
SEP - testové otázky
Otázky postupně sesbírané z několika zadání

1. Jaké jsou kategorie metrik? Vyjmenujte typické zástupce v každé kategorii.
Vyjmenujte hlavní důvody, proč je nutné je měřit (konkrétní situace/důvody)

Čas, úsilí, kvalitu a velikost. Čas je například kolik projekt reálně trval, úsilí je kolik se
na tom strávilo hodin, kvalita se dá změřit například počtem bugů, které vzniknou a velikost
například počtem řádek kódu.

Nutné je měřit především z toho důvodu, abychom mohli při následných projektech s větší
přesností určit, kolik času zaberou, jakou to bude mít pracnost, kolik se napíše řádek kódu,
jestli se nemá změnit struktura aplikace, protože bylo příliš mnoho bugů…

2. Nároky na specifikaci požadavků na software / systém. Diskutujte nároky na formu,
obsah, způsob použití.
(“co jsou nefunkcni pozadavky”)

Musí být například přehledné, jednoznačné, strukturované, nesmí si protiřečit, musí být v
souladu s tím, co chceme doopravdy udělat, měli by mít priority.

Požadavky dělíme na funkční a nefunkční

4. Co je to tzv. IOC Anchoring point? Diskutujte jeho význam pro praktické plánování
na jakémkoliv projektu vývoje softwarového systému (dopady na plán projektu).

Bod, kdy je systém již po implementaci a přechází se k nasazení u zákazníka. Slouží k
tomu, že vím, kdy mám začít organizovat support, psát uživatelskou příručku.

5. K čemu slouží přezkoumání zdrojového kódu? Navrhněte checklist minimálně tří
věcí, které byste chtěli v přezkoumání kontrolovat.

K ověření toho, zda je napsán správně, přehledně, obsahuje všechny náležitosti, které by
měl obsahovat a neobsahuje věci, které by obsahovat neměl.

Správné jmenné konvence, kód je okomentován, nezůstaly výpisy do logů, je členěn na
přiměřené množství tříd, kód se neopakuje.

16. Popište hypotetický plán projektu, kde záměrně nevynecháte nic podstatného.
(neco mi tam chybelo, nevim co)

Rozdělení zodpovědnosti, rozdělení práce, harmonogram, rizika, cíle, rozpočet

17. Vysvětlete význam a vzájemnou souvislost následujících prostředí - vývojové,
integrační, testovací, akceptační, produkční. Vyjmenujte základní nároky kladené na
tato prostředí.



Vývojové - kde developer vyvíjí a může si dělat absolutně co chce. Programátorovi se musí
pohodlně vyvíjet.
Integrační - pro průběžnou integraci,
Testovací - QA, performance testy
Akceptační - kde zákazník akceptuje
Produkční - server, na který přistupuje koncový uživatel

18. Co je architektonický styl (ve smyslu sw. inženýrství) + příklady.
(na ustni se zeptal, co je Event driven architecture)

Softwarový návrh, který je myšlený pro řešení nějakého obecného problému.

MVC
Event driven architecture
peer 2 peer

25. Co jsou to testovací techniky, k čemu slouží?

Techniky, které definují, jaké testy by se měli pro daný systém použít. Slouží k tomu,
abychom si mohli jasně definovat, jak chceme náš systém zrovna testovat.

26. Základní formy zjišťování kvality?

Testování, přezkoumání

27. Definujte jaké kroky byste udělali v případě, že dostanete za úkol zavést na projekt
proces řízení změn.

Spustil bych nějaký verzovací systém, zavedení regresních testů, v závislosti na množství
plánovaných změn zavést průběžnou integraci se smoke testama, zkontrolovat
dokumentaci, jestli je vhodná k procesu řízení změn, v závislosti na velikosti změn přejít na
scrum.

29. Jaké jsou (minimálně 3) základní aktivity (oblasti), které tvoří konfigurační řízení
na projektu?
(tady se mě na ústní ptal, co je co)

Verzování, delivery, řízení změn

30. Co jsou to systémové testy? Jaké typy systémových testů existují?

Testy, které ověřují funkčnost aplikace jako celku. Zaměřují se na to, zda se chová tak, jak si
zákazník přeje.

Stress test, recovery test, security test, performance test



31. Co jsou to regresní testy. Jak souvisí pojmy regresní testy, systémové testy,
integrační testy a unit testy?
(“Co znamená ta druhá věta?”)

