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Resumo 

Diante do dinamismo do mercado de telefonia, fabricantes de dispositivos móveis 
junto com operadoras vêm buscando acelerar o processo de entrada de novas 
tecnologias que possibilitem ao usuário final explorar o melhor uso da infra-estrutura. 
Até bem pouco tempo atrás, um telefone celular tinha como propósito fim a realização 
apenas de chamadas de voz. Hoje, direcionado pela convergência digital, o próprio 
mercado visa à miniaturização e uma gama sem fim de novos serviços que podem ser 
oferecidos, possibilitando que a conexão com a rede esteja sempre online. 
No entanto, para que a rede e os serviços atendam satisfatoriamente às 
necessidades dos usuários finais, várias etapas de testes precisam ser feitas, desde 
a conformidade com a infra-estrutura da rede, interoperabilidade com outras 
operadoras, funcionamento adequado dos serviços oferecidos, até testes de 
usabilidade do sistema.  Isto faz com que não seja mais viável adotar a prática de 
testar manualmente todos os casos de testes. Além de custosos, eles demandam 
tempo e estão vulneráveis a erros humanos. Nesta direção, centros de testes em todo 
o mundo vêm investindo em ferramentas para tornar o processo mais rápido, 
dinâmico e automático. Resultados recentes apontam para uma necessidade que 
possa potencializar a automação, conferindo-lhe algum processo inteligente e 
elevando-a a um nível de autonomia. 
Nesta linha, este trabalho de mestrado faz uso da Computação Autonômica (CA) para 
melhorar o processo de automação no Centro de Testes do CIn/Samsung. A CA foi 
definida pela IBM e afirma que um sistema capaz de funcionar sozinho ou com o 
mínimo de intervenção humana é dito autonômico. A Arquitetura Geral dos sistemas 
em CA proposta pelos seus idealizadores chamou, particularmente, a atenção dos 
pesquisadores em IA, dada à semelhança com a arquitetura de um Agente Autônomo. 
Neste sentido, este trabalho estuda a Computação Autonômica como forma de 
estender as técnicas atuais de automação. 
A necessidade usual do Centro de Testes CIn/Samsung foi levantada e a lista inicial 
de requisitos serviu como base para tornar real as propriedades autonômicas a partir 
de um Sistema Multi-Agentes, executando sem a interferência de um engenheiro e 
decidindo, por si só, o que fazer para manter a execução dos testes em conformidade 
com os casos de testes e otimizada. Os resultados obtidos mostraram que o 
framework proposto pode lidar com vários desafios em tempo real, dentro do domínio 
de testes de rede de celular, além de ser capaz de dar suporte ao desenvolvimento 
de processos cognitivos mais complexos. Todas estas vantagens podem ser 
traduzidas em benefícios reais, como: redução de custos, rápida entrega, qualidade 
do produto e outros. 

Palavras-chave: Computação Autonômica, Engenharia de Testes, Sistemas 
Multiagentes 
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1  
Introdução 

. 

iante do dinamismo do mercado de telefonia, fabricantes de 

dispositivos móveis, junto com operadoras, vêm buscando 

acelerar o processo de entrada de novas tecnologias que possibilitem ao usuário 

final explorar o melhor uso da infra-estrutura, a fim de converter tal uso em 

receita. Nos últimos anos foi possível acompanhar e comprovar o rápido 

crescimento das redes com o avançar da tecnologia [Accenture, 2006]. Até o 

início dos anos 2000, um telefone celular tinha como propósito fim a realização 

apenas de chamadas de voz. Hoje, direcionado pela convergência digital, o 

próprio mercado visa à miniaturização e uma gama sem fim de novos serviços 

que podem ser oferecidos, possibilitando que a conexão com a rede esteja 

sempre online.  

No entanto, para que a rede e os serviços atendam satisfatoriamente às 

necessidades dos usuários finais, várias etapas de testes precisam ser feitas, 

desde a conformidade com a infra-estrutura da rede, interoperabilidade com 

outras operadoras, funcionamento adequado dos serviços oferecidos, até testes 

de usabilidade do sistema.  

Testes que validam operações de dispositivos móveis em redes das operadoras 

são primordiais para garantir a qualidade dos serviços, bem como o 

funcionamento de tais dispositivos. Deste modo, as operadoras requerem 

processos rígidos de certificação antes do lançamento no mercado. Contudo, o 

acirramento da disputa de oportunidades de mercado vem reduzindo o tempo 
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das etapas de testes. Ao mesmo tempo, novas tecnologias têm aumentado o 

número e a complexidade dos testes. Desta forma, o processo de 

desenvolvimento de testes precisa acompanhar tal dinamismo que o mercado 

competitivo vem impondo. Já não é mais viável adotar a prática de testar 

manualmente todos os casos de testes. Além de custosos, eles demandam tempo 

e estão vulneráveis a erros humanos. Nesta direção, centros de testes em todo o 

mundo vêm depositando somas grandes de dinheiro em ferramentas para tornar 

o processo mais rápido, dinâmico e automático. Também se tem focado o 

estudo em técnicas de automação, as quais têm o potencial de aperfeiçoar o 

processo de teste. O objetivo final é trazer, a médio e longo prazo, vantagens 

competitivas. 

Resultados recentes advindos dos laboratórios de testes apontam para uma 

necessidade que possa potencializar a automação, conferindo-lhe algum 

processo inteligente e elevando-a a um nível de autonomia. 

1.1 Objetivos Gerais 

Este trabalho propõe um estudo da Computação Autonômica [Ganek & Corbi, 

2003] [Kephart & Chess, 2003] como forma de estender as técnicas de 

automação usuais na elaboração de um Framework de Testes Autonômicos. As 

arquiteturas clássicas de automação têm a desvantagem de apenas considerar 

um processo com passos pré-definidos e livres de erros. Desta forma, ela não 

considera questões de auto-configuração, -correção, -adaptação e -otimização 

do processo. Ou seja, é necessário um auto-gerenciamento, de forma que um 

sistema possa atuar sozinho e sem intervenção externa na monitoração da 

execução dos testes, decidindo por si só o que fazer para manter o 

funcionamento adequado. A Computação Autonômica [Ganek & Corbi, 2003] 

[Kephart & Chess, 2003]  é uma metáfora proposta pela IBM para sistemas que 

necessitam exatamente deste auto-gerenciamento. 

