


 Definitia cazului de testare
 Diagrama starilor unui test
 Diagrama starilor rezultatelor unui test
 Care e formatul unui caz de testare?
 Care e formatul unui defect raportat?
 Concluzii



 Standardul IEEE 610 – 1990: “Un set de intrari ale testului, conditii de 
executie si rezultate asteptate, dezvoltat pentru un obiectiv anume, 
cum ar fi sa exercite o anume cale a unui program sau sa verifice 
corespondenta cu o cerinta specifica.”

 Standardul IEEE 829-1983: “Intrari specificate de documentatie, 
rezultate asteptate si un set de conditii de executie pentru un item 
al testului.”

 Ron Patton (2001): “Cazurile de testare sunt intrarile specifice pe 
care le veti incerca si procedurile ce vor urma cand testati produsul 
software.”

 De fapt, un test este o intrebare pe care o punem aplicatiei. Scopul 
ei este de a aduna informatii. 



 Nu vrem sa descoperim doar defecte prin rularea 
unui test.
› Informatii legate de calitate.
› Ajuta la luarea deciziilor de livrare a produsului.
› Estimarea si controlul costurilor suportului pentru 

produs.
› Conformitatea produsului cu specificatiile tehnice.
› Minimizeaza riscul proceselor juridice legate de 

siguranta.



 Stilurile dominante de testare black box sunt:
› Testare functionala
› Testare de domeniu
› Testare bazata pe specificatii
› Testare de stress
› Testare de regresie
› Testare de load
› Testare de performanta
› Etc.



 Revizuirea datelor de baza ale testului (cum ar fi 
cerintele, arhitectura, design, interfete, specificatii 
tehnice)

 Identificarea conditiilor de test sau cerintelor de 
testare, si a datelor cerute de testare, bazate pe 
analiza specificatiilor.

 Proiectarea testelor:
› Alegeti tehnicile de testare
› Identificati scenarii de testare, pre-conditii, rezultatele 

asteptate, post-conditii
› Identificati teste posibile

 Proiectarea mediului de testare, crearea lui si 
identificarea uneltelor si a infrastructurii necesare.



 Figura arata modelul 
ciclului de viata al unui 
caz de testare, sub forma 
unei diagrame de stare. 

 Starile diagramei sunt: 
creare, draft, revizuit, 
sters, livrat, update si 
invechit.

 Anumite actiuni sunt 
facute de  responsabilul 
starii si cazul de testare se 
muta in starea 
urmatoare, dupa ce 
actiunile sunt incheiate. 



 Figura arata 
diagrama de stari a 
unui rezultat al 
cazului de testare, 
incepand de la stare 
de “neexecutat” la 
urmatoarele stari: 
pass, fail, blocat, 
invalid.

Netestat Picat

Trecut

Blocat

Invalid



 Implementarea testelor:
› Dezvoltati si prioritizati cazurile de testare, creati date de test, harness si scripturi de 

automatizare. Datele de testare ar trebui specificate daca este necesar.
› Creati suite de teste pornind de la cazurile de testare..
› Cazurile de testare vor acoperi toate caile posibile ale fluxului graficului de 

executie.
› Prioritatile cazurilor de testare trebuie desemnate.
› Alegeti si tehnica de testare.
› Matricea de urmarire (traceability matrix) trebuie mentinuta (caz de utilizare x caz 

de testare). Fiecare rand reprezinta un caz de testare si coloanele reprezinta 
scenarii, conditii, valori ale datelor, rezultate asteptate si reale. 

 Executia testelor:
› Executati (manual sau automat) cazurile de testare.
› Pornind de la testele create, determinati daca a trecut sau a picat.
› Notati rezultatul executiei testelor.
› Raportati defecte si incercati sa descoperiti cauzele lor (datele testului, procedura 

de testare sau defect de functionalitate).
› Extindeti activitatile de testare cat este necesar, pentru scopul testarii.



 De ce sa prioritizan?
› Nu este posibila testarea exhaustiva, trebuie sa obtinem rezultatele cele mai bune 

in timpul alocat.
› Testarea trebuie sa fie bazata pe risc, asigurandu-ne ca erorile care ar putea trece 

spre client vor avea cel mai mic impact posibil si cea mai mica frecventa de 
intamplare. De aici, nevoia de prioritizare.

 Ce trebuie urmarit?
› Severitatea posibilelor defecte
› Probabilitatea posibilelor defecte
› Vizibilitatea defectelor posibile
› Importanta cerintelor de la client
› Importanta tehnica sau de business a unei caracteristici a sistemului
› Frecventa schimbarilor aplicate unui modul
› Complexitatea scenariilor



 Cazurile de utilizare si de 
testare provin din origini 
diferite si servesc scopuri 
diferite. Se poate folosi un 
proces in patru pasi pentru 
a trece de la cazurile de 
utilizare la teste:

 Identificarea scenariilor 
cazurilor de utilizare.

