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Úvod

Automatické testování software

Tato práce se zabývá popisem a návrhy testování software (dále jen SW) na platformě Microsoft .NET
pomocí nástroje Visual Studio (dále jen VS). Práce se zabývá pouze tzv. programovým (automatickým)
testováním SW, ostatní formy, i přes jejich velký význam, zmiňuje pouze pro úplnost. Předmětem
práce tak není obecné pojetí kvality vývoje SW a popis ISO norem (i z důvodu jejich zastaralosti
a nekonzistentnosti). Práce se zabývá spíše praktickými otázkami, které řeší programátoři na denní
bázi.
Tvorba SW je provázena neustálým hledáním a aplikováním novinek a trendů. SW nástroje a postupy
jsou vylepšovány a standardizovány. Některé směry byly rozpoznány jako chybné a jsou již
překonány.
Jedním z posledních trendů ve vývoji SW jsou tzv. agilní techniky vývoje [O5]. Jedná se o sadu návodů
- metodik, jak postupovat při vývoji SW, které se poměrně dost liší od dříve zažitých technik. Agilní
techniky vznikly (mimo jiné) jako reakce na nutnost vyrovnat se se značně proměnnými podmínkami
při vývoji. SW aplikace se již nevyvíjí roky, ale nasazení novinek je očekáváno v rámci týdnů a dnů.
Při psaní rozsáhlejších SW děl začal vznikat tlak na rychlé ověření, zda změna provedená do jedné
části kódu, neohrozí jinou na první pohled zcela nezávislou část aplikace. Principiálně není možné
při nasazení nové verze aplikace ručně otestovat všechny stavy, ve kterých se může aplikace
nacházet.
Programové testování SW, i když bylo prováděno samozřejmě již dříve, je přínosem právě agilních
technik a je velkým trendem současného vývoje. V drtivé většině případů dnes SW firmy zajímá, zda
jejich SW funguje a ne zda byla při jeho vývoji splněna ISO norma, či zda SW získal nějakou certifikaci,
která bývá často formálním a ne reálným potvrzením jakosti výsledného SW. Programové testování je
reálným, i když ne stoprocentním, měřítkem kvality.

Klíčová slova
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1. Typy testů
Podrobným rozepsáním dělení testů by byl přesáhnut rozsah této práce, popsáno bude tedy pouze
základní dělení testů.
1.1 Testování neprogramové
Testování probíhá lidmi, nikoliv programem. Jedná se o samostatnou disciplínu, kdy testování provádí
celé týmy lidí podle domluvených pravidel a scénářů v daných chvílích. U malých projektů
je zastoupeno testováním samotným programátorem, u větších projektů a potřeby zachovat kvalitu
výsledné aplikace je prováděno samostatným týmem. Jsou používány scénáře, nejčastěji navázané
na procesy v aplikaci, které jsou prováděny testery. Testy musí být dokumentovány
a vyhodnocovány. Pro tento typ testování poskytuje společnost Microsoft užitečné nástroje v rámci
produktu “Team Foundation Server“ [Wiki11].
1.2 Testování programové – automatické
Programové testování je technika, kdy funkčnost výsledného, tzv. produkčního, kódu,
je kontrolována jiným, tzv. testovacím kódem. Typy testů můžeme rozdělit zhruba následujícím
způsobem:
1. Jednotkové testy, tzv. unit testy – jedná se o testy, které testují vždy jen jednu část kódu
oddělenou od zbytku aplikace. Základní vlastností těchto testů je nezávislost na pořadí
prováděných testů a jejich libovolná opakovatelnost. Obecně testují jednoduché věci, které
lze z procesu vyčlenit. Smysl těchto testů není tak velký jako u následujících typů testů.
2. Integrační, funkční, akceptační a jiné testy – jedná se o testy, které propojují jednotlivé části
aplikace a i externí části aplikace v dané procesy.
Pokud se zdá, že je rozdělení příliš hrubé (v druhém bodě) a že spousta typů testů zde chybí, pak
máte pravdu. Výčet opravdu není kompletní. Je třeba se podívat na problematiku trochu
prakticky. Jde totiž o to, zda je aplikace správně otestována a ne o to, zda je splněno formální
rozdělení testů do správných kategorií. Rozdíly mezi jednotlivými typy testů se často stírají a
občas se sami autoři metodik nedokáží shodnout na tom, které testy kam patří (např. co je ještě
unit test a co už není). Testy je třeba navrhnout prakticky s ohledem na projekt, pro který jsou
určeny a ne tak, že je nutno splnit normu a v projektu není např. nějaký “white-box“ test
[Wiki12]. V testování (nejen) by měl vždy programátor dát přednost smyslu (kritickému myšlení)
před formou.

