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ABSTRACT: Quality assurance has become one of the decisive elements within the context 

of a software producing company. Due to this factor, there are several norms and standards 

made available, at national and international level, which support the software processes 

improvement and, therefore, quality assurance. There is also a growing use of process 

improvement strategies that adopt more than one of these standards to address all the needs 

associated with the production of a software product. In addition to these factors, the use of a 

support tool in data management related to these software process improvement practices is 

significant. In this context, this research aims to present a user manual for the TestLink tool to 

support a validation and verification process adhering to the CMMI-DEV standard and the 

ISO / IEC / IEEE 29119 standard. The manual was built based on the structural basis all tasks 

of the proposed validation and verification process, being described by using the 

functionalities of the aforementioned tool and evaluated using the peer review technique. This 

work provides a user manual for the TestLink so that all tasks in the process are fully met. 

Keywords: Software Validation, Software Verification, open source, Process Quality, User 

Manual. 

 

Um manual de uso da ferramenta TestLink para execução de processo de Validação e 

Verificação aderente ao CMMI-DEV e ISO/IEC/IEEE 29119. 

 

RESUMO: Garantia de qualidade tornou-se um dos elementos decisivos dentro do contexto 

de uma empresa produtora de software. Em virtude deste fator, são diversos os normativos e 

padrões disponibilizados, a nível nacional e internacional, que dão suporte à melhoria de 

processos de software e, por conseguinte, à garantia de qualidade. É crescente também o uso 

de estratégias de melhoria de processos que adotam mais de um desses normativos para sanar 

todas as necessidades associadas à produção de um produto de software. Além desses fatores, 

o uso de apoio ferramental na gerência de dados relacionados com essas práticas de melhoria 

de processos de software é expressivo. Neste contexto, esta pesquisa tem como objetivo 

apresentar um manual de uso da ferramenta TestLink para dar suporte a um processo de 

validação e verificação aderente ao normativo CMMI-DEV e a norma ISO/IEC/IEEE 29119. 

O manual foi construído tomando como base estrutural todas as tarefas do processo de 

validação e verificação proposto, sendo descrito por meio da utilização das funcionalidades da 

ferramenta citada e avaliado por meio da técnica de revisão por pares. Este trabalho entrega 

um manual de uso da ferramenta TestLink de maneira que todas as tarefas do processo citado 

sejam atendidas de forma total. 

Palavras-chave: Validação de Software, Verificação de Software, Open Source, Qualidade de 

Processos, Manual de uso. 
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1. INTRODUÇÃO 

Garantia de qualidade de software pode ser entendida como um conjunto de atividades 

sistemáticas que tem como objetivo fornecer evidências que o produto de software, em sua 

totalidade, está adequado ao uso para o qual foi designado. Grande parte das atividades de 

garantia de qualidade podem ser agrupadas em um conjunto conhecido como Validação, 

Verificação e Testes. No entanto, o sucesso de um processo de garantia de qualidade reside 

no uso coerente de padrões, práticas e especificações (LEWIS, 2009; DELAMARO, JINO, 

MALDONADO, 2013) 

 Como forma de dar suporte à busca por qualidade, atualmente, existem muitos 

normativos de maturidade e melhoria de processo disponíveis no mercado, tais como, 

CMMI-DEV (Capability Maturity Model Integration for Development) (SEI, 2010) e a 

norma ISO/IEC/IEEE 29119 (International Organization for Standardization) (ISO, 

2013). 

 A implementação de ambientes multimodelos requer das organizações um 

conhecimento alto acerca das interligações desses normativos, fator que permite que a 

implementação conjunta destes não gere redundâncias, retrabalho e esforços 

desnecessários (ARAUJO, 2015). Neste contexto, um processo para a aplicação de 

validação e verificação aderentes às práticas do CMMI-DEV e atividades da norma 

ISO/IEC/IEEE 29119 foi desenvolvido e apresentado. A definição deste processo tomou 

como base uma técnica que tem como principal objetivo identificar as intercessões entre os 

normativos a fim de destacar suas semelhanças, conhecida como harmonização de 

modelos. 

Embora o processo de suporte multimodelo para validação e verificação esteja 

finalizado, este ainda não conta com uma ferramenta de apoio para a sua aplicação e 

execução. Segundo (SOMMERVILLE, 2011), as ferramentas de suporte são bastante úteis 

uma vez que dão apoio na edição e gerência de diversos artefatos gerados durante os 

processos de construção de software, além de dar apoio no controle do grande volume de 

informações que são geradas durante esses processos.  

Assim, este trabalho justifica-se pela necessidade de entregar uma descrição de uso 

de uma ferramenta de suporte ao processo de Verificação e Validação (V&V) especificado 

de forma que todos os objetivos descritos pelas tarefas do processo possam ser geridos a 

partir de uma ferramenta previamente selecionada. 

Baseado em uma análise executada em etapas anteriores desta pesquisa, pôde-se 

determinar que a ferramenta mais indicada para a execução do processo em questão é a 

ferramenta TestLink, uma ferramenta open source de gestão de processo de testes voltada 

para o contexto de plataformas web. Portanto, o objetivo deste trabalho é o de fornecer um 

material de apoio para o uso da ferramenta TestLink, de tal forma que esta seja totalmente 

aderente a todas as tarefas do processo de V&V proposto pelo trabalho. 

Para a execução da construção deste manual, utilizou-se a estrutura base do 

processo proposto como orientadora para a execução das funções oferecidas pela 

ferramenta. Por meio desta estrutura, as tarefas de V&V foram executadas na ferramenta, 

que foi previamente instalada em uma máquina Le Novo Ideapad 330 e as considerações 

de uso foram registradas na descrição do manual. Ademais, o material gerado foi 

submetido a uma avaliação por meio da técnica de revisão por pares com o intuito de 

garantir qualidade e corretude para o trabalho. 

 Além desta seção introdutória, este artigo apresenta as seguintes seções: a seção 2 

apresenta o material que serviu de base para que o manual fosse criado com a estrutura que 

este é apresentado neste trabalho; a seção 3 apresenta o manual desenvolvido; a seção 4, 
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apresenta a avaliação feita sobre o manual gerado; e, por fim, a seção 5 apresenta as 

considerações finais do trabalho. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Esta seção apresenta, de forma sucinta, as etapas anteriores que serviram como base para a 

definição e descrição do manual abordado neste artigo. 

  

2.1. O processo de validação e verificação. 

O processo utilizado neste trabalho foi construído tomando como base uma estrutura bem 

definida que foi adaptada do trabalho de (MELLO, 2011), como apresenta a Figura 1. O 

processo proposto foi concebido por meio de uma harmonização entre os normativos 

ISO/IEC/IEEE 29119 e o CMMI-DEV, a saber: um mapeamento de atividade e um 

mapeamento de artefatos associados. Vale ressaltar que tanto os mapeamentos quanto os 

processos gerados passaram por uma avaliação utilizando a técnica de revisão por pares. 

 

 
 

Figura 1 – Processo de criação do processo de V&V. 

Fonte: Autores – 2020 

 

O processo gerado por meio da execução das atividades citadas é composto por um 

total de vinte tarefas e vinte e dois artefatos agrupados em uma estratégia de avaliação que 

conta com cinco etapas, a saber: planejamento, projeto de design, execução, análise e 

conclusão, como apresentado na Figura 2. Ademias, o material desenvolvido pode ser 

aplicado em ambos os processos de avaliação de software, tanto para a validação quanto 

para a verificação. 

 A tarefa A1 tem como principal objetivo dar suporte, à equipe de avaliação, na 

seleção dos produtos e dos componentes que serão submetidos ao processo, tomando como 

base para essa seleção a prioridade dos principais stakeholders. A tarefa A2 tem como 

objetivo selecionar os requisitos e as features que serão utilizados como base de avaliação 

no processo. 

 A tarefa A3 tem como principal foco a seleção dos métodos que serão utilizados 

para realizar a execução do processo ou de validação ou de verificação. A tarefa A4 tem 

como principal foco o de definir todas as pessoas que estarão diretamente ligadas com a 

evolução do processo, bem como definir as suas responsabilidades frente às tarefas 

propostas. A tarefa A5 está diretamente ligada com os requisitos e as restrições que as 

tarefas anteriores podem ter gerados.  
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Figura 2 – Processo de V&V aderente ao CMMI-DEV e a ISO/IEC/IEEE 29119. 

Fonte: Autores – 2019 

 

Dada a importância do ambiente de execução do processo de V&V, a tarefa A6 tem 

como principal objetivo levantar os requisitos que irão nortear o ambiente que será 

estabelecido para a execução do processo. A tarefa A7 diz respeito ao levantamento e 

alinhamento do ambiente baseado nos requisitos que foram apresentados na tarefa anterior.  

