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MotivaMotivaççãoão

�� ??
Existe um momento Existe um momento ÚÚNICO durante o NICO durante o 

desenvolvimento do sistema em que ele serdesenvolvimento do sistema em que ele seráá
avaliado, checado, verificado, testado, validado, ...avaliado, checado, verificado, testado, validado, ...

�� ??

MotivaMotivaççãoão

�� Durante e depois do processo de Durante e depois do processo de 
desenvolvimento, o sistema em desenvolvimento, o sistema em 
desenvolvimento deve ser desenvolvimento deve ser verificadoverificado para para 
certificarcertificar--se de que ele atende a sua especificase de que ele atende a sua especificaçção ão 
e entregam a funcionalidade esperada as pessoas e entregam a funcionalidade esperada as pessoas 
que pagam/compram o sistema.que pagam/compram o sistema.
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ObjetivosObjetivos

�� To introduce software verification and To introduce software verification and 
validation and to discuss the distinction between validation and to discuss the distinction between 
themthem

�� To describe the program inspection process and To describe the program inspection process and 
its role in V & Vits role in V & V

�� To explain static analysis as a verification To explain static analysis as a verification 
techniquetechnique

�� To describe the To describe the CleanroomCleanroom software development software development 
processprocess

TTóópicos Cobertospicos Cobertos

�� Verification and validation planningVerification and validation planning

�� Software inspectionsSoftware inspections

�� Automated static analysisAutomated static analysis
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VerificaVerificaçção Vs. Validaão Vs. Validaççãoão

�� Verification: Verification: 
"Are we building the product right"Are we building the product right““
�� EstamosEstamos contruindocontruindo o o produtoproduto corretocorreto ????

�� The software should conform to its specificationThe software should conform to its specification
�� Validation:Validation:

"Are we building the right product"Are we building the right product““
�� EstamosEstamos contruindocontruindo o o produtoproduto corretamentecorretamente ????

�� The software should do what the user really The software should do what the user really 
requiresrequires

Processo de V & VProcesso de V & V

�� Is a whole lifeIs a whole life--cycle process cycle process -- V & V must be V & V must be 
applied at each stage in the software process.applied at each stage in the software process.

�� Has two principal objectivesHas two principal objectives
�� The discovery of defects in a systemThe discovery of defects in a system

�� The assessment of whether or not the system is The assessment of whether or not the system is 
usable in usable in 
an operational situation.an operational situation.
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Processo de V & VProcesso de V & V

�� Software inspectionsSoftware inspections Concerned with analysis of Concerned with analysis of 
the static system representation to discover the static system representation to discover 
problemsproblems ((static verification)static verification)
�� May be supplement by toolMay be supplement by tool--based document and based document and 

code analysiscode analysis

�� Software testingSoftware testing Concerned with exercising and Concerned with exercising and 
observing product behaviour (dynamic observing product behaviour (dynamic 
verification)verification)
�� The system is executed with test data and its The system is executed with test data and its 

operational behaviour is observedoperational behaviour is observed

V & V EstV & V Estáática e Dinâmicatica e Dinâmica
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Inspeções e Testes desempenham um papel 

complementar !
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V & V EstV & V Estáática e Dinâmicatica e Dinâmica
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InspeInspeççãoão

�� Formalised approach to document reviewsFormalised approach to document reviews

�� Intended explicitly for defect DETECTION Intended explicitly for defect DETECTION 
(not (not 
correction)correction)

�� Defects may be logical errors, anomalies in the Defects may be logical errors, anomalies in the 
code that might indicate an erroneous condition code that might indicate an erroneous condition 
(e.g. an (e.g. an uninitialiseduninitialised variable) or nonvariable) or non--compliance compliance 
with standardswith standards
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PrPréé--condicondiçção da Inspeão da Inspeççãoão

�� A precise specification must be availableA precise specification must be available
�� Team members must be familiar with the Team members must be familiar with the 

organisation standardsorganisation standards
�� Syntactically correct code must be availableSyntactically correct code must be available
�� An error checklist should be preparedAn error checklist should be prepared
�� Management must accept that inspection will Management must accept that inspection will 

increase costs early in the software processincrease costs early in the software process
�� Management must not use inspections for staff Management must not use inspections for staff 

appraisalappraisal

Processo de InspeProcesso de Inspeççãoão
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PapPapééis na Revisãois na Revisão