2. Smysl automatického testování
I když se zdá, že boj programátorů o to, jestli má smysl SW programově testovat, či nikoliv, je již
vyhrán a vede se pouze diskuze o to jak testovat, je důležité si některé věci shrnout.
Co je tedy při vývoji SW důležité? SW by měl splňovat následující atributy:
-

Splňuje zadání, tj. dělá to, co zákazník požaduje.
Neobsahuje chyby, resp. obsahuje minimum chyb.
Splňuje určité kvalitativní parametry, např. rychlost aplikace a stabilitu.
Je dodán v termínu, tj. včas.

Kromě prvního požadavku, který je těžko měřitelný a často subjektivní, se jedná o měřitelné úlohy,
tzv. tvrdé metriky. I první bod obsahuje úlohy, které lze automatizovat (např. funkčním testem podle
-6-
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use case diagramů). Aby byl SW dodán včas (cca 75% informačních systémů není), je nutné splnit
některé předpoklady a i zde lze, pomocí programovému testování, jít tomuto požadavku výrazně
naproti.
Přesto, že výhody automatického testování mohou být zřejmé, jeho jednoduchá definice vyvolává
mnoho otázek. Je důležité znát slabá a silná místa automatického testování.
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3. Silná místa
Silná místa, tj. argumenty proč testovat:
3.1 Nová verze aplikace, aplikování změny
Pokud je SW dílo pokryto testy, lze implementovat novou funkci beze strachu, že bude poškozena
jiná část aplikace. Tento argument je zmiňován při výčtu výhod nejčastěji a má to své opodstatnění.
Pokud je SW dílo rozvíjeno, velice rychle se z netestovaného kódu stává “moloch“, ve kterém se jen
velice obtížně provádějí změny a implementují nové funkce. Toto vedlo k tvorbě tzv. virtuálních guru,
což byly specialisté – zaměstnanci firem, kteří byli nezastupitelní a jejich (později často jedinou)
kvalifikací byla detailní znalost nějakého produktu. Pokud tak někdo chtěl provést nějaký zásah
v aplikaci, musel být “schválen” tímto guru a vydání nové verze SW bylo provázeno až “náboženskými
praktikami“, kdy se celý tým (často včetně zákazníka) “modlil“, aby se něco nepokazilo. Guru fungoval
i jako dokumentace produktu a z firmy odcházel zpravidla pouze v okamžiku ukončení užívání daného
SW. Tento model je již překonaný a žádný rozumný majitel firmy nepodporuje vznik
nezastupitelnosti. Kmenoví zaměstnanci mají i nadále velký význam, ne však již v této roli.
3.2 Dokumentace
Testovací kód je zároveň i (programátorskou) dokumentací výsledného produktu. Pro nového
programátora je snadnější pochopit danou část SW kódu, když kromě kódu vidí i všechny podstatné
varianty, jak daný kód použít. Proč se nepodívá např. do kódu, který je volán z grafického rozhraní
aplikace (dále jen GUI)? Protože to by pouze zjistil jeden způsob použití dané části kódu. V testu jsou
obsaženy všechny (důležité) varianty, jakými je daná metoda či třída používána. Test není zaplevelen
jiným kódem řešícím např. obsluhu GUI, proto je jednodušší a rychlejší nahlížet do něj, než do
výsledné aplikace. Test upozorňuje také na krajní situace, které kód v GUI nemusí řešit.
3.3 Rychlost psaní produkčního kódu
Pokud existuje nástroj na otestování produkčního kódu, který umožní kód spustit a otestovat ještě
dříve než je hotové GUI výsledné aplikace, vede toto k výraznému urychlení vývoje a tím i ke snížení
ceny výsledného produktu. U větších aplikací se často stává, že na GUI a na aplikační logice SW
aplikace pracují dva různí programátoři (viz např. vícevrstvá architektura [Wiki9]). GUI tak často bývá
připraveno v jiný okamžik (nejčastěji se zpožděním) než by bylo potřeba pro psaní aplikační logiky.
Programátoři tak na sebe nečekají. Dalším přínosem je i fakt, že testování a hlavně debugování
aplikačního kódu pomocí GUI je časově velice náročné a úmorné. I když je VS kvalitním nástrojem,
který tento krok velice zrychluje, je opakovaná kompilace projektu, ruční přechod a nastavení
testovaného místa a následné testování mnohem časově náročnější, než otestování kódem. Testovací
kód přináší oproti jeho ruční variantě obrovskou výhodu opakovatelnosti.
3.4 Kvalita výsledného kódu
Výsledný produkční kód, který vznikne tak, aby byl testovatelný, je sám o sobě z principu věci
kvalitnější, než kód, který nelze otestovat. Psaní testů vede často k dekompozici složitých metod
a objektů, zlepšuje výslednou architekturu dané aplikace. To má samozřejmě další dopad
