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Abstrakt 

Bakalárska práca pojednáva o testovaní postupu v prípadovej štúdii Minesweeper. 

Štúdia sa používa v rámci výučby na Technickej univerzite v Košiciach na predmete 

Technológie Java. Jej náplňou je naprogramovanie jednoduchej hry Minesweeper s 

použitím základných prostriedkov jazyka Java predstavených na prednáškach. Cieľom 

tejto práce je automatizovane overiť postup v štúdii formou testovania štruktúry 

porovnávaním študentského riešenia so vzorovým riešením. Pre označenie vzorového 

riešenia sa používajú prostriedky atribútovo-orientovaného programovania – v jazyku 

Java sú reprezentované anotáciami – a prostriedky reflexie na zistenie štruktúry už 

skompilovaného programu. Výstupom je XML súbor definovaný na základe vnútornej 

štruktúry vzorového riešenia. Hlavná časť práce opisuje analýzu a syntézu aplikácie 

vytvorenej za účelom tohto testovania. Testovanie je iteratívne, postupne po krokoch 

pridáva testy nových úloh štúdie, resp. častí programu. Aplikácia môže mať aj 

všeobecnejšie použitie, keďže aspekty štúdie sú zahrnuté v knižniciach a jej logika je na 

nich nezávislá. Aplikácia má používateľské rozhranie len na úrovni parametrov pri 

spúšťaní. Používajú sa tiež technológie súvisiace s internacionalizáciou a podporou 

webového nasadenia pri výučbe. Dlhodobé nastavenia sa uchovávajú v textovom 

konfiguračnom súbore. Plánované použitie má študentom umožniť priebežne testovať 

správnosť svojej aplikácie. Vyučujúcemu poskytuje testovanie obraz o postupe 

študentov a umožňuje mu jednoduchšie a rýchlejšie vyhodnotenie postupu aj celkovej 

aplikácie naprogramovanej študentmi.  



  

 

Abstract 

This Bachelor's thesis deals with the testing procedure in the case study 

Minesweeper. The study is used for teaching at the Technical University in Košice in 

the subject named Java Technologies. Its purpose is to program simple game 

Minesweeper using basic Java resources introduced during lectures. The aim of this 

work is to automatically verify the progress in a study by comparing examination of the 

structure of student’s solution to the model solution. For labeling structure of model 

solution are used means of attribute-oriented programming – in Java represented by 

annotations – and the means of reflection are used to determine the structure of the 

program after compilation. The output is an XML file defined on the basis of the 

internal structure of the model solution. The main part of work describes the analysis 

and synthesis of applications created for the purpose of the testing. Testing is iterative, 

adding new tasks to test step-by-step, respectively parts of the program. Application 

may also have more general usage, since aspects of the study are included in the 

libraries and the logic of application is separated from them. The application has user 

interface only to the level of the startup parameters. There are also used technologies 

related to internationalization and support for the web deployment in education. Long-

term settings are stored in text configuration file. Intended use is to allow students to 

continually test the correctness of their application. To the teacher the application 

provides a view of progress of students and allows easier and faster evaluation of the 

overall application programmed by students. 
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Predhovor 

Počas prvého semestra objektového programovania v Jave na Technickej 

univerzite majú študenti jednoduchú a praktickú úlohu, na ktorej sa naučia všetky 

základy objektového návrhu programu a aj programovania v Jave. Úlohou tejto 

bakalárskej práce bolo navrhnúť a vypracovať aplikáciu, ktorá by pomohla na jednej 

strane študentom ako priebežná kontrola úspešnosti ich postupu a na strane druhej 

pedagógovi ako jednoduchá možnosť overiť splnenie formálnych náležitostí pri 

vypracúvaní štúdie a jej konečnom hodnotení. 

Smerodajná a kľúčová je preto pri tejto práci a aplikácii samotná prípadová štúdia 

Minesweeper, ktorou počas semestra študenti postupne prechádzajú. Praktickou 

implementáciou teórie vhodne dopĺňa prednášky z predmetu Technológie Java. 

Výsledkom práce počas semestra je jednoduchá hra v slovenčine známa ako míny. 

Autorom štúdie je konzultant  a vedúci tejto bakalárskej práce – doc. Ing. Jaroslav 

Porubän, PhD. 
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Slovník termínov 

Java je multiplatformový programovací jazyk vyvinutý spoločnosťou Sun 

Microsystems. Podporuje rôzne elektronické zariadenia a operačné systémy. Je 

objektovo-orientovaný, nezávislý na architektúre, jednoduchý a rozšíreným 

moderným programovacím jazykom. 

Javadoc  je softvérový nástroj pre automatické generovanie dokumentácie k programu. 

Výstupom je typicky HTML dokument vo zvyčajnom formátovaní Javadoc. 

Swing je štandardná knižnica prvkov pre grafické rozhranie v prostredí jazyka Java. 

Metaúdaje sú tzv. údaje o údajoch. Slúžia ako doplňujúca informácia interpretácie 

údajov, môžu napríklad urýchľovať vyhľadávanie alebo priradzovať údajom 

nejakú vlastnosť. 

Javac je kompilátor jazyka Java. Načítava definície tried, rozhraní a ďalších elementov  

programu napísaného v jazyku Java a kompiluje ich do JAR súboru obsahujúceho 

inštrukcie pre Java virtuálny počítač. 

IEEE  je skratka pre Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. Tento inštitút 

sa zaoberá okrem iného tvorbou noriem pre elektronické a elektrotechnické 

inžinierske smery. 

ISO je skratka pre International Organization for Standardization. Táto medzinárodná 

organizácia sa zaoberá tvorbou noriem a štandardov. 

JDBC je skratka pre Java Database Connectivity. Poskytuje voľne šíriteľnú verziu 

Apache Derby databázového servera pre správu jednoduchých databáz 

používaných v Java Standard Edition a integráciu do jazyka Java. 

SQL je skratka pre Structured Query Language, čo je databázový počítačový jazyk. Je 

štandardom v oblasti komunikácie s databázovým systémom. 

XML je skratka pre Extensible Markup Language, čo je všeobecný a rozšíriteľný 

značkovací jazyk vyvinutý W3C konzorciom. Používa sa hlavne na výmenu 

údajov medzi aplikáciami, obsahuje len údaje a ich význam, nie formát vzhľadu. 
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Úvod 

Každým rokom úspešne končí Technickú univerzitu množstvo študentov. Vysoká 

škola im poskytuje mnoho teoretických vedomostí pre ich budúce povolanie. Tieto sa už 

priebežne počas štúdia pokúšajú využívať v praxi. 

V odbore informatika prax spočíva aj v návrhu a implementácii programov. 

Cieľom každého programátora je vytvoriť úspešný program, ktorý mu prinesie veľa 

finančného úspechu a uznania. A úspešným programom môže byť len ten program, 

ktorý je dobre navrhnutý, implementovaný a spĺňa požiadavky budúcich používateľov. 

V predmete Technológie Java sa študenti učia formou príbuznou bežnému postupu 

realizácie aplikácie. Úloha naprogramovať hru Minesweeper postupne používa základy 

objektového programovania, návrh tried a ich vzťahov, zahŕňa použitie rozhraní, 

výnimiek, kolekcií, prúdov a vlákien, pridáva logike hry grafické rozhranie a používa aj 

pripojenie na databázu. 

Spätná väzba doteraz prebiehala len na úrovni osobnej konzultácie študenta 

s cvičiacim. Prístup k zisteniu a oprave chyby bol pre začínajúcich programátorov teda 

často zdĺhavý. Automatizované testovanie programovanej hry počas jednotlivých 

týždňov by napomohlo okamžitej reflexii a ukázalo chyby.  

Myšlienka testovania štruktúry projektu Minesweeper potrebovala realizáciu. Táto 

bakalárska práca obsahuje analýzu, syntézu a opis riešenia testovacieho softvéru. Jej 

cieľom je navrhnúť a implementovať program, ktorý by študentom pomáhal pri tvorbe 

aplikácie a pedagógovi pri hodnotení a kontrole implementovaných štruktúr 

v študentskom programe. 

Smerodajná a kľúčová je preto pri tejto práci a aplikácii samotná prípadová štúdia 

Minesweeper. Jej autorom je konzultant  a vedúci tejto bakalárskej práce – doc. Ing. 

Jaroslav Porubän, PhD. 

 

Prvá kapitola tejto práce formuluje úlohu a stručne informuje o okolnostiach, ktoré 

je nutné zohľadniť pri ďalšej práci. 

Druhá kapitola analyzuje prostriedky, ktoré sú použiteľné pre návrh aplikácie. 

Obsahuje súhrn ich vlastností a základné prípady ich použitia. Zaoberá sa tiež obsahom 

štúdie, ktorá slúži ako základné východisko celej práce. 
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Tretia kapitola opisuje syntézu testovacieho programu. Zahŕňa použitie 

prostriedkov, ich vzájomnú väzbu a stanovuje metódy dosiahnutia viacerých menších 

cieľov. Detailne opisuje architektúru projektu a procesy prebiehajúce medzi 

jednotlivými časťami. 

Záverečná štvrtá kapitola obsahuje experimentálnu časť s výsledkami testov 

a zdôvodnením významu a prínosov tejto aplikácie a výhľady na jej budúce použitie. 
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1 Formulácia úlohy 

Základná stanovená úloha spočíva v návrhu a vypracovaní aplikácie na testovanie 

iného programu pomocou prostriedkov atribútovo-orientovaného programovania 

vrátane analýzy problematiky testovania. Keďže výber jazyka Java bol od začiatku 

známy, technické prostriedky prináležia tomuto jazyku – za základné použité 

technológie boli zvolené technológie reflexie a anotácií. 

Je nutné zahrnúť analýzu prípadovej štúdie Minesweeper, ktorá slúži ako 

východiskový bod aj súhrn potrebných krokov z pohľadu jednotlivých úloh v štúdii.  

Riešenie úlohy korešponduje s touto štúdiou a jej jednotlivým častiam prináležia 

patričné časti riešenia vrátane modulárnosti, čím sa v tomto prípade rozumie možnosť 

meniť poradie častí, ich doplnenie alebo úprava. 

Výsledný návrh a implementovaný systém musí poskytnúť jasné a merateľné 

výsledky. Jeho súčasťou je potrebná systémová a používateľská dokumentácia 

vypracovaná podľa pokynov vedúceho práce. 
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2 Analýza  

Proces analýzy pojednáva o princípoch a prostriedkoch, ktoré vedú k riešeniu 

zadanej úlohy. Princípy sú z oboru možného riešenia pomocou atribútovo-

orientovaného programovania a testovania softvéru. Zvolené prostriedky sú súčasťou 

platformy a jazyka Java vzhľadom na to, že štúdia Minesweeper je realizovaná v tomto 

programovacom jazyku a platforme Java. 

2.1 Atribútovo-orientované programovanie 

Atribútovo-orientované programovanie spočíva v doplnení sémantiky elementov 

zdrojového kódu pomocou systému označení metajazykovými prostriedkami. Tie sú 

spracovávané osobitným procesorom za účelom opakovaného použitia kódu alebo jeho 

štruktúry a vlastností [1]. To napomáha oddeleniu logiky jadra aplikácie od doménovo 

alebo aplikačne špecifickej sémantiky implementácie a umožňuje opakovane využiť 

skúsenosti z modelovania pri tvorbe ďalšej aplikácie alebo jej časti [2].  