As tarefas A8 e A9 tem como principais objetivos traçar tarefas que deem suporte 

para a manutenção e para o controle do ambiente que foi levantado. 
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A tarefa A10 tem como função de indicar qual será o estado inicial do produto 

durante a execução, bem como apresentar os dados que serão utilizados ou aplicados no 

produto durante a avaliação. A tarefa A11 está voltada para a definição de cenários que 

indicarão se o produto atingiu ou não um determinado resultado durante a execução da 

avaliação. 

A tarefa A12 trata da consolidação dos casos de validação e/ou verificação que 

serão aplicados sobre o produto e os componentes selecionados, pautando-se na união das 

informações definidas em etapas anteriores. A tarefa A13 tem como objetivo alinhar todas 

as informações e indicar qual a ordem correta de execução da avaliação para que possíveis 

erros e inconsistências sejam evitados. 

Na tarefa A14 a equipe responsável pelo processo, deve executar a avaliação sobre 

os produtos seguindo todas as informações definidas nas tarefas anteriores a esta etapa. A 

tarefa A15 tem como foco apresentar um relatório dos resultados obtidos por meio da 

execução da avaliação do produto e de seus componentes. 

Com base nos critérios definidos em etapas anteriores, na tarefa A16 deve-se 

realizar uma comparação dos resultados obtidos com os resultados esperados, com a 

finalidade de identificar os possíveis desvios apontados pela avaliação. 

Caso existam desvios, a tarefa A17 destina-se ao processo de agrupamento desses 

desvios entre defeitos e issues para gerar uma melhor caracterização destes. Na tarefa A18 

deve-se fazer um comparativo dos defeitos e issues encontrados com os já existentes para 

que a equipe evite retrabalho e, além disso, esses itens identificados devem ser reportados 

em forma de relatório. 

Caso a execução da avaliação não aponte desvios, na tarefa A19 realiza-se uma 

análise sobre todos os ativos gerados durante o processo em busca de elementos que 

podem ser reutilizados em um momento posterior do projeto atual ou em um outro projeto. 

Por fim, a tarefa A20 conta com a conclusão do processo de validação e/ou verificação 

executado.  

 

2.2. A análise ferramental 

Como indicado por (EGHBAL, 2016), o movimento de aderência da sociedade ao software 

livre trouxe diversas vantagens, tais como, um maior estímulo para o nascimento de novas 

empresas e para o aprendizado de codificação e, além disso, os preços são mais baixos para 

a construção e acesso à tecnologia por toda a população. Neste contexto, para a seleção de 

uma ferramenta de suporte ao processo, foram escolhidas ferramentas que pertenciam ao 

contexto de ferramentas open source. 

 Em virtude da existência de diversos repositórios de compartilhamento de código 

open source na rede, tais como, Gitlab, SourgeForge, Google Code, entre outros, esta 

pesquisa optou por fazer a busca de apoio ferramental na plataforma de compartilhamento 

Github. A definição desta plataforma como motor de busca para essa pesquisa pautou-se 

no fato de que esta plataforma possui um dos maiores conteúdos de softwares open source, 

contando com mais de 44 milhões de repositórios de código e mais de 40 milhões de 

usuários (GITHUB, 2020). Além disso, segundo (BORGES, 2016), esta plataforma 

apresenta um caráter social mais expressivo e que vai para além do compartilhamento de 

código, uma vez que possui funções que indicam interesse e satisfação de usuários sobre 

determinado projeto, tal como estrelas que os usuários podem atribuir aos seus projetos 

favoritos. 

A estratégia de seleção das ferramentas desta pesquisa contou com cinco critérios 

bem definidos que nortearam a inclusão e a exclusão de material para a análise posterior, a 

saber: a licença associada à ferramenta, o número de estrelas dados ao projeto, o tipo do 
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repositório, a data da última atualização e a disponibilidade de documentação. As palavras 

utilizadas na busca foram: “software validation”, que retornou como resultado inicial 424 

projetos; “software verification”, retornando como resultado inicial 342 projetos; “testing 

management”, apresentando o total inicial de 3147 resultados; e, por fim, “test 

management”, que retornou o total inicial de 3927 repositórios. 

Com a aplicação dos critérios relacionados previamente, foram selecionadas quatro 

ferramentas no total, sendo elas: a ferramenta Kiwi TCMS, a Nitrate, a TestLink e a 

Testopia. Todas as ferramentas foram analisadas, uma a uma, de acordo com o nível de 

aderência de suas funcionalidades aos objetivos de cada tarefa do processo de V&V. O 

Quadro 1 apresenta a estrutura utilizada para a realização da análise das ferramentas. 

 

Quadro 1 – Estrutura de armazenamento da análise de aderência ferramental. 

Tarefa do 

processo 

Nome da 

ferramenta 

Procedimentos para 

executar a tarefa 

Nível de 

atendimento 
Justificativa 

Identificador e 

nome da tarefa 

do processo 

aderente ao 

CMMI-DEV e 

ISO/IEC/IEEE 

29119. 

Elemento que 

indica presença 

ou ausência de 

funções de 

suporte à tarefa 

do processo. 

Descrição, passo-a-passo, 

de como se utiliza as 

funcionalidades da 

ferramenta para execução 

da tarefa. 

Nível de aderência 

entre as 

funcionalidades e 

os objetivos das 

tarefas do processo. 

Uma justificativa 

indicando o 

porquê da 

atribuição do 

nível de 

aderência.  

Fonte: Autores (2020) 

 

 Após a execução de cada uma das ferramentas, a análise culminou em uma etapa 

final que constituiu a consolidação dos resultados que foram obtidos. Nesta consolidação, 

os níveis de aderência de cada ferramenta, indicados nas análises, foram comparados para 

que fosse selecionada a ferramenta que apresentasse uma maior aderência ao processo de 

V&V.  

 O resultado desta comparação apontou que a ferramenta TestLink era a mais 

indicada para dar suporte ao processo de V&V proposto, uma vez que apresentou uma 

quantidade baixa de tarefas pouco aderentes ao passo que apresentou o maior número de 

tarefas totalmente aderentes, quando comparada com as outras ferramentas e, além disso, 

não apresentou nenhuma tarefa não aderente às suas funções. 

A ferramenta TestLink foi criada em 2005 e é mantida pelo Testlink Team, escrita 

em sua totalidade em PHP e JavaScript, opera sob a licença GPL 2.0 (LICENSE, 1989). O 

objetivo central da ferramenta é de dar suporte para a gestão das atividades relacionadas ao 

processo de testes. Por possuir seu caráter web de funcionamento, esta ferramenta pode ser 

utilizada por equipes que se encontram geograficamente separadas. A ferramenta dispõe de 

funcionalidades para a especificação de requisitos de produto, cadastro de usuários, 

cadastro de papéis, registro de plano de teste, casos de teste e execuções desses testes. 

Além disso, a ferramenta conta com integração a diversos bugtrakers, tais como Gitlab, 

Mantis, Bugzilla, entre outros. 

3.  MANUAL DE USO DA FERRAMENTA TESTLINK 

Após a execução da análise das ferramentas e a seleção da ferramenta TestLink como a 

mais adequada para a execução do processo, a pesquisa passou para a etapa de descrição 

do uso de suas funcionalidades de maneira que contemplasse os objetivos de cada uma das 

tarefas do processo de V&V proposto. Portanto, o manual descrito neste artigo foi 

estruturado baseado na ordem de execução das tarefas do processo. 
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3.1.  Configurações iniciais 

Para que a ferramenta apresente um nível de total aderência às tarefas de planejamento, 

design, execução, análise e conclusão do processo proposto, é importante que um conjunto 

de informações sejam inseridas. Essas informações devem ser cadastradas utilizando as 

funções de gerência de projetos testes, campo personalizado, cadastro de usuários e de 

definição de perfis. Assim, o usuário deverá passar por um processo prévio de 

configuração da ferramenta para a sua devida utilização nas tarefas de V&V. 

Inicialmente, deve-se criar um projeto para que todas as informações de 

planejamento que serão geradas estejam relacionadas e associadas nesta entidade de dados. 

Após a criação do projeto no contexto da ferramenta, o usuário deve utilizar uma função 

chamada como campo personalizável, disponibilizada pela ferramenta. Essa função é de 

suma importância, pois tem a capacidade de criar a estrutura de plano de validação e/ou 

verificação ideal para o processo proposto por meio da inserção de informações adicionais. 