na možnosti rozšiřování aplikace a na hledání chyb. Je nutné si uvědomit, že velkou část časového
fondu, určeného na vývoj, spotřebovává právě ladění a hledání chyb. Pro úspěch produktu je nutné
tuto část co nejvíce optimalizovat a i když je hledání chyby považováno za jistou formu umění, lze k
rychlosti této činnosti hodně napomoci kvalitními testy.
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3.5 Psychický stav projektového týmu
Na úspěchu aplikace je velkou mírou podepsán i psychický stav lidí, kteří se na vývoji podílí. Pokud je
aplikace v nestabilním stavu, neustále se objevují nové a nové chyby, implementace novinek trvá
dlouho, pak se tým dostává do útlumu. Programátoři se projektu vyhýbají a pracují na něm s nechutí,
nikdo nechce produkt dále rozvíjet, protože jakýkoliv zásah do projektu znamená riziko chyby. Tato
situace znamená další finanční náklady, protože výkonnost takto “naladěného“ týmu radikálně klesá.
3.6 Ověření navrženého procesu
Ještě dříve, než je napsán jediný řádek výsledného GUI aplikace, může být pomocí testů ověřeno, zda
proces vytvářený v aplikaci (vtělený do UseCase diagramů [Wiki10]) má smysl. Je nutno však
pamatovat na to, že GUI je to, co uživatel uvidí a používá, tj. funkce tomuto musí být přizpůsobeny.
Při psaní testů si však programátor často uvědomí fakta a situace, na které by při psaní jen
produkčního kódu nepřišel.
3.7 Další výhody
V literatuře a hlavně v praxi lze nalézt další argumenty, proč používat programové testy. Jejich výčet
by však přesáhl smysl a rozsah této práce. Zmíněny byly pouze hlavní (z pohledu autora) důvody. Více
viz např. [O2].
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4. Slabá místa
Pokud mluvíme o slabých místech testování, myslíme tím hlavně argumenty ze strany lidí, kteří
nechápou smysl testování a zejména nerozumí programátorské profesi. Je však poctivé některá slabá
místa zmínit.
4.1 Vyšší cena
Argument ceny nebo času (není na to čas) je nejčastěji zmiňován jako slabé místo programového
testování. Je třeba si uvědomit, že velkou část časového fondu, určeného na tvorbu aplikace, nestráví
programátor psaním nového produkčního kódu, ale laděním, hledáním chyb a rozšiřováním
původního návrhu. Tato fáze je pomocí testovacího kódu výrazně urychlena a výhody (viz Silné
stránky) převažují nad počátečními vyššími náklady, které vzniknou tím, že je napsán kód, který není
produkční. Je nutné však přiznat, že se zde otevírá prostor pro psaní nesmyslného množství testů,
které nemají opodstatnění a je nutno ke psaní testů přistupovat také kriticky (viz dále).
4.2 Zvýšené náklady na programátory
Programové testy musí psát programátor. Jeho cena je výrazně vyšší než cena člověka, který vždy
aplikaci projde “ručně“. Tento argument má smysl pouze u jednorázového SW, který je v principu
jednoduchý a jakmile funguje, je předán do používání a nepředpokládá se jeho další rozvoj. Většina
SW aplikací tento fakt nesplňuje a i v případech, kdy tato podmínka je splněna, převažují silné
stránky.
4.3 Ztráta flexibility
Argumentem může být jistá ztráta flexibility. V okamžiku, kdy se změní něco v produkčním kódu,
může přestat fungovat i velké množství testů. Tyto testy je třeba upravit tak, aby vyhovovali novým
stavům produkčního kódu. Je třeba si však říci, že toto je vítaný stav. Při opravě každého testu si
programátor uvědomí, že změna zasáhla i výslednou aplikaci a má tak velkou kontrolu nad dopady
provedené změny. Pokud však je upravováno příliš velké množství testů bez dopadu na produkční
kód, měla by být provedena kontrola, zda tyto testy mají smysl a nejsou napsány pouze pro formu
(pokud ano, je zbytečně navyšována cena – viz dále).
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5. TDD
V okamžiku, kdy se rozhodujeme, jak při psaní automatických testů postupovat, narazíme
na metodiku nazvanou TDD - Test Driven Development, tj. Testováním řízený vývoj. Tato metodika
odráží nejaktuálnější trend, jak postupovat při vývoji SW (jedná se o metodiku vývoje, nikoliv
testování) obecně. Spadá pod tzv. agilní metodiky. Popisuje, mimo jiné, pořadí kroků vývoje. Toto je
klíčové pro pochopení podstaty testů a znamená to vždy velkou změnu v myšlení programátora.
Metodika předepisuje kroky vývoje následovně:
1.
2.
3.
4.

