


 Testare manuala: situatia in care o persoana initiaza
fiecare test, interactioneaza cu el si interpreteaza, 
analizeaza si raporteaza rezultatele. 

 Testare automata: exista un mecanism pentru executia
fara tester a cazurilor de test.

 Se considera ca exista campanii de teste automatizate
atunci cand testele indeplinesc urmatoarele conditii:
› Doua sau mai multe cazuri de test sunt executate .
› Nu exista interventie umana dupa lansarea testelor.
› Parametrii mediului de test sunt inregistrati sau setati automat.
› Executa cazurile de test create anterior.
› Captureaza rezultatele relevante.
› Compara rezultatele reale cu cele asteptate si semnalizeaza

diferentele.
› Analizeaza si raporteaza daca fiecare executie a trecut sau a 

picat.



 Testele de regresie se executa pentru a ne asigura
ca problemele descoperite anterior NU au fost
portate pe versiunea actuala a produsului informatic.
› Nu putem testa COMPLET un program, prin urmare

niciodata nu putem stii cu siguranta ca functioneaza
“corect”.

› STIM insa ca nu am gasit incidente cu testele anterioare.
 O serie de teste de regresie are destul de putine

teste.
 Fiecare test trebuie creat manual si cu atentie, 

pentru ca trebuie maximizata valoarea acestuia
(valoare pe care o aduce un test automat trebuie sa
fie mai mare decat valoarea aceluias test manual).



 Decizia de automatizare a unor teste este o decizie
financiara.
› Este profitabil sa automatizam un test daca acesta se 

ruleaza de atat de multe ori incat sa justifice costul de 
mentenanta (costul de creare a testului automat < costul
testului manual).

› Multe teste nu necesita automatizare: ofera informatii
care nu trebuie colectate in mod repetat.

› Putine teste merita a fi executate pe fiecare versiune.
 Costuri:

› Mentenanta testelor nu este gratis, dar este obligatorie
pentru testele de regresie.

› Inconsistenta intre test si noul program
› Testul este invechit si trebuie schimbat



 Stabilitate: testul este stabil si nu se poate schimba in 
timp. Testul a fost executat si manual, anterior.

 Repetabilitate: se automatizeaza acele teste care se 
executa repetat.

 Riscul: testele cu risc mare sunt acele teste care se 
executa in mod obisnuit dupa o noua versiune a 
produsului. Pe termen lung, vor fi foarte utile.

 Usurinta in automatizare
 Dificultate in executia manuala: se automatizeaza

testele dificil de executat manual.
 Consumatoare de timp: cazurile de test repetitive sau

care dureaza mult in executie ar trebui automatizate.
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 Productivitate crescuta
 Reutilizarea cazurilor de test
 Consistenta in testare
 Reducerea costului de mentenanta
 Cresterea eficientei testarii

 In cazul folosirii unor programe software, 
asteptari nerealiste.

 Costuri mari de mentenanta a scripturilor.
 Pregatirea inginerilor care automatizeaza.
 Achizitia de tool-uri costisitoare…



 Cerinte initiale ce trebuie indeplinite pentru
a automatiza teste:
› Sistemul este stabil, iar functionalitatile sunt bine

definite.
› Testele ce vor fi automatizate sunt clare si sunt

alese reprezentativ.
› Instrumentele si infrastructura de test sunt

disponibile.
› Inginerii care vor automatiza teste au experienta

in domeniu.
› Bugetul a fost alocat pentru a achizitiona

utilitare software.



 Simplu
› Testul trebuie sa aiba un singur obiectiv. Sa nu aiba mai mult de 10-15 pasi functionali.

 Modular
› Fiecare test trebuie sa aiba o parte de setup, o parte de pasi functionali si o parte de curatare a 

sistemului. Fiecare pas trebuie sa fie clar si precis.
 Robust si fiabil

› Rezultatul executiei automate trebuie sa fie clar. Cazurile de test trebuie sa aiba mecanisme de 
revenire, in cazul in care sistemul esueaza.

 Reutilizabil
› Pasii testelor trebuie reutilizati. Nu se folosesc valori in codul testelor automate (fara variabile

“hard-coded”). Pasii sunt independenti de mediu.
 Usor de mentinut

› Trebuie identificate acele cazuri de teste ce se modifica atunci cand produsul de testat se 
modifica. Se poate folosi versionarea cazurilor de test.

 Documentat
› Fiecare caz de test are un identificator unic. Scopul testului este precizat clar. Se noteaza: autorul

testului, data ultimei modificari, datele de intrare, rezultatele rularii, rezultatele asteptate…
 Independent

› Testele sunt independente unele de celelalte. 
 Coruperea datelor asociate unui test nu afecteaza alte teste.
 Esecul unui test nu afecteaza rezultatele altor teste.
 Starea finala la sfarsitul unei executii nu afecteaza urmatoarele teste



 Setup
› Include pasii de verificare a componentelor hardware implicate, retelei, 

configuratiei software si a faptului ca aplicatia ruleaza.
 Date de input

› Datele de intrare trebuie alese astfel incat produsul testat sa le inteleaga si sa
raspunda la ele.