Para dirimir um problema tão comum aos Centros de Testes, que é a carência de 

autonomia e decisão que uma execução automática muitas vezes não possui, a 

abordagem escolhida alinha-se à Inteligência Artificial [Russell & Norvig, 

2002] através da tecnologia de Agentes Inteligentes. Os agentes mantêm em sua 

estrutura, mecanismos que permitem concretizar os conceitos autonômicos, 
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dando-lhes forma e execução.  Isto se dá porque os agentes provêem habilidades 

como monitoramento, raciocínio e tomada de decisão. Isto permite que Agentes 

Inteligentes executem procedimentos de automação de testes, tornando o 

componente autonômico mais inteligente. 

O arcabouço deste trabalho fundamenta-se que a definição de habilidades 

autonômicas de testes tem a capacidade de melhorar o processo de 

desenvolvimento como um todo, principalmente em termos de qualidade, tempo 

e custo, tornando a indústria nacional mais competitiva perante a concorrência 

internacional. 

1.2 Objetivos Específicos 

Utilizar os fundamentos da Computação Autonômica para resolver uma 

necessidade usual do Centro de Testes da Samsung no CIn, através da 

abordagem inteligente dos Sistemas Multiagentes, é o principal estudo deste 

trabalho. Conferir autonomia ao processo de execução de testes a fim de tornar 

o sistema capaz de se auto-gerenciar, dispensando a intervenção humana, é o 

objetivo fim.  

Uma lista inicial de testes de escopo geral será elicitada para a implementação 

do primeiro protótipo autonômico. Tal lista servirá de requisitos base para 

tornar real a implementação dos conceitos autonômicos a partir de um Sistema 

Multiagentes, executando sem interferência de um engenheiro e decidindo por 

si só o que fazer para manter a execução dos testes em conformidade com os 

casos de teste e otimizada. 

1.3 Organização do Documento 

Esta dissertação encontra-se dividida em mais 5 capítulos, onde serão discutidas 

no capítulo 2, as necessidades advindas em otimizar o processo de testes frente 

a um crescimento acelerado nas tecnologias de rede de telecomunicação. O 

Capítulo 3 explora o universo prático de um Centro de Testes, expondo as 

fragilidades usuais e emergenciais no uso de uma automação convencional, sem 

uso de mecanismos inteligentes. O Capítulo 4 apresenta o estudo da 

Computação Autonômica, como forma de elevar o conceito de automação a um 
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nível mais autônomo a partir do uso de Sistemas Multiagentes. No capítulo 5 

uma reformulação da arquitetura adotada no Centro de Testes CIn/Samsung é 

proposta, utilizando os conceitos da Computação Autonômica sob o enfoque 

multiagentes e alguns casos de testes são implementados para verificar o bom 

funcionamento da arquitetura proposta durante  a execução. Os resultados 

obtidos com tal implementação são mostrados no capítulo 6, onde também será 

discutido se a abordagem contempla os objetivos aqui propostos. 
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2 

Processos de Testes e 
Automação em 

Telecomunicações 
 

 

 necessidade de se instaurar um processo de testes no ciclo de 

vida de desenvolvimento de um software advém de premissas bastante 

conhecidas e sedimentadas na literatura: problemas sistemáticos de integração, 

dificuldade de manutenção do código, baixo desempenho do sistema ou 

quantidade numerosa de erros, são apenas algumas das principais evidências. 

Todos estes pontos podem ser responsáveis por consumir mais da metade dos 

custos totais de um projeto e até 90% do esforço da produção [Tassey, 2002]. 

No entanto, dados da International Data Corporation (IDC)  [IDC, 2009] e da 

Michael Fagan Associates[MFAGAN, 2009] mostram que a prática de testes 

feita sob demanda sem uma gerência definida não se mostra muito eficaz. Por 

outro lado, adotá-la pode reduzir em até 80% os defeitos e até 25% dos custos 

de desenvolvimento. 

O desafio de obter miniaturização dos componentes, tornando-os mais rápidos e 

portáveis vem se tornando uma verdade persistente no mundo digital. Tal 

A
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tendência pode ser observada na indústria de telefonia móvel, onde encontramos 

aparelhos celulares tão pequenos quanto finos e que apresentam recursos e 

funcionalidades complexas, inexistentes muitas vezes, até em computadores 

maiores e robustos como os desktops.  

É importante considerar a variedade de dispositivos encontrados hoje em dia 

cujo poder computacional é essencial. O desenvolvimento da computação nas 

necessidades usuais de um cidadão comum e o uso de dispositivos inteligentes, 

como smartphones e PDAs estão gradualmente se tornando parte indispensável 

no dia-a-dia [TestQuest, 2003]. Em contrapartida, os sistemas que rodam em 

tais dispositivos, obviamente, vão ficando mais complexos e testar tais 

aplicações implica em desafios ainda maiores [TestQuest, 2003]. 

Além disso, há que se considerar a rede em que as aplicações realizam suas 

operações e, portanto, testar tais dispositivos consiste também em verificar se 

os novos aparelhos estão habilitados a executar um conjunto de operações pre-

definidas pelas operadoras através de suas redes. Com o rápido crescimento da 

indústria, a infra-estrutura dessas redes vem dispondo de serviços, aplicações e 

consequentemente, dispositivos mais complexos, num curto espaço de tempo. O 

resultado imediato é a agregação de mais um fator desafiador para os centros de 

testes [Siebra et al, 2008]. 

A convergência contínua das tecnologias e aplicações móveis também oferece 

novas oportunidades de negócios e exige um pensamento rápido e entrega 

antecipada de novos designs e funcionalidades à frente da concorrência. Tal 

fato implica em acelerar as etapas de testes sem comprometer a qualidade do 

produto final. Este não é apenas um desafio significativo, mas um requisito 

obrigatório nos dias de hoje em computação sem fio. 

