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Resumo 

 

Este trabalho apresenta o NLScripts, um plug-in que auxilia na geração de scripts de 

teste a partir de descrições em linguagem natural controlada (LNC). O NLScripts é voltado 

para desenvolvedores de scripts de teste, que através dele poderão reusar segmentos de scripts 

já disponíveis (na linha de reuso de software). Para isso, o plug-in utiliza técnicas de 

Recuperação de Informação para a criação do repositório de scripts, e para possibilitar 

consultas ao repositório.  

Uma ferramenta foi desenvolvida como plug-in do Eclipse. Alguns testes foram 

realizados utilizando um corpus de scripts de testes desenvolvidos previamente pelo time de 

automação de scripts de teste do projeto CIn/Motorola. Tal corpus foi composto por 985 

scripts que, após a etapa de pré-processamento, gerou um repositório com mais de 20.000 

segmentos de scripts. A precisão média na recuperação de itens a partir das consultas foi de 

35%, o que foi julgado satisfatório pelos usuários que testaram a ferramenta.  

Acredita-se que este trabalho tem uma contribuição original, uma vez que não foi 

encontrado na literatura relacionada nenhum trabalho para reuso de scripts de teste a partir de 

consultas em LNC. 

Este trabalho é parte do projeto Test Research Project do CIn/BTC, que está sendo 

desenvolvido em uma parceria entre o CIn-UFPE e a Motorola. O propósito geral desse 

projeto é automatizar a geração, seleção e avaliação de casos de teste para aplicações de 

telefonia móvel. 

 

 

Palavras-chave: Recuperação de Informação, Automação de teste de software, Reuso de 

Software 
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Abstract 

 

This work presents NLScripts, a plug-in that aids the generation of test scripts from 

controlled natural language descriptions (CNL). The NLScripts was built for test scripts 

developers which will be able to reuse already available test scripts (as software reuse). For 

doing this, the plug-in applies Information Retrieval techniques for script repository creation 

and queries on it. 

A prototype was developed as an Eclipse plug-in. Some experiments were done using 

a test script corpus previously developed by the test script automation team from the 

CIn/Motorola project. Such a corpus was composed by 985 scripts that, after the pre-process 

phase, generated a repository with more than 20000 scripts segments. An average precision  

in item retrieval was 35% that was considered a satisfactory result according to the users that 

used the prototype. We believe that this work has an original contribution, because we did not 

find any related work regarding test script reuse from queries in controlled natural language. 

This work is part of  Test Research Project from a major Project CIn/BTC, which is 

developed in partnership between UFPE and Motorola. The proposal of this project is to 

automate the generation, selection and evaluation of test cases to mobile phone applications. 

 

Keywords: Information Retrieval, Software Test Automation, Software Reuse 
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1. Introdução 
 

Procedimentos para garantir a qualidade de software, tais como testes, são o principal 

fator que eleva o custo em projetos de desenvolvimento de software. Estudos têm mostrado 

que a fase de testes é responsável por 50% ou mais do custo total de um projeto [Ramler & 

Wolfmaier, 2006]. As equipes responsáveis pelo processo de teste de software concordam que 

sua automação não é apenas desejável, mas uma necessidade, dada a demanda do mercado 

atual [Zambelich, 1998].  

Podem-se automatizar vários tipos e níveis de teste, em várias fases do processo. De 

acordo com Blackburn et al (2004), toda execução automática de teste é baseada em alguma 

forma de script que pode executar automaticamente sem a interação humana. Scripts de teste 

são programas que testam programas, podendo ser criados por desenvolvedores manualmente 

ou por ferramentas de captura e repetição ou por modelos que representam o comportamento 

do software.  

As abordagens mais difundidas para automação de testes são: captura e repetição, teste 

baseado em modelos, e frameworks de teste. A geração automática de scripts de teste a partir 

de ferramentas de captura e repetição apresenta diversos problemas [Zambelich, 1998], como 

o fato do script gerado conter valores específicos amarrados no corpo do script; a manutenção 

de tais scripts é muito custosa e o processo de elaboração de testes só começa após a 

finalização da implementação, etc. 

A abordagem de geração de testes a partir de modelos é a abordagem mais precisa, 

que nos permite fazer diversas verificações no software usando provas matemáticas 

[Bogdanov et al, 2003]. Mas, na prática, não é escalável, a um bom custo, para sistemas 

completos [Bach, 2007], e ainda exige uma fundamentação teórica por parte do projetista de 

testes sobre a matemática requerida para criação de tais modelos. 

A abordagem baseada em frameworks oferece vários benefícios como a separação da 

atividade de projeto de testes da de implementação dos mesmos, tornando possível tirar 

proveito deste paralelismo. Oferece também a vantagem de ser mais manutenível em longo 

prazo, a um alto custo na fase inicial. Os desenvolvedores que desenvolvem o framework e 

implementam os scripts são programadores e arquitetos. Portanto, a atividade de automação 

de testes em si deve ser considerada como uma atividade de desenvolvimento, uma vez que 
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são programas que testam programas. No decorrer deste trabalho, ela será a opção adotada por 

já possuir um nível de maturidade maior que as anteriores no mercado. 

Outra área cujo objetivo, entre outros, é melhorar a qualidade da aplicação de software 

é a área de reuso de software, através do reuso de componentes validados e já bem testados e 

usados. Em um processo de desenvolvimento, o reuso é caracterizado pelo uso de produtos de 

software em uma situação que é diferente da qual eles foram originalmente construídos 

[Lucrédio et al, 2006]. Existem vários trabalhos que visam reuso de software, muitos dos 

quais focam em reuso de trechos de código que servem para ajudar o desenvolvedor a 

entender como usar determinada classe, objeto ou interface em um código. Tal abordagem é 

citada em alguns artigos como example-based programming [Holmes & Murphy, 2005], 

programação baseada em exemplos. 

Existem alguns trabalhos mais atuais relacionados a reuso de código, mais 

especificamente, sobre reuso de trechos dos mesmos. Alguns até mais focados em exemplos 

específicos de uso como instanciação de objetos tal como XSnippet [Claypool & 

Sahavechaphan, 2006]. Outros trabalhos focam em trechos que iniciam com a instanciação de 

um objeto/interface até outro, ambos especificados, incluindo todo o código entre eles, como 

é o caso de Prospector [Mandelin et al, 2005]. Há trabalhos em que se especifica apenas a 

classe/objeto/interface que se deseja e ele retorna vários exemplos contendo o elemento 

especificado [Holmes & Murphy, 2005]. 

Considerando que scripts de teste são programas que testam programas, e que 

pesquisadores e desenvolvedores têm perseguido a idéia de reuso de componentes de software 

[Lucrédio et al, 2004], optamos por investigar, na nossa pesquisa, a aplicação de técnicas de 

reuso para a área de teste automático de software.  

1.1. Trabalho realizado 

 

Este trabalho apresenta o NLScripts, uma ferramenta que auxilia desenvolvedores de 

testes automáticos na criação de scripts de teste a partir de descrições em linguagem natural 

controlada (LNC). Com essa ferramenta, desenvolvedores de scripts de teste poderão reusar 

trechos de scripts disponíveis (na linha de reuso de software).  

A pesquisa aqui relatada faz parte de um projeto mais abrangente de automação de 

testes, o CIn/BTC (Brazil Test Center), em desenvolvimento por uma parceria entre o CIn-

UFPE e a Motorola. O projeto geral já automatizou a geração de descrições de casos de teste, 
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em linguagem natural controlada, a partir de casos de uso também representados em LNC. 

Assim, este trabalho teve como foco a etapa final do processo de automação, objetivando a 

composição assistida de scripts de teste a partir das descrições em LNC recuperadas pela 

ferramenta. Os novos scripts criados são usados na execução automática dos casos de teste. 

O NLScripts foi concebido como um engenho de busca, utilizando técnicas clássicas 

de Recuperação de Informação (RI). Sua função principal é criar, manter e prover acesso a um 

repositório de scripts voltado a desenvolvedores de testes automáticos. Os scripts foram 

indexados por palavras-chaves extraídas do texto que os descrevem, sendo recuperados a 

partir de consultas em LNC ou por palavras isoladas. Assim, a ferramenta recebe as consultas 

do desenvolvedor, e retorna uma lista de trechos de scripts de teste relacionados ao texto da 

consulta. 

Uma ferramenta foi desenvolvida como plug-in do Eclipse1. Sua arquitetura possui 

módulos específicos para o processamento dos scripts a serem indexados, para a criação do 

repositório, e para consulta. As operações de criação e consulta ao repositório foram 

implementadas com base em um framework gratuito de indexação e busca que foi adaptado 

ao contexto de testes automáticos do nosso trabalho.  

Um repositório inicial foi construído com base em um corpus de scripts de testes 

desenvolvidos manualmente durante alguns anos pelo time de automação do CIn/BTC. Tal 

corpus conta com 985 scripts que, após a etapa de pré-processamento, geraram um repositório 

com mais de 20.000 itens (segmentos de scripts). Alguns testes compararam a precisão 

usando combinações de técnicas de processamento de texto. Depois, testes usando validação 

cruzada foram executados para testar 5 grupos de scripts e avaliar a precisão média final desta 

abordagem. A precisão média na recuperação de itens a partir das consultas foi julgado 

satisfatório pelos usuários que testaram a ferramenta. 

O NLScripts serviu também para avaliar se a informação extraída dos scripts (i.e., os 

segmentos gerados na fase de pré-processamento) e armazenada no repositório era adequada 

ao reuso e à composição dos novos testes. 

Vale salientar que o método aqui proposto não automatiza inteiramente o processo de 

composição de código, uma vez que o testador humano é responsável pela consulta ao 

repositório de scripts. Assim, podemos classificar a solução adotada como sendo composição 

semi-automática (ou assistida) de scripts de teste. Apesar da necessidade de interferência do 

testador, essa solução tem trazido uma grande contribuição para o processo geral de 

                                                
1 http://www.eclipse.org 
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automação de testes dentro do projeto CIn/BTC, que se tornou mais rápido, e exige menos 

conhecimento sobre o framework de testes usado na Motorola. Acreditamos que este é o 

primeiro passo em direção a um processo totalmente automático de geração/composição de 

scripts de teste. 

 

Originalidade e Contribuições 

 
Identificamos muitos trabalhos sobre o reuso de componentes e de código, 

principalmente para repositórios grandes ou distribuídos e para a web, e a grande maioria 

deles usando vocabulário da própria linguagem de programação como consulta. Nenhum 

trabalho foi encontrado para reuso de scripts de teste usando linguagem natural para 

consultas, em um repositório restrito, cujo vocabulário é de domínio específico.  

Algumas das principais contribuições deste trabalho são: (1) a aplicação de reuso no 

contexto de automação de testes, uma vez que os trabalhos na área estão relacionados ao 

desenvolvimento da aplicação principal (a maior parte dos trabalhos de reuso está focada nos 

processos de desenvolvimento baseado em componentes, uma área crescente atualmente); (2) 

a criação de uma ferramenta de RI de uso simples, porém eficaz, que aceita consultas em 

linguagem natural como ponto de partida para a composição de novos scripts de teste; (3) 

aplicação de técnicas de RI para tratar texto no nível de código, usando os comentários, dos 

mesmos, em linguagem natural (como dito, a abordagem utilizada na ferramenta e nos testes 

foi indexar os segmentos de script pelos textos que os comentam); e (4) apesar da necessidade 

de interferência do testador, o processo geral de automação de testes se tornou mais rápido, e 

exige menos conhecimento prévio sobre o framework de testes usado na Motorola. 

 

1.2. Estrutura do documento 

 

O restante do documento está estruturado da seguinte forma: 

Capítulo 2: Automação de Testes de Software. Neste capítulo é apresentada uma visão 

geral sobre testes de software, abordagens para a automação de testes, e uma análise 

comparativa entre estas abordagens. 

Capítulo 3: Repositórios de software (SW) para Reuso. Neste capítulo há uma breve 

introdução sobre Recuperação de Informação. Depois, alguns modelos de RI e classificação 
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são comentados e, enfim, algumas ferramentas para reuso de software são apresentadas e 

comparadas. 

Capítulo 4: NLScripts: uma ferramenta para geração assistida de testes automáticos. 

Neste capítulo são apresentados detalhes da concepção do  NLScripts, que auxilia na busca de 

segmentos de scripts para reuso no desenvolvimento dos novos scripts de teste. A sua 

abordagem de RI, seu funcionamento e comparações com ferramentas citadas no capítulo 3 

também são apresentados. 

Capítulo 5: NLScripts: A Ferramenta. Neste capítulo a arquitetura e a implementação 

do plug-in são detalhados. Também é vista uma descrição do ambiente de testes, a 

metodologia utilizada, e os resultados obtidos. 

Capítulo 6: Conclusão. Neste capítulo final, o trabalho desenvolvido é concluído 

através da apresentação dos resultados alcançados e as perspectivas para trabalhos futuros são 

apontadas. 
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2. Automação de Teste de Software 
 

Este capítulo tem por objetivo dar uma visão geral sobre abordagens para automação 

de testes de software. Embora este trabalho não trate de uma solução para automação em si, 

ele propõe uma abordagem que auxilia na criação de scripts de teste, compondo-os a partir de 

partes de outros scripts já existentes, scripts estes que foram criados por uma das abordagens 

tratadas neste capítulo.  

A seção 2.1 apresenta conceitos básicos relacionados a essa área de pesquisa e 

desenvolvimento, conceitos esses que serão necessários para o bom entendimento deste texto. 

A seção 2.2 fala sobre algumas abordagens específicas para a automação de testes de software 

e as compara considerando alguns requisitos desejáveis no processo de teste. A seção 2.3 

finaliza o capítulo mostrando uma tabela comparativa entre as abordagens automáticas 

sintetizando a comparação entre elas. 

2.1. Conceitos Básicos  

O propósito de testar um programa é encontrar problemas no código, ou demonstrar 

que sua execução está correta. O ato de testar consiste em estabelecer: as pré-condições 

necessárias à execução do teste; prover as entradas do sistema; observar os resultados; e 

compara-los com os resultados esperados para determinar se o teste passa ou falha [Jorgensen, 

2002]. 

Em testes, temos alguns conceitos básicos necessários à compreensão desta área da 

engenharia de software [IEEE, 1998]: 

• Erro – são enganos cometidos pelos arquitetos, desenvolvedores, etc. Erros na 

fase de projeto propagam-se para fases seguintes; 

• Falta – é a concretização de um erro. Ou seja, é a representação de um erro em um 

texto especificando o sistema, em um diagrama UML, em um código fonte, etc. 

Um if em um código que deixe passar uma condição inesperada é uma falta. O 

bug é uma falta. Pode haver faltas de omissão, quando falhamos ao inserir uma 

informação correta no artefato, ou seja, não inserimos; ou faltas de comissão, 

quando inserimos informação incorreta; 

• Falha – ocorre quando um código com alguma falta é executado. Ou seja, é a 

manifestação da falta durante a execução do sistema. 
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2.1.1. Processo de Teste 

Um processo de teste consiste num conjunto de fases, atividades, papéis e artefatos 

para avaliar a qualidade do produto testado. Esse processo deve considerar os requisitos do 

software, política e estratégia de testes da empresa, conhecimento prévio sobre o domínio da 

aplicação, prazos, equipe envolvida, riscos, etc.  

De acordo com Graham et al. (2007), as fases de um processo de teste são: (1) 

Planejamento e Controle; (2) Análise e Projeto; (3) Implementação e Execução; (4) Avaliação 

do Critério de Término e Relatórios; e (5) Atividades de fechamento dos testes.  

A fase (1), de responsabilidade do gerente de teste, com a colaboração dos outros 

membros envolvidos, identifica os objetivos do processo de teste, bem como o escopo e os 

riscos deste processo. Essa fase também determina o critério de parada dos testes, e define o 

cronograma geral de testes. Com base nisso, é escolhida a abordagem de teste a ser utilizada 

em cada fase do processo.  

As fases (2) e (3) são as mais essenciais para automação de testes. Na fase (2), o 

projetista de teste avalia os requisitos do SW, identifica as condições de teste, define os casos 

de teste e a especificação do projeto de teste, e monta a infra-estrutura necessária para a 

próxima fase. A seguir, apresentamos definições para os artefatos produzidos pelo projetista 

de testes, de acordo com o padrão IEEE [IEEE, 1998]: 

• Item de teste - é o objeto a ser testado, por exemplo, um código-fonte, código 

objeto, dados de controle, etc. 

• Especificação de caso de teste - é um documento que especifica as entradas, 

resultados esperados e um conjunto de condições para o teste de um item. 

• Especificação de procedimento de teste - é um documento que especifica a 

seqüência de ações (em linguagem natural ou como script automático) para a 

execução de um teste. 

Na fase (3), de Implementação e Execução, as condições de teste e as especificações 

de casos de teste são transformados em procedimentos de teste (em linguagem natural, para 

testes manuais, ou implementação de scripts de teste, no caso de testes automáticos). Todos os 

detalhes do ambiente são especificados para dar suporte à atividade de execução, e os casos 

de teste são executados e reportados. 
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Identificamos alguns outros termos, presentes na literatura de testes, importantes para 

a fase (3). São eles: 

• Veredicto – resultado de um teste que, considerando as entradas fornecidas 

para o sistema, as saídas geradas e as saídas esperadas, define se o teste 

identificou alguma falha, ou se o resultado foi como esperado, passou. 

• Oráculo – mecanismo que define o veredicto, i.e., se um teste passou ou não. 

No caso de teste manual, o oráculo é o próprio testador. No caso de testes 

automáticos, é uma ferramenta. 

As fases (4) e (5) não são discutidas pois não têm relevância para o trabalho em 

questão. 

2.1.2. Níveis de Teste 

Durante todo o ciclo de desenvolvimento de software, diferentes níveis de teste são 

realizados. Cada nível de teste depende do nível de abstração do artefato a ser testado. Um 

modelo, que apesar de ultrapassado, é útil ainda hoje para demonstrar a relação dos testes com 

os artefatos é o modelo V [Graham et al, 2007]. Os testes no ciclo de desenvolvimento 

descritos neste texto estão exemplificados neste modelo, mas, mesmo se o desenvolvimento 

usar um modelo diferente, os princípios mostrados podem ser adaptados para o modelo 

vigente. 

A principal idéia por trás do modelo V é que as atividades de desenvolvimento e testes 

são igualmente importantes e são atividades correspondentes. Os dois ramos da letra V 

representam esta correspondência. É importante ressaltar que a representação dos testes no 

diagrama do modelo V, corresponde apenas à fase (3) do processo de testes (Implementação e 

Execução) descrito na seção 2.1.1 deste capítulo. As demais fases de teste ocorrem assim que 

se inicia o ciclo de desenvolvimento do software. 

Os níveis de teste representados no modelo V geral são: 

• Testes de Componente – também conhecidos como testes de unidade, 

verificam se cada componente de software (ex.: módulos, programas, objetos, 

classes, etc) se comporta de acordo com a especificação; 

• Testes de Integração – checam se os grupos de componentes colaboram entre 

si da forma especificada no projeto técnico do sistema; 
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• Testes de Sistema – verificam se o sistema como um todo atende aos 

requisitos especificados; 

• Testes de Aceitação – checam se o sistema atende aos requisitos especificados 

no contrato do ponto de vista do cliente. 

Dentro de cada nível de teste, deve ser checado se os resultados do desenvolvimento 

atendem aos requisitos relevantes ou especificados em cada um dos níveis específicos de 

abstração. O processo de checagem dos resultados do desenvolvimento, para ver se está de 

acordo com os requisitos originais, é chamado de verificação. Em cada nível, pode-se 

executar tipos diferentes de teste como descrito na seção a seguir. 

2.1.3. Tipos de Teste 

Dentro de cada um dos níveis citados na seção 2.1.2, são empregados vários tipos de 

teste. Um tipo de teste tem como objetivo focar em um objetivo de teste particular que pode 

ser: o teste de uma funcionalidade realizada pelo componente ou sistema; uma característica 

não funcional, tal como usabilidade, performance, etc; a estrutura ou arquitetura do 

componente ou sistema; ou verificar a conseqüência de mudanças no código, i.e. confirmando 

que defeitos foram corrigidos e procurando por erros ocasionados por alterações, etc. De 

acordo com Graham et al, (2007), existem quatro tipos de teste: funcional, não funcional, 

estrutural e relacionado a mudanças.  

O tipo de teste dito funcional é baseado na visão de que um software funciona como 

uma caixa preta – daí o nome de teste de caixa-preta – onde se informa apenas os dados de 

entrada e se verifica os resultados. A única informação usada para criação de testes deste tipo 

é a especificação do software. Tal teste tem duas vantagens: (a) é independente da 

implementação do software – SW – (portanto, se o código do sistema muda, os testes 

continuam válidos); e (b) o desenvolvimento dos testes pode ocorrer em paralelo com a 

implementação. Contudo, freqüentemente, apresenta duas desvantagens: redundância entre os 

testes; e a possibilidade de “brechas” do SW não serem testadas [Jorgensen, 2002]. 

Outro objetivo ao testar um sistema é verificar as características de qualidade, ou 

atributos não funcionais, do sistema (ou componente ou grupo de integração). Tal objetivo 

caracteriza os testes do tipo não funcional. Neste tipo de teste, está-se interessado em quão 

bem ou quão rápida alguma função é realizada. Testes não funcionais, assim como os 
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funcionais, poder ser realizados em todos os níveis de teste descritos na seção 2.1.2. Alguns 

deles são: 

• Testes de Carga – medem o comportamento do sistema para quantidades 

crescentes de carga (usuários simultâneos, número de transações, etc); 

• Testes de Performance – medem a velocidade de processamento e resposta 

para funcionalidades particulares; 

• Testes de Stress – Observações do sistema quando está sobrecarregado. 

Outro tipo de teste é o teste estrutural, que tem como objetivo avaliar a estrutura do 

software, também chamado de caixa-branca pelo fato de que a implementação é conhecida do 

testador. Neste tipo, o testador está olhando para “dentro da caixa preta”, o que possibilita a 

criação de testes baseados na implementação do sistema. É freqüentemente usado como uma 

forma de medir a eficácia do teste através da cobertura de um conjunto de elementos 

estruturais (instruções executáveis ou decisões lógicas no código fonte). Com esta abordagem, 

é possível criar grafos representando a estrutura do código, onde cada nó do grafo representa 

um elemento, permitindo um gerenciamento de quão bem os testes cobrem o código testado. 

Se a cobertura não for 100%, ou outro limiar estabelecido, então testes adicionais podem ser 

criados e executados para cobrir os trechos ainda não exercitados pela suíte de testes. 

Técnicas estruturais são mais usadas em testes dos níveis de componente e integração.  

Na literatura, é comum ouvirmos o termo “abordagem de teste de caixa-branca” ou 

mesmo “de caixa-preta”. As abordagens de caixa-branca ou preta consistem em técnicas para 

identificar testes na fase (2) do processo de testes, Análise e Projeto, como por exemplo 

particionamento de equivalência e análise de valor limite, de caixa-preta, e cobertura de 

comandos, cobertura de condições, testes de mutação, de caixa-branca. A explicação destas 

técnicas de teste está fora do escopo deste trabalho. 

