


 Este un concept complex, care depinde de 
context si semnifica lucruri diferite pentru
persoane diferite.

 Pentru utilizator, inseamna satisfacerea
nevoilor si cerintelor sale.

 Pentru producator, inseamna conformarea
cu specificatiile tehnice.

 Cu alte cuvinte, calitatea inseamna
valoare adusa produsului pentru cineva.

 Testarea nu aduce automat calitate! Ea
măsoară nivelul calității unui produs.



 Fiabilitatea
› Maturitate, toleranță la defecte, disponibilitate, 

degradabilitate.
 Eficiența

› Comportamentul în timp al resurselor;
 Portabilitatea

› Adaptabilitate, instabilitate, conformanță, inlocuire;
 Funcționalitate

› Potrivire, corectețe, interoperabilitate, securitate, urmărire;
 Folosință (usability)

› Înțelegere, învățare, operare, explicitare, customizabil, 
claritate, utilitate, prietenos cu utilizatorul;

 Mentenanța
› Analizabil, schimbabil, stabilitate, testabil, reutilizabil.



 Ce este produsul software?
› Produs informatic: denumire generică prin care se referă sistemul

informatic, o aplicație informatică sau produsul program.
› Este alcatuit din: specificatii ale produsului, documente de 

design, informatii despre competitie, feedback de la clienti, 
planuri de testare, programe si estimari de timp, arhitectura
software si … codul…

 Sistem informatic: ansamblu constituit din următoarele 
tipuri de elemente:
› echipamente, care pot fi: unul sau mai multe calculatoare, 

memorii, periferice;
› software compus din: soft de baza, soft de gestionare a bazelor

de date, soft de aplicație;
› personal de exploatare, utilizatori de specialitate pentru

întreținere;
› organizarea activităților de pregătire a mediului de achiziție a 

datelor, de supraveghere a exploatării și întreținerii sistemului.



 Exista mai multe metode de dezvoltare a produsului software, fiecare
potrivindu-se unui anumit proiect. Sunt 4 modele principale, cu 
numeroase variatii:
› Big-bang
› Code-and-Fix
› Waterfall
› Spiral

 Fiecare model are avantaje si dezavantaje.

 Cerințele (utilizatorului): un document care de obicei descrie
funcționalitatea sistemului, interfața, performanțe, date de intrare, 
securitatea etc., așa cum se așteaptă utilizatorul să le primească.

 Specificațiile: bazate pe cerințele utilizatorului, inginerii caută
metode de implementare a acestora. Dacă o cerință nu este
posibilă, se anunță clientul. Rezultă un document ce se folosește ca
tipar de pornire pentru următoarele faze.

 Designul proiectului: pornind de la specificații, se realizează
structura pe module, funcționalități etc. a proiectului.
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 Model simplu
 Putina planificare sau deloc
 Tot efortul este pus in dezvoltare si scriere

de cod
 Se foloseste cand cerintele produsului nu 

sunt intelese pe deplin si data de livrare
flexibila.

 Foarte putina testare formala sau deloc.
 Daca are loc, testarea se face dupa

realizarea produsului si repararea
greselilor e aproape imposibila.
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 Mai bun decat Big-bang deoarece necesita
cunoasterea cerintelor produsului.

 Cicluri repetitive de codare, testare si
reparare.

 Putin timp alocat pentru planificare si scriere
de documentatie.

 Potrivit pentru produse mici, care sunt livrate
repede.

 Putin timp alocat pentru planificare si
scriere de documentatie 

 Testarea este un proces repetitiv pana la 
luare deciziei de livrare a produsului.



 Un proiect folosind
modelul Waterfall trece
prin pasi succesivi de la 
idee la produsul final.

 La finalul fiecarui pas, se 
face o evaluare pentru
a afla daca se poate
trece la pasul urmator.

 Pasii nu se suprapun.
 Modelul se potriveste

produselor cu o bine 
inteleasa definitie a 
produsului si cu o echipa
de dezvoltare
disciplinata.
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 Unul dintre primele modele
invatate/folosite.

 Simplu, usor de folosit.
 Specificatii clare si detaliate.
 Planul de testare si estimarile de timp sunt

clare si informate.

 Testare are loc de finalul ciclului de 
dezvoltare, deci probleme fundamentale
de design pot fi propagate pana la finalul
procesului.

 Echipa nu este utilizata tot timpul.
 Nu este un model flexibil.



 Testarea trebuie sa
inceapa cat de 
repede in ciclul de 
viata al produsului
informatic.

 Activitatile de 
testare nu sunt doar
de executie si se 
desfasoara in paralel
cu activitatile de 
dezvoltare.
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 Testarea incepe devreme.
 Dezvoltarea si testarea sunt activitati care 

se desfasoara in paralel.
 Testarea descopera defecte in 

documentele de baza.

 Rigid si inflexibil
 Schimbarile din timpul ciclului de 

dezvoltare duc la modificari in 
documente si specificatii folosite.

 Produsul software se dezvolta in timpul
fazei de implementare, nu exista un 
prototip.
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 Incepe cu putine specificatii descrise in 
detaliu si adauga in timp informatii si
functionalitati.