 Pentru fiecare scenariu, 
identificati unul sau mai 
multe cazuri de testare.

 Pentru fiecare caz de 
testare, identificati conditiile 
care il vor face sa fie 
executabil.

 Completarea cazului de 
testare prin adaugarea de 
date cu valori.



 Cazurile de testare trebuie sa mentioneze:
› Titlul (functionalitatea ce va fi testata)
› Versiunea (cazul de testare se modifica in timp, o data cu 

aplicatia)
 Cazurile de testare se scriu sub forma de tabel, si contin urmatoarele 

coloane:
› ID
› Pasii testului
› Rezultatele asteptate
› Rezultatele reale 
› ID-ul defectelor
› Versiunea pe care s-a executat testul
› Rezultatul testului (pass, fail, etc.)

 Unele teste precizeaza si conditiile necesare inainte de a se rula un 
test.



 Cele mai frecvente greseli ale cazurilor de testare:
› 1. Cazurile de testare sunt prea lungi
› 2. Setup incomplet, incorect sau neclar
› 3. Omiterea unui pas
› 4. Numirea unor campuri care s-au schimbat sau nu 

mai exista
› 5. Neclaritatea daca testul a trecut sau a picat



 Incident, defect = orice eveniment important, neplanuit care se produce in 
timpul testarii, si care necesita investigatii si/sau corectie.
› Sistemul nu functioneaza cum ne asteptam
› Rezultatele reale difera de cele asteptate
› Implementari necesare lipsesc

 Formatul recomandat pentru raportarea defectelor
› ID-ul defectului
› Numele modului/componentei
› Versiunea de build
› Raportat de …
› Trimis catre…
› Tipul de eroare
› Severitate
› Prioritate
› Sumar si descriere detaliata
› Cat de des se reproduce
› Atasamente.



 Statusurile defectelor
› Nou (New/Issued) – tocmai a fost raportat
› Deschis (Assigned, Opened) – programatorul lucreaza la rezolvarea 

lui
› Rezolvat (Fixed, Resolved) – programatorul considera ca e rezolvat
› Nerezolvat (Not solved, Re-opened) – testerul l-a retestat, dar 

defectul nu este rezolvat
› Deferred – programatorul sau PM a decis sa amane rezolvarea 
› Nu e bug (not a bug, as designed) – programatorul sau testerul 

considera ca nu este un defect
› Nereproductibil (not reproducible) – programatorul nu poate 

reproduce defectul in mediul sau de lucru, urmarind pasii indicati in 
descriere

› Inchis (closed) – defectul este rezolvat, verificat si nu se reproduce
 Alte statusuri:

› Duplicat 
› Informatii suplimentare (need info)



Nou Deschis Rezolvat Inchis

Ne-rezolvat

Nu e bug



 Descrieti problema in detaliu. In ce consta defectul? Nu va 
bazati pe titlu pentru asta…

 Treceti prin pasii folositi pentru a recrea defectul.
› Porniti de la un punct cunoscut, iar apoi descrieti fiecare 

pas pana la obtinerea defectului.
› Numerotati pasii. Unul cate unul 
› Daca se intampla ceva “interesant” pe parcursul pasilor, 

descrieti.
› Descrieti comportamentul gresit si, daca e nevoie, 

explicati cum ar fi trebuit sa se comporte (explicati clar de 
ce este defect).

› Enumerati variabilele mediului (configuratie, etc.) care nu 
sunt descrise nicaieri in raportul defectului.

 Daca va asteptati ca persoana care citeste sa intampine 
dificultati in reproducerea defectului, fiti foarte clari asupra 
pasilor de reproducere.



 Verificati daca asteptarile in urma testului sunt indeplinite.

 Verificati si inchideti rapoartele despre defecte, care au ramas 
active.

 Arhivarea/pastrarea mediului de testare si a echipamentelor.

 Predarea mediului de testare catre client.

 Analizati problemele procesului de testare, care au fost identificate.

 Implementati pe viitor imbunatatiri bazate pe analizele acestea sau 
feedback de la clienti.



 Nu exista o formula simpla sau reteta pentru a 
genera un caz de testare bun. 

 Unele teste sunt bune pentru scopul pe care il 
aveti, pentru a afla tipul de informatie pe care il 
doriti.

 Multi testeri folosesc numai anumite tipuri de 
tehnici de testare. In principal, teste bazate pe 
scenariu, caz de utilizare sau teste de domeniu. Pe 
masura ce isi imbunatatesc tehnicile, testele lor 
ajung sa fie foarte bune.

 Scrieti rapoarte simple pentru defecte (un defect –
un raport).

 Pastrati doar pasii care sunt relevanti pentru 
reproducerea defectelor.


