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Conţinutul cursului: 

Generalităţi despre testarea produselor soft.  

Introducere în testarea produselor software. Noţiuni generale. Definiţii.  

Sisteme de testare. Tehnici de testare software.  

Cheltuieli ale procesului de testare .Cheltuielile aferente procesului de testare.  

Costurile calităţii produselor program. Cheltuieli cu personalul.  

Repartizarea cheltuielilor pe nivelurile testării.  

Repartizarea cheltuielilor pe fazele procesului de testare.  

Căi de reducere a cheltuielilor de testare.  

Modele liniare de evaluare a costului testării software (CTS).  

Estimări şi ipoteze în elaborarea modelelor liniare de evaluare a CTS.  

Structuri de modele liniare multifactoriale pentru evaluarea CTS.  

Stabilitatea modelelor liniare de evaluare a CTS. 

Produse program. Productivitatea programelor.  

Sistemul caracteristicilor de calitate. Descrierea caracteristicilor de calitate.  

Modele de sisteme de caracteristici de calitate. Complexitatea software.  

Alegerea caracteristicilor de calitate. 
 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea  acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi 

competenţe: 

 să deosebească tipurile de testare a produselor software şi să interpreteze modul şi condiţiile de 

testare a produselor software; 

 să proiecteze produse software, să propună modalităţi de îmbunătăţire a produselor software şi să 

optimizeze exloatarea acestora. 
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