Testy, které mají testovat, jestli se při úpravě nerozbilo něco, co nebylo předmětem úpravy.
Souvisí to tak, že regresní testy jsou obsaženy ve všech třech zmíněných.

32. Uveďte zdroj z kterého jste se připravovali a co se vám na něm líbilo / nelíbilo.

3. Co je model GUI, k čemu slouží a v čem se dá udělat?

Model pro grafické rozhraní aplikace, například wireframy. Dodává přehlednější ucelenější
pohled na to, jak má vlastně aplikace po uživatelské stránce vypadat a fungovat. Dá se
udělat v libovolném grafickém editoru.

6. Jak by měla vypadat osnova plánu konfiguračního řízení. Jak se zavede
konfigurační řízení?

Měla by obsahovat všechno co se od konfiguračního řízení očekává, například způsob
verzování, použitý software, použité programátorské techniky, organizaci projektu. Musí být
stručná, přehledná.

Sejdu se se všemi, kteří se na projektu podílejí a vysvětlím jim, co mají a jak mají používat, a
že je důležité, aby to tak bylo.

7. Co je to model životního cyklu software/ systému (SDLC). K čemu slouží? Uveďte
několik typických případů. Jaká je souvislost mezi SDLC a primárními a podpůrnými
činnostmi SW inženýrství (viz. předchozí otázka)?

model, který popisuje průběh vytváření nějakého softwarového výrobku. Slouží k tomu,
abychom mohli určit, co a kdy se má dělat. Například Waterfall, Scrum, MDA

SDLC v sobě tyto činnosti obsahuje.

8. Jaké jsou dva hlavní cíle a přínosy testů (objectives)? Z mnoha existujících
definujte význam pojmů kvalifikační a akceptační testování. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Najít chyby a opravit je, měření kvality.
Kvalifikační testování je takové testování, po jehož úspěšném absolvování se může projekt
přesunout do další fáze.
Akceptační testování je takové testování, po jehož úspěšném absolvování se projekt
považuje za předaný.

Největší rozdíl je v tom, kdo testování provádí - Kvalifikační testy dělá dodavatel, Akceptační
zákazník (alespoň by měl)



9. Popište, co je to Continuous Integration (Smoke Testing, Night Buildy)? Jaká je
souvislost Continuous Integration s pojmem kvalifikační testy?

Continuous Integration je takový způsob vývoje softwaru, který počítá s tím, že se bude
výsledná aplikace často měnit, vylepšovat přímo za chodu. Využívají se k tomu takzvané
buildy - každý build je nová verze aplikace, která nahrazuje tu starší.

Před každým uvedením do produkce je potřeba build náležitě otestovat kvalifikačními testy.

10. Programování zabírá 20% – 40% nákladů (v člověkodnech) na projekt. Jaké
činnosti spotřebovávají zbytek? Které z nich jsou primární a které podpůrné? V jakém
poměru jsou tyto dvě kategorie?

Primární - analýza, sběr požadavků, specifikace, programování, dodání
Něco mezi - testování
Podpůrné - řízení projektu, správa prostředí
Primární ku podpůrným jsou v poměru 3.543

11. Co to je verze konfigurační jednotky? Co to je verze softwarového systému? Jaký
je mezi nimi vztah? Jakými prostředky standardních systémů pro podporu
konfiguračního řízení jsou verze konfigurační jednotky a verze softwarového systému
podporovány?

Nějaký konkrétní commit do verzovacího systému. Stav, ve kterém se systém někdy
nacházel/ nachází

Verzovacími systémy

12. Co je to historie projektu? Proč se vytváří? Napište stručně základní osnovu
tohoto dokumentu.

Stručný souhrn všeho podstatného, co se na projektu odehrálo. Kvůli poučení pro
následující projekty.

Strávený čas podle kategorií, použité technologie, zúčastnění lidé, stručný popis projektu,
neočekávané komplikace, kolik se toho udělalo

13. Vysvětlete pojmy „správa verzí“ a „řízení změn“ a řekněte, jak souvisí s SVN.
Vysvětlete pojmy tags, branches, main trunk.

Uchovávání verzí a jejich historických změn. Řízení změn je proces, který změnu
zakomponuje do projektu se všemi náležitostmi, jako například testování nebo zaverzování.

Právě SVN je konkrétní systém pro správu verzí.

Tag je nějaké lidské označení pro významnou verzi.



Branch je vedlejší verze projektu, které slouží například k testování nových featur. Po
vytvoření se spojí s hlavní verzí.

