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Abstrakt 

Tématem diplomové práce je testování softwaru ve fázi Systémové integrační testování a auto-

matizace tohoto procesu. Hlavním cílem práce je provedení případové studie, ve které je otes-

tován volně dostupný systém SugarCRM testovacím nástrojem SoapUI. Testování v případové 

studii je provedeno dle metodiky, která se zaměřuje na testování webových služeb nástrojem 

SoapUI. 

Práce se v teoretické části věnuje vysvětlení procesu testování, jeho automatizaci a také použí-

vaným pojmům. Dále je popsána oblast integrace informačních systémů. Praktická část se vě-

nuje již samotnému provedení případové studie, v rámci které je představen nástroj SoapUI a 

testovaný systém SugarCRM. V případové studii jsou provedeny veškeré činnosti, které tester 

vykonává. 

Klíčová slova 

Systémové integrační testování, SoapUI, SugarCRM, Groovy, testování, automatizace. 

  



Abstract 

This diploma thesis is focused on software testing, especially on System integration testing 

phase and automatization of this process. The main objective of this thesis is to create case 

study, in which the open source system SugarCRM is fully tested via testing tool SoapUI. Test-

ing process in case study is executed according to methodology, which is focused mainly on 

testing of web services by SoapUI testing tool.  

Theoretical part of the thesis is dedicated to explanation of testing process, test automation and 

terms, which are commonly used in testing. Next part is devoted to integration of information 

systems. Practical part is dedicated to creation of the case study. In this part, the SoapUI testing 

tool and system SugarCRM, are described.  In the case study, all testing activities are presented.  
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1 Úvod 

V této často se měnící době zaujímá Systémové integrační testování (dále zkráceně SIT) hlavní 

pozici v procesu testování. SIT je jednou z fází testování a zaměřuje se zejména na testování 

oblasti integrace informačních systémů. Tato oblast je v řadě organizací často klíčová. Systémy 

jsou rozšiřovány o nové moduly, často dodané jinou společností, a tím vzniká problém se za-

jištěním bezchybné spolupráce mezi podnikovými informačními systémy. Adaptace těchto sys-

tému musí být však okamžitá, a proto se zvyšuje tlak na optimalizaci testovacího procesu. Proto 

organizace, které využívají vhodné nástroje a začínají se orientovat v automatizovaném testo-

vání, získávají obrovskou výhodu před konkurencí.  

Vzhledem k výše uvedenému již není testování softwaru pouze doplňkový proces, ale zařazuje 

se na rovnocennou úroveň s návrhem či vývojem softwaru. Testování, zejména fáze SIT, vyža-

duje vysoce kvalifikované testery, kterých je na trhu poskromnu a je po nich vysoká poptávka. 

Obor testování je v současné době velice žádaný a jeho činnosti se rozvíjejí. Zprvu bylo zamě-

ření zejména na manuální otestování softwaru, nyní převažují požadavky na testování automa-

tizované.  

1.1 Vymezení tématu práce a důvod výběru tématu 

V úvodu je zdůrazněna potřeba znalosti automatizace testování a správné integrace informač-

ních systémů. Z tohoto důvodu se tato diplomová práce zaměřuje na automatizaci testovací fáze 

SIT. Samotné testování je v práci provedeno na webových službách volně dostupného systému 

SugarCRM. Je použit nástroj SoapUI, který proces testování softwaru umožňuje automatizovat.   

Téma diplomové práce jsem si vybral z důvodu několikaleté zkušenosti s testováním softwaru 

v nadnárodní korporaci, kde každodenně zjišťuji potřebu znalosti nástrojů pro automatizované 

testování. V takto velkých korporacích je velice důležitá bezchybná integrace podnikových in-

formačních systémů a její zajištění je stále složitější.  
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1.2 Cíle práce 

Hlavním cílem diplomové práce je provést případovou studii, v rámci které je automatizovaně 

testován systém SugarCRM. Pro testování softwaru je použito open source nástroje SoapUI. 

Studie se zabývá testovací fází SIT a je provedena dle metodiky Testování webových služeb 

pomocí nástroje SoapUI. 

Pro splnění hlavního cíle jsou definované následující dílčí cíle: 

 Objasnit pojmy související s integrací informačních systémů, 

 provést rešerši současných trendů v procesu testování, 

 vytvořit návod, jak pracovat s nástrojem SoapUI, 

 představit open source systém SugarCRM včetně jeho základní funkcionality, 

 vytvořit testovací plán pro systém SugarCRM, 

 využít jazyků Groovy script a XPath k vytvoření automatizovaných testovacích kroků. 

1.3 Předpoklady a omezení práce 

Diplomová práce se zaměřuje zejména na testovací fázi SIT. Práce využívá funkcionality kon-

krétního volně dostupného systému pro řízení vztahu se zákazníky SugarCRM, dostupného na 

adrese https://bitnami.com/stack/SugarCRM.  

Používaný testovací nástroj SoapUI OpenSource je taktéž volně dostupný, a to na adrese 

https://www.SoapUI.org/downloads/SoapUI.html. 

Systém SugarCRM je v této práci využit zejména z toho důvodu, že nabízí služby typu GET i 

SET, což mnoho jiných volně dostupných systémů neumožňuje. Tento systém také používá pro 

komunikaci obě základní technologie SOAP i REST. Seznam funkcí tohoto systému je taktéž 

velmi rozmanitý, a díky tomu obsahuje případová studie mnoho užitečných příkladů. Praktická 

část této práce se omezuje pouze na testování tohoto systému. 

Testovací nástroj SoapUI je využíván kvůli své jednoduchosti a použitelnosti. Práce využívá 

zejména funkcionalit volně dostupné verze, která je s ohledem na cíle práce dostačující. Skrip-

tovací jazyk Groovy, který je obsahem SoapUI, vynahradí rozdíly mezi verzí volně dostupnou 

(OpenSource) a komerční (NG PRO). 

https://bitnami.com/stack/sugarcrm
https://www.soapui.org/downloads/soapui.html
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1.4 Struktura práce 

Po úvodní kapitole následuje rešerše oblasti testování, zejména fáze SIT s možností automati-

zace. V kapitole 3 se práce blíže věnuje fázi SIT a testování. V kapitole 4 se práce zabývá zá-

kladními pojmy, které s testováním a zejména integrací systémů souvisejí. V této kapitole jsou 

vysvětleny pojmy z oblasti komunikace systémů. Jsou jimi Webové služby, WSDL, protokol 

SOAP i alternativa REST a také formáty zpráv XML a JSON. Závěr kapitoly je věnován jazy-

kům XPath, XML a Groovy a příkladům jejich využití v testování. 

V praktické části je provedena případová studie zabývající se automatizovaným testováním sys-

tému SugarCRM. Kapitola 5 definuje testovací prostředí, jehož součástí je testovací nástroj 

SoapUI a přiblížen je taktéž testovaný systém SugarCRM. Dále v kapitole je představena me-

todika, dle které je případová studie provedena. Aplikace metodiky na případové studii probíhá 

v kapitolách 6 až 8. V kapitole 6 dochází k analýze a návrhu testů dle metodiky. Obsahem jsou 

příklady jak manuálního, tak i automatizovaného testování. Závěr kapitoly je věnován struktuře 

testů. Také se zabývá termíny jako regresní či smoke testy a tím, jaká volit testovací kola. Ka-

pitola 7 se zabývá již implementací testů, kdy jsou vytvořeny skripty pro testování za použití 

jazyka Groovy. V kapitole 8 dochází již ke spouštění testů a tvorbě reportů. Poslední kapitolou 

je závěr, jehož obsahem jsou shrnuté autorovy poznatky a myšlenky o daném tématu.  

1.5 Výstupy práce a očekávané přínosy 

Hlavním výstupem práce je tedy případová studie automatizovaného testování systému 

SugarCRM ve fázi SIT. Jejím obsahem je také plán testů. Studie je provedena dle metodiky 

Testování webových služeb nástrojem SoapUI.   

Hlavním přínosem práce je provedení případové studie, která může být použita i jako výukový 

materiál pro předmět 4IT475 Systémové integrační testování (VŠE v Praze), který je součástí 

nové vedlejší specializace Řízení kvality softwaru, ve kterém se bude vyučovat fáze SIT a mož-

nosti automatizace testů. Dále slouží jako vzor pro otestování jakéhokoli informačního systému. 

Práce je užitečná především pro osoby, které se zajímají o fázi SIT a jsou připraveny využít 

nástrojů pro automatizaci procesu testování. 
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2 Rešerše prací 

Cílem této kapitoly je prozkoumat oblast zahraničních i českých publikací na téma testování a 

automatizace, se zaměřením na integraci.  

Autorů v zahraničí, kteří se zajímají o automatizaci testování, je mnoho. Pokud se ovšem za-

měříme na české území, pak o automatizaci testování se autoři zmiňují pouze jako o budouc-

nosti a vnímají tuto oblast jako nutnost pro udržení si konkurenceschopnosti. Oblast testování 

se tedy, zdá být důležitější, než kdy jindy. Co se fáze Systémové integrační testování týče, pak 

autoři ji zmiňují pouze okrajově.  

2.1 Zahraniční a české zdroje 

Testování softwaru je fenoménem po celém světě a potvrzují to Indové a jejich zájem o tuto 

činnost v knize Software Testing Principles and Practices (Desikan a Ramesh, 2006). V této 

knize autoři na příkladech představují potřebu testování. Dále v knize zasazují testovací fázi do 

životního cyklu vývoje softwaru. Testování je zde dopodrobna popsáno a značná část knihy je 

věnována i Systémovému integračnímu testování. Autoři se také věnují otázce automatizace 

testování. 

Další publikace, která se podrobně zabývá oblastí testování softwaru je Software Testing Foun-

dations (Spillner, Linz a Schaefer, 2014). Tato kniha slouží jako příručka k certifikaci ISTQB. 

Tato certifikace je mezinárodně uznávaná a je od profesionálních testerů často vyžadována. 

Kniha popisuje testování velice dopodrobna a jsou zde objasněny především teoretické základy.  

Automatizace testování je z mnoha pohledů popsána v knize Experiences of Test Automation: 

Case Studies of Software Test Automation (Graham a Fewster, 2012). Tato kniha se zaměřuje 

na automatizaci testů vývojáři, jsou popisovány způsoby testování databází, část knihy je vě-

nována přesunutí testování do prostředí Cloud a kniha se také věnuje testování aplikací na mo-

bilní platformě Android. Na závěr jsou předvedeny možnosti testování na reálných příkladech.  

Publikací pro použití nástroje SoapUI je mnoho. Například kniha Web Services Testing with 

SoapUI (Kankanamge, 2012) je výborným pomocníkem k pochopení tohoto nástroje. Nejprve 
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popisuje oblast testování webových služeb a související pojmy, dále (kniha) líčí možnosti vyu-

žití nástroje SoapUI na předem vytvořené webové službě. Zaměření je zejména na skriptovací 

jazyk Groovy a také na automatizaci testování.  

Testování, tentokráte GUI, se věnuje publikace Selenium Testing Tools Cookbook Second 

Edition (Gundecha, 2015). Kniha je psána formou návodů, jak využít nástroj Selenium k testo-

vání. Kniha pracuje s reálnými chybami.  

Mezi hlavní publikace, které se zabývají testováním a byly přeloženy do češtiny, patří beze-

sporu kniha Testování Softwaru (Patton, 2002). V knize jsou srozumitelně popsány základní 

pojmy z oblasti testování. Ukazuje mnoho pohledů na testování a také to, kdo se může testování 

účastnit a jakým způsobem. Kniha se zčásti zabývá automatizací. Na závěr je představen model 

zralosti CMMI v souvislosti s testováním, norma ISO 9000, která se zajišťováním kvality soft-

waru věnuje. V knize jsou popsána různá doporučení pro kariéru úspěšného testera.  

Kniha Řízení kvality softwaru (Roudenský a Havlíčková, 2013) se pokouší vysvětlit základní 

principy testování. Kniha se nezaměřuje pouze na testery, ale také na management. Následně 

je vysvětlena činnost testera od hledání chyb, přes jejich hlášení, až po měření kvality softwaru. 

Na závěr je také zmíněno automatizované testování, avšak pouze krátce. Přínos této knihy vi-

dím zejména v poslední kapitole, kde jsou použity dva nástroje (HP Unified Functional Testing, 

Apache JMeter), na kterých jsou předvedeny příklady automatizace.  

Pro pochopení pojmů middleware a integrace slouží publikace Podniková informatika (Gála, 

2009). Kniha se zaměřuje na informační software v českých podnicích a společnou integraci 

těchto systémů. Jedna z kapitol je přímo věnována Integraci podnikové informatiky. V této ka-

pitole jsou vysvětleny pojmy middleware a XML. 

Mezi ostatní zdroje informací k tématu SoapUI slouží zejména webová stránka nástroje SoapUI 

společnosti SmartBear Software, Inc., která je dostupná na adrese http://www.SoapUI.org/. 

Společnost na stránkách nástroj popisuje, a také k němu vydává různé příručky.  

 

http://www.soapui.org/
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2.2 Kvalifikační práce 

Nástroji SoapUI se ve své diplomové práci „Testování webových služeb nástrojem SoapUI“ 

věnoval Petr Sobotka (2015). Práce se zaměřuje zejména na tvorbu metodiky pro testování we-

bových služeb pomocí nástroje SoapUI a na závěr je vytvořena příručka tohoto nástroje. Má 

diplomová práce si klade za cíl navázat na tuto práci a názorně předvést možnosti automatizace 

za pomocí nástroje SoapUI na konkrétním systému za použití vytvořené metodiky. 

V bakalářské práci „Automatizované testování“ autora Lukáše Pouzara (2007) jsou porovná-

vány různé nástroje pro automatizaci testů. Jedním z nich je také SoapUI. V práci jsou na prak-

tických ukázkách předvedeny různé možnosti automatizace.   

Automatizaci testování se věnuje ve své diplomové práci „Automatizované testování webových 

aplikací“ také Michal Pietrik (2012). Práce se věnuje alternativním nástrojům, které nejsou tak 

rozšířené, jako mnou zvolený SoapUI. Jde o nástroje Selenium, Tellurium IDE, WebAii Fra-

mework, WatiN a TestComplete. Práce se věnuje webové aplikaci Kentico CMS, na které autor 

nejprve vybírá vhodné části pro automatizaci testování a následně již danou aplikaci testuje.  

Další kvalifikační prací, která se zabývá automatizací testování, je bakalářská práce „Možnosti 

automatizovaného testování aplikací“ Tomáše Jandáka (2012). Cílem práce je zmapovat trh 

nástrojů pro automatizaci testů a těchto nástrojů následně využít v praktické ukázce. Jsou zde 

využity nástroje pro testování grafického uživatelského rozhraní, nástroje pro jednotkové tes-

tování i pro testování webových služeb. Využívá nástrojů SoapUI, Selenium či QuickTest. 

Jiří Kosek se ve své Diplomové práci Inteligentní podpora navigace na WWW s využitím XML 

(2002) věnuje Webovým službám i formátu XML.  

V Diplomové práci Automatizační testovací nástroje (2014) shrnuje Marek Feňko trh s nástroji 

pro automatizaci testovacího procesu. Práce se především zabývá představením nejznámějších 

testovacích nástrojů SoapUI a Selenium.  

Problematikou výběru vhodných testů pro automatizaci se zabýval Tomáš Lízner v diplomové 

práci Využití automatizace testování z hlediska nákladů a přínosů (2015). 
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3 Systémové integrační testování  

Tato kapitola popisuje oblast testování s bližším zaměřením na fázi SIT. Nejprve jsou vysvět-

leny pojmy obecné, které pohlíží na testování jako na celek. Dále jsou vysvětleny termíny, které 

úzce souvisí s fází SIT a které mohou být čtenáři užitečné pro automatizaci testů. Závěr této 

kapitoly je věnován oblastem, které souvisejí s komunikací systémů, s jejich integrací a bez 

jejichž znalosti by se tester neměl pouštět do fáze nazývané SIT. 

SIT (anglicky System integration testing) je jednou z fází testování. Testování je činnost, při 

které tester vyhledává chyby v softwaru. Vyhledává je co nejdříve a zajišťuje jejich nápravu. 

(Patton, 2002, str. 269). Pokud mluvíme o chybách v softwaru, jsou také častokrát označovány 

anglickým termínem „bug“ (ISTQB, 2014).  

S pojmem testování úzce souvisí i pojem zajišťování kvality softwaru, často vyskytující se pod 

anglickou zkratkou SQA (Software Quality Assurance). Tato činnost v sobě zahrnuje zkoumání 

a měření současného procesu vývoje softwaru s cílem nalézt způsob zdokonalení tohoto pro-

cesu a zabránění vzniku chyb (Patton, 2002, str. 270). Tento pojem si tedy klade za cíl před-

cházet tvorbě chyb a zasahuje také do fáze vývoje s cílem optimalizace. Testování softwaru se 

blíže věnuje ve své publikaci Ron Patton (2002).  