Ako z názvu vyplýva, atribútovo-orientované programovanie využíva atribúty, 

ktoré sú priradené jednotlivým elementom. Tie sú v našom kontexte objektového 

návrhu aplikácie zastúpené triedou a metódou. Procesor spracovania zdrojového kódu 

vrátane týchto atribútov môže podľa nich napríklad doplniť vhodný kód do takto 

označeného elementu (napríklad logovanie použitia metódy). Tieto atribúty umožňujú 

kód zachovať systematickejším a lepšie zrozumiteľným aj pri zložitých projektoch. 

Väčšina používaných jazykov obsahuje implementované štruktúry pre atribútovo-

orientované programovanie. Zvlášť jazyk Java ich má na vysokej úrovni, čo umožnilo 

detailné využitie možností atribútovo-orientovaného programovania  pre efektívne 

vytvorenie aplikácie. 

2.2 Atribúty v jazyku Java 

V rámci platformy Java – Standard Edition, verzia 5.0, ktorá bola použitá pre 

vývoj aplikácie, poskytuje jazyk Java verzie 5.0 sú atribúty implementované pod 

názvom anotácie. Celá táto časť je spracovaná podľa špecifikácií jazyka Java vydaných 

spoločnosťou Sun Microsystems, ktoré boli aktuálne v dobe písania tejto práce [3]. 
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2.2.1 Definícia anotácie 

Anotácia je špeciálna forma zápisu metaúdajov v zdrojovom kóde. Je to 

modifikátor obsahujúci meno anotačného typu a žiaden, jeden alebo viacero párov 

položka (kľúč) – hodnota, z ktorých každý je priradením určitej hodnoty jednotlivým 

položkám. 

2.2.2 Deklarácie anotácií 

Anotácie sa vytvárajú pomocou deklarovania typu anotácie. Jazyk Java ich 

rozoznáva ako špeciálny typ rozhrania, na rozlíšenie je použitý znak @ pred slovom 

interface. Ich deklarácia môže byť umiestnená na miestach, kde sú prípustné deklarácie 

rozhraní a tried a zdieľajú aj ďalšie ich vlastnosti (viditeľnosť a podobne). 

Na rozdiel od rozhraní nie je možné dedenie od inej anotácie, pretože všetky 

anotácie dedia od triedy java.lang.Annotation a jazyk Java nepozná viacnásobné 

dedenie. Deklarácie metód anotácií nemôžu obsahovať klauzulu throws, nemajú 

parametre ani ich typy. Nie je možné priradiť dve anotácie zhodného typu jednému 

elementu. Konvencie odporúčajú zaradiť anotáciu pred akékoľvek iné modifikátory. 

Návratovou hodnotou volania anotácie môžu byť primitívne údajové typy jazyka 

Java, anotácie, reťazce, triedy, enumerácie alebo polia týchto položiek. 

Pri deklarácii typu anotácie je možné použiť meta-anotácie na bližsie určenie 

vlastností vytváraného typu anotácie.  

V definícii typu anotácie nie je povolený cyklus (návratové hodnoty dvoch typov 

anotácií  sú vzájomné prepojené) ani rekurzia (návratová hodnota je anotácia toho 

istého typu) pri vyhodnocovaní hodnôt položiek. Tento spôsob označenia anotácie sa 

nazýva meta-anotáciou. 

2.2.3 Obsah anotácií 

Anotácia môže slúžiť len ako označenie elementu nejakou vlastnosťou (návrhový 

vzor Marker, napríklad známe rozhranie Serializable slúžiace len na označenie 

možnosti serializácie objektov danej triedy), môže mať jednu hodnotu alebo môže byť 

komplexným opisom s viacerými hodnotami aj rôznych typov. 

Položkám anotácii je možné priradiť prednastavenú hodnotu, ktorú nadobudnú, ak 

nebude zadaná iná hodnota položky anotácie. 
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2.2.4 Príklad jednoduchej deklarácie anotácie 

Príklad jednoduchej anotácie vo svojej deklarácii obsahuje jedinú hodnotu 

nazvanú typicky value:  

public @interface RokVydania { 

  int value(); 

} 

Pre tento typ anotácie je možné aj zjednodušené použitie v tvare:  

@RokVydania(2009) 

public class MojaTrieda { ... } 

Získanie hodnoty tejto anotácie triedy MyClass sa realizuje nasledovným kódom 

a jej návratový typ je typ v deklarácii (int): 

Class trieda = MojaTrieda.class; // mozne aj reflex iou 

Annotation anno = trieda.getAnnotation(MojaTrieda.c lass); 

int rok = ((RokVydania) anno).value(); 

2.2.5 Vlastnosti anotácií 

Anotácie môžu byť použité ako modifikátory ľubovoľnej deklarácie vrátane 

deklarácie balíka možné priradiť akémukoľvek elementu, ktorému je možné priradiť 

modifikátory (balíčky, triedy, rozhrania, premenné triedy, metódy, parametre, 

konštruktory, lokálne premenné, enumerácie a aj typy anotácií). Toto je samozrejme 

možné obmedziť podľa želania programátora použitím typu anotácie Target, teda meta-

anotácie. 

Ďalšou výhodnou vlastnosťou je možnosť ovplyvniť zotrvanie anotácii 

v prekladanom súbore. Meta-anotáciou Retention je možné zvoliť si zotrvanie len v  

zdrojovom kóde (odstraňuje ich kompilátor), zachovanie do bajtového preloženého 

súboru (prednastavené správanie, virtuálny počítač ich neposunie do fázy vykonávania 

programu) alebo zachovanie anotácií po celú dobu v akejkoľvek forme programu (je 

možné k nim pristupovať aj počas vykonávania programu).  

Kompilácia a programy jazyka Java sú funkčné aj bez anotácií. Anotácie môžu 

pomôcť odhaliť kompilátoru sémantické chyby aj v syntakticky korektných 

programoch. 
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2.3 Testovanie programov 

Potreba testovania programov je prirodzenou súčasťou ich tvorby. Slúži na 

overenie očakávaného správania sa vytvoreného programu a vedie k oprave nájdených 

chýb. 

Testovaním a hodnotením kvality softvéru sa bližšie zaoberajú normy IEEE 829-

1998 (revidovaná v 2008) a ISO 9126. Jej základnými hodnotenými oblasťami sú 

funkcionalita, spoľahlivosť, použiteľnosť, efektivita, údržba a prenositeľnosť. 

Táto časť bola spracovaná na základe literatúry [4] a [5]. 

2.3.1 Ciele a parametre testovania 

Všeobecným cieľom testovania je overiť funkčnosť požadovaných vlastností 

programovaného systému, nájsť prípadné chyby a zabezpečiť ich odstránenie. 

Testovanie len zriedkakedy môže pokryť celý vytváraný softvér a všetky možné 

prípady vstupov a okolností. Teda program, ktorý počas testu vykázal len málo chýb, 

môže byť rovnako pravdepodobne dobrý alebo len zle otestovaný. Je dôležitejšie 

vytvoriť testy správneho typu a zamerania ako rozsiahle testovanie. 

Výskum na rozsiahlych projektoch [6] ukázal, že priemerný programátor nájde len 

asi tretinu chýb a tí najlepší dosiahnu iba 60%. To podporuje použitie ideí regresného 

testovania – automatizované a opakované testovanie postupne pridávaných častí. 

2.3.2 Zameranie testov 

Testy musia overiť (najlepšie ešte pred začatím práce na samotnom programe), že 

každá podstatná požiadavka bola zahrnutá do návrhu architektúry systému. Pri písaní 

zdrojového kódu je vhodné otestovať každý jeho riadok aspoň raz a otestovať čo 

najväčšie množstvo možných údajových tokov a vetvení v systéme. 

Skúsenosti ukazujú [5], že už nájdené chyby (vrátane chýb zo starších projektov) 

sa často opakujú a teda je vhodné zamerať sa na hľadanie podobných typov chýb. Test 

je potrebné časovo lokalizovať  čo najskôr po možnom vnesení chyby do programu.  

2.3.3 Návrh a príprava testov 

Je vhodné, aby testovanie bolo vykonávané súbežne s pridávaním novej 

funkcionality do vytváraného programu, pričom každý nový komponent sa najprv 

otestuje samostatne. Zabezpečí sa úplná a spoľahlivá funkčnosť základných 

komponentov systému a predíde sa zložitému hľadaniu zdroja problému v neskorších 
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fázach implementácie. Včasná identifikácia a lokalizácia znižuje náklady na opravu 

chyby. 

Pri vytváraní každého testu je nutné špecifikovať testovací prípad, testovaciu 

procedúru a testovacie komponenty. Testovacím prípadom sa rozumie objekt testovania 

spolu s podmienkami a vstupmi testu. Testovacia procedúra špecifikuje spôsob 

vykonania testov. Testovacie komponenty – prostriedky navrhnuté a použité na 

testovanie – sú zastúpené konkrétnou formou testu (napríklad iným programom) 

navrhnutého podľa požiadaviek na test. Pokiaľ je možné, je vhodné test automatizovať 

a zahrnúť všetky možné prípady vstupov. Osobitnú pozornosť treba venovať vstupom, 

ktoré zodpovedajú hraničným hodnotám (teda hodnote na hranici a tesne z oboch jej 

strán). 

Nakoľko sú zdroje na testovanie systému zvyčajne obmedzené, cieľom návrhu  

a prípravy testov je zvoliť súbor testov, ktorý pri akceptovateľných nákladoch poskytne 

maximálnu pravdepodobnosť objavenia chýb.  

2.3.4 Metódy čiernej skrinky 

Testovaný objekt (program) je interpretovaný ako uzavretý bez možnosti 

nahliadnutia dovnútra či poznania princípov, na akých pracuje. Je známa len 

špecifikácia (požiadavky, očakávania) a vonkajšie rozhrania systému. Je možné zadávať 

vstupy a zaznamenávať im priradenú hodnotu na výstupe systému. Aplikuje sa hlavne 

na rozsiahlejšie systémy. 

2.3.5 Metódy bielej (sklenenej) skrinky 

Testovaný objekt (program) je známy a opísaný je vnútornou štruktúrou aj 

pravidlami jeho riadenia. Cieľom je uistiť sa, že komponenty systému fungujú podľa 

špecifikácie. V prípade testovania softvéru to znamená dostupnosť údajových 

a riadiacich štruktúr (algoritmov), teda úplného zdrojového kódu. Používa sa zvyčajne 

pri testovaní v menšom rozsahu. 

2.3.6 Regresné testovanie 

Regresné testovanie kombinuje testovanie metódami bielej a čiernej skrinky po 

každej väčšej zmene (napríklad pridaní nového modulu do programu). Je zvyčajne 

realizované automatizovanými testovacími programami. Ľudský faktor sa na testovaní 

podieľa približne porovnateľným podielom chýb ako pri tvorbe zdrojového kódu, teda 
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asi 10-25 chýb na 1000 riadkov kódu [7].  Automatizované testovanie bez ľudského 

zásahu štatisticky zníži pravdepodobnosť chybného vykonania testu na polovicu [8]. 