Main trunk je hlavní verze projektu.

14. Co je to V-model, k čemu slouží a co znamená?

Vývojový proces, který nám říká, jaký nepovedený test nás vrátí do které fáze vývojového
cyklu.
Dá se nakreslit ve tvaru V proto V-model

15. Jaký je vztah mezi architekturou softwarového systému a údržbou daného
softwarového systému?

Čím lepší architektura, tím menší náklady na údržbu

19. Popište čtyři základní pohledy na architekturu. (Takový ten obrázek se scénáři
uprostřed.)

Logical view - co to má dělat
Developer view - jak se to má napsat
Physical view - v čem a na čem to má běžet
Process view - jak dobře to bude fungovat

20. Vysvetlete pojmy k cemu jsou:
Life-Cycle Objectives - LCO,
Life-Cycle Architecture - LCA,
Initial Operational Capability - IOC

Tři důležité body vývoje systému
LCO - už vím, co mám dělat, co chce zákazní, dán cíl
LCA - už vím, jak to mám dělat, stanovena architektura
IOC - mám to hotové, můžu to předat zákazníkovi, máme nasazenou betu

21. Jako projektový manažer budete zákazníkovi hlásit rizika. Jak pravidelně to budete
dělat? Co bude obsahem sdělení? Jakou formou to dělat, aby to vůbec mělo smysl?

Pokud je riziko kritické, tak okamžitě, jinak se o něm zmíním v nějakém pravidelném
synchronizačním callu/schůzce, která je ideálně jednou týdně nebo 14 dní.

Sdělím co je to za riziko, jak moc je reálné, návrhy na řešení/potlačení, co by mohlo
způsobit, jak by se řešilo, kdyby nastalo

22. Podle čeho se dá strukturovat SRS?

Funkční - měřitelné a nefunkční - neměřitelné (stránka bude velmi pěkná, bude to běhat
rychle, bude to dobře zabezpečené).



23. Co je to architektura a jaký má vztah se SRS?

Obecný pohled na systém jako celek, jeho komponenty a komunikaci mezi nima.

Architektura je navržena tak, aby splňovala SRS

24. Na jaké základní části se dělí dokumentace, jaké obsahují podkategorie?

Dokumenty procesu - plány, reporty, pracovní dokumenty
Dokumenty produktu - Uživatelské, Systémové

28. Popište základní přístupy k dekompozici požadavků. Vysvětlete rozdíly mezi
jednotlivými přístupy a jejich vhodnost v konkrétních fázích projektu.
- feature-centric - do LCA
- architecture - při vývoji
- change-request-centric - po IoC

[1 bod]  Z čeho jste se učil(a) na zkoušku?

Co je v souladu s přednáškami? (checkbox)

● “High cohesion and low coupling” je lepší než “low cohesion and high
coupling”.

● Projektový plán = harmonogram práce (něco v tomhle smyslu)
● Scope projektu je udáván v MD.
● Zkratka WBS znamení “Work Breakdown Structure”.

Které z následujících patří mezi metody vývoje SW

● Waterfall
● Scrum (Agile)
● YAGNI
● Nějaký IS O003

Jak budete postupovat, když chcete zlepšit SW (nápověda: zákl. Koncept SPI)

PDCA model
● Plan - prověří současnou výkonnost, posoudíme problémy, omezení, navrhneme

řešení, naplánujeme provedení
● Do - otestovat účinnost řešení
● Check - Zhodnotit výsledky testu, posoudit dosažení výsledků, zaměřit se na

překážky bránící zlepšení
● Act - Rozpracovat konečné řešení, aby bylo kdekoli použitelným přístupem



Tři typy testů, které není možné nebo se nevyplatí automatizovat

● Testy, které se nebudou vícekrát opakovat
● Testy funkcionalit, které se často mění (musíme pokaždé měnit i testy)
● Testy GUI - je potřeba lidský cit (?)

Pridam dalsi variantu, za to jsem dostal plny pocet:
● 1) User testing
● 2) Stress testing - UPDATE: Na ustni mi rekl, ze ten tam neni. Ten se automatizuje.
● 3) Exploratory testing

Popsat metody odhadování Top-down a Bottom-up, u každého uvést alespoň jeden
další příklad odhadování

● Top-down - Nejprve odhadneme pracnost celku a potom podle toho odhadneme
pracnost menších částí.

● Bottom-up - Nejprve odhadneme pracnost individuálních částí/modul/fází a z toho
vycházíme při odhadu celku.