Frente à rapidez do desenvolvimento e à qualidade do produto final, melhorias 

nos processos de testes manuais estão sendo buscadas. Este capítulo evidenciará 

o que vem sendo feito na indústria de telefonia e o que pesquisadores têm 

produzido para automatizar o processo de testes. 
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2.1 Evolução dos Testes em Dispositivos Móveis 

Testes de dispositivos móveis têm o objetivo de verificar se novos aparelhos 

são capazes de realizar um conjunto pré-definido de operações na rede das 

operadoras, como chamadas de voz, por exemplo. Porém, antes de discorrer 

sobre a história e o crescimento dos testes dos dispositivos sem fio, é 

interessante perceber que a evolução dos testes mantém-se intrinsecamente 

ligada à própria evolução da tecnologia e desenvolvimento tanto da rede, 

quanto dos aparelhos e até mesmo das aplicações que estão neles Figura 2.1. 

Isto se dá porque o avanço na tecnologia da rede permite que aparelhos mais 

sofisticados sejam desenvolvidos e, por conseguinte, suas aplicações também.  

 

Figura 2.1 Evolução das Aplicações e Serviços atreladas à evolução dos dispositivos e das 
redes. 

 

De tal modo, os requisitos e funcionalidades a serem testados hoje são maiores 

em número e complexidade do que os testados há duas décadas. Isto se deve ao 

impulsionar tecnológico da tríade rede-dispositivo-aplicação e que direciona 

também o avanço no processo de desenvolvimento de testes.  

Não é consensual a época e a tecnologia dos primeiros telefones móveis, mas é 

sabido, no entanto, que foi com a AMPS - Advanced Mobile Phone System, que 
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se deu o primeiro grande passo frente aos modelos mais sofisticados que 

encontramos hoje no mercado.  AMPS foi a rede analógica no final da década 

de 80, também conhecida como a primeira geração ou 1G. Este tipo de rede é 

disposto em células Figura 2.2, onde zonas hexagonais cobrem determinada 

região geográfica. Cada região tem sua utilização coberta por uma antena de 

transmissão, e é cercada por seis células vizinhas. Para evitar interferências, 

células adjacentes não podem usar a mesma freqüência, representada na figura 

por cores diferentes. Nestas redes, um circuito de voz é alocado 

permanentemente enquanto dura a chamada. Ou seja, trata-se de um serviço 

orientado a conexão, que só permite transmissão de voz.  

Importante se faz enfatizar que na área de testes, foi em 1980, antes da primeira 

geração de celulares, segundo Steve Gledhill [Gledhill, 1990], que a primeira 

geração de testes surgiu a partir de duas empresas, a IFR de Wichita dos 

Estados Unidos e Marconi Instruments do Reino Unido. Não se sabe bem ao 

certo como funcionava o processo de testes, mas pelas possibilidades ainda 

precárias de serviços, imagina-se que os procedimentos fundamentavam-se 

exclusivamente no recebimento ou não das chamadas de voz. 

 

 
Figura 2.2 Representação de uma rede de celular composta por regiões hexagonais, 

células, de freqüências distintas 

 

Quando AMPS apareceu nos Estados Unidos e TACS (Total Access 

Communications System) e NMT (Nordic Mobile Telecommunications) na 

Europa e outros países, o conjunto de testes evoluiu para incorporar a 

implantação da nova tecnologia.  Pela alocação de banda na faixa dos 800MHz, 

com apenas serviços de voz sendo oferecidos, o conjunto de testes se resumia a 
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verificar o sucesso ou não de uma chamada bem como serviços de handoff 

Figura 2.3 (à medida em que um usuário se movimenta na área de cobertura, o 

sinal do seu telefone celular deve passar automaticamente de uma célula para 

outra, sem sofrer interrupções). 

 

 
Figura 2.3 Representação de um handoff, onde um usuário se movimenta trocando de 

células sem perder o sinal 

 

A primeira geração dos sistemas móveis, que ficou caracterizada por tal 

modulação analógica de sinal, logo foi substituída pela era digital por atingir 

rapidamente o limite de sua capacidade. Tal tecnologia, intitulada de 2G, surgiu 

apresentando diversas vantagens em relação à primeira, com codificação digital 

de voz mais poderosa, maior eficiência espectral, melhor qualidade de voz, 

facilidade a comunicação de dados e a criptografia.  Serviços como trocas de 

mensagens passaram a ser largamente explorados, primeiramente como um 

serviço exclusivo entre os dispositivos de uma mesma operadora, mas logo em 

seguida incorporando a interoperabilidade, ou seja, a troca de mensagens entre 

operadoras diferentes. É patente, no entanto, que isto implicou em novos 

conjuntos de testes. Passaram a fazer parte também os procedimentos de 

verificação na transmissão de dados, seja dentro de uma mesma rede de 

operadora, seja entre redes diferentes. 

A segunda geração de sistemas digitais inclui Global System for Mobile 

communications (GSM), Digital AMPS (D-AMPS), Code Division Multiple 

Access (CDMA) e Personal Digital Communication (PDC). Os testes em 
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telefonia digital forçaram um próximo passo no início dos anos 90. Na Europa, 

onde foi introduzida a rede GSM, conjuntos de testes digitais integrados foram 

desenvolvidos inicialmente para 800MHz e depois nas bandas de 1800 e 

1900MHz. 

Embora a introdução de uma rede digital não tenha mudado drasticamente todo 

o processo, uma vez que o principal serviço ofertado ainda era o de voz, testes 

mais complexos tiveram que ser desenvolvidos, o que implica em testadores 

mais qualificados. Rotinas de testes automáticos e introdução de simuladores, 

resultaram na implementação de testes mais rápidos, mas a abordagem 

permaneceu semelhante. 

Foi nesta fase que os celulares começaram a diminuir de tamanho, e 

incorporaram o conceito de circuitos integrados à sua arquitetura o que 

implicou em mudanças no processo de testes. Os mais simples realizados em 

uma rede analógica não eram mais suficientes diante da quantidade de novos 

serviços que resultaram na grande e larga transmissão de dados [IEC, 2007].  

Os serviços ultrapassaram uma simples transmissão de voz analógica para 

serviços multimídia e de localização. 