3.1 SIT v procesu testování softwaru 

Jako ukázku zapojení činnosti testování do životního cyklu vývoje softwaru je vhodné zobrazit 

V-model (obr. 3.1), který reflektuje činnosti testování zapojené do jednotlivých fází vývoje. V-

model se stal nejběžněji používaným nástrojem pro popis všech testovacích aktivit. Jeho vý-

hoda tkví v propojení testovacích a vývojových aktivit.  

Z níže uvedeného V-modelu je patrné, že testování je zahrnuté do všech fází vývoje softwaru. 

V dnešní době si firmy uvědomují důležitost testování a této činnosti je věnováno více pozor-

nosti. Fáze SIT ve V-modelu nemá vlastní zastoupení, je ale součástí Integračního testování 

(ISTQB, 2014).  
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Obrázek 3.1: V-model. (Zdroj: Roudenský a Havlíčková, 2013, str. 27) 

Níže jsou z důvodu zasazení do kontextu vysvětleny fáze testování dle V-modelu. 

Na počátku vývoje softwaru si programátoři zpravidla testují svůj kód sami, což je nazýváno 

fází Testování jednotek (Unit testing). Programátoři testují nezávisle nejmenší testovatelné sou-

části programu. Mohou to být metody, funkce či procedury. Další fází testování je Integrační 

testování. Kdy jsou testovány již dříve vytvořené moduly, a zjišťuje se, zda spolu správně spo-

lupracují ve fungujícím systému (Integration testing). Následuje Systémové testování, které má 

za cíl otestovat systém jako funkční celek a zjistit, zda splňuje předem stanovené požadavky 

(System testing). Poslední fází je Uživatelské akceptační testování (User Acceptance Testing), 

které testuje, zda byly splněny požadavky na vyvíjený systém. Do této fáze jsou zapojeni bu-

doucí uživatelé a zadavatelé, kterými mohou být byznys analytici (Roudenský a Havlíčková, 

2013, str. 61).  

Fáze testování popisuje také norma ISO/IEC/IEEE 29119-1 Softwarové a systémové inženýr-

ství – Testování softwaru, která potvrzuje pořadí fází ve V-modelu. Fáze SIT nebývá vždy ex-

plicitně definována. V popisu V-modelu je SIT součástí fáze Integrační testování. Integrační 

testování se však dle Sharma (2015) či Vetrivel (2009) zabývá testováním integrace modulů 

uvnitř jednoho systému a až po něm následuje SIT a poté Uživatelské akceptační testování. Obě 

fáze (Integrační testování a SIT) jsou tedy rozděleny a více specializovány (obr. 3.2). 
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Obrázek 3.2 Systémové testování nahrazeno SIT fází v procesu testování (Zdroj: autor)  

 SIT testuje interakci různých systémů, které by spolu měly komunikovat a vzájemně si předá-

vat informace. Obsahem SIT testování dle V-modelu je kontrola správnosti systému dle dříve 

vytvořené analýzy systému. V analýze systému by měl být popis funkcionality výsledného sys-

tému a také by mělo být popsáno, s čím bude systém integrován. Testují se zejména rozhraní 

systémů (Müller 2011, s. 25), která zajišťují správnou komunikaci a přenos dat mezi systémy. 

Z toho je tedy patrné, že testery systémové integrace zajímají zejména rozhraní systémů a způ-

soby jejich komunikace. Testeři se nejvíce zaměřují na zprávy, které si mezi sebou vyměňují 

jednotlivé systémy a zejména na formát zpráv, zda jsou posílány ve správné podobě či odpoví-

dají předem definovanému standardu. Testují se také odpovědi, jak zareagoval volaný systém. 

Právě na tyto body se fáze SIT zaměřuje. Jde o validaci služeb, jejichž cílem je propojit systémy 

a tím dosáhnout co největší synergie. Naproti tomu Integrační testování se provádí dle V-mo-

delu proti návrhu systému, jehož součástí je popis vnitřních modulů systému a toho, jak by měly 

být společně provázané.  

3.2 Proces testování 

V této části je blíže představen proces testování, jeho hlavní principy a pojmy. Popsány jsou 

hlavní fáze procesu testování, které souvisí s testováním obecně, ale lze je aplikovat také na 

SIT. Případová studie se zaměřuje zejména na provádění testů, proto je potřeba také vysvětlit 

pojmy testovací kolo a termíny, které k testovacímu kolu patří. Také je popsána automatizace 

testování.  Konec této kapitoly se zaměřuje na trendy v automatizaci testování a možný budoucí 

vývoj. Proces testování je potřeba blíže představit, jelikož výsledná případová studie se zabývá 

všemi fázemi testování.   
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3.2.1 Výkonné fáze v procesu testování 

Proces testování poskytuje informace o testovaném produktu a je složený z různých aktivit se-

skupených do podprocesů (Úřad pro technickou normalizaci, 2014). Například dle Graham a 

kol. (2008), proces testování je složený ze čtyř výkonných fází: Plánování testů, Analýza a 

návrh testů, Provádění testů a Vyhodnocení testů (obr. 3.3). Tyto fáze jsou prováděny vždy 

v neměnném pořadí. Fáze Provádění (exekuce) testů a Vyhodnocení testů mohou být opako-

vány v tzv. testovacích kolech (test cycle). Testovací kolo je spouštění testů nad jednou stabilní 

verzí aplikace (ISTQB, 2014). Opakování testovacího kola následuje po nasazení nové verze 

aplikace, ve které jsou opraveny chyby nalezené v prvním kole.   

 

Obrázek 3.3 Jednotlivé fáze v procesu testování (Zdroj: Graham a kol., 2008. str. 23) 

Fáze Plánování testů 

V plánovací fázi je potřeba identifikovat cíl a strategii testování (Graham a kol., 2008). Strategií 

testování může být zaměření se na co nejrychlejší otestování systému a jeho vypuštění do pro-

dukčního prostředí nebo pokus o nalezení co největšího počtu chyb a vydání dokonalého sys-

tému. Také je vhodné počítat s riziky. Ta vždy záleží na zaměření vyvíjeného produktu. V této 

fázi se také rozhoduje, kdo, co a jakým způsobem bude testovat. V SIT to jsou již kvalifikovaní 

testeři a nejčastěji se používají automatizované testy, které jsou pro tuto část testování vhodné. 

Manuální testy spouštěné za pomocí nástroje SoapUI, které vyžadují interakci s testerem, se 

využívají zřídka. V SIT, jak již bylo výše vysvětleno, se testuje správná integrace systémů, 

které spolu mají spolupracovat. 

Fáze Analýza a návrh testů 

V této fázi se definuje na kterém prostředí a s jakými nástroji se bude testovat, také jsou vytvá-

řeny testy (Graham a kol., 2008). V praxi je možné se setkat s označením testovacích prostředí 

INT – pro integrační testy, a SYS – pro testy systémové. Samotné SIT mohou být realizované 

na jednom z těchto prostředí, nejčastěji však na SYS.  

Pro návrh testů probíhá analýza systémové specifikace konkrétními testery. V systémové spe-

cifikaci je popsáno, jakou by měl mít výsledný produkt funkcionalitu. Testeři se proto v této 
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fázi zaměřují na poznání výsledného produktu a na to, co se od něho očekává. V SIT fázi je 

zaměření na integrované systémy a na zprávy posílané mezi systémy. Konkrétně, co by mělo 

být obsahem zpráv, jaké informace systém může zpracovat a jaké mohou být nekorektní vstupy.  

Návrh testů je již samotné skládání testovacích kroků (test step1) do testovacích případů (test 

case2) a následně do testovací sady (test suite3). Smyslem návrhu testů není pokrýt stoprocentně 

testovanou oblast (např. veškeré vstupy a podmínky), to není ani možné. Cílem je pokrýt, za po-

užití vhodných testovacích metod, funkcionalitu, která je v daném kontextu důležitá. Dle 

ISTQB je tento princip označován jako Vyčerpávající testování je nemožné (Müller a další, 

2011). 

Fáze Vykonávání testů  

V této fázi dochází k postupnému vykonávání testovacích případů, popř. celých testovacích sad 

(Graham a kol., 2008). Jestliže jsou již vytvořeny testovací sady pro testovaný systém, pak je 

na řadě provádění testů. Provádění testů může být fyzicky realizováno dvěma způsoby, manu-

álně či automaticky. Pokud tester manuálně testuje, spouští testy jednotlivě krok po kroku podle 

instrukcí. Pokud však mluvíme o automatizovaném testování, pak má tester na starosti pouze 

spuštění automatizovaného testu, jehož součástí je skript, který sám vyhodnotí výsledný stav. 

Testerovou povinností je pouze výsledný stav reflektovat do testovacích reportů.  

Fáze Vyhodnocení testů 

Poslední fáze testovacího procesu. V této fázi jsou zhodnoceny a posouzeny výsledky všech 

testů na základě předem stanovených kritérií (Graham a kol., 2008). Je tedy rozhodnuto, zda 

systém vyhověl, či ne a je tedy předán, respektive nepředán do produkčního prostředí. V pří-

padě negativního rozhodnutí připadá v úvahu také prodloužení testovací doby. 

3.2.2 Pojmy v procesu testování 

S fází Vykonávání testů souvisejí pojmy jako konfirmační testování, regresní testování, prů-

zkumné testování a také smoke testování.  

                                                 
1
Test step – Konkrétní krok, který je součástí testovacího případu (van Veenendaal, 2014). 

2
Test case – Testovací případ, obsahuje předpoklady pro spuštění, vstupní hodnoty a očekávaný výsledek. Jde o 

případ, při jehož spuštění, se testuje určitá část požadované funkcionality (van Veenendaal, 2014). 
3
Test suite (test set) - testovací sada je soubor více testovacích případů pro určitou komponentu, která by měla být 

otestována zvlášť. (van Veenendaal, 2014) 



12 

 

K představení pojmů je použit příklad, kdy si dva systémy posílají zprávy a komunikují spolu. 

Při testování posílaných zpráv mezi systémy testeři nejprve otestují základní funkcionalitu. Na-

příklad zda je zpráva odeslána a přijata. Testy pro otestování základní funkcionality se nazývají 

smoke testy a jsou sdružovány v určité sadě. Sada smoke testů je zpravidla spouštěna po nasa-

zení určité verze testovaného systému s cílem zjistit, zda jsou prováděny triviální operace a 

nedochází k fatálním chybám. V praxi se také často používá pojem sanity testování, který je 

odbornou literaturou považován za synonymum ke smoke testování (ISTQB, 2014). 

Při testování, dle předem napsaných testovacích případů, může dojít ke dvěma výsledkům. Buď 

je výsledek testu chybový, a tedy zpráva poskytující určitou službu je naimplementována 

chybně, nebo je výsledek testu správný. Při špatné implementaci je chyba následně vývojářem 

opravena a oprava naimplementována. Ovšem do odlišné verze systému. Tester má nyní za 

úkol zjistit, zda byla chyba opravena. Tester tuto skutečnost zjistí provedením totožného testo-

vacího případu, při kterém dříve chybu nalezl (ISTQB, 2014). Tomuto testování se říká kon-

firmační testování.  

Opakované testování oblastí systémů, které nebyly přímo zasaženy změnou provedenou vývo-

jářem, se označuje regresní testování. Jedná se o testovací případy, jejichž výsledek byl při 

prvním spuštění úspěšný, chyba se v testované oblasti neprojevovala, ale přesto je testovací 

případ spouštěn opakovaně. Důvodem je to, že oprava jiné chyby, v jiné oblasti, by mohla za-

vléci chybu i tam, kde by se to neočekávalo (ISTQB, 2014). 

V předchozí části se předpokládalo vždy testování testery pomocí předem napsaných testova-

cích případů. Pokud je ovšem dostatek času i zdrojů, je vhodné testovat dle testerovy intuice 

(ISTQB, 2014). V této fázi by měl tester přemýšlet, jak by mohl systém otestovat, aby pokryl i 

takové případy, které systémová specifikace explicitně nepopsala. Tomuto testování se říká 

průzkumné testování (exporatory testing). 
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Na obrázku 3.4 je podrobně rozepsána činnost provádění testů v průběhu celého testovacího 

procesu.  

 

 

Obrázek 3.4 Harmonogram testování (Zdroj: Black, 2009, str. 39, upraveno autorem) 

Z obrázku 3.4 je patrné, že proces testování je prováděn v pravidelně se opakujících testovacích 

kolech. Testovací kolo je opakující se činnost, při které je vždy otestována dodaná část soft-

waru. Testovací kolo souvisí s iterativním vývojem softwaru, kdy je software dodáván v opa-

kovaných periodách. V prvním kole je dodána první verze systému do testovacího prostředí, 

která je nejprve otestována dle testovacích případů a následně je použito průzkumné testování. 

Při této činnosti jsou nalézány chyby a ty jsou vývojáři opravovány, zpravidla na vývojovém 

prostředí. Po otestování celé funkcionality je dodána další verze, kde jsou již chyby, nalezené 

v kole prvním, opraveny. Testování začíná konfirmačním testováním a dále pokračuje jako 

v prvním kole. Takto to pokračuje až do té doby, dokud nejsou splněny předem specifikované 

požadavky na testovaný systém. Regresní testování není na obrázku výše implicitně popsáno, 

ale lze si ho představit jako testování s cílem potvrdit si, že do nezměněných oblastí softwaru 

nebyly zaneseny chyby nebo že oprava neodhalila další defekty (Müller, 2011).  



14 

 

3.3 Automatizace a trendy v testování 

Automatizace testování je činnost, kdy k vykonávání či podpoře testovací činnosti je použit 

software (ISTQB, 2014, s. 43). Člověk pouze vytvoří vhodný programový kód, který je ná-

sledně za pomocí softwaru proveden automaticky a sám. 

Automatizované testování je populární zejména díky tomu, že umožňuje zefektivnit a urychlit 

celý proces testování.  

Automatizované testování má také výhodu v tom, že je schopné otestovat veliké množství va-

riant v relativně krátkém čase a že v porovnání s člověkem/testerem je mnohonásobně efektiv-

nější. Pro představení: existují dvě integrované aplikace, první testovaná, má za cíl zjistit 

aktuální kurz, a dle tohoto kurzu vypočítat hodnotu v cizí měně. Druhá obsahuje požadované 

informace o aktuálních kurzech. Při využití manuálního testování, by musel tester popsat něko-

lik desítek testovacích případů a následně tyto testy manuálně spouštět a vyhodnocovat, což by 

mu trvalo desítky minut. Naproti tomu při automatizovaném testování, předpokládáme testerem 

napsaný skript, který by v jednotkách vteřin otestoval automaticky několik desítek variant. Dů-

ležité ovšem je, zaměřit se na takovou funkcionalitu, kterou má smysl automatizovat. Testovat 

by se měly takové činnosti, které systém provádí často a jsou neměnné. Při zamyšlení se nad 

tímto pravidlem je očividné, že je vhodnější automatizovat regresní testy, které již dříve pro-

běhly bezchybně, a činnost testovaných oblastí se již s velkou pravděpodobností měnit nebude. 

Vhodné je také automatizovat smoke testy, jelikož ty testují pouze základní funkcionalitu, která 

se mění velice zřídka (Mařík, 2007). Naopak, často se měnící a velice specifické činnosti není 

vhodné automatizovat z toho důvodu, že tester by strávil mnoho času při vytváření skriptu, 

který by byl často neaktuální. Tester opraví testovací případy pro manuální testování daleko 

efektivněji, než kdyby musel měnit skript.   

Ovšem toto pravidlo neplatí pro všechny projekty. Je také důležité, kolik testerů je součástí 

testovacího týmu, jak robustní systém se vyvíjí, a zejména důležitá je podpora projektového 

manažera a jeho názor na inovativní přístupy. Je ovšem vhodné obeznámit projektového mana-

žera s tím, že automatizované testování není alternativou, která manuální testování nadobro 

vytěsní, ale jedná se o žádoucí doplněk.  

Nevýhodou je zejména daleko větší požadavek na čas strávený při přípravě testovacích případů. 

Je třeba vysoce kvalifikovaného testera, který musí znát testovací nástroje pro automatizaci a 

umět s nimi pracovat.  



15 

 

Nástroje pro automatizaci 

Co se týče nástrojů, které jsou využívány pro automatizaci testování, pak jejich skladba se 

značně liší s ohledem na fázi testovacího procesu.  

U jednotkového testování jsou používané nástroje s označením Xunit, kdy x je vždy zaměněno 

za určitý znak. V případě JUnit se jedná o framework4, který pracuje s programovacím jazykem 

Java a slouží pro testování aplikací napsaných v tomto jazyce. Alternativou je například NUnit, 

který se využívá na platformě Microsoft .NET.  

Další významnou fází, kterou je vhodné automatizovat, jsou systémové testy, zejména testování 

GUI5. Nejpoužívanějším nástrojem pro testování grafických prvků je Selenium (Pietrik, 2012). 

Selenium je volně dostupný nástroj, který umožňuje psát testy v nejrůznějších programovacích 

jazycích. Zvláště zajímavou alternativou je Robot Framework, který rozšiřuje možnosti nástroje 

Selenium a umožňuje popisovat testovací případy pomocí jednoduchých slov.  