2.4 Štúdia Minesweeper 

Štúdia Minesweeper je podrobne vypracovaný materiál pre výučbu študentov 

bakalárskeho štúdia v oblasti technológií Java. Obsahuje postupnosť krokov vedúcich 

študentov k vytvoreniu aplikácie, ktorá by poskytovala minimálne funkčnosť 

definovanú samotnou štúdiou. 

 

Obr. 1 – Ukážka hry Minesweeper 

Aplikácia Minesweeper je počítačová hra pre jedného hráča. Jej cieľom je správne 

označenie mín a voľných políčok na hracom poli, pričom sa berie do úvahy čas 

a úroveň zložitosti, ktorú si volí samotný hráč. Ukážka neúspešne ukončenej hry je na 

Obr. 1. 

Každá z nasledujúcich častí popisuje jednu úlohu v rámci tejto štúdie. Jednotlivé 

úlohy sú označované ako task-y s priradením poradového čísla a témy, ktorou sa 

zaoberajú. V každom kroku sa program postupne rozširuje pridávaním nových 

komponentov. Kontrola po implementácii kroku zahŕňa vždy všetky predchádzajúce 

testy a pridáva nové, aktuálne pre daný týždeň. 
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Študent má možnosť a je vyzvaný navrhovať a vytvárať aj vlastné doplňujúce 

komponenty a detaily programu. Niektoré nápady sú uvádzané pri jednotlivých 

krokoch. Pokiaľ malo význam testovať tieto komponenty, sú implementované vo 

vzorovom riešení a je možné ich aj otestovať povolením testov pre voliteľné úlohy. 

Vlastné (študentom navrhnuté) doplnenia samozrejme nie je možné testovať, nakoľko 

predloha ich štruktúry nie je k dispozícii a vytvára si ju študent sám. Tieto komponenty 

nesmú narúšať už vybudovanú štruktúru aplikácie – majú ju výhradne dopĺňať. 

Opis jednotlivých krokov je spracovaný podľa dokumentácie postupu v tejto štúdii 

zahrnutej v prílohe A.  

2.4.1 Minesweeper task 1 – Údajové typy 

Zámerom úvodnej úlohy je oboznámiť študenta so všeobecnými požiadavkami na 

aplikáciu a dodanou vnútornou štruktúrou (balíky a deklarácie tried). Pre lepšie 

pochopenie sú dodané aj diagramy tried, ktoré sú súčasťou dodaných komponentov 

budúcej aplikácie. 

Cieľom testu bude overiť, či študent dodané štruktúry správne zaradil do projektu. 

2.4.2  Minesweeper task 2 – Objekty a triedy 

Študent má za úlohu v tejto časti vytvoriť viacero metód podľa opísaných textovou 

špecifikáciou. Zvyčajne je dostupné plné znenie deklarácie metódy a slovne opísané jej 

správne umiestnenie v štruktúre a význam, ktorý má daná metóda pre aplikáciu. 

Využíva sa generovanie zdrojového kódu prostredím NetBeans pomocou funkcie 

zapuzdrenia (Encapsulate Fields). Táto vygeneruje metódy nazývané getter a setter pre 

zvolené prvky triedy. Tieto metódy sprístupnia prvok triedy a umožnia aj jeho zmenu. 

Výhodou je nepriamy prístup – cez metódu a nie priamo na prvok triedy. 

Kontrola bude overovať prítomnosť požadovaných metód, ich modifikátory, 

návratové hodnoty, parametre a ich typy a ďalšie časti deklarácií. 

2.4.3 Minesweeper task 3 – Rozhrania 

Obsahom tretej úlohy sú rozhrania. Študentovi sú opísané  požiadavky na 

konzolové (textové) rozhranie hry, ktoré bude poskytovať základnú funkcionalitu jadra 

a umožní prakticky vyskúšať implementované metódy. Študent vytvára vlastné 

rozhranie a na jeho základe implementuje ďalšiu logiku hry.  

Test má overiť správnosť deklarácie rozhrania a jeho zavedenia do potrebnej 

triedy projektu. 
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2.4.4 Minesweeper task 4 – Interaktívne programy 

Štvrtá úloha očakáva od študenta hlavne implementáciu interakcie s používateľom. 

Zaoberá sa rozoznávaním vstupu a správnym ukončením hry. To vyvoláva potrebu 

doplnenia ďalších metód podľa dodanej deklarácie a diagramu tried. Zadanie obsahuje 

aj prvú voliteľnú (doplňujúcu) úlohu.  

Testovanie bude zamerané na overenie kompletnosti predpísaného riešenia. 

Doplňujúce úlohy sú voliteľné a teda nemusia byť implementované všetkými študentmi. 

Testovanie doplňujúcich úloh je nutné realizovať paralelne s testovaním povinných 

úloh, pretože sú súčasťou a vytvárajú sa súčasne a v súvislosti s povinnými úlohami. 

Kontrola musí byť umožnená so spoľahlivými výsledkami pre obe skupiny študentov, 

preto je v testovacej aplikácii nutné zohľadniť nezávislú možnosť povolenia a zakázania 

testovania doplňujúcich úloh. 

2.4.5  Minesweeper task 5 – Výnimky a testovanie pr ogramov 

Zámerom piatej časti je oboznámiť študenta s výnimkami, naučiť ho ich 

deklarovať a používať výnimky. Je potrebné pridanie dodaného zdrojového kódu triedy 

výnimky do projektu a dodanie ďalších metód, ktoré by zabezpečili napojenie na už 

hotové komponenty. Druhou časťou je vytvorenie testov (unit test) podľa opisu. 

Overenie práce študenta sa zameria na správnosť použitia výnimiek v deklarácii 

tried a metód. Keďže v štandardne vytvorenom projekte v prostredí NetBeans testovacie 

balíky nie sú pridané do skompilovaného programu, nie je možné ich testovanie v tejto 

fáze. Je možné v budúcnosti rozšíriť pôsobnosť testov aj na študentom vytvorené 

testovacie balíky, avšak vyžaduje si to upravený konfiguračný súbor. To by študentom 

mohlo spôsobovať komplikácie a preto sa s testovaním študentom napísaných testov 

v tejto fáze neráta. 

2.4.6 Minesweeper task 6 – Kolekcie 

Obsah tejto časti je zameraný na použitie kolekcií a zahrnutie merania času hry. 

Ráta sa s využitím skúseností z predchádzajúcich úloh a tak už nie sú dostupné 

kompletné deklarácie metód a tried, ale čiastočnú deklaráciu sprevádza slovný opis 

vlastností. Úlohou študenta je aj správne zahrnúť dodaný zdrojový kód pre nové triedy 

(BestTimes a PlayerTime). Úloha vo viacerých častiach využíva znalosti 

z predchádzajúcich častí a poskytuje ďalšie námety na doplňujúce úlohy. 
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Testovanie bude zamerané na správnosť čoraz rozsiahlejšej štruktúry hry 

Minesweeper. Okrem pridania nových metód a tried sa bude aj overovať použitie 

návrhového vzoru Singleton v hlavnej triede Minesweeper. Spôsob zaradenia kontroly 

doplňujúcich úloh bol popísaný v časti 2.4.4. 

2.4.7 Minesweeper task 7 – Údajové prúdy 

V siedmej úlohe je študent oboznámený s významom a použitím prúdov 

a serializácie v jazyku Java. Tieto má využiť pri ukladaní nastavení hry použitím 

rozhrania Serializable. Pre ukladanie nastavení je nutné správne vytvoriť novú triedu 

Settings a metódy obsluhy s väzbou na ďalšie moduly aplikácie. 

Zameraním testu bude kontrola pridaných tried a metód s ohľadom na potrebné 

parametre deklarácií. 

2.4.8 Minesweeper task 8 – Grafické používate ľské rozhranie 

Celá táto časť sa zaoberá grafickým rozhraním a jeho zakomponovaním do 

projektu spolu s ponechaním možnosti pôvodného textového rozhrania. V priebehu 

úlohy sa pridáva balík tried SwingUI, ktorý má definuje množstvo metód slúžiacich na 

obsluhu grafického rozhrania ovládaného myšou. Študent samostatne vytvára triedu pre 

nové dialógové okno a registruje obslužné programy jednotlivých elementov grafického 

rozhrania. Pri nedbanlivom nasledovaní pokynov je vysoká pravdepodobnosť výskytu 

formálnej chyby, pretože množstvo kódu namiesto študenta generuje samotné prostredie 

NetBeans. 

Testy overujú, či študent podrobne splnil požiadavky tejto úlohy a poskytujú mu 

priebežnú oporu pri vytváraní každého nového elementu. Dostupná je voľba otestovať 

projekt vrátane doplňujúcej úlohy, ktorá rozširuje hru o možnosť označenia políčka 

hracej plochy o otáznik (bežne môže byť neotvorené políčko neoznačené alebo 

označené ako mína) a doplňujúcej úlohy odkrytia okolitých políčok pri stlačení oboch 

tlačidiel myši súčasne. 

2.4.9 Minesweeper task 9 – Vlákna 

Obsah deviatej časti je zameraný na použitie vlákien pri zaradení časovača v hre. 

Obsahuje aj dve doplňujúce úlohy. V testovacom programe je implementovaná kontrola 

voliteľnej úlohy umožňujúcej voľbu veľkosti hracieho poľa a počtu mín. 

Testovanie pozostáva z overenia pridaných metód s ohľadom na potrebné 

parametre deklarácií. 
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2.4.10 Minesweeper task 10 – JDBC 

Posledná časť štúdie pozostáva z doplnenia triedy obsluhujúcej databázovú 

komunikáciu na základe SQL. Hlavná miera implementácie spočíva v pridaní metód 

zabezpečujúcich komunikáciu s databázovým serverom. 

Test v poslednom týždni je zameraný na celú hotovú hru Minesweeper, ako by 

bola distribuovaná konečnému používateľovi. Musí plne zodpovedať minimálnej 

predpísanej štruktúre podľa priebežne uvádzaných špecifikácií a môže obsahovať 

doplňujúce úlohy, pre ktoré sú vykonateľné testy. 
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3 Systém pre testovanie postupu v štúdii 

Táto popisuje kroky vedúce k návrhu a vytvoreniu systému, ktorý by spĺňal 

požiadavky testovania a vyhodnotenia postupu v prípadovej štúdii Minesweeper. 

3.1 Východiská testovania 

Východiskami pre tvorbu programu na testovanie a vyhodnotenie postupu v tejto 

prípadovej štúdii boli požiadavky na cieľový program, prostriedky dostupné v jazyku 

Java aktuálnej verzie, paradigmy testovania softvéru a samotná štúdia. 

3.1.1 Štúdia Minesweeper 

Štúdia Minesweeper je podrobne opísaná v časti 2.4 a jej kompletné znenie je 

v literatúre [10] a je aj súčasťou prílohy A.  