Nejprve je napsán test, který prověřuje budoucí produkční kód.
Spustí se test, tj. je ověřeno, že test neprojde (správně hlásí chybu).
Je napsán produkční kód.
Je znovu spuštěn test - produkční kód je upravován tak dlouho, dokud nedojde k úspěšnému
splnění testu.
5. Refaktorizace produkčního kódu (více viz dále).
6. Úspěšné spuštění testovacího kódu.
Je nutné si uvědomit, že tímto procesem je postupováno nejen při vytváření nové funkcionality, ale
i při hledání chyby. Tj. pokud byla nahlášena chyba, je nejprve napsán testovací kód, který chybu
potvrdí a teprve pak je chyba odstraněna.
Proč toto pořadí? Snad nejjednodušeji k pochopení vede následující přirovnání:
“Psát testy po naprogramování produkčního kódu? To je jako dopsat osnovu ke slohové práci.“

6. TDD a VS
Společnost Microsoft si byla vědoma všech výhod, které přináší automatické testování, a proto
integrovala do svého hlavního vývojového prostředí VS nástroje pro vytváření automatických testů.
I když to nemusí být zřejmé, tak produkty této společnosti jsou kvalitní a společnost i přes svou
zkostnatělost (nemoc všech velkých korporací) dokázala poměrně pružně na tento trend zareagovat.
Jak tedy postupovat při vývoji testů v aplikaci VS?
6.1 Vytvoření testů
Pro účely prezentace si vytvořme základ automatických testů a produkčního kódu – aplikační logiky
pro aplikaci hotelového systému. Postupujeme podle TDD, tedy tak, že nejprve je nadefinován napsán test (testy) a teprve potom produkční kód. Testovací projekt, který obsahuje volání ještě
neexistujících metod nelze samozřejmě zkompilovat. VS však obsahuje nástroj, který nám práci velice
urychlí a zpříjemní. Postupujme následovně:
Ve VS vytvořme nové Solution a vložme do něj projekt typu “Test Project”. VS automaticky vytvoří
v tomto projektu jednu testovací třídu. Tato třída se nikterak neliší od klasické třídy, jen obsahuje
parametry, které jí identifikují jako testovací třídu (atribut [TestClass]) a metodu v ní vytvořenou jako
metodu testovací (atribut [TestMethod]). Nechť naše první třída aplikační logiky bude třída Hotel.
Testovací třídu je vhodné pojmenovat HotelTest. Napíšeme testovací kód pro metodu AddRoom
v naší, prozatím neexistující, třídě Hotel:
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Pokud bychom vytvářeli testovací třídu ručně (tj. nikoliv pomocí “Test Project“), je nutné ještě do
našeho projektu přidat referenci na knihovnu
“Microsoft.VisualStudio.QualityTools.UnitTestFramework.dll“
(uložena ve složce Common7\IDE\PublicAssemblies ve složce nainstalovaného VS).
Přidejme do Solution nový projekt typu “Class Library”, který bude sloužit jako aplikační vrstva
k výsledné aplikaci. Pro tento účel nazveme projekt pro ukládání aplikační logiky appHotel.
V testovací třídě klikneme pravým tlačítkem na červeně podtržený typ Hotel a v menu zvolme
“Generate” – “New Type”. V následujícím dialogovém okně potvrdíme vytvoření nové třídy “Hotel“
