


 Definiţie: modele analitice care asigură
evaluarea unor caracteristici de calitate
alese, bazându-se pe date din 
măsurători ale proiectelor software.

 Oferă, în timp, o predicţie corectă a 
calităţii software a unui produs.

 Pot identifica zone cu probleme, astfel
încât se pot lua măsuri de prevenire a 
întârzierilor de timp.



 Un model general: o singură estimare
pentru întreaga calitate a produsului.
› Sunt estimări destul de inexacte.

 Un model segmentat: diferite estimări de 
calitate pentru diferite segmente
industriale.

 Un model dinamic: tendinţa calităţii sau
distribuţia, în timp sau în funcţie de 
stadiile de dezvoltare.



 In dezvoltarea produselor software, urmărim trei atribute:
› Calitate ridicată
› Respectarea termenelor limită
› Respectarea bugetului

 CMM: un model de referinţă pentru practicile mature într-
o disciplină specifică, folosit pentru evaluarea şi
îmbunătăţirea capacităţii unui grup de a lucra în acea
disciplină.

 Evaluând abilităţilor producătorului de aplicaţii software, 
clientul câştigă încredere în organizaţia respectivă.

 Nivelul de maturitate a unui proces de dezvoltare arată în 
ce măsură organizaţia poate produce software cu costuri
mici, de calitate ridicată.

 Astfel s-a creat CMM framework.



 Capability Maturity Model Integration
 In afara de CMM dezvoltat pentru software, 

s-a dezvoltat CMM şi pentru alte zone.
 Servicii (management, livrare)
 Dezvoltare (dezvoltarea produselor şi serviciilor)
 Achiziţii (de produse şi servicii)

 CMMI este un model de procese, al cărui
scop este să ajute o organizaţie să-şi
îmbunătăţească performanţele. CMMI 
poate fi folosit pentru a ghida
îmbunătăţirea proceselor pentru proiecte, 
divizii sau întreaga organizaţie.



 Cinci nivele de 
maturitate:
› Nivelul 1 este cel

iniţial.
› Nivelul 5 este cel mai

înalt nivel de calitate.
 Pe măsură ce o 

organizaţie trece de la 
un nivel la următorul, se 
îmbunătăţesc abilităţile
de proces şi se 
realizează produse
software mai calitative, 
la costuri mici.

 Un nivel de maturitate e 
atins atunci când sunt
îndeplinite toate
condiţiile.



 1. Iniţial: nu are un model de proces, nu are un plan, sau
dacă există, nu este urmărit. Mediul este instabil, haotic.

 2. Repetabil: există conceptul de proces, pentru a asigura
repetarea succesului şi pentru alte proiecte. Toate
procesele sunt controlate efectiv de un sistem de project 
management.

 3. Definit: procesele sunt documentate, revizuite, 
standardizate şi integrate. Dezvoltarea se face după un 
plan. Costurile sunt urmărite îndeaproape.

 4. Condus: se adună metrici privind procesul şi produsele. 
Dacă se depăşesc limitele, se fac acţiuni de corecţie.

 5. Optimizant: organizaţiile ţintesc spre a îmbunătăţi
procesele în mod constant. 

 Evaluarea nivelului de maturitate se poate face:
› Intern
› Extern



 Scop: demonstrează că o 
componentă sau un produs
îndeplineşte scopul dorit când se află
în mediul dorit.

 Activităţi ale procesului: 
› Asigură că s-a “construit” ceea

ce s-a cerut.
› Demonstrează că produsul

satisface scopul său.
› Se poate face timpuriu pe

produsele cu care se lucrează.
 Beneficii:

› Cerinţele şi nevoile clienţilor sunt
îndeplinite.

› Produsul îndeplineşte scopul
pentru care a fost creat.

 Elementele validate necesită
reverificare si revalidare. Probleme
descoperite prin validare se rezolvă în 
aria de proces Dezvoltarea cerinţelor
sau Soluţii tehnice.

 Activităţile de validare se fac de-a 
lungul ciclului de viaţă al produsului, 
de la faza de analiză a cerinţelor.



• Cazuri de test şi proceduri
pentru acceptanţă

Stabilirea mediului de 
validare

Se identifică:
•Cerinţe
•Produse oferite de client
•Echipamente de testare şi
utilitare
•Resurse pentru reutilizare

Alegerea produselor de validat
• Produsele şi componentele sunt

alese pe baza relaţiei cu nevoile
utilizatorului final. 

• Alegerea metodelor de evaluare.
• Revizuirea selectării validării, 

constrângerilor şi metodelor.

Stabilirea procedurilor şi 
criteriilor de validare
Include

•Testarea şi evaluarea 
mentenanţei, training şi 
servicii de suport
•Criterii de intrare+ieşire 
pentru testare funcţională 
şi de sistem

Test Plan 
Project Quality
Testare de integrare/sistem Project Plan 

•Strategia de validare
•Mediul de test pentru testare
funcţională

Procesul de 
testare de 
acceptanţă şi
sistem



Executarea validării

Testare
Rezultatele validaăii
• Rezultatele testării de sistem
• Logurile defectelor
• Test plan / cazuri de test/ defect 

management
• Cazuri de test cu rezultatele reale şi

aşteptate

Analiza rezultatelor validării
•Compararea rezultatelor reale cu cele
aşteptate
•Analiza datelor de validare
•Identificarea şi înregistrarea datelor
•Compararea rezultatelor validării cu nevoile
operaţionale
•Metoda de validare pentru rezolvarea
defectelor
•Luarea măsurilor de corectare



 Scop: asigură că produsele alese întrunesc cerinţele
specifice. 