Para a correta execução do processo de V&V proposto, os seguintes campos devem 

ser adicionados: 

• Informações relevantes dos stakeholders: este campo tem como função registrar 

e exibir, para todos os usuários com acesso ao plano, quais são as os elementos de 

maior relevância para os stakeholders sobre o produto e projeto que estão em 

desenvolvimento ou já foram desenvolvidos. O principal objetivo é capturar 

comentários e informações dos stakeholders que deem suporte para as atividades de 

seleção que são descritas pelo processo; 

• Produto: este campo tem como função principal indicar e armazenar o produto de 

software produzido pela organização e selecionado pela equipe do projeto em 

conjunto com os stakeholders para ser submetido às tarefas do processo de V&V e 

orientar o planejamento e a execução das atividades do processo; 

• Componente do produto: este campo tem como função indicar um ou mais 

componentes relacionados ao produto selecionado para a validação e/ou 

verificação. Por meio dos componentes, é possível estabelecer parâmetros de 

avaliação como requisitos, recursos e técnicas que serão utilizadas no processo que 

será desenvolvido; 

• Conjunto de features: este campo corresponde ao conjunto de requisitos e 

funcionalidades do produto ou componente selecionado que estão de acordo com o 

que é mais relevante para os stakeholders, baseado nas informações que foram 

fornecidas. Com esta informação, é possível definir as estruturas e os métodos para 

que a aplicação do processo ocorra de forma correta, eficiente e coerente; 

• Métodos de V&V: este campo tem como principal função a de indicar e descrever, 

baseado no produto, componentes e features, quais serão os métodos de validação 

e/ou verificação que poderão ser aplicados durante as tarefas de execução do 

processo. Aqui deve-se registrar quais os métodos e como eles serão performados; 

• Requisitos para V&V: tomando como base as informações já registradas, este 

campo tem como objetivo identificar qualquer tipo de requisito que deve ser 

atendido para que o processo de V&V possa ser executado com sucesso. Os 

registros podem estar associados com contextos variados, tais como, solicitações de 

material, aplicações de aulas e workshops, contratações, entre outros; 

• Restrições para V&V: este campo tem como função apontar quais restrições 

estarão associadas à execução do processo como um todo. Essas restrições devem 

estar baseadas tanto nas informações já citadas, quanto em informações que a 

equipe e o projeto considerem relevantes. As restrições podem estar associadas a 
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questões de alinhamento, questões temporais, padrões de desenvolvimento, padrões 

de projeto, entre outras; 

• Requisitos de ambiente: neste campo deve-se registrar, baseado nas informações 

já citadas, quais os requisitos estarão associados ao ambiente de execução do 

processo de V&V, caso esses requisitos existam. Eles deverão apontar as principais 

necessidades, em termos de ambiente, para que o processo de execução dos 

métodos com os produtos e componentes selecionados possam ocorrer de maneira 

correta e otimizada; 

• Ambiente de operação: este campo tem a função de indicar, por meio do nome, 

um ou mais ambientes selecionados para a execução dos procedimentos de V&V; 

• Tarefas de manutenção de ambiente: este campo tem como principal função 

registrar e apresentar quais as tarefas devem ser executadas para prover uma 

manutenção eficaz do ambiente levantado; 

• Tarefas de controle de ambiente: este campo tem como principal objetivo indicar 

tarefas relacionadas ao controle do ambiente levantado e estabelecido. O foco é que 

o ambiente seja gerenciado de maneira total para que se possa coletar dados e para 

que possa ser reutilizado quantas vezes forem necessárias. Então, as atividades 

estarão relacionadas com o controle de acesso, tarefas de coleta e armazenamento, 

tratamento de informações geradas, entre outros. 

Na etapa seguinte de configuração inicial, o usuário deve definir quais serão os 

papéis gerais que estarão associados à ferramenta como um todo. Recomenda-se que sejam 

registrados ao menos três papéis principais: stakeholders, gerentes de avaliação e 

avaliadores. Esse registro é feito de maneira geral, então poderá ser utilizado em diversos 

projetos dependendo da necessidade.  

O processo toma como base central as informações dos principais interessados e 

das necessidades que, por eles, são consideradas mais relevantes. Portanto, é importante 

que a equipe responsável pela execução do processo de V&V realize o cadastro dos 

principais stakeholders na ferramenta, de forma que estes possam acompanhar o 

desenvolvimento da avaliação de suas expectativas sobre o produto e acompanhar a 

execução da avaliação sobre o que foi desenvolvido.  

Assim, a etapa seguinte de configuração inicial é a de registrar, utilizando a função 

de cadastro de usuários da TestLink, os stakeholders que estarão presentes no 

planejamento e na execução do processo de V&V. 

 

3.2.  O uso da ferramenta 

Nesta subseção é descrito o uso da ferramenta TestLink, estruturada pelo fluxo do processo 

de V&V, de forma que as tarefas sejam contempladas em sua totalidade 

 

3.2.1. Tarefa selecionar produtos e componentes do produto. 

Na primeira etapa do processo, deve-se estabelecer uma conexão com os stakeholders e, 

por meio desta, coletar pontos que estes considerem mais relevantes para sua satisfação. 

Nesse contexto, as informações fornecidas pelos stakeholders deverão servir como base 

central para a seleção do produto e dos componentes que devem ser verificados e validados 

por meio das demais tarefas do processo. Ao realizar a coleta das informações dos 

stakeholders e, por meio destas, selecionar produtos e componentes de produto, a primeira 

tarefa do processo estará concluída. 

Assim, o usuário deve selecionar os campos já cadastrados e adicioná-los ao 

projeto de avaliação que será executado para validar e verificar o produto. Para isso, deve-
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se, no contexto do projeto criado na ferramenta, selecionar a opção selecionar campos 

personalizados que se encontra no menu inicial apresentado ao usuário. 

Na tela carregada, serão apresentados todos os campos que foram cadastrados na 

etapa de configuração deste manual, então o usuário deve selecionar a opção ativo, 

disposto na tabela apresentada pela ferramenta, para os campos informações relevantes 

dos stakeholders, produto e componente de produto. Assim que selecionados como 

ativos, o usuário deve selecionar a opção atualizar, ativo, obrigatório, monitorável que 

se encontra na região inferior da tela apresentada. 

Ao finalizar a execução dessa etapa, o usuário deve se direcionar ao menu direito da 

tela inicial e selecionar a opção gerenciar plano de testes. Na tela carregada pode-se optar 

por criar um novo plano de teste (caso não exista) ou editar um já existente. Assim que 

selecionada a opção para a adição das informações ao plano, deve-se preencher os campos 

que foram ativados para a execução dessa etapa, como apresenta a Figura 3. Assim que 

finalizado o registro destas informações no plano de V&V, a tarefa de seleção de produto e 

componentes pode ser considerada como executada.  

 

 
 

Figura 3 – Campos preenchidos para a primeira tarefa do processo de V&V. 

Fonte: Autores – 2020 

 

3.2.2. Tarefa identificar conjunto de features. 

Para que essa tarefa possa ser executada de maneira completa é necessário que os 

requisitos e as features estejam relacionados no plano de V&V da ferramenta, de tal forma 

que seja possível consultá-los no que tange a sua especificação e seu detalhamento. 

Portanto, o usuário deverá utilizar a função de cadastro de requisitos que a ferramenta 

disponibiliza. 

Inicialmente, o usuário deve ativar, no menu de seleção de campos personalizados, 

a opção conjunto de features, e salvar essa ativação no contexto do projeto. Assim, a 

opção será ativada no plano e poderá ser preenchida para o registro dos requisitos que 

farão parte da avaliação do produto e de seus componentes. 

Em seguida, o usuário deve especificar os requisitos associados ao projeto para que 

estes possam ser acessados na própria ferramenta. Estes requisitos serão associados aos 

casos de teste de forma completa no momento da definição destes, porém, para que o 

processo seja devidamente atendido, deve-se associar esses requisitos ao plano de V&V.  

Primeiramente, o usuário deve selecionar a opção especificar requisitos no menu 

esquerdo da tela inicial. Assim que a ferramenta carregar a tela de especificação de 

requisitos, deve-se selecionar o botão nova especificação de requisitos. Esta opção o 

permitirá criar uma espécie de categorização dos requisitos que serão especificados.  

Assim, uma tela será carregada com informações iniciais para a criação de uma 

categoria de requisitos. Essa categoria servirá para separar os requisitos por uma 

característica em comum. Após preencher as informações solicitadas no cadastro de 
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categorias, deve-se selecionar a opção gravar. O esquema de repositórios, disposto na área 

inferior esquerda da tela, será atualizado com a nova categoria de requisitos associada ao 

projeto.  

