
 

EduVirtual (Tím číslo 4) 
 

Dokumentácia testovania 
 

Plán testovania 

Poznámka: jednotlivé fázy sa prekrývajú, sú to skôr logické celky testovania 

 

1. Vývoj platformy 

2. Overovanie správneho pochopenia požiadaviek na systém 

3. Prvotné používateľské testovanie 

4. Testovanie platformy v reálnom nasadení na školách 

5. Akceptačné testovanie 

6. Testovanie integrácie do platformy Newton 

 

 

Fáza 1 - Vývoj platformy 

Počas vývoja jednotlivých častí platformy vznikali 2 druhy automatizovaných testov: 

● Unit testy 

○ Unity / C# aplikácie sa testujú na úrovni metód 

■ Implementácia: Špeciálny Unit test projekt pripojený k projektu 

Globe, v ktorom sa vytvárajú metódy s testom. Tieto testovacie 

metódy zavolajú nejakú časť logiky Globu a porovnajú výsledok, 

ktorý dostanú s tým, čo je napevno nastevený v testovacej 

metóde ako správny. Ak sú rozdielne, tak test nezbehne. 

○ Pri HTML sa automatizovane kontroluje validnosť HTML súborov (nie 

je požadovaná XML validnosť dokumentov) 

● Integračné testy 

○ Volanie serverovej časti cez REST API 



 

■ Používa sa Python skript, ktorý vykonáva HTTP požiadavky na 

API a porovnáva získané dokumenty s očakávanými 

■ Pre tento typ testovania je vytvorená kopia databázy, v ktorej sa 

dáta nemenia (vďaka tomu je možné overiť správnosť vráteného 

dokumentu) 

○ Komunikácia Globe alebo Vuforia aplikácie so serverovou API 

■ Testuje sa možnosť prihlásenia, získania a zobrazenia 

relevantných dát, úprava dát, odhlásenie a ochrana pred 

neautorizovaným prístupom 

○ Testovanie ukladania záznamov do systému Learning Locker 

■ Postupne sa zo všetkých aplikácií vytvárajú záznamy, posielajú 

sa do LRS systému a následne sa cez Mongo Shell získavajú 

uložené dáta a overuje sa ich správnosť  

 

Fáza 2 - Overovanie správneho pochopenia požiadaviek na 

systém 

V tejto fáze sme sa niekoľkokrát stretli s osobami pôsobiacimi v projekte H2020 

Newton, s učiteľmi zo základnej školy v Lamači a externý vedúci sa stretol so 

zástupcami školy vo Veľkej Británii. Prezentovali sme im fungovanie našej platformy, 

napĺňanie prípadov použitia, workflow (priebeh práce s platformou), výstupy a 

celkové možnosti použitia. Získavali a zaznamenávali sme spätnú väzbu. Po 

skončení prezentácií sme vždy s vedúcimi hľadali riešenia na identifikované 

nedostatky. 

 

Harmonogram stretnutí a prezentácií: 

● 19. 02. 2018 - Prezentácia aplikácií p. profesorovi Rozinajovi a p. profesorovi 

Podhradskému 

● 26. 02. 2018 - Prezentácia projektu vyučujúcemu geografie zo ZŠ v Lamači, 

diskusia o projekte s vyučujúcim geografie a s p. profesorom Podhradským 

● 12. 03. 2018 - Pilotné testovanie platformy externým vedúcim 



 

○ Ukážkové výstupy sú uvedené v prílohe A a v prílohe B 

○ Priebeh ostatných testovacích prípadov je zdokumentovaný 

analogicky, preto ich neuvádzame 

● 14. 03. 2018 - Prezentácia aplikácií 

● 22. 03. 2018 - Externý vedúci prezentoval platformu EduVirtual zástupcom 

školy v Londýne 

 

Fáza 3 - Prvotné používateľské testovanie 

05. 04. 2018 prebehla prezentácia platformy EduVirtual vyučujúcim a žiakom na 

základnej škole v Lamači. Po úvodnej prezentácii kľúčových vlastností platformy 

nasledovala ukážka samotného používania aplikácií. Na záver si jednotlivé aplikácie 

vyskúšali žiaci. My sme zapisovali všetku spätnú väzbu. Tá bola nasledovná: 

● Web 

○ Z dôvodu načítavania Angularu pri každom prechode po stránke je táto 

stránka dosť pomalá 

○ Počas registrácie, neúmyselné kliknutie vedľa formuláru spôsobí 

zatvorenie tohto formuláru a stratu všetkých vyplnených údajov 

● Vuforia  

○ Plocha pre ukončenie videa je neintuitívna, nie je jasne označená. 

