
2.3. Plán testů 
 
Cílem testů je odhalit případné chyby v produktu a následně je odstranit. Testování bude zahájeno od 
začátku implementace. Výstupem každého testu bude report, který bude obsahovat minimálně název 
testu, počet chyb a popis jednotlivých chyb. 
Výsledný produkt musí projít všemi testy a lze jej považovat za hotový pouze tehdy, pokud v testech 
nebude vykazovat chyby a bude splňovat všechny požadavky stanovené zákazníkem na HW, 
funkčnost a použitelnost. 
 
V rámci testování budou provedeny následující testy: 
 
2.3.1. Jednotkový test (= white box testing) 
 
V této části bude testován softwarový modul (skladba tříd, funkcí, procedur a modulů). Testování bude 
zaměřeno zejména na ověření: 

 správné definice a implementace rozhraní, 

 zachování integrity dat, tj. zda dočasně uložená data lze zpětně číst bez poškození, 

 funkčnosti okrajových podmínek, tj. chování produktu při zadávání hraničních či jinak 
významných hodnot pro ověření správnosti, 

 nezávislosti cesty, kdy je ověřeno, že každý příkaz bude proveden alespoň jednou 

 implementace formulářů a jejich chování při chybném nebo nedostatečném vyplnění. 
 

2.3.2. Integrační test (= verifikace programové konstrukce) 
 
V rámci této části bude testována správná implementace funkcí produktu, tj. správná komunikace 
všech komponent. Jde o tzv. black box a white box testování. Testování bude zaměřeno zejména na: 

 ověření správnosti výstupů z databáze do webových formulářů, 

 ověření správnosti dat získaných do databáze přes webové formuláře. 
Testování bude realizováno integrací "zdola-nahoru", tj. do systému budou postupně přidávány 
jednotlivé moduly. Po každém přidání modulu bude produkt znovu celý otestován, aby byly odhaleny 
funkční chyby modulu a vyloučeno zavlečení chyb. 
 
2.3.3. Validační test 
 
V rámci této části testování bude ověřeno, zda byly splněny všechny požadavky zadání projektu a 
produkt odpovídá svojí funkčností, chováním a provedením představám zákazníka. Vzhledem k tomu, 
že je produkt určen pro více různých uživatelů, bude provedeno alfa a beta testování. 

 alfa testování – řízené testování produktu zástupci zákazníka u dodavatele systému, 

 beta testování – provedou zástupci zákazníka na svých PC ve svých podmínkách a zjištěné 
chyby zašlou dodavateli systému. 

 
2.3.4. Systémový test 
 
Jde o test v kombinaci s ostatními systémovými prvky – HW, databáze, uživatelé, kdy se budou 
simulovat reálné problémy. Testování bude zaměřeno zejména na:  

 test obnovy (= recovery testing), tj. systémové testování při poruchách způsobených kolizí 
systému. Vzhledem k tomu, že ošetření poruch bude automatické, bude v rámci testování 
ověřena zejména re-inicializace, obnova dat a restart systému. 

 bezpečnostní testování (= security testing), tj. testování odolnosti systému proti útoku 
zvenčí (hackeři) nebo zevnitř (poškození nebo ztráta dat, narušení funkčnosti systému). 
Testování bude provedeno vybranými testery. 

 zátěžové testování (= stress testing), tj. testování systému v nestandardních situacích jako 
je velký přísun dat, dodání nekompatibilních dat a vysoká frekvence požadavků. Při 
jednotlivých testech bude ověřeno, jakou zátěž systém unese, než je zahlcen a havaruje. 

 