O usuário deve, então, selecionar essa categoria para que o menu de registro de 

requisitos seja carregado. Quando carregado, deve-se selecionar o símbolo de engrenagem 

que existe na região superior da tela. Assim que as opções associadas aos requisitos forem 

carregadas, o usuário deve selecionar o botão criar novo requisito, como apresentado na 

Figura 4. A tela de criação de requisito será carregada e então o usuário deve fornecer as 

informações solicitadas. 

 

 
 

Figura 4 – Opções associadas a categoria de requisitos criada. 

Fonte: Autores – 2020 

 

Após o preenchimento de todas as informações, o usuário deve selecionar a opção 

gravar, que se encontra na área inferior da tela de cadastro de requisitos, e repetir o 

processo para os demais requisitos relacionados com a categoria em questão. 

Com os requisitos devidamente cadastrados, deve-se então retornar para o plano de 

teste que foi cadastrado e preencher o campo de features com o título e ID de cada um dos 

requisitos que foram cadastrados na ferramenta e estão diretamente relacionados com o 

plano de V&V que está sendo desenvolvido, como apresenta a Figura 5. 

 

 
 

Figura 5 – Campo preenchido para a segunda tarefa do processo de V&V. 

Fonte: Autores – 2020 

 

 É importante ressaltar que a ferramenta permite anexar documentos à especificação 

de requisitos, então, caso seja necessário e menos custoso, o usuário pode inserir esses 

documentos durante o cadastro das especificações de requisitos. 

 

3.2.3. Tarefa selecionar método de validação ou verificação. 

Nesta tarefa o usuário deve apresentar, baseado nas informações já cadastradas no plano, 

quais são os métodos de V&V que mais se adequam e se alinham quanto à capacidade de 

apresentar aos stakeholders a avaliação que está sendo executada sobre o produto e seus 

componentes, bem como a capacidade de apresentar os resultados destas avaliações. 

Assim, o usuário deve informar o método selecionado e descrever a forma que este será 

usado. 
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Para executar tal atividade, deve-se ativar, no contexto do projeto, o campo 

Métodos para V&V. Este campo é ativado da mesma maneira que os outros campos 

anteriores. Assim que ativado, o usuário deve retornar ao plano de teste por meio da opção 

de gerenciar plano de teste, que se encontra no menu inicial direito da ferramenta, e então 

preencher o novo campo adicionado ao plano, como indica a Figura 6. 

 

 
 

Figura 6 – Campo preenchido para a terceira tarefa do processo de V&V. 

Fonte: Autores – 2020 

 

3.2.4. Tarefa definir pessoal e responsabilidades.  

Para a execução dessa tarefa, esperasse que todos os usuários estejam associados ao 

projeto com seus perfis bem definidos, que indica que tanto as responsabilidades de cada 

usuário devem ser definidas bem como suas permissões sobre os objetos de dados 

associados ao projeto. Para a execução dessa tarefa o usuário da ferramenta deve-se dirigir 

para a tela de administração de contas e perfis por meio do ícone de acesso que se encontra 

na tela inicial da ferramenta. Na tela de gerência de perfis, o usuário deve selecionar a aba 

atribuir papéis do projeto, como indica a Figura 7. 

Nesta tela o usuário poderá selecionar e atribuir o perfil desejado para cada uma das 

pessoas ali listadas, tudo dentro do contexto do projeto corrente na ferramenta. Ao final da 

seleção dos perfis por usuário, deve-se selecionar a opção atribuir, que se encontra na área 

inferior da tela. 

 

 
 

Figura 7 – Abas de edição de informações de usuário. 

Fonte: Autores – 2020 

 

Caso seja necessário cadastrar novos usuários, pode-se usar a funcionalidade de 

cadastro de contas por meio da seleção da aba ver usuários, que se encontra na tela de 

administração de usuários e perfis. A partir da tela carregada pela seleção dessa aba, o 

administrador deve selecionar a opção criar, que se encontra na área inferior da tela 

carregada, fornecer as informações de cadastro e gravar as novas contas. 

 

3.2.5. Tarefa identificar requisitos e restrições para validação ou verificação. 

Nesta etapa o usuário deve fornecer os requisitos e as restrições associadas ao projeto de 

validação e verificação que está sendo planejado. Para tanto, questões como acordos 

temporais estabelecidos, padrões de projeto e de desenvolvimento, exigências dos 

stakeholders, termos contratuais, capacitação da equipe, entre outros fatores podem ser 

levados em conta para as definições destes requisitos e restrições do processo de V&V que 

está sendo executado. 
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Para a realização desta tarefa, o usuário deve ativar, da mesma maneira que foram 

ativados os campos personalizados anteriores, os campos requisitos para V&V e o campo 

restrições para V&V. Assim que ativados e atualizados no contexto do projeto, o usuário 

deve se direcionar para o plano de testes e preencher os campos, tomando por base as 

informações já cadastradas no plano até então, como aponta a Figura 8. 

 

 
 

Figura 8 – Campos preenchidos para a quinta tarefa do processo de V&V. 

Fonte: Autores – 2020 

 

3.2.6. Tarefa obter requisitos de ambiente. 

Esta tarefa está relacionada com a especificação de requisitos para que o ambiente ideal de 

execução do processo de V&V seja levantado e colocado em operação. Assim, para que 

essa tarefa possa ser executada em sua totalidade, os requisitos devem estar 

disponibilizados no plano de testes da ferramenta TestLink, e devem ser levados em conta 

no momento que o ambiente for de fato estabelecido. 

Portanto, o usuário deverá ativar o campo personalizado requisitos de ambiente, 

por meio do menu de seleção dos campos personalizados, e, após a atualização deste 

campo no contexto do projeto, o usuário deve retornar para o plano de teste e 

complementá-lo com esses requisitos, como é apresentado na Figura 9.  

Os requisitos devem estar sempre alinhados com os métodos selecionados para o 

processo de validação e verificação definidos em etapas anteriores, bem como com a 

natureza do produto e de seus componentes, uma vez que esses pontos são os que orientam 

o ambiente de execução.  

 

 
 

Figura 9 – Campo preenchido para a sexta tarefa do processo de V&V. 

Fonte: Autores – 2020 

 

3.2.7. Tarefa estabelecer ambiente de validação ou verificação. 

O ambiente no processo proposto representa a união e o alinhamento dos recursos para que 

as tarefas possam ser executadas depois de definidas. Assim, o ambiente precisa estar 

relacionado no plano de avaliação que se desenvolve. Além disso, é necessário que exista 

uma especificação coerente do ambiente utilizado.  
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Logo, para que se possa executar essa atividade de forma completa, primeiramente, 

deve-se ativar o campo personalizado ambiente de operação. O campo é ativado 

exatamente da mesma forma que os campos personalizados anteriores. 

Em seguida, o usuário deve cadastrar e especificar o ambiente que esteja alinhado 

com os requisitos especificados. Este ambiente é cadastrado a partir da seleção da opção 

gerenciamento de plataformas, que se encontra no menu esquerdo da tela inicial da 

ferramenta. Na tela que será carregada após a seleção da opção, caso não existam 

plataformas previamente especificadas, será mostrado somente o botão criar para a criação 

de novas plataformas. Assim que selecionado, este botão carregará a tela de cadastro de 

plataformas e nela devem ser fornecidas as principais informações do ambiente que será 

estabelecido, como mostra a Figura 10. 

 

 
 

Figura 10 – Cadastro de um novo ambiente. 

Fonte: Autores – 2020 

 

Assim que o ambiente for cadastrado no contexto do projeto, por meio da opção 

gravar, que fica na área inferior de tela, este deve ser relacionado no plano de V&V que 

está sendo desenvolvido. Para tal, deve-se informar no campo personalizado ambiente de 

operação, ativado em passos anteriores, o nome da plataforma que será utilizada na 

execução do processo de V&V, como indica a Figura 11. 

 

 
 

Figura 11 – Campo preenchidos para a sétima tarefa do processo de V&V. 

Fonte: Autores – 2020 

 

3.2.8. Tarefa identificar tarefas para manter o ambiente. 

Esta tarefa tem como foco fornecer as atividades que devem ser executadas para que seja 

provida uma devida manutenção do ambiente que se levantou, de forma que este possa ser 

utilizado por outros planos sem que haja qualquer tipo de esforço associado. Bem como, 

tarefas que deem suporte na identificação da adequação do ambiente aos seus propósitos, 

versionamento de ferramentas, possíveis defeitos de configuração, entre outros aspectos. 