Graham et al (2007) identifica ainda outro tipo de teste, o teste relacionado a 

mudanças, que verifica a conseqüência de alterações no código. Este tipo se divide em teste 

de confirmação (re-teste) e o teste de regressão. Exemplificando: se o desenvolvedor altera o 

software para corrigir alguma falha, é necessário verificar se o defeito foi corrigido. Para tal 

fim têm-se os testes de confirmação, que pode ser um novo ou um antigo que verifique se a 

funcionalidade foi corrigida. Após a correção do código, não se sabe que efeitos colaterais 

esta alteração poderia acarretar. Daí executa-se uma bateria de testes para verificar se o que já 
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foi testado continua funcionando, que são os testes de regressão. É apropriado executá-los em 

cada nível (componente, integração, sistema, etc).  

Testes de regressão são projetados pra exercitar coletivamente muitas funções (pelo 

menos as mais importantes). Devem ser executados sempre que uma nova versão do software 

é liberada. Para sintetizar a diferença entre os dois tipos de teste relacionado a mudanças, 

temos: teste de confirmação, que verifica se o que falhou antes, após a correção, foi 

consertado; já o teste de regressão verifica se o que funcionava antes da correção continua 

funcionando. 

 

2.1.4. Automação de Testes 

A maioria do pessoal envolvido com testes de software concorda que a automação do 

processo de testes não é apenas desejável, mas uma necessidade, dada a demanda do mercado 

atual [Zambelich, 1998]. Hoje em dia, o mercado tem que lidar com prazos menores e muita 

pressão para reduzir custos. Um caminho importante para atingir este objetivo é a automação 

dos processos de negócio com o suporte de aplicações de software [Dustin et al, 1999]. 

De acordo com Zambelich (1998), automação de testes é simplesmente a automação 

do processo de testes manual em uso. Ele ressalta que para tal, um processo de testes manuais 

formalizado deve existir. Dustin et al (1999) define automação de testes como “o 

gerenciamento e execução de atividades de teste, incluindo o desenvolvimento e execução de 

scripts de forma a verificar os requisitos de teste, usando uma ferramenta de teste 

automatizada”3. Pode-se automatizar vários tipos e níveis de teste, em várias fases do 

processo. Na seção seguinte, as algumas abordagens de teste automático serão detalhadas. 

 

2.2. Abordagens de Testes Automáticos  

Como dito anteriormente, no capítulo 1, Blackburn et al (2004) dizem que a execução 

de testes automáticos é baseada em alguma forma de script que executa automaticamente. 

Tais scripts são programas que testam programas e podem ser criados por desenvolvedores ou 

ferramentas de captura e repetição ou modelos que representam o comportamento do 

software. Eles podem ser desenvolvidos usando: linguagem de propósito geral como VB, C, 

                                                
3 Livre tradução do autor 
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C++, Java, etc; linguagens de propósito específico como Python e Tcl; ou linguagens 

proprietárias fornecidas por ferramentas de teste. 

Nesta seção, serão descritas abordagens para automação de teste de caixa-preta. A 

primeira abordagem analisada é a das ferramentas de captura e repetição para testes de GUI. 

Em seguida, a abordagem de frameworks de testes é descrita e analisada e, por último, a 

abordagem de teste baseado em modelos (model-based testing - MBT) [Blackburn et al, 

2004]. As três abordagens serão discutidas levando em consideração os critérios descritos a 

seguir. 

 

     Critérios de avaliação 

As três abordagens de automação de testes aqui apresentadas serão analisadas de 

acordo com cinco critérios que tentam capturar seus prós e contras. Esses critérios foram 

escolhidos com base em leituras de trabalhos relevantes na área de testes, como em 

[Meszaros, 2003], e cobrem as fases de projeto e execução dos testes. Esses mesmos critérios 

serviram como guia para a escolha da abordagem utilizada no desenvolvimento deste trabalho 

de mestrado. As fases (1) Planejamento e Controle, (4) Avaliação do Critério de Término e 

Relatórios e (5) Atividades de fechamento dos testes de um processo de testes (Graham et al, 

2007) não serão abordadas aqui, uma vez que não tem a ver diretamente com automação dos 

scripts de teste. Os critérios são: 

1) Projeto de testes: determina que casos de teste devem cobrir que requisitos do sistema, 

definindo assim a cobertura desejada para o conjunto de testes atual. Com este critério, 

avaliamos se tal cobertura é feita manual e automaticamente; 

2) Tempo e custo de implementação dos procedimentos de testes automáticos: trata de 

detalhes de implementação e criação dos procedimentos de teste. Avaliamos aqui o 

custo entre as abordagens descritas na próxima seção; 

3) Custo de manutenção dos testes automáticos desenvolvidos/gerados: esse critério se 

aplica aos casos onde os requisitos (ou casos de teste) do sistema são atualizados, 

sendo necessário desenvolver/gerar novos scritps de teste. Algumas abordagens, como 

mostrado na próxima sub-seção, possuem custo de manutenção, ao contrário de outras; 
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4) Paralelismo no desenvolvimento: aqui, verifica-se a possibilidade de desenvolver 

testes automáticos paralelamente a implementação do sistema a ser testado. Tal 

paralelismo oferece a vantagem do testador não precisar esperar que a aplicação seja 

concluída para iniciar a criação dos testes [Chen et al, 2005]; 

5) Conhecimento dos testadores: analisa-se aqui a exigência ou não de gasto com 

treinamento e tempo na capacitação dos testadores para utilizar determinada 

abordagem de teste. Ou seja, se a abordagem é intuitiva ou se exige treinamento 

especializado. 

 

2.2.1. Geração automática de scripts por captura e repetição 

Os testes que simulam a interação do usuário com o sistema sob teste são chamados de 

testes de GUI (Graphical User Interface). Com a popularização de ambientes usando janelas, a 

execução automática de tais testes se tornou um tópico importante nos ciclos de 

desenvolvimento [Chen et al, 2005]. Ferramentas que lidam com este tipo de teste são as 

chamadas de captura e repetição (capture/replay), que registram seqüências de operações 

manuais sob a GUI da aplicação sob teste, executadas por um engenheiro de teste, e as 

gravam em um script de teste. A gravação do script se dá de forma similar ao teste manual, 

com a diferença de que o script gerado poderá ser executado várias vezes posteriormente. 

Com esta abordagem, está-se projetando e implementando o teste numa única ação, a de 

gravação do script. 

Como exemplo de ferramentas que usam esta abordagem (ou usavam em suas versões 

anteriores), tem-se a CAPBAK/MSW, da TestWorks [TestWorks, 2008], a Vermont HighTest 

Plus, da Vermont Creative Software [Vermont, 2008], o Rational Robot [Robot, 2008], da 

Rational, e o WinRunner, da Mercury [WinRunner, 2008]. Estas ferramentas são efetivas na 

economia de recursos dos times de desenvolvimento de testes de GUI, fazendo com que os 

desenvolvedores concentrem-se mais na verificação da corretude do sistema sob teste do que 

na geração manual de interações tediosas do usuário. De acordo com [Zambelich, 1998], esta 

abordagem é útil para determinar como a ferramenta está tentando processar ou interagir com 

a aplicação sob teste e pode dar ao desenvolvedor uma idéia sobre como desenvolver os 

scripts de teste. 

A geração automática de scripts de teste a partir de ferramentas de captura e repetição 

apresenta diversos problemas [Zambelich, 1998]: 
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• O script resultante da gravação contém valores específicos da aplicação 

amarrados no script, valores estes que mudam caso qualquer coisa mude na 

aplicação; 

• O custo associado com a manutenção destes scripts é inaceitável; 

• Estes scripts não são confiáveis e frequentemente falham na reprodução; 

• Tudo que está sendo testado são coisas que já funcionam, pois os erros são 

encontrados na gravação do script. Tais erros são reportados, mas o script não 

pode ser regravado até que a aplicação seja consertada. 

Nagle (2000) acrescenta que a amarração de valores específicos da aplicação no corpo 

do script diminui a sua efetividade como construção independente de aplicação, fazendo-se 

necessário, ainda, a inserção de código adicional ao script, antes ou depois dos comandos, 

para garantir que a aplicação fique no estado correto para o funcionamento do script. [Chen et 

al, 2005] acrescenta que os scripts de teste não podem ser gerados antes da aplicação sob teste 

(do inglês: Aplication Under Test, AUT. Ou: System Under Test, SUT) estar pronta pra 

testes. E que os scripts de teste são mais uma descrição do comportamento do sistema do que 

uma especificação. 

Existem alguns trabalhos, como exemplo o de [Chen et al, 2005], que visam criar uma 

linguagem de especificação para testes de GUI de forma que ela possa, automaticamente, 

gerar scripts de teste, e consequentemente, os mesmos possam ser executados. Ele propõe 

uma abordagem mista integrando abordagens de Captura/Repetição e baseadas em 

especificação, de forma que a necessidade de só criar um script apenas quando a aplicação a 

ser testada estiver pronta é eliminada. 

Analisando do ponto de vista do critério (1), de projeto de testes, descrito no início da 

seção 2.2, com captura/repetição consegue-se criar testes rapidamente apenas interagindo com 

a aplicação sob teste, embora a escolha dos requisitos a serem testados, ou seja, a análise da 

cobertura desejada, só é possível manualmente. Do ponto de vista do critério (2), custo de 

implementação dos scripts, esta abordagem é rápida, visual e intuitiva. Do ponto de vista do 

critério (3), custo de manutenção, como citado anteriormente, esta abordagem gera scripts 

com dados de testes amarrados no código ou com outros elementos do software, que no caso 

de uma alteração de requisitos, poderia invalidar os scripts gerados. De acordo com [Kit & 

Wilkins, 2004], tais scripts não são estruturados, não são comentados e ainda não facilitam 

manutenção. Do ponto de vista do critério (4), paralelismo, não é possível desenvolver os 
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testes antes que o sistema a ser testado esteja disponível e, em relação ao critério (5), 

conhecimento prévio do testador, em algum momento do projeto de testes, será necessário o 

conhecimento sobre a linguagem de script da ferramenta, exigindo assim conhecimento na 

linguagem da ferramenta por parte dos testadores.  

A próxima seção fala sobre alguns aperfeiçoamentos a partir de lições aprendidas com 

o uso de ferramentas de captura e repetição, caracterizando uma evolução deste paradigma.  

 

2.2.2. Frameworks de Automação 

De acordo com [Kaner et al, 2001], automação de teste é um processo de 

desenvolvimento de software. E alguns projetos falham porque não são considerados como 

tal. “Automação de testes deve ser abordada como um esforço de desenvolvimento de 

software em si. Sem isto, é provavelmente destinada ao fracasso em longo prazo.” [Nagle, 

1999]4. 

De acordo com [Kit & Wilkins, 2004], existem três gerações de automação de testes: 

• A primeira geração: composta basicamente de testes de GUI com ferramentas 

de captura/repetição, onde os scripts contêm passos e dados de teste juntos no 

código, descrita na sub-seção anterior; 

• A segunda geração: começa-se a construir frameworks, preocupando-se com 

scripts de teste bem estruturados, documentados, robustos e fáceis de manter. 

A característica chave desta geração é a reusabilidade. Mas se há 10000 casos 

de teste, então haverá 10000 scripts de teste; 

• A terceira geração: caracteriza-se por aprimorar os frameworks da segunda, 

separando as atividades de projeto e de implementação de teste. O teste pode 

ser projetado por um testador que não é desenvolvedor, que conhece o domínio 

da aplicação e as técnicas de projeto de testes. O mesmo teste é aproveitado 

pelos desenvolvedores do framework, sem re-trabalho. 

A terceira geração é implementada pelos frameworks ditos Data-Driven [Mosley & 

Posey, 2002] [Zambelich, 1998], onde os dados de teste e de controle ficam num arquivo a 

parte e apenas um script genérico recupera as informações do arquivo para a execução. Desta 

forma, os testadores só precisam alterar/atualizar os arquivos de dados. Um aperfeiçoamento 
                                                
4 Livre tradução do autor. 
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nos frameworks data-driven forma a idéia de Table-Driven ou Keyword-Driven [Mosley & 

Posey, 2002] [Zambelich, 1998][Dustin et al, 1999][Nagle, 2000].   

Como dito acima, os frameworks da terceira geração separam a atividade de projeto de 

testes da implementação dos mesmos. A idéia é utilizar tabelas, ou planilhas, para projetar 

testes, fazendo uso de um vocabulário de palavras chave, ou keywords.  Tais keywords 

representam passos de um caso de teste e são abstrações de um evento da regra de negócio ou 

de uma atividade. As mesmas são atômicas e podem ser reusadas em vários casos de teste. 

Nestas tabelas, as keywords podem ser acompanhadas de dados adicionais que representam 

parâmetros de entrada para o caso de teste ou representam resultados esperados. 

Para complementar a implementação desta abordagem faz-se necessário um 

processador de testes, que consiste num interpretador das tabelas, que lê cada teste e, a cada 

keyword encontrada, chama a função da API, que implementa tal ação, que executa uma 

operação no sistema sob teste. Algumas keywords navegam através da aplicação, outras 

inserem dados num campo, outras especificam validações e comparações com resultados 

esperados, etc. Podemos observar um exemplo no quadro 2.1, extraída de [Nagle, 1999] e a 

sua tradução para linguagem de alto nível na figura 2.1. 

Quadro 2.1 – Exemplo de tabela com keywords 

JANELA CAMPO AÇÃO VALOR ESPERADO 

PaginaDeLogin IDdoUsuario VerificarValor “MeuId” 

 

No formulário PaginaDeLogin, no campo IDdoUsuario, verifique que o valor é “MeuID” 

Figura 2.1 – Tradução para linguagem de alto nível do quadro 2.1. 

Com um vocabulário de keywords definido: 

• O projetista de testes pode criar os testes, uma vez que possua os requisitos, 

utilizando-se das técnicas de projeto de testes mais adequadas ao seu projeto, 

independentemente da aplicação a ser testada já estar disponível ou em 

desenvolvimento;  

• E o desenvolvedor do framework de testes pode começar a implementar os 

scripts genéricos associados as keywords, se já não existirem.  

Assim, as atividades de projeto de testes e implementação de teste se tornam 

independentes, e em cada uma delas, tira-se proveito das habilidades distintas do projetista de 
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testes e do desenvolvedor de testes automáticos. Portanto, as atividades de desenvolvimento 

da aplicação a ser testada, do projeto de testes e da implementação do framework de testes 

podem ser desenvolvidas paralelamente. 

A diferença entre o trabalho de [Nagle, 1999], [Zambelich, 1998] e [Kit & Wilkins, 

2004], que são três frameworks para Keyword-Driven, está basicamente na forma com que se 

implementa o framework de testes. No trabalho de [Zambelich, 1998], é criada uma 

hierarquia de scripts, onde o script de mais alto nível que controla tudo é o Driver. O Driver 

chama o script Controller para ler os testes das tabelas ou planilhas, que, por sua vez, chamam 

os scripts de Utilities. Estes últimos estão mapeados para as keywords do vocabulário de 

testes. E por último, há os scripts User Defined, que realizam funções gerais, que são 

chamados pelos scripts de Utilities. 

No trabalho de [Nagle, 1999], é criada uma hierarquia de tabelas e keywords, onde a 

tabela de mais alto nível é a Cycle Table, representando o ciclo de testes. As suas keywords 

representam suítes de teste e definem um vocabulário de alto nível. Cada uma dessas 

keywords está mapeada para as Suite Tables. Estas, por sua vez, possuem keywords que 

definem um vocabulário intermediário representando casos de teste que estão mapeados para 

as Step Tables, que por sua vez, possuem keywords definindo o vocabulário de baixo nível 

associado a comandos, componentes da GUI e janelas na sua API de automação de testes 

chamada Core Data Driven Engine. 

O trabalho de [Kit & Wilkins, 2004] apresenta uma solução comercial que consiste 

numa metodologia de teste chamada Unified TestPro, UTP. Ela é um sistema de automação 

envolvendo várias ferramentas, separadas em várias camadas, onde cada camada/ferramenta 

está associada a uma fase do processo de teste. Existe a camada de planejamento, a de projeto, 

a de implementação, a de execução e a de gerenciamento. Para cada uma delas há uma 

ferramenta específica. Relacionando com o restante do nosso trabalho, as camadas da UTP 

que nos interessam são projeto e implementação, pois são as fases que o estudo apresentado 

neste trabalho analisa.  

Na camada de projeto da UTP, a ferramenta é a DesighBench™, onde o testador cria 

as keywords e desenvolve o vocabulário, que é armazenado na UTP Database, e, 

consequentemente, cria os testes. Na camada de implementação, a ferramenta é a 

BuildBench™, na qual os desenvolvedores implementam os scripts e mantém as keywords. 

Para operações padrão sobre GUI, esta ferramenta implementa automaticamente os scripts 

associados algumas keywords genéricas, reduzindo tempo e esforço dos desenvolvedores. 



 18 

As ferramentas comerciais citadas na seção anterior, pelo menos o Rational Robot 

[Robot, 2008] e o WinRunner [WinRunner, 2008], foram puramente de captura e repetição 

nas suas primeiras versões. Nas versões mais atuais, ambas aprimoraram suas funcionalidades 

para permitir a abordagem Keyword-Driven. Outra ferramenta, desenvolvida pela Exoftware, 

é a Exactor [Exactor, 2004]. Nesta, o testador escreve um script de teste, tal como mostrado 

na figura 2.2, salva em um arquivo com extensão *.act, e escreve uma classe para cada 

keyword presente no script. Os números separados por tabulação representam os parâmetros 

das funções descritas na esquerda. Como exemplo, as duas últimas linhas dizem que o número 

1 deve ser subtraído do número 2 e que a função CheckResultequals verifica que o resultado 

é 1. No exemplo da figura 2.3, a keyword é a CheckResultRequals. No momento da 

execução, o framework do Exactor identifica as classes que tem o mesmo nome das keywords 

e executa o método execute delas. 

 

# Simple example of a calculator 

# acceptance test. 

 

# Test zero initially 

StartCalculator 

CheckResultEquals    0 

 

# Test addition 

Add                  4    5    1 

CheckResultEquals   10 

 

# Test subtraction 

Subtract             6 

CheckResultEquals    4 

Subtract             1    2 

CheckResultEquals    1 

Figura 2.2 – Exemplo de script de teste do Exactor 

package acceptance; 

 

import com.exoftware.exactor.Command; 

import calculator.Calculator; 

 

public class CheckResultEquals extends Command 

{ 

   public void execute() throws Exception 

   { 

      assertEquals(getParameter(0).intValue(), Calculator.getResult()); 

   } 

} 

Figura 2.3 – Classe Java associada ao script do Exactor 

Analisando a abordagem de frameworks de automação do ponto de vista do critério 

(1), projeto de testes, esta é mais madura que a de captura/repetição, separando as atividades 



 19 

de projeto e implementação dos testes, uma vez que na abordagem anterior, o teste era 

projetado já na gravação do script. Assim como na abordagem anterior, a análise de cobertura 

dos requisitos por parte dos testes gerados ainda é realizada manualmente. Esta abordagem 

tem a desvantagem de ser menos intuitiva, pois exige a criação manual dos testes em tabelas 

ou planilhas. 

Do ponto de vista do critério (2), implementação dos scripts, uma vez que se tem o 

teste especificado e os scripts associados às keywords, a geração dos testes é feita 

automaticamente. Analisando apenas o mecanismo de geração dos scripts, esta abordagem é 

melhor que a anterior, pois o desenvolvedor de testes precisa criar apenas os scripts do 

framework que não existem, podendo se aproveitar bastante de reuso. 

Do ponto de vista do critério (3), custo de manutenção, esta abordagem apresenta 

melhorias, como a separação de dados e ações em um arquivo separado das tabelas ou 

planilhas de teste, e a separação das mesmas do que está implícito no framework. Daí, um 

mesmo script pode interpretar uma planilha de testes e acessar um arquivo de dados 

executando os diversos dados de entrada e resultados esperados especificados na planilha e no 

arquivo. A vantagem é que alterações nos requisitos do sistema requerem alterações apenas na 

planilha ou no arquivo de dados.  

Considerando o critério (4), paralelismo, esta abordagem o facilita bastante. A 

desvantagem é que não se pode escrever os testes nem implementar os scripts se as keywords 

não estiverem definidas [Kaner et al, 2002]. Do ponto de vista de conhecimento prévio do 

testador, critério (5), uma expertise em relação ao funcionamento do framework é exigida e 

um rápido treinamento dos projetistas para criar testes na estrutura de planilha e keywords. 

Mas deixa o projetista livre para criar testes sem se preocupar com a implementação.  

Na próxima seção, será mostrada a abordagem baseada em modelos, que é muito 

antiga, mas que é relativamente nova na área de testes. 

 

2.2.3. Geração baseada em modelos formais 

A abordagem de geração de testes funcionais baseada em modelo, model-based testing 

(MBT), é outra possibilidade para a geração de testes. [El-far & Whittaker, 2001] definem 

modelo de software simplesmente como uma descrição do comportamento do sistema. Esta 

descrição pode ser em termos de seqüências de entrada aceitas pelo sistema; ações, condições 

e conseqüências lógicas; ou o fluxo de dados através dos módulos e rotinas da aplicação. 
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Existem vários tipos de modelos, e cada um descreve um aspecto diferente do 

comportamento do software. Por exemplo: fluxo de controle, fluxo de dados e grafo de 

dependência expressam como a implementação do sistema se comporta, através da 

representação da estrutura do código fonte. Tabelas de decisão e máquinas de estado, por 

outro lado, são usadas para descrever comportamento de caixa preta. Alguns modelos usados 

em MBT são: máquinas de estado finito, diagramas de estado, UML, cadeias de Markov, etc 

[El-far & Whittaker, 2001]. 

[Bogdanov et al, 2003] alegam que a vantagem de usar métodos formais é a sua 

adoção no início do ciclo de desenvolvimento na qual o software pode ser verificado através 

do uso de propriedades matemáticas. Modelo/especificação formal pode ser usado como base 

para a automação de partes do processo de testes. 

As principais atividades da abordagem de MBT são: 

• Escolha do modelo – é necessário considerar o tipo de sistema a ser modelado 

na linguagem de modelagem que mais se adequa as suas características, o 

conhecimento do time de teste com a teoria e a prática de modelagem, entre 

outros aspectos levantados em [El-far & Whittaker, 2001]; 

• Construção do modelo – cria-se uma lista das entradas do sistema; e para cada 

entrada, documenta-se em que situações a entrada pode ser aplicada ao sistema 

e em que situações não pode (restrições de aplicação da entrada); e então 

documenta-se também as situações em que a entrada pode causar um 

comportamento diferente dependente de um contexto (restrições de 

comportamento da entrada). Ambas as restrições definem cenários de teste.  As 

combinações das restrições produzem o espaço de estados. 