Další metody odhadování (z přednášky “Odhady, nabídky, měření a historie”, slide 17):
● Dekompozice
● Výpočet:

○ business požadavky,
○ funkční požadavky,
○ případy užití,
○ počty změnových řízení,
○ stránky/obrazovky/dialogy,
○ reporty, databázové tabulky/třídy,
○ počet již napsaných řádků kódu,
○ … vše relevantní k danému projektu.

● Odhad na základě historických dat (obdobný již realizovaný projekt, …)
● Checklisty ???

Uveďte alespoň 4 atributy WBS, které zajistí Earned Value

WBS = Work breakdown structure
● Stav úlohy
● Odpracovaný čas
● Aktuální odhad pro dokončení
● Termín dokončení

Atributy testů
● power - vysoká pravděpodobnost nalezení problému
● valid - odhalí skutečné chyby
● value odhalí chyby důležité pro uživatele
● repeatable - snadný a levně znovupoužitelný



Dokumentace - členění
● metodická - popis přístupu k metodice tvorby SW, definice procesů
● procesní - pojem procesu vývoje a údržby SW projektu
● produktová - popis samotného hotového SW projektu

Trojúhelník (time, cost, quality, scope) a co nám říká (bylo zadáno trochu jinak)

Proč se ke konci projektu zpřesňují odhady?

Máme více informací, dobře známe projekt, známe cíle projektu...

[2 body] Tři stupně podpory a další dvě dělení podpory

● L1 -> first-line support - znalostně na úrovni na pomezí uživatele a technika
● L2 -> administrativní podpora - řeší základní incidenty (např. restart komponenty),

aktivní monitoring a řešení incidentů před nahlášením
● L3 -> expertní podpora - technici mající detailní znalost systému



Další dělení:
● Podle času (kdy je podpora dostupná, 24/7, 8x5…)
● Podle intenzity

○ On-site - podpora k dispozici přímo u zákazníka / domluveném pracovišti
○ On-call - podpora k dispozici na telefonu

Jaké výhody má Waterfall oproti Agile?

Scope projektu je známý předem (větší přesnost odhadů?), termíny jsou známé předem…
Jasně definovaný plán -> lepší predikce (času, ceny, rozsahu) a lepší koordinace práce.
https://moodle.fit.cvut.cz/course/format/wiki/mediafile.php?id=52&path=%2flectures%2f1_sof
twareprocess.pdf - stranka 11-17
(?)

Vysvětlit DRY

DRY = don’t repeat yourself

Co jsou to regresní testy?

Regresní testy se využívají při opětovném testování funkcí a vlastností aplikace. Jejich
smyslem je ověření, že provedené změny či implementace nových vlastností v aplikaci
nemělo žádný vliv na stávající funkce a vlastnosti. Tedy především na oblasti, které zůstaly v
programovém kódu nezměněny. Oblasti, které byly předmětem úprav, by správně již měly
být otestovány funkčními testy. Takovéto situace z pravidla nastávají po opravení chyb či po
novém release. Regresní testy je velmi vhodné automatizovat. (zdroj)

[3 body] Na produkci se nalezne chyba, kterou je třeba opravit (počítejme s tím, že ji
umíme nasimulovat i opravit). Na produkci je starší release, než ten , na kterém se
pracuje. Jak budete postupovat?

Bylo tam jeste neco o konfiguracnim rizeni. Dostal jsem plny pocet, kdyz jsem napsal, ze v
ramci VCS verzujeme kazdou zmenu a napr. v Gitu mame pro kazdy release vlastni vetev,
proto ten starsi release proste opravime a posleme zakaznikovi novy instalacni balicek
"starsi" verzi(zminil jsem jeste, ze opravena verze bude mit dalsi vetev a jiny nazev, napr.
pokud by byla verze 1.010 a chybka nebyla velka, tak se zmeni nazev na 1.011 ). A pak
jeste nejspis musime udelat merge, aby ta chybka byla opravena i v aktualni verzi.