a necháme jí vložit do projektu appHotel. VS automaticky vygeneruje požadovanou třídu “Hotel“.
V testovacím projektu je automaticky přidána reference na dll knihovnu nové assembly appHotel.
Nyní již zbývá jen vytvořit metodu “AddRoom“. Zde opět postupujeme pomocí obdobné nabídky
“Generate“ - “Method Stub”. VS tak vytvoří ve třídě “appHotel.Hotel“ metodu „AddRoom“ se
správnými parametry.
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Nenapsali jsme tedy jediný řádek produkčního kódu, pouze jsme napsali jeho test a nechali si
vygenerovat skelet pro produkční kód. Oba projekty v našem Solution nyní lze zkompilovat
(klávesová zkratka Ctrl+Shift+B) a test spustit (CTRL+R,A). Při spuštění test samozřejmě selže a my
jsme tak splnili první z kroků při programování dle TDD metodiky.

Věnujme ještě pozornost metodě statické třídy Assert, kterou používáme v testovací metodě. Ta
obsahuje následující metody:
Metoda
AreEqual
AreNotEqual
IsTrue
IsFalse
AreSame
AreNotSame
IsInstanceOfType
IsNotInstanceOfType
Fail
Inconclusive
IsNull
IsNotNull

Popis
Zapíše do logu testu zprávu o neúspěšném testu, pokud jsou její dva
parametry odlišné resp. nejsou odlišné (AreNotEqual).
Testuje splnění zadané podmínky, resp. její nesplnění (IsFalse).
Testuje, zda se jedná o odkaz na dva stejné objekty (viz. [O1]), resp. nejedná
(AreNotSame).
Testuje, zda daný objekt (instance třídy) je instancí jiného objektu, resp. není
instancí jiného objektu (IsNotInstaceOfType).
Automaticky zajistí chybu v testu.
Nevyhodnotitelný test.
Testuje, zda je daný objekt null, resp. zda není null (IsNotNull).

Dalším krokem je naprogramování produkčního kódu a následné dostání testů “do zelených“,
tj. zajištění úspěchu všech testů. Všimněme si, že pokud metoda “AddRoom“ vrátí hodnotu FALSE,
je ve výpisu chyb již námi nadefinovaná zpráva. Je tedy vhodné psát zprávy při testování tak, aby
pomohly při identifikaci chyby a působily i jako dokumentace k testu.

Pokračujeme v práci na produkčním kódu, dokud výsledek testu nedopadne správně. Zde jsme se
dotkli jedné slabiny metodiky TDD. Programátor totiž může sklouznout do stereotypu “dostanu to
za každou cenu do zelených a jdu domů”. Může tomu tak přizpůsobit styl své práce, tj. kód nějak
odbýt, jen aby byl hotov. Tomuto se dá předejít kvalitním kódem v testu (tj. kód testu je tak dobrý, že
nedovolí špatný kód v produkčním kódu) a dále pak trváním na dalším kroku metodiky TDD –
refaktorování.
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Při psaní kódu je vhodné, po úspěšném splnění všech testů, projít si námi napsaný kód ještě jednou.
Tzv. uhladit hrany, chcete-li refaktorovat. Code Refactoring [Wiki3, Wiki9] znamená úpravu, zlepšení
kódu bez změny jeho funkčnosti. Tj. např. přepsat některé konstrukce do elegantnějších variant,
urychlit kód nebo např. dopsat smysluplné komentáře. VS napomáhá této činnosti pomocí nabídky
“Refactor“. Nabídka obsahuje následující volby:
Volba
Rename