• Geração de testes – consiste na geração de testes a partir das especificações 

representadas no modelo. Nos casos das máquinas de estados finitos, a geração 

de testes consiste em implementar um algoritmo que percorra o diagrama de 

transição de estados. A seqüência dos arcos ao longo de um caminho gerado é 

um caso de teste; 

• Execução dos casos de teste – após a geração, os casos de teste podem ser 

executados assim que criados. Primeiro, os scripts de teste são escritos para 

simular a aplicação de entradas pelos usuários. Depois, a suíte de teste pode ser 

facilmente traduzida em um script executável; 
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• Coleta e análise de resultados – o testador deve determinar se o software gerou 

a saída correta dada a seqüência de entradas aplicadas a ele. A coleta dos 

resultados consiste em guardar informações acerca da execução dos casos de 

teste, tais como tempo de execução e resultado do teste. A partir dos resultados 

é possível fazer uma análise para que melhorias no modelo sejam realizadas e 

o processo de geração evolua no sentido de gerar casos de teste cada vez mais 

relevantes. 

A escolha do modelo depende do domínio da aplicação. Domínios diferentes se 

prestam melhor a modelos diferentes. Outro fator a levar em consideração na escolha de um 

modelo é o aspecto da aplicação do sistema a ser testado. Um dos problemas é que não existe 

modelo que seja adequado para vários objetivos ao mesmo tempo. Portanto, dependendo do 

objetivo, testes, requisitos, ou do domínio da aplicação, etc, deve-se analisar que modelo é 

mais adequado. Outro problema é que existe pouca bibliografia indicando que modelo é mais 

adequado quando se pode contar com mais de uma opção viável [El-far & Whittaker, 2001]. 

Modelos/especificações formais oferecem os benefícios de: 

• Eliminar ambigüidade; 

• Analisar o código e a especificação; 

• Analisar automaticamente por prova matemática. 

[Bach, 2007] argumenta que o uso de MBT é mais adequado quando se deseja cobrir 

meticulosamente as possibilidades de combinação de testes que se pode descrever com uma 

quantidade de variáveis tratáveis do problema, ou seja, que podem ser razoavelmente 

manipuladas por um testador. Ele também sugere não aplicar MBT para uma aplicação 

inteira, apenas às características que possam ser como máquinas de estados com uma 

quantidade de estados e transições aceitáveis para um humano. [El-far & Whittaker, 2001] 

alegam que um sério desafio na aplicação de testes baseado em modelos, mais 

especificamente modelos de estados e similares, é a explosão do espaço de estados. 

Outro problema é a satisfação do critério de cobertura. Segundo [El-far & Whittaker, 

2001], existe um gap na teoria de testes baseados em modelo em relação à eficiência ou 

efetividade das várias propostas de cobertura de modelo. A cobertura é expressa em termos 

entradas, estados e transições. Por exemplo, existe o critério de cobertura de todas as 

transições. Em modelos maiores há o problema de que critério de cobertura adotar. Utiliza-se 

os algoritmos de cobertura de grafos. 
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Um terceiro problema é o problema do Oráculo. Na automação de testes, escrever o 

um oráculo é bastante complicado tendo em vista que deve-se cobrir uma vasta gama dos 

possíveis comportamentos do sistema. Outro problema é que MBT exige alguns 

conhecimentos dos testadores como teoria dos autômatos, grafos, um pouco de estatística, etc.  

[El-far & Whittaker, 2001] alegam ainda que nenhum modelo é ideal para descrever 

completamente um sistema grande ou complexo. E [Bach, 2007] ainda acrescenta que o que o 

modelo está fazendo é executando um algoritmo que é repleto de suposições que não podem 

ser questionadas pelo software. O computador está expandindo um modelo que o testador já 

forneceu. 

Analisando a abordagem de MBT do ponto de vista do critério (1), projeto de testes, 

esta é mais complicada que a anterior, pois o projeto de testes se dá ao modelar formalmente o 

sistema e ao selecionar o critério de cobertura. Esta modelagem formal é que exige mais 

conhecimento por parte do testador. Diferentemente das anteriores, a análise de cobertura dos 

requisitos por parte dos testes é realizada automaticamente. 

Do ponto de vista do critério (2), implementação dos scripts, com MBT projeto e 

implementação de testes andam juntos. Uma vez que se tenha o modelo especificado e o 

critério de cobertura selecionado, pode-se gerar e re-gerar testes automaticamente. Do ponto 

de vista do critério (3), custo de manutenção, esta abordagem apresenta melhorias, pois a 

manutenção é realizada no modelo e os testes são re-gerados.  

Considerando o critério (4), paralelismo, esta abordagem também permite o 

paralelismo. A construção do modelo se dá tão logo se tem os requisitos. Do ponto de vista de 

conhecimento prévio do testador, critério (5), uma expertise em relação a formalismos 

matemáticos é exigida do testador. Neste aspecto, esta abordagem é a mais complicada das 

três analisadas. 

  

2.3. Considerações finais 

As abordagens de captura e repetição não funcionam na prática. Não favorecem a 

manutenção, reuso e são comprovadamente propensas ao fracasso [Zambelich, 1998][Nagle, 

2000]. O uso de frameworks para automação de testes é uma alternativa de automação mais 

viável, por exigir menos formalismo, que a baseada em modelos, e que gera scripts mais 

genéricos e reusáveis que a abordagem usando ferramentas de captura e repetição.  
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A abordagem de geração de testes a partir de modelos é a abordagem mais precisa, 

que nos permite fazer diversas verificações no software usando provas matemáticas 

[Bogdanov et al, 2003]. Mas, na prática, não é escalável, a um bom custo, para sistemas 

completos [Bach, 2007]. 

De forma geral, captura e repetição exige um esforço enorme na manutenção dos 

scripts, esforço este responsável pelo fracasso desta abordagem nas primeiras versões. 

Framework exige um esforço grande no projeto de testes, que consiste na criação do 

vocabulário de keywords e dos scripts genéricos do mesmo. MBT exige um esforço muito 

grande na criação do modelo, esforço este muito ressaltado nos trabalhos da área quando o 

assunto é a adoção de soluções formais por parte das empresas. 

O quadro 2.2 sintetiza os critérios de avaliação das três abordagens discutidas neste 

capítulo.  

Quadro 2.2 – critérios de análise das abordagens para automação de testes 

Critérios 
Captura/ 
Repetição  

Frameworks  
Modelos  
Formais  

Projeto de testes 
Cobertura manual de reqs  (-) 
Não integrado c/ 
implementação (-) 

Cobertura manual de reqs (-)  
Palavras-chave, ling. natural 
(+) 

Cobertura automática de 
reqs(+)  
Modelos matemáticos (-) 

Custo implementação 
inicial  

Baixo Mediano Alto 

Custo manutenção  Alto Baixo Baixíssimo 

Paralelismo entre 
projeto e codificação 

Não é possível Possível Possível 

Conhecimento prévio 
exigido 

Nenhum/Pouco Mediano Muito 

Só para salientar, UML, na sua versão mais usada, não é uma linguagem formal. 

Importante ressaltar que na linha 1, do critério de projeto de testes, dizer que projeto de testes 

não é integrado com a implementação é dizer que a especificação de procedimentos de testes 

manuais em nada interage ou favorece a geração automática de scripts de teste. Este objetivo 

é alcançado na abordagem dos frameworks e MBT. Outra observação é que a abordagem 

MBT tem um critério de desvantagem que não foi abordado que é o de escalabilidade. Neste 

aspecto, MBT sai na desvantagem, pois um modelo muito grande é muito difícil de gerenciar. 

No restante deste trabalho, a abordagem de framework será adotada uma vez que é 

mais aplicável ao mercado se considerarmos o estado de maturidade das abordagens. 

Considerando também que o conhecimento prévio é mediano e que o cusdo de implementação 
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e, principalmente, manutenção são medianos e baixos, frameworks traz suas vantagens em 

relação às outras. 

Há ainda uma outra abordagem de testes a partir de modelos que é conhecida como 

Testes Dirigidos por Modelos (Model-Driven Testing) [Baker et al, 2007]. Esta abordagem 

não foi considerada aqui por se tratar de um subtipo muito recente de MBT. A grande 

diferença entre MBT e MDT, é que o primeiro se utiliza de modelos expressos em diversas 

linguagens formais, enquanto que o segundo é expresso utilizando-se um perfil da UML 2 

chamado UML Testing Profile (UTP) – Perfil de Testes da UML – que é uma especialização 

de UML para testes [Baker et al, 2007]. 

No UTP vários conceitos são expressos via UML, tais como: SUT, contexto de testes, 

casos de testes, vereditos de testes, etc, só para citar alguns. Estes conceitos podem ser usados 

para modelar testes unitários, entre outros. Tais casos de teste podem ser modelados através 

de diagramas comportamentais como diagramas de interação ou diagramas de atividades 

[Baker et al, 2007]. 

Este trabalho foca na composição de testes funcionais de regressão, que de acordo 

com [Zambelich, 1998] é o real propósito e o real aproveitamento das ferramentas de testes 

automáticos. Como dito na introdução deste capítulo, este trabalho não é uma alternativa para 

automação de scripts de teste mas é um auxílio na criação de novos scripts compondo-os a 

partir de outros já existentes. Como o estudo de caso encontra-se no contexto do 

CIn/Motorola que já utiliza uma abordagem baseada em frameworks, este trabalho o utiliza 

como objeto de estudo. 

O próximo capitulo apresenta e analisa as técnicas de recuperação de informação e 

engenhos de reuso de software. 
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3. Repositórios de SW para Reuso 
 

Segundo [Garcia et al. 2006], em um processo de desenvolvimento de software, o 

reuso é caracterizado pela utilização de produtos de software (e.g., modelo de projeto, código-

fonte, testes) em um contexto diferente para o qual eles foram originalmente construídos. 

Neste trabalho, focamos apenas no reuso de código, que é o objetivo principal da pesquisa 

aqui relatada.  

No que concerne código-fonte, desenvolvedores podem se beneficiar da reutilização 

de classes ou funções procedimentais já desenvolvidas. Tais itens podem estar disponíveis em 

simples bibliotecas de comum acesso, ou em frameworks de desenvolvimento de SW (e.g., 

Eclipse AST [Eclipse, 2008], Struts [Struts, 2008], etc) com foco em algum domínio de 

aplicação (e.g., Web, BD). Neste caso, o desenvolvedor enfrenta dificuldades para localizar os 

itens apropriados para reuso no seu contexto atual, uma vez que não existe um suporte para 

busca de itens.  

Assim, a utilização de ferramentas de reuso, que dão suporte à criação e utilização de 

repositórios de código, são de grande benefício para o desenvolvedor. A aplicação de tais 

ferramentas facilita o acesso imediato aos itens de código-fonte, e dá suporte à composição e 

prototipação de sistemas [Guo & Luqi, 2000].   

Um dos principais argumentos a favor desta abordagem é que a adoção de frameworks 

de desenvolvimento de SW, para facilitar o processo de construção de softwares, também tem 

seu ponto negativo, associado à curva de aprendizado do uso desses frameworks 

[Sahavechaphan & Claypool, 2006]. Com engenhos de reuso, podem-se capturar exemplos de 

uso do código de tais frameworks, facilitando seu aprendizado e sua utilização.  

Este capítulo apresenta técnicas para construção e uso de repositórios de SW, bem 

como algumas aplicações na área. Inicialmente, teremos uma breve revisão sobre técnicas de 

Recuperação de Informação, e sua aplicação na construção de repositórios de SW. A seção 

3.2 apresenta modelos de classificação de documentos utilizados em sistemas para reuso de 

SW. Por fim, a seção 3.3 apresenta algumas ferramentas de reuso de software, e uma breve 

análise comparativa das ferramentas apresentadas, indicando quais as características 

desejáveis para essas ferramentas (características essas que nortearam o desenvolvimento do 

nosso projeto). 
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3.1. Recuperação de Informação em repositórios de SW 

 
Dados um corpus de documentos e uma consulta do usuário, a tarefa típica de 

Recuperação de Informação (RI) é recuperar um conjunto ordenado de documentos que são 

relevantes para a consulta. 

Técnicas de RI têm sido largamente usadas na criação de repositórios de SW. Nesse 

contexto, documentos consistem em componentes de SW ou código fonte, indexados por 

palavras-chaves (que indicam suas características principais) ou por estruturas que 

representam o código (nome das classes e métodos, nome das interfaces, relação de herança, 

chamada de método, etc).  

Veremos a seguir alguns conceitos básicos sobre a área de RI, descrevendo nas seções 

seguintes alguns modelos utilizados na construção de repositório para reuso de SW.  

3.1.1. Conceitos Básicos de Recuperação de Informação 

A Recuperação de Informação é uma área de pesquisa e desenvolvimento que investiga 

métodos e técnicas para representação, organização, armazenamento, busca e recuperação de 

itens de informação [Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999]. O objetivo principal de um sistema 

de RI é facilitar o acesso a documentos (itens de informação) relevantes à necessidade de 

informação do usuário, que é geralmente representada através de consultas baseadas em 

palavras-chaves.  

As etapas principais de um sistema de RI são:  

(1) Aquisição (seleção) dos documentos que irão formar a base – geralmente é manual, 

mas pode ser automática, quando se buscam documentos na Web;  

(2) Preparação dos documentos – tem como objetivo criar uma representação 

computacional do documento seguindo algum modelo. Fases (a) Operações sobre o texto, (b) 

Criação da representação. As duas operações mais comuns são a de Stemming, que consiste 

em extrair o radical da palavra, e exclusão das Stopwords, que consiste consiste numa lista de 

palavras que devem ser eliminadas; 

(3) Indexação dos documentos – etapa relacionada à construção da base de índices. Tem 

como objetivo facilitar a busca dos documentos no repositório digital, indexar os documentos 

a partir das palavras-chaves. As técnicas principais são: índices invertidos; vetores e árvores 

de sufixos; e arquivos de assinatura;  
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(4) Busca de documentos (com base na consulta do usuário) – seleção dos links 

(identificadores) dos documentos da base que satisfazem uma consulta; 

(5) Ordenação dos documentos/links recuperados – ocorre de acordo com sua relevância 

em relação à consulta. A relevância mede a similaridade entre cada documento e a consulta. 

A figura 3.1 representa o processo de criação da base de índices para documentos 

(Indexação). As etapas (2) e (3) estão representadas nessa figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 - Criação da base de índices 

A Figura 3.2 representa o processo de consulta à base de índices. As etapas (4) e (5) 

estão representadas nessa figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 - Consulta à base de índices 
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Existem diversos modelos de RI, que são usados como base formal para a definição e 

implementação dos módulos de um sistema [Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999]. Cada 

modelo define: a representação do documento (criada na etapa (2) acima); a representação da 

consulta (fig. 3.2); e a noção de relevância do documento em relação à consulta, que 

determina a ordenação dos documentos recuperados (etapa (5) descrita acima).  

Os modelos de RI podem ser classificados em clássicos ou estruturados. Os modelos 

clássicos, que utilizam palavras chave e sua freqüência de ocorrência dentro do documento, 

etc, são desenvolvidos dentro de três paradigmas: teoria dos conjuntos (e.g., modelo 

booleano), álgebra (e.g., modelo espaço vetorial) e probabilidade. Os modelos estruturados 

utilizam técnicas que levam em conta a estrutura do documento, como capítulos, seções, etc, e 

da consulta do usuário (e.g., nós proximais) [Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999].  

Nas seções a seguir, descreveremos alguns modelos clássicos e estruturados utilizados 

na construção de repositórios de SW para reuso. Os modelos estruturados, contudo, são ad 

hoc, criados pelos autores de cada ferramenta, não sendo encontrados na literatura relacionada 

a RI (ver seção 3.1.3). 

3.1.2. Modelos Clássicos de RI 

Esta seção apresenta dois modelos clássicos de RI que são utilizados na construção de 

repositórios de SW: modelo espaço vetorial e semântica latente. 

 
Modelo Espaço Vetorial 

O Modelo Espaço Vetorial [Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999] é um dos mais 

utilizados em RI atualmente. Aqui, documentos são representados por seus termos mais 

relevantes, com pesos não-binários associados. Tais pesos indicam a relevância do termo para 

representar o documento. As consultas também são representadas por termos. 

Documentos e consultas são representados como vetores em um espaço n-

dimensional, onde cada dimensão corresponde a um termo no vocabulário da base de 

documentos. O grau de similaridade entre documentos e consulta é comumente medido pelo 

co-seno do ângulo formado entre os vetores que os representam. Esta é a medida de 

relevância utilizada para ordenar os documentos que serão apresentados ao usuário. 
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As principais vantagens desse modelo são: (1) utilização de pesos não-binários 

associados a termos, que permitem casamento parcial dos documentos com a consulta; e (2) 

uso da medida co-seno para ordenar documentos de acordo com o grau de similaridade com a 

consulta. Uma desvantagem é que esse modelo assume independência entre os termos usados 

na indexação dos documentos. Por exemplo, as consultas “q1 = redes neurais artificiais” e 

“q2 = redes neurais” podem recuperar documentos bastante diferentes.  

Modelo de Semântica Latente  

Uma crítica aos modelos de RI Booleano e Espaço Vetorial é que documentos 

relevantes que não contêm pelo menos um termo da consulta não são recuperados. 

Considerando que a necessidade de informação do usuário está mais relacionada a conceitos e 

idéias do que a termos ou palavras isoladas, um documento que compartilha termos com outro 

documento relevante para uma consulta pode interessar ao usuário também. 

O Modelo de Semântica Latente [Deerwester et al, 1990] é capaz de retornar para o 

usuário documentos relevantes que não estão indexados pelos termos da consulta. A idéia 

básica do modelo é criar um espaço vetorial composto por conceitos de mais alto nível, que 

agrupam os termos originais no vocabulário da base (usados na indexação dos documentos). 

Cada dimensão desse novo espaço corresponde a um “conceito básico” da base de 

documentos. Esses conceitos básicos são não-relacionados. 

Cada conceito básico pode ser definido a partir de um conjunto de termos 

correlacionados. A correlação entre termos é definida a partir da freqüência de co-ocorrência 

desses termos nos documentos da base: se dois termos ocorrem com alta freqüência nos 

mesmos documentos, então eles são correlacionados e fazem parte de um mesmo conceito. 

Documentos e consultas são representados nesse espaço de conceitos, isto é, são 

mapeados em seus “conceitos básicos”. A similaridade entre documentos e consultas é 

computada no novo espaço de conceitos usando alguma medida de similaridade (por exemplo, 

co-seno). Assim, o sistema poderá recuperar documentos usando conceitos relacionados aos 

termos da consulta. A recuperação de documentos nesse espaço de conceitos reduzido pode 

ser mais bem sucedida do que recuperação no espaço original de termos.  

Esse modelo oferece uma “conceitualização” intuitivamente boa do problema de 

recuperação de documentos. Porém, é computacionalmente mais caro do que o modelo 

Espaço Vetorial. Além disso, ele não tem eficácia garantida, pois nem sempre os conceitos 

automaticamente criados correspondem às “idéias” do usuário do sistema. 
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3.1.3. Modelos Estruturados para Repositórios de SW 

Geralmente, os sistemas de RI são baseados em texto. Contudo, para reuso de 

software, a informação textual disponível (e.g., nomes de variáveis e métodos) tem aplicação 

limitada para a indexação de código-fonte [Sahavechaphan & Claypool, 2006]. Essa 

informação textual não é suficiente para representar a função do código sendo indexado. 

Assim, os modelos convencionais de RI nem sempre são adequados à construção de 

repositórios de SW.  

Veremos nesta seção alguns trabalhos que utilizam modelos estruturados para 

construção de repositórios para reuso [Sahavechaphan & Claypool, 2006], [Mandelin et al, 

2005], [Little & Miller, 2007], [Holmes et al, 2005]. Esses trabalhos seguem uma abordagem 

que alguns autores chamam de example-based programming, na qual é ressaltada a 

importância de desenvolver novos sistemas utilizando exemplos de código, sejam extraídos 

das APIs/frameworks de desenvolvimento, ou extraídos de código previamente desenvolvido.  

Em linhas gerais, os modelos de RI usados nesses trabalhos estão fundamentados na 

Teoria dos Grafos. Contudo, ressaltamos que as técnicas apresentadas ainda são ad hoc, 

embora os modelos definam os elementos básicos de um modelo de RI: a representação do 

documento, a representação da consulta, e a noção de relevância do documento. A fim de 

possibilitar uma melhor compreensão desses trabalhos, eles serão descritos a partir dos três 

elementos básicos de modelos de RI citados acima. 

 

Representação do item (código-fonte) 

As estruturas utilizadas para representar o código-fonte (os itens do repositório) são 

diferentes em cada um desses trabalhos, embora, geralmente, tais estruturas sejam grafos em 

que nós e arestas estão associados a elementos estruturais do código, tais como classes, 

métodos, etc. No trabalho de [Little & Miller, 2007], por exemplo, os itens (código-fonte) são 

representados, mais especificamente, como árvores. 

Aqui, popular o repositório significa obter o código-fonte legado ou da API, pré-

processá-lo, extraindo seus elementos estruturais, e criar uma representação estruturada onde 

esses itens são armazenados. A figura 3.3 traz um exemplo de representação de item de 

código-fonte [Sahavechaphan & Claypool, 2006]. 
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Figura 3.3 – Exemplo de representação de item no repositório de código  

Neste exemplo, os nós com forma retangular, representam classes, os com cantos 

arredondados representam objetos e os com formato hexagonal representam métodos. O 

significado das arestas está ilustrado no canto esquerdo inferior da figura, com seus formatos 

e o que representa. 

 

Representação da consulta  

Geralmente, as consultas consistem em um elemento estrutural do código (e.g., nome 

de variável, classe ou método do código), informado pelo usuário, e do contexto do código 

sendo desenvolvido, capturado automaticamente pela ferramenta.  

Nos trabalhos analisados, o que é considerado como contexto de código varia um 

pouco, mas está sempre relacionado à classe sendo desenvolvida, sua superclasse e interfaces, 

suas variáveis, métodos locais e da superclasse, etc. Segundo os autores, o contexto do código 

sendo desenvolvido é uma rica fonte de informação semântica a ser considerada na 

recuperação do melhor exemplo de código do repositório [Sahavechaphan & Claypool, 2006] 

[Mandelin et al, 2005] [Little & Miller, 2007] [Holmes et al, 2005].  

[Little & Miller, 2007] utilizam uma técnica, chamada de keyword programming, que 

consiste em recuperar comandos em uma linguagem de programação a partir de consultas 

baseadas em palavras-chaves, atuando como um recurso de “auto complete”. Neste trabalho, 

a construção da consulta é uma exceção em relação aos outros três citados nesta seção. O 

usuário não digita um elemento estrutural do código sendo buscado, e sim palavras-chaves em 
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inglês natural (por exemplo, “add line number”). A ferramenta mapeia essas palavras em um 

possível nome de método (aqui, addLineNumber()). Esse nome é então usado para varrer o 

repositório de código. O objetivo deste procedimento é facilitar o uso da ferramenta para 

desenvolvimento de SW. A consulta também considera o contexto do código sendo 

desenvolvido, criando uma representação em árvore com os elementos estruturais e com as 

palavras extraídas dos nomes de métodos, variáveis, etc.  

