


 Definitii
 Planificare si control
 Planul de test
 Testare statica – review
 Walkthrough, revizie tehnica, inspectie
 Concluzii



 Eroare: o acţiune umană care produce un 
rezultat greşit.

 Eşec: incapacitatea unui sistem de a se 
comporta conform cu cerinţele specificate.

 Defecte: acele greşeli din program care fac să 
funcţioneze într-o manieră neintenţionată sau 
neanticipată.

 Caz de test: o pereche simplă de (intrări, 
rezultate aşteptate).

 Test: execuția programului pentru un set de date
de intrare convenabil ales, pentru a verifica
dacă rezultatul obținut este cel estimat.



 Planificare si control
 Analiza si design
 Implementare si executie
 Evaluarea criteriilor de iesire si raportare
 Testarea se incheie – activitati de inchidere.

 Aceste activitati sunt logic secventiale, dar
se pot suprapune in realitate, pot fi 
concurente sau repetitive. 



 In timpul planificarii, trebuie sa ne asiguram ca
intelegem scopul si obiectivele clientilor si ale 
proiectului, precum si riscul pe care il adresam prin
testare.

 Planificarea testarii are mai multe activitati
importante:
› Aflarea scopului testarii
› Stabilirea abordarii testarii (tehnici, acoperire, 

echipamente de testare etc. )
› Stabilirea resurselor de testare
› Estimarea task-urilor de analiza si design a cazurilor de test
› Stabilirea criteriilor de inchidere a activitatii de test

 Aceste activitati duc la crearea documentului numit
plan de testare.



 Plan de testare: un document ce descrie scopul , 
abordarea, resursele şi programul pentru 
activităţile de testare ce se vor desfăşura.

 Un plan de testare poate include una sau mai 
multe dintre următoarele:
› Verificarea designului – va fi realizată în timpul dezvoltării 

produsului sau al stadiului de aprobare, de obicei de către un 
număr restrâns de persoane.

› Teste de producţie – vor fi realizate în timpul pregătirii sau 
asamblării produsului pentru scopurile de verificare a 
performanţei şi a controlului de calitate.

› Acceptanţa – va fi făcută la momentul primirii sau instalării 
produsului.

› Teste de întreţinere (support) – vor fi făcute pe toată perioada 
de viaţă a produsului, atunci când este nevoie.

› Teste de regresie – vor fi realizate pe un produs existent şi 
operaţional, pentru a verifica dacă funcţionalitatea existentă nu 
a fost stricată atunci când alte aspecte ale mediului se schimbă.



 Formatele documentelor de planificare a testării pot fi la fel de variate ca 
produsele şi organizaţiile în care se aplică. Exista trei elemente care ar trebui 
descrise într-un plan de testare:
› acoperirea testelor
› metodele de testare
› responsabilităţile de testare. 

 Acoperirea testelor descrie cerinţele care trebuie verificate şi în ce stadii ale 
ciclului de producţie. Aceasta derivă din specificaţiile de design şi alte 
cerinţe, cum ar fi standarde de siguranţă. Fiecare cerinţă va avea una sau 
mai multe metode de verificare corespunzătoare.

 Metodele de testare arată cum se va executa acoperirea testelor. 
Deasemenea, acestea specifică echipamentul de testare care va fi folosit în 
performanţele testelor, precum şi criteriile de trecere a unui test.

 Responsabilităţile de testare stabilesc echipele/resursele ce vor realiza 
metodele de testare şi la ce nivel din viaţa produselor. Astfel organizaţiile pot 
să plănuiască, să achiziţioneze şi să dezvolte echipamente de testare şi alte 
resurse necesare pentru a implementa metodele de testare de care sunt 
responsabile. Responsabilităţile de testare includ datele ce ar trebui adunate 
şi modalităţile de păstrare şi raportare.



 NU este: o specificatie pentru design de cazuri de test, o 
suita de cazuri de test sau un set de proceduri de test.