Študenti nevedeli, ako video ukončiť 

○ Pri skenovaní obrázku z interaktívnej tabule (pri zastretých žalúziách) 

je možné zobraziť model alebo video aj z druhej strany triedy - to je 

značná výhoda 

○ Pri používaní Vuforia modelov spolu s projektorom alebo interaktívnou 

tabuľou je zobrazený model tak veľký, že je problém sa naňho pozrieť 

zvrchu. Bežne sa však bude Vuforia používať v spojení s PC 

obrazovkou, takže tento problém nie je vážny 

● Globe 

○ Pri časomiere v teste nie sú uvedené jednotky času (sekundy) 

○ Prenos prihlasovacích údajov na webovú stránku zatiaľ nefunguje 



 

○ Rýchlosť rotácie zemegule je konštantná - pri väčšej vzdialenosti 

pôsobí až moc pomalo a pri vysokom priblížení pôsobí moc rýchlo a 

ťažko ovládateľne 

 

Fáza 4 - Testovanie platformy v reálnom nasadení na školách 

Používanie platformy pri skutočnej výučbe na hodinách geografie sa bude testovať 

na nasledujúcich školách: 

● ZŠ Bratislava - Lamač  (SK) 

● St. Patrick's BNS   (IE) 

● Corpus Christi GNS  (IE) 

● Primary and secondary school Sf. Maria  (RO) 

 

Plánované dátumy začiatku testovania: 

● 16. 04. 2018 - ZŠ Bratislava - Lamač (SK) 

● 02. 05. 2018 - St. Patrick's BNS (IE) a Corpus Christi GNS (IE) 

● 04. 06. 2018 - Primary and secondary school Sf. Maria (RO) 

 

Poznámka: Výsledky testovania budú dostupné až po naplánovaných testovaniach. 

 

Fáza 5 - Akceptačné testovanie 

Akceptačné testovanie bude prebiehať na konci testovania platformy v reálnom 

nasadení na školách. Je možné, že počas testovania sa objavia požiadavky na 

zmenu niektorej funkcionality a táto zmena bude zapracovaná ešte pred 

akceptačným testovaním. Testovať sa bude nasledujúca funkcionalita: 

 

Testovacie prípady 

1. Registrácia nového používateľa 

2. Prihlásenie existujúceho používateľa 

3. Úprava profilu používateľa 



 

4. Prenos prihlasovacích údajov medzi aplikáciami: 

4.1. Web -> Vuforia 

4.2. Web -> Globe 

4.3. Globe -> Web 

5. Zaznamenávanie aktivity používateľa 

6. Vypĺňanie testov na webe 

7. Prezeranie modelov v aplikácii Vuforia 

8. Prezeranie videí v aplikácii Vuforia 

9. Generovanie testov v aplikácii Globe 

10. Vypĺňanie testu v aplikácii Globe 

11. Prezeranie výsledkov testu v aplikácii Globe 

 

Konkrétny priebeh akceptačného testovania bude stanovený zástupcami projektu 

H2020 Newton v priebehu testovania v školách.  

Poznámka: Výsledky akceptačného testovania budú dostupné až po naplánovaných 

testovaniach a akceptačnom testovaní. 

 

Fáza 6 - Testovanie integrácie do platformy Newton 

26. 03. 2018 sme sa s externým vedúcim bavili o spôsobe integrácie platformy 

EduVirtual do platformy Newton. prechádzali sme si podmienky integrácie. 

Podmienky sú nasledovné: 

● Prevádzka platformy EduVirtual na virtuálnom stroji patriacom pod projekt 

Newton. Definovali sme požiadavky na tento stroj nasledovne: 

○ Procesor: 2 jadrá 

○ RAM: 8 GB 

○ Úložisko: 200 GB 

○ OS: Linux (pokojne Ubuntu, Debian, CentOS alebo čokoľvek čo 

používajú) 

○ Port 80, ktorý bude prístupný zvonku 



 

○ Prístup k SSH/SFTP (buď ako port otvorený do sveta alebo cez VPN, 

na čísle portu nezaleží) 

○ TinCan má aj svoje webové rozhranie pre konfiguráciu a základný 

dashboard .. ak by mali v Newtone požiadavku mať toto rozhranie 

prístupné zvonku, tak by sa nám hodil nejaký ďalší otvorený port, ktorý 

by bol prístupný zvonku 

● LRS systém TinCan pre platformu Newton používa autorizačný systém Auth0. 

Vyžiadali sme si podrobnosti použitia a prístupové údaje 

● Vyžiadali sme si presný formát výrazov (statement) ukladaných do Newton 

LRS. Snažíme sa dodržať zaužívaný formát z dôvodu interoperability s 

ostatnými platformami, ktoré Newton zastrešuje  

 

Poznámka: Integrácia stále prebieha, preto ešte nie sú dostupné finálne výsledky 

overenia úspešnosti integrácie. 

  



 

Prílohy 

Príloha A: Vykonanie testovacieho prípadu 1 externým vedúcim 

 

 

 

 

  



 

Príloha B: Vykonanie testovacieho prípadu 10 externým vedúcim 

 

 

 

 