Para a realização dessa tarefa, é necessário ativar o campo personalizado de tarefas 

de manutenção de ambiente, utilizando o processo já descrito nesse manual. Assim, após 
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ativar o campo, o usuário deve retornar ao plano de V&V e preencher o novo campo 

apresentado, como indica a Figura 12. 

 

 
 

Figura 12 – Campo preenchidos para a oitava tarefa do processo de V&V. 

Fonte: Autores – 2020 

 

3.2.9. Tarefa identificar tarefas para o controle de ambiente 

Nesta tarefa o usuário deve fornecer procedimentos para o controle relacionado ao 

ambiente. Logo, é importante que sejam definidos procedimentos que dizem respeito ao 

controle que deve ser posto sobre o ambiente do processo de V&V. Tarefas de definição de 

controle de acesso, acoplamento do ambiente ao produto e componentes de produto, 

controle dos padrões executados neste ambiente podem ser considerados como aspectos 

que devem ser levados em consideração neste ponto. 

Assim, para a execução desta tarefa, deve-se ativar o campo personalizado tarefas 

de controle de ambiente para que este campo possa ser acessado e preenchido por meio 

do plano de V&V. Quando ativado no contexto do projeto, o usuário deve retornar ao 

plano de V&V e então fornecer as informações para controle de ambiente, conforme 

apresentado na Figura 13. 

 

 
 

Figura 13 – Campo preenchidos para a nona tarefa do processo de V&V. 

Fonte: Autores – 2020 

 

3.2.10. Tarefa determinar as condições de validação. 

Esta tarefa tem como objetivo identificar quais as condições que estarão regendo o 

processo de validação e/ou verificação, bem como capturar quais os dados válidos e/ou 

inválidos que serão usados durante a execução dos procedimentos associados. Deve-se 

registrar esses dados durante a construção de um caso de V&V dentro na ferramenta 

TestLink.   

Assim, para que se possa cadastrar devidamente essas condições, o usuário deve 

selecionar a opção especificar casos de testes, no menu esquerdo da tela inicial. Assim 

que a ferramenta carregar a tela de especificação de casos de teste, o usuário deve 

selecionar o ícone de engrenagem que fica na parte superior da tela e então selecionar o 

botão com o símbolo ‘+’ na cor verde. Esta opção o permitirá criar uma estrutura definida 

como suíte dos casos que serão descritos, processo semelhante à categorização dos 

requisitos.  
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Após a criação da categoria dos casos de teste, o usuário deve observar uma 

atualização na estrutura de repositório que se encontra na parte inferior esquerda da tela. 

Deve-se, então, navegar até essa nova estrutura e selecionar o suíte criado. Assim que a 

tela de categoria carregar, deve-se selecionar a engrenagem que se encontra na área 

superior da tela que disponibilizará as opções sobre a categoria em questão. Então, deve-se 

selecionar o botão ‘+’ que consta na parte de operações de casos de teste. 

A seleção deste botão carregará a tela de cadastro de casos de teste, então o usuário, 

nesta tela de cadastro, deve procurar o campo destinado a pré-condições e lá informar 

quais serão as condições associadas a feature que será avaliada pelo caso descrito, tal como 

apresentado na Figura 14. 

 

 
 

Figura 14 – Campo preenchidos para a décima tarefa do processo de V&V. 

Fonte: Autores – 2020 

 

3.2.11. Tarefa determinar critérios de validação e verificação. 

O processo definido indica como critério a informação que aponta que o produto alcançou 

o objetivo esperado quando submetido a alguma espécie de avaliação, seja ela para 

identificar a resposta do produto a cenários de execução comum ou a cenários de exceção. 

Essa informação consegue orientar o processo de avaliação do produto, uma vez que 

especifica o que é esperado que aconteça durante o processo de execução das atividades de 

avaliação, além disso é de suma importância para a análise dos resultados gerados pelas 

tarefas de V&V. 

Assim, da mesma forma que a tarefa anterior, deve-se registrar essas informações 

no momento de definição de um caso de testes. Portanto, para adicionar essas informações, 

o usuário da ferramenta deve estar na tela do caso de validação e/ou verificação, o qual 

deseja adicionar os critérios que servirão de base. É importante deixar claro que os critérios 

registrados estarão diretamente ligados com o caso que está sendo especificado, logo não 

há necessidade de especificar todos os critérios associados ao produto, mas sim todos os 

critérios associados ao caso em questão. 

Na tela do caso de V&V, inicialmente cadastrado, o usuário deve selecionar o 

botão criar um passo, que se encontra na área inferior da tela carregada. Ao selecionar 

este botão, dois novos campos de textos serão fornecidos pela ferramenta, a saber: ações 

do passo e resultados esperados. 

Para o devido registro dos critérios, o usuário deve preencher o campo de 

resultados esperados com as informações adequadas. A Figura 15 apresenta o 

preenchimento do campo no contexto do caso exemplo deste manual. Assim que os 

critérios forem salvos no contexto da ferramenta, esta tarefa pode ser considerada 

completa. 
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Figura 15 – Campo preenchidos para a décima primeira tarefa do processo de V&V. 

Fonte: Autores – 2020 

 

3.2.12. Tarefa determinar casos de validação ou verificação. 

O processo de V&V proposto identifica casos de validação e verificação como a união de 

todas as informações associadas à execução da avaliação sobre o produto ou componente 

desejado. Portanto, questões relacionadas aos passos que serão executados, os critérios e 

condições relacionadas, bem como a forma de execução e prioridades devem ser, todas, 

registradas e integradas. 

Logo, para que o cadastro das informações do caso de V&V seja devidamente 

realizado, deve-se acessar o mesmo menu de edição de casos utilizados na tarefa anterior. 

Então, deve-se informar quais ações associadas aos critérios que serão performadas no 

momento em que a avaliação for executada sobre o produto. Portanto, caso ainda não tenha 

sido fornecida essa informação, o usuário deve inseri-la no espaço destinado às ações 

associadas aos resultados esperados na ferramenta, como apresenta a Figura 16. 

 

 
 

Figura 16 – Campo preenchidos para a décima segunda tarefa do processo de V&V. 

Fonte: Autores – 2020 

 

Além desta etapa, ainda precisa-se fornecer as informações relacionadas a tempo 

estimado de execução do caso e o status que o caso se encontra, como forma de identificar 

e informar o planejamento e a situação do caso descrito. Assim, descendo um pouco a tela 

de cadastro de casos de V&V, a ferramenta apresenta uma sequência de informações finais 

associadas à execução da avaliação.  

 

3.2.13. Determinar procedimento de validação ou verificação. 

O processo definido entende essa etapa como um alinhamento geral de todas as 

informações que foram geradas até então, por isso deve-se organizar todos os casos em 
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pacotes e ordens de execução. Esta ordem deve seguir questões de prioridade baseadas nas 

informações descritas por stakeholders ou em uma ordem especificada pelo próprio projeto 

que é desenvolvido. Além disso, caso seja necessário, esta etapa do processo também 

permite reorganizar a ordem de execução das ações performadas dentro de cada caso 

especificado. 

Portanto, para a devida conclusão desta tarefa, o usuário deve utilizar a função de 

drag n’ drop, que a ferramenta disponibiliza, para a reorganização dos casos de maneira 

completa, não considerando, neste contexto, a reorganização de ações dentro do próprio 

caso de testes. Assim, as Figuras 17 e 18 apresentam esse processo de reorganização de 

casos para a sua execução. 

 

 
 

Figura 17 – Estrutura inicial de execução de casos cadastrados. 

Fonte: Autores – 2020 

 

 
 

Figura 18 – Estrutura inicial de execução de casos cadastrados. 

Fonte: Autores – 2020 

 

Além dessa organização de casos, podem ser reorganizadas as ações especificadas 

anteriormente para cada caso de V&V. Em situações que exigem a reorganização dessas 

ações, o usuário deve utilizar o ícone de reordenação, como apresentado na Figura 19 e 

então reorganizar as ações utilizando os números associados a cada uma delas. 

 

 
 

Figura 19 – Reorganização da sequência de ações me um caso de teste. 

Fonte: Autores – 2020 

 

Para que possam ser executados, os casos de V&V devem ser associados ao plano 

que é desenvolvido, logo deve-se selecionar a opção adicionar/remover casos, no menu 

que se encontra à esquerda da tela inicial. Quando carregado, o usuário deve selecionar 

quem será responsável pela execução do caso e quais casos farão parte do plano. A Figura 

20 apresenta a tela de adição de casos ao plano de V&V corrente. 
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Figura 20 – Adição de casos ao plano de V&V. 