 Activităţi:
› Pregătirea verificării
› Performanţele verificării
› Identificarea măsurilor de corecţie

 Beneficii:
› Identificarea timpurie a erorilor de design şi a omisiunilor;
› Identificarea timpurie a riscurilor şi erorilor;
› Oferă o măsură de respectare a cerinţelor;
› Costuri reduse;
› Imbunătăţirea timpilor de livrare.

 Verificarea este un proces incremental: are loc de-a 
lungul dezvoltării produsului, începând cu verificarea
cerinţelor, apoi verificarea produselor în schimbare şi, în 
cele din urmă, în verificarea produsului complet.



Pregatirea Verificării
• Selectarea produselor şi
metodelor de verificare de 
timpuriu
•Stabilirea mediului pentru
verificare
•Definirea procedurilor şi
criteriilor pentru verificare

Revizuirea la acelaşi nivel
(peer)
• Pregătirea – definirea tipului
de revizuire, criterii de intrare şi
ieşire
•Documentarea
• Realizarea revizuirii şi
înegistrarea rezultatelor, 
incluzând acţiuni de urmat
•Inregistrarea datelor folosite la 
revizuire
•Analizarea rezultatelor
revizuirii la nivel.

Loguri de defecte, loguri de acţiuni, 
îmbunătăţirea proceselor

Verificarea produselor
• Verificarea conform cu 
procedurile specificate
•Inregistrarea rezultatelor
•Identificarea acţiunilor
•Adunarea metricilor legate 
de verificare
•Analiza rezultatelor
•Acţiuni de prevenire şi
corectare
•Lecţii învăţate



 Metodologia Agile se refera la o colectie de 
metode de dezvoltare a produselor software, 
bazate pe cresterea incrementala si iterativa a 
produselor. Cerintele si solutiile evolueaza prin
colaborare intre echipele implicate in diverse 
functionalitati.

 2001: Manifestul Agile 
› http://agilemanifesto.org/
› Individuals and interactions over processes and tools
› Working software over comprehensive 

documentation
› Customer collaboration over contract negotiation
› Responding to change over following a plan

http://agilemanifesto.org/


 Inginerii de test in mediul Agile nu fac doar activitatii
de testare, ci se asigura ca intreaga echipa livreaza
un produs de calitate.

 Programatorii lucreaza cu dezvoltarea bazata pe
teste (TDD – test driven development).
› Scriu o mica bucata din functionalitate, o testeaza, apoi

scriu codul care o corecteaza si apoi trec la urmatoarea
bucata.

 Metode cunoscute de dezvoltare Agile:
› Adaptive Software Development
› Extreme Programming
› Lean software development
› Scrum

 Fiecare se concentreaza pe un aspect al 
metodologiei: practici, managementul proiectului



 Metodologia Agile 
ne invata sa lucram
ca o echipa pentru
crearea unui bun 
produs software.

 Impartirea rolurilor nu 
mai este atat de 
rigida ca in 
abordarile clasice
(de ex. Waterfall).

Programator

TesterExpert in 
domeniu



 Agile
› Procesa iterativ si

incremental
› Iteratii scurte intre 1 si 4 

saptamani
› Fiecare membru al 

echipei se adapteaza
cerintelor echipei si
proiectului.

› Testele se scriu inainte
de inceperea codarii, 
bazate pe exemple
clare.

› Feedback rapid primit
pentru activitatea de 
testare.

 Traditional
› Proces indelungat
› Abordarea testarii se 

face pe baza unui
document de cerinte.



 Ofera feedback.
› Ofera vizibilitate pentru ceilalti membri ai echipei
› Cauta metode de imbunatatire

 Asigura valoare pentru client.
› Urmareste interesul clientului si ii ofera informatii utile.
› Se gandeste la riscuri si posibile probleme si sustine

acele functionalitati importante pentru client.
 Asigura comunicare directa.

› Asigura comunicarea intre diverse roluri in echipa.
 Are curaj.

› Sa ceara ajutorul colegilor.



 Pastreaza simplitatea activitatilor.
› Cauta solutiile si implementarile cele mai simple.

 Cauta imbunatatiri continue.
› Participa la retrospective, oferind inputul lor.
› Cauta mereu tehnologii si utilitare care ii pot ajuta.

 Raspunde la schimbari.
› Cerintele se schimba des.

 Se organizeaza singur.
 Este orientat pe oameni.

› Fiecare membru al echipei este egal cu ceilalti.
› Fiecare aduce un element de valoare.



 CMMI: 5 nivele de calitate de la cel mai
putin organizat la un nivel de lucru optim.

 Diferenta intre verificare si validare: 
produsul face bine ceea ce face si
produsul face ceea ce s-a cerut.

 Metodologia Agile lucreaza incremental si
iterativ.

 Toti membrii echipei lucreaza pentru
realizarea unui produs de calitate. Rolurile
in echipa nu mai sunt perfect separate.


