledat pomocí aplikace Netweb pro každou adresu. 

Cílem testu bylo zjistit, zda jsou zobrazované služby správné. Toho bylo dosaženo 

vytvořením nových adres pomocí aplikace AddressManager na předem vybraných 

souřadnicích a následnou kontrolou nových údajů zobrazených v aplikaci Netweb. Po úspěšné 

kontrole jsou vytvořené adresy opět odstraněny v aplikaci AddressManager. 

Nástroj byl vyvinut s pomocí C# verze frameworku Selenium. Jako vývojové prostředí 

posloužilo Microsoft Visual Studio 2010. Nástroj se spouští jako konzolová aplikace a je 

nezávislý na jakémkoliv vývojovém prostředí nebo jiném nástroji. Jedinou podmínkou 

spuštění je přítomnost DLL knihovny Selenium Webdriver ve složce s nástrojem. Vstupem 

pro test je CSV soubor s názvy a souřadnicemi adres, a druhý CSV soubor s očekávanými 

službami pro dané adresy. Výsledky testu se vypisují do konzole. 
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V rámci tohoto nástroje bylo implementováno několik funkcí podobných funkcím 

využívaným i v nástrojích UFT a TestComplete: 

 Přihlášení do aplikací AddressManager a Netweb 

 Načítání záznamů ze vstupních souborů 

 Vytváření nových záznamů 

 Odstranění záznamů 

 Vyhledávání záznamů 

 Porovnávání očekávaných a zobrazených hodnot 

 Sledování rychlosti vyhodnocování jednotlivých 

 Editace existujících záznamů 

Identifikace objektů prostřednictvím frameworku Selenium probíhá podobně jako 

v UFT a TestComplete. Objekty lze identifikovat na základě některého z jejich atributů, 

pomocí jazyka XPath a nebo s využitím CSS selektorů. 

Ukázka níže zobrazuje identifikaci objektu podle jeho atributu. 

Následující ukázka pak zobrazuje identifikaci objektu pomocí jazyka XPath 

//login do AM a nastaveni finstiny 

public void AmLogin(IWebDriver driver) 

{ 

 driver.FindElement(By.Name("j_username")).SendKeys(username); 

 driver.FindElement(By.Name("j_password")).SendKeys(password); 

 driver.FindElement(By.Name("j_password")).Submit(); 

 driver.FindElement(By.Name("searchForm:searchTable:_id10")).Click(); 

} 
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Kompletní zdrojový kód lze vyhledat v přílohách této práce. 

Výsledek: Test byl zautomatizován úspěšně. 

public void NwGetServiceAreas(IWebDriver driver) 

{ 

IList<IWebElement> sAreaList = 
driver.FindElements(By.XPath("//table[2]/tbody/tr/td/table/tbody/tr/td[1]")); 

 

foreach (IWebElement sArea in sAreaList) 

{ 

foundSAs.Add(sArea.Text); 

} 

} 
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9 SoapUI 

Nástroj SoapUI slouží pouze k testování webových služeb. Pro tuto práci byla vybrána 

webová služba, která vrací údaje o adrese podle zadaného ID adresy. 

Automatizované testy se v SoapUI skládají z předdefinovaných operací. Při řešení testu 

lze definovat hodnoty jednotlivých atributů zasílaného dotazu. Odpověď webové služby je 

poté validována podle nadefinovaných pravidel nazývaných Assertions. Mezi příklady 

validací patří např. čas potřebný k obdržení odpovědi, validita odpovědi, nebo zda odpověď 

obsahuje zadaný textový řetězec. V připraveném testu byly ověřeny dvě skutečnosti: 

 Rychlost odpovědi – limit byl nastaven na 30 sekund 

 Správný název ulice – název ulice v odpovědi musí být „LUHTIKARTANO“ 

Připravený test a jeho výsledek lze vidět na obrázku níže. V levé části je zobrazen dotaz 

odesílaný webové službě a v pravé části je odpověď. Na obrázku lze vidět, že odpověď byla 

obdržena za 2665ms a název ulice (katus) v odpovědi je LUHTIKARTANO. Obě podmínky 

testu jsou tedy splněny. 

 

Obr. 26 SoapUI - test webové služby 
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Automatizace webové služby byla úspěšná. SoapUI nabízí daleko širší možnosti, než ty, 

které byly popsány v této krátké kapitole, ale v rámci této práce nebudou dále řešeny, protože 

testování webových služeb a jejich rychlosti má menší prioritu než ostatní aplikace. 
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10 Nedostatky implementace 

Následující podkapitoly jsou věnovány popisu základních nedostatků, které se projevily 

při procesu automatizace vybraných funkcí. 

10.1 Doku 

Hlavní nedostatky se objevily při automatizaci desktopové aplikace Doku. Důvodem, 

proč se tomu tak stalo, je chybějící podpora pro platformu Smallworld ze strany obou 

hlavních testovacích nástrojů - UFT a TestComplete. Základním nedostatkem je nemožnost 

jakkoliv interaktivně pracovat s mapovým polem. To je bohužel identifikováno jako jeden 

jediný bitmapový objekt a jednotlivé objekty, jako např. rozvody kabelů, nelze na mapě 

identifikovat. Jedinou možností je přiklonit se k práci s mapou na základě rozpoznávání 

obrazu. Tato funkce je však dostupná pouze v nástroji UFT. V TestComplete obdobná funkce 

neexistuje a proto bylo nutné řešit většinu testů nestandardními postupy, tak aby mohly být 

objekty v mapě vybrány. 