Por muitos anos, segundo a IEC (2007), a linha de testes era primariamente 

usada para isolar diretamente pontos de erros na infra-estrutura da rede e 

restaurar o serviço. Esta tendência mudou de direção uma vez que com a 

competição e a proliferação de novas tecnologias, muitos serviços oferecidos 

pelas operadoras passaram a ser usados a fim de obter vantagens competitivas, 

além de possibilitar a manutenção do serviço, a redução dos custos e a 

identificação dos serviços de maior lucratividade. Ou seja, a premissa de testes 

teve incorporada a si outros conceitos além de identificar falhas. Agora é 

possível fazer uso de um ciclo de testes pra acompanhar tendências, vantagens e 

capacidade de manutenção e outras ofertas de serviços, como testes de 

usabilidade, por exemplo. 

Também se fez necessário verificar a comunicação entre as demais operadoras 

nas redes de determinada região geográfica. Isto se deve, principalmente, à 

proliferação de serviços e o acesso à tecnologia, que permitiu que muitas 

operadoras pudessem se instalar onde existiam outras e instaurar concorrência 

no local.  Para testar o comportamento e validá-lo é possível utilizar cenários 
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reais em uma rede viva, que utiliza a infra-estrutura da operadora, ou uma rede 

simulada em laboratório. 

 

Um cenário pode ser visto como uma coleção de configuração de células, que 

representam parte de uma rede viva. Testes realizados na própria rede das 

operadoras são chamados de testes de campo e só são indicados para volume de 

testes pequenos, em torno de 90 casos de testes [Siebra et al, 2008]. Atualmente 

esta abordagem se tornou proibitiva devido ao custo e complexidade 

operacional. O uso de testes em campo também torna praticamente impossível 

garantir a repetição dos mesmos cenários de testes em diferentes ciclos, uma 

vez que as redes são dinâmicas, ou seja, suas características não são sempre 

constantes, como nível de sinal, por exemplo. Tais fatos levaram ao 

desenvolvimento de ambientes de simulação, que são capazes de suportar uma 

grande variedade de testes de rede. 

Uma rede simulada, por sua vez, consiste em dispositivos de rádio e 

computadores que capturam, armazenam e executam as configurações de uma 

ou mais redes reais dentro de um laboratório. 

A simulação das redes surgiu na tentativa de diminuir custos e tempo, além de 

eventuais falhas, como interrupção do sinal, quando os testes são executados na 

rede viva de uma operadora. Um ambiente no simulador permite que a 

comunicação do dispositivo possa ser avaliada em qualquer configuração de 

rede para várias estações de radio base sem precisar sair do laboratório. 

Dentro desta realidade,  para a tecnologia 2G, é possível listar uma série de 
situações, cujo protocolo de comunicação deve ser validado durante a utilização 
de um dispositivo móvel. Alguns exemplos são: 

• Ligar/desligar o dispositivo; 

• Chamadas de voz; 

• Chamadas de voz recebendo uma mensagem; 

• Chamadas de voz recebendo outra chamada de voz; 

• Serviços de mensagem (SMS, EMS, MMS); 

• Re-seleção de células; 
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• Handovers ou handoffs (acontece quando o usuário muda de uma célula 
para outra durante uma ligação). 

 

Antes mesmo de ser explorado todo o potencial desta segunda fase evolutiva, 

deu-se início ao desenvolvimento da terceira geração, com o objetivo de 

fornecer aos usuários taxas mais altas de transmissão com maior qualidade 

[Silva, 2007].  

A partir daí, agregado ao conceito de always on, onde tudo estaria sempre 

conectado, o conceito de mobilidade se estendeu para toda a internet, e uma 

infinidade de aplicações e serviços, que oferecem principalmente tráfego de 

dados, passou a ser extensivamente explorada.  Enquanto as redes de primeira 

geração, baseadas em sinalização analógica, objetivaram primariamente a 

comunicação de voz e dados a uma baixa taxa de transferência, a evolução da 

segunda para terceira geração de sistemas incorporou características provindas 

das redes sem fio de banda larga [Garg, 2001]. Em adição ao suporte a 

mobilidade, redes de banda larga também objetivam o suporte ao tráfego 

multimídia, com garantia de qualidade de serviço. Deste modo, a evolução 

trouxe a promessa de oferecer uma grande variedade de serviços multimídia 

para os usuários finais [Vriendt et al, 2002]. 

Isto se traduz em testes mais complexos como identificação de localidade para 

dispositivos com GPS – Global Positioning System, velocidade de transmissão e 

perda de dados em stream de vídeo para chamadas em vídeo- conferência e 

afins. 

Neste contexto, percebe-se que os dispositivos móveis estão seguindo a 

evolução das redes e um dos aspectos positivos é poder usufruir da nova 

tecnologia para oferecer uma ampla variedade de recursos e aplicações para 

seus usuários. Este cenário forçou o desenvolvimento de novos testes para que a 

validação do produto final satisfaça o cliente e possa competir no mercado 

global. O principal resultado disso é a quantidade e a complexidade dos testes 

que estão aumentando. Em contrapartida, o tempo para executá-los tem 

diminuído. E para que a qualidade do serviço não seja comprometida, alguns 
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centros de testes estão propondo suas melhorias em direção à automação do 

processo. 

2.2 Ciclo de Vida de Testes de Dispositivos Móveis 
 

O modelo de negócios em tecnologia móvel parece obedecer a um padrão em 

todo o mundo, onde a aquisição do aparelho pelo usuário costuma ser feita 

através de uma Operadora de Telefonia, tecnicamente chamada de Site, que para 

vender serviços agregados oferece os dispositivos a preços bastante 

competitivos Figura 2.7. São estas empresas os principais clientes em potencial 

dos dispositivos móveis na indústria de telefonia e que também detêm a rede 

física de telecomunicação, por onde as chamadas e os dados são trafegados 

como serviços aos usuários finais.  

 

 
Figura 2.7 Modelo de negócios em tecnologia móvel 

 

Sendo assim, não é difícil deduzir que o nível de exigência dos fabricantes é 

bastante elevado, pois os usuários creditam os problemas no serviço de 

comunicação às operadoras, mesmo que a fonte do problema seja o dispositivo. 

Além disso, também é importante para as operadoras a rapidez do 

desenvolvimento para acelerar o processo de penetração dos novos modelos de 

aparelhos, também chamados de terminais, no mercado.  

Não bastasse o mercado competitivo e os clientes exigentes, o processo de 

fabricação costuma ser descentralizado. Não é raro que as peças sejam 
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confeccionadas em países distintos, integradas num terceiro, onde é embarcado 

o software principal (chamado também de binário) e comercializados pelo 

mundo afora. Isso tudo não sem antes serem testados nas redes dos clientes, as 

Operadoras, cuja tecnologia de transmissão também varia, determinando 

inclusive o funcionamento do terminal. 