 Costurile mici de descoperire a defectelor.
 Feedback timpuriu din partea clientilor.
 Testarea nu este presata de timp, la finalul

procesului.
 Produsul software este dezvoltat devreme in 

ciclul de viata.

 Nu este aplicabil pentru proiecte mici.
 Succesul produsului depinde de analiza

riscurilor. 
 Poate fi un model costisitor.



 Eroare: o actiune umana care produce 
un rezultat incorect.

 Defect: o greseala in componente sau in 
sistem care face ca acestea sa esueze
in functionalitate. Un defect cauzeaza
un esec.

 Esec: deviere a componentei sau a 
sistemului de la rezultatul sau serviciul
asteptat.

 Eroare Defect         Esec



 Scopul unui tester software este sa gaseasca
devreme defecte si sa se asigura ca vor fi rezolvate.
› Pentru a asigura calitatea unui produs software, un tester 

face activitati de validare si de verificare.
 Scopul unui inginer de asigurare a calitatii este sa

creeze si sa impuna standarde si metode care sa
imbunatateasca procesul de dezvoltare si care sa
previna aparitia defectelor.

 Testarea este una din cele mai importante si cea mai
des folosita activitate de asigurare a calitatii.

 Definitie: testarea este procesul de folosire a unui
produs software pentru a verifica faptul ca respecta
cerinte specifice si pentru a detecta erori.



 De ce apar defecte in produsele informatice?
› Produsele informatice sunt facut de persoane

 Insuficient informate
 Cu pregatire insuficienta
 Care fac greseli

› Supuse presiunii de a livra la timp
 Nu exista timp de a verifica presupunerile facute
 Sistemele pot fi incomplete

 Cat costa defectele in produsele informatice?
› Foarte mult, in cazul produselor informatice pentru

companii aeriene, medicale etc.
› Foarte putin, in cazul defectelor fara impact vizibil.



 1. Testarea arata prezenta defectelor.
› … dar nu poate arata absenta lor.

 2. Testarea exhaustiva este imposibila.
› … folosim prioritati si riscuri pentru testare.

 3. Testarea este timpurie.
 4. Clustering de defecte

› Un numar mic de module contine cele mai multe defecte
descoperite in testare.

 5. Paradoxul pesticidelor
› Repetarea acelorasi teste nu va mai descoperi nimic nou dupa

o anumita perioada de timp.
 6. Testarea depinde de context.
 7. Esecul prin absenta erorilor

› Gasirea si repararea defectelor nu ajuta daca sistemul este
instabil sau daca nu indeplineste cerintele clientilor.



 Dezvoltatorii isi testeaza propriul cod.
 Pentru o obiectivitate mai mare si un alt fel de a 

aborda produsul software, testarea se face de catre
persoane neimplicate in procesul de dezvoltare.

 TESTER independent
 Comunicarea descoperirilor se face pe un ton 

neutru, concentrat pe continutul informatiilor.
› Critica constructiva
› Nu dati vina pe colegi!

 Estimati corect riscul defectelor.
 Nu fiti pesimisti, se pot face si aprecieri pozitive!
 Asigurati-va ca dezvoltatorul a inteles ceea ce

incercati sa comunicati.



 In cazul testerului independent, exista mai
multe niveluri de independenta.

 Atunci cand cazurile de testat sunt:
› Create de persoanele care creeaza produsul

informatic (programatori);
› Create de alte persoane;
› Create de persoane din alte departamente;
› Create de persoane din alta organizatie/companie;
› Neselectate de o persoana.

 Independenta in testare este importanta
deoarece este mai eficienta. Reduce numarul
de presupuneri incorecte, aduce perspective 
noi si elimina factorul “emotional”.



 Responsabilitatile testerului:
› Sa urmeze planul de test, scripturi etc.
› Sa raporteze defecte in mod obiectiv;
› Sa verifice corectitudinea testelor inainte de a raporta un defect;
› Sa evalueze riscul in mod obiectiv;
› Sa prioritizeze ceea ce raporteaza;
› Sa comunice adevarul.

 Drepturile testerului:
› Sa fie informat corect asupra schimbarilor;
› Sa fie informati de catre programatori asupra diferitelor zone din produsul

informatic;
› Sa primeasca un cod testat la un nivel stabilit;
› Sa fie privit ca un profesionist;
› Sa gaseasca defecte;
› Sa le fie respectate defectele raportate (chiar si cele care nu se 

reproduc usor);
› Sa anticipeze nivelurile de defecte;
› Sa imbunatateasca procesul de testare.



 Calitatea inseamna valoare pentru o anumita
persoana.

 Modele ale ciclului de dezvoltare a produselor
software: big-bang, code-and-fix, waterfall, V, 
spirala…

 Testarea este necesara deorece oamenii implicati in 
proiect fac greseli.

 Independenta si relatiile in cadrul echipei sunt
importante.

 Principiile testarii:
› Nu putem testa totul.
› Paradoxul pesticidelor.
› Aceleasi zone din produs ascund cele mai multe erori.


