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MATÉRIA: QUALIDADE DE SOFTWARE

� Tema: Testes de Caixa Branca e Testes de 
Caixa Preta



ESTRATÉGIAS FUNDAMENTAIS DOS

TESTES

� Os testes de validação envolvem a execução total

ou parcial do software a ser avaliado, porém,

existem duas únicas abordagens para conduzir

um processo de validação: pela estratégia caixa

branca ou pela estratégia caixa preta.



TESTES DE CAIXA BRANCA E CAIXA

PRETA

� A estratégia escolhida determina o modo como

iremos estabelecer o problema e como serão

conduzidos os procedimentos de testes visando

minimizar esforços e ampliar as chances de

detecção de erros que estão inseridos no software.



TESTES DE CAIXA BRANCA E CAIXA

PRETA

� A aplicação de testes de caixa preta não exclui a

necessidade de aplicar os testes de caixa branca e

vice-versa.

� Essas estratégias são complementares e não

exclusivas.



ESTRATÉGIA DE CAIXA BRANCA

� Os testes de caixa branca são conhecidos dessa

forma porque são baseados na arquitetura

interna do software.

� Esses testes empregam técnicas que objetivam

identificar defeitos nas estruturas internas dos

programas através da simulação de situações que

exercitem adequadamente todas as estruturas

utilizadas na codificação.



ESTRATÉGIA DE CAIXA BRANCA

� Para realizar os testes de caixa branca é

necessário que o profissional de testes conheça a

tecnologia empregada pelo software, bem como

possua um adequado conhecimento da

arquitetura interna da solução.

� Para realizar esse testes são necessários acessos

ao código fonte, estrutura de banco de dados e

realizar todos os testes previstos no processo de

validação de componentes de software.



ESTRATÉGIA DE CAIXA BRANCA

� Os testes de caixa branca são conhecidos pela

alta eficiência na detecção de erros, no entanto,

também são difíceis de serem implementados.



ESTRATÉGIA DE CAIXA PRETA

� A estratégia de caixa preta utiliza técnicas para

garantir que os requisitos do sistema são

plenamente atendidos pelo software que foi

construído.

� Não é seu objetivo verificar como ocorrem

internamente os processamentos no software,

mas se o algoritmo inserido no software produz os

resultados esperados.



ESTRATÉGIA DE CAIXA PRETA

� A grande vantagem da estratégia da caixa preta

é o fato desta não requerer conhecimento da

tecnologia empregada ou dos complexos conceitos

de implementação aplicados internamente no

software, o que reduz a dificuldade de encontrar

um profissional capacitado a modelar os testes.

� O conhecimento requerido do profissional de

testes é o conhecimento dos requisitos, suas

características e comportamentos esperados.



ESTRATÉGIA DE CAIXA PRETA

� Os testes de caixa preta são conhecidos por serem

mais simples de se implementar, no entanto,

ainda exigem grande esforço de planejamento e

automação dos procedimentos.



ABORDAGENS FUNDAMENTAIS DOS

TESTES

� Existem diversas formas de se planejar e

identificar os casos a serem aplicados nos testes

de validação, porém todo o direcionamento dos

testes será baseado exclusivamente em requisitos

da solução tecnológica a ser desenvolvida ou na

estrutura interna do código-fonte.



TESTES BASEADOS NA ESTRUTURA

INTERNA

� Com base no modelo de implementação da

solução de software, os testes requerem um

conhecimento profundo da tecnologia e do projeto

de desenvolvimento, de forma a exercitarem

adequadamente todas as estruturas internas do

projeto, visando à validação de todos os

algoritmos empregados pelo software.

� Como existem conhecimento interno do software,

sempre são empregados com a caixa branca.



TESTES BASEADOS EM REQUISITOS

� Os testes são baseados nos documentos de

requisitos e modelados através de especificações

funcionais e suplementares.

� Requisitos devem ser decompostos em casos de

testes de forma a avaliarem todos os cenários

existentes e validarem todas as variações que

uma solução tecnológica deve suportar.



PROGRESSIVIDADE E REGRESSIVIDADE

DOS TESTES

� Qualquer processo de desenvolvimento de

software deve contemplar um modelo eficiente

para incorporar mudanças durante e depois da

construção da aplicação.

� Essas mudanças provocam, muitas vezes,

alterações estruturais que afetam

funcionalidades já implementadas, gerando

defeitos em pontos do software que estavam

anteriormente perfeitos.



TESTES PROGRESSIVOS

� Todos os casos de testes nascem como testes de

progressão e acabam se tornando posteriormente

testes de regressão durante o ciclo de vida do

produto.

� Os testes de progressão são elaborados de acordo

com a evolução do produto.

� À medida que o software ganha novas

funcionalidades, um novo conjunto de testes deve

ser criado.



TESTES REGRESSIVOS

� Trata-se de reexecutar um subconjunto (total ou

parcial) de testes previamente executados.

� Seu objetivo é assegurar que as alterações ou

inserções de determinados segmentos do produto

não afetaram outras partes do produto.

� Toda nova versão do produto deveria ser

submetida a uma nova sessão de testes para

detectar eventuais impactos em outras

funcionalidades.
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