Nástroje pro SIT fázi testují zejména API 6aplikací a nejpoužívanějším nástrojem je SoapUI7, 

který je blíže představen v kapitole 5. Alternativou je také volně dostupné řešení Postman8. Pro 

automatizaci nefunkcionálních oblastí, jako je například bezpečnostní testování, jsou nejčastěji 

využívány nástroje buď komerční od firmy IBM (HP Application Security center), nebo volně 

dostupné, například WebScarab či Paros (Sejk, 2012). Tyto nástroje odhalí nepoužívané části 

kódu, části kódu zranitelné na prolomení komunikace nebo také syntaktické chyby.  

Trendy v testování 

V případové studii je testovací proces automatizován a s automatizací souvisí i nové trendy 

v testování, které je vhodné představit. Případová studie se zabývá celým procesem testování, 

který se dle aktuálních trendů často mění.  

Vývoj v čase v oboru testování se nezaměřuje pouze na jednotlivé fáze, jako je například SIT, 

ale zaobírá se procesem testování jako celkem. V posledních letech je v kurzu pojem agilita. 

                                                 
4
Framework – Aplikařní rámec, který vývojáři v tomto případě usnadňuje proces testování (van Veenendaal, 

2014). 
5GUI – grafické uživatelské rozhraní. 
6
API - aplikační programové rozhraní, s nástrojem SoapUI je blíže použitelné webové rozhraní aplikace neboli 

WebAPI. 
7
Popis nástroje SoapUI k dispozici na: https://www.SoapUI.org/about-SoapUI/what-is-SoapUI.html. 

8
Popis nástroje Postman k dispozici na: https://www.getpostman.com/. 

https://www.soapui.org/about-soapui/what-is-soapui.html
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Tomuto pojmu je velmi blízké označení Agilní testování. Testování se v tomto přístupu nestává 

jednou z fází po vývoji. Jde o snahu zapojit testovací proces dříve do celého procesu vývoje 

systému. Dochází zde k větší spolupráci s vývojáři s cílem snížit dobu mezi implementací sys-

tému a jeho otestováním. Důraz je kladen především na automatizaci procesu testování. Napří-

klad ve fázi vývoje se nečeká na jednotlivé části vytvořené vývojáři, proces je zautomatizován 

a rozdělen na co nejmenší smysluplné části, které jsou automaticky testovány unit testy, ná-

sledně integračními testy mezi moduly, a pokud to má smysl, tak jsou použity i automatizované 

systémové integrační testy, následovány testy funkcionality (Hendrickson, 2008). 

Dalším trendem je TCOE (Testing Center of Excelence). Smyslem TCOE je tvorba testovacích 

center, ve kterých testeři spolupracují. Jde o centralizaci procesu testování, kdy jsou testeři od-

loučeni od vývojových a byznys týmů. Testování se v tomto použití stává nabízenou službou 

v rámci dané organizace. Tento přístup je vhodný pro větší organizace, ve kterých je testování 

důležité a je mu věnována dostatečná pozornost. TCOE je o sdílení znalostí, používání společ-

ných nástrojů a procesů. Cílem je zvýšit kvalitu testerů, standardizovat procesy a využívat tes-

tování v organizaci koncepčně (Marsden a další, 2014). 

Co se týče TaaS (Testing as a Service), tak ten je spojen s odlišným pohledem na chápání celého 

testovacího procesu. Cloud a jeho úspěch v posledních letech poznamenal i činnost testování 

softwaru. Objevují se pojmy jako TaaS a Cloud Testing (Ernst, 2014). Jde v podstatě o alterna-

tivu k tradičnímu pojetí testování softwaru. Některé firmy již nabízejí testování založené na 

principu TaaS, testování jako služba. Umožňují zákazníkovi objednat si proces testování se 

všemi jeho podpůrnými aktivitami. Testování probíhá ve spolupráci s dodavatelem služby za 

použití jeho technologií a standardů.   

Se snahou automatizace testování se pojí termín Continuous testing (Fitzgerald, 2015), který si 

klade za cíl urychlit celý proces vývoje systému tím, že proces testování zautomatizuje a do-

sáhne snížení doby mezi vytvořením a nalezením chyby. Nejde však jen o efektivní nalézání 

chyb, ale také o prevenci vytváření těchto chyb. Pro lepší představení fáze SIT jsou v následu-

jící kapitole představeny principy a různé možnosti integrace systémů.  
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4 Integrace informačních systémů 

Cílem této kapitoly je vysvětlit pojem integrace. Jelikož provedená případová studie se zamě-

řuje zejména na fázi SIT, tak je potřeba vysvětlit základní formy a technologie integrace sys-

témů. Nejprve kapitola popisuje vývoj způsobu integrace systémů, pokračuje způsoby 

komunikace systémů a zpracováním dat. V závěru kapitoly jsou vysvětleny technologie, které 

se v případové studii při testování systému SugarCRM často objevují. 

4.1 Vývoj integrace systémů 

Integrace systémů řeší současný problém v podnicích, jímž je heterogenita. Mnoho podniků 

využívá systémy od různých výrobců. Systémy to mohou být například ERP, BI, CRM, SCM9 

a mnoho dalších. Často si podniky interně vyvíjí i své systémy na míru, což heterogenitu ještě 

umocňuje. Také se objevují problémy, jak takové systémy propojit, aby se svojí funkcionalitou 

vzájemně doplňovaly a například měly možnost sdílet data či lépe využívaly databáze, aby ne-

docházelo k redundanci dat. Potřeba integrace se objevuje také v případech, kdy chce podnik 

integrovat svůj podnikový systém globálně. Zde naráží integrace systémů na problém odlišných 

právních předpisů. 

Jednotlivé fáze integrace systémů jsou podrobně popsány v knize Podniková informatika (Gála 

a další, 2009). Nejprve se integrace zabývala vzájemným propojováním programových modulů, 

knihoven funkcí či procedur. Dále se zaměřila na databáze, middleware a nyní jsou velice po-

užívané webové služby. 

4.2 Způsob komunikace informačních systémů 
 

Odlišujeme dva základní způsoby komunikace. Synchronní a asynchronní. V případové studii 

je testována synchronní komunikace, ale je vhodné alespoň krátce představit i alternativní asyn-

chronní komunikaci.  

 

                                                 

9
Nejběžnější zástupci podnikových informačních systémů. ERP – Enterprise Resource Planning, BI – Business 

intelligence, CRM – Custumer Relationship Management a SCM – Supply Chain Management 
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4.2.1 Synchronní komunikace  

Označovaná také jako blokovaná komunikace. V této komunikaci volající program vždy čeká 

na odpověď volaného programu. Jde zejména o to, aby volající strana nemusela znát typ volané 

aplikace, zda je lokální či vzdálená. Komunikace může být realizována například technologií 

nazvanou vzdálené volání metod (Kosek, 2002), což je náhrada k vzdálenému volání procedur 

- RCP).  

Vlastní komunikaci mezi volajícím a volaným programem zprostředkuje komunikační modul 

ve spolupráci s operačním systémem. Nejprve je vyhledán uzel procesu serveru a pomocí síťo-

vých prostředků je zajištěn přenos v počítačové síti.  

Komunikace zjednodušeně probíhá takto: Podle popisu rozhraní jsou vygenerovány procesy 

klienta a serveru. Volající program pošle požadavek, klientská část upraví požadavek do správ-

ného tvaru, který umožňuje přenos zprávy. Dále serverová část zajišťuje správné převzetí po-

žadavku, který byl dodán dispečerem a upraví ho do takové podoby, aby zprávě rozuměl volaný 

program. Volaný program odpoví a takto komunikace probíhá dále.  

4.2.2 Asynchronní komunikace 

Je označována jako neblokovaná komunikace. Je to proto, že volající program nečeká na odpo-

věď volaného programu a dále pokračuje ve své činnosti. Volání se předává specializovanému 

systému, který zajistí doručení zprávy volanému programu i v tom případě, kdy není k dispo-

zici. Zpráva je v tomto případě doručena až po obnovení činnosti volaného programu. Když 

volaný systém odpovídá volajícímu, je odpověď zpracována takovým způsobem, aby byla spá-

rována s požadavkem dříve zaslaným. Příjem zpráv je zpracováván prostředky řízení front 

zpráv. Tyto prostředky pracují ve dvou režimech. POP - point to point a PS – publish subscribe 

(Gála a další, 2009, str. 357). V  POP platí pravidlo, že odesílatel musí znát příjemce zprávy. 

Komunikace tedy probíhá mezi známými stranami. Naopak PS předpokládá, že se příjemce 

přihlásí k odběru zpráv a poté si na určitém místě vybírá z množiny publikovaných zpráv. 
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4.3 Způsob zpracování dat při komunikaci informačních 

systémů 

Zpracování dat je možné dvěma způsoby. Online (v reálném čase) a batch (dávkové). Hlavní 

rozdíly jsou na první pohled zřejmé, a to v čase zpracování. Online zpracování probíhá zpravi-

dla okamžitě. Dávkové naopak ukládá data pro pozdější zpracování do dávek a až v „pravý“ 

čas jsou data zpracována. V testovaném systému SugarCRM probíhá komunikace online, tedy 

okamžitě.  

4.3.1 Online zpracování 

Jedná se o zpracování dat v okamžiku pořízení (Rehman, 2104). Například při placení platební 

kartou v obchodě za zboží. V okamžiku zaplacení za zboží je okamžitě odeslána transakce o 

provedení platby do banky. V tom samém okamžiku jsou data (zůstatek, počet transakcí za den 

a podobně) zpracována a upravena podle aktuálního stavu. Vše je zaznamenáno online.  

4.3.2 Dávkové zpracování 

Pokud mluvíme o dávkovém zpracování, tak je provedeno až v určitý čas (Rehman, 2014). 

Nejčastěji na konci dne (EoD – End of Day). Představme si příklad s bankovními službami. 

Veškeré transakce probíhají přes den a zaznamenávají se online (příklad výše). Ovšem tyto 

transakce se zároveň ukládají do dávek, ve kterých jsou ukládány informace jako datum, částka, 

zda se jedná o výnos či náklad a podobně. Na konci dne proběhne job – určitý proces, který 

zpracuje data předem daným způsobem a v předem daný čas. V případě banky to může být 

proces, který ze všech transakcí za jeden obchodní den vypočítá ekonomické ukazatele (ca-

shflow, výsledek hospodaření a podobně). Hlavní rozdíl je tedy v tom, kdy jsou data zpraco-

vána. V dávkovém zpracování se pracuje často s obrovským množstvím dat, a proto také trvá 

delší dobu. Nevyžaduje však aktivitu osoby, spouštěčem je přesně daný čas. Proces je tedy plně 

automatizovaný. 
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4.4 Webové služby 

Další kategorií je technologie webových služeb. Vzhledem k případové studii je tato technolo-

gie velice důležitá, jelikož systém testovaný v závěrečné části práce využívá právě technologii 

webových služeb. V případové studii je testována komunikace SOAP a částečně i REST.  

Jedná se o jednoduchou možnost integrace aplikací, které jsou napsané v odlišných jazycích a 

běží na odlišných platformách. 

Tato kapitola se věnuje technologii webových služeb. Popisuje architekturu, na které webové 

služby pracují. Dále jsou představeny technologie, pomocí kterých webové služby komunikují. 

Závěr kapitoly se věnuje různým možnostem využití webových služeb.  

4.4.1 Struktura webových služeb 

Jedná se o technologii, která umožňuje komunikaci aplikací v heterogenním prostředí. Používá 

k tomu velice rozšířené technologie HTTP a XML, které dopomohly k tomu, aby se webové 

služby rozšířily a staly se velice oblíbenými.  Na internetovém protokolu HTTP si aplikace 

posílají zprávy ve formátu XML. Webové služby umožňují vzdálené volání procedur (RPC), 

které jsou umístěny často na vzdáleném serveru. Webové služby stojí na třech technologiích 

(Kosek, 2002): 

1. SOAP – Simple Object Access Protocol 

2. WSDL – Web Services Description Language 

3. UDDI – Universal Description, Discovery and Integration  
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Obrázek 4.1: Technologie webových služeb (Zdroj: Kosek, 2002, upraveno autorem) 

Komunikace tedy spočívá v tom, že ke každé webové službě je napsána definice této služby 

v jazyce WSDL. Popis služby může být také součástí registru služeb UDDI, jde o tzv. seznam 

webových služeb. Pokud je webová služba součástí registru, vyhledání je o mnoho jednodušší. 

V případě, že je známa definice webové služby, pak podle této definice může být zkonstruován 

požadavek ve formátu SOAP či REST a poslán na cílové místo, které je v definici také popsané.  

SOAP 

SOAP je základním protokolem, na kterém pracují webové služby. Jeho cílem je zprostředkovat 

komunikaci ve formátu XML. Pracuje na principu peer-to-peer, kdy spolu komunikují jednot-

liví klienti. Možná je také komunikace založená na principu klient/server. SOAP je alternativa 

k vzdálenému volání procedur při použití modelu požadavek/odpověď (request/respond). Jde o 

jednoduchou výměnu XML zpráv. Odesílatel pošle požadavek ve formátu XML. Webová 

služba vyvolána webovým serverem čeká na požadavky klientů, a v případě, kdy přijde poža-

davek prostřednictvím HTTP od odesílatele, webový server předá webové službě daný požada-

vek. Výsledek, který zpracuje webová služba, je předán zpět odesílateli. SOAP protokol nyní 

patří pod správu konsorcia W3C a v platnosti je od roku 2007 její první skutečný standard, který 

nese označení SOAP 1.2. 

WSDL 

Jazyk WSDL slouží k popisu jakékoliv síťové služby. Popis je nejprve na abstraktní úrovni a 

až poté je spjat s určitým síťovým protokolem a datovým formátem. Tímto způsobem je možné 
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snadno vytvořit popis rozhraní, které nabízí danou službu mnoha způsoby. Nejčastějším zá-

stupcem WSDL popisu jsou služby, které si za pomoci protokolu HTTP a formátu SOAP posí-

lají zprávy. Potřeba nového jazyka pro popis webových služeb se objevila při řešení problému 

se sjednoceným popisem rozhraní. WSDL je nástupcem jazyků NASSL – Network Accessable 

Service Specification Language, SCL – SOAP Contract Language a SDL – Service Description 

Language. WSDL je používaný pro svoji jednoduchost a zejména tím, že je napsán v jazyce 

XML. 

UDDI 

Jak bylo již výše uvedeno, UDDI jsou tzv. „zlaté stránky“ webových služeb. Slouží k registro-

vání, kategorizování a vyhledávání webových služeb. Jeho obsahem je adresář, který obsahuje 

informace o subjektech a jejich službách. Samotná komunikace s registrem probíhá také po-

mocí SOAP. Celý proces práce s UDDI probíhá následovně: Ten, kdo požaduje službu, nejčas-

těji vývojář, prohledá registr služeb a najde službu, kterou potřebuje. Následně si pro službu 

získá popis WSDL, což je nejčastější zástupce formátu, ve kterém jsou služby popsané. 

V UDDI mohou být služby popsané i jinými formáty. Pokud však popis služby máme, můžeme 

se službou pracovat.  

UDDI registr obsahuje čtyři druhy entit. Byznys entity. Jde o entity, které mají v registru za-

psané údaje jako identifikátor, oblast podnikání či geografickou polohu, tedy údaje, které na-

prosto postačují pro vyhledání požadované služby. Dále je to služba – business service, což 

jsou služby, které patří k dané byznys entitě. Služby jsou popsány a obsahují také seznam ša-

blon vazeb, které popisují technické požadavky pro použití dané služby. Šablony vazeb – bin-

ding template popisují zejména, jak a kdy lze se službou komunikovat, každá šablona také 

odkazuje na typ služby, který implementuje. Typ služeb – service type definuje abstraktní 

službu. Je to obdoba rozhraní používaného např. v Javě. Více organizací tedy může nabízet 

stejnou službu se stejným rozhraním i typem služby. Typ služby je popsán technickým mode-

lem – tModel (Kosek, 2000).  

Alternativa REST 

REST (Representational State Transfer) je architektura rozhraní využívaná v distribuova-

ném prostředí webových služeb. Jedná se o alternativu k SOAP. Její vznik je datován v roce 

2000 a autorem je Roy Fielding, který se zasloužil i o vznik protokolu HTTP, velice blízkému 

REST (Malý, 2009). Rozdíl oproti SOAP je v zaměření. SOAP je zaměřen procedurálně a 
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REST datově. REST tedy určuje, jak snadno přistupovat ke zdrojům (resources). Zdroji mohou 

být data či stavy aplikace (pokud jsou popsány daty). Tyto zdroje mají jedinečný identifikátor 

(URI – Uniform Resource Identifier) a REST definuje čtyři přístupy k takto identifikovaným 

zdrojům. Tyto čtyři přístupy jsou označovány zkratkou CRUD, jejímž obsahem jsou metody: 

pro vytvoření dat (Create v HTTP označován POST), pro získání dat (Retrieve neboli GET), 

pro změnu dat (Update neboli PUT) a pro odstranění dat (Shodně Delete). Tyto metody jsou 

implementovány pomocí HTTP. 

WSDL slouží k popisu rozhraní, který je založen na technologii SOAP. Oproti tomu REST 

využívá technologie popisu rozhraní WADL (Web Application Description Language). Což je 

ekvivalent WSDL. 