 Este:
› Un ghid pentru a intelege produsul software de testat.
› Un mijloc de a gasi potentiale probleme si solutii pentru ele.
› Un mod de a comunica cu alti membri ai echipei si de a 

introduce inputul lor in document.
› Un mod de a administra schimbarile de pe parcursul ciclului de 

viata. Un plan de test este o referinta pentru desfasurarea
proiectului, de la care se porneste si care poate suferi schimbari.

 Un produs software poate avea mai multe planuri de test 
(de exemplu, pentru testarea sistemului, pentru testarea
de integrare, pentru functionalitati mari, etc.)



 Identificatorul planului de testare
 Introducere
 Aspectele ce vor fi testate
 Aspectele ce nu vor fi testate 
 Abordarea
 Criteriul de trecere a testelor
 Rezultatele testelor
 Responsabilităţi
 Nevoi tehnice
 Nevoi de personal şi training
 Estimari de timp
 Riscuri
 Aprobări 



 Identificatorul planului de testare
 Introducere

› Rezumă caracteristicile produsului ce urmează sa fie testate. Conţine următoarele 
informaţii:
 Numele proiectului ce va fi testat
 Istoria review-urilor
 Definiţii si terminologie
 Numele celor care aproba documentul
 Referinţe
 Sumarul planului de testare

 Acoperirea testării
 Aspecte ce vor fi testate

› Identifică toate caracteristicile produsului şi combinaţii de caracteristici ce vor fi 
testate. Identifică specificaţiile de design, asociate cu fiecare caracteristică şi 
fiecare combinaţie de feature.

 Aspecte ce nu vor fi testate
› Identifică toate caracteristicile şi combinaţiile care nu vor fi testate, precum şi 

motivele pentru aceasta.
 Abordarea

› Specifică abordarea care va asigura testarea adecvată a unui grup de 
implementări. Abordarea trebuie descrisă cu suficiente detalii pentru a permite 
identificarea activităţilor majore de testare şi estimarea timpului necesar pentru 
fiecare dintre ele. Identifică constrângerile semnificative asupra testării, cum ar fi 
disponibilitatea unui test, a resurselor şi a termenelor limită, precum şi strategia de 
automatizare.



 Criteriul de trecere
› Specifică acel criteriu care va fi folosit pentru a determina dacă fiecare 

test a trecut sau a picat.
 Criteriul de suspendare

› Specifică acele criterii folosite pentru a suspenda o parte sau toată 
activitatea de testare a unui item, asociat cu planul de testare. 
Precizează ce activităţi de testare trebuie repetate, atunci când se reia 
procesul de testare.

 Activităţile de testare
› Identifică un set de activităţi necesare pentru a pregăti si executa 

testarea. Identifică toate interdependenţele între activităţi şi orice 
cunoştinţe speciale necesare.

 Rezultatele testării
 Identifică documentele ce vor fi livrate. Următoarele documente ar trebui incluse:

› planul de testare
› specificaţiile de design ale testului
› specificaţiile cazului de testare
› specificaţiile procedurii de testare
› rapoartele de transmitere a testului
› logurile de testare
› rapoartele incidentelor de testare
› rapoartele sumarelor testelor

 Nevoile de training
 Nevoi tehnice



 Estimari de timp
› Includ datele importante identificate în programul proiectului 

software, precum şi toate evenimentele de transmitere către 
client.

› Definesc orice alt termen limită necesar. Estimează timpul 
necesar pentru a executa fiecare activitate de testare. 
Specifică programul pentru fiecare activitate şi termen limită. 
Pentru fiecare resursa de testare (de exemplu, locaţie, 
instrumente şi personal), trebuie specificată perioada de 
folosinţă.

 Riscuri
› Identifică presupunerile cu risc mare ale planului de testare. 

Specifică planuri de abordare pentru fiecare risc (de 
exemplu, livrarea întârziată a unei caracteristici testate poate 
necesita program prelungit al personalului).

 Aprobări
› Specifică numele şi titlurile persoanelor care trebuie să 

aprobe acest plan de testare. 



 Testarea statica nu presupune executia produsului
software care va fi testat.

