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Motivação


?
Existe um momento ÚNICO durante o
desenvolvimento do sistema em que ele será
será
avaliado, checado, verificado, testado, validado, ...



?

Motivação


Durante e depois do processo de
desenvolvimento, o sistema em
desenvolvimento deve ser verificado para
certificar-se de que ele atende a sua especificação
e entregam a funcionalidade esperada as pessoas
que pagam/compram o sistema.
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Objetivos






To introduce software verification and
validation and to discuss the distinction between
them
To describe the program inspection process and
its role in V & V
To explain static analysis as a verification
technique
To describe the Cleanroom software development
process

Tópicos Cobertos




Verification and validation planning
Software inspections
Automated static analysis
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Verificação Vs. Validação


Verification:
"Are we building the product right“
 Estamos contruindo o produto correto ??




The software should conform to its specification
Validation:
"Are we building the right product“
 Estamos contruindo o produto corretamente ??



The software should do what the user really
requires

Processo de V & V




Is a whole life-cycle process - V & V must be
applied at each stage in the software process.
Has two principal objectives
The discovery of defects in a system
 The assessment of whether or not the system is
usable in
an operational situation.
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Processo de V & V


Software inspections Concerned with analysis of
the static system representation to discover
problems (static verification)




May be supplement by tooltool-based document and
code analysis

Software testing Concerned with exercising and
observing product behaviour (dynamic
verification)


The system is executed with test data and its
operational behaviour is observed

V & V Estática e Dinâmica
Static
verification

Requirements
specification

Prototype

High-level
design

Formal
specification

Detailed
design

Program

Dynamic
validation

Inspeções e Testes desempenham um papel
complementar !

5

V & V Estática e Dinâmica
Static
verification

Requirements
specification

High-level
design

Formal
specification

Detailed
design

Program

Dynamic
validation

Prototype

Inspeções e Testes desempenham um papel
complementar !

Inspeção





Formalised approach to document reviews
Intended explicitly for defect DETECTION
(not
correction)
Defects may be logical errors, anomalies in the
code that might indicate an erroneous condition
(e.g. an uninitialised variable) or non-compliance
with standards
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Pré-condição da Inspeção







A precise specification must be available
Team members must be familiar with the
organisation standards
Syntactically correct code must be available
An error checklist should be prepared
Management must accept that inspection will
increase costs early in the software process
Management must not use inspections for staff
appraisal

Processo de Inspeção

P l a nn in g
O v e r vi e w

F o ll ow - u p
I nd iv id ua l
p r e pa r a t io n

R e w or k
I ns pe c t io n
m e e ti ng
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Papéis na Revisão


Autor



Criar e/ou atualizar o artefato a ser revisado
Planejar a revisão










Acordar com os revisores suas participaç
participações na revisão
Definir os papé
papéis e responsabilidade da equipe de revisão
Enviar convite formal
Disponibilizar o artefato e documentos de apoio para os participantes

Realizar o rere-trabalho
Solicitar Aprovaç
Aprovação

Revisor
 Encontrar erros e defeitos,
defeitos, problemas potenciais,
potenciais, pontos a
serem investigados e oportunidades de melhoria no artefato

Papéis na Revisão


Moderador
 Conduzir a revisão e resolver conflitos
 Para técnicas que realizam reunião de revisão,
revisão, o Moderador
deve:
deve:








Fazer com que o foco da revisão seja mantido durante a reunião
Determinar se o tempo de preparaç
preparação de cada um foi suficiente
Corrigir qualquer comportamento inapropriado
Em caso de haver investigaç
investigação ou aná
análise sobre algum ponto,
ponto, delegar
a responsabilidade

Determinar quando a revisão estará
estará completa e indicar,
indicar, caso
necessá
necessário,
rio, uma nova revisão
Realizar o fechamento da revisão



Analisar se o rere-trabalho foi realizado conforme a planilha de revisão
Aprovar a revisão
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Papéis na Revisão


Leitor




Apresentar o artefato aos participantes ao longo da reunião,
reunião, atravé
através da
descriç
descrição do artefato
Obs:
Obs: o papel do Leitor só existe para técnicas que realizam reunião de
revisão

Redator
 Registrar na planilha de revisão os problemas levantados durante a revisão
e classificá
classificá-los, conforme acordado com o Moderador



Aprovador




Procurar por inconsistências no artefato,
artefato, verificando se este atende às
reais necessidades de uso e se todas as suas requisiç
requisições estão sendo
atendidas
Enviar um ee-mail, formalizando a aprovaç
aprovação

Técnicas de Revisão


Inspeção



IPDC



PDC

+

Formalidade

--
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