�� AutorAutor
�� CriarCriar e/oue/ou atualizaratualizar o o artefatoartefato a ser a ser revisadorevisado
�� PlanejarPlanejar a a revisãorevisão

�� AcordarAcordar com com osos revisoresrevisores suassuas participaparticipaççõesões nana revisãorevisão
�� DefinirDefinir osos pappapééisis e e responsabilidaderesponsabilidade dada equipeequipe de de revisãorevisão
�� EnviarEnviar conviteconvite formal formal 
�� DisponibilizarDisponibilizar o o artefatoartefato e e documentosdocumentos de de apoioapoio parapara osos participantesparticipantes

�� RealizarRealizar o reo re--trabalhotrabalho
�� SolicitarSolicitar AprovaAprovaççãoão

�� RevisorRevisor
�� EncontrarEncontrar erroserros e e defeitosdefeitos, , problemasproblemas potenciaispotenciais, , pontospontos a a 

seremserem investigadosinvestigados e e oportunidadesoportunidades de de melhoriamelhoria no no artefatoartefato

PapPapééis na Revisãois na Revisão

�� ModeradorModerador
�� ConduzirConduzir a a revisãorevisão e resolver e resolver conflitosconflitos
�� Para Para ttéécnicascnicas queque realizamrealizam reuniãoreunião de de revisãorevisão, o , o ModeradorModerador

devedeve: : 
�� FazerFazer com com queque o o focofoco dada revisãorevisão sejaseja mantidomantido durantedurante a a reuniãoreunião
�� DeterminarDeterminar se o tempo de se o tempo de preparapreparaççãoão de de cadacada um um foifoi suficientesuficiente
�� CorrigirCorrigir qualquerqualquer comportamentocomportamento inapropriadoinapropriado
�� EmEm casocaso de de haverhaver investigainvestigaççãoão ouou ananááliselise sobresobre algumalgum pontoponto, , delegardelegar

a a responsabilidaderesponsabilidade

�� DeterminarDeterminar quandoquando a a revisãorevisão estarestaráá completacompleta e e indicarindicar, , casocaso
necessnecessááriorio, , umauma nova nova revisãorevisão

�� RealizarRealizar o o fechamentofechamento dada revisãorevisão
�� AnalisarAnalisar se o rese o re--trabalhotrabalho foifoi realizadorealizado conformeconforme a a planilhaplanilha de de revisãorevisão
�� AprovarAprovar a a revisãorevisão
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PapPapééis na Revisãois na Revisão

�� LeitorLeitor
�� ApresentarApresentar o o artefatoartefato aosaos participantesparticipantes aoao longolongo dada reuniãoreunião, , atravatravééss dada

descridescriççãoão do do artefatoartefato
ObsObs: o : o papelpapel do do LeitorLeitor ssóó existeexiste parapara ttéécnicascnicas queque realizamrealizam reuniãoreunião de de 
revisãorevisão

�� RedatorRedator
�� Registrar Registrar nana planilhaplanilha de de revisãorevisão osos problemasproblemas levantadoslevantados durantedurante a a revisãorevisão

e e classificclassificáá--los, los, conformeconforme acordadoacordado com o com o ModeradorModerador

�� AprovadorAprovador
�� ProcurarProcurar porpor inconsistênciasinconsistências no no artefatoartefato, , verificandoverificando se se esteeste atendeatende ààss

reaisreais necessidadesnecessidades de de usouso e se e se todastodas as as suassuas requisirequisiççõesões estãoestão sendosendo
atendidasatendidas

�� EnviarEnviar um eum e--mail, mail, formalizandoformalizando a a aprovaaprovaççãoão

TTéécnicas de Revisãocnicas de Revisão

�� InspeInspeççãoão

�� IPDCIPDC

�� PDCPDC

+

--

Formalidade
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