Extract Method

Encapsulate
field
Extract
Interface
Remove
Parameters

Popis
Přejmenování proměnné, třídy, metody, atd. Správné názvy jsou klíčové
pro pozdější úpravu kódu.
(Jeden programátorský vtip charakterizuje dvě nejobtížnější programátorské úlohy
jako invalidaci cache a správné pojmenování proměnných.)
Vytvoří z označeného bloku kódu novou metodu. Pokud nějaká metoda obsahuje
více než cca 50 řádků, je vhodné se zamyslet, zda tento blok nepatří do jiné
metody, či přímo do samostatné třídy.
Nabídka umožní z proměnné vytvořit property s get a set accessory a nastavit tak
proměnnou např. jen pro čtení.
Nabídka umožní rychle vytvořit pro danou třídu interface [Wiki4], ze kterého
automaticky danou třídu zdědí.
Nástroj, který Vám pomůže rozhodnout, zda nesmazat některé nepotřebné
parametry. Metodiky extrémního programování doporučují dodržovat pravidlo
KISS, tj. Kepp it simple, stupid!. Nechť je tedy výsledný kód jednoduchý,
nepředjímejme budoucí čas a nepoužívejme parametry, které budou možná
použity někdy v budoucnu [Wiki1].
Ještě jedna poznámka k tomuto tématu: Je zajímavé, že tento princip nepopisuje
něco nového (i když je neustále porušován – programátor je tvor kreativní a
tvůrčí), jedná se jen o implementaci toho, co řekl Albert Einstein:

Reorder
Parameters

“Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent. It
takes a touch of genius -- and a lot of courage -- to move in the opposite
direction.“
Obdobné jako “Remove Parameters“. Může vzniknout potřeba přeorganizování
pořadí parametrů v metodě např. z důvodu vytvoření overload variant dané
metody. [Wiki5]

VS obsahuje i další volby umožňující refactoring, jako je např. nabídka “Organize Usings“. Je na místě
také zmínit existenci nástroje (pluginu) ReSharper od společnosti JetBrains [Wiki2], který také
usnadňuje (kromě jiného) refactoring výsledného kódu.
Je zřejmé, že kdybychom neměli produkční kód pokrytý automatickými testy, byl by refaktoring velice
rizikovou záležitostí. Proto bylo také dříve raženo zlaté pravidlo programování: “Když to funguje,
nesahej na to“. Toto pravidlo však díky TDD ztrácí na lesku a stává se v podstatě antipatternem
[Wiki6], tj. nežádoucím chováním. Refaktorizace je používána i v jiných fázích projektu než okamžitě
po napsání části produkčního kódu. Je používána hlavně při odstraňování tzv. “Code Smells“ [O8].
Pravdou však je, že v praxi bývá zákazníky vnímána jako zbytečný náklad navíc a její obhájení není
zcela jednoduché. Tyto dva kroky by však měli mít v odhadech projektového manažera pevné místo a
měli by být automaticky zahrnovány do odhadů na vývoj.
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6.2 Code Coverage
Code Coverage znamená procento pokrytí produkčního kódu testy. Tento ukazatel však nesmí být
brán jako hlavní ukazatel kvality. Má pouze informativní charakter. Trvání na 100% Code Coverage
pouze vede programátory k psaní nesmyslných testů pro
formu. Je nutné si uvědomit, že netestujeme pouze
metody samotné, ale i všechny jejich stavy. Dosažení 100%
pokrytí je tedy pouze chimérou neinformovaného
managementu firmy. Při větším pokrytí vznikají náklady
ekonomické, časové a v neposlední řadě, je testovací kód
také prostorem k chybám, které je nutné odladit.
Dalším faktorem při rozhodování o množství testů je fakt,
že od určitého počtu testů, se již nezvyšuje počet
nalezených chyb, tj. další testy již nemají smysl.
Vztah mezi množstvím testů a počtem
nalezených chyb [O2]