3.1.2 Požiadavky na cie ľový program 

Cieľový program by mal spĺňať nasledovné požiadavky: 

• vstupom je skompilovaný program vo forme JAR súboru, 

• cieľom je otestovanie dodržania štruktúry podľa predpísanej štúdie, 

• štandardizovaný modulárny výstup spracovateľný skriptovacími 

prostriedkami (napr. web stránka s PHP spracovaním do kratšieho výstupu 

alebo len so zobrazením častí s chybami), 

• rozhranie s možnou podporou webového nasadenia, 

• postupné pridávanie testovaných častí – iterácia po krokoch, úlohách, 

• rozšíriteľnosť, 

• zámena poradia úloh a možnosť doplnenia úloh, 

• zahrnutie voliteľných úloh, 

• všeobecnosť použitia aplikácie, 

• podpora rozdelenia úlohy na menšie zložky, tzv. vedľajšie úlohy, 

• viacjazyčnosť hlásení programu, 

• textový konfiguračný súbor, 

• možnosť presmerovania výstupov. 
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3.1.3 Prostriedky jazyka Java – reflexia 

Spoločne s jazykovými prostriedkami opísanými v časti 2.2 je možné použiť 

reflexiu na získanie informácií zo skompilovaného programu. Anotácie je potrebné 

navrhnúť tak, aby boli dostupné až do behu programu a poskytovali všetky potrebné 

informácie pre testovanie programu. Pre získanie anotácie a vnútornej štruktúry JAR 

súboru poskytuje jazyk Java kompletný aparát reflexie v triede java.lang.reflect.  

Reflexia je schopnosť bežiaceho programu skúmať samého seba a svoje softvérové 

prostredie a zmeniť svoje správanie na základe získaných informácií [11]. 

V projekte testovania štúdie Minesweeper sa reflexia využíva na zistenie 

informácií o dvoch pozorovaných programoch – vzorovom a testovanom riešení. 

K dispozícii je len ich skompilovaná forma. Snahou reflexie bude získať metaúdaje 

o štruktúre a na ich základe testovať vnútornú štruktúru aplikácie. 

Metaúdaje sú v objektovo-orientovanom systéme programovania organizované vo 

forme tzv. metaobjektov [11]. Tieto sú v testovanej štúdii zastúpené anotáciou účelovo 

definovanou s vlastnosťami potrebnými pre správne vykonanie testov. Na ich načítanie 

je potrebné okrem použitia reflexie aj poznať ich vnútornú štruktúru. 

3.1.4 Paradigmy testovania softvéru 

Testovaný prípad je špecifický oproti všeobecnému testovaniu. Zvyčajné testy sa 

zaoberajú hľadaním chyby v programe, ktorý je v procese vytvárania. Nájsť chybu je 

teda možné porovnaním sady očakávaných a reálnych výstupov pre nejakú sadu 

vstupov a podmienok. 

V prípade testovania a vyhodnotenia postupu v štúdii Minesweeper ide o úplne 

odlišný prípad, pretože existuje hotové vzorové riešenie. Toto riešenie je pokladané 

za jedno zo správnych riešení štúdie, resp. ide o minimálne správne riešenie, ktoré musí 

byť zahrnuté v každom inom riešení, aby mohlo byť označené za správne. 

Táto odlišnosť od bežných testovacích podmienok určuje aj ďalšie vlastnosti 

použitého spôsobu testovania. Hlavnou metódou testovania je porovnávanie 

testovaného a správneho riešenia. Pokiaľ bude výsledkom porovnania zhodnosť, 

testované riešenie je takisto správne. Pri nájdení rozdielu na formálnej úrovni je 

testované riešenie nesprávne a je nutné opraviť rozdiely podľa vzorovej štruktúry. 

Nakoľko je vstupom pre testovanie programu skompilovaný JAR súbor, nie je 

možné použiť princípy testovania bielej (sklenenej) skrinky uvedené v časti 2.3.5, 
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pretože v skompilovanom JAR súbore nie sú spätne čitateľné zdrojové kódy. V JAR 

súbore ale existujú niektoré dostupné informácie a tieto budú použité pre test štruktúry. 

Kombináciou prístupu metódami bielej a čiernej skrinky vzniká testovací prístup 

tzv. šedej skrinky, pretože poznáme časť informácií o vnútornom usporiadaní 

a prepojení komponentov. Zameranie testov na kontrolu vnútornej štruktúry je 

najvhodnejší prístup pre hodnotenie postupu v štúdii Minesweeper. 

Ďalším zohľadňovaným aspektom je rozsah testovania. Rozsah testovania 

v prípade tejto štúdie bol zvolený ako úplné testovanie všetkých dostupných informácii. 

Vzhľadom k relatívne malému rozsahu samotnej štúdie (rádovo stovky riadkov) 

testovanie nie je časovo ani výpočtovo náročné. To preukázali aj predbežné testy – 

úplné otestovanie jednej kompletnej aplikácie trvá na bežnom počítači približne 2 až 3 

sekundy, čo je zanedbateľný čas  pri zohľadnení ďalších faktorov podieľajúcich sa na 

celkovom hodnotení študenta. 

Je výhodné pri testovaní použiť prvky regresného testovania (opísané 

v podkapitole 2.3.6) – automatizáciu testov a pridávanie nových testov pri zachovaní 

starých. Postupné pridávanie funkcionality v štúdii kopíruje kumulatívnosť testov. 

3.2 Výber prostriedkov testovacej aplikácie 

Pre splnenie a implementáciu požiadaviek je nutné zvoliť si vhodné prostriedky. Je 

potrebné zohľadniť všetky aspekty budúceho použitia a vybrať tie prostriedky a postupy 

ich použitia, ktoré umožnia efektívne splnenie cieľa. Pri výbere boli preto využité široké 

skúsenosti a dobrý rozhľad konzultanta práce. 

3.2.1 Identifikácia cie ľových elementov anotácií 

Cieľové elementy overovaného programu zodpovedajú hlavným konštrukčným 

prvkom aplikácie. Pre kontrolu štruktúry je potrebné kontrolovať deklarácie tried 

(vrátane Enum tried a rozhraní), konštruktorov a metód. Je nutné zahrnúť všetky 

dostupné elementy tohto typu, teda aj privátne. Použité prostriedky anotácie a meta-

anotácie sú opísané v časti 2.2. 

Tieto požiadavky realizujeme nasledovnou meta-anotáciou pred definíciou typu: 

@Target({ElementType.CONSTRUCTOR,ElementType.METHOD , 

ElementType.TYPE}) 

Pre zotrvanie anotácie až do času behu programu použijeme meta-anotáciu: 

@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) 
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3.2.2 Tvorba typu anotácie 

Samotnú anotáciu tvoríme podľa požiadaviek z časti 3.1.2 a postupov uvedených v 

2.2. Má zahŕňať dve hodnoty typu reťazec (String): slovné označenie úlohy (Task) 

a vedľajšej úlohy (Subtask). Tým sú priradené aj prednastavené hodnoty (kompilátor ich 

použije v prípade, že nebudú v použitej anotácii vyplnené). Celá definícia vrátane v 

3.2.1 uvedených meta-anotácií vyzerá nasledovne: 

@Target({ElementType.CONSTRUCTOR,ElementType.METHOD , 

ElementType.TYPE}) 

@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) 

public @interface TaskAnnotation { 

      String minesweeperTask() default ""; 

      String minesweeperSubtask() default ""; 

} 

Jediná trieda v celej knižnici takisto obsahuje potrebné záznamy o zahrnutých 

triedach z balíka java.lang.annotation a adresu balíka, kde je trieda uložená. Kompletný 

zdrojový kód triedy je obsahom prílohy A. 

3.2.3 Komponenty – knižnice 

Na celkovej funkcionalite vytvorenej aplikácie sa podieľajú okrem hlavnej 

aplikácie a testovaných súborov aj dve knižnice. Tieto boli vyextrahované z projektu do 

osobitných JAR súborov, pretože bolo výhodné ich jednotné použitie aj pri kompilácii 

vzorového riešenia. Zároveň je jednoduché ich upraviť alebo nahradiť nezávisle na 

logike aplikácie. Umožňujú tým aj všeobecnejšie použitie aplikácie s inými knižnicami. 

Prvá knižnica obsahuje deklaráciu a definíciu typu anotácie. Táto musí byť 

zahrnutá v projekte vzorového riešenia, pretože sa v ňom používajú objekty tejto triedy  

(konkrétne anotácie daného typu) a tak kompilátor musí mať dostupnú jej definíciu. 

Rovnako je potrebná pri čítaní anotácie zo vzorových riešení. 

Druhá knižnica obsahuje zoznam konštantných reťazcov zastupujúcich jednotlivé 

možné anotácie prislúchajúce úlohám. Viacnásobné použitie je teda jednoduchšie 

a prináša aj jednoduchšiu úpravu anotácii. V tejto knižnici je definované aj ich 

usporiadanie (postupnosť) od prvej úlohy po poslednú. Je nutné mať množinu anotácii 

usporiadanú, pretože inkrementálny postup musí mať definované poradie pridávania 

ďalších testov. 
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3.2.4 Komponenty – konfigura čné súbory 

Dôležitou súčasťou modulárnej štruktúry aplikácie sú konfiguračné súbory 

obsahujúce čo najväčšie množstvo konštánt. Hlavná aplikácia používa hlavný 

konfiguračný súbor a niekoľko jazykových súborov s chybovými hláseniami programu. 

Hlavný konfiguračný súbor obsahuje prednastavené hodnoty parametrov. Tie sa 

použijú pri zlom zadaní parametrov od používateľa pri spúšťaní aplikácie, pričom sa 

zobrazí aj pomocné chybové hlásenie Ďalej obsahuje najpoužívanejšie XML značky, 

názvy adresárov a súborov vstupov a výstupov a niektoré ďalšie konštanty. Bližšie 

informácie o XML sú uvedené v časti 3.2.6 a 3.3.4. 

Jazykové súbory poskytujú dvojjazyčné chybové hlásenia, prednastavená je 

angličtina a voliteľne je dostupná aj slovenčina. Pri ich spracovaní sa využívajú 

prostriedky jazyka Java z triedy java.util.Locale. 

3.2.5 Aspekt webového použitia 

Jednou z požiadaviek uvedených v časti 3.1.2 na vytvorenú aplikáciu je aj podpora 

použitia aplikácie cez internet. Od  začiatku jej vytvárania bol na tento cieľ kladený 

dôraz. Aplikácie nemá žiadne grafické ani konzolové rozhranie pre komunikáciu 

s používateľom. Keď je aplikácia spustená, dobehne do konca bez potreby akejkoľvek 

interakcie. Všetky možnosti ovplyvniť jej vykonanie sú reprezentované parametrami pri 

jej spúšťaní. 

V nasadení aplikácie sa očakáva jednoduchá web stránka založená napríklad na 

PHP skripte. Ten používateľovi umožní načítanie JAR súbor na otestovanie 

a z niekoľkých jednoduchých volieb vygeneruje potrebné vstupné parametre 

pre aplikáciu. 

Vďaka použitiu načítania triedy cez štruktúry triedy UrlClassLoader je 

v budúcnosti možné spúšťať testy aj keď nie sú oba JAR súbory na porovnanie 

k dispozícii na jednom počítači (t.j. vzdialené použitie). 