Fonte: Autores – 2020 

 

3.2.14. Tarefa executar procedimentos definidos. 

Esta etapa está associada à execução do planejamento sobre os produtos e/ou componentes. 

Assim, todos os casos devem ser executados baseados no ambiente definido, métodos 

selecionados e alinhados às demais tarefas de controle e manutenção. Logo, para executar 

essa tarefa, deve-se, a partir da tela inicial da ferramenta, selecionar a opção executar 

testes localizado no menu direito da ferramenta. 

Quando criada uma execução de casos de teste em um plano, serão carregadas 

todas as informações do planejamento disponibilizadas para acesso durante a execução, 

além disso os casos estarão dispostos na ordem que devem ser executados, como apresenta 

a Figura 21. 

 

 
 

Figura 21 – Tela inicial da execução de casos de teste. 

Fonte: Autores – 2020 

 

Assim que selecionado, no menu esquerdo, o caso que será executado, uma lista de 

passos associados ao caso será apresentada e um espaço de texto para o registro da 

execução deverá ser preenchido pelo testador com informações relevantes da avaliação 

executada sobre o produto. O objetivo principal desta etapa é garantir que todos os dados 

de execução serão registrados para que uma análise futura possa ser executada, bem como 

o registro de informações relevantes para a identificação de defeitos no produto e/ou 

componentes e nos demais elementos associados à execução. A Figura 22 apresenta a tela 

com as informações que devem ser fornecidas. 
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Figura 22 – Tela de execução de um caso de teste. 

Fonte: Autores – 2020 

 

Ao final da execução dos passos, o usuário deve marcar qual o status do caso, 

como um todo nos botões que ficam na área inferior da página. Caso necessário, é possível 

fornecer informações adicionais aos avaliadores que terão acesso ao documento de 

execução.  

 

3.2.15. Tarefa reportar execução dos procedimentos. 

Esta tarefa tem como principal objetivo, dentro do processo proposto, registrar todos os 

dados relacionados à execução da avaliação do produto e/ou componente, de tal forma que 

esse registo possa ser acessado posteriormente para que uma análise possam ser executada 

sobre esses dados. 

A ferramenta possui um sistema de notificações, que pode ser acessado por meio da 

tela inicial da ferramenta, e indica quais os objetos de dados que foram criados, atualizados 

ou alterados no contexto da ferramenta. Logo, este sistema pode ser utilizado como forma 

de obter esse reporte de execução dos procedimentos. 

Além disso, a ferramenta gera relatórios ligados à execução dos casos em forma de 

documento que pode ser acessado a qualquer instante após a execução deste caso. Assim, 

esses relatórios também podem ser utilizados como função de captura deste reporte.  

Para que se possa acessar os dados gerados, o usuário deve, no menu de execução 

de um caso, selecionar a opção que gera o relatório baseado nos passos que foram 

executados. É importante ressaltar que o relatório só é corretamente gerado depois que o 

caso de V&V foi executado. A Figura 23 apresenta o botão que deve ser pressionado e a 

Figura 24 apresenta o modelo de relatório que é gerado. 

 

 
 

Figura 23 – Consulta de relatório de um caso de tese. 

Fonte: Autores – 2020 
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 É importante ressaltar também que este manual recomenda o uso de uma ferramenta 

de gerência de projetos para auxiliar a equipe na comunicação de conclusão de atividades, 

uma vez que a ferramenta TestLink não fornece funções específicas para o aviso da 

conclusão de atividades relacionadas com a execução de casos de teste. 

 

 
 

Figura 24 – Relatório da execução dos passos do caso de teste. 

Fonte: Autores – 2020 

 

3.2.16. Tarefa comparar resultados obtidos com esperados. 

Esta etapa do processo tem como principal objetivo estabelecer uma análise sobre os 

resultados gerados pela avaliação do produto e /ou dos seus componentes. Esta análise 

deve ser executada por um membro da equipe a quem compete a função de definir medidas 

e ações para a correção de eventuais defeitos encontrados. Para que a análise ocorra de 

maneira eficaz e consistente, essa deve ser feita tomando como base os critérios que foram 

definidos durante o design da validação e/ou da verificação executada.  

Assim, para que a tarefa possa ser executada de maneira que todos os resultados da 

execução da avaliação sejam exibidos, o usuário deve, a partir da tela inicial, selecionar a 

opção relatórios e métricas que se encontra no menu direto. Ao selecionar, o usuário será 

direcionado para uma tela com vários relatórios disponíveis. Destas opções, o usuário deve 

selecionar a opção relatórios de teste. 

Após isso, um menu de configuração será carregado à direita e, então, o usuário 

deve marcar as informações que serão capturadas para gerar o relatório. Este manual 

recomenda que todas as informações sejam selecionadas. A Figura 25 apresenta esse menu 

de seleção. Assim que configurado, basta selecionar o conjunto de casos para que o 

relatório seja gerado. Ao final da análise deste relatório de testes global, a tarefa pode ser 

entendida como concluída.  
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Figura 25 – Configuração do relatório que será gerado. 

Fonte: Autores – 2020 

 

3.2.17. Tarefa identificar issues e defeitos. 

Quando desvios são encontrados, o processo proposto indica que, baseado na análise 

executada na tarefa anterior, deve-se categorizar os desvios encontrados em issues ou em 

defeitos. Este processo entende por defeito uma resposta não ajustada ao critério base para 

a análise de um determinado resultado esperado. Logo, defeitos estão relacionados com 

questões de desenvolvimento, bugs e polimento do produto e/ou componente analisado. 

Este processo entende como issue qualquer desvio associado com alterações que precisam 

ser executadas para além do produto, tais como, necessidade de contratação, treinamento, 

alterações em especificações de ambiente ou métodos, entre outras mudanças.  

Para realizar a identificação e categorização destes desvios, o usuário deve utilizar 

as funções relacionadas à integração do TestLink com ferramentas de bug tracking, 

ferramentas essas mais recomendadas para fazer o procedimento de categorização exigido 

pela tarefa atual do processo. No exemplo dado neste manual a fermenta de bug tracking 

utilizada foi o Mantis, mas a ferramenta TestLink dispõe de integração com diversas 

ferramentas para essa finalidade. Para configurar um novo bug tracking o usuário deve, a 

partir do menu inicial, selecionar a opção gerenciar gestor de falhas no menu que fica à 

esquerda. Assim que a tela for carregada, deve-se adicionar uma nova integração por meio 

do botão criar. A tela de adição de gestor de falhas conta com uma seleção de ferramentas 

e um modelo de informações que devem ser fornecidas para que a conexão seja efetuada 

corretamente. Após prover essas informações, é de suma importância que o usuário 

verifique a conexão entre as ferramentas a fim de garantir que o processo foi corretamente 

executado.  

Com a adição do bug tracking, o usuário deve associá-lo ao projeto corrente 

utilizando a opção de gerência de projetos, no meu inicial da ferramenta. Após a análise e 

seleção dos desvios encontrados, o usuário deve direcionar-se para a tela de execução de 

casos e identificar quais os casos que tiveram resultados que não estavam ajustados com os 

critérios estabelecidos. Neste ponto, deve-se selecionar o botão de rastreio de bugs como 

apresentado na Figura 26. 

Assim que a tela for carregada, o usuário deve executar os procedimentos exigidos 

pelo TestLink para realizar a associação entre o bug tracker e a execução do caso de V&V. 

A Figura 27 apresenta a tela de registro de novos desvios. 
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Figura 26 – Rastreio de novos bugs associados ao caso de teste. 

Fonte: Autores – 2020 

 

 

 
 

Figura 27 – Cadastro de desvio na ferramenta TestLink. 

Fonte: Autores – 2020 

 

Assim que o usuário selecionar a opção de acesso ao bug tracker, este será 

direcionado para a tela de cadastro do bug tracker configurado, neste caso o Mantis. A 

Figura 28 apresenta a tela do Mantis e algumas das informações que devem ser cadastradas 

para a identificação do desvio encontrado. 

 

 
 

Figura 28 – Cadastro de desvio na ferramenta Mantis. 

Fonte: Autores – 2020 

 

Assim que o desvio for cadastrado no bug tracker, deve-se associá-lo ao caso de 

testes do TestLink. Para isso, deve-se selecionar o ID gerado sobre o item adicionado, no 

caso do Mantis, que se encontra nas informações do desvio cadastrado. 
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Assim que executado este passo de integração, a ferramenta TestLink associará ao 

caso de teste um link que leva ao desvio que foi informado. O link será apresentado como 

indicado na Figura 29.  