Jak tedy přistoupit k Code Coverage a testům samotným? Nejrozumnějším přístupem je používat
zdravý rozum, chcete-li kritické myšlení. Základním návodem a rozumným přístupem je použití
Parretova pravidla [Wiki7], tj. 20% námahy musí zajistit 80% úspěchu. Je tedy rozumné pokrýt testy
ty části kódu, u kterých je předpokládáno, že mohou způsobit problémy.
VS obsahuje nástroj pro měření pokrytí kódu. Lze použít nabídku “Code Coverage Results“ u daného
testu.
6.3 Testování private a protected členů
Za určitých okolností je nutné otestovat i private členy dané třídy. Jedná se však o určité porušení
objektového principu zapouzdření – tj. skrývání implementace [Wiki8]. Před použití tohoto typu testu
je vhodné se zamyslet, jestli zde, při nutnosti testovat private členy, nevznikla chyba v návrhu. Někdy
však toto testování smysl má. VS poskytuje nástroj, který umožňuje otestovat private členy, aniž by
bylo nutné upravovat třídu v produkčním kódu. Nedochází tak tedy k porušení zapouzdření
v produkčním kódu. VS umožňuje vytvořit tzv. “Private Accessor“ třídu, pomocí nabídky “Create
Private accessor“ v testované produkční třídě. Je automaticky vytvořena pseudotřída, která obsahuje
i všechny private a protected členy, které se stanou veřejnými (public). Lze tak otestovat
i nedostupné členy z jiné třídy.
6.4 Ovlivnění pořadí spouštěných testů
Jednou ze základních vlastností jednotkových testů je fakt, že testy jsou na sobě nezávislé a nezáleží
na pořadí jejich spouštění. Je rozumné se tohoto pravidla držet a i ve VS jsou testy pouštěny
náhodně. Pokud však přece jen vyvstane potřeba toto pravidlo porušit, je ve VS připraven nástroj,
který umožnuje vytvořit tzv. “Ordered Test List”. Volba se vyvolá z nabídky ”Test” – ”New Test”. Zde
lze zvolit testy a jejich pořadí při spouštění. Mezi jednotlivými testy lze předávat i tzv. “Context
Object“, ve kterém může být uloženo třeba aktivní připojení na databázi, či jiné vlastnosti, které je
nutno si předávat mezi jednotlivými testy. Lze tak testovat i celé procesy. V testovací třídě lze
nadefinovat i tzv. ClassInitialize statickou metodu, která je vždy spuštěna jako první v rámci testovací
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třídy a může tak např. vytvořit “Context Object“. Obdobnými parametry jsou TestInitialize,
TestCleanup a AssemblyCleanup.