Dentro deste ecossistema complexo onde tudo parece convergir ao caos, 

algumas etapas de testes são acopladas ao ciclo de desenvolvimento na tentativa 

de dirimir os defeitos.  

 
Figura 2.8 Desenho do Ciclo de vida de fabricação dos dispositivos móveis 

 

O ciclo de vida de testes dos terminais, mostrado na Figura 2.8, pode ser 

dividido, segundo a Anite (2006), em quatro: 

• Desenvolvimento 

Nesta etapa são feitos testes e simulações que vão desde o desenho do 

dispositivo, que venham a satisfazer requisitos de tamanho e custo, com 

alguns requisitos de performance.  
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A partir da decisão do protocolo de desenvolvimento a ser adotado, 

aplicações e serviços são definidos e testes preliminares podem ser 

feitos, como os funcionais, de usabilidade e os baseados em script. 

Também é decidida nesta etapa a banda de radiofrequência em que o 

dispositivo poderá operar e, consequentemente, os sistemas que poderão 

suportar a faixa definida. Só então que o sistema operacional do terminal 

é implementado. 

• Testes de Integração e Sistema 

As aplicações nativas dos terminais têm grande parte de sua concepção 

construída à base de simuladores, uma vez que a parte física ainda se 

encontra em desenvolvimento. É necessário então que elas sejam 

adicionadas ao aparelho para que testes de integração e funcionais sejam 

feitos.   

Nesta etapa é feita, além da verificação funcional do sistema, uma 

verificação paramétrica para avaliar o funcionamento na rede real, bem 

como o desempenho e a conformidade de padrões.  Os erros e falhas 

encontradas também são corrigidos aqui e, portanto, fazem-se 

necessários testes de regressão. 

• Conformidade 

Uma vez considerado apto pelo fabricante, o terminal passa para o 

domínio da operadora, para que ela possa testá-lo quanto à conformidade 

em sua própria rede.  São verificados o desenho do dispositivo, a 

conformidade com os padrões da rede, as faixas de radiofreqüência, o 

protocolo escolhido e as aplicações que vêm nativamente embarcadas no 

terminal. 

• Interoperabilidade 

Também é de interesse para operadora verificar se a interoperabilidade 

com outras operadoras está ocorrendo da forma devida. E nesta etapa, 

inúmeros cenários de testes são aplicados tanto na própria rede da 

operadora – rede viva - quanto na emulada – em laboratório. 
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Ainda assim, algumas falhas persistem e podem ser observadas depois da 

homologação ou mesmo no mercado, como mostra um levantamento feito pelos 

dados da Mobile Guru1 exibidos na Tabela 2.1.  

 
Tabela 2.1 Comparação de desempenho dos terminais móveis pelo tipo de fabricante. 

 

Fabricante 
de Celular 

No. de 
chamadas/Mês 

Interrupções 
de Radio % 

Interrupção 
pelo 

Terminal % 
Interrupções 
da Rede % 

Int. da 
Central 
% Outros % Total % 

Sony 
Ericsson 11.346.380 1,00 0,06 0,55 0,22 0,42 2,26
Nokia 76.084.284 0,86 0,51 0,57 0,25 0,38 2,58
Siemens 7.712.723 0,94 0,36 0,56 0,77 0,42 3,05
Samsung 8.660.634 1,18 0,17 0,65 0,63 0,45 3,07
Motorola 13.632.253 1,34 2,14 0,49 0,45 0,49 4,9

 

A tabela evidencia interrupções em chamadas que podem ser atribuídas ao 

aparelho, bem como ao software embarcado nele. Os dados estão categorizados 

por fabricante e foram medidos em percentual ao número de chamadas 

executadas em 30 dias.  

Interrupções de Rádio refletem uma falha na interface de comunicação com a 

estação Radio Base. Interrupção pelo Terminal indica se houve falha na bateria, 

quando o celular não tem nenhum mecanismo que o permita antecipar-se a este 

fato de agir de forma contingencial. Interrupções da Rede podem não ser 

necessariamente causadas por um problema no dispositivo, uma vez que 

agrupam erros de comunicação entre chamadas originadas para celulares da 

mesma rede móvel, outra rede ou de móvel para fixo. Interrupções da Central 

de Comunicação também não refletem problemas ligados aos terminais. Outras 

interrupções anormais que não se enquadram nas categorias acima também 

foram consideradas. 

É interessante notar que embora possam parecer pequenos, tais percentuais 

indicam discrepâncias, como facilmente observado entre os modelos dos 

fabricantes Sony Ericsson (0,06) e Motorola (2,14) na questão Interrupção pelo 

Terminal. 

                                                 
1 Fonte: http://www.mobileguru.co.uk/Mobile_Performance.html 
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Dentro desta realidade e para garantir níveis aceitáveis de qualidade, é de se 

esperar que os testes possam garantir a entrada no mercado de um dispositivo 

funcional praticamente livre de erros.  

As expectativas de qualidade de serviços prestados pelas operadoras de celular 

são bastante elevadas, bem como as dos usuários, que acreditam que os serviços 

serão, no mínimo, satisfatórios. Tal nível é direcionado pelo próprio mercado e, 

implicitamente, o processo de entrada do celular no mercado busca rapidez e 

eficiência. 

2.3 Tipos de Testes 
 

A rapidez com que se observam as mudanças nos dispositivos móveis tem se 

tornado um desafio para que os fabricantes e operadoras entreguem o produto 

rapidamente ao mercado, de forma rentável e com alta qualidade. A 

complexidade do software em um celular hoje não é a mesma de alguns anos 

atrás e o mesmo se observa no dispositivo em si. No momento em que o 

aparelho deixou de fazer apenas chamadas de voz, seu hardware passou a ser 

tão complexo quanto um computador desktop. Hoje as funcionalidades são 

semelhantes e talvez mais inovadoras.  

Telefones podem realizar chamadas de voz, trocar mensagem de dados por 

diversas tecnologias, funcionam como máquinas fotográficas, trafegam na 

internet, possuem serviços de localidade, dentre outras coisas. 

