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Testing the functionality of mobile applications has some particularities based on the charac-
teristics of the mobile devices. In this paper are shown some aspects regarding the testing of a 
mobile application , a  Romanian-English and English-Romanian dictionary. 
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ntroducere  
În cadrul ciclului de dezvoltare software, 

un rol important îl au verificarea si validarea 
(V&V). Verificarea si validarea reprezinta un 
proces prin care se determina daca cerintele 
unui sistem sau componenta sunt complete si 
corecte, daca rezultatul fiecarei faze de de z-
voltare îndeplineste cerintele sau conditiile 
impuse în faza anterioara si daca sistemul sau 
componenta finala este în concordanta cu ce-
rintele spec ificate [PRES00].  
Testarea functionala (black -box testing) este 
o strategie de testare care necesita cunoaste-
rea comportamentului extern al programului 
pe baza specificatiilor. Testarea functionala 
nu necesita cunoasterea structurii interne a 
programului sau cunostinte despre modul în 
care este implementat programul sau modulul.  
Principalele tehnici de testare functionala 
sunt:  
§ testarea cu intrari aleatoare;  
§ partitionarea pe clase de echivalente;  
§ analiza valorilor limita;  
§ graful cauza-efect; 
§ ghicirea erorilor. 
Testarea functionala se realizeaza pentru a 
constata daca aplicatia se comporta în con-
formitate cu specificatiile sale. Pentru aplica-
tiile bazate pe Web, pentru testarea functio-
nala sunt avute în vedere: 
§ verificarea legaturile paginilor; 
§ testarea formularelor; 
§ verificarea tranzactiilor cu baza de date. 
Aplicatiile mobile bazate pe Web sunt de z-
voltate prin intermediul Web ASP.NET Mo-
bile Controls pentru platforma .NET. Instru-
mentul de dezvoltare este integrat în Micro-

soft Visual.NET 2003 si prezinta toate avan-
tajele ASP.NET pentru dezvoltarea aplicatii-
lor mobile Web. 
 
Aplicatia Dictionar 
Pentru dezvoltarea aplicatiei mobile Dictio-
nar s-a utilizat platforma Microsoft .NET 
Framework.  Scrierea aplicatiei s-a realizat în 
limbajul C#, folosind mediul integrat Visual 
Studio .NET. În figura 1 este prezentata arhi-
tectura aplicatiei Dictionar. Clientii, prin in-
termediul navigatoarelor WML sau HTML se 
conecteaza la aplicatie. Transferul informatii-
lor se realizeaza prin intermediul Internetului. 
Cuvintele în limbile engleza si româna sunt 
stocate în doua tabele din baza de date Ac-
cess. 
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Fig. 1. Arhitectura aplicatiei Dictionar 

 
Aplicatia este structurata în cinci formulare 
(figura 2). Trecerea de la un formular la altul 
este prezentata în figura 3. 
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Fig. 2. Formularele aplicatiei Dictionar 
 

Primul formular permite alegerea tipului de 
traducere român-englez sau englez-român. În 
functie de tipul de traducere aleasa este ur-
marita o cale în structura functionala a apli-
catiei Dictionar (figura 3).  
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Fig. 3. Structura functionala a aplicatiei Dic-

tionar 
Formularele sunt instante ale clasei System. 
Web.UI.MobileControls.Form  si sunt date 
membre ale clasei asociate formularului Web 
DictMobileWebForm care este derivata din 
clasa System.Web.UI.MobileControls. 

MobilePage. Pentru regasirile efectuate în 
baza de date s-a construit clasa Dict în care 
sunt create obiecte din spatiul de nume 
System.Data.OleDb  destinat accesarii date-
lor prin intermediul OLE DB (OleDbConnec-
tion., OleDbCommand, OleDbDataReader). 
Aplicatia poate fi accesata la adresa 
pocatilu.ase.ro/dictionar fie prin intermediul 
unui navigator (Internet Explorer, Pocket In-
ternet Explorer), fie prin intermediul unui te-
lefon mobil cu WAP. 
 