Máme 1 testera a odhad na testování 200 mandays. Kolik  pracovních dní by se mělo
vyčlenit? To same, ale mame 20 testeru.
nevim jak se to ma byt spravne, ale dostal jsem full points za nasledujici vypocet:
1 tester, 200 md
prumerne tester pracuje 2/3 pracovniho dne nad ulohou (1/3 - standUp'y, kava apod)
x*2/3 = 200
x = 300 (urcite vice nez rok, proto musime jeste pridat dovolenou atd.)
dovolena - 21
statni svatky - 13

https://moodle.fit.cvut.cz/course/format/wiki/mediafile.php?id=52&path=%2flectures%2f1_softwareprocess.pdf
https://moodle.fit.cvut.cz/course/format/wiki/mediafile.php?id=52&path=%2flectures%2f1_softwareprocess.pdf
http://testovanisoftwaru.cz/tag/regresni-testy


rezerva(neschopenky, vypoved atd) - 15
x*2/3 = 200
x = 300 + 21 + 13  + 15 = 349
Stejnym zpusobem pak i pro 20...

Co potřebujeme k konfiguračnímu řízení? (checkboxy)

● Email
● Issue tracker
● Messenger
● nic z předchozího

Co je v souladu s přednáškami? (checkboxy)

● Žádná z činností, které spadají pod testování, nelze provést dříve, než začne vývoj.
● Kalendářní čas se měří v MD.
● Při konfiguračním řízení se používá VCS. (git atp.)
● Projektový manažer řeší evidenci a mitigaci rizik.

SDLC

● Primární činnosti – analýza, návrh, development, testing, nasazení
● Podpůrné činnosti – řízení projektu, správa prostředí, řízení rizik, řízení změn

Nevýhody waterfall oproti agile

● Jednotlivé části navazují jedna za druhou – musí být splněna předchozí pro spuštění
druhé

○ Nutné chápat co se chce již od začátku
● Špatná reakce na změny (agile vítá změny)
● Rychlost dodávky – dlouhá doba mezi zadáním a 1. prototypem (agile dodává často

a proto klient může průběžně reagovat)

Krátkodobý a dlouhodobý plán

● Krátkodobý
○ na několik dnů až týdnů, velmi konkrétní
○ zaměřený na jednotlivé issues
○ umožňuje rozdělení prací mezi jednotlivé lidi

● Dlouhodobý
○ celkový přehled o projektu, odhadovaný a nepřesný
○ zaměřený na milestones
○ např. termín deployment u

High cohesion vs low cohesion a proč?

Chceme high cohesion – třída/metoda je zodpovědná jen za 1 věc. Protože kód je pak
jednodušeji rozšiřitelný a udržovatelný.



4+1 model view a jejich popis

● Logical / Logický
○ abstraktní úroveň problému
○ diagramy třídy
○ bez implementace

● Development / Modulární
○ organisation, reuse, portability, line-of-product
○ členění do modulů, subsystémů
○ jak to budu programovat/implementovat – co použiji za jazyk, jakou použiju

architekturu apod.
● Process / Koordinační

○ performance, availability, S/W fault tolerance, integrity
○ P

● Physical / Fyzický
○ scalability, performance, availability
○ mapování software na hardware
○ musí být flexibilní
○ U

● + scenarios
○ use case

V-model



Kužel nejistoty

SLA – 3 příklady

SLA = Service Level Agreement
V rámci údržby a rozvoje systému a jeho podpory jsou garantovány určité parametry.

● Do jedné hodiny bude nahlášena chyba zadaná řešiteli. (response time)
● Podpora bude 24/7. (dostupnost)
● Kritické chyby budou vyřešeny do jedné hodiny. (fix time)

Máme 10 testerů a odhad na testování 200 mandays. Kolik pracovních dní by se mělo
vyčlenit?

Za den 10 manday (10 testerů * 1 manday).
200/10 = 20 dnů

Připočítáme rezervu (svátky, nemoc, …) => alespoň 20 dnů, s rezervou např. 25+

Requirements engineering

1. Elicitation – schůzky se zákazníkem
2. Analysis – vymýšlíme co zákazník vlastně potřebuje
3. Specification – formální zápis požadavků z analysis
4. Verification – ověření požadavků se zákazníkem



dry

KISS a DRY (co je špatně  v dokumentu z hlediska DRY)

KISS = keep it simple stupid

KISS dbá na zachovávání jednoduchosti – lépe pracují jednoduché věci nežli komplexnější.

DRY = don’t repeat yourself

Špatně v dokumentu byl mnohonásobný výskyt datumů, názvu předmětu atp. (nadpisy a
patičky)

Co je riziko a 3 atributy

Ohrožení plánu/funkčnosti/…
“Událost, která nějak ovlivní projekt a stane se s pravděpodobností 0<P<1”

Atributy:
● Severita (Závažnost)
● pravděpodobnost že nastane
● jestli už ho někdo řeší