 

Noção de relevância dos documentos  

Depois de discutirmos a representação dos documentos e a representação das 

consultas, para definir um modelo de RI, resta-nos ainda falar sobre o paradigma do modelo 

de RI adotado, e sobre a função de ordenação [Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999].  

Como dito anteriormente, o paradigma adotado pelos trabalhos aqui citados é a Teoria 

dos Grafos. As consultas são representadas por um grafo (com os elementos estruturais do 

código-fonte em desenvolvimento), e os documentos do repositório também são representados 

em forma de grafo. Assim, a escolha do documento mais similar à consulta é feita utilizando-

se algoritmos de caminhamento em grafos [Mandelin et al, 2005], ou cálculo de similaridade 

entre sub-árvores.  

3.2. Classificação de Documentos para Reuso de SW 

 
Além de modelos de RI, também são utilizados na construção de repositórios de SW 

modelos mais simplificados, sem tanto rigor formal, cujo objetivo principal é apenas de 

classificar itens (documentos). Veremos aqui dois modelos de classificação de documentos 

que já foram utilizados na construção de repositórios de SW: Facetas, um modelo já 

tradicional na área; e Folksonomy, um modelo recente distribuído e colaborativo.  

Facetas 

Facetas são atributos. Em um esquema de classificação baseado em facetas (Facet-

based) [Prieto-Diaz, 1991], itens de dados (documento, código-fonte, etc) são representados 

por um conjunto de facetas. Cada faceta pode ser representada por um eixo em um espaço 

cartesiano, i.e., essas facetas são ortogonais. Por exemplo, os componentes fabricados por 

uma empresa de hardware são representados por 5 facetas (atributos): Área Funcional, Ação, 

Objeto, Linguagem e Hardware.  
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Cada faceta tem um conjunto de termos relacionados, definidos pelo responsável pela 

construção do sistema (vocabulário de cada faceta). Cada item é representado pelo seu 

“descritor”, que consiste numa tupla (uma faceta, ou seja, um conjunto de termos que 

descrevem esta faceta neste item). Esses termos são selecionados a partir do vocabulário 

inicial definido para o sistema para cada faceta. 

Para o exemplo da fábrica de hardware, um componente pode ser representado por: 

(Área Funcional, Interface de Teclado), (Ação, Entrar), (Objeto, String), (Linguagem, C) e 

(Hardware, PC). O conjunto dos termos (Interface de Teclado/Entrar/String/C/PC) 

forma o descritor para o componente em questão.  

No exemplo em [Garcia et al, 2006], há 3 facetas que são identificadas 

automaticamente em cada componente de código: (1) Plataforma, com os valores J2EE, J2SE 

e J2ME; (2) Tipo de Componente, com os valores Web Services, GUI, Networking, etc; e  (3) 

Modelo de Componente, cujos valores são EJB, CORBA e JavaBeans. Neste caso, um 

descritor seria (J2EE/Web Services/EJB). 

A consulta num sistema cujo esquema é baseado em facetas (facet-based) consiste em 

especificar os termos que o usuário deseja. Ao especificá-lo, o sistema filtra os itens que 

possuem aquele termo presente em seu descritor. Por exemplo, no caso do exemplo em 

[Garcia et al, 2006], se usuário especificar J2EE, o sistema filtrará todos os componentes que 

utilizam a faceta Plataforma cujo valor é J2EE. Se o usuário, necessitar de um componente de 

rede para aplicações desktop em Java, ele especifica o valor para a faceta Plataforma e para a 

faceta Tipo de Componente: J2SE/Networking. Em outras palavras, não existe função de 

ordenamento, o princípio é Booleano, ou contém ou não contém o termo de uma faceta. 

Um repositório é progressivamente filtrado através das escolhas do usuário. O mesmo 

pode restringir o conjunto de resultados, especificando mais os termos até chegar a um grupo 

de objetos que satisfaça suas necessidades. Esta abordagem oferece mais flexibilidade e 

escalabilidade por permitir a adição de novos termos a uma faceta ou, até mesmo, a adição de 

uma nova faceta que expresse um novo conceito de classificação para um novo tipo de 

componente ou código-fonte [Quintarelli, 2005]. 

Folksonomy 

Outra técnica de classificação é a Folksonomy [Quintarelli, 2005], cujo termo é uma 

fusão das palavras folks e taxonomy, que foi primeiramente atribuído a Thomas Vander Wal, e 
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significa uma prática distribuída colaborativa de classificação usando palavras-chave 

livremente escolhidas por um grupo de pessoas cooperando espontaneamente. Esta é uma 

abordagem cuja classificação dos itens é definida por usuários conectados a um sistema.  

Por exemplo, um usuário armazena um item no repositório e associa tags (palavras-

chave) que ele considera que melhor definem aquele item. Ao inserir um novo item, o sistema 

mostrará a este mesmo usuário as tags que ele já utilizou ao cadastrar itens anteriores para que 

ele escolha se uma delas se adéqua também ao novo item ou não. Um segundo usuário 

armazena um item de seu interesse e o sistema mostrará tags previamente utilizadas por ele e 

pelo primeiro usuário. Pode ser que as utilizadas por usuários anteriores sejam mais 

sugestivas do que a que ele pretendia usar para classificar seu item. Um terceiro usuário pode 

desejar buscar itens previamente armazenados. Assim, o sistema mostrará as tags mais 

utilizadas para classificação de itens, tanto pelo usuário atual (suas tags particulares) quanto 

por todos os usuários do sistema (tags mais usadas por todos), o que novamente, sugere um 

vocabulário para que o usuário selecione as palavras-chave de sua consulta. 

Como os termos que classificam os itens são definidos livremente pelos usuários, esta 

abordagem faz uma classificação botton-up, de baixo pra cima por consenso de seus usuários. 

Esta prática surgiu de softwares como Del.icio.us5, que é um gerenciador de lista de 

endereços, Flickr6, que é um gerenciador e compartilhador de fotos, e outros mais nos quais as 

pessoas associam suas tags (termos) aos conteúdos que elas desejam armazenar, coletar e 

compartilhar. O sistema oferece as tags mais usadas por usuário e coletivamente. A 

recuperação dos itens, ou seja, a consulta se dá de forma booleana, assim como com o 

esquema de facetas, ou tem a tag ou não tem. Portanto, quanto mais tags forem informadas na 

consulta, mais restrito e específico será o resultado. 

De acordo com [Quintarelli, 2005], folksonomy não representa apenas a ação de 

usuários associarem tags a alguma coisa para uso pessoal. Folksonomy representa agregação 

de informação que os usuários provêem. Sem o aspecto social distribuído, que é o que gera a 

agregação de informação, tags realmente seriam informação útil apenas para o usuário que as 

escolheu. O poder em folksonomy são as pessoas. O relacionamento que atribui significado 

aos termos é obtido a partir de um contrato implícito entre os usuários, ou seja, é de baixo 

para cima (bottom-up). 

                                                
5 http://del.icio.us 
6 http://www.flickr.com 
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Como dito antes, em sistemas como Flick, Del.icio.us, e outros, os usuários criam uma 

base compartilhada de itens, desenvolvem um vocabulário de tags, realizam consultas (usando 

múltiplas tags), monitoram mudanças em áreas de interesse e pesquisam os dados mais 

populares. De acordo com [Quintarelli, 2005], estas ferramentas adicionam novas 

propriedades: 

• Feedback imediato – iniciando a partir de um conteúdo de seu interesse a 

associando uma ou mais tags, os usuários estão categorizando o produto para 

uso posterior; 

• Capacidade de descobertas – começando de uma tag (proposta pelo usuário ou 

por outros) é possível descobrir todos os itens, de todos os usuários, que casam 

com a mesma tag; 

• Espaço de Tags – com auxílio de ferramentas é possível navegar e organizar o 

espaço de tags, chamado de tag cloud. As tags mais populares são 

apresentadas dando evidência de sua freqüência de uso. É possível gerenciar 

tags automaticamente correlacionando-as e é possível expandir consultas de 

forma a descobrir outros itens úteis. 

Alguns trabalhos descritos em [Quintarelli, 2005] têm proposto melhorias buscando 

combinar outras abordagens ao Folksonomy, procurando melhorar sua precisão e visando 

compor um vocabulário não tão extenso, através, por exemplo, de sugestão de tags quando 

outra é digitada. É importante observar que não é uma alternativa ao esquema tradicional de 

classificação. É apenas uma ferramenta inovadora que deve ser aplicada na situação correta 

considerando suas propriedades e diferenças em relação aos outros esquemas.  Ou seja, a 

forma tradicional de organização de informação não será substituída pelas tags, mas através 

de seu uso está-se encontrando novas formas de se pensar sobre classificação e novas 

aplicações para organização e compartilhamento de conhecimento. 

A seguir, na próxima seção, veremos algumas ferramentas para reuso de SW que 

utilizam algumas das técnicas descritas aqui.  

3.3. Ferramentas para reuso de SW  

Esta seção inicia pela enumeração de algumas características desejáveis que 

ferramentas de reuso devem possuir. Dentre elas, citamos algumas que consideramos 
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relevantes para a análise proposta neste trabalho. Nas seções seguintes, avaliaremos algumas 

ferramentas observando suas características e suas fases em relação ao modelo RI usual. 

3.3.1. Características desejáveis 

Na linha do tempo da evolução dos mecanismos de busca e recuperação de elementos 

de software, [Lucrédio et al, 2004] identificam um conjunto de idéias apresentadas em 

diversos trabalhos, envolvendo aspectos humanos e tecnológicos, que se constituem em 

características desejáveis e úteis às ferramentas de reuso, e que possam guiar a comparação de 

tais ferramentas.  

Neste trabalho, procuramos identificar quais dentre elas contribuem mais diretamente 

para manter o nível de expressividade já utilizado pelos desenvolvedores, ou que favoreça a 

adoção de um nível de abstração mais alto, sem que seja necessário aprender novas 

linguagens de consultas ou modos estruturados, pouco naturais, das mesmas [Wanderlei et al, 

2007].  

Os requisitos para um engenho de busca eficiente de acordo com [Lucrédio et al, 

2004] são: 

• Precisão e Cobertura – Precisão é dada pelo número de itens relevantes 

retornados dividido pelo total de documentos itens pela consulta (o sistema 

ordenou os melhores itens nas primeiras posições?); Cobertura é dada pela 

quantidade de itens relevantes retornados divido pelo número total de itens 

relevantes existente na base (o sistema deixou de recuperar muitos itens 

relevantes?). Estas métricas são requisitos básicos dos sistemas de reuso e RI 

em geral que toda ferramenta deve apresentar; 

• Formulação de consulta – existe uma distância entre o problema e a solução, 

ou seja, o código a ser retornado é descrito em termos de sua funcionalidade 

(como?) e a consulta é descrita em termos do problema (o que?). Outro ponto é 

que o usuário pode não ser capaz de compreender bem o problema para o qual 

deseja reusar código ou não sabe como expressá-lo corretamente em uma 

consulta. Isto leva a problemas de perda de informação na elaboração da 

consulta. Portanto o engenho de busca tem de prover meios de diminuir esta 

distância. [Ye & Fischer, 2005] caracteriza como Situation Model e System 

Model, respectivamente; 
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• Descrição do componente – que informações do componente são usadas para 

descrevê-lo visando facilitar o casamento entre sua descrição e a descrição da 

consulta. Alguns engenhos usam formalismos, o que não é viável, de acordo 

com citação em [Lucrédio et al, 2004], alguns outros poucos usam facetas e, a 

grande maioria, utiliza keywords, o que torna sua descrição mais fácil por parte 

do engenho de busca. Portanto, os engenhos devem prover informações 

adequadas sobre os componentes para o contexto de reuso na qual será 

aplicado; 

• Familiaridade com o repositório – o reuso ocorre frequentemente com 

componentes bem conhecidos. No entanto, a ferramenta de busca deve ajudar 

na exploração do repositório e na aquisição de conhecimento sobre outros 

componentes; 

• Interoperabilidade – em um cenário que envolve repositórios distribuídos é 

necessário que eles sejam baseados em tecnologias que favoreça a expansão e 

integração futura; 

• Tempo de resposta - Em ambientes centralizados, alguns fatores que 

influenciam são o algoritmo de busca e o poder de processamento. Em 

ambientes distribuídos, outros fatores, como tráfego da rede, distância 

geográfica, etc, devem ser considerados.  

• Segurança – no mercado global de componentes, segurança é primordial, pois 

existe a possibilidade de pessoas não autorizadas tentarem acessar o 

repositório. Alguns trabalhos definem níveis de segurança para os usuários e 

para a disponibilidade componentes [Guo & Luqi, 2000]; 

 

Destes requisitos, os que serão relevantes para a análise e comparação das ferramentas 

descritas a seguir são: formulação de consulta, descrição do componente e familiaridade com 

o repositório. Não utilizaremos cobertura porque não testamos as ferramentas sob um mesmo 

corpus de teste. Isto está fora do escopo deste trabalho. Quanto aos requisitos de segurança, 

interoperabilidade e performance, eles não são relevantes para o objetivo proposto.  

A partir da seção seguinte, 3.3.2, analisaremos as ferramentas JSearch [Sindhgatta, 

2006], XSnippet [Sahavechaphan & Claypool, 2006], Strathcona [Holmes et al, 2005], 
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Prospector [Mandelin et al, 2005], CodeBroker [Ye & Fischer, 2005] e Maracatu [Garcia et 

al, 2006]. 

3.3.2. A Ferramenta JSearch 

JSearch [Sindhgatta, 2006] é uma ferramenta que auxilia na busca de exemplos de 

códigos Java, code snippets do inglês. A sua interface consiste num plugin do Eclipse e o 

servidor é o Lucene7, da Apache, que é um engenho de busca textual.  

Considerando as etapas de um sistema de RI, descritas na seção 3.1.1, a aquisição dos 

artefatos (etapa 1), para criar o repositório, o desenvolvedor pode enviar seu código ou indicar 

uma URL, a partir da qual a ferramenta possa buscar e indexar código regularmente. Ao 

inserir novos componentes, o desenvolvedor pode adicionar informações extras tais como a 

versão da biblioteca de classes usada, uma descrição da funcionalidade, dependências 

necessárias ao funcionamento do código, etc. 

Como o Lucene utiliza a freqüência de termos, term frequency (tf), e o inverso da 

freqüência de documentos, inverted document frequency (idf), a busca por palavras chave que 

representem nomes de classes, por exemplo, ficaria prejudicada, pois o nome da classe no 

código fonte só aparece na linha em que objeto é instanciado. O restante das referências 

àquela classe no código aparecem no uso do nome do objeto instanciado, prejudicando assim 

o cálculo da freqüência da classe e, consequentemente, o cálculo da similaridade e da 

ordenação. Portanto, na preparação dos documentos (etapa 2), a JSearch faz um pré-

processamento do código substituindo todas as ocorrências de um objeto pelo nome de sua 

classe. 

A indexação dos documentos (etapa 3) é realizada por campos pré-definidos das 

classes, como os imports, interfaces que a classe implementa, superclasses que a classe herda, 

variáveis membro, nomes de métodos, código dos métodos e comentários. Para isso, o 

JSearch usa o Java AST Parser do Eclipse para analisar cada classe e extrair estas 

informações.  

Em relação busca dos documentos (etapa 4), as consultas utilizam-se dos campos, 

elementos estruturais da linguagem Java, descritos acima. Assim, na sua estrutura, informa-se: 

o campo de interesse a ser pesquisado, por exemplo, se a palavra aparece nos imports, se é a 

superclasse, se é um método ou parâmetro, etc; e informa-se a palavra chave procurada. 

Alguns exemplos de consulta seriam: “extends:JDialog”; “method:paint –class:Color”; 

                                                
7 http://lucene.apache.org/ 
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“parameter:JTable”. O método de recuperação é o de palavras-chave. A partir destes 

exemplos, vemos que as consultas têm uma estrutura que se afasta do natural, embora ainda 

esteja numa estrutura que não é estranha ao desenvolvedor. 

O ordenamento (etapa 5) é realizado pelo próprio Lucene considerando a freqüência 

dos termos, tf, e a presença dos mesmos nos documentos da base, idf. 

Como o JSearch busca por exemplos de pedaços de código, code snippets, 

especificando elementos internos ao código fonte, descrever o que vai para a base não se faz 

necessário para fins de recuperação. Portanto, o item de avaliação de descrição do 

componente não se faz necessário. Quanto a familiaridade com o repositório, se o usuário não 

estiver ciente de que classes ou métodos usar, o JSearch não será efetivo [Sindhgatta, 2006]. 

3.3.3. XSnippet 

XSnippet também é um plug-in do Eclipse que auxilia na busca de exemplos de 

código Java. Na versão descrita em [Sahavechaphan & Claypool, 2006], esta ferramenta lida 

apenas com consultas relacionadas à instanciação de objetos de uma classe informada pelo 

desenvolvedor. Por exemplo, a classe ICompilationUnit, do framework do Eclipse, pode ser 

instanciada de várias formas. Se um desenvolvedor estiver escrevendo um código e deseja 

saber como instanciá-la, após chamar a opção “XSnippet: query” do menu pop-up do Eclipse, 

a ferramenta mostrará para o usuário vários exemplos de código que mostram como instanciar 

ICompilationUnit, levando em consideração o contexto do código atual do desenvolvedor, 

ou seja, mostrando exemplos que contenham também objetos das mesmas classes já 

instanciadas no código em desenvolvimento. O desenvolvedor não precisa informar uma 

consulta explicitamente.  

A aquisição dos artefatos (etapa 1) se dá através da leitura dos arquivos de uma API. 

Na preparação dos documentos (etapa 2), cada classe que é submetida para o repositório é 

transformada em um modelo representado como um grafo que procura expressar (1) a 

estrutura das classes – herança, interfaces, campos e métodos – e (2) o comportamento da 

classe – assinatura, declaração de campos no escopo do método, tipo de retorno, etc. Nestes 

grafos, os nós representam objetos, classes, interfaces e métodos, e as arestas representam 

relacionamento de herança, implementação de interface, composição, chamada de método, 

atribuição ou parâmetro. Elementos do modelo podem ter sub-modelos associados. Na 

indexação dos documentos (etapa 3), tais modelos são armazenados num repositório. 
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Na busca dos documentos (etapa 4), a consulta considera o tipo que se deseja 

instanciar e o modelo do contexto do código atual. Para o XSnippet, existem dois tipos de 

contexto extraídos automaticamente na hora de gerar a consulta: o contexto de parentesco, 

que captura a classe pai e as interfaces do código atual; e o contexto de tipos, que captura os 

tipos das variáveis da classe atual, da classe herdada e internas ao método sendo 

desenvolvido.  

A ordenação (etapa 5) é calculada de acordo com três heurísticas: o tamanho do 

código retornado; a freqüência com que códigos similares são identificados; e pelo casamento 

de contexto. Nesta última, ambos os contextos do código em desenvolvimento (de parentesco 

e de tipos) são comparados com os contextos dos códigos retornados pela ferramenta. Quanto 

mais classes-pai, interfaces e campos em comum (ou seja, estes itens é que são considerados o 

contexto de código em questão) entre o código em desenvolvimento e os exemplos 

retornados, melhor é a similaridade do código retornado. Esta abordagem é definida em 

[Sahavechaphan & Claypool, 2006] como Context Matching. 

A formulação de consulta no XSnippet se dá no mesmo nível da descrição do 

componente, ou seja, tudo em nível de código. A descrição do componente é um modelo 

extraído do próprio código fonte, nada de Javadocs e outros comentários simples. Uma vez 

que a captura do contexto é utilizada como consulta, esta ferramenta ajuda bastante na 

familiaridade com o repositório. Não se faz necessário saber previamente que classes utilizar. 

3.3.4. Strathcona 

Strathcona [Holmes et al, 2005] também é plug-in do Eclipse que auxilia na busca de 

exemplos de código Java. O usuário digita o nome do tipo (classe/interface) e/ou o método, 

que deseja consultar, no código que está desenvolvendo, e, a partir do menu de contexto, 

seleciona “Query Related”. Os resultados retornados oferecem 3 visões dos códigos de 

exemplo retornados: o código de exemplo propriamente dito, a descrição estrutural, em 

formato de diagrama de classes UML, e uma razão explicando o porque do retorno daquele 

artefato exemplo. 

A aquisição dos artefatos (etapa 1) é através da indicação manual do local das classes 

para o gerenciador de repositório do Stratchcona. Na preparação dos documentos (etapa 2), as 

classes são pré-processadas, extraindo-se as informações estruturais de interesse, tais como a 

classe, os métodos, campos, relação de herança, os tipos instanciados pelo código e as 

chamadas de método entre os tipos. Na indexação dos documentos (etapa 3), as informações 
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extraídas são armazenadas num repositório que consiste de uma base de dados relacional 

contendo informações sobre as estruturas dos códigos armazenados: classes, métodos, 

campos, relação de herança entre as classes etc.  

Na busca dos documentos (etapa 4), a consulta consiste em: (i) o nome de uma classe, 

método ou declaração de campo que ele gostaria de implementar, digitada em qualquer ponto 

do código; (ii) e o contexto estrutural do código sendo desenvolvido. O Strathcona utiliza-se 

do parser do Eclipse para analisar o código e extrair informações tais como a classe do 

código, a superclasse e as interfaces da classe informada pelo usuário, seus tipos e chamadas 

de método. O Stratchcona tenta encontrar um código no repositório com estrutura similar a 

classe que o usuário informou, procurando por classes que tenham as mesmas superclasses e 

interfaces. Depois, seleciona as que possuam os mesmos campos, e assim por diante para 

métodos, parâmetros, etc. O casamento não é exato.  

O ordenamento (etapa 5) é calculado de acordo com a maior quantidade de 

casamentos, entre classes, interfaces, campos, métodos, etc, do conjunto retornado com o 

código em desenvolvimento. Ao localizar os códigos relacionados, o Strathcona os transforma 

em exemplos. 

A formulação de consulta no Strathcona se dá no mesmo nível da descrição do 

componente, ou seja, tudo em nível de código. A descrição do componente são os elementos 

extraídos do próprio código fonte, como classes, superclasses, interfaces, variáveis, etc. Uma 

vez que a captura do contexto é utilizada como consulta, esta ferramenta ajuda bastante na 

familiaridade com o repositório, embora seja necessário saber previamente que classes ou 

métodos o usuário pretende usar. 

3.3.5. Prospector 

Prospector também é um plugin do Eclipse. Ele atua como code completion, ou seja, 

inicia-se digitando um código e pressiona-se ctrl+barra de espaço e o Eclipse 

complementa o que está faltando. Utilizando o exemplo de uso descrito em [Mandelin et al, 

2005], se o desenvolvedor deseja saber como escrever um código que manipula dados no 

editor visual do Eclipse, ele precisa, primeiramente, descobrir que classes são responsáveis 

por representar os aspectos visuais, no caso IEditorPart, e por manipular os dados 

propriamente, no caso IDocumentProvider. A pergunta agora poderia ser refinada em “que 

código toma um IEditorPart como entrada e retorna um IDocumentProvider que 

representa os dados em um editor?”, o que geraria a consulta (IEditorPart, 
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IDocumentProvider). Tal consulta retornaria um trecho de código cuja primeira linha tem 

uma variável do tipo IEditorPart e a última linha teria um objeto instanciado do tipo 

IDocumentProvider.  