Výhodou REST je jeho jednoduchost. Pokud bychom používali SOAP, musí být pro jednodu-

chý požadavek napsán zdlouhavý kód v XML formátu, který splňuje veškeré požadavky.  Na-

opak REST používá technologii URL, která je mnohem jednodušší. Pokud se jedná o formát 

odpovědi, pak v SOAP je odpověď předem definována a musí být ve formátu XML. REST 

naopak využívá variabilitu, kdy jsou používané různé formáty typu CSV, XML či JSON. Roz-

díly a vhodnost využití těchto formátů popisuje Bird (2015). REST se tedy daleko jednodušeji 

dokáže adaptovat na jazyk, pomocí kterého vývojáři vyvíjí aplikaci. Níže je předvedena tech-

nologie REST a je zobrazen jazyk JSON, který je v praxi často používaný. Jeho výhodou je 

jednoduchý zápis bez doplňujících informací. 

SOAP je extrémně strukturalizovaný a pomocí jazyka WSDL popisuje požadovaný formát 

zpráv, který je pak jednoduché splnit. Vyžaduje daleko větší úsilí popsat požadavky. Formát 

XML, který používá pro komunikaci, je jednoduchý pro pochopení uživatelem neznalého tech-

nologie. Velikou výhodou XML je jeho univerzálnost a proto se také stalo nejpoužívanějším 

standardem. Některé aplikace však využívají obě možnosti, SOAP i REST. 

4.4.2 Příklad komunikace pomocí protokolu SOAP 

Požadavek klienta je ve formátu XML, který ovšem musí splňovat pravidla napsaná v XML 

formátu jazykem WSDL. Použitá webová služba umožňuje získat informace o počasí. 

Je volně dostupná na adrese: http://www.webservicex.net/globalweather.asmx?WSDL.  
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Požadavek klienta: 

Byly zadány hodnoty Praha jako hodnota parametru CityName a hodnota Czech Republic do 

parametru CountryName. Tyto hodnoty splňují předem definované pravidla. V odpovědi jsou 

obsaženy informace o počasí v daném městě. Požadavek klienta: 

<soapenv:Envelopexmlns: soapenv=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ xmlns:web="http://www.web-

serviceX.NET"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <web:GetWeather> 

         <!--Optional:--> 

         <web:CityName>Praha</web:CityName> 

         <!--Optional:--> 

         <web:CountryName>Czech Republic</web:CountryName> 

      </web:GetWeather> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Odpověď serveru: 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

   <soap:Body> 

      <GetWeatherResponse xmlns="http://www.webserviceX.NET"> 

         <GetWeatherResult><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> 

<CurrentWeather> 

  <Location>Praha / Ruzyne, Czech Republic (LKPR) 50-06N 014-15E 365M</Location> 

  <Time>Feb 12, 2016 - 01:30 PM EST / 2016.02.12 1830 UTC</Time> 

  <Wind> from the E (090 degrees) at 9 MPH (8 KT):0</Wind> 

  <Visibility> greater than 7 mile(s):0</Visibility> 

  <Temperature> 32 F (0 C)</Temperature> 

  <Wind>Windchill: 24 F (-4 C):1</Wind> 

  <DewPoint> 28 F (-2 C)</DewPoint> 

  <RelativeHumidity> 86%</RelativeHumidity> 

  <Pressure> 29.50 in. Hg (0999 hPa)</Pressure> 

  <Status>Success</Status> 

</CurrentWeather>]]></GetWeatherResult> 

      </GetWeatherResponse> 

   </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

4.4.3 Příklad komunikace pomocí REST 

Požadavek klienta je ve formátu odkazujícího se na URI cílového zdroje. V případě URI na 

zdroj počasí ve městě Londýn. 

Volně dostupné na adrese http://openweathermap.org/api. 

 

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://openweathermap.org/api
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Požadavek klienta (URI): http://api.openweathermap.org/data/2.5/we-

ather?q=Praha&APPID=e6d062699edaae54065b331290af11ca 

Toto URI, lze rozdělit na 3 části: 

1. Adresa zdroje: http://api.openweathermap.org 

2. Název zdroje: data/2.5/weather (označení, verze a název)  

3. Parametry: q=Praha&APPID=e6d062699edaae54065b331290af11ca (q = označení 

města, APPID = identifikace uživatele) 

Odpověď odeslaná zdrojem, formát JSON: 

{ 

   "coord":    { 

      "lon": 14.42, 

      "lat": 50.09 

   }, 

   "weather": [   { 

      "id": 500, 

      "main": "Rain", 

      "description": "light rain", 

      "icon": "10n" 

   }], 

   "base": "cmc stations", 

   "main":    { 

      "temp": 275.648, 

      "pressure": 982.92, 

      "humidity": 92, 

      "temp_min": 275.648, 

      "temp_max": 275.648, 

      "sea_level": 1014.32, 

      "grnd_level": 982.92 

   }, 

} 

Ze zprávy uvedené výše je patrné, že se omezuje pouze na nejnutnější informace a je velice 

jednoduchá. Je to dáno formátem JSON, který není tak popisující jako formát XML. Odpověď 

obsahuje jako předešlá služba informace o počasí. 

4.5 Jazyk XML 

eXtensible Markup Language je standardizovaný jazyk pro přenos zpráv, který je v této práci 

hojně využívaný a pro SIT je stěžejní. Z těchto důvodů je mu tedy věnována tato část kapitoly.  

Jak již bylo dříve v této práci uvedeno, tak webové služby využívají zejména formátu XML. 

Tento formát by se dal charakterizovat slovy otevřenost a flexibilita. Otevřený znamená, že 

není omezen na určitou platformu, ani pro konkrétní zemi. Je využíván celosvětově a napříč 

http://api.openweathermap.org/
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technologiemi.  Flexibilita tohoto jazyka je v přizpůsobení se požadavkům, je jakkoliv modifi-

kovatelný. XML se kromě přenosu dat také využívá k tvorbě webových stránek či publikování 

dokumentů.  

Pro komunikaci za použití webových služeb je důležitá znalost syntaxe tohoto jazyka. XML je 

postaven na elementech označených pomocí tagů (Kosek, 2000). Obsah posílané zprávy je za-

kódován do elementů, které jsou označeny znaky <>. Mezi tyto znaky se vkládá název ele-

mentu, který může být libovolný. Elementy jsou párové, mají tedy počáteční a koncový tag. 

Mezi tagy se vkládá hodnota elementu. Příklad elementu jméno může tedy být <jmeno>Ja-

kub</jmeno>. XML se skládá v hlavičky a těla. V hlavičce je nejčastěji definováno kódování 

a také jmenné prostory. Jmenné prostory umožňují využívat v jednom dokumentu více sad zna-

ček. Standardně se využívá pro kombinaci označení pro elementy z více zdrojů. Jmenné pro-

story jsou definovány zkratkou xmlns.  

4.6 Jazyk XPath  

Jazyk, který úzce souvisí s jazykem XML a je také využívaný v nástroji SoapUI při SIT. Tento 

jazyk slouží především k adresování v XML dokumentu, zjednodušeně řečeno, pro výběr části 

dokumentu. Při testování je jeho využitelnost zejména v tom, že tester pomocí jazyka XPath 

vyhledá určitou oblast zprávy a tu podrobí kontrole. Základem jazyka je „path expression“ ne-

boli popis cesty, na jehož konci je část zprávy, která odpovídá předem definované cestě. Tato 

cesta je posloupností přechodů mezi elementy. Princip je obdobný jako u stromové struktury 

v adresářích PC. V podstatě jde o dotazovací jazyk, který pracuje s formátem XML (Kosek, 

2000). Pro potřeby testování je tento jazyk velice využitelný, je možné pomocí něho testovat, 

zda zpráva obsahuje požadovaný, předem definovaný obsah.  

4.7 Programovací jazyk Groovy 

Groovy je programovací jazyk, který je spuštěn, stejně jako jazyk Java na Java Virtual Machine. 

Patří svým zařazením do skupiny dynamických programovacích jazyků (Groovy community, 

2016). Používá principy jazyka Java a je doplněn o možnosti jazyků, jako jsou Python, Ruby a 

Smalltalk. Je také integrován se všemi existujícími třídami a knihovnami Java. Syntax jazyka 

je také založena na jazyce Java.   
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Pro testování webových služeb má již tento jazyk předdefinované metody, které tuto činnost 

zjednodušují. Například metody pro parsování neboli rozbor xml dokumentů, které jsou ve we-

bových službách používané. Podporuje také jazyk XPath, který je možné do kódu vložit. 

Podrobný popis syntaxe jazyka, metod a nástrojů, pomocí kterých lze spustit kód, je dostupný 

na adrese http://Groovy-lang.org/single-page-documentation.html. 

http://groovy-lang.org/single-page-documentation.html
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5 Testovací prostředí 

V této kapitole jsou popsány důležité prvky, pomocí kterých je provedena případová studie a 

otestován systém SugarCRM. Je představen testovací nástroj SoapUI společně se strukturou 

testovacích instancí. Popsán je také testovaný systém SugarCRM, jeho architektura i funkcio-

nalita. Následuje popis metodiky Testování webových služeb nástrojem SoapUI, dle které je 

studie provedena. V rámci této metodiky je také definována role Tester služeb systému 

SugarCRM a Plán testů. V závěru kapitoly jsou přiblížena východiska případové studie.  

V této kapitole je tedy popsán nástroj SoapUI, SugarCRM a metodika pomocí které bude studie 

provedena. V následující kapitolách se již aplikuje metodika testování, kdy dochází k analýze 

a návrhu testů, implementaci testů, provádění testů a tvorbě reportů. 

5.1 Charakteristika testovacího nástroje SoapUI 

V této podkapitole jsou předvedeny hlavní prvky nástroje SoapUI, které umožní testerovi po-

hodlné testování a je popsána struktura projektu, který je základem pro testování v SoapUI.  

SoapUI je volně dostupný nástroj10 pro testování webových služeb. Umožňuje testovat dva zá-

kladní druhy webových služeb SOAP a REST.  

Obsahuje mnoho typů kontrol a to přispívá k jeho popularitě mezi testery. Je také vytvořeno 

mnoho návodů11, jak s nástrojem pracovat. 

5.1.1 Struktura projektu v SoapUI 

Projekt je základem testování v SoapUI. V tomto případě je projekt testování rozhraní systému 

SugarCRM. Dalším projektem by mohlo být testování jiného systému. SoapUI dále používá 

pojmy TestSuite (testovací sada), TestCase (testovací případ) a TestStep (testovací krok). Tes-

tovací sada testuje určitý modul testovaného systému. V tomto případě například modul Ac-

counts systému SugarCRM. Testovací případ naopak testuje již určitou službu, například 

                                                 
10

SoapUI je dostupný na adrese https://www.SoapUI.org/ 
11

Ebook – na internetu jsou volně dostupné knihy, které popisují praktické využití SoapUI 

(http://www2.smartbear.com/rs/smartbear/images/SmartBear-SoapUI-101-eBook.pdf/). 
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získání údajů o existujících klientech v systému. Jednotlivé kroky v testovacím případě se již 

zabývají samotným testováním služeb a validací zpráv. Zejména se testuje, zda zprávy vyhovují 

předpokladům. SoapUI také umožňuje přidávat zátěžové a výkonnostní testy (Load Tests a 

Security Tests). 

Na obrázku 5.1 je zobrazena struktura projektů v SoapUI. Projekt na levé straně je obecný, 

zatímco projekt na pravé straně je již konkrétní testování systému SugarCRM. Ve struktuře je 

také prvek označený znakem . Jedná se o prvek rozhraní, který obsahuje všechny webové 

služby typu SOAP související se systémem SugarCRM. Obsahem služby je definice zpráv po-

žadavku, odpovědi a také cílové adresy, na kterou se zpráva má odeslat. Pro testování rozhraní 

systému SugarCRM jsou tato data nezbytná. 

 

Obrázek 5.1 Struktura SoapUI projektu (Zdroj: autor) 

5.2 Charakteristika testovaného systému SugarCRM 

Systém, který je v této práci testován, je volně dostupný SugarCRM12. Je to systém pro řízení 

vztahů se zákazníky. Mezi jeho hlavní funkcionality patří zaznamenávání klientských údajů, 

jejich průběžná aktualizace, plánování aktivit s klienty a také vytváření marketingových udá-

                                                 
12

SugarCRM je dostupný na adrese https://bitnami.com/stack/SugarCRM 
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lostí. Výhodou tohoto systému je jeho otevřenost. Všechny jeho webové služby, ať už ve for-

mátu SOAP či REST, jsou volně dostupné a obsahují podrobné popisy13. Mezi dva hlavní typy 

služeb patří typy GET a SET. Typy GET umožnují volajícímu systému získat informace z vo-

laného systému, v případě SugarCRM získat informace o konkrétních klientech. Naproti tomu 

služby typu SET umožňují volajícímu systému měnit obsah volaného systému, například přidat 

nového klienta do systému SugarCRM. Hlavní rozdíl je v přístupu k datům. Služby typu GET 

pouze čtou informace, zatímco SET informace zapisují. Tento systém vzhledem k výše popsa-

nému lze jednoduše integrovat. Následuje popis instalační sady komponent za použití společ-

nosti BitNami, která používá SugarCRM jako součást svého cloud řešení.  

 

Obrázek 5.2 SugarCRM a související komponenty (Zdroj: Bitnami, 2016) 

Se systémem SugarCRM se instalují i dodatečné komponenty, které jsou nutné pro běh aplikace 

(obr. 5.2). Vše pracuje na konkrétním operačním systému uživatele. Dále je spuštěn Apache 

webový server a databázový server MySQL K popisu je použit skriptovací jazyk PHP. Nad tím 

vším jsou implementovány jednotlivé aplikace vydané organizací Bitnami, mezi které je včle-

něn také SugarCRM. Důležitá je zejména webová aplikace phpMyAdmin, která slouží jako 

nástroj pro řízení MySQL databáze.  

                                                 
13

SugarCRM support - podrobné popisy webových služeb jsou dostupné na stránkách podpory nástroje 

SugarCRM:http://support.SugarCRM.com/Documentation/Sugar_Developer/Sugar_Developer_Guide_6.5/A

pplication_Framework/Web_Services/Method_Calls/. 

http://support.sugarcrm.com/Documentation/Sugar_Developer/Sugar_Developer_Guide_6.5/Application_Framework/Web_Services/Method_Calls/
http://support.sugarcrm.com/Documentation/Sugar_Developer/Sugar_Developer_Guide_6.5/Application_Framework/Web_Services/Method_Calls/
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Informace o technologiích používaných společností Bitnami, jsou dostupné na internetové ad-

rese:https://docs.bitnami.com/google/infrastructure/lamp/.  

 

Obrázek 5.3 Struktura systému SugarCRM (Zdroj: autor) 

Na obrázku 5.3 je zobrazena hlavní nabídka systému SugarCRM, která obsahuje 6 skupin čin-

ností, těmi jsou: 

 Sales – prodej, který umožňuje provádět aktivity s klienty a jejich účty. 

 Marketing – slouží k vytváření kampaní či zadávání a monitorování marketingových 

cílů. 

 Support – podpora klientů umožňuje spravovat případy k řešení. 

 Activities – správa aktivit klientů, slouží k vytváření úkolů a schůzí. 

 Collaboration – spolupráce se zaměřuje na správu dokumentace o klientech 

 All – tato skupina obsahuje veškeré aktivity z předešlých. Slouží jako rozcestník.  

Pod každou ze skupin jsou obsaženy související moduly. Například modul Accounts, více 

používaný v dalších kapitolách práce, umožňuje vytvářet nové účty a spravovat je. Vyjma 

těchto skupin činností, hlavní nabídka nabízí správu zaměstnanců, možnost změny systé-

mových nastavení a také odkaz na podporu tohoto produktu. Pod nabídkou skupin jsou na 

hlavní obrazovce zobrazeny poslední aktivity uživatele a jednotlivé statistiky, které jsou 

generovány z obsahu do přehledných grafů.  

5.3 Metodika Testování webových služeb nástrojem 

SoapUI 

Jelikož v případové studii dochází k ověření metodiky Testování webových služeb nástrojem 

SoapUI, je vhodné ji v této části blíže představit. 

https://docs.bitnami.com/google/infrastructure/lamp/
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Metodika byla vytvořena v diplomové práci Petra Sobotky (2015), ve které je možné nalézt 

celý její popis. Metodika je také publikována na stránkách http://spicenter.vse.cz/rizeni-kvality-

sw/metodicke-zdroje/.  

Autor v metodice definuje role, které jednotlivé osoby v testování webových služeb mohou 

zastávat. Role to jsou: 

 Tester služeb 

 Analytik testování 

 Manažer testování 

 Tester 

 Vývojář 

 Zákazník 

Vzhledem k zaměření případové studie a činnostem, které Tester služeb může vykonávat, je 

v této práci využita pouze tato role.  

Mezi hlavní činnosti testera webových služeb patří tvorba testovacích skriptů v SoapUI a jejich 

provádění (Sobotka, 2015). Tester služeb vytváří také dokument v plánovací fázi testů označo-

ván jako „Standardy tvorby testů v SoapUI“. Přehled činností a vytvořených produktů, za které 

je přímo odpovědný Tester služeb, je popsán na obrázku 5.4.  