É evidente que todas essas funcionalidades precisam funcionar em 

conformidade quando chegarem às mãos do usuário. Sendo assim, torna-se 

necessário uma análise cuidadosa e, portanto, um processo de testes bem 

elaborado.  

Testes funcionais, onde um conjunto de dados como entrada é contraposto com 

a saída esperada, são bastante bem visto, e incluem testes de interface com o 

usuário, testes de aplicações, testes de carga, testes de desempenho, testes de 

língua, testes de interoperabilidade e outros.  

Mas esses não são testes simples de serem realizados. A validação de cenários 

no mundo real requer muitas vezes processos de testes fim-a-fim entre o 

testador, o dispositivo e a rede viva da operadora. Assim, vantagens 
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competitivas e estratégias de mercado para determinado modelo de celular 

podem ser perdidas quando os ciclos de testes forem demasiadamente longos. 

Por sua vez, para se manterem competitivos, os fabricantes devem inovar e 

colocar novos modelos no mercado à frente dos concorrentes. Muitas vezes o 

fazem a fim de satisfazer a demanda das operadoras, o que exige mais testes 

funcionais, uma vez que tais modelos têm maior sofisticação e mais 

funcionalidades precisam ser testadas. Para acompanhar essa diretiva, muitos 

fabricantes estão adotando o conceito de família de celulares. Ou seja, a 

variação entre um modelo e outro é bastante pequena, o que possibilita grande 

reuso e facilita todo o processo de desenvolvimento e testes.  

No entanto, o ciclo de vida de desenvolvimento dos aparelhos tem encurtado o 

prazo de entrega sob pressão imposta pelo mercado, onde os fabricantes têm 

pressa para vender modelos mais sofisticados à frente da concorrência. Diante 

desta realidade, os testes muitas vezes se resumem a pontos focais, ao invés de 

se testar todas as funcionalidades. Obviamente que há um risco atrelado quando 

se decide por não testar determinadas suítes – agrupamento de testes por 

alguma semelhança.  

Do ponto de vista das operadoras, dado que elas fornecem dispositivos de 

diversos fabricantes e variados modelos, o conceito de testar “multiplataforma”  

se torna ainda mais importante. Ou seja, a capacidade de testar as 

funcionalidades da sua infra-estrutura nos diversos tipos de dispositivos dos 

mais variados fabricantes. Além disso, é imprescindível que as funcionalidades 

sejam testadas tanto na rede viva da operadora como em interoperabilidade, 

antes da liberação do dispositivo para o mercado. 

Também é importante destacar que as operadoras agregam seus próprios 

serviços na estratégia de venda, ou seja, ao levar um celular pra casa, o usuário 

pode baixar músicas, papéis de parede, checar seus emails, sites de banco, 

dentre outras opções oferecidas. Sendo assim, testes mais completos podem 

garantir experiências positivas ao usuário, o que fideliza toda a rede envolvida 

por trás do processo.  

Existem muitos fatores a considerar quando se está desenvolvendo um plano de 

testes para dispositivos móveis. Os três principais fatores que interferem são os 
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requisitos, o tempo de desenvolvimento e o custo, que acaba por direcionar os 

outros dois fatores. É o custo também o principal responsável pela forma como 

serão conduzidas as atividades e como os testes serão avaliados, ou seja, como 

será feito o controle de decisão nas fases de execução e análise. Tal controle 

pode ser manual, semi-automático ou completamente automático e é 

determinado pelo nível de interferência requerida. A escolha por uma das 

abordagens é influenciada pela sua adequação com a aplicação a ser testada em 

questões como volume de testes, velocidade com que eles precisam ser 

executados, experiência do operador, entre outras coisas, e principalmente 

custo. 

Além de cara, a atividade de teste incorporada ao ciclo de vida de 

desenvolvimento costuma ser integral, para tentar garantir ao final de cada 

ciclo, um produto livre de erros críticos e importantes. Para tal, consome-se, 

além de tempo e dinheiro, recursos humanos. Especialmente quando nos 

referimos a uma categoria de testes: os manuais.  

Visando diminuir a intervenção humana, muitas atividades já vêm sendo 

automatizadas por ferramentas computacionais e ganhos positivos já podem ser 

medidos e comparados [Anite, 1999]. 

2.3.1 Controle Manual 

Tradicionalmente, um grande número de testadores é alocado para executar os 

procedimentos de testes. O grupo, muitas vezes somado à uma equipe 

contratada temporariamente só para testar, vai seguir os passos relatados  em 

um documento de casos de teste e reportar os problemas encontrados aos 

desenvolvedores, que por sua vez devem tentar reproduzir o erro e corrigi-lo.  

Todos os testes dependem diretamente da intervenção do operador que segue, à 

risca os procedimentos cuidadosamente documentados. Para cada execução, os 

resultados devem ser então manualmente armazenados, o que torna o 

procedimento adaptável, porém lento. Em situações de grande volume de testes, 

é necessário um grande número de operadores, o que pode encarecer o processo, 

muito embora os resultados produzidos sejam suficientes. 
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Tal processo é muitas vezes enfadonho e invariavelmente propenso a erros, 

afinal de contas o fator principal de avaliação é o elemento humano. Erros sutis, 

tais como tipo de letra incorreto, ortografia e outros erros menores podem 

passar despercebidos. Ajustar a confiabilidade, tempo e recursos são as 

questões de maior preocupação com os testes manuais. Em testes de carga, por 

exemplo, onde há um acréscimo considerável de esforço, nem sempre é possível 

escalar na mesma proporção os recursos humanos para a execução dos testes. 

Testes deste tipo podem consumir 8, 12, 24 horas ou mais de execução, o que 

torna inviável para um testador a corretude e a eficiência no monitoramento. 

2.3.2 Controle Semi-Automático 
 

Tipicamente uma grande maioria dos testes funcionais de software para 

dispositivos móveis são apropriados para automação. Isto porque, em geral, 

obedecem a um padrão de fácil mapeamento. Ou seja, muitos dos passos para 

sua completa execução podem ser feitos por um computador.   

Porém, destes, uma grande maioria requer intervenção manual em algum nível. 