O Prospector trabalha com consultas do tipo (tin, tout), onde tin e tout são classes, como 

visto acima. Uma resposta para uma consulta é um trecho de código que toma um objeto do 

tipo tin como entrada e retorna um objeto tout. Ou como dito em [Sahavechaphan & Claypool, 

2006], uma consulta retorna um exemplo de código que instancia um objeto tout a partir de um 

tipo tin. O código que é retornado pelo Prospector é o que o autor chama de jungloid: um 

grupo de objetos e chamadas de métodos que parte de algum tipo (classe ou interface) que se 

tem(tin) até um tipo que se deseja8(tout). 

 

 

Figura 3.4 – Jungloid que começa por IEditorInput e termina em IDocumentProvider 

A aquisição dos artefatos (etapa 1) se dá através da leitura dos arquivos de uma API e 

dos exemplos que ela provê. Na preparação dos documentos (etapa 2), as classes da API são 

lidas, suas assinaturas são extraídas, e a partir delas, e das assinaturas dos métodos dos 

códigos fonte dos exemplos da mesma, tem-se os elementos estruturais das classes. Exemplos 

são utilizados porque algumas estruturas não são possíveis de se obter a partir da API, como 

por exemplo, downcast. Na indexação dos documentos (etapa 3), as informações extraídas são 

transformadas em um grafo de Jungloids. Cada nó do grafo representa um tipo 

(classe/interface) e cada aresta representa uma expressão derivada das assinaturas. 

Na busca dos documentos (etapa 4), a consulta ocorre ou na inicialização de variáveis 

ou na atribuição de valores a uma variável. Por exemplo, se estivéssemos no contexto do 

código com a seguinte linha var = | (onde | representa a posição do cursor), então a 

consulta, que é da forma (tin, tout), consistiria em (tin, var), onde o conjunto de variáveis no 

contexto sendo desenvolvido seriam consideradas como tin, sendo várias consultas disparadas 

simultaneamente pelo Prospector para responder a esta situação, uma para cara tin. Como a 

API está representada como um grafo, a resposta consiste nos diversos caminhos entre as duas 

classes informadas como consulta. Tal resposta é obtida pelos algoritmos de caminhamento de 

grafo.  

                                                
8 Livre tradução do autor; 

IEditorInput inp = ep.getEditorInput(); 

DocumentProviderRegistry dpreg; 
IDocumentProvider dp = dpreg.getDocumentProvider(inp); 
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A ordenação (etapa 5) é calculada de acordo com o tamanho do código retornado, ou 

seja, durante o caminhamento do grafo em busca da solução, os menores caminhos são 

considerados mais similares à solução desejada pelo desenvolvedor. Existem algumas outras 

considerações na ordenação, como por exemplo, preferir respostas em que a classe retornada 

não seja classe filha da informada, e considerar que a resposta use o maior número de classes 

de um mesmo pacote. 

A formulação de consulta no Prospector se dá no mesmo nível da descrição do 

componente, ou seja, também em nível de código. A descrição do componente é o gráfico de 

jungloids extraído do próprio código compilável, nada de Javadocs e outros comentários 

simples. Uma vez que a captura do contexto é utilizada como consulta, esta ferramenta ajuda 

bastante na familiaridade com o repositório, embora seja necessário saber previamente que 

classes o usuário pretende usar. 

3.3.6. CodeBroker 

O CodeBroker [Ye & Fischer, 2005] é uma ferramenta desenvolvida para focar nos 

desafios que conduzem o desenvolvedor a reusar código existente. Nas ferramentas descritas 

anteriormente, o desenvolvedor precisa iniciar a busca pela classe/método que deseja. O 

CodeBroker é uma ferramenta que eleva o nível de expressão do desejo do usuário. É uma 

ferramenta que se integra ao Emacs, ambiente de desenvolvimento do Unix.  

O CodeBroker adota a técnica de information delivery, que autonomamente localiza e 

mostra um componente para reuso, relevante ao que o desenvolvedor está fazendo no 

momento e considerando o perfil do desenvolvedor. Consiste num agente de interface e um 

engenho de busca, rodando constantemente como um processo de background no Emacs, que 

infere e extrai consultas que são passadas para o engenho de busca. 

O CodeBroker retorna componentes sempre que um comentário de Javadoc ou a 

assinatura de um método são definidos no código em desenvolvimento. A ferramenta mostra 

três níveis de informação para o desenvolvedor: a lista dos componentes retornados com o 

ranking de cada um; se o usuário posicionar o mouse sobre o componente que deseja, é 

mostrada a assinatura do componente; e o terceiro é o Javadoc completo do componente que 

pode ser mostrado numa janela de um browser a partir de alguns cliques sob o componente 

desejado. O desenvolvedor também pode filtrar os componentes retornados de acordo com 

sua vontade, fazendo com que os mesmos não mais sejam mostrados para o seu perfil. 
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A aquisição dos artefatos (etapa 1) não é definida no trabalho [Ye & Fischer, 2005]. 

Na preparação dos documentos (etapa 2), os Javadocs dos componentes são analisados, 

extraindo seus comentários e suas assinaturas de métodos. Na indexação dos documentos 

(etapa 3), cria-se um repositório e um índice baseado em Análise de Semântica Latente. Na 

busca dos documentos (etapa 4), quando o usuário digita o comentário e/ou a assinatura do 

método, o CodeBroker oferece suas opções. O ordenamento (etapa 5) é calculado de acordo 

com a “similaridade conceitual” (similaridade de texto do Javadoc que expressa o propósito 

funcional do componente) que é realizada utilizando Análise de Semântica Latente. 

Considera-se também a “compatibilidade de restrição” (constraint compatibility), em que o 

CodeBroker escolhe apenas componentes que tenham a assinatura cabível no contexto do 

código em desenvolvimento. Para restringir as sugestões, o CodeBroker também faz uso do 

Modelo do Discurso e do Modelo do Usuário para eliminar, respectivamente, componentes 

que já foram utilizados na sessão de desenvolvimento atual e componentes que são bem 

conhecidos do desenvolvedor, melhorando, assim, a utilidade dos componentes sugeridos. 

A formulação de consulta no CodeBroker, como descrito acima, acontece de duas 

formas: uma pelo comentário inserido e outra pela assinatura do método descrito pelo 

desenvolvedor. A descrição do componente é extraída dos Javadocs. Uma vez que a captura 

do contexto (neste caso são comentários e assinatura de método) é utilizada como consulta, 

esta ferramenta ajuda bastante na familiaridade com o repositório. Tal familiaridade ainda é 

favorecida pelo modelo do discurso e pelo modelo do usuário, que deixa de fora os 

componentes que o desenvolvedor já conhece. 

3.3.7. Maracatu 

A grande diferença do engenho de busca Maracatu para os outros analisados é que a 

arquitetura dele permite o armazenamento e recuperação de diversos artefatos de 

desenvolvimento, não apenas código fonte, embora sua versão retratada em [Garcia et al, 

2006] lide só com código Java. Utiliza o Lucene como engenho de indexação e busca.  

O Maracatu pode ficar disponível na internet ou até mesmo na intranet. Sua 

arquitetura inclui dois subsistemas: (i) o Serviço Maracatu, um Web Service responsável pelo 

acesso ao CVS, pela análise dos códigos fonte, pela indexação e pela busca; (ii) e a interface 

do Eclipse, que é um cliente do Serviço Maracatu. O usuário escolhe, a partir de um menu 

popup, se deseja ver o código do componente ou se deseja ver sua representação em UML. 
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Ao selecionar o componente, basta arrastar e soltar em seu projeto, que o componente será 

automaticamente adicionado ao projeto.  

A aquisição dos artefatos (etapa 1) é através da configuração do servidor CVS usado 

pelos usuários. Na preparação dos documentos (etapa 2), cada componente a ser inserido é 

analisado para verificar a densidade dos comentários de Javadoc. Se não tiver comentário 

suficiente, 70% de acordo com o JavaNCSS [Garcia et al, 2006], o documento não é 

indexado. Há um módulo chamado Classificador, que procura identificar as facetas de cada 

componente e indexa-los a partir de uma lista de facetas especificados num arquivo de 

configuração. A indexação dos documentos (etapa 3) é realizada pelo Lucene. 

O Maracatu também permite buscas utilizando tanto keywords, ou facetas ou os dois 

juntos. Em [Vanderlei et al, 2007], adicionou-se outra abordagem, a Folksonomy, um modo 

colaborativo de categorização de informação. Ou seja, em vez de usar um esquema de 

classificação centralizado, os usuários são encorajados a associar keywords (tags) a partes dos 

dados, no caso componentes. O folksonomy tem os seguintes elementos: 

a) A tag, pedaço de informação relacionada ao objeto; 

b) Uma compreensão do objeto que o usuário está associando a tag; 

c) A identificação do usuário que está definindo a tag. 

Estes elementos permitem aos usuários definir tags para objetos com o objetivo de 

melhorar a cobertura, favorecendo também o uso de um vocabulário conhecido para a futura 

recuperação dos objetos para os quais se definiu as tags por parte de outros usuários. Durante 

a ordenação, se as três técnicas são utilizadas conjuntamente (folksonomy, keywords e 

facetas), então o algoritmo adiciona à ordenação do Lucene um cálculo da quantidade de 

vezes que uma tag aparece no banco de dados associada com o componente desejado.  

A busca dos documentos (etapa 4) é mista, combinando facet, palavras-chave e 

folksonomy. Especificando as facetas, o sistema filtra os componentes que classificados com 

os mesmos, para então utilizar a busca por palavras-chave sob o conjunto filtrado. O 

ordenamento (etapa 5), quando o folksonomy está sendo usado, é calculado pela quantidade 

de vezes que uma tag aparece associada a um componente. Se o folksonomy não é usado, o 

ordenamento é o normal do Lucene. 

A formulação de consulta no Maracatu, como descrito acima, é mista, podendo utilizar 

as três formas: keywords, facetas e folksonomy. A descrição do componente é extraída dos 

Javadocs, ou seja, é texto livre e assinaturas de métodos. A familiaridade com o repositório 
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ainda é favorecida pelo uso do folksonomy, pois está permitindo ao usuário dar uma 

classificação própria aos componentes e compartilhar sua classificação com usuários do 

mesmo perfil. 

3.4. Análise Comparativa 

No quadro 3.1, comparamos as ferramentas observando a expressão de consulta das 

mesmas apenas. Ou seja, apenas a primeira coluna. A segunda e terceira colunas, sobre como 

os componentes são representados na base e como é a representação persistente do conjunto 

de código/componente é apenas para ilustrar as diferenças entre elas. O objetivo não é o de 

comparar suas vantagens ou desvantagens de representação do repositório. 

Quadro 3.1 – Comparação das ferramentas de reuso de código 

 
Composição da Consulta 

Representação 
do Repositório 

Representação do item 
no repositório  

JSearch 
Consulta com estrutura 
(elementos Java) Espaço Vetorial Vetor (palavras da API) 

XSnippet 
Palavras-chave (da API 
Java) + contexto estrutural 
do código (extraído 
automaticamente) 

Conjunto de grafos  Grafo 

Strathcona 
Palavras-chave (da API 
Java) + contexto estrutural 
do código (extraído 
automaticamente) 

Base Relacional Registro em tabela 

(palavras da API) 

Prospector 
Palavra-chave (da API Java) 
+ classes do código (extraído 
automaticamente) 

Grafo de toda API Grafo 

CodeBroker 
Texto livre + assinatura de 
componentes 

Matriz de 
Semântica Latente  

Linha da matriz 
(comentários e assinatura 
dos componentes) 

Maracatu 
Palavras-chave + Facetas + 
Tags 

Espaço vetorial + 
arquivo XML 

Vetor (palavras do 
componente) + XML com 
tags 

 

Observamos que a forma mais amigável de consulta usada pelas ferramentas ainda é 

palavras-chave. O detalhe é que em algumas delas, como CodeBroker e Maracatu, as 

palavras-chave são do vocabulário da linguagem natural. Enquanto que JSearch, XSnippet, 

Stratchcona e Prospector, as palavras-chave são do vocabulário da linguagem de programação 

presente nos exemplos de código ou na API. No JSearch, há a peculiaridade de que as 

palavras-chave não são expressas naturalmente, há uma estrutura do tipo <campo><palavra-

chave>, embora seja elementar. 

No XSnippet, no Stratchcona e no Prospector, que são três sistemas para recuperação 

de código baseado no modelo dos códigos fonte, parte da consulta ainda é extraída 
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automaticamente em forma de modelo do contexto do código. Nestes três sistemas a descrição  

dos componentes, assim como a representação do repositório, considera os modelos 

específicos para o tipo de informação desejada. Como a informação, nestes casos está 

relacionada ao código-fonte, então os modelos precisam considerar seus elementos – classes, 

métodos, herança, membros, etc. 

No caso do CodeBroker e do Maracatu, e também do JSearch que usa palavras-chave 

do código mas não considera modelos, as representações dos repositórios são através dos 

modelos já vigentes da área de RI, respectivamente, análise de semântica latente e vetorial. 

3.5. Considerações Finais 

Os sistemas de busca de componentes para reuso de software visam facilitar o 

desenvolvimento de sistemas a partir de código já existente, garantindo assim o uso de trechos 

de código que são certamente mais maduros e validados do que desenvolver do início, 

poupando assim tempo e recursos de desenvolvimento. 

Fizemos uma revisão sobre as técnicas já consolidadas de recuperação de informação 

empregadas nestes sistemas, mostrando suas características e passos. Mostramos também 

novas técnicas para classificação em ambientes distribuídos colaborativos e novas técnicas 

para mineração de repositórios de código, que definem um nova abordagem chamada 

desenvolvimento baseado em exemplos (example-based programming). 

Analisamos algumas ferramentas acadêmicas e de mercado que procuram viabilizar 

reuso de código. O que ficou claro é que a abordagem baseada em palavras-chave é a 

abordagem mais usada que visa oferecer uma forma de consulta amigável e que permita uma 

boa precisão e cobertura dos itens recuperados. As ferramentas utilizam-se de diferentes 

abordagens de RI tanto das baseadas inglês quanto baseadas em estrutura de código, baseadas 

em palavras-chave como em consultas estruturais, representando documentos de maneiras 

diversas. Procuramos aqui fazermos um levantamento do que há no mercado hoje e que 

tendências acadêmicas estão sendo apontadas. 

O próximo capítulo fala sobre a ferramenta que foi desenvolvida para verificação das 

técnicas abordadas neste capítulo e no capítulo 2, ou seja, técnicas de RI aplicadas num 

contexto de framework de testes. 
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4. NLScripts: uma ferramenta para geração assistida de 
testes automáticos  

 
 

Como já foi discutido nos capítulos anteriores, o processo de teste de software é muito 

custoso, sendo de grande ajuda a automação de uma ou mais de suas etapas. O Capítulo 2 

apresentou as etapas de teste de software, e as abordagens para sua automação. O Capítulo 3 

concentrou-se nas abordagens de desenvolvimento de software com o auxílio de técnicas de 

recuperação de informação, e sua aplicação em repositórios de software para reuso de código. 

Essa abordagem se mostrou bastante promissora para o objetivo deste trabalho de mestrado. 

Antes de detalhar o trabalho realizado, é importante apresentar seu contexto de 

desenvolvimento. A pesquisa aqui relatada faz parte de um projeto mais abrangente de 

automação de testes, o CIn-BTC (Brazil Test Center), em desenvolvimento por uma parceria 

entre o CIn-UFPE e a Motorola. Esse projeto já automatizou a geração de descrições de casos 

de teste, em linguagem natural controlada – LNC, a partir de casos de uso também 

representados em LNC. Ou seja, casos de uso e de teste cujo vocabulário consiste num sub-

conjunto do inglês natural, conjunto este pertencente ao domínio de teste em dispositivos 

móveis, e que possui suas regras de composição de sentenças.  

Assim, este trabalho teve como foco a etapa final do processo de automação, 

objetivando a geração de scripts de teste a partir das descrições de testes em LNC, como 

descrito acima. Os scripts gerados são usados na execução automática dos casos de teste. 

A abordagem adotada para dar suporte à automação dos scripts foi a de reuso de 

software. O projeto CIn-BTC dispõe de mais de 900 scripts de teste já automatizados, e que 

estão em uso pela equipe que realiza testes automáticos. Conjuntos destes scripts testam 

funcionalidades diferentes do sistema sendo testado. Portanto, construir um repositório com 

esses scripts proporciona uma rica oportunidade para reuso de código de testes. No nosso 

repositório, os scripts foram automaticamente indexados por palavras-chaves extraídas do 

texto que os descrevem, sendo recuperados a partir de consultas em LNC ou por palavras 

isoladas. Esse repositório é gerado e gerenciado por uma ferramenta de RI implementada 

dentro deste projeto de mestrado, a NLScripts (from Natural Language to Scripts).  

Vale salientar que o método aqui proposto não automatiza inteiramente o processo de 

criação de código, uma vez que o testador é responsável pela consulta ao repositório de 

código. Assim, podemos classificar a solução adotada como sendo composição semi-
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automática (ou assistida) de scripts de teste. Apesar da necessidade de interferência do 

testador, essa solução tem trazido uma grande contribuição para o processo geral de 

automação de testes dentro do projeto CIn-BTC, que se tornou mais rápido, e exige menos 

conhecimento sobre o framework de testes usado na Motorola. Acreditamos que este é o 

primeiro passo em direção a um processo totalmente automático de geração de scripts de 

teste. 

Os detalhes de implementação da ferramenta NLScripts serão vistos no capitulo 5. 

Este capítulo apresenta detalhes de mais alto nível, como a abordagem conceitual adotada na 

concepção da ferramenta, seu contexto de desenvolvimento e uso, formato dos documentos, 

etc. A seção 4.1 apresenta a abordagem de RI adotada, procurando seguir algumas 

características desejáveis de sistemas de reuso, descritas em [Lucrédio et al, 2004]. A seção 

4.2 oferece uma descrição geral do sistema proposto, o NLScript. A seção 4.3 descreve a fase 

de construção do repositório, detalhando suas etapas. Será dada mais ênfase à etapa de pré-

processamento, onde é explicado como são extraídos os elementos para a construção da base 

de índices. A seção 4.4 mostra a fase de consulta ao repositório, e a seção 4.5 traz as 

considerações finais, comparando o NLScript com algumas abordagens de teste automáticos e 

ferramentas de reuso.  

4.1. Abordagem Adotada  

Este trabalho seguiu a abordagem tradicional de Recuperação de Informação [Baeza-

Yates & Ribeiro-Neto, 1999], em que uma base de índices é criada a partir de itens 

selecionados, podendo ser posteriormente consultada pelos usuários usando palavras-chaves 

ou frases completas (ver seção 3.1). O objetivo principal do sistema proposto é facilitar a 

composição de novos scripts de teste a partir da descrição de casos de teste manuais, reusando 

trechos de scripts disponíveis no repositório. Os scripts recuperados pelas consultas são 

parcialmente completos, fazendo-se necessária uma complementação manual por parte do 

desenvolvedor. 

Veremos a seguir as características que procuramos implementar no desenvolvimento 

da solução proposta, isto é, as características desejáveis em um sistema de RI padrão. 

4.1.1. Características desejáveis 

Como visto na seção 3.3.1, [Lucrédio et al, 2004] apresentam um conjunto de 

características a se observar para se ter um engenho de busca eficiente. São elas: (1) Precisão 

e Cobertura; (2) Formulação de consulta; (3) Descrição do componente; (4) Familiaridade 



 50 

com o repositório; (5) Interoperabilidade; (6) Tempo de resposta; e (6) Segurança. Nossa 

ferramenta foi construída levando em consideração os quatro primeiros requisitos acima, com 

exceção de Cobertura. Como visto também na seção 3.3.1, os outros requisitos não são 

relevantes para o objetivo deste projeto de mestrado. Veremos a seguir como este trabalho 

buscou atender as características (1) a (4) citadas acima: 

1) Precisão e Cobertura – Como visto, estas métricas são requisitos básicos dos 

sistemas de reuso e RI em geral que toda ferramenta deve apresentar. O 

capítulo 5 apresenta resultados dos experimentos realizados com a ferramenta 

implementada (seção 5.3). Como será visto, obtivemos uma taxa de precisão 

satisfatória. Não foi possível medir a cobertura do sistema, dado que não 

tínhamos informação da relevância de todos os itens da base em relação a cada 

consulta lançada ao sistema. Ou seja, como a massa de testes descrita no 

capítulo 5 foi gerada automaticamente, não havia especialista para selecionar 

manualmente os itens que seriam relevantes para cada consulta submetida à 

ferramenta. Isto ficará mais claro no capítulo 5, na seção de experimentos.  

2) Formulação de consulta – No nosso caso, as consultas são os passos dos casos 

de teste manuais ou palavras-chave relacionadas com as ações que o testador 

deve realizar no sistema sendo testado. Essa representação é bem natural e 

compreensível para os desenvolvedores. Buscando diminuir esta distância 

entre o problema (consulta) e a solução (script retornado), nossa ferramenta 

retorna os scripts recuperados juntamente com o texto que os descreve. O 

objetivo é facilitar a compreensão do que foi recuperado.  

3) Descrição do componente – Como visto na seção 3.3.1, os engenhos devem 

prover informações adequadas sobre os componentes para possibilitar o reuso. 

No nosso caso, os scripts são armazenados juntamente com sua descrição, 

oriunda do passo do caso de teste manual que serviu para sua automação (veja 

seção 4.3.2).  

4) Familiaridade com o repositório – Como dito, o reuso ocorre freqüentemente 

com componentes já conhecidos pelo desenvolvedor. Assim, a ferramenta de 

busca deve ajudar na exploração do repositório, apresentando outros 

componentes que podem ser adequados ao cenário de reuso atual. Nosso 

trabalho buscou atender essas duas demandas (a) armazenando os scripts 

existentes (já conhecidos dos desenvolvedores), e (b) armazenando também 
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segmentos extraídos desses scripts, que são passos do caso de teste geral 

automatizado pelo script. Assim, o desenvolvedor recebe como resposta para 

suas consultas o script completo e os passos que o compõem, que podem ser 

usados isoladamente para compor testes em contextos diferentes do seu 

contexto original (ver seção 4.4). 

A próxima seção traz a descrição geral do NLScripts, detalhando as duas fases principais 

de um sistema de RI padrão: construção do repositório, e consulta ao repositório do sistema. 

4.2. Descrição Geral do NLScripts 

Nesta seção, falaremos sobre como a arquitetura do NLScripts foi organizada a partir 

das etapas padrão de RI, informando o que foi realizado de específico em cada módulo de 

cada uma destas etapas.  