3.2.6 Výstupný formát 

Požiadavky na výstupný formát (uvedené v časti 3.1.2) zahŕňali štandardizovaný 

formát, modulárnosť a podporu spracovania skriptovacími prostriedkami. Voľba padla 

na štandard XML, pretože spĺňa všetky tieto podmienky a je v súčasnosti rozšíreným 

a podporovaným jazykom. Formát výstupného XML súboru vychádza zo špecifikácie 

vydaných pre tento formát organizáciou World Wide Web consortium [9].  
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Modulárnosť je zabezpečená viacúrovňovým značkovaním (z angl. tag – značka), 

pričom je možné jednoducho vydeliť potrebnú časť. Použitie to nájde napríklad pri 

spracovaní vlastností jednej metódy v hierarchii alebo vyradení informácii medzi 

značkami voliteľných úloh. 

Všetky podstatné a viacnásobne použité značky sa nachádzajú v textovom 

konfiguračnom súbore pre ľahký prístup a editáciu. 

Použitie skriptovacích prostriedkov na výstupe je očakávané v súvislosti so 

spracovaním XML výstupu. Študentovi sa z kompletného výstupu môžu zdôrazniť 

alebo vybrať len časti týkajúce sa chyby, ostatné môžu jednoducho ostať utajené. 

3.2.7 Vývojové prostredie NetBeans 

Pre prácu na cvičeniach predmetu Technológie Java bolo zvolené vývojové 

prostredie NetBeans. Toto prostredie je odporúčané pre začínajúcich programátorov, je 

užívateľsky prívetivé a poskytuje všetky potrebné prostriedky pre úspešné realizovanie 

štúdie. Ďalšie informácie o prostredí sú dostupné v literatúre [12]. 

Väzba prostredia na štúdiu Minesweeper je badateľná hlavne pri úlohách 

spojených s grafickým rozhraním hry. Prostredie na základe názvov prvkov – ako sú 

opísané v štúdii – generuje zdrojový kód vrátane deklarácií metód. Pokiaľ študenti 

použijú iné vývojové prostredie s iným prístupom ku generovaniu kódu, prípadne 

nepoužijú generovanie kódu pre grafické rozhranie vôbec, sami musia ustrážiť a podľa 

výpisu chýb opraviť deklarácie metód. 

3.3 Implementácia a použitie prostriedkov 

Vyspelý programovací jazyk Java poskytuje množstvo už hotových prostriedkov. 

Hlavná úloha spočívala v návrhu ich správnej kombinácie a použitia. Vynikajúco 

vykonaná analýza a syntéza návrhu sa ukázali ako kľúčové. Vďaka nim bola 

implementácia jednoduchá a priamočiara, bez zbytočných návratov k predchádzajúcim 

fázam. 

3.3.1 Vstupné rozhranie – rozhranie s používate ľom aplikácie 

Prvým kontaktom okrem dokumentácie je pre používateľa spustenie aplikácie. To 

vyžaduje dôsledne zvolené parametre podľa presne stanovených pokynov uvedených 

v dokumentácii. Parametre umožňujú používateľovi zvoliť jazyk a lokalizáciu aplikácie, 

prítomnosť testovania doplňujúcich úloh a číslom zadanú najvyššiu testovanú úlohu. 
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Pokiaľ používateľ parametre nezadá alebo zadá chybne, aplikácia použije prednastavené 

hodnoty parametrov a na chybový výstup vypíše oznam s popisom chyby.  

Hlavným prostriedkom ovplyvnenia činnosti aplikácie sú používateľsky 

editovateľné konfiguračné súbory. Ich možnosti sú bližšie opísané v časti 3.2.4 a plné 

znenie sa nachádza v prílohe A. 

3.3.2 Výstupné rozhranie – štandardné, chybové a sú borové výstupy 

Výstupné rozhrania sú zastúpené chybovým výstupom, štandardným výstupom 

a hlavným, súborovým výstupom vo formáte XML podľa opisu v časti 3.2.6. 

Štruktúra výstupov aplikácie je podľa požiadaviek uvedených v 3.1.2 postavená na 

použití prostriedkoch triedy java.io.PrintStream. Tie umožnili nastaviť na jednom 

mieste cieľ prúdu údajov štandardného a chybového výstupu, ktorý je zdieľaný 

všetkými komponentmi aplikácie. Jednoduchým pozmenením je možné upraviť 

aplikáciu na presmerovanie výstupu na textový súbor, čo je v súlade s požiadavkou 

webového nasadenia opísanou v časti 3.2.5. 

V dodanej verzii aplikácie sú výstupy nastavené na štandardné hodnoty jazyka 

Java, teda konzolový výstup (System.out a System.err). 

3.3.3 Knižnice anotácií 

Implementácia knižníc vychádza z analýzy uvedenej v častiach 3.2.1 až 3.2.3.  

Knižnica definície typu anotácie zodpovedá návrhu uvedenom v časti 3.2.2. 

Knižnica definícií hodnôt anotácií prislúchajúcich k jednotlivým úlohám vrátane 

definícií hodnôt anotácií vedľajších a voliteľných úloh má jedinú triedu s jednou 

metódou. Nemá deklarovaný žiaden konštruktor. 

Jedna úloha zodpovedá jednej položke – riadku. Položka sa skladá z deklarácie 

typu reťazca, názvu identifikátora úlohy a reťazca anotácie zloženého z poradového 

čísla a textu úlohy oddeleného dvojbodkou a medzerou. Vedľajšia úloha nemá poradové 

číslo, obsahuje len text označujúci jej tému alebo obsah.  

Deklarácia typu reťazca má atribúty public, static a final. Public zabezpečuje 

verejnú dostupnosť, static dostupnosť aj bez vytvoreného objektu a final znamená 

jednorazové priradenie obsahu do objektu. 

Ako príklad uvádzam anotácie desiatej úlohy a vedľajších úloh v rámci nej: 

    public static final String TASK10 = "10: Databa se and SQL"; 

    public static final String TASK10a = "Database settings"; 



FEI  KPI 

 34 

    public static final String TASK10b = "Best time s database"; 

Anotácie voliteľných doplňujúcich úloh majú ako text úlohy „0: Optional task“ 

a v texte vedľajšej úlohy sa uvádza jej zameranie. Identifikátor v rámci poradia je nula. 

Jediná metóda tejto triedy nemá vstupné parametre a je statická. Jej návratovou 

hodnotou je zoznam textových reťazcov reprezentovaný poľom (ArrayList<String>) 

všetkých anotácii úloh. Vedľajšie úlohy nie sú zahrnuté, pretože sú len doplnením úlohy 

a sú od nej závislé. 

3.3.4 Formát výstupného XML súboru 

Výstupný formát spĺňa súčasné požiadavky na štandard XML [9]. Súbor obsahuje 

hlavičku s informáciami o formáte, jeho verzii a prípadných použitých štýloch. 

Prvou údajovou časťou je identifikácia súboru, ktorý slúži ako vzor. Použitá je 

plná cesta k súboru a porovnávaný súbor musí byť uložený v rovnakom adresári. 

Druhou úvodnou údajovou časťou je zoznam testovaných anotácii, v poradí 

počínajúc najnižším poradovým číslom anotácie. 

Hlavnou a najrozsiahlejšou časťou je zoznam tried s ich vnorenými parametrami. 

Kompletná štruktúra je súčasťou prílohy A, základná hierarchia značiek je načrtnutá 

nasledovným: 

<vymenovanie tried> 

   <informácie o triede> 

   <informácie o anotáciách> 

   <po čet deklarovaných rozhraní> 

        <vymenovanie rozhraní> 

   <zna čka konštruktorov> 

        <vymenovanie konštruktorov> 

             <informácie o konštruktore> 

             <informácie o anotáciách> 

             <po čet deklarovaných výnimiek> 

                  <vymenovanie výnimiek> 

             <po čet deklarovaných parametrov> 

                  <vymenovanie parametrov> 

   <zna čka metód> 

        <vymenovanie metód> 

             <informácie o metóde> 

             <informácie o anotáciách> 
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             <po čet deklarovaných výnimiek> 

                  <vymenovanie výnimiek> 

             <po čet deklarovaných parametrov> 

                  <vymenovanie parametrov> 

             <návratový typ> 

Zápis chyby do výstupu prebehne hneď na miesto jej výskytu. Ak pri porovnaní 

dvoch elementov nájde program odlišné hodnoty, hneď za správnu hodnotu zaradí 

nesprávnu hodnotu uzavretú v značkách identifikujúcich rozdiel. Prednastavené je 

označenie reťazcom difference. 

 Počas testovania voliteľných elementov je celá časť výstupu obsahujúca len 

voliteľné elementy vložená dovnútra špeciálnych značiek na jednoduchšie spracovanie 

skriptovacími prostriedkami. Prednastavený je názov značky ako reťazec optional. 

Ak sa pri testovaní voliteľných elementov niektorý element nenájde, je 

pri označení rozdielu a popise chyby uvedené, že šlo o voliteľný element. 

Ako príklad vyššie uvedených prípadov uvádzam nasledovnú časť výstupu v XML 

formáte. Zobrazuje výskyt chyby pri nenájdenej doplňujúcej úlohe s názvom „reset“. 

<metóda> 

    <volite ľný element> 

        <meno> 

            reset 

        </meno> 

        <rozdiel> 

            Chyba: metóda nenájdená – DOPL ŇUJÚCI ELEMENT 

        </rozdiel> 

    </volite ľný element> 

</metóda> 

3.4 Štruktúra aplikácie 

3.4.1 Zoznam funkcií 

Sú potrebné komponenty zabezpečujúce nasledovné funkcie: 

1) spustenie aplikácie a rozpoznanie parametrov spustenia, 

2) načítanie konfiguračných súborov a sprístupnenie hodnôt z nich, 

3) načítanie JAR súborov z adresára na testovanie, 

4) rozpoznanie elementov vo vzorovom a testovanom riešení, 
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5) pripravenie výstupného súboru, 

6) spustenie testov na všetky triedy, konštruktory a metódy, 

7) formátovanie a zápis výsledku testov do výstupného súboru. 

3.4.2 Štruktúra projektu 

 

Obr. 2 – Štruktúra projektu 

Obr. 2 zobrazuje štruktúru projektu vo vývojovom prostredí NetBeans IDE 6.5.  

3.4.3 Zoznam a zatriedenie komponentov 

Funkcie uvedené v časti 3.4.1 sú realizované prostredníctvom nasledujúcich 

komponentov aplikácie takto: 
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• Balík bc.core obsahuje spúšťaciu metódu main v triede Main. Táto zabezpečuje 

funkcie 1 a 2. Druhá trieda balíka – DirLoader  zabezpečuje funkciu 3 

vytvorením objektov tried JarTester a ExaminedJar, ktoré zastupujú vzorové 

a testované riešenie. 

• Balík bc.examing s triedami ExaminedJar a ExaminedClass zastupujú funkciu 4 

pre testované riešenie. 

• Balík bc.internationalization obsahuje len jazykové súbory pre funkciu 2. 

• Balík bc.properties obsahuje jediný konfiguračný súbor pre funkciu 2. 

• Balík bc.export obsahuje triedy XmlExporter a XmlParagraph. Prvá zabezpečuje 

funkciu 5, druhá 7. 