 

Obrázek 5.4 Úlohy a pracovní produkty role Tester služeb (Zdroj: Sobotka, 2015, upraveno autorem) 

Vyjma těchto explicitně popsaných činností, může Tester služeb také vykonávat tyto činnosti: 

 analýza a návrh testů, 

 plánování testů, 

 provedení akceptačních testů, 

http://spicenter.vse.cz/rizeni-kvality-sw/metodicke-zdroje/
http://spicenter.vse.cz/rizeni-kvality-sw/metodicke-zdroje/
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 provedení unit testů, 

 tvorba unit testů. 

Pro fázi SIT jsou relevantní pouze činnosti analýza a návrh a plánování testů. V případové studii 

jsou tyto činnosti Testerem služeb prováděny. Činnosti jsou časově velmi náročné a z tohoto 

důvodu roli Testera služeb zastává i více osob. 

5.3.1 Tester služeb při testování SugarCRM 

V případové studii je Tester služeb osoba, která má za cíl otestovat webové služby systému 

SugarCRM. Musí mít zkušenost s webovými službami, systémovým integračním testováním a 

také s integrací informačních systémů. Vhodná je znalost informačních a komunikačních sítí i 

programování. Povinná je znalost programovacího jazyka Groovy. 

Úkolem testera služeb v případové studii je: 

 vytvořit vhodná data v systému SugarCRM,  

 vytvořit testovací případy v nástroji SoapUI,  

 otestovat systém SugarCRM dle připravených testů, 

 vytvořit záznam o testování. 

Všechny tyto činnosti jsou provedeny Testerem služeb v kapitole případové studie v pořadí, ve 

kterém jsou uvedeny výše.  

 

5.3.2 Plán testů SugarCRM  

Plán testů je také v metodice definován a jeho obsahem je specifikace předmětu testování, což 

je však úlohou zejména manažera testování. Může jím být celý systém či část systému. V této 

práce je to rozhraní systému SugarCRM definované webovými službami a specifikace, která 

popisuje funkcionalitu tohoto systému. Na základě testovaného systému a znalostí Testera slu-

žeb jsou definovány techniky testování. V této práci je použit nástroj pro testování webových 

služeb SoapUI. Pro fázi SIT je vhodné testovací aktivity automatizovat. Důležité je také speci-

fikovat požadavky na testovací data. V tomto případě je nutné seznámit se se systémem 

SugarCRM a prostřednictvím GUI vytvořit dostatečné množství testovacích dat. Předem je také 
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vhodné, s přihlédnutím na možnosti testovacího nástroje i testovaného systému, definovat si 

testovací prostředí. Jelikož oba podporují lokální instalace, je i v této práci využito lokálních 

instalací na jednom fyzickém zařízení. Alternativou by mohlo být testování systému umístě-

ného na vzdáleném serveru.  

Plán testů musí také obsahovat harmonogram testování. Ve fázi SIT systému SugarCRM je 

nejprve vhodné vytvořit základní sadu smoke testů, které otestují základní funkcionalitu. Dále 

jsou vytvořeny testovací případy, které otestují veškeré webové služby a pokryjí požadavky na 

funkcionalitu systému. Případy, které testují původní/neměnnou funkcionalitu, jsou spouštěny 

zvlášť, v regresním testování. V závislosti na intenzitě a délce celého vývoje jsou definovány 

testovací kola. Zodpovědnost za testování a tvorbu testovacích případů má Tester služeb.  

5.4 Případová studie - testování SugarCRM 

Studie je provedena v následujících kapitolách, zde je pouze studie představena. Cílem přípa-

dové studie je využít teoretických základů z oblasti testování a komunikace informačních sys-

témů, které byly popsány v předchozích kapitolách, dále využít možnosti nástroje SoapUI a 

volně dostupného systému SugarCRM k provedení testovacích činností. Obsahem studie jsou 

různé možnosti použití SoapUI pro automatizaci ve fázi SIT. V závěru jsou shrnuty poznatky a 

vyslovena doporučení pro práci s nástrojem SoapUI. 

Na provedené případové studii dochází k ověření metodiky „Testování webových služeb ná-

strojem SoapUI“, představené v předchozí podkapitole. V této práci je abstrahováno pouze na 

roli Tester služeb, který vykonává činnosti, jako je analýza a návrh testů, implementace testů 

webových služeb, údržba testů a provedení testů webových služeb společně s reportováním vý-

sledků. Veškeré aktivity se v případové studii vztahují pouze na fázi SIT. 
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6 Analýza a návrh testů systému 

SugarCRM 

V předchozí kapitole byly popsány nezbytné informace pro testování systému SugarCRM. Bylo 

popsáno tzv. testovací prostředí. Nyní následuje již aplikace metodiky a je provedena případová 

studie. První částí je analýza a návrh testů. V analýze je potřeba zjistit co nejvíce informací 

ohledně testovaného systému. V tomto případě zajistit si dokumentaci systému SugarCRM. 

V testovací fázi SIT jsou relevantní dokumenty typu specifikace funkcionality systému, speci-

fikace webových služeb nebo konkrétní webové služby ve formátu XML v jazyce WSDL. Při 

analýze je vhodné definovat metody a techniky, které budou použity při návrhu testů. V tomto 

případě je použit testovací nástroj SoapUI, který umožňuje automatizovat testování zejména za 

použití jazyka Groovy.  

Po analýze následuje návrh testů, který se zaměřuje již na samotnou tvorbu testovacích instancí 

v SoapUI sloužících k pokrytí veškerých požadavků na funkcionalitu webových služeb 

SugarCRM. V návrhu jsou tedy vytvářeny testovací sady, jejichž obsah je tvořen testovacími 

případy a kroky. V návrhu testů jsou představeny základní typy kroků, které umožní efektivně 

otestovat systém SugarCRM. Zprávy níže používají principu požadavek – odpověď.  

6.1 Základní předpoklady testování systému SugarCRM 

Základním principem pro SIT fázi jsou webové služby a testování zpráv, které si systémy po-

sílají. U systému SugarCRM to je například webová služba login s vyplněnými povinnými pa-

rametry jméno a heslo. Pomocí SoapUI pošleme tento požadavek (request), webová služba 

zavolá funkci login systému SugarCRM, který zpracuje tento požadavek a odpoví zpět (re-

spond). Otestovat lze například to, zda zprávy vyhovují požadavkům nebo zda volaný systém 

zareagoval správně. 

Prvním krokem testování je vložení definice webových služeb. V této studii je testována komu-

nikace typu SOAP a REST. U SOAP jsou vkládány služby v jazyce WSDL. Cesta vložení v So-

apUI je následující: Project -> Add WSDL. Nejnovější verze služeb 4.1 (SOAP) je dostupná na 

adrese http://{site url}/SugarCRM/service/v4_1/soap.php?wsdl. Za proměnnou „site url“ se 

vloží ip adresa zařízení, na kterém je SugarCRM nainstalován (v případě lokální instalace), 
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nebo internetová stránka (v případě webové instalace). Pro přístup k službám typu REST je 

cesta http://{site url}/SugarCRM/service/v4_1/rest.php. 

6.2 Vytvoření testovacích dat  

Testovací data, která by testerovi služeb umožňovala efektivní otestování systému SugarCRM, 

je možné vytvořit těmito způsoby: 

a. Prvním, nejjednodušším způsobem, je manuální vytvoření dat v grafickém uživatel-

ském rozhraní systému. Cesta k lokální instalaci je localhost/SugarCRM/index.php. Po 

přihlášení je Testerovi služeb umožněno vytvářet data jednotlivě v příslušných modu-

lech systému. Tato možnost je však velice pracná a časově náročná. 

b. Dalším, mnohem efektivnějším způsobem, je vytvoření testovacích dat prostřednictvím 

webových služeb. V kapitole 6.4.5 je představena služba, pomocí které je možné vy-

tvářet nové účty. V testovacím nástroji SoapUI lze za použití skriptů využít externích 

zdrojů (podkapitola 7.3 a 7.4), ke vkládání mnoha vstupů. Je tedy možné, za pomocí 

jednoho skriptu, vložit více účtů najednou. 

6.3 Komunikace systémů v nástroji SoapUI 

Rozhraní je již implementované a následuje ukázka odeslání prvního požadavku, který simuluje 

komunikaci mezi volajícím (jakýkoliv integrovaný systém) a volaným (SugarCRM) systémem. 

Pro jednoduché vytvoření kroku typu požadavek slouží samotný prvek rozhraní. Po výběru ur-

čité webové služby, v tomto případě login, se objeví nabídka pro vytvoření žádosti. Volbou new 

request se vytvoří žádost dle definice webové služby. Žádost typu login má dva povinné vstupy: 

Username a Password.  

Následuje zobrazení tří hlavních částí obrazovek prvního volání. 

6.3.1 Záhlaví volání 

V záhlaví volání (obr. 6.1) je nejdůležitějším prvkem obsah endpointu, což je umístění - URL, 

kde je služba přístupná. Pak jsou zde tlačítka, pomocí nichž je možné spustit žádost, vložit 

žádost do určitého kroku či vytvořit kopii žádosti. 
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Obrázek 6.1 Záhlaví SoapUI (Zdroj: autor) 

6.3.2 Žádost – parametry jako text 

Na obrázku č. 6.2 je žádost – poslaná zpráva volanému systému. Zde je patrná první možnost 

vkládání vstupních hodnot, tedy čistě jako text. Nepovinné vstupní hodnoty mohou být prázdné, 

či vyplněné symbolem „?“. Je více způsobů, jak hodnoty vložit. Nejjednodušším, avšak ne-

vhodným způsobem je prosté zapsání hodnot do povinných elementů žádosti. Ostatní, vhod-

nější varianty, jsou popsány níže. 

 

Obrázek 6.2 Část žádosti (Zdroj: autor) 

6.3.3 Odpověď na volání 

Na obrázku č. 6.3 je odpověď systému SugarCRM na zaslanou zprávu. Obsahem této zprávy je 

chybové hlášení. Vstupy zaslané v žádosti nebyly cílovým systémem zpracovány jako validní. 

Avšak i toto je způsob testování, kdy je testována reakce systému na nevalidní vstupy.  
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Obrázek 6.3 Část odpovědi (Zdroj: autor)  

6.3.4 Žádost – parametry jako proměnná 

Další možností vkládání vstupů do žádostí je vkládání za použití proměnných. Vytvořit a sou-

časně vložit hodnotu proměnné do elementu je možné následujícím způsobem: výběrem místa, 

kde je vyžadována hodnota elementu, zvolení možnosti „Get data“, výběr projektu a možnost 

„Create new“. První dialog slouží k pojmenování proměnné a druhý již k vložení hodnoty. U 

vstupu password (obr. 6.4) je důležité zmínit, že systém SugarCRM vyžaduje heslo v podobě 

hash kódu typu MD5. Proměnné jsou následně uloženy a je možné s nimi pracovat v celém 

projektu, tedy i u rozdílných webových služeb. 

Následuje část volané zprávy, která využívá proměnných. Znakem # je odlišen název projektu 

a název proměnné: 

 

Obrázek 6.4 Žádost – parametry jako proměnné (Zdroj: autor) 
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6.3.5 Žádost – parametry jako datový zdroj 

Další efektivní možností je využití datového zdroje. Ovšem tato možnost je pouze součástí pla-

cené verze SoapUI NG PRO. Datový zdroj umožňuje ze souborů různých formátů, nejčastěji 

ovšem formátu xls, načíst jednotlivé řádky s hodnotami, automaticky je vkládat do volaných 

zpráv a spouštět žádosti ve smyčce. V tomto případě by soubor obsahoval dva sloupce (pro-

měnné), jméno a heslo. Řádků je potřeba tolik, kolik by bylo potřeba otestovat uživatelů s pří-

stupem do SugarCRM. Hlavní výhodou je jednoduchost a automatizace.   

Alternativou k datovému zdroji je vytvoření vlastního skriptu jazyka Groovy. Obě možnosti 

jsou předvedeny v následující části práce.  

6.4 Návrh testů systému SugarCRM 

V předchozí podkapitole bylo popsáno, jak probíhá komunikace systémů prostřednictvím Soa-

pUI. V této podkapitole jsou již vytvořeny testy, které testují systém SugarCRM. Testovací 

sada je v tomto případě omezena na určitý modul systému SugarCRM. Například modul Home, 

Accounts, Opportunities atd. V první testovací sadě je otestován základní modul Accounts. 

V této práci jsou detailně popsány testovací případy jen tohoto modulu. Ostatní testovací sady 

v této práci podrobně rozepsány nejsou. Je zobrazena pouze možná struktura testů v závěru této 

části (kapitola 6.4.6). 

6.4.1 Testovací sada Accounts 

Sada Accounts obsahuje čtyři testovací případy. Testovací případ Get Account slouží k vypsání 

všech účtů v systému SugarCRM, naopak případ Set Account slouží k vytvoření nového účtu. 

Tyto dva případy jsou podrobně rozepsány dále. Zbylé dva (Get module fields a Get entries 

count) slouží k vypsání, respektive k spočítání entit v modulu. 

 

Obrázek 6.5 Testovací případy modulu Accounts (Zdroj: autor) 
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První testovací případ testuje obsah prvků v tomto modulu. Součástí testovacího případu jsou 

také různé typy validací, které jsou blíže představeny v podkapitole 6.4.4. 

6.4.2 Testovací případ Get account 

Testovací případ Get account slouží k testování správného výpisu obsahu modulu Accounts. 

Struktura případu je zobrazena na obrázku 6.6. V této struktuře jsou použity čtyři typy testova-

cích kroků: 

 Manuální krok, který vyžaduje interakci testera.  

 SOAP krok, který zprostředkovává komunikaci za pomocí stejnojmenné technologie. 

 Krok zpoždění, které umožňuje nastavit intervaly mezi jednotlivými voláními 

 Krok předání proměnné, jehož cílem je ukládání proměnných a práci s nimi. 

Detailní vysvětlení jednotlivých kroků je popsáno v další kapitole včetně popisu typů testova-

cích kroků.  

 

Obrázek 6.6 Detail testovacího případu Get Account (Zdroj: autor)  

Cílem testovacího případu Get account je zobrazit seznam účtů. Testovací případ obsahuje 10 

testovacích kroků a testuje, zda systém dokáže vypsat seznam existujících účtů. Testovací kroky 

Get account: 

1. Manuální krok splnění předpokladů 

2. SOAP žádost přihlášení 

3. Zpoždění mezi voláními systému 
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4. Uložení proměnné session ID 

5. Zjištění dostupných modulů 

6. Zpoždění mezi voláními systému 

7. Uložení názvu modulu Accounts 

8. Zjištění seznamu účtů 

9. Zpoždění mezi voláními systému 

10. Odhlášení ze systému  

6.4.3 Testovací kroky - Get account 

Při bližším prozkoumání webových služeb je patrné, že povinnou vstupní hodnotou je často 

„session“. Session ID je náhodný kód, který je vygenerován po přihlášení se uživatelem a je s 

ním propojen po celou dobu přihlášení, až do odhlášení. Pro testování je tedy nutné být vždy 

přihlášen a mít přiřazené session ID (kód). 

Prvním krokem je Manuální krok (Manual TestStep). Při spuštění tohoto kroku se objeví dvě 

pole. Popis a očekávaný výsledek (obr. 6.7). V prvním poli je vždy popsána činnost uživatele. 

V druhém je nejčastěji reakce systému ve formě určitého stavu. V tomto případě to tedy může 

například být takto: Popis (Description): „Vytvoříme si účet v Systému SugarCRM“. Očeká-

vaný výsledek (Expected Result): „Účet je vytvořen a je aktivní.“. Manuální krok je tedy jakýsi 

předpoklad, kdy je potřeba mít aktivní účet. 

  

Obrázek 6.7 Zobrazení manuálního kroku (Zdroj: autor) 

Následuje krok SOAP komunikace, ve kterém dochází již k přihlášení. Použitá zpráva je „lo-

gin“. Jako vstupní data jsou použity vytvořené údaje z prvního manuálního kroku, které jsou 

uloženy do proměnné . Obsahem odpovědi je session ID. Detail kroku je zobrazen na obrázku 

6.4.  
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Pro uložení hodnoty session ID je vhodný krok typu předání proměnné (Property transfer). 

Tento krok pracuje na principu vstup – výstup. Na straně vstupu získává určitou hodnotu z pře-

dem definovaného místa a na výstupní straně tuto hodnotu na určené místo vkládá. Možností 

vkládání hodnot je několik.  

 

Obrázek 6.8 Předání proměnné (Zdroj: autor) 

Na obrázku 6.8 je zobrazen detail kroku typu předání proměnné. V první části Source je defi-

nován vstup. Vstup je v tomto případě použit ze zdroje SOAP kroku označeného Login z části 

response. Jazyk pro vyhledání místa, kde se požadované session ID nachází, je XPath. Textové 

pole níže je využito již pro samotné vyhledání textu pomocí XPath.  

Pro jazyk XPath je povinné deklarovat jmenné prostory. SoapUI má pro tuto povinnost imple-

mentované tlačítko s označením „ns:“, které automaticky vypíše deklarace jmenných prostor, 

které jsou definovány ve zdroji. Po deklaraci jmenných prostor následuje již samotný XPath 

výraz, který je v tomto případě značně zjednodušený: „//id“. Výsledkem tohoto výrazu je obsah 

elementu id, což je požadované session ID. 