Como visto no capítulo 3.1.1, as etapas principais de um sistema de RI são [Baeza-

Yates & Ribeiro-Neto, 1999]: (1) aquisição dos documentos que irão compor a base; (2) 

preparação dos documentos; (3) indexação dos documentos; (4) busca; e (5) ordenação dos 

documentos recuperados.  

As etapas (1), (2) e (3) fazem parte do processo de construção da base de índices 

(seção 4.3). No nosso caso, os documentos de entrada consistem em arquivos de scripts de 

teste. Cada arquivo contém apenas um script. Cada script é composto por descrições em 

linguagem natural de passos de teste associados ao código que os implementa (ver detalhes na 

Figura 4.1 na seção 4.3). A etapa de aquisição de documentos é realizada de forma manual, 

porém é bem simples: o usuário precisa apenas indicar onde estão os arquivos de scripts de 

teste que serão indexados. 

Na etapa de preparação dos documentos, é realizado o pré-processamento das 

informações contidas nos scripts de teste. Inicialmente é necessário extrair: (a) o texto que 

representa cada passo de teste, e (b) o código que implementa o passo. A seguir, o texto 

extraído é processado, gerando uma representação interna baseada em palavras-chave. Esse 

processamento será detalhado na seção 4.3.2 e no capítulo 5. A representação interna do passo 

de teste será usada na indexação do código que o implementa. Esse processamento se dá na 

etapa (3), indexação dos documentos.  

As etapas (4) – busca- e (5) – ordenação- estão incluídas na fase de consulta ao 

repositório (seção 4.4). Como dito, as consultas podem conter: (a) um texto representando um 
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passo de caso de teste manual, ou (b) palavras-chave do domínio da aplicação. As consultas 

são submetidas à base de índices, e os segmentos de código recuperados são ordenados 

utilizando a função co-seno padrão, como descrito no capítulo 3.  

 

4.3. Fase de Construção do Repositório 

Veremos agora detalhes sobre as etapas incluídas na construção do repositório de 

scripts de teste (aquisição dos documentos; preparação dos documentos, construção da base 

de índices). A figura 4.1, adaptada da figura 3.1 para o nosso caso, traz os módulos 

envolvidos nessa fase do sistema de busca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 - Construção da base de índices 

Nossa ferramenta foi construída com base em um software livre, o Apache Lucene 

(seção 5.1.4, Capítulo 5), uma API que fornece as funcionalidades de armazenamento e busca 

de itens às aplicações. Essa API foi escolhida por ser muito utilizada em sistemas de RI em 

geral [Sindhgatta, 2006][Garcia et al, 2006], e por permitir a uma aplicação implementar as 

características desejáveis enumeradas na seção 4.1.1. A seguir veremos detalhes de cada uma 

dessas etapas do nosso sistema. 

4.3.1. Aquisição (seleção) dos itens da base 

Como dito, o projeto geral de testes do qual fazemos parte dispõe de mais de 900 

scripts de teste já automatizados, que foram usados na etapa de aquisição dos itens da base, 

para construção do repositório. Conjuntos destes scripts testam funcionalidades diferentes do 

Repositório
de Scripts

Gerenciador
do BDIndexação

Extração de 
Logs e blocos

Base de
indices

Script de 
Teste

Representação  
do documento

Repositório
de Scripts

Gerenciador
do BDIndexação

Extração de 
Logs e blocos

Base de
indices

Script de 
Teste

Representação  
do documento

 

 



 53 

sistema sendo testado (que na nomenclatura de teste em inglês se chama SUT - system under 

test). Isso tornou mais realísticos os testes realizados com o sistema (seção 5.3). 

O projeto geral CIn-BTC segue um processo de qualidade bem definido, onde todos os 

scripts estão sob controle de versão. Grupos distintos de scripts são liberados em versões 

formais para os testadores prepararem o ambiente para execução automática baseado nas 

versões dos scripts. Como a aquisição de itens é manual, cabe ao desenvolvedor de novos 

scripts – e usuário do NLScripts – indicar que grupo de scripts pertencentes a uma versão 

específica deseja indexar, indicando também o local (diretório) em que eles se encontram 

armazenados. 

Esse projeto utiliza o framework de automação de testes da Motorola (TAF – Test 

Automation Framework) há quatro anos e, conseqüentemente, tem disponível um vasto 

histórico de scripts de teste já desenvolvidos. Esse conjunto de scripts foi particionado, sendo 

parte dele utilizado como corpus para construção da base de índices, e parte para teste da 

ferramenta desenvolvida (ver seção 5.2.3). 

4.3.2. Preparação dos itens  

 
Para compreender a preparação é necessário compreender o que são os itens que 

compõem a base. Para isso, será mostrado a estrutura dos testes manuais e dos scripts. 

Testes Manuais 

A Figura 4.2 ilustra a estrutura das descrições de casos de teste manuais a partir dos 

quais são criados os scripts em TAF.  
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Case Case Description Procedure Expected Results

1

TC_SELECIONA_MENSAGEM O objetivo é testar o 
comportamento do sistema 
quando o usuário seleciona 
mensagens para visualizá-las.

Initial Conditions: Excluir todas as mensagens;
Compor e enviar duas 
mensagens para um celular;

Test Procedure (Step Number):
1 Selecione a primeira mensagem Verifique que a primeira 

mensagem foi 
selecionada

2 Seleciona a segunda 
mensagem

Verifique que a segunda 
mensagem foi 
selecionada

n ... ...
Final Conditions: Excluir todas as mensagens.  

Figura 4.2 – Exemplo de descrição de Caso de Teste em LNC 

Os testes manuais contêm os seguintes campos: 

• Identificador – garantindo a unicidade do teste no repositório, no caso da 
figura 4.2 é o 1;  

• Título – breve e sucinto que dê uma noção do que o teste verifica - 
TC_SELECIONA_MENSAGEM; 

• Descrição – descreve qual é o objetivo do teste (em Linguagem Natural) – é o 
texto na coluna PROCEDURE, ao lado do Título, na figura 4.2;  

• Condições iniciais – especifica em que estado o sistema e o ambiente devem 
estar para a correta execução do teste – é o texto na coluna ao lado de Initial 
Conditions, na figura 4.2;  

• Passos – a especificação do que deve ser realizado e verificado passo a passo, 
são as duas colunas nas linhas numeradas por 1, 2, ..., n; 

• Pós-condições – em que estado o sistema se encontrará após a realização do 
teste, por exemplo, uma tela específica, com tantos arquivos armazenados, 
criados, etc – é a última linha da figura 4.2.  

Tais testes são criados pelos projetistas de testes, baseados nos requisitos da aplicação, 

nas condições de testes e nas definições de teste. Num ambiente de testes real, um ciclo 

completo de testes manuais é enviado para os testadores, que os executam manualmente, 

passo a passo, validam e registram os resultados. 

 

Scripts de Teste 

Veremos agora como essas descrições são usadas na criação de scripts de testes TAF. 

Este framework possui funções utilitárias bem definidas que simulam ações do usuário com o 
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sistema. Possui também classes que representam elementos do sistema, recursos das 

aplicações, etc. Portanto, grupos destas funções estão relacionados a ações que um usuário 

realiza sob alguma funcionalidade do sistema, como ações relacionadas a conteúdo 

multimídia (tirar foto, ouvir música, etc), ou web (iniciar o browser, ir para uma url, 

selecionar um link), ou agenda, etc. Algumas destas funções utilitárias são específicas para 

estas funcionalidades, enquanto outras são genéricas, como por exemplo, as relacionadas à 

navegação por menus. 

Um script de teste consiste de um arquivo, no caso Java, que possui diversas classes 

que implementam as funções utilitárias, no qual uma ordem de chamadas das mesmas é 

estabelecida no intuito de simular o uso do sistema por parte do usuário. Na Figura 4.3, vemos 

um exemplo de um script de teste, em que phone representa o sistema sendo testado e os 

métodos chamados a partir dele são as funções utilitárias, citadas acima, que simulam 

interações do usuário com o sistema. 

Detalhando mais, um script de teste (TestCase) está estruturado em três seções: 

InitialConditions, Steps e FinalConditions. Estas correspondem respectivamente aos 

campos Condições Iniciais, Passos e Pós-Condição de um caso de teste manual. Como não há 

porque existir dois testes iguais para verificar um sistema, não há interesse aqui de reusar um 

script inteiro, pois não se vai compor um novo script igual a um anterior. Logo, é mais 

adequado reusar o passo de um caso de teste, que especifica uma ação do usuário cujo 

resultado é necessário verificar no comportamento do sistema. Na fase de construção do 

repositório, etapa de pré-processamento dos documentos, cada seção é então quebrada em 

segmentos, cada segmento corresponde a um passo de um caso de teste manual, que 

corresponde a um item da base de índices. 

Os delimitadores iniciais de cada tipo de segmento são: Step, a ação do usuário sob 

o sistema; block, um sub-segmento criado pelo desenvolvedor para quebrar ações muito 

genéricas ou cuja implementação é extensa; e ExpectedResults, a verificação do resultado 

da ação, Step, do usuário. Para cada delimitador, cria-se um tipo diferente de item na base. 

Na Figura 4.3, Step e ExpectedResults estão indicados por linhas contínuas, e os blocks 

estão indicados por linhas tracejadas. Observe que cada segmento começado por Step ou 

ExpectedResults pode possuir um ou mais blocks em seu corpo. Nesses casos, o Step ou 

ExpectedResults pode gerar mais de um item para a base de índices. Estes delimitadores 

servem para fins de log e os seus parâmetros são as sentenças do passo do caso de teste 

manual. 
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Em resumo, os itens da base de índices são os segmentos block isolados, tanto das 

condições iniciais quanto das pós-condições, e os segmentos Step e ExpectedResults com 

seus block internos. 
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Figura 4.3 – Exemplo de descrição de Caso de Teste em TAF 

É importante ressaltar que cada segmento possui dois elementos importantes: (a) o 

delimitador, com seu parâmetro equivalendo a um passo de um caso de teste manual; e (b) o 

conjunto de chamadas das funções utilitárias que implementa o que está descrito no 

TestCase TC_VISUALIZA_E_SELECIONA_MESSAGEM: 

 

InitialConditions: 

block("Excluir todas as mensagens."); 

phone.irParaTelaInicial (); 

phone.iniciarAplicacao(MESSAGING); 

phone.excluir(ALL_MESSAGES); 

 

block("Compor e enviar duas mensagens para um celular."); 

... 

 

Steps: 

Step(“Selecione a primeira mensagem.”); 

block("Vá para aplicação de mensagens"); 

phone.irParaTelaInicial(); 

phone.iniciarAplicacao(MENSAGENS); 

 

block("Rola até a primeira mensagem"); 

phone.irPara(CAIXA_ENTRADA); 

phone.rolarAteMensagem(SMS_ONE); 

 

 

ExpectedResults(“Verifique que a primeira mensagem foi selecionada”); 

block("Verifica que a primeira mensagem."); 

phone.verificarSelecao(SMS_ONE); 

 

Step("Selecione a segunda mensagem."); 

block("Rola até a segunda mensagem"); 

phone.rolarAteMensagem(SMS_TWO); 

 

ExpectedResults(“Verifique que a segunda mensagem foi selecionada”); 

block("Verifica que a segunda mensagem."); 

phone.verificarSelecao(SMS_TWO); 

... 

 

FinalConditions: 

block("Excluir todas as mensagens."); 

... 
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delimitador. Assim, um segmento é um par (passo, funções). Onde passo representa o passo 

do caso de teste manual que deve ser executado pelo testador, que é um delimitador do script, 

e funções representa o conjunto de funções utilitárias que implementa o passo, como mostra a 

figura 4.4.  

 

Figura 4.4 – Representação do segmento extraído do script de teste 

 

Após a extração dos blocos, há duas fases típicas de RI: (i) operações sobre o texto; e 

(ii) criação da representação. Na fase (i), o passo de um segmento é submetido a operações de 

texto, no caso, apenas exclusão de stopwords. Não utilizamos stemming, que consiste em 

extrair os radicais das palavras, por observar que não agregou ganhos de precisão. A saída das 

operações de texto é uma dupla (palavras-chave, funções) onde palavras-chave e funções são 

campos separados que serão utilizados na fase seguinte pelo Lucene. 

Na fase seguinte, (ii) criação da representação, esta atividade é realizada 

automaticamente pelo Lucene e consiste em pegar as palavras-chave de um delimitador e 

transformá-las num vetor que representará o item no repositório. 

4.3.3. Construção da base de índices  

Esta etapa está relacionada à construção da base de índices e tem como objetivo 

indexar os itens de modo a facilitar a busca no repositório digital. Os segmentos utilizados na 

seção anterior serão os itens indexados desta etapa. 

Como descrito antes, tais segmentos são extraídos dos scripts de teste 

automaticamente e representam o conceito de item (ou documentos), da terminologia de RI. 

Tais itens (segmentos) é o que o usuário tem interesse em armazenar, recuperar e reusar. 

Portanto, um único script de teste que implementa n passos de teste, gerará para o nosso 

repositório, x itens, onde x >= n, ou melhor, x segmentos de scripts.  

A construção da base de índices em si é realizada automaticamente pelo Lucene. 

Portanto, este processo, uma vez que é realizado automaticamente e é um procedimento 

comum a área de Recuperação da Informação, não será discutido em detalhes aqui, uma vez 

que este trabalho não faz nada diferente neste passo do que já é conhecido. 

phone.irParaTelaInicial (); 
phone.iniciarAplicacao(MESSAGING); 
phone.excluir(ALL_MESSAGES); 

“Excluir todas as mensagens” 

Funções 

Passo 
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4.4. Fase de Consulta ao Repositório 

Aqui, veremos as etapas incluídas na fase de consulta ao repositório de código TAF 

(Busca e Ordenação). Iniciaremos apresentando os tipos de consultas permitidos pelo nosso 

sistema. Os detalhes de implementação e as modificações que foram feitas ao código original 

da API de RI, o Lucene, serão apresentados somente no Capítulo 5. 

Veja figura 4.5, adaptada da figura 3.2. 

 

 

Figura 4.5 - Consulta à base de índices 

 

4.4.1. Consulta, Busca e Ordenação  

 
Como a chave para a indexação dos itens é o texto do delimitador do script, este 

mesmo texto é a chave para a busca. Ou seja, se o que se quer é recuperar segmentos de script 

que implementam passos de casos de teste, então o que se deve usar para a consulta são os 

passos do caso de teste manual que se deseja automatizar. Portanto, os tipos de consulta que 

se pode submeter para a ferramenta são frases, que no caso representam um passo de um caso 

de teste, ou palavras-chave. Ou seja, as frases e as palavras-chave são montadas em uma 

consulta booleana com o operador booleano “OU” de forma que possam ser recuperados itens 

que contenham pelo menos uma das palavras informadas na consulta. Optou-se apenas pelo 

uso da disjunção (OU), pois ao utilizar-se o E as consultas passaram a restringir muito o 

espaço de busca e, em muitos casos, nenhum resultado era mostrado. Como o Lucene 

implementa o modelo espaço vetorial, então a consulta será transformada em um vetor. 
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A busca funciona internamente obedecendo ao modelo de RI da API usada. O campo 

chave para a busca no repositório, como dito antes, é o texto do delimitador, que indexa o 

item e é texto. Uma análise sob os textos da consulta e do item do repositório é realizada pelas 

classes da API, tanto no momento da indexação quanto da consulta. Esta análise realiza as 

operações sobre o texto. A consulta é transformada em um vetor e o co-seno é calculado entre 

o vetor da consulta e os vetores dos itens do repositório. Daí, de acordo com o valor do co-

seno, a ordenação é calculada.  
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4.5. Considerações Finais 

O Quadro 4.1 enumera, na coluna esquerda, os critérios de comparação utilizados no 

capítulo 2 entre as abordagens de automação de testes analisadas. Uma vez que a abordagem 

de automação de testes com frameworks foi selecionada por estar num estado mais maduro 

em relação ao mercado, comparamos esta abordagem com e sem o uso do NLScript. 

Quadro 4.1 – Critérios de análise de abordagens para automação 

Critérios Frameworks  Frameworks + NLScript 

Projeto de testes Cobertura manual de reqs (-)  
Palavras-chave, ling. natural (+) 

— 

Custo implementação  Mediano Reduz o custo 

Custo manutenção  Baixo — 

Paralelismo Possível — 

Conhecimento prévio Mediano Reduz conhecimento prévio 

 

Observa-se que o NLScript adiciona vantagens ao reduzir o custo de implementação e 

reduz o conhecimento prévio necessário ao uso do framework. A primeira vantagem se dá 

devido ao reuso de segmentos de scripts anteriores, em que não se faz necessário desenvolver 

do início. A segunda vantagem se dá pelo uso de linguagem natural ao buscar por segmentos 

desejados. Estas vantagens atenuam a curva de aprendizado e o período de treinamento de um 

novo usuário do framework. 

O Quadro 4.2 compara o NLScript com os outros sistemas de repositórios para reuso 

vistos no capítulo 3. Na coluna “composição da consulta” são enumeradas as formas que o 

usuário expressa sua necessidade, independentemente de como cada modelo de RI e cada 

ferramenta implemente isto internamente. A coluna do meio, “Representação do Repositório”, 

representa a forma como o repositório é elaborado. Esta representação tem a ver com o 

modelo de RI e com a implementação que a ferramenta faz do modelo. No caso de 

Strathcona, Prospector e XSnippet, que são sistemas de repositório de reuso baseados em 

modelos estruturados, e não nos modelos de RI padrão, a forma de representar os repositórios 

é ad-hoc. A terceira coluna, “Representação do item no repositório”, descreve a forma como 

um item individual é representado dentro do repositório de reuso. 
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Quadro 4.2 – Comparação entre ferramentas de reuso de código 

 
Composição da Consulta 

Representação 
do Repositório 

Representação do item 
no repositório  

JSearch 
Consulta com estrutura 
(elementos Java) Espaço Vetorial Vetor (palavras da API) 

XSnippet 
Palavras-chave (da API 
Java) + contexto estrutural 
do código (extraído 
automaticamente) 

Conjunto de grafos  Grafo 

Strathcona 
Palavras-chave (da API 
Java) + contexto estrutural 
do código (extraído 
automaticamente) 

Base Relacional Registro em tabela 

(palavras da API) 

Prospector 
Palavra-chave (da API Java) 
+ classes do código (extraído 
automaticamente) 

Grafo de toda API Grafo 

CodeBroker 
Texto livre + assinatura de 
componentes 

Matriz de 
Semântica Latente  

Linha da matriz 
(comentários e assinatura 
dos componentes) 

Maracatu 
Palavras-chave + Facetas + 
Tags 

Espaço vetorial + 
arquivo XML 

Vetor (palavras do 
componente) + XML com 
tags 

NLScript Texto livre ou em LNC Espaço Vetorial Vetor de palavras 

 

Observamos que o NLScript faz uso de um modelo bem consolidado, o espaço-

vetorial, e de consultas livres, o que dá mais liberdade no momento de se expressar. Como o 

NLScript é voltado para reuso de scripts de teste, os testes estão sempre relacionados a uma 

aplicação e as operações do usuário sobre ela. Portanto, há um domínio definido de palavras e 

da forma de expressar o que se deseja. Tudo isto facilita o reuso dos segmentos de script.  

No próximo capítulo, falaremos sobre a implementação do NLScript, sua arquitetura e 

a função de cada um de seus elementos dentro de um processo de RI. O resultado de seus 

testes sob o repositório de scripts também é mostrado e analisado, considerando a métrica de 

precisão. Há uma discussão explicando porque não foi possível considerar a métrica de 

cobertura. 
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5. NLScripts: a ferramenta 

No capítulo anterior, apresentamos o NLScripts, que auxilia na geração assistida de 

scripts de teste através do reuso de segmentos de scripts já desenvolvidos. Este capítulo 

apresenta a arquitetura e os detalhes de implementação dessa ferramenta (seção 5.1), assim 

como uma série de experimentos que mostram sua efetividade, do ponto de vista de métricas 

de RI, na recuperação dos segmentos dos scripts a partir de consultas em inglês.  

A preparação dos testes, seu ambiente, corpus de teste, dados de entrada e 

metodologia são apresentados na seção 5.2, onde são descritos os critérios utilizados na 

avaliação de desempenho do plug-in. Em seguida, na seção 5.3, são apresentados e discutidos 

os resultados dos experimentos. Finalmente, a seção 5.4 traz as considerações finais deste 

capítulo.  

5.1. Arquitetura e Detalhes de Implementação 

  Veremos nesta seção a arquitetura geral do NLScripts (figura 5.1) e o diagrama da 

figura 5.2, apresentando informações como a função, detalhes de implementação e 

funcionamento de cada um de seus módulos. O NLScripts foi implementado como um plug-in 

do Eclipse, e usa a API Lucene na construção e consulta ao repositório de scripts de teste. No 

decorrer desta seção é indicado que elementos da arquitetura fazem parte do Lucene ou são 

elementos que ele fornece para que nós adaptemos para nossa aplicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 – arquitetura do NLScript 

AST

Parser Lucene
Visitor

Visualizador
(Plug-in do Eclipse)

Fachada do Index

Plataforma do Eclipse

Base de 
Índices

Controlador de 
Indexação

Controlador de 
Busca

ProcessadorAnalisadorAST

Parser Lucene
Visitor

Visualizador
(Plug-in do Eclipse)

Fachada do Index

Plataforma do Eclipse

Base de 
Índices

Controlador de 
Indexação

Controlador de 
Busca

ProcessadorAnalisador



 64 

 

 
Figura 5.2 – Diagrama de classes do NLScript 

 

5.1.1. Visualizador, Plataforma do Eclipse e AST Parser 

A plataforma do Eclipse possibilita que plug-ins sejam agregados à sua arquitetura 

básica, para adicionar novas funcionalidades. Portanto, o framework do Eclipse pode ser 

usado para diversos tipos de aplicações. No NLScrpts, o Visualizador, a Plataforma do Eclipse 

e o AST Parser são oferecidos pelo Eclipse. 

A função do Visualizador é ser a interface gráfica do nosso plug-in. O Visualizador 

possui campos para receber a consulta e exibir o resultado da busca em uma tabela, em ordem 

de relevância, a partir da qual o usuário seleciona a melhor opção. Essa interface é 

implementada usando os recursos do SWT (Standard Widget Toolkit), uma API do Eclipse 

para interfaces gráficas (GUIs – Graphical User Interface), que representa uma alternativa ao 

Swing, da Sun Microsystems
9. Utilizamos a classe Viewer do Eclipse, cuja função é 

disponibilizar janelas ao redor do editor principal do Eclipse que ofereçam funcionalidades e 

facilidades ao desenvolvedor. Essa classe foi estendida para criar o visualizador do NLScripts. 

A função do AST Parser é analisar o código-fonte, gerando uma árvore sintática, a 

partir da qual é possível inserir, extrair, excluir e alterar elementos deste código (e.g. classes, 

                                                
9 www.sun.com 



 65 

interfaces, métodos, Javadocs). AST é a sigla para Abstract Syntax Tree, que é a árvore 

resultante da análise.  

