Diagnoză defectelor şi proiectarea pentru testabilitate
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Introducere
Toate procesele de realizare a produselor depind mai ales de timp,
deci trebuie să se ţină cont de perioada necesară atât dezvoltării cât şi
testării, dar şi de costul necesar, pentru că o testare mai rapidă implică şi
un cost mai ridicat, în situaţiile în care timpul este prima variabilă care se ia
în calcul. În figură de mai jos sunt prezentate cele 3 resurse care trebuie
să fi considerate realizarea unui soft.

Paşii realizării proiectelor software
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Managementul cerinţelor








Acest procedeu asigura rezolvarea problemelor reale prin construcţia
sistemului correct, lucru care se realizează pt alegerea, documentarea şi
manevrarea cerinţelor schimbătoare a aplicaţiei software.
Aspecte care trebuiesc considerate în această etapă:
Analizarea problemei
Înţelegerea nevoilor utilizatorului
Definirea sistemului
Manevrarea scopului
Filtrarea definiţiei sistemului
Manipularea cerinţelor de schimbare

Modelul vizual (UML)
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Metode de testare
•Testare funcţională
•Testare non-functionala
•Testare structurală
•Testare după modificarea codului
•Testare de mentenanţă

Tehnici de testare
S-a realizat o colecţie de modele de testare software ca fiind cele mai
importante pe care trebuie să le urmeze un testar. Acestea pot fi împărţite
în 3 categorii:






Teste derivate direct din specificaţiile sistemului propus pentru a fi
implementat-TESTE BAZATE PE SPECIFICAŢII (Metoda cutiei
negre)
Teste derivate direct din structura componentei sau sistemului,
numite şi TESTE BAZATE PE STRUCTURA, sau teste ce folosesc
metoda CUTIEI ALBE.
Teste derivate din cazurile experimentate anterior, din cazuri
similare ale sistemelor sau din exeprienta generală de testare,
denumite şi TEHNICI BAZATE PE EXPERIENŢĂ.
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Tehnica de testare bazată pe specificaţii
(TEHNICA CUTIEI NEGRE)
Principala caracteristică a acestor teste este aceea că se pot realize cazurile de testare
direct din specificaţii, sau dintr-un model care să descrie ceea ce modelul trebuie să
facă.
Tehnici bazate pe specificaţii:

-Partitionare echivalentă

-Analiza valorilor limita

-Testare pe baza tabelelor de decizie

-Testare pe baza tranziţiilor de stare

- Testarea cazurilor de utilizare

Tehnica de testare bazată pe structura
(TEHNICA CUTIEI ALBE)
Această tehnică implica generarea de cazuri de testare pe
bazacodului, deci testarul trebuie să aibă cunoştinţe ample de
programare.
Codul poate fi de 2 tipuri, executabil sau ne-executabil. Codul
executabil instruieşte computerul că ia o anumită acţiune, pe când
codul ne-executabil este folosit pentru a pregăti calculatorul să îşi
realizeze calculele dar nu implică nici o acţiune. În pseudo cod codul
executabil începe cu secţiunea BEGIN, şi se termină cu END, deci
avem următoarea structura:
Declaraţii non-executabile
BEGIN
Declaraţii executabile
END

5

Concluzii

Testarea software este cel mai important proces din
etapele dezvoltării softurilor şi de aceea trebuie să i se
acorde o atenţie specială şi se necesita o monitorizare
atentă încă de la iniţierea proiectului.
Pentru că s-a observat de-a lungul timpului, că este
mai puţin costisitor să se detecteze defectele pe
parcursul procesului de dezvoltare al softului, s-au
realizat modele de testare ce pot fi urmărite în procesele
de dezvoltare, pentru a se urmări păstrarea calităţii
produselor software.
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