V druhé části je definován výstup (Targer). Výstup může mít mnoho podob. V tomto případě 

má podobu lokální proměnné. Lokální proměnná je definována v testovacím případě Get ac-

count a lze použít v jakémkoli kroku testovacího případu Get account. Alternativou může být 

také globální proměnná, na kterou se lze odkázat v celém projektu. Následuje vyplnění názvu 

proměnné, v tomto případě „SessionId“. Výběr jazyka je v případě využití proměnných nesmy-

slný. Výběr jazyka má však smysl v případě, kdy jako výstup využijeme například vstupní hod-

notu requestu další SOAP zprávy. 

Pro bližší vysvětlení je popsán příklad, kdy proměnné využít a kdy ne: 

 Hodnotu SOAP respond ukládáme do lokální proměnné pouze v případě, kdy ji budeme 

využívat častěji (případ se session ID).  
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 Naopak, pokud je hodnota z respond SOAP zprávy důležitá pouze v následujícím 

kroku, je výhodnější pouze předat proměnnou do request části další SOAP zprávy jako 

vstupní data. 

Uživatel je po tomto kroku přihlášen a má přiřazeno session ID, které je uloženo do lokální 

proměnné stejného názvu. Následuje SOAP požadavek na výpis aktivních modulů (služba 

get_available_modules). Tímto krokem je splněna podmínka: když je modul Accounts k dispo-

zici, pak je možné s ním dále pracovat. Vstupní hodnotou je Session ID. V odpovědi je seznam 

všech dostupných modulů.   

Dalším krokem je předání obsahu elementu „module name“ (Accounts). Tento element je v 

následující SOAP zprávě (get_entry_list) povinný. Tato zpráva vypisuje seznam informací o 

obsahu daného modulu Accounts, a to je cílem tohoto testovacího případu. Posledním krokem 

je SOAP žádost Logout, která uživatele odhlásí. Odesílaná hodnota tohoto kroku je lokální 

proměnná session ID. 

Dalším typem kroku, který je možné přidat do testovacího případu je Delay. Tento krok umož-

ňuje nastavit zpoždění v milisekundách mezi jednotlivými kroky. Přednastavena je hodnota 

1000 ms. Zpoždění je vhodné vkládat mezi kroky, které zatěžují volaný systém. Smyslem to-

hoto kroku je rozložit zátěž volaného systému více v čase. V tomto testovacím případě byl krok 

Delay vložen třikrát (obr. 6.6). 

6.4.4 Assertions – kontroly formátu zpráv SugarCRM  

Testován zatím však nebyl obsah zpráv. Tedy, zda jsou vyplněny správná vstupní data, či zda 

odpověď na volanou zprávu je validní. K tomuto typu testování slouží Assertions neboli aserce, 

což jsou určité kontroly/validátory, které umožňují zjistit, zda zpráva splňuje předpoklady. 

Aserce je ve formě tvrzení. Tvrdíme například, že zpráva musí obsahovat určitý textový řetězec. 

Pokud obsahuje, aserce je vyhodnocena jako pravdivá a pokud všechny aserce u daného kroku 

jsou pravdivé, pak i krok je vyhodnocen jako úspěšný.  

Přidání aserce je možné na detailní obrazovce kroku SOAP request. U ostatních typů kroku to 

nemá smysl. Aserce přiřazená k určité SOAP komunikaci testuje obě zprávy, ať už jde o žádost 

či odpověď. Není tedy potřeba definovat, jakou část komunikace aserce testuje. Nejzákladnější 

asercí je porovnání obsahů. Tato aserce se nazývá Contains a patří do skupiny Property Content, 

ve které jsou aserce, které kontrolují především obsah zpráv.  
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Obsah aserce typu Contains je vhodné vyplnit klíčovým slovem, které je očekáváno v odpovědi 

na žádost. Na žádost Login se v odpovědi očekává uživatelské jméno. Contains je tedy vypl-

něno hodnotou „petrzilka“, což je název registrovaného uživatele (obr. 6.9).  

 

Obrázek 6.9 Aserce Contains – klíčové slovo (Zdroj: autor) 

Jako druhá aserce je vloženo Not Contains. Tato aserce kontroluje, zda zpráva neobsahuje daný 

text. Obsahem této aserce v tomto případě je text „Login attempt failed please check the user-

name and password“. Tento text se objeví pouze v případě, pokud je přihlášení neúspěšné. 

Touto asercí se testuje, zda se nezobrazí odpověď o neúspěšném přihlášení. Zápis je totožný 

jako na obrázku 6.9. 

Obrázek 6.10 znázorňuje vizualizaci chybového kroku na jeho levé straně a detail testovacího 

kroku na straně pravé. Chybný krok je označen červenou barvou, zatímco úspěšné kroky barvou 

zelenou. Pokud systém vyhodnotí krok jako chybový, je vhodné zjistit, kde se chyba nachází. 

V tomto případě systém vypsal chybovou hlášku, že nebyl nalezen text „heslo“. V tomto pří-

padě udělal chybu Tester služeb, jelikož mylně předpokládal v odpovědi vypsané heslo.  
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Obrázek 6.10 Chybný krok a jeho detail (Zdroj: autor) 

Další asercí, která porovnává obsah zprávy, je XPath Math. 

 

Obrázek 6.11 XPath Math validace (Zdroj: autor) 

Pomocí XPath se definuje cesta. V ukázce obrázku 6.11 je mimo jiné přidána funkce count. 

Pomocí funkce count je možné vypsat počet uzlů stejného jména v daném kontextu. XPath vy-

hledá obsah elementu module_key, což je název modulu. Z XPath výrazu je patrné, že tester 

očekává 72 modulů systému. Count funkce je tedy ukončena požadovaným počtem. Sekce Ex-

pected Result očekává hodnotu true, což je kladná odpověď na XPath výraz z předchozí sekce. 

Další skupinou asercí jsou validace vůči standardům, pravidlům a podobně. Jedná se především 

o použité technologie. HTTP, SOAP a XML Schema. Například Invalid HTTP Status Codes 

aserce kontroluje, zda zpráva obsahuje HTTP kód, který není mezi definovanými kódy. Tato 

aserce má smysl především u REST typů zpráv, které více využívají stavů HTTP. Naopak 

aserce Valid HTTP Status Code kontroluje, zda obsahuje předem stanovený HTTP kód. Not 

SOAP Fault je aserce, jenž validuje, zda zpráva nevrací hlášku s chybovým stavem SOAP. 
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Opakem je aserce SOAP Fault, která je vhodná pro kroky, které testují nevalidní vstupy, a tedy 

případy, kdy zpráva vrací chybové stavy. SOAP Request kontroluje, zda žádost typu SOAP je 

v souladu s předpoklady a pravidly. SOAP Response kontroluje, zda je odpověď ve správném 

tvaru. WS-Addressing Response validuje, zda odpověď typu SOAP obsahuje správné definice 

mechanismu, který sděluje informace o adresách. Toto adresování musí být ovšem předem ob-

sahem dané zprávy. WS-Security status naproti tomu kontroluje, zda hlavička zprávy je validní 

oproti standardům bezpečnosti webových služeb. Zde také platí pravidlo, že nejprve musí být 

tyto bezpečnostní prvky obsahem SOAP zprávy. Poslední asercí je Schema Compliance, což je 

kontrola zprávy vůči předem definovanému jazyku WSDL, podle kterého byly služby vygene-

rovány.  

 

Obrázek 6.12 Soubor asercí (Zdroj: autor) 

Na obrázku 6.12 je zobrazen soubor více asercí u jednoho testovacího kroku. Konkrétně u 

kroku, kdy služba vrací seznam dostupných modulů: 

 První aserce XPath Match je již vysvětlena výše (obr. 6.11).  

 Druhá aserce Not SOAP Fault kontroluje, zda odpověď není chybová. V tomto případě 

služba vrací počet dostupných modulů a chybová tedy není.  

 Jelikož SOAP zpráva specifikaci pro zabezpečení neobsahuje, tak třetí aserce WS-

Security Status vrací chybu. Výhodou SoapUI je zdůvodnění, proč je aserce chybná. 

Díky tomuto zdůvodnění je porozumění jednoduché a není potřeba složitých zkoumání. 

 Čtvrtá aserce SOAP response kontroluje odpověď, zda je validní dle specifik komuni-

kace SOAP. Tato aserce je pro integrační testování velice důležitá, jelikož kontroluje, 

zda volaný systém odpověděl ve správném tvaru a zda byla služba správně naimple-

mentována.  

 Pátá aserce je Valid HTTP status Codes s hodnotami 500 a 400 v předem definovaném 

seznamu. Jsou to hodnoty chybových stavů. Jelikož odpověď obsahuje OK stav, tedy 

status kód 200, tak aserce je chybová a je také doplněna komentářem, že kód 200 není 
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součástí seznamu kódů, který byl v aserci definován, což mnohem ulehčuje práci 

s HTTP status kódy. 

Další skupinou asercí je SLA. Jejímž obsahem je pouze jedna aserce s názvem Response SLA. 

Tato aserce je zástupcem výkonnostních testů. Jde o pokus testovat výkonnost volaného sys-

tému a je vhodná v těch případech, kdy dodavatel má definované určité časové intervaly, které 

nesmí překročit. Tato aserce konkrétně testuje dobu odezvy volaného systému na žádost vola-

jícího systému. Zjednodušeně řečeno, za kolik milisekund dostane uživatel odpověď. Cílem 

této aserce je nalézt slabá místa testovaného systému a zefektivnit jeho práci z daty. Vstupní 

hodnotou této aserce je maximální doba v milisekundách, do které musí přijít odpověď sys-

tému.  

 

Obrázek 6.13 Nastavení hodnoty SLA a její vyhodnocení (Zdroj: autor) 

Na obrázku 6.13 je na jeho levé straně zobrazeno vytvoření aserce s hodnotou 100 ms a na 

pravé straně je zobrazen negativní výsledek. Reakce na zprávu v tomto případě trvala systému 

SugarCRM 105 ms, což předpoklady nesplňuje.   

6.4.5 Testovací případ Set Account 

Webové služby v SugarCRM využívají dva druhy volání. GET a SET. Dříve použité služby 

GET pouze získávaly informace o datech, která jsou již v systému uložena. Například infor-

mace o dostupných modulech. Zatímco SET služby umožňují měnit obsah systému SugarCRM. 

Přidávat nové účty, kontakty, aktivity apod. 

Hlavní funkcionalita SugarCRM je správa a tvorba nových kontaktů. V následujícím testova-

cím případě je tedy otestováno přidání nového kontaktu. K tomuto účelu slouží služba s názvem 

„set_entry“.  

Povinné vstupní parametry jsou: 
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 session ID - přiřazené při přihlášení; 

 module_name – název modulu, do kterého se přidá entita; 

 name_value_list – atributy nové entity (jméno kontaktu je povinné). 

 

Odpověď vrací hodnotu ID, podle kterého je vytvořená entita jednoznačně identifikována. 

 

Vytvoření nového účtu 

Na obrázku 6.14 je zobrazena služba „set_entry“, která zakládá nový účet. Vstupní parametr je 

použit session ID z přihlášení, název modulu Accounts (vkládá se nový záznam do modulu 

Accounts) a jméno nového účtu. 

 
Obrázek 6.14 SoapUI - Vytvoření nového účtu (Zdroj: autor) 

Odpověď vrácená systémem SugarCRM obsahuje povinné ID, které je přiřazeno kontaktu. Ná-

sleduje pouze část zprávy:  

<ns1:set_entryResponse xmlns:ns1="http://www.SugarCRM.com/SugarCRM"> 

         <return xsi:type="tns:new_set_entry_result"> 

            <id xsi:type="xsd:string">981e6edb-8e7a-f27d-016c-56ed2081ebf7</id> 

         </return> 

      </ns1:set_entryResponse> 

Po zaslání této zprávy je skutečně vytvořen nový účet v SugarCRM. Dále byla poslána zpráva 

s prázdnými vstupními hodnotami. Systém by neměl povolit vytvoření tohoto účtu, jelikož pa-

rametr jméno musí být vždy vyplněn. Systém vytvoření účtu přesto povolil, webová služba 

obsahuje tedy chybu. V GUI systém chybu správně vypíše. 
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Výsledek je možné zkontrolovat v záložce Accounts systému: 

 

Obrázek 6.15 Accounts – SugarCRM (Zdroj: autor) 

V aplikaci SugarCRM jsou v sekci Accounts dva záznamy. První byl vložen s prázdnými para-

metry a druhý s vyplněným parametrem jméno. 

Vytvoření nového kontaktu 

Podle stejného postupu je možné přidávat kontakty v záložce Contacts systému SugarCRM. Na 

obrázku 6.16 je znovu zobrazena služba „set_entry“, která zakládá novou entitu. V tomto pří-

padě kontakt. Rozdíl oproti předchozí zprávě je v názvu modulu, nyní je použit modul Contacts. 

Dále je použito povinné session ID a nepovinné hodnoty nového kontaktu. V tomto případě 

jsou použity hodnoty jméno, příjmení a email. Tímto způsobem lze vytvářet entity v jakékoliv 

záložce SugarCRM. 
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Obrázek 6.16 SoapUI - Vytvoření nového kontaktu (Zdroj: autor) 

6.4.6 Výsledná podoba projektu SugarCRM  

Na obrázku 6.17 je zobrazena výsledná podoba testů vytvořených v SoapUI pro systém 

SugarCRM. Na levé straně je nejprve seznam definic všech webových služeb (SugarCRM Web 

Services) a následně již samotné testovací instance. Jsou vytvořeny tři testovací kola. Každé 

kolo obsahuje určité testovací sady. Ve třetím testovacím kole se nejprve otestují testy v rámci 

sady smoke testů, kdy je otestována základní funkcionalita systému. Následně jsou detailně 

otestovány jednotlivé moduly systému. Jako poslední jsou spuštěny testy v sadě regresních 

testů, což jsou oblasti, které nebyly vývojářem upraveny. Pro lepší orientaci byly testovací sady 

očíslovány podle priority. 

Na pravé straně obrázku 6.17 je již detail jedné testovací sady, která testuje modul kontaktů. 

Tato sada obsahuje 4 testovací případy, zabývající se testováním obsahu tohoto modulu. Po-

slední testovací případ, který testuje vytvoření nového kontaktu, je zobrazen včetně testovacích 

kroků a byl vysvětlen v předchozí podkapitole. 
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Obrázek 6.17 Výsledná struktura testů SugarCRM (Zdroj: autor) 

6.4.7 Komunikace s SugarCRM – REST 

V předchozích testovacích případech byla použita komunikace SOAP. SugarCRM však pod-

poruje i alternativní komunikaci REST, která je alespoň informativně předvedena v následují-

cím testovacím případě. 

 

Obrázek 6.18 REST komunikace (Zdroj: autor) 

Na obrázku 6.18 je zobrazena komunikace za pomocí REST služby. Je použita nejjednodušší 

zpráva, a to get_server_info, která nevyžaduje žádné informace o přihlášení. Nejprve jsou de-

finovány hodnoty HTTP požadavku:  

 Metoda: GET – HTTP metoda pro získání dat 
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 Enpoint: http://localhost – adresa instalace SugarCRM 

 Zdroj: /SugarCRM/service/v4_1/rest.php – cesta k definici služeb typu REST 

 Parametry: ?method=get_server_info – je vložen jeden parametr s názvem „method“ a 

hodnotou „get_server_info“.  

Níže na obrázku 6.18 je již zobrazena odpověď systému SugarCRM s informacemi o serveru, 

které obsahují typ systému, číslo verze a aktuální datum. Odpověď je ve formátu XML.  

http://localhost/
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7 Implementace testů webových služeb 

SugarCRM 

V předchozí kapitole byly vytvořeny testovací entity a nyní již dochází k implementací testů 

Testerem služeb, kdy jsou vytvářeny testovací skripty. V SoapUI je vytváření skriptů možné za 

použití jazyka Groovy, který se v SoapUI vytváří prostřednictvím stejnojmenného kroku. 

Skripty využívají předem vytvořených testovacích případů. Pomocí skriptů je možné určit po-

řadí, v jakém budou testy spouštěny. Také je možné vytvářet určité podmínky pro spuštění 

testů. 

7.1 Groovy script krok – změna proměnné 

Podstatně složitějším v porovnáním s ostatními, ale téměř neomezeným typem testovacího 

kroku, je Groovy Script. Umožňuje napsat nejrůznější skripty, které z výše popsaných testova-

cích případů vytvoří automatizované sady, které efektivně a rychle dokáží otestovat webové 

služby. 

Groovy Script krok má v SoapUI zabudované tři objekty, které zjednodušují testování v tomto 

nástroji: 

 log 

 context 

 testRunner 

Prvním příkladem Groovy Script kroku je jednoduché vypsání hodnoty proměnné do zázna-

mové (log) obrazovky. Nejprve je potřeba, aby byla vytvořena lokální proměnná, která má 

smysl v daném testovacím případě. Je vytvořena proměnná ModuleName s hodnotou Accounts. 

