
TESTAREA APLICATI ILOR SOFTWARE

Managementul Proiectelor



Cuprins

 Defecte (bug-uri)
 Test cases
 Black-box testing
 White-box testing
 Unit testing
 Regression testing
 Stress testing 
 UI testing
 Fault injection
 Code coverage
 Code profiling



Bug

O problema, eroare, defect, posibilitate nedocumentate, greșeala intr-un
sistem software care impiedica sistemul sa functioneza asa cum este
de asteptat este un bug.

 Bug report

 Bug tracking

 Sistem de bug tracking

 Sistem de issue tracking

 Patch

 Patch management



Aplicatii pentru urmarirea bug-urilor

 Redmine

 Bugzilla

 Mantis

 Trac



Ciclul de viata al unui bug



Test case

In industria software, “scenariile” de test se numesc test cases. 

 Exemplu de test case:

 trebuie verificata functionarea unei pagini de login care 
contine un input de user name si unul de parola
 click pe “Login” fara a completa user/pass → trebuie sa raman in 

pagina si sa se afiseze un mesaj de eroare

 completat user corect, parola incorecta sau nula, click pe “Login” →
trebuie sa raman in pagina si sa se afiseze un mesaj de eroare

 completat user corect, parola corecta, click pe “Login” → trebuie sa
fiu corect autentificat

 completat user corect, parola corecta, tastat “Enter” → trebuie sa fiu
corect autentificat



Test case



Test case

 Positive test cases

 Verifica ca sistemul face ce trebuie sa faca

 Negative test cases

 Verifica ca sistemul nu face ceea ce nu trebuie sa faca

 Pentru cazul anterior

 testare pozitiva: se verifica faptul ca la user/pass corecte se 
face login iar la user/pass incorecte se da eroare

 testare negativa: se verifica faptul ca la user/pass corecte NU 
se da eroare iar la user/pass incorecte NU se face login si NU 
se “sparge” sistemul



Test cases

 Procesul de testare software



Aplicatii pentru test cases

 Bugzilla Testopia: 
http://www.mozilla.org/projects/testopia/

 Incremental Scenario Testing: 
https://sourceforge.net/projects/istt/

 QA Traq: http://www.testmanagement.com/

http://www.mozilla.org/projects/testopia/
https://sourceforge.net/projects/istt/
http://www.testmanagement.com/


Black-box testing

 Se aplică un set de intrări, iar ieșirile sunt comparate cu un set de ieșiri 
corecte.
 Intrări - un set de intrări ce vor fi trimise programului pentru execuție

 Ieșiri - pentru fiecare intrare se definește un set de ieșiri posibile cu care se testează 
ieșirea programului

 Exemplu Testarea unui program care la intrare primește un string pe care 
vrea să îl parseze în numar intreg. 

 Intrari:
 limitele inferioare și superioare

 câteva constante mici (0, -1, 1)

 câteva constante mari

 întregi negativi

 caractere invalide (de exemplu, pentru baza 10 nu putem avea A)

 numere care au 0 in fata (dar excesiv de lungi gen: 
00000000000000000000000000000666)

 același lucru pentru diferite baze (dacă sunt suportate)



White-box testing

 Se cunoaste structura interna a sistemului

 Sunt testate caile posibile de urmat in cadrul
programului

 Metoda poate determina multe erori sau probleme

 Nu poate detecta parti neimplementate sau care nu 
corespund specificatiilor



Unit testing

 Testarea individuala a unitatilor

 Unitatea – cea mai mica componenta a unei aplicatii

 Problema: testarea aplicatiilor incomplete – Stub

 Test Driven Development

 Abordarile Scrum / Extreme Programming

 Unelte

 JUnit

 NUnit



Unit testin

 Nu se pot prinde toate erorile

 Nu pot fi detectate erorile de integrare

 Unit testing trebuie realizate in conjunctie cu alte
metode



Falut injection

 HWIFI(Hardware Implemented Fault Injection)

 SWIFI(Software Implemented Fault Injection)

 Compile time injection

 Run=time injection



Testarea interfetelor grafice

 Exista diferite platforme de testare

 Pentru aplicatii desktop 

 Pentru aplicatii WEB

 Sunt simulate actiunile utilizatorului in interfata



Testarea interfetelor grafice

 AutoIT este un limbaj similar cu BASIC, si are ca 
scop scrierea de scripturi pentru automatizarea
procesului de testarea a interfetelor grafice. 

 Abbot este o unealta pentru testarea interfetelor
grafice scrise in Java. 

 Selenium este un set de unelte dezvoltate pentru
testarea automata a aplicatiilor web. 

http://www.autoitscript.com/site/autoit/
http://abbot.sourceforge.net/doc/overview.shtml
http://seleniumhq.org/about/


Code coverage

 Analiza functiilor apelate

 Instructiunile apelate

 Fluxurile de executie care sunt parcurse

 Poate vi verificat gradul de acoperire al testelor

 Uneltele code coverange – in general folosite de 
inginerii de testare



Code coverage

 Unelte

 EclEmma este un tool gratuit ce este livrat sub forma 
unui plugin pentru mediul Eclipse si implementeaza
facilitati pentru analiza acoperirii codului pentru
aplicatii scrise in limbajul Java. 

 Cobertura este un tool gratuit destinat de asemenea
pentru limbajul Java. 

 CTC++ este un tool destinat pentru limbajele C si
C++. 

 NCover este un tool dedicat pentru platforma .NET 

http://www.eclemma.org/
http://java-source.net/open-source/code-coverage
http://www.testwell.fi/ctcdesc.html
http://www.ncover.com/


Code profiling

 Utilitare pentru analiza executiei programelor

 Sunt colectate diverse informatii cu privire la rularea
programelor. Ex:

 Memoria ocupata

 Fire de executie

 Ocuparea procesorului

 Obiecte create



Code profiling

 Unelte

 JVisualVM este o unealta de tip code profiler ce vine integrata
cu limbajul de programare Java (incepand cu versiunea JDK 
1.5). 

 TAU este un tool portabil pentru analiza performantelor
programelor scrise in Fortran, C, C++, Java si Python. 

http://docs.oracle.com/javase/6/docs/technotes/tools/share/jvisualvm.html
http://www.cs.uoregon.edu/Research/tau/home.php


System testing

 Cuprinde doua faze

 Integration testgin

 Release testing



Integration testing

 Sistemul este compus din componentele sale

 Se verifica interactiunea dintre componente

 Sistemele trebuie integrate incremental
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Release testing

 Procesul de testare a uni versiuni ce va fi livrate catre
client

 Are ca scop cresterea increderii clientului

 Verificarea ca aplicatia respecta cerintele

 Release testing este de obice de tip balck-box



Stress testing

 Forma de testare ce determina stabilitatea sistemului

 Testarea peste limitele normale pentru a observa
rezultatele

 Este relevant in special pentru sistemele distribuite

 Poate fi parte a release testing