5. Další testovací nástroje a postupy
5.1 Pluginy do VS
Do VS mohou být přidány i nástroje třetích stran, tzv. pluginy. Toho využívá i již zmiňovaný nástroj
ReSharper. Existují i další knihovny či pluginy, které umožňují testovat SW kvalitněji. Jedná se např.
o knihovny NUnit [O3] či ExpressUnit [O4] nebo knihovny pro generování Mock objektů [O6].
5.2 Build server
Zajímavým a žádaným přínosem pro vývoj můžou být tzv. “Nightly Builds“ (metodika Continuous
integration [Wiki13]). Jedná se build server aplikaci (skript), která ze sdíleného programátorského
repository typu Git, SVN stáhne vždy jednou denně (v noci) všechny zdrojové kódy. Následně provede
kompletní sestavení aplikace, její build a spuštění všech automatických testů. Autorům daných částí
kódu pak rozesílá výsledky testů. Implementace tohoto postupu zvyšuje produktivitu celého týmu a
podporuje význam testování [O7].
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6. Závěr
Společnost Microsoft vytvořila během zhruba 12 let moderní programovací Framework a vývojový
nástroj čítající nespočet moderních trendů, návrhových vzorů a metodik. Programátor, který zvolí
libovolný jazyk z podporovaných jazyků prostředí (např. C#, Visual Basic, F# a jiné) dostává, aniž by to
tušil, obrovskou podporu a návod k práci, která je efektivní a která je postavena na pevných
základech.
Paradoxně však trpí platforma .NET jistou nepřístupností pro začínající vývojáře. Na to jakých kvalit
dosahuje např. kombinace IIS + ASP.NET, je získaný zhruba 20% podíl instalací, oproti kombinaci
Apache + PHP, až trošku nespravedlivý. Společnost si tento fakt uvědomuje a snaží se vyjít začínajícím
programátorům blíže vydáním express nástrojů, které nabízí zcela zadarmo. Bohužel, zřejmě
z důvodu obchodní strategie společnosti, je Unit Testing je považován za něco, co má být před
programátory v express nástrojích utajeno. Unit Testování není součástí těchto nástrojů
a programátoři musí volit nástroje třetích stran, což jim samozřejmě učení neusnadní.
Tato, dnes již nedílná, součást programování by měla být vyučována na školách současně s výukou
základů programování. Tento styl práce utváří u programátora správné návyky a zvyšuje tak
pravděpodobnost, že jednou, až opustí školu, bude schopen psát kvalitní a dobře strukturovaný kód.
Testeři, tedy programátoři píšící testy, jsou někdy podceňováni a méně hodnoceni než programátoři
píšící produkční kód. Jedná se však o další nepochopení problematiky. Ten, kdo píše test, má, pro
úspěch projektu stejnou váhu, jako ten, kdo píše produkční kód. Testovací kód musí být pevnou
součástí práce dnešního programátora.

- 17 -

Automatické testování software

7. Použitá literatura
7.1 Zdroj: Wikipedia.org, Wikipedia.cz
[Wiki1] KISS Principle, http://en.wikipedia.org/wiki/KISS_principle
[Wiki2] ReSharper, http://en.wikipedia.org/wiki/ReSharper
[Wiki3] Code Refactoring, http://en.wikipedia.org/wiki/Code_refactoring
[Wiki4] C# programming / interfaces, http://en.wikibooks.org/wiki/C_Sharp_Programming/Interfaces
[Wiki5] Function overloading, http://en.wikipedia.org/wiki/Function_overloading
[Wiki6] Anti-pattern, http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-pattern
[Wiki7] Paretův princip, http://cs.wikipedia.org/wiki/Paret%C5%AFv_princip
[Wiki8] Objektově orientované programování,
http://cs.wikipedia.org/wiki/Objektov%C4%9B_orientovan%C3%A9_programov%C3%A1n%C3%AD
[Wiki9] Vícevrstvá architektura, http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADcevrstv%C3%A1_architektura
[Wiki10] Use Case, http://en.wikipedia.org/wiki/Use_case
[Wiki11] Team Foundation Server, http://en.wikipedia.org/wiki/Team_Foundation_Server
[Wiki12] White-box testing, http://en.wikipedia.org/wiki/White-box_testing
[Wiki13] Continuous integration, http://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_integration
7.2 Ostatní zdroje
[O1] Referenční a hodnotové typy,
http://csharp.aspone.cz/codes/consoleApp/tutorial/hodnotoveAReferencniTypy.aspx
[O2] Testování webových aplikací, Anna Borovcová, anna.borovcová@gmail.com
[O3] NUnit, http://www.nunit.org/
[O4] ExpressUnit, http://code.google.com/p/expressunit/
[O5] Agilní vývoj, www.zdrojak.cz, http://www.zdrojak.cz/clanky/agilni-vyvoj-uvod/
[O6] Mocks Aren’t Subs, Martin Fowler, http://martinfowler.com/articles/mocksArentStubs.html
[O7] Proč ne automatické testy a noční buildy,
http://www.abclinuxu.cz/blog/trained_monkey/2012/2/proc-ne-automaticke-testy-a-nocni-buildy
[O8] Refaktorizace a ladění, Lubomír Bulej, David Majda, KSI MFF UK,
http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/programming_practices/lecture12.html

- 18 -

