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TESTAREA SISTEMELOR 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică 

Departamentul Informatică și ingineria Sistemelor 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 526.1 Calculatoare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

6; 
9 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs opţională 4 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

120 30 30/- - 30 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematica superioară", "Programarea calculatoarelor", "Structuri de 
date şi algoritmi", “Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice”, 
"Arhitectura calculatoarelor", "Programarea obiect orientată", "Tehnici 
avansate de programare". 

Conform competenţelor Aplicarea metodelor de sinteză a circuitelor logice combinaţionale şi 
secvenţiale, cunoaşterea limbajelor de programare C++, Java etc. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă, proiector şi 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – 2 săptămâni după finalizarea acesteia. 
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 
întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

- Identificarea conceptelor, principiilor, paradigmelor, metodelor şi tehnicilor de descriere, 
modelare, verificare şi implementare a sistemelor de calcul, aplicaţiilor software şi reţelelor 
de calculatoare.  
- Utilizarea de teorii şi instrumente specifice domeniului  (algoritmi, metode, tehnici, 
protocoale, modele, scheme, diagrame etc.) pentru explicarea structurii şi funcţionării 
sistemelor de calcul, aplicaţiilor software şi reţelelor de calculatoare. 
- Aplicarea unor paradigme teoretice în scopul  elaborării modelelor comportamentale şi 
algoritmilor de funcţionare pentru diferite componente ale sistemelor de calcul, aplicaţiilor 

http://www.utm.md/
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software şi reţelelor de calculatoare. 
- Evaluarea formală a caracteristicilor comportamentale şi structurale ale sistemelor de 
calcul, aplicaţiilor software şi reţelelor de calculatoare. 
- Fundamentarea teoretică a caracteristicilor sistemelor de calcul, aplicaţiilor software şi 
reţelelor de calculatoare proiectate 
- Descrierea instrumentelor de modelare, simulare, verificare şi evaluare a performanţelor 
sistemelor hardware şi de comunicaţii. 
- Utilizarea unor cunoştinţe interdisciplinare pentru asigurarea exploatării  sistemelor 
hardware şi de comunicaţii în conformitate cu cerinţele domeniului de aplicaţii. 
- Utilizarea de principii şi metode de bază pentru asigurarea fiabilităţii, siguranţei şi 
securităţii de funcţionare a  sistemelor hardware şi de comunicaţii. 
- Testarea, validarea şi evaluarea calitativă a caracteristicilor comportamentale şi structurale 
ale sistemelor de calcul şi  reţelelor de calculatoare. 
- Dezvoltarea de sisteme şi aplicaţii pentru întreţinerea şi exploatarea sistemelor de calcul şi  
reţelelor de calculatoare. 

Competenţe 
transversale 

- Demonstrarea capacităţii de lucru în echipă, identificarea rolurilor şi responsabilităţilor 
individuale şi comune,  luarea deciziilor si atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 
- Demonstrarea spiritului de iniţiativă şi acţiune pentru dezvoltarea profesională şi 
personală, prin formare continuă utilizînd surse  de documentare în limba română şi în 
limbile de circulaţie internaţională 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea metodelor de bază ale testării circuitelor logice combinaţionale şi 
secvenţiale, familiarizarea cu teoria codurilor şi studierea codurilor detectoare şi 
corectoare de erori, studierea şi elaborarea testelor pentru verificarea şi validarea 
produselor program. 

Obiectivele specifice - Să cunoască şi să aplice tehnicile de tolerare a erorilor care vizează nu numai 
defectele fizice ale componentelor, ci şi erorile de proiectare a sistemelor; 

- Să cunoască şi să aplice metodele de proiectare şi organizare a funcţionării 
structurilor digitale uşor testabile, autotestabile şi tolerante la defectări. 

- Să codifice informaţia utilizând codurile detectoare şi corectoare de erori.  
- Să aplice teste de verificare şi validare ale aplicaţiilor software. 
- Să elaboreze teste unitare, de integrare, de system, de acceptare şi regressive 

pentru testarea produselor program 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Noţiuni generale despre testarea sistemelor de calcul.   2 1 

T2. Tipuri şi modele de defecţiuni.  Defecţiuni logice şi defecţiuni parametrice.  2 1 

T3. Generarea testelor pentru circuite logice combinaţionale.  Metode 
structurale, analitice şi structural-analitice de generare a testelor.  

6 1 

T4. Generarea testelor pentru circuite logice secvenţiale. Particularităţile 
circuitelor logice scvenţiale (CLS). Metode de elaborare a testelor pentru CLS. 

6 1 

T5. Testarea funcţională a memoriei. Metodele testării funcţionale a memoriei. 4 1 
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Generatorul de teste. Clasificarea testelor algoritmice. 