 Captura raspunsului
› Raspunsul produsului la executia testului este capturat si salvat. Din iesirile executiei, 

trebuie alese acele informatii care se refera la obiectivul testului.
 Verdictul (starea executiei testului)

› Rezultatul real este comparat cu rezultatul asteptat. Apoi se hotaraste verdictul
(trecut sau picat). Deciziile care duc la stabilirea verdictului trebuie luate cu 
atentie.

 Logarea verdictului
› Rezultatele executiei sunt scrise intr-un fisier de log.

 Curatare
› Se restaureaza sistemul testat la starea originala. Urmatorul test poate fi executat.





 Abordarea automatizarii:
› GUI
› La nivel de API
› Prin CLI
› Alte interfete

 In cazul unor functionalitati asemanatoare care folosesc date 
de input diferite, solutia este:
› Mutarea datelor din scripturile automate intr-un mijloc de stocare extern 

(baza de date, spreadsheet)
› Se scriu functii de accesare a datelor, specifice pentru fiecare executie.
› Aceasta este abordarea data-driven.

 In cazul in care actiunile asupra datelor din script sunt si ele
separate de scriptul propriu-zis:
› Abordarea se numeste keyword (action word)-driven.
› Expertii creaza un meta-limbaj de nivel inalt pentru aceasta abordare.
› Limbajul este descriptiv si nu executabil.
› Inginerul care automatizeaza traduce apoi aceste actiuni in cod de 

automatizare.



 Cele doua aspecte ale automatizarii testelor care necesita
atentie:

 Capturarea rezultatelor
› Rularea aplicatiei presupune o multitudine de rezultate posibile. 

Rezultatul efectiv al executiei testului presupune mai mult decat
vizualizarea pe ecran a rezultatului. Trebuie luate in consideratie si alte
aspecte care au fost influentate: variabile de mediu, memorie, continutul
diverselor fisiere, starea programului, mesaje, etc.

 Interpretarea rezultatelor
› Identificam acele aspecte care reprezinta rezultatele. Testele automate 

trebuie sa execute actiunile pe care le facea inginerul de testare. 
Trebuie gasite acele aspecte care pot indica o eroare si verificate
periodic.

 Este important de stabilit ce sa faca testul in cazul unui esec: sa
continue executia si sa salveze logul, sa opreasca executia, se 
poate trece peste un anumit tip de eroare? 

 Esecurile aparute in executia testelor automate pot corupe
rezultatele viitoare.



 Este cea mai intalnita abordare a 
automatizarii testelor, dar nu este singura.

 Are numeroase limitari.
› Daca interfata grafica se modifica, testele

automate trebuie modificate corespunzator.
› Procesul de codare si mentenanta este dificil. 
› Testele repeta aceiasi pasi, in loc de a folosi

rutine comune.
 Dupa o perioada mai lunga de rulare a 

testelor, nu se mai gasesc defecte noi cu 
ajutorul testelor automate. Deci, ele trebuie
innoite/imbunatatite.



 Teste bazate pe cod
› Se folosesc instrumente cum sunt JUnit sau Nunit, 

care se folosesc pentru a stabili ca o portiune de 
cod face ceea ce ar trebui.

› Ex.: Junit – tool open source folosit pentru
automatizarea testelor unitare ale aplicatiilor Java.

› Limbaje folosite in scrierea testelor automate: Python, 
JavaScript, Perl…

 Teste bazate pe interfata grafica
› Instrumente de tipul inregistrare-rulare (“record-

play”).
› Testarea site-urilor web
› Ex.: HP QuickTest Professional, IBM Rational Functional 

Tester, Selenium, TestComplete, etc.



 Testarea exploratorie este un stil de testare ce pune
accent pe libertatea personala a inginerului de a 
optimiza munca sa.

 O abordare practica de testare in care inginerii fac o 
planificare minima si o executie maxima (ISTQB). 
Planificarea inseamna: o structura de test, 
acoperirea testarii pe o perioada scurta (1-2 ore), 
obiective.

 Crearea de teste si executia lor se desfasoara in 
paralel, fara o documentare formala a conditiilor de 
test.

 Este utila in proiectele cu putine informatii scrise
despre functionalitati. Se mai foloseste si in proiecte
bine documentate, pentru a completa alte abordari
mai formale.



 Ghicirea erorilor (error guessing): o tehnica ce
completeaza tehnici mai formale.

 Foloseste o abordare bazata pe experienta
inginerului, datele defectelor existente, 
expertiza in domeniu etc.

 Crearea rapida si pe loc a unor teste care 
ataca potentiale erori.

 E nevoie de experienta anterioara a inginerului
care testeaza.

 Nu exista reguli in aceasta tehnica, se 
incurajeaza gasirea de situatii posibile in care 
produsul software nu s-ar comporta bine.



 Avantajele automatizarii:
› Productivitatea, acoperirea testarii, reutilizarea

testelor, cosuri de mentenanta mai mici, 
eficienta crescuta a testarii.

 Pasii crearii unui test automatizat:
› Setup, date de input, captura raspunsului, 

verdict, logare, curatare.
 Abordarea data-driven si keyword-driven in 

automatizarea testelor.
 Testarea exploratorie e o abordare a 

testarii, bazata pe executia informala a 
cazurilor de test intr-o perioada scurta.