De forma que a execução fim a fim não é totalmente satisfeita sem a 

interferência de um ato externo executado por uma pessoa. Como, por exemplo, 

configuração inicial a ser feita antes de o teste começar ou execução de passos 

externos ao aparelho, que estejam em outro computador, por exemplo.  São 

eles, portanto, considerados semi-automáticos. 

2.3.3 Controle Automático 
 

Testes cuja execução se dá sem intervenção do testador e ocorrem sob domínio 

exclusivo do computador, são chamados de automáticos e apresentam inúmeras 

vantagens: 

• São mais rápidos, uma vez que potencialmente podem ser executados 

durante os sete dias da semana, vinte e quatro horas por dia; 

• São mais precisos, uma vez que não apresentam falhas de acurácia 

humana, como aquelas oriundas do cansaço físico; 



 
 

28 
 

• Apresentam melhor custo-benefício, dado que grande parte da equipe que 

estaria executando os testes manualmente, pode ser alocada em outras 

atividades de expansão, qualidade e desenvolvimento; 

• Maior confiabilidade e repetição, sendo possível identificar o que foi 

feito de maneira exata, uma vez que os relatórios e a documentação 

gerados têm grande grau de rastreabilidade. Além disso podem ser 

reexecutados sem a preocupação de que algum erro humano gerou uma 

possível falha. 

• Alta escalabilidade, o que permite flexibilidade para aumentar escopo, 

como passos de execução que se repetem, por exemplo. 

Percebe-se que a automação de testes se mostra mais eficiente e apresenta 

ganhos mais palpáveis nos casos em que a execução é repetida, seja em sua 

completude ou nos passos do testes.  Tal automação pode ser ainda mais 

ampliada nos casos em que existe restrição de tempo para executar, como 

prazos apertados, quando há um grande volume de casos de testes necessários e 

pouca disponibilidade de recursos humanos para tal. 

2.4 Comparação dos Tipos  
 

Embora haja uma tendência, mesmo que errônea, a considerar uma abordagem 

melhor que a outra, há que se considerar os aspectos que melhor reflitam a 

situação real do conjunto de testes, bem como a infra-estrutura para desenvolvê-

los. O quadro abaixo Quadro 2.2 considera alguma das principais propriedades 

que dão subsídios à seleção por uma técnica ou outra.  
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Quadro 2.2 Comparação dos Tipos de Testes quanto à intervenção humana 

Propriedades               Tipo Manual Semi- automático Automático 

Custo de Ferramentas 

Depende do 
nível de 
acurácia 
requerida Similar ao manual 

Depende dos 
requisitos. 

Costuma ser alto 
no início 

Custo de 
desenvolvimento Muito baixo 

Depende do quanto 
tiver automatizado Alto 

Nível de Experiência do 
Operador 

Muito alto, 
requer 

engenheiros 
experientes Alto como o manual Baixo 

Tempo de 
Desenvolvimento Baixo  

Depende do quanto 
tiver automatizado Alto 

Flexibilidade 

Alta, 
mudanças 
podem ser 

feitas 
facilmente 

Depende do quanto 
tiver automatizado 

Baixa, mudanças 
requerem grande 

esforço 

Capacidade de executar 
em repetição 

Varia com a 
experiência 
do testador Médio  Alto 

Calibragem do Sistema Baixo.  Alto 

Alto. Todo o 
sistema pode ser 

calibrado 
Auto- diagnóstico Baixo Baixo Alto 
Potenciais Erros 
Humanos Alto Médio Baixo 

 

Sendo assim, a opção pelo que vem a ser a melhor destas técnicas significa 

estar em consonância com a estratégia de testes e o ambiente que se tem para 

executá-la, uma vez que os requisitos, processos de qualidade e prazos, além de 

custos, são variáveis com o tipo de projeto que define a estratégia de testes. As 

propriedades explicitadas na tabela acima ajudam a pensar sobre o que melhor 

propicia o ambiente de testes que sem tem no laboratório. 

2.5 Testes na Samsung   
 

Testar celulares em redes consiste em verificar se os novos aparelhos estão 

habilitados a executar um conjunto de operações predefinidas pelas operadoras 

através de suas redes. A maioria dessas operações, como handovers e re-seleção 

das células, são operações básicas de qualquer rede de operadora. O conjunto de 

testes realizados fica a cargo de cada centro. 
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No Centro de Testes da Samsung/SIDI - UFPE, não são realizados testes de 

experiência com o usuário, consumo de bateria, e afins. Além de não ser a 

expertise da equipe, o laboratório não provê equipamentos e pessoal necessários 

para tal. Do contrário, são realizados testes funcionais de aplicações e de rede, 

principalmente os de conformidade – eficiência do protocolo, sistema 

operacional, componentes de rádio – e interoperabilidade.  Ou seja, é testado o 

sistema embarcado como um todo. Ele engloba a gama de aplicações que 

permitem o bom funcionamento do dispositivo, a fim de que ele execute aquilo 

a que se propõe, como uma chamada de voz, o envio e recebimento de 

mensagens de texto, etc.  

Isto se deve ao fato de o laboratório ter sido montado para certificar os 

dispositivos da Samsung para tal fim. Assim, foi adquirido na montagem do 

laboratório, um emulador de testes – Anite – que permite executá-los, após 

configuração devida, como se estivesse na rede viva da própria operadora.  

Testes em 2G e 3G podem ser realizados tanto em laboratório, seja 

manualmente pelo testador, seja utilizando o Anite; como também são 

realizados na rede da própria operadora, chamados de field test neste caso, em 

fases finais, quando o dispositivo já está prestes a ser lançado no mercado. No 

fluxograma mostrado na Figura.9 abaixo, o processo de testes encontra-se 

detalhado.  