Cílem prvního Groovy Script kroku je tuto hodnotu vypsat. Skript se přidává na úrovni kroků 

(Test Step) a je označen modrou hvězdičkou. 
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Obrázek 7.1 Groovy skript – vypsání proměnné (Zdroj: autor) 

Groovy Script krok má dvě části. První, do které se píše samotný kód a druhou, kde jsou vypi-

sovány výsledky skriptů. V tomto případě je kód jednoduchý: 

1. Nejprve je definována proměnná getModule.  

2. Této proměnné je přiřazena hodnota lokální proměnné z daného testovacího případu 

ModuleName.  

3. Přiřazení hodnoty je za pomocí objektu context, který dokáže pracovat s informacemi 

z daného projektu.  

4. Na druhém řádku je již samotný příkaz. Tedy vypsání textu na obrazovku. „log.info“ je 

příkaz pro výpis.  

a. Samotný text se skládá z části statické „Název modulu“. 

b. Následuje část dynamická getModule, což je obsah výše definované proměnné.  

Tímto příkladem byly použity objekty log a context, které jsou vhodné pro vypisování hodnot 

z testování. Jejich využití je především k výpisu informací o testování. Použité metody jsou 

dostupné na adrese http://www.SoapUI.org/apidocs/allclasses-noframe.html. 

Další Groovy Script krok již mění hodnotu vytvořené lokální proměnné ModuleName a je po-

užit třetí objekt testRunner. Používá se zejména ke spouštění testů. 

 

Obrázek 7.2 Groovy skript - Nastavení proměnné (Zdroj: autor) 
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1. Tímto kódem je nejprve definována proměnná testCase 

2. Proměnné je přiřazena návratová hodnota metody getTestCase (testovací případ jehož 

součástí je Groovy Script krok) 

3. Následně je již nastavena hodnota lokální proměnné pomocí metody setPropertyVa-

lue. První parametr určuje název proměnné, druhý hodnotu proměnné. 

4. Po stisknutí tlačítka Run je příkaz proveden a hodnota je změněna na „Home“. 

7.2 Groovy script krok – změna XML zprávy 

Pomocí Groovy skript kroku je v SoapUI také možné měnit XML zprávy zasílané na cílový 

systém. Tato změna se provádí za pomocí jazyka XPath, který definuje cestu k parametru XML. 

Následně je zvolena vkládaná hodnota. Tento skript se hodí v případech, kdy je potřeba poslat 

XML zprávu mnohokrát, avšak vždy s jinými hodnotami. Následuje příklad změny XML 

zprávy webové služby get_entry_list. Konkrétně je změněna hodnota parametru modul_name.  

 

Obrázek 7.3 Groovy Script – změna XML (Zdroj: autor) 

Na obrázku 7.3 je již samotný skript: 

1 Nejprve je definována proměnná content. 

2 Dále je vybrána XML zpráva testu Get account list (požadavek), ve kterém se 

mění obsah. 

3 Následuje XPath dotaz definující cestu k parametru a přiřazení nové hodnoty 

(Home). 

4 Skript je ukončen příkazem pro změnu hodnoty. 

https://www.soapui.org/apidocs/
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7.3 Groovy Script – použití externího zdroje dat 

SoapUI za použití jazyka Groovy dokáže vytvářet automatizované testy velice efektivně. Sys-

tém SugarCRM obsahuje 72 modulů, které je potřeba otestovat. Při manuálním testování by 

musel tester procházet každý modul zvlášť a zdlouhavě moduly kontrolovat. Při použití Groovy 

Script kroku, je možné spouštět testy cyklicky a každému testu přiřadit název modulu. Takto 

test opakovat automatizovaně pro každý modul zvlášť. Názvy modulů je vhodné číst z exter-

ního zdroje. 

Může být použit jakýkoliv formát externího zdroje. V této práci je použit formát „csv“, který 

vhodně odděluje zapsané hodnoty. Důležitý je zápis hodnot a cesta k lokálně uloženému sou-

boru.  

Obsah použitého zdroje vypadá následovně (pro stručnost jsou vypsány pouze první čtyři názvy 

modulů) :  

Home; Accounts; Contacts; Opportunities … 

Názvy modulů jsou odděleny středníkem. Je vhodné vždy zvolit znak, který nelze zaměnit s po-

užitými názvy.  

Samotný příkaz, který prochází externí zdroj a používá obsah k testování, je znázorněn na ob-

rázku 7.4. 

 

Obrázek 7.4 Groovy Script - Použití externího zdroje (Zdroj: autor) 
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Obsah Groovy Script kroku je již poměrně složitější.  

1. Nejprve je definována proměnná testCase, která slouží pro určení testovacího případu, 

na kterém bude proces aplikován. 

2. Dále je definován externí zdroj. Obsahem je i identifikace cesty k souboru, který je lo-

kálně uložen. 

3. Dochází ke čtení prvního řádku zdroje. 

4. Následně je řádek metodou split rozdělen na názvy modulů, které jsou uloženy do pro-

měnné dataFromSource. 

5. Názvy modulů jsou vkládány do lokální proměnné ModuleName a následuje již sa-

motné spuštění testovacího kroku GetAccountDetails. 

6. Testy jsou spouštěny postupně vždy s jiným názvem modulu (označeno číslem).  

Je potřeba jen vytvořit obecný krok pro kontrolu modulu (např. GetAccountDetails) a pomocí 

Groovy Script spustit daný test vždy s jinými parametry. Takto se docílí efektivního otestování 

všech modulů pomocí jednoho skriptu. 

7.4 Verze NG PRO – použití externího zdroje dat 

Jednou z hlavních výhod placené verze NG PRO nástroje SoapUI jsou specifické typy testova-

cích kroků. Zejména důležitými a využitelnými jsou kroky „DataSource“ a „DataSource Loop“.  

„DataSource“ je krok, který slouží k definování datového zdroje. SoapUI umožňuje zvolit i typ 

datového zdroje. Může jím být například tabulka v databázi, kdy SQL dotazem dochází k vý-

běru určitých hodnot. Velice zajímavým datovým zdrojem je také automaticky generovaný se-

znam dat. Data to mohou být různého druhu. Například seznam fiktivních emailových adres, 

světových měst, zemí, IP adres, jmen, příjmení či časů různého formátu. Generovaný typ dato-

vého zdroje velice usnadňuje práci Testerovi služeb, který nemusí složitě vytvářet testovací 

data manuálně. Dalším typem datového zdroje je samozřejmě výběr externího zdroje.  
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Obrázek 7.5 Testovací krok DataSource (Zdroj: autor) 

Zdroj může být jakéhokoli formátu. Pro potřeby otestování systému SugarCRM je vytvořen 

soubor formátu xls. Obsah souboru tvoří názvy všech modulů vložených do jednotlivých buněk. 

Po vytvoření kroku Data source, nástroj SoapUI umožní nastavit lokaci testovacího kroku, kde 

má být obsah datového zdroje aplikován. Lze zvolit i určitý parametr v XML žádosti. Nastavení 

DataSource je na obrázku 7.5. V tomto případě je zvolen parametr „module_name“. Ve spodní 

části jsou zobrazeny hodnoty externího souboru, což jsou názvy modulů. 

 

Obrázek 7.6 DataSource Loop – nastavení a struktura testů (Zdroj: autor) 

Po definování externího datového zdroje, je potřeba vložit smyčku (krok DataSource Loop), 

která spustí daný testovací krok vždy s jinou hodnotou parametru „module_name“. Krok „Da-

taSource Loop“ je nastaven tak, aby využil datového zdroje „DataSource“ a aplikoval ho na 

krok „getModuleInfo“. Detail testovacího kroku DataSource je zobrazen na obrázku 7.6 vlevo.  
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Výsledné pořadí testovacích kroků musí být přesně dané a je zobrazeno vpravo na obrázku 7.6: 

1 Nejprve dochází k přihlášení uživatele a zjištění dostupných modulů (krok 1 - 3). 

2 „DataSource“ krok při spuštění uloží hodnoty z externího zdroje (krok 4).  

3 Následně je spuštěn test „getModuleInfo“, který získává informace o jednom z mo-

dulů (krok 5).  

4 Posledním testem je „DataSource Loop“, který vytváří smyčku, kdy jsou spouštěny 

dva předchozí testy (DataSource a getModuleInfo) podle počtu hodnot v datovém 

zdroji.  

Test „getModuleInfo“ je tedy spuštěn vždy s jiným názvem modulu a takto může být spuštěn 

pro každý modul zvlášť. Kroky datový zdroj a smyčka pro spuštění datového zdroje jsou do-

stupné pouze v placené verzi nástroje SoapUI. Pomocí těchto kroků lze velice efektivně otes-

tovat webové služby.  

7.5 Groovy script – operace testRunner 

Za pomocí objektu testRunner se provádí operace s vytvořenými testy. Je možné je spustit i 

ukončit. Ukončení testovacího případu je vhodné v situaci, kdy je některý z jeho kroků chy-

bový. V opačném případě testování pokračuje. K této jednoduché kontrole je vhodné vytvořit 

Groovy Script krok s příkazem if/else za využití objektu testRunner. 

 

Obrázek 7.7 Příkaz if/else (Zdroj: autor) 
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Skript je velice jednoduchý. Jeho smyslem je zajistit, aby při úspěšném přihlášení následovalo 

spuštění testu, který vypíše seznam účtů v systému SugarCRM (test GetAccountList). Tedy, 

aby byly testy spouštěny postupně. Avšak, při neúspěšném přihlášení by mělo dojit k přerušení 

testu a výpisu chybové hlášky.  

Následuje popis skriptu:  

1. První příkaz importuje třídu TestStepResult.TestStepStatus, která umožnuje získat vý-

sledek testu. 

2. Je spuštěn test přihlášení (Login). 

3. Proměnné status je přiřazen výsledek testu přihlášení. 

4. Následuje příkaz if/else. Pokud je přihlášení úspěšné (status = OK), je spuštěn následu-

jící testovací krok (GetAccountList). 

5. V opačném případě je test přerušen informací o chybě přihlášení. 

Objekt testRunner dále umožnuje spustit metodu „fail“, která se od „cancel“ liší tím, že daný 

test ukončí, a ten je veden jako neúspěšný. Zatímco „cancel“ test pouze přeruší. Ve výše uve-

deném případě je možné použít obě metody.   
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8 Provádění testů webových služeb 

SugarCRM 

Provádění testů je činnost, za kterou je tester služeb také odpovědný. V této činnosti již dochází 

k samotnému spouštění testovacích instancí. Zpravidla tato činnost následuje po implementaci 

všech testů, včetně všech skriptů, testovacích kroků a v rámci SoapUI i kontrol (asercí). Spouš-

tění testů je v SoapUI možné několika způsoby, které jsou popsány níže v kapitole. Po spouštění 

testů zpravidla následuje hlášení o výsledcích testování, které je v této kapitole popsáno v části 

tvorba reportů. 

8.1 Spouštění testů v nástroji SoapUI 

Mezi jednoduché a uživatelsky přívětivé patří spouštění testů za pomocí GUI nástroje SoapUI.  

 

Obrázek 8.1 Spouštění testů pomocí nástroje SoapUI (Zdroj: autor) 

Spouštění testů lze provádět nad jednotlivými instancemi. Je tedy možné spouštět jednotlivé 

testovací kroky, testovací případy i testovací sady. Pokud ovšem tester služeb má v úmyslu 

spustit všechny testy, které byly vytvořeny v daném projektu a které se týkají systému 

SugarCRM, je potřeba vybrat daný projekt a tlačítkem „Run“ testy spustit.  
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Na obrázku 8.1 je zachycen proces spouštění testů v nástroji SoapUI. Pokud jsou spuštěny 

všechny testy v daném projektu, detail výsledků je ve výchozím zobrazení prezentován z po-

hledu testovacích sad (TestSuites). Výsledky jsou vyhodnoceny tak, že pokud jednotlivý test 

v rámci testovací sady je neúspěšný, pak je neúspěšná celá sada. Pokud je neúspěšná celá sada, 

pak je vyhodnocen jako neúspěšný i celý projekt testování v SoapUI.  

8.2 Spouštění testů z příkazové řádky 

Druhou, méně přehlednou variantou, je spouštění testů za pomocí příkazové řádky (Command 

line). Avšak spouštění testů z příkazové řádky umožňuje podpořit koncept continuous integra-

tion, popsaný dříve v této práci. SoapUI ve volně dostupné verzi umožňuje i tuto variantu. 

V placené verzi nástroj SoapUI dále nabízí automatické vygenerování reportu z výsledků do-

sažených spouštěním testů. Nástroj SoapUI obsahuje dávkový soubor „testrunner.bat“, který 

umožňuje za pomocí příkazové řádky vykonat sérii příkazů. V tomto případě dochází ke spouš-

tění testů v daném testovacím projektu.  

 

Instrukce v příkazovém řádku vypadají následovně:  

C:\Program Files\SmartBear\SoapUI-5.2.1\bin>testrunner.bat c:\projects\my-SoapUI-project.xml 

Zobrazení výsledků v příkazové řádce na obrázku 8.2 je velice nepřehledné. Jsou vypsány in-

formace o spuštěném testovacím případě Get account a o testovacích krocích i kontrolách. In-

formace obsahují výsledné stavy a názvy instancí.  

 

Obrázek 8.2 Spuštění testů – příkazový řádek (Zdroj: autor) 
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8.3 Tvorba reportů z testování SugarCRM 

Nástroj SoapUI podporuje automatickou tvorbu podrobných reportů z testování pouze ve verzi 

NG PRO. Pokud má Tester služeb za úkol vytvořit report z testování ve standardní verzi ná-

stroje SoapUI, pak musí využít možností Groovy script kroku. Pomocí tohoto kroku lze vytvořit 

soubor, jehož obsahem jsou informace o spuštěných testovacích případech a jejich výsledcích.  

8.3.1 Tvorba reportu za pomocí Groovy script kroku: 

 

Obrázek 8.3 Groovy script – report testů (Zdroj: autor) 

Na obrázku 8.3 je zobrazen obsah Groovy script kroku, který slouží pro vytvoření výsledků tes-

tování. Tento krok musí být spuštěn až po všech předchozích testovacích krocích v daném tes-

tovacím případě, aby mohly být uloženy skutečné cílové hodnoty. 

V Groovy script kroku dochází k jednotlivým příkazům: 

1. Je definována cesta k výslednému reportu. 

2. Je definován také soubor, který bude ukládat výsledky testování. 

3. Následuje příkaz vytvoření souboru pro report. 

4. Do souboru jsou nejprve zapsány hodnoty hlaviček. V tomto případě jsou to název, stav 

a datum spuštění testovacího případu. 

5. Dále jsou uvedeny příkazy, které vkládají již samotné hodnoty na další řádek 

6. Název testovacího případu. 

7. Stav testovacího případu. 
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8. Datum spuštění testovacího případu, kterému předchází definování formátu času. 

Níže je zobrazen obsah souboru SugarReport.csv: 

"NAME","RESULT","DATE" 

"Set Contacts - new Contact","FAILED","2016-03-26 13:46"  

"Get Contacts","FINISHED","2016-03-26 13:47" 

"Get entries count","CANCELLED","2016-03-26 13:48" 

Testovací případ, který zakládá nový kontakt (Set Contacts - new Contact), skončil s chybou a 

je zobrazen i přesný čas spuštění testu. Další testovací případ, který zjišťuje podrobné infor-

mace kontaktu (Get Contacts), byl úspěšně dokončen. Testovací případ, který testuje počet kon-

taktů (Get entries count), byl přerušen. 

Tímto způsobem může být vytvořen záznam o testování.  Stačí vytvořit tento krok a přiřadit ho 

požadovaným testovacím případům. Objekt testRunner umožňuje získat mnoho zajímavých in-

formací o spuštěném testovacím případě.  

Tester služeb by také mohl využít informací, které jsou dostupné při spouštění testů celého 

projektu v GUI nástroje. Obrazovka spuštění testů projektu byla již vyznačena na obrázku 8.1. 

Informace o počtu testovacích instancí a definice rozhraní systému jsou dostupné v záložce 

Overview. 

8.3.2 Tvorba reportu ve verzi NG PRO: 

Verze NG PRO nabízí jednoduché vytvoření dokumentu, který lze automaticky vygenerovat a 

jehož součástí jsou informace o spuštěných testech. Vytvořit dokument lze dvěma způsoby. 

Z příkazové řádky a prostřednictvím GUI nástroje.   