• Najväčším balíkom je bc.testing zahŕňajúci triedy JarTester, ClassTester, 

ConstructorTester, MethodTester a ModifiersChecker. Trieda JarTester 

pre dodané vzorové riešenie zabezpečuje funkciu 4; triedy ClassTester, 

ConstructorTester a MethodTester funkcie 4, 6 a čiastočne 7. Trieda 

ModifiersChecker je pomocou triedou na rozpoznávanie modifikátorov. Tie sú 

po fáze reflexie reprezentovanými celými číslami a je potrebné získať z nich 

ľudsky ľahko interpretovateľné hodnoty. 

3.4.4 Prepojenie komponentov 

Prístup prepojenia komponentov sa zakladá na odovzdávaní parametrov pri 

vytváraní nových objektov na nižšej úrovni. Objekty na nižšej úrovni už potom pracujú 

autonómne. Pre niektoré štruktúry bolo výhodné implementovať tzv. getter. 

Výstupný súbor tvorí hlavička vkladaná v triede XmlExporter, obsah zahŕňajúci 

výsledky testovania sa skladá z vloženia objektu triedy XmlParagraph, ktorý má časti 

zodpovedajúce triede, konštruktoru a metódam. Trieda poskytuje viacero možností 

vkladania obsahu do týchto častí. Časti sú pred vložením do exportného súboru 

označkované a zlúčené do jedného dlhého textového reťazca.  
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Obr. 3 – Zjednodušený diagram tried 

3.4.5 Diagram tried 

Pre lepšie porozumenie štruktúry aplikácie uvádzam na Obr. 3 výrazne 

zjednodušený diagram tried so vzťahom medzi nimi. Orientované hrany zobrazujú 

použitie alebo konštrukciu objektu triedy, ku ktorej smeruje šípka.  

3.5 Priebeh testovania 

Táto podkapitola sa zaoberá dynamickou stránkou aplikácie, jej chronologickou 

postupnosťou vo vykonávaní. Dobre zvolená štruktúra umožnila efektívne použitie 

prostriedkov a postupov, čo umožňuje nasadenie aplikácie aj na testovanie veľkého 

rozsahu – systematickosť a štruktúra zostane zachovaná a stále prehľadná. 
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Obr. 4 – Zjednodušený diagram údajových tokov 

3.5.1 Údajové toky 

Tok údajov v programe zobrazuje Obr. 4. Nie je na ňom vyobrazený štandardný 

a chybový výstup. Štandardný výstup aplikácia nepoužíva a chybový je prítomný vo 

všetkých procesoch pre zobrazenie prípadného chybového hlásenia. 

3.5.2 Chronologický priebeh testu 

Aplikácia po spustení a úspešnom rozoznaní vstupných parametrov začína ich 

postupnú interpretáciu. Rozpozná želaný jazyk a lokalizáciu zadanú používateľom. 

Pripraví potrebné jazykové a konfiguračné súbory. V prípade zle zadaných parametrov 

použije predvolené hodnoty a na chybový výstup vypíše hlásenie o chybe. Podľa neho 

sa môže používateľ opraviť, nie je nutné siahať po dokumentácii. 

Ak všetky kroky algoritmu prebehli úspešne, aplikácia sa pokúsi načítať práve 

jedno vzorové a práve jedno testované riešenie vo forme JAR súborov z lokality určenej 

konfiguračným súborom. V prípade, že počet JAR súborov nie je vyhovujúci, aplikácia 

nebude ďalej pokračovať. Používateľ musí vo svojej réžii zabezpečiť jednoznačnosť 



FEI  KPI 

 40 

vzorového a testovaného riešenia a ich odlíšenia podľa znaku v konfiguračnom súbore. 

Predvolenou hodnotou je reťazec „OK“ v názve JAR súboru vzorovej aplikácie. 

Po úspešnom načítaní testovaného riešenia je riadenie tejto vetvy aplikácie 

odovzdané novovytvorenému objektu triedy ExaminedJar, ktorý v JAR súbore prehľadá 

záznamy o štruktúre a vytvorí štruktúry, ktoré zodpovedajú jednotlivým triedam v JAR 

súbore. Štruktúra obsahuje informácie o triede vrátane konštruktorov a metód. Je 

konečnou a informácie o sebe sprístupňuje na požiadanie pri testovaní. 

Vzorové riešenie je reprezentované štruktúrou JarTester. Tá rovnakým spôsobom 

prehľadá svoj JAR súbor a takisto vytvorí štruktúry, ktoré zodpovedajú jednotlivým 

triedam.  

Objekty testovania vlastností triedy hneď po svojom vzniku vyhľadajú 

zodpovedajúcu triedu v testovanom riešení. Pokiaľ hľadanie nie je úspešné, identifikujú 

sa na XML výstupe svojím menom a označia nájdený rozdiel – neprítomnosť podobnej 

triedy v testovanom riešení. V prípade nájdenia svojho protikladu začnú každú svoju 

vlastnosť porovnávať s triedou z testovacieho riešenia. Výskyt rozdielu označia na 

výstupe ako bolo popísané v časti 3.3.4. 

Po otestovaní všetkých vlastností triedy nasleduje vytvorenie testovacích 

komponentov pre konštruktory a metódy. Priebeh testu je rovnaký ako pri vyššie 

uvedenom testovaní metód. 
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4 Experimentálne overenie riešenia 

Najpodstatnejšou vlastnosťou programu je možnosť jeho použitia a nasadenia. 

Pokiaľ by bol program dobrý, ale nebolo by možné používať ho v reálnom prostredí, 

bol by zbytočný. Preto je dôležité výsledky práce overiť experimentálne pred nasadením 

na cieľové použitie. 

4.1 Experiment A – postup v štúdii 

Prvým prístupom je meranie na základe postupu v štúdii – podobným spôsobom 

budú testované aj riešenia v plánovanom nasadení testovacej aplikácie. 

4.1.1 Cieľ a dôvody experimentu 

Cieľom experimentu je overiť použiteľnosť a opodstatnenie existencie vytvorenej 

aplikácie. Program má preukázať merateľné výsledky a obhájiť tak svoj potenciál. 

V prípade preukázania úspešnosti je predpoklad reálneho nasadenia vo výučbovom 

procese v rámci predmetu Technológie Java na jeho určený účel – testovanie postupu 

v prípadovej štúdii Minesweeper. 

4.1.2 Podmienky experimentu 

Do experimentu boli vybraní dvaja skúsení programátori. Obaja programujú 

celkovo minimálne 9 rokov a s jazykom Java sa stretávajú už viac než 3 roky. V dobe 

testu už poznali veľkú väčšinu štruktúr a algoritmov použitých v štúdii. 

Experiment prebiehal za podmienok, ktoré sú očakávateľné aj v reálnom cieľovom 

prostredí: programátori boli vo svojom domácom prostredí, pri svojom osobnom 

počítači, rušení bežnými vplyvmi, viedli minimálne jeden textový rozhovor cez internet. 

4.1.3 Priebeh experimentu 

Programátori dostali za úlohu naprogramovať postupne štruktúry jednotlivých 

úloh štúdie Minesweeper presne podľa dodaného postupu. Medzi programovaním úloh 

ubehlo niekoľko hodín, celkový čas testu nepresiahol štyri dni. Priebežne mali 

odovzdávať výsledky svojej práce na otestovanie. V prípade výskytu chyby im bol 

poskytnutý chybový výstup a projekt vrátený na prerobenie s možnosťou opakovaného 

odovzdania – aj opakovane až do odovzdania správneho riešenia. 

Merané veličiny boli celkové počty jedinečných chýb na jednu úlohu a počet 

vrátení na opravu, pre každého testovaného programátora osobitne. 
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4.1.4 Výsledky experimentu 

 

Obr. 5 – Výsledky experimentu A 

Výsledky experimentu sú zobrazené na Obr. 5. Vodorovné osi zobrazujú čísla úloh 

a typ merania, zvislá kvantifikuje jednotlivé veličiny. 

Oranžové a biele stĺpce zobrazujú počet jedinečných chýb, výraznejšie červené 

a žlté zobrazujú počet opakovaných pokusov o odovzdanie až po správnu aplikáciu. 

Sivomodré stĺpce v pozadí zobrazujú pomerné zastúpenie nových deklarácií medzi 

úlohami pre predstavu náročnosti jednotlivých úloh. 

Z výsledkov je badateľná súvislosť medzi náročnosťou úlohy a počtom chýb. 

Zdanlivo veľký počet chýb je spôsobený nízkou motiváciou programátorov k pozornosti 

a sústredenosti na prácu. To je viditeľné aj na opakovanom prerábaní práce pri výskyte 

chyby. 

4.2 Experiment B – výsledné aplikácie 

Druhým prístupom k testovaniu aplikácie a jej opodstatnenia je meranie úspešnosti 

vo vyhľadávaní chýb v už hotových odovzdaných študentských aplikáciách. Tie boli 

získané od študentov z predchádzajúceho semestra. 

4.2.1 Cieľ a dôvody experimentu 

Ciele a dôvody experimentu sú zhodné s opisom v časti 4.1.1. Druhý experiment 

bol zameraný na konečné hodnotenie, ktoré absolvujú aj študenti pri odovzdávaní 

aplikácie na konci semestra. 
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4.2.2 Podmienky a priebeh experimentu 

Do experimentu bolo zahrnutých deväť hotových aplikácií zozbieraných od 

študentov s ukončeným predmetom Technológie Java. Tieto aplikácie boli odobrené 

cvičiacim ako dostatočné pre získanie zápočtu. Každá z nich má rozdielneho autora, 

i keď nie je možné vylúčiť čiastočnú spoluprácu pri tvorbe aplikácie. 

4.2.3 Priebeh experimentu 

Experiment prebiehal ako statické otestovanie štruktúr a zanesenie súčtových 

výsledkov do výsledného grafu. Meraný bol relatívny pomer chýb podľa najčastejších 

typov chýb. 

4.2.4 Výsledky experimentu 

 

Obr. 6 – Výsledky experimentu B – typy chýb 

Výsledky experimentu sú zobrazené na Obr. 6. Chyby sú sčítané pre najčastejšie 

nájdené chyby a vyjadrené v percentách. 

Výsledky jasne poukazujú na problematické oblasti. Študenti dávajú malý dôraz na 

dodržanie princípov zapuzdrenia. Problémy im čiastočne spôsobuje aj nepochopenie 

princípov objektového programovania – používajú modifikátor static viac, než je nutné 

a žiadané. Študenti zvyčajne odovzdávajú viac parametrov, ako je potrebné. To 

nespôsobil zlý návrh aplikácie, keďže bol vykonaný skúseným programátorom 

a vyučujúcim. Testovaní programátori málo využívali metódy typu getter a setter 

popísané v časti 2.4.2. 
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Obr. 7 – Výsledky experimentu B – počty chýb 

Počty chýb v jednotlivých riešeniach zobrazené na Obr. 7 ukazujú, že väčšina 

hodnotených programátorov nejaký detail prehliadla a vniesla do svojho riešenia 

štrukturálny rozdiel oproti vzorovému riešeniu. Najvyššiu hodnotu blízku aj strednej 

hodnote reprezentuje množina riešení so štyrmi až šiestimi chybami. Toto množstvo je 

očakávateľné a tolerovateľné pri projekte tohto rozsahu. Dodanie hotových štruktúr by 

sa malo prejaviť v nižšom počte chýb ako ukázali výsledky testu. 