T6. Coduri detectoare şi corectoare de erori. Protecţia datelor împotriva erorilor. 
Noţiuni de bază din teoria codurilor.Coduri sistematice. Capacitatea de detecţie 
şi corecţie a erorilor. Distanţa de cod. Ponderea combinaţiei de cod. 

10 1 

T7. Ciclul de viata al produselor informatice. Fiabilitatea sistemelor soft. Modele 
Activitati de verificare si validare pe parcursul ciclului de viata. Tipuri de teste 

2 1 

T8. Testare black-box şi white-box. Acoperire cu teste. 2 1 

T9. Semantica şi verificarea formală a programelor 2 1 

T10. Analiza statică. Analiza fluxului de date. 4 1 

T11. Verificarea programelor prin model checking. 4 1 

T]12. Specificare formală. Specificarea cu anotări JML.  2 1 

T13. Verificarea programelor concurente. Testarea programelor orientate pe 
obiecte. Modele de eroare 

4 1 

T14. Testare bazată pe modele 4 1 

T15. Automatizarea testării Executie simbolica. Testarea de integrare 4 1 

T16. Testarea securităţii software 2 1 

Total prelegeri: 60 12 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor   

LL1. Elaborarea testelor de verificare a circuitelor combinaţionale prin metoda 
activării unei căi. 

4 1 

LL2. Elaborarea testelor de verificare a circuitelor combinaţionale prin metoda 
algoritmului D. 

4 1 

LL3. Testarea circuitelor logice secvenţiale. 4 2 

LL4. Sinteza circuitului de codare şi decodare pentri codul Hamming. 3 2 

LL5. Analiza statica a unui program software 4 1 

LL6. Analiza dinamică a unui program software 4 1 

LL7. Testarea interfetelor grafice 4 2 

LL8. Testarea interfetelor web 3 2 

S1. Metode structural de testare a circuitelor combinaţionale 4 1 

S2. Metode analitice de testare a circuitelor combinaţionale 4 1 

S3. Metode de testare a circuitelor secvenţiale 4 1 

S4.  Coduri detectoare şi corectoare de erori 3 1 

S5. Tipuri de testare black-box şi white-box 4 1 

S6. Analiza statică şi dinamică afluxurilor de date 4 1 

S7. Verificarea programelor prin model checking. 4 1 

S8. Testarea programelor orientate pe obiecte. 3 1 

Total lucrări de laborator/seminare: 30/30 12/8 

 
8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. A. Gremalschi. Diagnosticarea tehnică a echipamentelor microprocesor. –Chişinău, 
Universitas: 1992. 
2. Vasile M. Cătuneanu, Angelica Bacivarov, Structuri electronice de înaltă calitate. Toleranţa la 
defectări, Editura militară, Bucureşti, 1989, ISBN973-32-0044-1 

http://staff.cs.upt.ro/~marius/curs/vvs/2012/curs12.pdf
http://staff.cs.upt.ro/~marius/curs/vvs/2012/curs14.pdf
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3. Р. Беннеттс. Проектирование тестопригодных логических схем. – М., Радио и связь: 
1990. 
4. Г.Б. Уильямс. Отладка микропроцессорных систем. –М., Энергоатомиздат: 1989. 
5.ILIESCU S.St., FĂGĂRĂŞAN Ioana, PUPĂZĂ D., Analiza de sistem în informatica industrială, 
Editura AGIR, Bucureşti, ISBN 973-720-091-8, 2006;  
6. B. Blanchard, W. Fabrycky, Systems Engineering and Analysis, 4th Edition, Prentice Hall, ISBN 
0131869779, 2005   
7. FAGARASAN KSHIRASAGAR N., PRIYADARSHI T.,  Software Testing and Quality Assurance: 
Theory and Practice, 2008 Willy, ISBN 978-0-471-78911-6;  
8. Jeff Tian, Software Quality Engineering – Testing, Quality Assurance and Quantifiable 
Improvement, ISBN 0-471- 71345-7, Wiley-Interscience 2005 

Suplimentare 1. Barry W. Johnson. Design and Analysis of Fault Tolerant Digital Systems. Addison-Wesley, 
1989. 
2. Parag K. Lala. Digital Circuit Testing and Testability. Academic Press, 1997. 
3. A.J. van de Goor. Testing Semiconductor Memories. Theory and Practice. John Wiley and 
Sons, 1991. 
4. M. Abramovici, M.A. Breuer and A.D. Friedman. Digital Systems Testing and Testable Design. 
Computer Science Press, New York, NY, 1990 

 

3. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii metodelor şi tehnicilor de analiză şi sinteză a 
dispozitivelor numerice 

 