 Este o metoda la fel de importanta ca testarea dinamica
pentru a descoperi defecte.

 Cu cat un defect este gasit mai devreme in ciclul de viata
al produsului, cu atat costul de fixare a acestuia este mai
mic.

 De aici nevoie de tehnici statice de gasire a defectelor.
 Testarea statica include revizuirea documentelor si analiza

statica. Tipurile de defecte gasite prin testare statica sunt:
› Devieri de la standarde
› Cerinte lipsa
› Defecte de design
› Cod care nu poate fi mentinut
› Specificatii inconsistente



 Revizuirea documentelor poate varia de la foarte formala la informala.
 Fazele unui review formal sunt:

› Planificare
 Moderatorul pregateste programarea unei sedinte de review (data, locul, participanti

etc.)
› Kick-off

 O sedinta de incepere a procesului, in care toti participantii se pun de acord cu 
scopul review-ului. Se dau rolurile diferitilor participanti.

› Pregatire
 Participantii lucreaza INDEPENDENT pe documentul de revizuit.

› Review 
 O sedinta in care toti participantii se reintrunesc pentru a comunica ceea ce au 

descoperit. Defectele sunt de trei tipuri: critice, majore, minore.
› Refacere

 Pe baza feedback-ului din sedinta anterioara, autorul documentului il reface.
› Follow-up

 Moderatorul se asigura ca activitatile necesare pentru refacea documentului au fost
efectuate.



 Moderatorul
› Conduce procesul de review, organizeaza sedintele si se ocupa

de follow-up.
 Autorul

› Autorul documentului va lamuri aspecte neclare si va ingloba
feedback-ul in document.

 Scribul
› In timpul sedintei de review, va nota toate defectele mentionate

si orice sugestie de imbunatatire.
 Revizorii

› Scopul lor este de a gasi posibile defecte si de a imbunatati
documentul. Ei ar trebui sa reflecte diferite perspective asupra
produsului.

 Managerul
› Aloca timp pentru review, decide daca activitatile de review s-

au indeplinit si si-au atins scopul.



 Walkthrough
 Review tehnic
 Inspectie

 Walkthrough
› Se caracterizeaza prin faptul ca autorul este cel care 

ghideaza revizorii prin documentul intocmit de el. 
Continutul este explicat pas cu pas.

› Se aplica atunci cand participantii fac parte din mai
multe echipe si nu au toti cunostintele tehnice necesare
intelegerii.

› De obicei se foloseste pentru specificatiile cerintelor si
documente de arhitectura, si poate avea un numar mare 
de participanti.



 Review tehnic
› Se concentreaza pe intelegerea tehnica a 

continutului documentului.
› Este mai putin formal decat inspectia. Defectele sunt

gasite de catre experti, cum ar fi arhitecti, designeri
tehnici, utilizatori cheie. Deseori se realizeaza fara
participarea directa a managementului.

 Inspectia
› Este cea mai formala metoda de review. 
› Documentul este studiat de revizori inainte de 

sedinta, defectele sunt documentate si discutate
doar in sedinta de inspectie.

› Este condusa de catre un moderator pregatit, care 
NU este si autorul documentului.



 Planificarea este influenţată de practicile interne 
ale organizaţiei, scopul testării, obiective, riscuri, 
constrângeri, disponibilitatea resurselor…

 Cu cât planificarea este mai avansată, cu atât 
procesul de planificare aduce mai multe 
informaţii şi detalii.

 Planificarea este o activitate continuă şi se 
realizează de-a lungul vieţii produsului, pentru a 
recunoaşte riscurile la timp.

 In multe feluri, planul serveşte ca un rezumat al 
activităţilor de testare ce vor fi executate. Arată 
cum testele vor fi organizate şi defineşte toate 
nevoile testării, ce trebuie îndeplinite pentru a 
duce la bun sfârşit un test.

 Testarea statica este utila in detectarea timpurie a 
defectelor, inainte de executia produsului.

 Review-urile sunt utile in a mentine codul, 
documentele de design conform standardelor.