O AST Parser também faz parte da API do Eclipse, e consiste no conjunto de classes 

que modelam o código-fonte de um programa Java como uma árvore. Cada elemento da 

árvore é um objeto da classe ASTNode, e, como dito antes, pode ser um método, uma classe, 

uma expressão condicional, um Javadoc, etc. Para acessar os elementos da árvore gerada, o 

framework nos disponibiliza uma classe chamada ASTVisitor, que implementa o padrão de 

projeto Visitor [Gamma et al, 1995], a partir da qual devemos herdar para criar nossa classe 

específica para acessar os elementos da árvore. A classe criada dá o tratamento desejado ao 

elemento do código visitado. Ver seção 5.1.3 para uma descrição da classe Visitor criada para 

o NLScripts.  

5.1.2. Fachada do Index, Controlador de Indexação e Controlador 
de Busca 

A fachada do Index tem como função agrupar todos os métodos necessários para 

criação e consulta da base de índices, provendo estas operações e resultados para o 

Visualizador. A fachada do Index, como o nome sugere, implementa o padrão de projeto 

Façade [Gamma et al, 1995], e concentra métodos para criar a base de índices, abrir e fechar a 

conexão com ela, processar o texto das consultas e consultar o repositório. O Controlador de 

Indexação e o Controlador de Busca são controladores para as tarefas de indexação e busca do 

NLScripts. 

5.1.3. Visitor 

Este elemento da arquitetura tem papel central na criação da base de índices: processa 

os scripts para extrair os segmentos de código que serão os itens do repositório. Esta classe é 

a implementação do padrão Visitor [Gamma et al, 1995], necessária para a interação com a 

árvore sintática gerada pelo ASTParser. Como dito antes, a classe ASTNode representa os nós 

da árvore sintática. A classe ASTVisitor é a classe abstrata fornecida pelo AST que visita os 

elementos da árvore e que serve para herdarmos e criarmos o nosso próprio Visitor. O 

elemento Visitor da nossa arquitetura herda da classe geral, bastando apenas redefinir o 

método visit(elemento), passando como parâmetro o elemento sob o qual queremos 

realizar alguma operação. Elemento representa elementos do código-fonte que são nós da 

árvore. 
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Trazendo para o nosso exemplo, a árvore sintática gerada pelo ASTParser contém 

classes que representam os elementos de um código Java. Os elementos que precisamos tratar 

são declarações de variáveis (VariableDeclarationStatement), invocação de métodos 

(MethodInvocation), declaração de métodos (MethodDeclaration) e condições ‘if’ 

(IfStatement). Destes, o mais importante é a invocação de métodos, pois as chamadas das 

funções utilitárias e os delimitadores nada mais são do que invocação de métodos. Portanto, 

no nosso Visitor, possuímos quatro métodos visit(elemento) onde os elementos são das 

classes citadas. No visit(MethodInvocation) questionamos o objeto recebido 

MethodInvocation para definir se é um dos delimitadores (Step, Block ou 

ExpectedResult) ou se é uma chamada de função utilitária. Se ele for um dos delimitadores, 

iniciamos a criação de um novo segmento. Se ele for umas das funções utilitárias, 

adicionamo-la ao segmento corrente. E assim o algoritmo continua até encontrar o próximo 

delimitador, indicando que o delimitador corrente está completo e deve ser adicionado a base 

de índices. 

5.1.4. A API Lucene 

Lucene [Apache, 2008] é uma biblioteca de recuperação de informação que adiciona 

as funcionalidades de indexação e busca de documentos para uma aplicação Java. Lucene faz 

parte da família de produtos da Apache Software Foundation desde 2001, sendo um software 

de código livre. 

É importante observar que Lucene não é uma aplicação pronta para instalar e usar. 

Como dito anteriormente, trata-se de uma API de RI, que requer uma compreensão mínima 

sobre indexação e busca, e sobre o funcionamento de algumas classes necessárias à sua 

integração com a aplicação em desenvolvimento, deixando a aplicação lidando apenas com as 

regras de negócio de seu domínio principal. Como mostrado na figura 5.3, uma aplicação que 

utiliza a API do Lucene encontra-se em uma camada acima dele, cujos principais serviços 

são: indexação e busca de texto. Estas atividades são independentes, embora, obviamente, a 

busca dependa do resultado da indexação. 

Essa API implementa  o modelo  espaço vetorial clássico de RI. Ela permite indexar e 

buscar qualquer tipo de item que possa ser representado por meio de atributos em formato de 

texto. O Lucene oferece classes que realizam as etapas de: preparação dos documentos; 

indexação; busca; e ordenação dos resultados. Na etapa de preparação, ele só oferece as 

classes que realizam operações sobre o texto, como stemming, eliminação de stopwords, etc.  
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Na etapa de busca de documentos, Lucene oferece classes que permitem criar vários 

tipos de consultas, permite fazer busca por campos do documento indexado, por intervalo de 

data, dentre outras opções, e possui outras classes que permitem personalizar a ordenação.  
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Figura 5.3 - Integração do Lucene com as aplicações 

5.1.5. Analisador e Processador 

O Analisador é responsável por tratar o texto que indexa os segmentos de scripts, e por 

tratar o texto das consultas também. O processamento realizado por ele consiste em dividir o 

texto em palavras-chave, excluir as stopwords (lista de palavras que devem ser eliminadas tais 

como conjunções, preposições, etc) e realizar stemming. No caso de consultas, além de 

realizar o mesmo processamento sobre elas, é necessário dizer em que campo dos documentos 

retornados este deve ser realizado, ou seja, que campo terá seu conteúdo comparado ao texto 

da consulta. Esta classe herda de Analyzer, que é uma classe abstrata da API Lucene 

responsável por realizar as operações mencionadas acima.  

O Lucene oferece o StardardAnalyzer como opção default para quem vai utilizá-lo. 

Este analisador padrão fornece uma lista padrão de stopwords com termos comuns do inglês, 

e sempre realiza este processamento utilizando stemming sob um campo também padrão que o 

Lucene cria, content. No nosso caso, foi necessário criar o nosso próprio analisador, uma vez 

que definimos a nossa própria lista de stopwords (referentes ao domínio de teste), e definimos 

que campos dos itens devem ser processados e, conseqüentemente, comparados com as 

consultas, e decidimos realizar testes com e sem stemming nos campos definidos. 

O Processador é uma classe que permite mudar a forma como a consulta pode ser 

expandida. Na implementação atual, o Lucene faz o processamento comum - submete a 

consulta para o repositório tal qual ela foi especificada. O processador é uma implementação 

do padrão de projeto Strategy [Gamma et al, 1995], que permite variar um algoritmo 

independentemente do sistema que o utilize. No nosso caso, este elemento da arquitetura do 
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plug-in permite à fachada do Index mudar a forma como a consulta é expandida simplesmente 

especificando o tipo de expansão em um arquivo de propriedades sem que seja necessário 

alterar nada no código. Para isto, é necessário apenas que o desenvolvedor crie sua forma de 

processar a consulta e a integre ao Processador, ou seja, criar a classe que expande a consulta 

herdando da classe PreProcess definida no módulo Processador. 

A próxima seção apresenta em detalhes o ambiente, o planejamento e a preparação dos 

experimentos realizados utilizando o plug-in NLScripts. 

5.2. Planejamento dos Experimentos 

Esta seção apresenta o ambiente do experimento, o corpus utilizado, e a metodologia 

de testes utilizada (seção 5.2.2). Os resultados obtidos serão vistos na seção 5.3.  

5.2.1. Dados de entrada 

Como dito, esta pesquisa faz parte de um projeto mais abrangente de automação de 

testes, desenvolvido em parceria pelo CIn-UFPE e a Motorola. Nele utiliza-se o framework de 

automação de testes da Motorola (TAF – Test Autmation Framework) há quatro anos e, 

conseqüentemente, há disponível um histórico de scripts manualmente implementados. Esse 

conjunto de scripts foi particionado, sendo parte dele utilizado como corpus para criação da 

base de índices (ver seção 4.3.2), e parte para teste da ferramenta desenvolvida. 

Como mostrado no capítulo 4, um script de teste (TestCase) está estruturado em três 

seções: InitialConditions, Steps e FinalConditions. Na fase de criação do 

repositório, etapa de pré-processamento dos documentos, cada seção foi quebrada em 

segmentos, cada segmento correspondendo a um item da base de índices.  

Os delimitadores iniciais de cada tipo de segmento são: Step, block e 

ExpectedResults. Para cada um, cria-se um tipo diferente de item na base. Na figura 5.1, 

Step e ExpectedResults estão indicados por linhas contínuas, e os blocks estão indicados 

por linhas tracejadas. Observe que cada segmento começado por Step ou ExpectedResults 

pode possuir um ou mais blocks em seu corpo, como visto na figura 5.4. Nesses casos, o 

Step ou ExpectedResults pode gerar mais de um item para a base de índices.  

Em resumo, os itens da base de índices conterão todos os segmentos block isolados, 

e os segmentos Step e ExpectedResults com seus block internos. 
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Figura 5.4 – Exemplo de descrição de Caso de Teste em TAF 

 

TestCase TC_VISUALIZA_E_SELECIONA_MESSAGEM_NA_CAIXA_DE_SAIDA: 

 

InitialConditions: 

block("Excluir todas as mensagens."); 

phone.irParaTelaInicial (); 

phone.iniciarAplicacao(MESSAGING); 

phone.excluir(ALL_MESSAGES); 

 

block("Compor e enviar duas mensagens para um celular."); 

... 

 

Steps: 

Step(“Selecione a primeira mensagem.”); 

block("Vá para aplicação de mensagens"); 

phone.irParaTelaInicial(); 

phone.iniciarAplicacao(MENSAGENS); 

 

block("Rola até a primeira mensagem"); 

phone.irPara(CAIXA_ENTRADA); 

phone.rolarAteMensagem(SMS_ONE); 

 

 

ExpectedResults(“Verifique que a primeira mensagem foi selecionada”); 

block("Verifica que a primeira mensagem."); 

phone.verificarSelecao(SMS_ONE); 

 

Step("Selecione a segunda mensagem."); 

block("Rola até a segunda mensagem"); 

phone.rolarAteMensagem(SMS_TWO); 

 

ExpectedResults(“Verifique que a segunda mensagem foi selecionada”); 

block("Verifica que a segunda mensagem."); 

phone.verificarSelecao(SMS_TWO); 

... 

 

FinalConditions: 

block("Excluir todas as mensagens."); 

... 
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5.2.2. Exceções de Sintaxe nos Scripts de Teste 

Existe um conjunto de exceções na sintaxe apresentada nos scripts de testes reais que é 

preciso tratar para atingir o nosso objetivo de criar uma base de índices com estas 

informações. Algumas dessas exceções ocorrem, por exemplo, quando temos dois 

delimitadores Step sem que haja nenhum delimitador block ou chamada de função utilitária 

entre eles, como na figura 5.5. Neste caso, concatenamos os dois delimitadores como se fosse 

um único Step. 

 

 

Figura 5.5 – Exceção com dois delimitadores Step 

Outra exceção ocorre quando temos um Step seguido de um ExpectedResults sem 

que haja mais nada entre eles. As chamadas de função que implementam tanto um quanto o 

outro seguem-se após os dois itens. Este exemplo é mostrado na figura 5.6. 

 

 

 

 

Figura 5.6 – Exceção com Step e ExpectedResults 

A solução adotada para o caso da figura 5.6 foi duplicar o bloco de chamadas de 

função que segue abaixo dos delimitadores. Então criamos dois itens na base de índices com o 

mesmo corpo, um sendo Step e outro sendo ExpectedResults. Ambos são inseridos na base, 

distintamente. Isto pode prejudicar um pouco a precisão, mas o bloco único que segue os 

delimitadores tem relação com as duas descrições dos mesmos. 

Outra exceção é quando temos o if e o if/else nos testes, como mostrado na figura 

5.7. 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 – Exceção com if/else 

Atualmente, este caso está sendo tratado criando também dois itens com conjuntos 

diferentes de chamadas de função do Step: um contendo o caminho do if, ou seja, contendo 

Step(“Selecione a primeira...”); 

Step(“e a segunda mensagens.”); 

Step(“Selecione a primeira mensagem.”); 

ExpectedResults(“Verifique que a primeira mensagem foi selecionada”); 

block("Vá para aplicação de mensagens"); 

... 

Step(“do step 1”) 

if(phone has specific capability){ 

Block(“sub part 1 of step1”) 

... 

} 

else{ 

Block(“sub part 2 of step1”) 

... 
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o primeiro delimitador block; e o outro contendo o caminho do else. Em outras palavras, 

teríamos dois Steps na base, como mostrado nas figuras 5.8 e 5.9. É importante observar que 

tanto o if quanto o else do TAF sempre implementam o mesmo comportamento. A variação 

trata apenas o mesmo comportamento para hardwares diferentes. 

 

 

 

Figura 5.8 – Solução com conteúdo do if 

 

 

Figura 5.9 – Solução com conteúdo do else 

Uma variação deste caso é apresentada na figura 5.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10 – Exceção com if/else e apenas block no if 

Neste caso, o resultado seria a adição de duas entradas na base de índices tais como 

nas figuras 5.11 e 5.12. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11 – Primeiro segmento extraído da figura 5.10 

 

 

 

Step(“do step 1”) 

Block(“sub part 1 of step1”) 

... 

Step(“do step 1”) 

block(“sub part of step1”) 

function1() 

 

if(phone has specific capability){ 

block(“sub part ‘if’ of step1”) 

function2() 

}else{ 

function3() 

function4() 

} 

Step(“do step 1”) 

block(“sub part of step1”) 

function1() 

 

block(“sub part ‘if’ of step1”) 

function2() 

 

Step(“do step 1”) 

Block(“sub part 2 of step1”) 
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Figura 5.12 – Segundo segmento extraído da figura 5.10 

5.2.3. Ambiente Experimental 

Como dito, os scripts utilizados no projeto CIn-BTC são gerenciados sob controle de 

versão (atualizados, adicionados e excluídos), e agrupados em releases para a realização dos 

testes automáticos. 

Para realizar os testes da nossa ferramenta, selecionamos 985 scripts. Estes scripts 

avaliam diversas funcionalidades de um sistema sendo testado (SUT), como mostrado no 

quadro 5.1. 

Quadro 5.1 – quantidade de scripts de cada funcionalidade 

Funcionalidade 
Quantidade 

de Scripts 

Conectividade e Configuração 2 

Browser 90 

Mensagens Texto e Multimídia e E-mail 69 

Aplicações de Personalização 92 

Aplicações de Multimídia 233 

Integração 499 

 

É importante fazer esclarecimentos sobre algumas funcionalidades que são verificadas 

por alguns dos scripts descritos no quadro 5.1: 

• Conectividade testa conexões usando protocolos de comunicação sem fio.  

• Configuração possui apenas um script que configura algumas aplicações e 

insere arquivos necessários a vários testes no SUT.  

• Os scripts que testam as aplicações de Personalização, na verdade, testam a 

agenda de compromissos e a agenda de telefones/e-mails do SUT.  

Step(“do step 1”) 

block(“sub part of step1”) 

function1() 

function3() 

function4() 
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• Os scripts de Integração verificam a integração de funcionalidades diferentes, 

ou seja, como o Browser reage ao receber uma mensagem de texto, como se 

comporta o editor de mensagens quando, a partir dele, busca-se um endereço 

na agenda de telefones/e-mails, só para citar alguns exemplos. 

O quadro 5.2 resume algumas estatísticas do corpus de teste. Foram extraídos 20476 

itens (ou segmentos), que foram armazenados na base de índice. O total de segmentos 

extraídos dos scripts corresponde à quantidade de itens na base de índices. A elevada média 

de segmento por script se deve aos scripts de Integração, que são longos e possuem muitos 

passos.  

É importante observar que não foi realizada operação de stemming nos textos das 

marcações, portanto muitos dos termos da base devem ser variações de uma mesma palavra. 

Alguns testes preliminares mostraram que a operação de stemming não melhorou a precisão 

no nosso caso, onde o domínio é restrito e possui poucos termos pra indexar cada documento, 

como pode ser visto no quadro 5.2.  

Quadro 5.2: Estatísticas do corpus de teste 

Total de termos extraídos das descrições 6520 

Total de scripts 985 

Total de segmentos extraídos 20476 

Média de trechos por script 20,78 

5.2.4. Metodologia  

O objetivo dos experimentos foi avaliar o desempenho do NLScripts na sua tarefa de 

recuperar segmentos de scripts a partir de consultas baseadas em palavras-chave ou sentenças 

representando passos de casos de testes. O desempenho foi avaliado usando a métrica de 

precisão. Devido ao tamanho da base de scripts, (mais de 20.000 itens), não foi possível 

avaliar a cobertura da ferramenta, como será explicado no final desta seção. 

Como visto, dispúnhamos de um corpus com 985 scripts, distribuídos entre seis 

funcionalidades diferentes (Quadro 5.1). Realizamos testes usando a técnica de validação 

cruzada que, no nosso contexto, foi muito útil por nos permitir avaliar o desempenho do 

sistema com amostras diferentes de scripts. O conjunto de 985 scripts foi particionado em 5 

grupos, o que resulta em 197 scripts em cada grupo. Esses 5 grupos foram alternados no 

processo de validação cruzada detalhado abaixo.  
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Aplicamos a validação cruzada da seguinte forma: 

1) Dividimos o corpus de teste em 5 grupos; 

2) Construímos uma base de índices com 4 grupos; 

3) Testamos a ferramenta usando como consulta o grupo de scripts que não foi usado 

na criação da base de índices; 

4) Repetimos os passos (2) e (3) cinco vezes, sempre utilizando um grupo diferente 

para consulta. 

Avaliamos os resultados das consultas considerando apenas a precisão dos 10 

primeiros segmentos de scripts retornados pela ferramenta. Assumimos que os itens 

retornados a partir da posição (classificação) 10 já não são relevantes para o desenvolvedor 

considerando a usabilidade planejada para a ferramenta. Medimos a precisão em cada uma 

das 5 iterações, e então calculamos a precisão média para cada iteração da validação cruzada. 

Diante da dificuldade de verificar manualmente a precisão das respostas (ou de 

etiquetar previamente, para cada iteração, esse corpus de 985 scripts que geraram 20.000 

segmentos de scripts na base de índices), optamos por uma estratégia mais automatizada, 

porém que nos pareceu bastante plausível. Quando um grupo de teste, de 197 scripts, é 

submetido ao sistema, o sistema trata o texto presente nos delimitadores dos seus segmentos 

como consultas que um usuário digitaria, e os blocos inteiros de chamadas de função do 

segmento como respostas desejadas. Ou seja, os textos (logs) são as consultas e os blocos de 

funções são as respostas desejadas, como seria indicado por especialistas.  

O passo a passo para a realização do experimento se deu da seguinte forma: 

1) Um segmento é extraído de um script do grupo de teste; 

2) A sentença de seu delimitador é extraída e submetida ao plug-in como consulta; 

3) O NLScripts ordena os segmentos recuperados de acordo com sua função de 

similaridade, considerando os delimitadores Step, block, ou ExpectedResults; 

4) Os segmentos retornados são analisados, verificando-se se cada função utilitária 

de seu bloco “casa” com as funções utilitárias do bloco do segmento que foi 

submetido como consulta. 

Os 10 primeiros segmentos de scripts retornados pela ferramenta, como resposta, são 

comparados ao script associado ao texto usado na consulta (no grupo de teste). Se o 

“casamento” entre esses segmentos (i.e., entre as suas funções utilitárias) ultrapassar o limiar 
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de 50%, considera-se o segmento retornado relevante. Esse limiar pode parecer baixo, porém 

os nossos testes revelaram que ele é bastante satisfatório dentro do contexto da nossa 

aplicação. Nos exemplos que foram utilizados, muitas vezes os segmentos de scripts eram 

compostos apenas de três, quatro ou cinco funções utilitárias. Um limiar acima de 50% 

deixaria de fora alguns segmentos úteis com poucas funções utilitárias. 

Considere o exemplo da figura 5.13. Nele, observamos o texto do segmento do grupo 

de teste usado como consulta. O seu script, usado como a resposta esperada, não é submetido 

como consulta. Está apenas aguardando à parte nos nossos experimentos automáticos para 

avaliar o quanto a resposta coincide com o esperado. Observamos também o texto do 

segmento recuperado e seu script. Observe que o script do segmento do grupo de teste e do 

segmento retornado possuem duas funções utilitárias em comum. Neste caso sua semelhança 

é de 66%. Daí a consideramos relevante e oferecemos como resposta ao usuário. 

 

 

 

 

 

Figura 5.13 – Consulta e resultado retornado 

Calculamos a precisão considerando a quantidade de segmentos do conjunto de 

resposta considerados relevantes (cujo corpo coincide em 50% com o esperado), dividido por 

10, pois consideramos apenas as 10 primeiras respostas retornadas. A seguir, calculamos a 

média das precisões de cada grupo. 

Não foi possível calcular a cobertura do sistema, por não ter sido viável indicar 

manualmente a quantidade total de segmentos relevantes na base para cada consulta (dentre os 

mais de 20.000 segmentos existentes na base scripts). 

5.3. Experimentos – testes e resultados 

Nesta seção mostraremos alguns resultados obtidos com os testes da ferramenta.  

Durante a realização dos testes, observou-se que o texto indexando os itens da base é 

muito curto (apenas uma sentença que representa um passo de um caso de teste manual). 

Além disso, o vocabulário se refere a um domínio limitado, apenas os testes funcionais do 

Consulta: “verificar dialogo de video” 
phone. verificarDialogo (CHAMADA DE VIDEO) 

phone. aceitarDialogo () 

 
Resposta: “verificar dialogo” 
phone.verificarDialogo(NOVA MENSAGEM) 

phone.aceitarDialogo() 

phone.checarTela(NOME_TELA) 
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ambiente de testes do projeto CIn-BTC Motorola. Ou seja, trata-se de um problema diferente 

da maioria dos casos em que são usadas técnicas de RI (em geral, coleções com grande 

quantidade de documentos com muito texto, e em áreas e assuntos diversos). Portanto, foi 

necessário verificar a necessidade e os benefícios de se usarem operações consagradas, como 

stemming e stopwords. 

Realizamos um teste utilizando stemming. Neste, usamos apenas o conteúdo da 

primeira iteração e o executamos duas vezes, uma com e outra sem stemming. Neste teste, as 

4774 consultas da iteração um da validação cruzada foram usadas sobre o repositório. Como 

pode ser observado na figura 5.14, essa operação sobre o texto não adicionou nenhum ganho 

ao plug-in. Pelo contrário, houve até um decréscimo na quantidade de respostas obtidas, de 

78,74% para 78,40% (ver figura 5.15), representando uma perda de 0,34%. Houve também 

perda de precisão, de 0.357 para 0.334. 