Chybějící podpora se v různé míře projevila i při snaze o unikátní identifikaci některých 

ovládacích prvků aplikace. Některé objekty nedokázaly oba nástroje rozpoznat vůbec, 

příkladem mohou jednotlivá textová pole v základních editorech. Jiné objekty pak vykazovaly 

problémy se specifickou vlastností platformy Smallworld, kdy u objektu stejného typu, dojde 

k přiřazení indexů v opačném pořadí než při minulém spuštění aplikace. Z toho vyplývá, že 

objekt, který byl bez problému identifikovatelný při prvním spuštění testu na správném místě 

uživatelského rozhraní, je najednou identifikován chybně v jiné části rozhraní. 

I přes výše zmíněné nedostatky byla automatizace proveditelná a bylo by možné 

aplikaci dále testovat. Nicméně TestComplete se jeví jako nevhodný kandidát pro testování 

GIS. 

10.2 WebVere 

Kromě Doku není dostatečně kvalitně řešitelné ani testování aplikace Vere. V případě 

Vere však nespočívá problém jen v nedostatečné podpoře technologie Oracle Forms ze strany 

nástrojů. Tentokrát je bohužel problém již i na straně vývojářů, kteří s automatizovaným 

testováním nikdy nepočítali. 



Jan Lojek: Automatizované testování vybraných funkcí geografického informačního systému 

2014  78 

Hlavním problémem je špatné označování jednotlivých ovládacích prvků aplikace, kdy 

např. dvě různá textová pole mohou mít stejný vnitřní název, případně mají jen dynamicky 

generované ID, které se mění při každém otevření formuláře. V případě základních objektů, 

jako je cabinet nebo distributor, lze tento nedostatek pomocí skriptu obejít. Nicméně 

u formulářů, které obsahuji stovky dynamicky generovaných textových polí bez jakéhokoliv 

označení kromě zmíněných ID, by se jednalo o velmi obtížný úkol. I kdyby však došlo 

k úspěšnému zautomatizování takovýchto formulářů, muselo by se při změně daného 

formuláře začínat opět od začátku. 

S výše uvedenými problémy je pravděpodobně snazší provádět manuální testování těch 

částí aplikace, které se skládají z dynamicky generovaných objektů. Automatizace se jeví jako 

vhodná spíše pro práci se základními formuláři. Pokud by v budoucnu došlo k nápravě stavu 

aplikace, byla by samozřejmě možná automatizace i složitějších funkcí. 

V případě nástroje TestComplete byla problémová práce i se základními formuláři, 

neboť TestComplete nepodporuje technologii Oracle Forms. Z tohoto důvodu nebyla 

vydefinovaná funkce úspěšně automatizována. 
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Závěr 

Cílem práce bylo ověřit možnost automatizace testování vybraných funkcí 

geografického informačního systému a za tímto účelem sestavit sadu testovacích skriptů, 

které by dané funkce testovaly. Konkrétně byly testy zaměřeny na tvorbu nových objektů, 

odstraňování objektů, editaci atributů, vyhodnocení zobrazených dat a rychlost odezvy. 

Jako testovaný systém posloužil GIS vyvinutý na platformě Smallworld a určený pro 

správu telekomunikačních sítí ve Finsku. Systém se skládá ze 4 aplikací a je doplněn 

o webové služby. Pro účely ověření bylo vybráno několik základních funkcí systému. 

Cíle práce se povedlo naplnit s využitím existujících testovacích nástrojů – HP Unified 

Functional Testing, SmartBear TestComplete, Selenium a SoapUI. Pomocí těchto nástrojů 

byly vytvořeny automatizované testy, které dokázaly automaticky otestovat všechny aplikace 

systému. Na vybrané webové službě byla úspěšně otestována možnost automatizace s pomocí 

nástroje SoapUI. Test byl zaměřen na rychlost odezvy a korektnost odpovědi odeslané 

webovou službou. 

Při řešení práce se objevily očekávané problémy s prací s mapovým polem desktopové 

aplikace. Problémy se s pomocí nástrojů UFT i TestComplete podařilo vyřešit, byť se 

v případě nástroje TestComplete jednalo o nestandardní postupy, které by běžný uživatel pro 

práci s aplikací s největší pravděpodobností nezvolil. U nástroje TestComplete se vyskytly 

problémy také ve webové aplikaci Vere postavené na technologii Oracle Forms, kterou 

nástroj nepodporuje. Z tohoto důvodu se vybranou funkci této aplikace nepovedlo plně 

zautomatizovat. Lze však očekávat, že se v některé z budoucích verzí nástroje plná podpora 

této technologie objeví. 

Na základě výsledků této práce byl jako hlavní testovací nástroj pro další testování 

systému vybrán nástroj UFT. Hlavním důvodem proč byl vybrán nástroj UFT, je jeho 

schopnost identifikovat testované objekty na základě jejich vzhledu, což umožňuje 

zprostředkovanou práci s mapovým polem a možnost kontroly geometrie objektu na základě 

jejich zobrazení v mapě. Na rozdíl od konkurenčního nástroje TestComplete UFT podporuje 

i technologii Oracle Forms. Díky tomu byla úspěšně zautomatizována i vybraná funkce 

webové aplikace WebVere. Přínosem nástroje je rovněž fakt, že nástroj je široce využíván 

v jiných odděleních společnosti a tudíž je v případě potřeby možné konzultovat práci 

s nástrojem se zkušenými odborníky. 
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Poznatky, včetně problémů a jejich případné řešení, zjištěné během této práce mohou 

být využity při práci na podobných projektech, pro které by byla přínosná automatizace 

některých složek testovacího procesu. 

Sada automatizovaných testů vytvořených při řešení této práce má pilotní charakter 

a bude se nadále rozvíjet. 
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