 

 
 

Figura 29 – Desvio interligado entre TestLink e Mantis. 

Fonte: Autores – 2020 

 

3.2.18. Tarefa reportar incidentes encontrados. 

O foco principal desta tarefa é o de gerar, em forma de relatório, todos os incidentes 

encontrados, sejam estes defeitos ou issues. Para tanto, deve-se levar em consideração os 

padrões adotados pelo projeto. Esta tarefa visa garantir uma melhor visualização das 

atividades que devem ser executadas para a correção e ajuste dos elementos ligados ao 

produto e/ou componentes.  

 Para a execução desta tarefa, este manual indica fortemente que os relatórios 

utilizados para a execução desta tarefa sejam o Relatório do plano de testes e o Bugs por 

casos de teste, uma vez que estes relatórios apresentam as informações requeridas de uma 

forma mais direta e enxuta. a Figura 30 apresenta o relatório de bugs gerado pela 

ferramenta. 

 

 
 

Figura 30 – Relatório com os incidentes associados. 

Fonte: Autores – 2020 

 

Além disso, nesta tarefa deve existir uma comparação com todos os defeitos ou 

issues já registrados para que se possa evitar questões relacionadas ao mal alinhamento e 

retrabalho. Esta tarefa pode ser feita utilizando funcionalidades das ferramentas de bug 

tracking, uma vez que estas apresentam funções de referência de issues criadas.  

 

3.2.19. Tarefa identificar ativos reusáveis. 

No processo, esta tarefa diz respeito a identificar, dentro de todo o planejamento, design, 

execução e análise do processo de V&V, quais são os ativos que podem ser utilizados tanto 

em planos sobre o mesmo produto e/ou componente, o mesmo projeto, ou em projetos 

diferentes. O objetivo principal é facilitar o processo de construção de análises futuras que 
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a equipe responsável pela avaliação terá, evitando assim o retrabalho e melhorando a 

eficácia do time. 

 A ferramenta TestLink já disponibiliza uma base bem consolidada de 

reaproveitamento de informações, uma vez que disponibiliza funções de importação e 

exportação de dados. Mas quando se trata de identificação de material reutilizável a 

ferramenta permite o trabalho com palavras-chave, que tem a principal função de agrupar e 

indicar determinada característica em um material específico. 

 Para a execução deste procedimento, o usuário deve, a partir do menu inicial, 

selecionar a opção Gerenciar Palavra-chave. Quando a tela for carregada, o usuário tem a 

opção de cadastrar ou importar uma nova palavra-chave. Caso escolha cadastrar, deve-se 

informar qual a nova palavra-chave e o objetivo desta. A Figura 31 apresenta a tela e 

cadastro de uma palavra-chave. Assim que for cadastrada, esta palavra pode ser associada 

a elementos de dados dentro da ferramenta, fator que permite indicar quando um ativo é 

reutilizável.  

 

 
 

Figura 31 – Cadastro de palavra chave. 

Fonte: Autores – 2020 

 

Por meio das funções de importação e exportação, existem diversos itens que 

podem ser reutilizados em demais projetos. Pode-se citar os seguintes itens: palavras-

chave, plataformas (ambientes), requisitos de projeto e casos de teste. Estes itens de dados 

podem ser reutilizados por meio dos seguintes procedimentos: 

Para realizar a reutilização de palavras-chave é possível exportá-la por meio do 

menu de gerência de palavras-chave que foi utilizado nesta tarefa. Ao acessar a tela de 

gerência de palavras-chave, deve-se selecionar o botão de exportação que se encontra na 

área inferior da tela. A tela carregada apresentará informações para a exportação do dado, 

assim deve-se selecionar um nome para o arquivo, o formato que as informações serão 

exportadas e então selecionar a opção exportar. 

Para importar os dados em um outro projeto, deve-se, a partir do menu de gerência 

de palavras-chave, selecionar a opção de importação, fornecer o arquivo no formato 

adequado e selecionar a opção importar. 

A reutilização de plataformas é realizada da mesma maneira que as palavras-chave. 

Para que seja feita a exportação de um ambiente para seu uso em um outro contexto, o 

usuário deve, por meio do menu de gerência de plataformas, selecionar a opção exportar. 

Então, na tela carregada, deve definir o nome do arquivo de exportação, seu formato e 

selecionar a opção exportar. 

Para importar os dados de ambiente em um outro projeto, deve-se, a partir do menu 

de gerência de plataformas, selecionar a opção de importação, fornecer o arquivo no 

formato adequado e, então, clicar no botão importar.  
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A ferramenta TestLink permite a reutilização de todos os requisitos especificados 

por meio da exportação de todas as categorias e de a exportar os requisitos por categorias, 

onde apenas uma categoria de requisitos será reutilizado de cada vez. Assim, para que se 

possa reutilizar todos os requisitos, deve-se entrar no menu de especificação de requisitos, 

por meio da tela principal da ferramenta e então selecionar a opção exportar todas as 

especificações de requisitos. Assim que selecionada, essa opção carregará o menu de 

exportação como apresenta a Figura 32. 

 

 
 

Figura 32 – Exportação da totalidade de requisitos. 

Fonte: Autores – 2020 

 

Assim como nos casos anteriores, deve-se selecionar o nome do arquivo, o formato 

de exportação e, caso existam informações anexadas, se os anexos devem ser importados 

também ou não. Assim que fornecidas essas informações é possível exportar todos os 

requisitos.  

 O processo de importação assemelha-se ao processo apresentado nos itens 

anteriores. Para importar todos os requisitos, deve-se acessar o menu de especificação de 

requisitos e selecionar o botão importar. A Figura 33 apresenta a tela carregada quando o 

botão é selecionado. Observe que nesta importação é possível tratar questões como 

repetição de dados, tanto estabelecendo um parâmetro para comparar a igualdade de 

elementos quanto o tratamento que deve ser dado para requisitos iguais.  

 

 
 

Figura 33 – Importação da totalidade de requisitos. 

Fonte: Autores – 2020 

 

Para realizar a importação de requisitos de uma categoria específica, deve-se 

selecionar uma categoria já cadastrada. A seleção acontece na estrutura já citada 

anteriormente nesse manual. Assim que selecionada, será carregada uma tela onde há um 

botão em forma de engrenagem. Este botão ativa um menu de opções sobre a categoria 

corrente. Logo, quando esse menu for ativado, deve-se selecionar a opção exportar 
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requisitos e então as opções de exportação dos requisitos por categoria serão apresentadas. 

A Figura 34 apresenta a tela carregada com a seleção do botão em questão.   

 

 
 

Figura 34 – Exportação de categoria de requisitos. 

Fonte: Autores – 2020 

 

Para realizar a importação de uma categoria e seus requisitos, o usuário deve 

acessar o menu de opções de uma categoria criada em um outro projeto e, no menu em 

questão, selecionar a opção de importação por meio da seleção do botão importar 

requisitos. A tela com as opções de importação assemelha-se muito à tela de importação 

dos requisitos em sua totalidade. A Figura 35 apresenta essa tela. 

 

 
 

Figura 35 – Importação de categoria de requisitos. 

Fonte: Autores – 2020 

 

Os casos de teste são elementos de dados que podem ser reutilizados também por 

meio das funções de importação e exportação que a ferramenta TestLink apresenta. Assim 

como os requisitos, estes podem ser importados/exportados em sua totalidade, ou seja, com 

as categorias registradas e os casos associados; e podem ser importados/exportados 

baseados nas suas categorias apenas. No caso de uma exportação dos casos em sua 

totalidade, deve-se acessar o menu de especificação de casos por meio da tela inicial e, 

neste menu, selecionar o botão com o ícone de engrenagem.  

Esse procedimento carregará as opções aplicadas a todas as categorias de casos. 

Então, o usuário deve selecionar a opção de exportação. Este botão irá disponibilizar as 

opções de exportação de categorias e todos os casos de testes associados. 

A Figura 36 apresenta a tela de exportação de casos de teste. Observe que, para a 

exportação, são apresentados diversos dados que podem ou não fazer parte do conteúdo 

que será exportado, dando a liberdade ao usuário de utilizar partes específicas dos casos.  
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Figura 36 – Exportação de casos de teste em sua totalidade. 

Fonte: Autores – 2020 

 

Para a importação, o processo a ser seguido é semelhante ao da exportação, onde 

deve-se, por meio do menu de operações da suíte de testes, selecionar o ícone que fica ao 

lado do ícone de exportação. Assim que este botão é selecionado, a ferramenta carregará as 

informações de importação de casos de teste e suas categorias. A Figura 37 apresenta o 

menu de importação da ferramenta para casos de maneira total. Vale ressaltar que a 

importação dos casos como um todo também apresenta o tratamento para dados iguais, 

assim como a importação de requisitos citadas anteriormente. 