4.3 Zhodnotenie a budúcnos ť aplikácie 

Aplikácia spĺňa požiadavky uvedené v 3.1.2. Spracúva zadaný typ vstupu, spĺňa 

funkčné požiadavky na prírastkové testovanie povinných aj voliteľných úloh v štúdii, 

poskytuje štandardizovaný modulárny výstup spracovateľný skriptovacími 

prostriedkami. Je vhodná na webové nasadenie, ľahko rozšíriteľná a upraviteľná aj pre 

prípadné zmeny štúdie. Po jednoduchých úpravách hlavne v knižniciach je možné 

použiť ju aj na testovanie štruktúry iných projektov. Podporuje testovanie voliteľných 

úloh, rozdelenie úloh na menšie celky, viacjazyčnú komunikáciu s používateľom. 

Správa sa na základe textového konfiguračného súboru a má zahrnutú možnosť 

presmerovania výstupov. 

Všetky tieto vlastnosti sú dosahované štandardnými programátorskými postupmi 

a prostriedkami v jazyku Java. Aplikácia obsahuje štandardné komentáre a integrovanú 

dokumentáciu vo forme Javadoc. Jej štruktúra je prehľadná s dôrazom na 

zrozumiteľnosť funkcií metód a tried v ich názvoch. 

Celkovo je teda aplikácia pripravená na nasadenie. Spĺňa kritériá, ktoré na ňu boli 

kladené v zadaní a návrhu. Po drobných úpravách prispôsobenia sa konkrétnemu 
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spôsobu a miestu nasadenia sa očakáva jej testovacie nasadenie v reálnom prostredí 

prístupnom študentom, kde bude slúžiť požadovanému účelu. 

Budúce doplnenie a rozšírenie aplikácie spočíva vo využití prostriedkov na 

spracovanie XML výstupu a vyhotovení vhodného webového rozhrania. Na tieto účely 

je vhodné použiť priamo server a web stránku, na ktorých je umiestnená štúdia 

Minesweeper. Študenti budú mať testovacie rozhranie ľahko prístupné a bude im 

nápomocným prostriedkom pri postupnom vyhotovení štúdie. 
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5 Záver 

Konečným výsledkom bakalárskej práce je aplikácia implementovaná podľa 

požiadaviek stanovených počas jej návrhu. Tie vychádzajú hlavne zo štúdie 

Minesweeper [10]. 

Aplikácia poskytuje očakávanú funkčnosť v celom rozsahu. Je pripravená na 

webové nasadenie a spracovanie výstupu skriptovacími prostriedkami. Poskytuje 

možnosti testovania zadaného rozsahu, samostatnú voľbu testov doplňujúcich úloh 

a viacjazyčné rozhranie. 

Konfiguračné súbory a knižnice zabezpečujú modulárnosť aplikácie a možnosť jej 

použitia rozširujú aj na iné projekty, ktoré majú za cieľ porovnávať vnútornú štruktúru 

vyvíjaných alebo hotových projektov.  

Použité prostriedky sú štandardnými nástrojmi jazyka Java. Tento bol zvolený 

z dôvodu, že je v ňom realizovaná aj samotná štúdia. 

V budúcnosti je možné rozšíriť aplikáciu o testovanie funkčnosti metód a ďalších 

častí študentského riešenia. Vyžaduje si to však nový prístup spojený s väčšími 

zmenami štúdie, aby bolo možné testovať funkčnosť metód aj mimo prostredia 

študentského riešenia. Zatiaľ túto úlohu plnia tzv. unit testy, ktoré sú súčasťou štúdie. 

Testy preukázali, že aplikácia je vhodná, potrebná a funkčná súčasť štúdie 

Minesweeper a je pripravená na nasadenie vo vyučovacom procese. Študentom pomôže 

odhaliť chyby v štruktúre programovanej hry a vyučujúcemu zjednoduší hodnotenie 

postupu v štúdii aj jej celkového výsledku. Poskytuje mu takisto možnosť plošného 

automatizovaného testovania na konci každého týždňa semestra, čím získa prehľad 

o práci študentov. 
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Prílohy 

Príloha A: CD médium – bakalárska práca v elektronickej podobe, prílohy B a C v 

elektronickej podobe, zdrojové kódy aplikácie na testovanie, 

skompilovaná verzia aplikácie na testovanie, dokumentácia aplikácie vo 

formáte Javadoc, projekty štúdie Minesweeper k jednotlivým týždňom 

vrátane ukážok bežných chýb, popis obsahu CD média 

Príloha B: Používateľská príručka 

Príloha C: Systémová príručka 
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1 Opis aplikácie 

Aplikácia slúži na testovanie štruktúry projektov štúdie Minesweeper. Pracuje na 

princípe porovnávania študentského a vzorového riešenia. 

Štúdia Minesweeper je súbor úloh, ktoré študentov prevedú základmi objektovo-

orientovaného programovania v jazyku Java. Jej náplňou je vytvorenie jednoduchej hry 

Minesweeper (v slovenčine Míny, resp. hľadanie mín)  s oddelenou logikou a rozhraním 

pre používateľa. Zahŕňa aj databázové spojenia, grafické rozhranie Swing, výnimky, 

rozhrania a ďalšie bežne používané prostriedky jazyka Java. 

Súčasťou systému pre testovanie je okrem knižníc aj vzorové riešenie. To slúži 

ako predloha, voči ktorej je porovnávané študentské riešenie. Jednotlivé úlohy sú 

štruktúram priradené pomocou metaúdajov – anotácií v jazyku Java. 

Kontrola štruktúry prebieha na základe dodaných knižníc, ktoré obsahujú 

usporiadaný zoznam anotácií a ich identifikátorov. Študentské riešenie dodané vo forme 

skompilovaného programu je kontrolované reflexiou, ktorá sprístupní vnútornú 

štruktúru aplikácie na porovnanie so vzorom. 

Je možné zahrnúť testovanie tzv. voliteľných úloh. Tieto nie sú súčasťou 

minimálnej štruktúry programu napísaného na základe štúdie – sú jeho voliteľným 

doplnkom. 

Program podporuje viacjazyčnú komunikáciu s užívateľom. Rozlišuje jednorazové 

nastavenia zadávané parametrami pri spúšťaní a dlhodobé nastavenia uchovávané 

v textovom konfiguračnom súbore. Je možné testovať len časť kompletnej štruktúry 

úloh. 

Výstup porovnania je reprezentovaný XML súborom. Zobrazuje kompletnú 

štruktúru vzorového riešenia a rozdiely testovaného voči nemu. 
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2 Inštalácia a spustenie aplikácie 

Aplikácia nevyžaduje inštaláciu. Spúšťa sa z príkazového riadku spolu so zadanými 

parametrami, ktoré ovplyvňujú jediný beh aplikácie a nie sú ukladané pre ďalšie 

spustenie. Dlhodobú konfiguráciu je možné vykonať v konfiguračnom súbore ako je 

popísané v časti 3.1 v prílohe C.  

2.1 Požiadavky aplikácie 

Aplikácia vyžaduje pre svoj beh nainštalovaný virtuálny počítač Java Runtime 

Enviroment. Ten je dostupný na internete na adrese: 

 http://www.java.com/en/download/index.jsp  

Otestovaná bola funkčnosť v prostredí Microsoft Windows XP Professional x32 

ENG, Microsoft Windows Vista Home Premium x32 a Linux Kubuntu 9.04 x32. 

Automatické otvorenie XML výstupu v prehliadači je dostupné len pre MS Windows.  

2.2 Spustenie aplikácie 

Priama možnosť ovplyvniť činnosť aplikácie spočíva v zadaní parametrov pri jej 

spúšťaní. Spustenie aplikácie z príkazového riadku realizujeme nasledovným volaním: 

java -jar Bc.jar p1 p2 p3 p4 

pre súbor Bc.jar (za predpokladu, že cesta je nastavená na adresár obsahujúci Bc.jar) a 

p1 až p4 zodpovedajú parametrom 1 až 4. Význam parametrov je opísaný 

v nasledujúcej časti. 

2.3 Parametre spúš ťania 

Voľby použitím parametrov pozostávajú z výberu jazyka, lokalizácie a 

testovaných úloh. 

2.3.1 Výber jazyka 

Používateľ má možnosť voľby jazyka chybových hlásení aplikácie. Štandardne 

dodávané sú k dispozícii dva jazykové súbory: angličtina (prednastavený) a slovenčina. 

Zmenu prednastaveného jazyka je možné vykonať v konfiguračnom súbore. 

Voľba jazyka sa uskutočňuje uvedením parametra „en“ pre anglický alebo „sk“ 

pre slovenský jazyk na prvom mieste. 

Pri nesprávnej voľbe sa použije prednastavený anglický jazyk. 
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2.3.2 Výber lokalizácie 

Ďalším parametrom je lokalizácia – určuje formát čísel, hodín a podobne. 

Dostupné voľby sú „US“ (prednastavená) alebo „SK“, pričom prvá prislúcha 

americkému a druhá slovenskému nastaveniu. 

Pri nesprávnej voľbe sa použije prednastavený anglický jazyk. 

2.3.3 Výber testovania volite ľných úloh 

Tretí parameter určuje, či budú testované aj voliteľné úlohy. Nie všetky voliteľné 

úlohy je možné testovať, pretože nie ku všetkým je možné vytvoriť test. Nadštandardné 

voliteľné úlohy je nutné kontrolovať manuálne. 

Parameter „y“ značí povolené testovanie voliteľných úloh, parameter „n“ 

znamená, že voliteľné úlohy sa nebudú testovať. 

Pri nesprávne zadanom parametri sa použije prednastavený parameter „n“. 

2.3.4 Výber testovaných úloh 

Štvrtým a posledným parametrom v poradí je číslo najvyššej testovanej úlohy. 

Toto číslo udáva, že budú testované všetky úlohy od úlohy 1 až poňho. Poradie úloh 

definuje knižnica anotácii – TaskAnnotationLib popísaná v časti 3.2.3. Môže  byť z 

rozsahu 1 až hodnota maximálnej úlohy, ktorá je definovaná v konfiguračnom súbore. 

Pri nesprávne zadanom čísle alebo čísle, ktoré nepatrí definovanému rozsahu, sa 

použije prednastavená hodnota 1. 

2.4 Chyby behu aplikácie 

Každá chyba počas behu programu je oznámená na chybovom výstupe. Z kritickej 

chyby ako napríklad nenájdenie konfiguračného súboru alebo vzorového riešenia nie je 

možné zotavenie a aplikácia sa ukončí. V prípade výskytu očakávanej chyby aplikácia 

pokračuje ďalej – napríklad pre zle zadaný parameter načíta prednastavenú hodnotu 

parametra. Pri chybovom hlásení je obvykle zobrazený aj spôsob možného riešenia, ak 

existuje. Cesta k súborom nesmie obsahovať reťazec identifikácie vzorového riešenia. 