Z příkazové řádky jde pouze o doplnění příkazu, který byl vytvořen již v podkapitole 8.2. Ná-

stroj SoapUI tedy jednoduchým příkazem umožňuje zároveň spustit veškeré testovací instance 

projektu a vygenerovat výstupní dokument, který slouží jako report o testovací aktivitě. In-

strukce v příkazovém řádku vypadají následovně:  

C:\Program Files\SmartBear\SoapUI-5.2.1\bin>testrunner.bat -FPDF -R"Report SugarCRM" c:\projects\my-

SoapUI-project.xml 

Tučně jsou zvýrazněny změny oproti příkazu, který testy pouze spouští. Nejprve je definován 

formát dokumentu (PDF) a poté následuje pojmenování dokumentu. 
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Druhou možností je vygenerování dokumentu z GUI nástroje. Toto automatické vygenerování 

reportu je možné po spuštění všech testů v nabídce projektu SoapUI. Generování je možné vy-

volat tlačítkem označeným  po výběru dané testovací sady. Obsahem vytvořeného reportu 

jsou údaje o projektu a o použitých webových službách. Důležitá je část metrik, která má ne-

měnné nastavení a jejíž součástí je pouze statistika hodnot počtu testovacích případů, počtu 

testovacích kroků a počtu kontrol v testech. Vzhledem k tomu, že se jedná o report generovaný 

placenou verzí nástroje, je počet a zaměření metrik nedostatečný. Zejména chybí údaj, který by 

zaznamenal počet neúspěšných testovacích kroků s popisem chyby. Hlavním negativem je ne-

možnost správy metrik. Následuje ukázka části metrik testovacího reportu: 

 

Obrázek 8.4 Metriky generované do testovacího reportu (Zdroj: autor)  

Celý report je zobrazen v příloze této práce. Report je vygenerován z testovací sady modulu 

accounts. 

Nestačí ovšem pouze předat informace o počtu úspěšných a neúspěšných testů. Tyto informace 

je vhodné doplnit slovním hodnocením celého systému. Je potřeba blíže specifikovat typ chyb 

a jejich závažnost vzhledem k danému kontextu. Zkušenosti testera jsou v této činnosti velice 

důležité. On je tou osobou, která zná systém dopodrobna a měl by předat informace bez okol-

ních vlivů, zejména vlivů zainteresovaných stran.  
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8.4 SoapUI – doporučení a rady 

Testovací nástroj SoapUI umožňuje Testerovi služeb provádět činnosti ve všech testovacích 

fázích a stává se tedy velice důležitým pomocníkem při testování webových služeb. Přestože 

volně dostupná verze nabízí pouze základní operace, lze i s nimi dosáhnout požadovaných vý-

sledků. Zejména důležitý je krok „GroovyScript“, pomocí něhož lze vytvořit v podstatě jaké-

koliv příkazy a odstraní se tak rozdíl mezi placenou a volně dostupnou verzí. Předpokladem je 

však pokročilá znalost jazyka Groovy.  

Placená verze oproti tomu nabízí testovací kroky vyvinuté pro usnadnění celého testovacího 

procesu. Obzvlášť důležité jsou kroky pro práci s datovými zdroji a předem vytvořené seznamy 

testovacích dat. V této případové studii nebyly využity všechny dostupné testovací kroky z pla-

cené verze, jelikož ostatní jsou vhodné pro specifičtější testování. Dle mého názoru se placená 

verze hodí pro Testery služeb, kteří nemají potřebnou znalost jazyka Groovy a zároveň testují 

systémy s širokým zaměřením. Testovací report je v placené verzi nedostatečný a pro vytvoření 

vhodných statistik je potřeba využít jazyka Groovy, který umožňuje vytvořit v podstatě jaké-

koliv testovací varianty. 

Práce se SoapUI je velice jednoduchá. Obzvlášť tvorba testovacích kroků, strukturování testů 

či tvorba asercí. Tvorba skriptů vyžaduje již pokročilejší znalosti. Bylo by vhodné, aby se vý-

vojáři nástroje SoapUI více zaměřili na testovací reporty, sledování progresu testování či na 

statistiku chyb.     
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9 Závěr 

Hlavním cílem diplomové práce bylo provést případovou studii, jejímž obsahem bylo otesto-

vání systému SugarCRM testovacím nástrojem SoapUI ve fázi SIT. Případová studie byla pro-

vedena dle metodiky Testování webových služeb nástrojem SoapUI. 

Hlavního cíle bylo postupně dosaženo pomocí cílů dílčích. Nejprve v kapitole 2 byla provedena 

rešerše odborných prací na téma testování. Zaměření bylo zejména na oblast automatizovaného 

testování a integraci informačních systémů. Obsah kapitoly 3 objasnil pojmy, které s oblastí 

testování souvisí. Podkapitola 3.1 se věnovala zejména fázi SIT a jejímu zasazení do celého 

procesu testování. Také byla představena oblast automatizovaného testování a možných budou-

cích trendů v testování. Kapitola 4 se zaměřila již na integraci informačních systémů, způsob 

komunikace mezi systémy, zpracování dat systémy a v neposlední řadě na webové služby, což 

je oblast, která byla v případové studii testována. V kapitole 5 bylo popsáno, dle které metodiky 

bude provedena studie, jaký systém a dle kterého nástroje se bude testovat. Samotnému prove-

dení případové studie, se věnovaly kapitoly následující. Obsah případové studie byl zaměřen 

na roli Testera služeb a jím postupně vykonávaných činností tak, aby studie byla odrazem sku-

tečného procesu testování. Nejvýznamnější částí případové studie je kapitola 7, ve které byla 

provedena činnost implementace testů 

Za hlavní přínos této diplomové práce považuji případovou studii, ve které byl otestován sku-

tečný, volně dostupný systém. Případová studie může sloužit jako návod k tomu, jak otestovat 

určitý systém pomocí nástroje SoapUI nebo také může sloužit jako výukový materiál. Ve studii 

je uvedena řada rad a doporučení pro testování ve fázi SIT. 

Jelikož jsou v převážné většině studie využity možnosti volně dostupné verze nástroje SoapUI, 

tak může skutečně každý tester pracovat dle návodů obsažených v ní. Příklady využití placené 

verze jsou věnovány zejména zkušenějším testerům, kteří se testování věnují každodenně.



68 

 

Použitá literatura 

BIRD, Glynn. Export Cloudant JSON as CSV, RSS, or iCal. IBM Cloud DataServices [online]. 

2015 [cit. 2016-04-06]. Dostupné z: https://developer.ibm.com/clouddataservi-

ces/2015/09/22/export-cloudant-json-as-csv-rss-or-ical/ 

BITNAMI. Bitnami LAMP Stack for Google Cloud Platform [online]. 2016 [cit. 2016-03-28]. 

Dostupné z: https://docs.bitnami.com/google/infrastructure/lamp/ 

BLACK, Rex. Managing the testing process: practical tools and techniques for managing soft-

ware and hardware testing. 3rd ed. Indianapolis, MN: Wiley, 2009, xxxiv, 638 p. ISBN 

9780470404157 

ČSN ISO/IEC/IEEE 29119-2. Softwarové a systémové inženýrství – Testování softwaru – Tes-

tovací procesy. 1. Úřad pro technickou normalizaci, 2014 

ERNST, Brandon. Top 3 Trends in Mobile and Software QA Testing [online]. 2014 [cit. 2016-

02-11]. Dostupné z: https://mycrowd.com/2014-mobile-software-qa-testing-update-trends/ 

FEŇKO, Marek. Automatizační testovací nástroje. Praha, 2014. Diplomová práce. Bankovní 

institut vysoká škola Praha. Vedoucí práce Vladimír Beneš. 

FITZGERALD, Brian. Continuous software engineering: A roadmap and agenda. The Journal 

of Systems and Software [online]. Elsevier Inc, 2015, , 14 [cit. 2016-02-11]. Dostupné z: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164121215001430 

GÁLA, Libor, Jan POUR a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika: Second Edition. 2., pře-

prac. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009, 496 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2615-1 

GRAHAM, Dorothy a Mark FEWSTER. Experiences of test automation: case studies of soft-

ware test automation. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2012, lii, 617 p. ISBN 

0321754069. 

GRAHAM, Dorothy a kol. Foundations of software testing [online]. London: Cengage Lear-

ning EMEA, 2008 [cit. 2016-02-06]. Dostupné z: http://www.computing.dcu.ie/~ray/tea-

ching/CA358/dorothy_graham.pdf 

GROOVY COMMUNITY. Groovy Language Documentation [online]. 18.2.2016 [cit. 2016-

04-04]. Dostupné z: http://groovy-lang.org/single-page-documentation.html 

GUNDECHA, Unmesh. Selenium Testing Tools Cookbook: Second Edition. II. PACKT PUB, 

2015. ISBN 978-1784392512 

http://www.computing.dcu.ie/~ray/teaching/CA358/dorothy_graham.pdf
http://www.computing.dcu.ie/~ray/teaching/CA358/dorothy_graham.pdf


69 

 

HENDRICKSON, Elisabeth. Agile Testing. Quality Tree Software, Inc. [online]. 2008 [cit. 

2016-02-21]. Dostupné z: http://testobsessed.com/wp-content/uploads/2011/04/AgileTestin-

gOverview.pdf  

CHARITHA KANKANAMGE. Web services testing with SoapUI build high quality service-

oriented solutions by learning easy and efficient web services testing with this practical, hands-

on guide. New Edition. Birmingham: Packt publ, 2012. ISBN 1849515662 

ISTQB, Erik. Standard glossary of terms used in Software Testing [online]. Version 2.3. Gene-

ral Assembly of the ISTQB, 2014 [cit. 2016-02-07]. Dostupné z: http://castb.org/wp-con-

tent/uploads/2014/05/istqb_glossary_of_testing_terms_v2.3.pdf 

KOSEK, Jiří. Inteligentní podpora navigace na WWW s využitím XML. Praha, 2002. Diplo-

mová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce Vojtěch Svátek 

KOSEK, Jiří. XML pro každého: podrobný průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-

7169-860-1 

LÍZNER, Tomáš. Využití automatizace testování z hlediska nákladů a přínosů. Praha, 2015. 

Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce Alena Buchalcevová 

MALÝ, Martin. REST: architektura pro webové API [online]. 2009 [cit. 2016-02-12]. Do-

stupné z: https://www.zdrojak.cz/clanky/rest-architektura-pro-webove-api/ 

MARSDEN, Toby a další. Testing Center of Excellence: The Power of Centralization and Stan-

dardization [online]. 2014 [cit. 2016-02-23]. Dostupné z: https://www.sogeti.com/globalas-

sets/global/downloads/testing/tcoe_hp_whitepaper_20141110.pdf 

MAŘÍK, Radek. Automatizace testování [online]. Praha, 2007 [cit. 2016-02-08]. Dostupné z: 

http://labe.felk.cvut.cz/~marikr/teaching/Y33TSW_10/12.automatizaceTestovani.pdf 

MÜLLER, Thomas a další. Certifikovaný tester Učební osnovy pro základní stupeň [online]. 

2011 [cit. 2016-01-15]. Dostupné z: http://castb.org/wp-content/uploads/2013/11/ISTQB-

CTFL-Syllabus-v2011-CZ-Beta1.pdf 

PATTON, Ron. Testování softwaru. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2002, xiv, 313 s. Progra-

mování. ISBN 80-722-6636-5 

PIETRIK, Michal. Automatizované testování webových aplikací. Brno, 2012. Diplomová 

práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Šimon Suchomel. 

https://www.zdrojak.cz/clanky/rest-architektura-pro-webove-api/


70 

 

POUZAR, Lukáš. Automatizované testování. Praha, 2007. Bakalářská práce. Vysoká škola 

ekonomická v Praze. Vedoucí práce Alena Buchalcevová 

REHMAN, Junaid. Difference between batch and online processing systems. IT Release [on-

line]. 2014 [cit. 2016-03-10]. Dostupné z:  

http://www.itrelease.com/2014/07/difference-batch-online-processing-systems/ 

ROUDENSKÝ, Petr a Anna HAVLÍČKOVÁ. Řízení kvality softwaru: průvodce testováním. 

1. vyd. Brno: Computer Press, 2013, 208 s. ISBN 978-80-251-3816-8 

SEJK, Vratislav. Automatizace bezpečnostního testování IS [online]. 2012 [cit. 2016-02-

08].Dostupné z: http://unicornsystems.eu/cz/novinky/clanek/automatizace-bezpecnostniho-

testovani-is.html 

SHARMA, Deepti. Software Testing and QA: System Integration Testing with Service Virtu-

alization. Xoriant [online]. 2015 [cit. 2016-03-27]. Dostupné z: http://www.xori-

ant.com/blog/software-testing-and-qa/system-integration-testing-payments-domain-with-

service-virtualization.html 

SOBOTKA, Petr. Testování webových služeb nástrojem SoapUI. Praha, 2015. Diplomová 

práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce Alena Buchalcevová 

SPILLNER, Andreas, Tilo LINZ a H SCHAEFER. Software testing foundations: a study guide 

for the certified tester exam : foundation level, ISTQB compliant. 4th edition. Santa Barbara, 

CA: Rocky Nook, Inc., 2014, xiii, 289 pages. ISBN 9781937538422 

SRINIVASAN DESIKAN, Gopalaswamy Ramesh. Software testing principles and practices. 

Bangalore, India: Dorling Kindersley (India), 2006. ISBN 9788177581218 

VETRIVEL, Shanmugasundaram. Global Delivery Model: Agile Practices in Defect Fix Phase: 

Integration Testing Phase. Scrum Alliance [online]. 2009 [cit. 2016-03-27]. Dostupné z: 

https://www.scrumalliance.org/community/articles/2009/november/global-delivery-model-

agile-practices-in-defect-fi 



71 

 

Seznam obrázků 
Obrázek 3.1: V-model. (Zdroj: Roudenský a Havlíčková, 2013, str. 27) .............................. 8 
Obrázek 3.2 Systémové testování nahrazeno SIT fází v procesu testování (Zdroj: autor)... 9 
Obrázek 3.3 Jednotlivé fáze v procesu testování (Zdroj: Graham a kol., 2008. str. 23) ..... 10 
Obrázek 3.4 Harmonogram testování (Zdroj: Black, 2009, str. 39, upraveno autorem) ..... 13 
Obrázek 4.1: Technologie webových služeb (Zdroj: Kosek, 2002, upraveno autorem) ..... 21 
Obrázek 5.1 Struktura SoapUI projektu (Zdroj: autor) ........................................................ 29 
Obrázek 5.2 SugarCRM a související komponenty (Zdroj: Bitnami, 2016) ........................ 30 
Obrázek 5.3 Struktura systému SugarCRM (Zdroj: autor) ................................................. 31 
Obrázek 5.4 Úlohy a pracovní produkty role Tester služeb (Zdroj: Sobotka, 2015, upraveno 
autorem) ............................................................................................................................ 32 
Obrázek 6.1 Záhlaví SoapUI (Zdroj: autor) ........................................................................ 37 
Obrázek 6.2 Část žádosti (Zdroj: autor) ............................................................................. 37 
Obrázek 6.3 Část odpovědi (Zdroj: autor) .......................................................................... 38 
Obrázek 6.4 Žádost – parametry jako proměnné (Zdroj: autor) ......................................... 38 
Obrázek 6.5 Testovací případy modulu Accounts (Zdroj: autor) ........................................ 39 
Obrázek 6.6 Detail testovacího případu Get Account (Zdroj: autor) ................................... 40 
Obrázek 6.7 Zobrazení manuálního kroku (Zdroj: autor) ................................................... 41 
Obrázek 6.8 Předání proměnné (Zdroj: autor) ................................................................... 42 
Obrázek 6.9 Aserce Contains – klíčové slovo (Zdroj: autor) .............................................. 44 
Obrázek 6.10 Chybný krok a jeho detail (Zdroj: autor) ....................................................... 45 
Obrázek 6.11 XPath Math validace (Zdroj: autor) .............................................................. 45 
Obrázek 6.12 Soubor asercí (Zdroj: autor) ........................................................................ 46 
Obrázek 6.13 Nastavení hodnoty SLA a její vyhodnocení (Zdroj: autor) ........................... 47 
Obrázek 6.14 SoapUI - Vytvoření nového účtu (Zdroj: autor) ............................................ 48 
Obrázek 6.15 Accounts – SugarCRM (Zdroj: autor) .......................................................... 49 
Obrázek 6.16 SoapUI - Vytvoření nového kontaktu (Zdroj: autor) ..................................... 50 
Obrázek 6.17 Výsledná struktura testů SugarCRM (Zdroj: autor) ...................................... 51 
Obrázek 6.18 REST komunikace (Zdroj: autor) ................................................................. 51 
Obrázek 7.1 Groovy skript – vypsání proměnné (Zdroj: autor) .......................................... 54 
Obrázek 7.2 Groovy skript - Nastavení proměnné (Zdroj: autor) ....................................... 54 
Obrázek 7.3 Groovy Script – změna XML (Zdroj: autor) .................................................... 55 
Obrázek 7.4 Groovy Script - Použití externího zdroje (Zdroj: autor) .................................. 56 
Obrázek 7.5 Testovací krok DataSource (Zdroj: autor) ...................................................... 58 
Obrázek 7.6 DataSource Loop – nastavení a struktura testů (Zdroj: autor) ....................... 58 
Obrázek 7.7 Příkaz if/else (Zdroj: autor) ............................................................................ 59 
Obrázek 8.1 Spouštění testů pomocí nástroje SoapUI (Zdroj: autor) ................................. 61 
Obrázek 8.2 Spuštění testů – příkazový řádek (Zdroj: autor) ............................................. 62 
Obrázek 8.3 Groovy script – report testů (Zdroj: autor) ...................................................... 63 
Obrázek 8.4 Metriky generované do testovacího reportu (Zdroj: autor) ............................. 65 

 

  



72 

 

Příloha A: Testovací report  

 