 

 
 

Figura 37 –Importação de casos de teste em sua totalidade. 

Fonte: Autores – 2020 

 

Assim como na exportação de requisitos, nos casos de teste é possível fazer a 

importação dos casos de uma categoria específica. Logo, para acessar o menu de 

exportação/importação de uma categoria, deve-se selecioná-la utilizando a estrutura de 

repositórios disponibilizada pela ferramenta e então selecionar a opção de engrenagem que 

é apresentada na parte superior da tela carregada. Então, deve-se selecionar as opções de 

importação ou exportação para a execução da reutilização do suíte de casos de teste. Os 

botões para a importação e exportação são semelhantes aos botões relacionados na 

importação/exportação dos casos de teste em sua totalidade. As Figuras 38 e 39 

apresentam, respectivamente, as telas de exportação e importação de casos de teste 

utilizando a categoria destes. 
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Figura 38 – Exportação de casos de teste por categoria. 

Fonte: Autores – 2020 

 

 
 

Figura 39 – Importação de casos de teste por categoria. 

Fonte: Autores – 2020 

 

3.2.20. Tarefa reportar conclusão de validação e verificação 

Esta etapa está relacionada com o processo de conclusão das atividades de V&V. O 

objetivo central deste ponto é comunicar a todos os envolvidos, de maneira efetiva, a 

conclusão dos procedimentos estabelecidos. É de suma importância que todos os relatórios 

estejam devidamente entregues e as atividades de correções relacionadas ao produto e/ou 

componente avaliado estejam definidas e prontas para o processo de execução. 

Na ferramenta TestLink a maneira mais eficiente de realizar o indicativo de 

conclusão das atividades relacionadas a um plano de V&V é utilizar a função de ativar e 

desativar um plano. Para tal, por meio da tela inicial, o usuário deve selecionar a opção de 

gerência de plano de teste, acessar o menu de gerência de planos e então selecionar o 

ícone de ativar/desativar um plano. A Figura 40 apresenta a forma de desativar um plano 

de V&V e indicar que este se encontra concluído. 

 

 
 

Figura 40 – Configuração do plano para a vigésima tarefa do processo. 

Fonte: Autores – 2020 
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A execução deste procedimento desabilita as informações e funcionalidades 

associadas ao plano de testes, indicando a sua finalização. Além disso, o sistema de 

notificações da ferramenta gera uma notificação que pode ser visualizada por todos os 

envolvidos. Após a execução deste passo, o processo de V&V proposto pode ser 

considerado completamente executado. 

 

4. AVALIAÇÃO DO MANUAL 

Para que o manual de uso apresentasse um alto grau de corretude e ajuste aos objetivos da 

sua descrição, a técnica de revisão por pares foi executada sobre as informações geradas e 

descritas neste trabalho. Neste contexto, o material foi submetido para análise de um 

especialista, que teve como principal função apontar inconsistências e erros que refletissem 

no desempenho do manual com um todo. 

A seleção do avaliador baseou-se na experiência que este apresentava em modelos 

de qualidade de software, principalmente o CMMI-DEV e a ISO/IEC/IEEE 29119, bem 

como no seu tempo de atuação e nível de conhecimento em processos de teste e dos 

processos de validação e verificação.  

Quando selecionado, o perfil do avaliador apontou que este possuía um alto grau de 

conhecimento em modelos de referência de processos e produtos de software, tais como 

CMMI-DEV, MPS.Br, ISO/IEC/IEEE 29119. O perfil também apontou que o avaliador 

possuía alto conhecimento nos processos de validação e verificação e em processos de 

teste. Além disso, o avaliador apresentou uma experiência de mais de cinco anos na 

implantação de modelos de melhoria do processo de software. 

Como parte da estratégia da revisão por pares, foram definidos cinco critérios para 

categorizar os desvios encontrados no documento gerado, a saber: técnico alto, indicando 

que foi encontrado um problema em um item que, se não for alterado, comprometerá as 

considerações; técnico baixo, indicando que foi encontrado um problema em um item que 

seria conveniente alterar; editorial, indicando que foi encontrado um erro de português ou 

que o texto pode ser melhorado; questionamento, indicando que houve dúvidas quanto ao 

conteúdo das considerações; e geral, indicando que o comentário é geral em relação às 

considerações. 

Além dos critérios, uma estrutura para armazenamento dos dados também foi 

definida. Esta estrutura buscava relacionar quais os itens apresentavam o desvio, qual o 

tipo do desvio encontrado, a especificação do desvio e uma sugestão dada pelo avaliador 

para solucionar tal desvio. 

 Ao final da avaliação foram identificados o total de seis desvios, dois de caráter 

técnico baixo e quatro de caráter editorial. O primeiro desvio de caráter técnico baixo 

estava relacionado com ausência da apresentação do processo aderente aos normativos do 

CMMI-DEV e da ISO/IEC/IEEE 29119; o segundo desvio de caráter técnico baixo estava 

relacionado com a ausência da apresentação da ferramenta que será utilizada como suporte 

para o processo de V&V. Os desvios editoriais estavam diretamente ligados com a 

composição ortográfica do texto, ausência de elementos descritivos de seções, ausência de 

um padrão de identificação do documento. Após os apontamentos do avaliador serem 

fornecidos, a equipe deste trabalho constatou que todos os itens deveriam ser aceitos e 

executados para executar a correção do material gerado.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa apresentada teve como principal objetivo apresentar um manual de uso da 

ferramenta TestLink de forma que esta desse suporte à execução do processo de validação 

e verificação aderente ao normativo CMMI-DEV e a ISO/IEC/IEEE 29119. Para tal, houve 
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uma etapa de seleção da ferramenta e outra etapa na qual a TestLink foi utilizada e todas as 

funcionalidades foram associadas aos objetivos de cada uma das tarefas do processo 

apresentado. Este trabalho, então, deixa como contribuição um manual de uso da 

ferramenta TestLink totalmente aderente ao processo de validação e verificação proposto 

por esta pesquisa. Ainda que o trabalho apresente um manual bem definido de uso da 

ferramenta de apoio, este ainda não conta com uma análise de execução do processo, e da 

ferramenta de apoio em um contexto real de produção e avaliação de software. 

 Como trabalho futuro, pretende-se aplicar o processo de validação e verificação por 

meio da ferramenta TestLink em uma empresa que objetiva aplicar os processos de 

validação e verificação nos seus produtos desenvolvidos. Pretende-se, ainda, realizar uma 

avaliação qualitativa tomando por base os resultados que serão obtidos da execução do 

processo. A avaliação será obtida por meio da aplicação de questionários aos participantes 

do processo de validação e verificação.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BORGES, H.; HORA, A.; VALENTE, M. T. Understanding the factors that impact the 

popularity of GitHub repositories. In 2016 IEEE International Conference on Software 

Maintenance and Evolution (ICSME) (pp. 334-344). IEEE. 2016. 

 

DELAMARO, M.; JINI, M.; MALDONADO, J. Introdução ao teste de software. Rio de 

janeiro: Elsevier. 2013. 

 

EGHBAL, N. Roads and bridges: The unseen labor behind our digital infrastructure. Ford 

Foundation. 2016. 

 

ISO – International Organization for Standardization. I. O. for Standardization., 

International Electrotechnical Commission., and Institute of Electrical and Electronics 

Engineers., ISO/IEC/IEEE 29119-2:2013 - Software and systems engineering -- Software 

testing -- Part 2: Test processes. 2013. 

 

MELLO, M. S. Melhoria de processos de software multi-modelos baseada nos modelos 

MPS e CMMI-DEV (Doctoral dissertation, Universidade Federal do Rio de Janeiro). 2011. 

 

LEWIS, W. E. Software testing and continuous quality improvement. (3th ed). Flórida: 

Taylor & Francis Group. 2009. 

 

LICENSE, G. G. P. GNU General Public License. Retrieved December, 25, 2014. 1989. 

 

SEI - Software Engineering Institute. CMMI® for Development, Version 1.3, Improving 

processes for developing better products and services. no. CMU/SEI-2010-TR-033. 

Software Engineering Institute. 2010. 

 

SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. São Paulo: Pearson. 2011. 

 

ARAUJO, L. L.; ROCHA, A. R.; SANTOS, G. MR-MPS-SW e CERTICS: Mapeamento e 

diretrizes para a implantação conjunta dos modelos. iSys-Revista Brasileira de 

informações. 2015. 