Cazuri de test 
Testarea legaturilor dintre pagini, se realizea-
za manual, având în vedere faptul numarul 
acestora este destul de mic. Astfel pentru ve-
rificarea legaturilor sunt prevazute cazurile 
de test din tabelul 1. 

 

Tabelul 1  – Cazurile de test pentru verificarea legaturilor dintre pagini 
Caz de test Pagina initiala Actiunea Pagina asteptata 

1 Form1 RO-EN Form2 
2 Form1 EN-RO Form3 
3 Form2 Inapoi Form1 
4 Form3 Back Form1 
5 Form2 Tradu Form4 
6 Form3 Translate Form5 
7 Form4 Inapoi Form2 
8 Form5 Back Form3 
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Pentru testarea legaturilor dintre pagini, 
atunci când numarul acestora este mare, se 
recomanda utilizarea unui instrument care 
realizeaza acest lucru automat. 

În tabelul 2 sunt prezentate o serie de cazuri 
de test pentru testare functionalitatii dictiona-
rului român-englez.  

 
Tabelul 2 – Cazuri de test pentru dictionarul român-englez 

Cazul 1.1 Rezultat asteptat 
Se selecteaza RO-EN Se afiseaza formularul Form2 
Cazul 1.2 Rezultat asteptat 
PRECONDITIE: S-a executat cazul 1.1 
Se introduce textul “ajutor” 
Se selecteaza Tradu  

Se afiseaza în formularul Form4 traducerea 
“help” 

Cazul 1.3 Rezultat asteptat 
PRECONDITIE: S-a executat cazul 1.1. 
Nu se introduce nici un text  
Se selecteaza Tradu 

Se afiseaza în formularul Form4 un mesaj de 
avertizare ca nu a fost introdus nici un cuvânt. 

Cazul 1.4 Rezultat asteptat 
PRECONDITIE: S-a executat cazul 1.1. 
Se introduce textul “xeea” 
Se selecteaza Tradu 

Se afiseaza în formularul Form4 mesajul “Acest 
cuvînt nu exista în dictionar” 

Cazul 1.5 Rezultat asteptat 
PRECONDITIE: S-a executat cazul 1.1. 
Se introduce textul “12345” 
Se selecteaza Tradu 

Se afiseaza în formularul Form4 mesajul “Acest 
cuvînt nu exista în dictionar” 

Cazul 1.6 Rezultat asteptat 
PRECONDITIE: S-a executat cazul 1.1. 
Se introduce textul “’” 
Se selecteaza Tradu 

Se afiseaza în formularul Form4 mesajul “Acest 
cuvînt  nu exista în dictionar” 

Cazul 1.7 Rezultat asteptat 
PRECONDITIE: S-a executat cazul 1.1. 
Se introduce un text de dimensiune de 100 de caract e-
re 
Se selecteaza Tradu 

Se afiseaza în formularul Form4 mesajul “Acest 
cuvînt nu exista în dictionar” 

Cazul 1.8 Rezultat asteptat 
PRECONDITIE: S-a executat cazul 1.1. 
Se selecteaza Inapoi 

Se afiseaza formularul Form1. 

 

În mod asemanator se realizeaza cazurile de 
test si pentru componenta englez-român a 
aplicatiei Dictionar. Având vedere capacita-
tea de memorare redusa a dispozitivelor mo-
bile si dimensiunile destul de mici ale ecrane-
lor acestora, în cazul testarii functionalitatii 
aplicatiei Dictionar trebuie avut în vedere ca 
informatiile care sunt receptionate sa fie în 
concordanta cu aceste limitari. 
 
Concluzii 
Testarea aplicatiilor mobile prezinta o serie 
de particularitati care sunt generate de carac-
teristicile dispozitivelor mobile cu ajutorul 
carora se utilizeaza aplicatiile. Testarea func-
tionala a aplicatiilor mobile de zvoltate pe 
platforma .NET se realizeaza pentru toate 
dispozitivele suportate (telefoane mobile, 

PDA-uri, PC-uri). În cazul în care nu exista 
dispozitivele mobile pe care vor fi utilizate 
aplicatiile, se utilizeaza o seri de emulatoare 
pentru diverse protocoale suportate (WAP, 
HTTP). 
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