2.5 Výstupný XML súbor 

Zobrazuje štruktúru vzorového programu a štrukturálne odlišnosti testovaného 

programu. Je odporúčané jeho ďalšie spracovanie skriptovacími prostriedkami, resp. 

použitie ako obsah pre web stránku zahŕňajúcu ďalšie informácie. Nachádza sa 

v adresári v mieste s načítavanými JAR súbormi. 
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1 Opis aplikácie 

Aplikácia slúži na testovanie štruktúry projektov štúdie Minesweeper. Pracuje na 

princípe porovnávania študentského a vzorového riešenia. 

Štúdia Minesweeper je súbor úloh, ktoré študentov prevedú základmi objektovo-

orientovaného programovania v jazyku Java. Jej náplňou je vytvorenie jednoduchej hry 

Minesweeper (v slovenčine Míny, resp. hľadanie mín)  s oddelenou logikou a rozhraním 

pre používateľa. Zahŕňa aj databázové spojenia, grafické rozhranie Swing, výnimky, 

rozhrania a ďalšie bežne používané prostriedky jazyka Java. 

Súčasťou systému pre testovanie je okrem knižníc aj vzorové riešenie. To slúži 

ako predloha, voči ktorej je porovnávané študentské riešenie. Jednotlivé úlohy sú 

štruktúram priradené pomocou metaúdajov – anotácií v jazyku Java. 

Kontrola štruktúry prebieha na základe dodaných knižníc, ktoré obsahujú 

usporiadaný zoznam anotácií a ich identifikátorov. Študentské riešenie dodané vo forme 

skompilovaného programu je kontrolované reflexiou, ktorá sprístupní vnútornú 

štruktúru aplikácie na porovnanie so vzorom. 

Je možné zahrnúť testovanie tzv. voliteľných úloh. Tieto nie sú súčasťou 

minimálnej štruktúry programu napísaného na základe štúdie – sú jeho voliteľným 

doplnkom. 

Program podporuje viacjazyčnú komunikáciu s užívateľom. Rozlišuje jednorazové 

nastavenia zadávané parametrami pri spúšťaní a dlhodobé nastavenia uchovávané 

v textovom konfiguračnom súbore. Je možné testovať len časť kompletnej štruktúry 

úloh. 

Výstup porovnania je reprezentovaný XML súborom. Zobrazuje kompletnú 

štruktúru vzorového riešenia a rozdiely testovaného voči nemu. 

Rozsiahlejší popis vnútornej štruktúry je dostupný priamo v zdrojovom kóde 

a v prílohe A vo forme Javadoc. 
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2 Inštalácia a spustenie aplikácie 

Aplikácia nevyžaduje inštaláciu. Spúšťa sa z príkazového riadku spolu so zadanými 

parametrami, ktoré ovplyvňujú jediný beh aplikácie a nie sú ukladané pre ďalšie 

spustenie. Dlhodobú konfiguráciu je možné vykonať v konfiguračnom súbore ako je 

popísané v časti 3.1 v prílohe C. Program sa dodáva preložený aj vo forme zdrojového 

kódu. Ten je možné upraviť a preklad realizovať pomocou nástroja Javac podľa jeho 

dokumentácie. 

2.1 Požiadavky aplikácie 

Aplikácia vyžaduje pre svoj beh nainštalovaný virtuálny počítač Java Runtime 

Enviroment. Ten je dostupný na internete na adrese: 

 http://www.java.com/en/download/index.jsp  

Otestovaná bola funkčnosť v prostredí Microsoft Windows XP Professional x32 

ENG, Microsoft Windows Vista Home Premium x32 a Linux Kubuntu 9.04 x32. 

Automatické otvorenie XML výstupu v prehliadači je dostupné len pre MS Windows.  

2.2 Spustenie aplikácie 

Priama možnosť ovplyvniť činnosť aplikácie spočíva v zadaní parametrov pri jej 

spúšťaní. Za predpokladu, že cesta je nastavená na adresár obsahujúci Bc.jar, knižnice  

AnnotationsJarLib.jar a TaskAnnotationLib.jar Spustenie aplikácie z príkazového 

riadku realizujeme nasledovným volaním: 

java -jar Bc.jar p1 p2 p3 p4 

pre súbor Bc.jar () a p1 až p4 zodpovedajú parametrom 1 až 4. Význam parametrov je 

opísaný v nasledujúcej časti. 

2.3 Parametre spúš ťania 

Voľby použitím parametrov pozostávajú z výberu jazyka, lokalizácie a 

testovaných úloh. Je nutné zadať parametre v správnom tvare, počte a poradí, inak ich 

program nerozpozná a nebude vedieť spracovať. 

2.3.1 Výber jazyka 

Používateľ má možnosť voľby jazyka chybových hlásení aplikácie. Štandardne 

dodávané sú k dispozícii dva jazykové súbory: angličtina (prednastavený) a slovenčina. 

Zmenu prednastaveného jazyka je možné vykonať v konfiguračnom súbore. 
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Voľba jazyka sa uskutočňuje uvedením parametra „en“ pre anglický alebo „sk“ 

pre slovenský jazyk na prvom mieste. 

Pri nesprávnej voľbe sa použije prednastavený anglický jazyk. 

2.3.2 Výber lokalizácie 

Ďalším parametrom je lokalizácia – určuje formát čísel, hodín a podobne. 

Dostupné voľby sú „US“ (prednastavená) alebo „SK“, pričom prvá prislúcha 

americkému a druhá slovenskému nastaveniu. 

Pri nesprávnej voľbe sa použije prednastavený anglický jazyk. 

2.3.3 Výber testovania volite ľných úloh 

Tretí parameter určuje, či budú testované aj voliteľné úlohy. Nie všetky voliteľné 

úlohy je možné testovať, pretože nie ku všetkým je možné vytvoriť test. Nadštandardné 

voliteľné úlohy je nutné kontrolovať manuálne. 

Parameter „y“ značí povolené testovanie voliteľných úloh, parameter „n“ 

znamená, že voliteľné úlohy sa nebudú testovať. 

Pri nesprávne zadanom parametri sa použije prednastavený parameter „n“. 

2.3.4 Výber testovaných úloh 

Štvrtým a posledným parametrom v poradí je číslo najvyššej testovanej úlohy. 

Toto číslo udáva, že budú testované všetky úlohy od úlohy 1 až poňho. Poradie úloh 

definuje knižnica anotácii – TaskAnnotationLib popísaná v časti 3.2.3. Môže  byť z 

rozsahu 1 až hodnota maximálnej úlohy, ktorá je definovaná v konfiguračnom súbore. 

Pri nesprávne zadanom čísle alebo čísle, ktoré nepatrí definovanému rozsahu, sa 

použije prednastavená hodnota 1. 

2.4 Chyby behu aplikácie 

Každá chyba počas behu programu je oznámená na chybovom výstupe. Z kritickej 

chyby ako napríklad nenájdenie konfiguračného súboru alebo vzorového riešenia nie je 

možné zotavenie a aplikácia sa ukončí. V prípade výskytu očakávanej chyby aplikácia 

pokračuje ďalej – napríklad pre zle zadaný parameter načíta prednastavenú hodnotu 

parametra. Pri chybovom hlásení je obvykle zobrazený aj spôsob možného riešenia, ak 

existuje. Pri nepredvídanom páde je potrebné skontrolovať, či cesta k súborom 

neobsahuje reťazec identifikácie vzorového riešenia. 
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3 Dlhodobá konfigurácia 

Uchovávanie informácii pre opakované spúšťanie za zhodných podmienok a 

nastavení je vhodné realizovať v textových súboroch – konfiguračnom a jazykových 

súboroch. Ošetrujú aj prípady zle zadaných alebo nerozpoznaných parametrov. 

3.1 Konfigura čný súbor 

Konfiguračný súbor poskytuje všetky potrebné nastavenia, ktoré nie je potrebné 

realizovať pri každom spúšťaní aplikácie. Ide hlavne o nastavenie vlastností prostredia 

a rozhraní. Plné znenie konfiguračného súboru je súčasťou prílohy A. 

Riadok označený symbolom mriežky („#”) znamená komentár. Komentáre sú 

určené pre človeka, ktorý edituje konfiguračný súbor. Organizujú jednotlivé vlastnosti 

do skupín podľa príbuznosti vlastnosti a bližšie popisujú potrebné detaily alebo 

odporúčania k vlastnostiam. 

Každý programovo interpretovaný riadok sa skladá z kľúča – reťazec naľavo pred 

znakom rovná sa – a hodnoty priradenej ku kľúču – reťazec napravo od znaku rovná sa. 

Kľúč svojím názvom vyjadruje použitie hodnoty jemu priradenej. Príklad položky: 

Locale_path = bc/internationalization/locale 

Konfiguračný súbor trvalo uchováva vlastnosti prednastaveného jazyka, názvov 

súborov, cesty, hlavičku výstupného súboru, často používané značky XML, chybové 

hlásenia pre spracovanie jazyka a lokalizácie. Tieto vlastnosti je možné meniť. Zásah do 

nich sa odporúča len skúseným používateľom, pretože ich zmena môže ľahko viesť 

k znefunkčneniu celej aplikácie. 

3.2 Jazykové súbory 

Jazykové súbory sú špeciálnym prípadom konfiguračného súboru. Fungujú 

rovnakým spôsobom, pričom mechanizmus voľby jazyka a lokalizácie zabezpečí výber 

správneho jazykového súboru. 

Štandardne dodávaný je anglický a slovenský jazykový súbor. V budúcnosti je 

jednoduché pridať ďalší jazyk, stačí preložiť jazykový súbor do nového jazyka a 

registrovať jazyk a lokalizáciu v aplikácii použitím už vytvorených štruktúr. 

Jazykové súbory obsahujú len chybové hlásenia, keďže program nemá iný výstup 

okrem súboru XML. Ich plné znenie je obsahom prílohy A. 
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3.3 Výstupný XML súbor 

Zobrazuje štruktúru vzorového programu a štrukturálne odlišnosti testovaného 

programu. Je odporúčané jeho ďalšie spracovanie skriptovacími prostriedkami, resp. 

použitie ako obsah pre web stránku zahŕňajúcu ďalšie informácie. Nachádza sa 

v adresári v mieste s načítavanými JAR súbormi. 

Možnosti jeho úpravy pre jednoduchšie spracovanie skriptovacími prostriedkami 

ponúka konfiguračný súbor. Je možné zmeniť v ňom názvy týchto XML značiek 

a vlastností:  

• hlavička XML súboru (verzia XML a ďalšie vlastnosti) podľa [9] 

• značka tela súboru 

• značka cesty JAR súborov 

• značka zoznamu testovaných anotácií 

• značka jednej anotácie v zozname testovaných anotácií 

• značka zoznamu konštruktorov 

• značka zoznamu metód 

• značka jednej triedy v zozname tried 

• značka jedného konštruktora v zozname konštruktorov 

• značka jednej metódy v zozname metód 

• značka voliteľnej úlohy 

• značka nájdeného rozdielu medzi testovaným a vzorovým súborom 

V prípade potreby je možné rozšírenie o ďalšie značky jednoduchou zmenou 

aplikácie podľa systému použitého pre vyššie uvedené značky. 

Automatické otvorenie XML výstupu v prehliadači je dostupné len pre MS 

Windows. Pre ostatné operačné systémy je potrebné manuálne vyhľadať súbor XML 

výstupu v adresári, kde sa nachádzajú testované riešenia. 

 