Comparativo com Stemming x sem Stemming

0.357

0.334

0.320

0.325

0.330

0.335

0.340

0.345

0.350

0.355

0.360

Médias

Rodada 1

P
re

ci
sã

o

1 Sem Stemming

1 Com Stemming

 

Figura 5.14 – Gráfico comparativo do uso com e sem stemming  
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Comparativo Consultas Respondidas

78.74%

78.40%

78.20%

78.30%

78.40%

78.50%

78.60%

78.70%

78.80%

% Consultas
Respondidas

1 Sem Stemming

1 Com Stemming

 

Figura 5.15 – Gráfico comparativo da quantidade de respostas 

Com base nesses resultados, decidimos não usar stemming no nosso plug-in. 

A tabela 5.1 mostra os resultados obtidos após a execução completa do teste de 

validação cruzada. Mostramos a quantidade de consultas realizadas em cada iteração, qual a 

quantidade e percentual delas que obteve alguma resposta da ferramenta. Na última linha, 

mostramos a média dos dados de todas as iterações. 



 79 

Tabela 5.1 – percentual de consultas respondidas 
 

Iteração 
Total  

Consultas 
Consultas  

Respondidas 
% Consultas 
Respondidas 

1 4774 3759 78.74% 
2 4947 3799 76.79% 
3 5197 4004 77.04% 
4 4987 3816 76.52% 
5 5345 4219 78.93% 

Média 5050 3919.4 77.61% 

 

Como podemos observar, a média de respostas foi 77,61%. Isto significa que, no 

momento do desenvolvimento de um script de teste, o desenvolvedor obterá respostas 

relevantes entre as 10 primeiras opções oferecidas pelo plug-in em 77% das consultas que 

fizer ao repositório. Assim, não será mais necessário memorizar como implementar cada 

script determinado, nem importunar outros membros da equipe para tal. É importante ressaltar 

que nos experimentos, esta taxa de respostas foi considerada quando a resposta coincidia em 

no mínimo 50% com o que era esperado.  

Este percentual oferece um benefício direto, ou seja, se o usuário tem dúvida, consulta 

e obtém resposta em 77% dos casos. Além deste benefício, o desenvolvedor ainda pode 

escolher a partir dos segmentos oferecidos na lista retornada. Embora não seja uma resposta 

completa, pode ser rapidamente adaptada ao caso atual. 

Resultado Validação Cruzada

0.357

0.354

0.362

0.352

0.363

0.358

0.346
0.348
0.350
0.352
0.354
0.356
0.358
0.360
0.362
0.364
0.366

1 2 3 4 5 Média

Iterações
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o
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Precisão 10

 

Figura 5.16 – Validação cruzada usando Precisão para os 10 primeiros resultados 
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A figura 5.16 mostra o resultado do teste utilizando a metodologia de validação 

cruzada com 5 partições. Como dito, a precisão foi considerada apenas para os dez primeiros 

itens retornados. Consideramos aqui que valores de precisão próximos de 0.2 são satisfatórios, 

uma vez que eles se aproximam de valores obtidos por [Garcia et al, 2006], que, por sua vez, 

fundamentam este patamar em testes realizados por [Ye & Fischer, 2002] e [Frakes & Paul, 

1994]. 

Os resultados obtidos no nosso experimento foram superiores ao apresentado nos 

trabalhos citados. Tal superioridade se deve ao fato de ser possível direcionar as operações 

sobre o texto, como exclusão de stopwords, e limitar as consultas e as respostas a um domínio 

específico. A tabela 5.2 mostra os resultados de média, desvio padrão e variância de cada 

iteração de execução da validação cruzada. 

Tabela 5.2 – Precisão do experimento 

Iteração Média Desvio Padrão Variância 

1 0.357 0.321 0.103 
2 0.354 0.328 0.107 
3 0.362 0.333 0.111 
4 0.352 0.328 0.108 
5 0.363 0.324 0.105 

5.4. Considerações Finais 

Este capítulo apresentou os resultados dos testes realizados com o sistema 

desenvolvido neste trabalho. Foram realizados alguns testes para avaliar o comportamento do 

sistema em diferentes condições, como usando e não usando stemming. 

Os resultados obtidos no teste comparativo usando e não usando stemming trazem 

conclusões interessantes. Observamos que seu uso num contexto de domínio limitado e com 

pouco texto não adiciona ganhos. O fato de não poder realizar testes com a métrica de 

Cobertura representa uma perda nas informações e conclusões que podemos extrair deste 

ambiente de teste. 

O grande resultado mostrado neste capítulo foi a aplicação de técnicas de RI em reuso 

de código [Sindhgatta, 2006], cujo código não é de propósito geral, e sim scripts de teste. Ao 

mesmo tempo, foi possível observar a aplicação dessas técnicas num ambiente que não é o 

convencional como Web, sistemas de biblioteca, etc, e sim um ambiente muito específico, 
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com pouco texto e domínio restrito onde algumas operações consagradas não apresentam 

tanto ganho.  
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6. Conclusão 
 

Nesta dissertação, foi apresentado o NLScripts, uma ferramenta para auxílio a geração 

de scripts de testes automáticos a partir de descrições de alto nível em linguagem natural. 

Inicialmente foi realizado um estudo sobre a área de testes de software, relatado no 

Capítulo 2. Foi detalhado o processo de testes, suas fases, papéis e resultados.  Foram 

apresentadas técnicas para geração de scripts de teste: captura e repetição, baseada em 

modelos e usando frameworks de automação de testes.  

A seguir, foi realizado um estudo sobre repositórios de software, relatado no Capítulo 

3. Esse estudo abrangeu técnicas clássicas de Recuperação de Informação e seus modelos, 

além de algumas técnicas ad hoc baseadas em modelos estruturados de indexação e 

recuperação de código, para reuso de segmentos ou recuperação de exemplos de 

implementação para consulta durante o desenvolvimento do software. Vimos também duas 

técnicas de classificação utilizadas para reuso de software: Facetas e Folksonomy. Por fim, 

algumas ferramentas específicas de reuso de código foram analisadas e comparadas entre si. 

A partir desse levantamento bibliográfico, e dos objetivos iniciais que motivaram essa 

pesquisa, concebemos uma ferramenta para o reuso de segmentos de scripts de teste 

automáticos tipo caixa-preta, cujo objetivo principal é auxiliar o desenvolvedor de testes 

automáticos. Tal ferramenta foi desenvolvida como um plug-in para o Eclipse, o que 

possibilita que ela seja integrada ao ambiente de desenvolvimento dos desenvolvedores de 

teste automático. Assim, os desenvolvedores podem facilmente consultar o repositório de 

scripts para reuso de segmentos adequados às suas necessidades.  

O repositório foi criado a partir de 985 scripts de teste que, após a fase de pré-

processamento, geraram um repositório com mais de 20.000 segmentos de scripts. Testes de 

desempenho revelaram boas taxas de precisão nas respostas da ferramenta. 

Este trabalho foi desenvolvido como parte do projeto Test Research Project do 

CIn/BTC, em uma parceria entre o CIn-UFPE e a Motorola. 

6.1. Principais Contribuições 

Existem diversos trabalhos voltados para o reuso cujo objetivo é recuperar código-

fonte específico ao contexto desejado. Contudo, esses trabalhos estão mais relacionados à 

recuperação de componentes (dentro do paradigma de desenvolvimento baseado em 
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componentes), ou à simples recuperação de exemplos de uso (onde as consultas são em nível 

dos elementos da linguagem de programação sendo utilizada).  

Listamos a seguir as principais contribuições deste trabalho, destacando sua 

originalidade: 

(1) A utilização de reuso no contexto de automação de testes, uma vez que os 

trabalhos na área estão relacionados ao desenvolvimento da aplicação principal. A 

maior parte dos trabalhos de reuso está focada nos processos de desenvolvimento 

baseado em componentes, uma área crescente atualmente. Considerando que os 

frameworks de teste de segunda e terceira geração, explicados no capitulo 2, focam 

na manutenibilidade e escalabilidade de sua arquitetura, favorecendo o reuso de 

suas funções, faltava uma ferramenta que automatizasse a atividade de busca das 

mesmas, dando apoio ao reuso sistemático através da indexação e consulta de um 

repositório. 

(2) A criação de uma ferramenta de simples uso, que aceita consultas em linguagem 

natural como ponto de partida para a composição de novos scripts de teste.  

(3) Aplicação de técnicas de RI para tratar texto no nível de código, usando os 

comentários dos logs em linguagem natural. A abordagem utilizada na ferramenta 

e nos testes foi indexar os segmentos de script pelos textos que os comentam. 

(4) Atenuação da curva de aprendizagem dos frameworks de testes. Os 

desenvolvedores podem procurar por exemplos de código que utilizam as 

funcionalidades que eles pretendem utilizar mas não estão cientes de como elas 

são usadas/instanciadas. Isto gerou aumento da produtividade. 

 

6.2. Trabalhos Futuros 

O trabalho desenvolvido obteve resultados bastante satisfatórios para a tarefa de 

recuperação dos segmentos de scripts a partir de descrições em linguagem natural. Contudo, 

melhorias e extensões podem ser realizadas na indexação, na estrutura dos itens do repositório 

e na ordenação. A seguir, são listados alguns possíveis trabalhos futuros. 

Criação de modelos do usuário 

Um importante acréscimo à ferramenta desenvolvida seria criar um elemento 

persistente que armazenasse o modelo do usuário. Tal abordagem permitiria ordenar o 

resultado das consultas com base no interesse de cada usuário particular, observando-se, por 
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exemplo, suas escolhas anteriores, domínio de interesse, etc. Isto contribuiria para a precisão 

da ferramenta. 

 

Expansão de consultas considerando o contexto 

Alguns dos trabalhos vistos no Capítulo 3 apresentam ferramentas que expandem 

automaticamente a consulta no momento da sua submissão, a partir do contexto atual do 

código. É possível adotar uma estratégia similar para a NLScripts e com os scripts que ela 

indexa. Para isso, seria necessário conceber uma nova estrutura para os itens da base de 

índices. Seria possível extrair dois tipos de contexto: (1) um considerando o segmento anterior 

e posterior ao que está sendo indexado, guardando esta informação no momento da 

indexação; (2) outro considerando a função utilitária que aparece primeiro e por último no 

segmento corrente; e a função utilitária que aparece por último no segmento anterior e a que 

aparece primeiro no segmento seguinte. Ou seja, resumidamente, no momento da indexação, 

não apenas guarda-se o seguimento, mas também o que vem antes e depois dele. No momento 

de reusá-lo, verifica-se se o local de um script de teste onde o seguimento retornado pelo 

NLScripts seria inserido é precedido e/ou seguido pela informação que foi guardada na base 

de índices junto com o mesmo. Considerar contexto contribuiria bastante para a precisão da 

ferramenta. 

Expansão de consultas utilizando ontologias e sinônimos 

Uma vez que exista uma ontologia e um léxico bem definidos, seria possível conceber 

a expansão de consultas usando classes, seus relacionamentos e sinônimos. Isto permitiria 

correções e sugestões no texto de entrada das consultas. Conseqüentemente ajudaria também 

na precisão e cobertura. 

Adição de outras técnicas de classificação 

O uso de Facetas e de uma abordagem de classificação colaborativa distribuída, como 

é o caso de Folksonomy, também ajudaria na composição das consultas. Folksonomy, mais 

particularmente, contribui para a criação de um vocabulário específico definido por um grupo 

de usuários, como explicado no capítulo 3, permitindo que se recuperem itens por termos que 

um usuário tenha associado.  
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Elaboração de uma heurística de ordenação mais adequada 

A heurística de ordenação atual da ferramenta é a padrão do modelo vetorial de RI 

(função co-seno). Podemos pensar em heurísticas que contemplem especificidades do 

contexto de desenvolvimento de scripts de teste, e de seus frameworks. Uma heurística 

possível é a de ordenação dos segmentos por tamanho, além do co-seno, visando oferecer 

primeiro as opções que possuem uma quantidade menor de linhas de código (afinal, como os 

scripts foram desenvolvidos por várias pessoas, um desenvolvedor poderia ter escrito um 

trecho de código mais elegante e sucinto que outros). 

Adotando a extração de contexto, já sugerida acima, é necessário também re-estruturar 

a ordenação para contemplar esta funcionalidade, ou seja, mostras entre as primeiras opções 

os itens que casam melhor com o contexto do código sendo desenvolvido. 

Análise de Cobertura 

Para uma análise de cobertura, seria necessário que especialistas no framework 

abordado neste trabalho pudessem selecionar manualmente alguns segmentos relevantes de 

código para que pudéssemos comparar manualmente o resultado retornado. 

Uso de Raciocínio Baseado em Casos 

 A abordagem adotada na construção da nossa ferramenta foi de construção de um 

repositório simples de scripts usando técnicas clássicas de RI. Contudo, outra abordagem que 

nos parece bastante promissora seria a adoção de Raciocínio Baseado em Casos. Nesse 

paradigma, os segmentos de scripts seriam casos, indexados por seus atributos. As consultas 

descreveriam atributos do novo teste sendo composto, e os scripts recuperados seriam 

automaticamente adaptados ao contexto do teste atual.  



 86 

7. Referências Bibliográficas 
 

[Apache, 2008] Apache Software Foundation. Apache Lucene Project. Disponível em: 

http://lucene.apache.org. Acesso em: 13/05/2008. 

[Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999] BAEZA-YATES, R.; RIBEIRO-NETO, B. Modern 

Information Retrieval. Nova York: Addison Wesley, 1999. 513p. 

[Baker et al, 2007] BAKER, P; DAI, Z. R.; GRABOWSKI, J; HAUGEN, O; 

SCHIEFERDECKER, I; WILLIAMS, C. Model-Driven Testing: Using the UML Testing 

Profile. Nova York: Springer, 2008. 176p. 

[Blackburn et al, 2004] BLACKBURN, M; BUSSER, R; NAUMAN, A. Why Model-Based 

Test is Different and What You Should Know to Get Started. Disponível em: 

http://www.geocities.com/model_based_testing/online_papers.htm. Acesso em: 

13/05/2008. 

[Bogdanov et al, 2003] BOGDANOV, K; BOWEN, J. P; CLEAVELAND, R; DERRICK, J; 

DICK, J; GHEORGHE, M; HARMAN, M; HIERONS, R. M; KAPOOR, K; KRAUSE, P; 

LUETTGEN, G; SIMONS, A. J. H; VILKOMIR, S; WOODWARD, M. R; ZEDAN, H. 

Working together: Formal methods and testing. ACM Computing Surveys, December 

2003. 

[Chen et al, 2005] CHEN, W; TSAI, T; CHAO, H. Integration of Specification-based and 

CR-based Approaches for GUI Testing. In: International Conference on Advanced 

Information Networking and Applications, 19., 2005, Taipei. Proceedings… IEEE 

Computer Society, 2005. p. 967-972. 

[Deerwester et al, 1990] DEERWESTER, S; DUMAIS, S; FURNAS, G; LANDAUER, T; 

HARSHMAN, R. Indexing by Latent Semantic Analysis. Journal of the American 

Society for Information Science, v. 41, n. 6, 1990. Disponível em: 

http://lsi.research.telcordia.com/lsi/papers/JASIS90.pdf. Acesso em: 13/05/2008. 

[Dustin et al, 1999] DUSTIN, E; RASHKA, J; PAUL, J. Automated Software Testing: 

Introduction, Management and Performance. Indianapolis: Addison-Wesley, 1999. 



 87 

[Eclipse, 2008] Eclipse Foundation. Eclipse IDE. Disponível em: http://www.eclipse.org. 

Acesso em: 13/05/2008. 

[El-far & Whittaker, 2001] IBRAHIM, K. E; WHITTAKER, J. A. Model-based Software 

Testing. Termo In: MARCINIAK, J.J. Encyclopedia on Software Engineering. Wiley-

Interscience, 2001, 2nd ed. 

[Exactor, 2004] Exactor, Exoftware. Disponível em: < http://exactor.sourceforge.net>. Acesso 

em: 13/05/2008. 

[Frakes & Paul, 1994] FRAKES, W; POLE, T. P. An Enpirical Study of Representation 

Methods for Reusable Software Component. In: IEEE Transactions on Software 

Engineering, v. 20, n. 8, 1994. p. 617-630. 

[Gamma et al, 1995] GAMMA, E; HELM, R; JOHNSON, R; VLISSIDES, J. Design 

Patterns: Elementos of Reusable Object-Oriented Software. Indianápolis: Addison-

Wesley, 1995. p. 395. 

[Garcia et al, 2006] GARCIA, V. C; LUCRÉDIO, D; DURÃO, F. A; SANTOS, E; 

ALMEIDA, E; FORTES, R; MEIRA, S. From Specification to the Experimentation: A 

Software Component Search Engine Architecture. In: International Symposium on 

Component-Based Software Engineering, 9., 2006, Vasteras. Proceedings… Springer, 

2006. p. 82-97. 

[Graham et al, 2007] GRAHAM, D; VEENENDAAL, E; EVANS, I; BLACK, R. 

Foundations of Software Testing: ISTQB Certification. Publisher: Thomson Learning, 

2007. p. 285. 

[Guo & Luqi, 2000] GUO, J; Luqi. A Survey of Software Reuse Repositories. In: IEEE 

International Conference and Workshop on the Engineering of Computer Based Systems, 

7., 2000, Edinburgh. Proceedings… IEEE Computer Society, 2000. p. 92-100. 

[Holmes et al, 2005] HOLMES, R; WALKER, R; MURPHY, G. Strathcona Example 

Recommendation Tool. In: European Software Engineering Conference, 10., 2005, 

Lisboa. Proceedings… ACM, 2005. p. 237-240. 



 88 

[IEEE, 1998] Software Engineering Technical Committee. IEEE standard for software test. 

1998. IEEE Std 829-1998. 

[Jorgensen, 2002] JORGENSEN, P. C. Software Testing: A Craftsman’s Approach. 2 ed. 

CRC Press, 2002. p. 359. 

[Kit & Wilkins, 2004] KIT, E.; WILKINS, T. Software Testing in the Real World™ 

Methodology. Disponível em: http://www.sdtcorp.com/pdf/sdtstrw_wp.pdf. Acesso em: 

21/02/2008. 

[Kaner et al, 2001] KANER, C.; BACH, J.; PETTICHORD, B. Lessons Learned in Software 

Testing. New York: Wiley Computing Publishing, 2001. 

[Little & Miller, 2007] LITTLE, G. MILLER. R. Keyword Programming in Java. In: 

International Conference on Automated Software Engineering, 22., 2007, Atlanta. 

Proceedings… ACM, 2007. p. 84-93. 

[Lucrédio et al, 2004] LUCRÉDIO, D; PRADO, A; ALMEIDA, E. A Survey on Software 

Components Search and Retrieval. In: EUROMICRO Conference, 30., 2004, Rennes. 

EUROMICRO, IEEE Computer Society, 2004. p. 152-159. 

[Mandelin et al, 2005] MANDELIN, D; XU, L; BODIK, R; KIMELMAN, D. Jungloid 

mining: helping to navigate the API jungle. In: ACM SIGPLAN Conference on 

Programming Language Design and Implementation, 2005, Chicago. Proceedings… 

ACM, 2005. p. 48-61. 

[Meszaros, 2003] MESZAROS, G. Agile Regression Testing Using Record & Playback. In: 

International Conference on Object-Oriented Programming, Systems, Languages, and 

Applications, 18., 2003, Anaheim. Proceedings… ACM Press, 2003. p. 353-360. 

[Mosley & Posey, 2002] MOSLEY, D. J.; POSEY, B. A. Just Enough Software Test 

Automation. New Jersey: Prentice Hall PTR, 2002. 

[Nagle, 2000] NAGLE, C. Test Automation Frameworks. Disponível em: 

http://safsdev.sourceforge.net/FRAMESDataDrivenTestAutomationFrameworks.htm. 

Acesso em: 19/02/2008. 



 89 

[Offutt & Abdurazik, 1999] OFFUTT, J; ABDURAZIK, A. Generating Test From UML 

Specifications. In: The Unified Modeling Language - Beyond the Standard, International 

Conference, 2., 1999, Fort Collins. Proceedings… Springer: 1999. p. 416-429. 

[Prieto-Diaz, 1991] PRIETO-DIAZ, R. Implementing Faceted Classification for Software 

Reuse. Communications of the ACM, Nova Iorque, v 5, n 34, 1991. Disponível em: 

http://portal.acm.org/ft_gateway.cfm?id=103176&type=pdf& 

coll=GUIDE&dl=GUIDE&CFID=27633298&CFTOKEN=69336795. Acesso em: 

13/05/2008. 

[Quintarelli, 2005] QUINTARELLI, E. Folksonomies: Power to the People. Trabalho 

apresentado em 1st International Society for Knowledge Organization, Milão, 2005. 

Disponível em: http://www.iskoi.org/doc/folksonomies.htm. Acesso em: 13/05/2008. 

[Robot, 2008] Rational Robot, IBM. Disponível em: http://www-

01.ibm.com/software/awdtools/tester/robot/index.html. Acesso em: 13/05/2008. 

[Sahavechaphan & Claypool, 2006] SAHAVECHAPHAN, N; CLAYPOOL, K. XSnippet: 

mining for sample code. In: Annual ACM SIGPLAN Conference on Object-Oriented 

Programming, Systems, Languages, and Applications, 21., 2006, Portland. Proceedings… 

ACM, 2006. p. 413-430. 

[Sindhgatta, 2006] SINDHGATTA, R. Using an information retrieval system to retrieve 

source code samples. In: International CONFERENCE ON SOFTWARE ENGINEERING, 

28., 2006, Shanghai. Proceeding …. Nova York: ACM Press, 2006. p. 905-908. 

[Struts, 2008] The Apache Software Foundation. Struts. Disponível em: 

http://struts.apache.org. Acesso em: 13/05/2008. 

[TestWorks, 2008] TestWorks, Software Research, Inc. Disponível em: 

http://www.soft.com/TestWorks/Products/Regression.msw/capbakmsw.html. Acesso em: 

13/05/2008. 

 [Vermont, 2008] Vermont HighTest Plus 6.0, Vermont Creative Software. Disponível em: 

http://www.vtsoft.com/. Acesso em: 13/05/2008. 



 90 

[Vanderlei et al, 2007] WANDERLEI, T; DURÃO, F. A; MARTINS, A. C; GARCIA, V. C; 

ALMEIDA, E; MEIRA, S. A Cooperative Classification Mechanism for Search and 

Retrieval Software Components. In ACM Symposium on Applied Computing, 2007, Seoul. 

Proceedings… ACM, 2007. p. 866-871. 

[WinRunner, 2008] WinRunner, HP/Mercury Interactive. Disponível em: 

https://h10078.www1.hp.com/cda/hpms/display/main/hpms_content.jsp?zn=bto&cp=1-

11-127-24%5E1074_4000_100__&jumpid=reg_R1002_USEN. Acesso em: 13/05/2008. 

[Ye & Fischer, 2005] YE, Y.; FISCHER, G. Reuse-Conducive Development Environments. 

International Journal Automated Software Engineering, Heidelberg, v. 12, nº 2, 2005. 

p. 199-235. 

[Zambelich, 1998] ZAMBELICH, K. Totally Data-Driven Automated Testing. Automated 

Testing Specialysts, Inc. Disponível em: http://www.sqa-test.com/w_paper1.html. Acesso 

em: 19/02/2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91 

 