A Samsung, empresa Coreana, fabrica seus dispositivos e provém uma estratégia de 

lançamento, seja ela mundial ou específica para cada região ou país. Ao serem 

direcionados para o mercado da América Latina, os modelos são customizados pelo 

SIDI (Samsung Instituto de Desenvolvimento em Informática) e desta customização é 

retirado o PRI – Planilha contendo todas as funcionalidades do dispositivo. Uma vez 

aprovado pelos testes de qualidade, o equipamento é liberado para os testes de rede no 

Centro de Testes do Centro de Informática da UFPE. Lá são realizados todos os testes 

de todas as baterias. O cenário mais comum, obviamente, aponta erros e requer 

correção, que são feitas pelo SIDI ou em último caso, pelos próprios engenheiros da 

Coréia. Os dispositivos continuam em processo de testes até que encontrem-se aptos no 

SIDI a partirem para a etapa de testes seguinte. Neste estágio, partem para homologação 

nas operadoras interessadas em comercializá-lo. Os testes são feitos na rede viva e os 

resultados enviados para o SIDI que ao avaliá-los, decide por retestá-los de imediato ou 
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fazer novas correções antes. Quando encontram-se em conformidade com os requisitos 

de qualidade para entrar no mercado, sua linha de distribuição e venda é iniciada e um 

relatório final é enviado para a Coréia. 

Para executar em cobertura os testes no cenário explicitado pelo fluxograma, o 

Centro de Informática dispõe de um simulador de redes, o Anite [Anite, 1999] 

com capacidade para oito células. Ou seja, cada célula representa uma área 

coberta por uma antena, de modo que no laboratório é possível simular um 

ambiente real com até oito antenas. Também dispõe de uma ferramenta 

desenvolvida pelo próprio centro, CInMobile, que permite automatizar parte 

dos testes e cuja validação é feita a partir da captura da tela como resultado 

comparativo.  

Da forma como está configurado o laboratório, boa parte dos testes são 

executados e obtêm-se resultados satisfatoriamente. Há, no entanto, um grande 

entrave quando a demanda de dispositivos representa alto impacto no 

cronograma de entrega. Não é incomum o laboratório receber amostras a serem 

testadas e entregues num prazo curto de tempo. A conseqüência é o 

congestionamento do laboratório, o que leva a uma situação emergencial de 

ciclos com mais de 24h de execução. O impacto de maior preocupação é que tal 

cenário requer ao menos um engenheiro de testes para monitorar a execução. 

2.6 Considerações Finais   
 

O mercado de telecomunicações cresce em ritmo acelerado. Inovações 

tecnológicas impulsionam, cada vez mais, este crescimento. Em todo o mundo, 

essa evolução traz facilidade e conforto para as pessoas, principalmente quando 

pensamos em telefonia móvel. Constantemente novos serviços são agregados 

aos terminais móveis. Serviços como acesso a banda larga, vídeo-chamada, 

entre outros que já são realidades em mercados como o asiático e europeu, 

começam a conquistar o mercado brasileiro. Número recentes mostram que há 

muito espaço no mercado[Gledhill, 1999]. Existe uma forte demanda por mais 

recursos de rede, devido à entrada de novas tecnologias e à sofisticação dos 

serviços. Caberá às operadoras de telecomunicações e fabricantes de tecnologia 

para comunicação móvel, explorar todo esse potencial de 

mercado[Gledhill,1999].  
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Os dispositivos e serviços não chegam às mãos do usuário sem antes passar por 

várias baterias rigorosas de testes, que vão desde a aparência até o 

funcionamento das aplicações e dos serviços nas redes finais das operadoras. E 

assim como tem evoluído a tecnologia de rede, foi preciso evoluir a infra-

estrutura que dita as estratégias de testes. Mais serviços com maior 

complexidade, sob forte pressão da concorrência, determinam que os prazos 

sejam bastante encurtados. Deste modo, os testes foram evoluindo sua 

tecnologia em direção à automação, assim como é feito no Centro de Testes 

Samsung/CIn. No entanto, a automação parece não livrar totalmente a 

intervenção humana, requerendo muitas vezes a alocação do recurso humano 

para simples monitoração. Isto desencadeia uma série de fatores negativos que 

poderiam ser evitados, como sobrecarga de trabalho, horas extras, cansaço 

físico que impacta diretamente na análise dos testes, além de custos para 

empresa e possíveis atrasos no cumprimento do prazo. 

Esta realidade ágil, conforme foi dito na seção anterior, que impulsionada pelo 

mercado tenta balancear variáveis como qualidade e prazos, agregada à 

demanda de dispositivos a serem lançados mostrou que os testes poderiam ser 

realizados com maior eficiência se pudessem ser executados de forma mais 

autônoma. Ou seja, tornar o processo de automação mais eficiente em vias de 

fato, substituindo a monitoração humana por uma execução automática e 

inteligente. 
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Figura 2.9 Fluxograma detalhando o processo de testes do Centro de Testes Samsung/ 

CIn 
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3  
 
 

Testes no Centro de Testes 
Samsung/ CIn 

 

 os últimos anos as redes de telefonia sem fio apresentaram 

relevante evolução em sua tecnologia. E não é tão difícil perceber 

isto, uma vez que a primeira geração (1G), baseada em sinais analógicos, 

possuía dispositivos que ofereciam apenas serviços de voz e quase nenhuma 

troca de dados. Hoje, com a terceira geração já sendo explorada, é possível ver 

a convergência dos serviços em prol da mobilidade que mantém o usuário 

sempre na rede e não apenas para fazer chamadas telefônicas, como 

antigamente. Neste contexto em que as redes evoluem, os aparelhos obviamente 

não podem ficar pra trás e passam por processos de desenvolvimento cada vez 

mais arrojados, a fim de ditar um mercado mais dinâmico e ter menos perdas 

financeiras, estando à frente da concorrência. De fato, o desenvolvimento dos 

aparelhos envolve um processo de engenharia complexo [Siebra et al, 2008], 

especialmente porque a evolução das redes exige comunicação e computação 

avançadas (memória, processamento, melhor alocação de recursos para entrega 

de informação com eficiência, etc). Neste cenário, a demanda na fase de testes 

dentro do processo de desenvolvimento é grande. Isto porque requer a aplicação 

imediata de procedimentos que possibilitem testar em maior cobertura as 

N
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funcionalidades e que são complexos na avaliação do produto final, pois o 

avanço da tecnologia exige resultados cada vez mais precisos. Isto tudo se deve 

à tentativa de exaurir quase na totalidade os erros e diminuir o tempo de 

adentrar ao mercado – o chamado time to market.  

Na contramão da exaustão, onde há aumento em complexidade e em número de 

testes e diminuição de prazo para executá-los, os centros de testes estão se 

adaptando para cobri-los em sua totalidade sem quaisquer prejuízos. Nesta 

direção, o Centro de Testes da Samsung/CIn vem nos últimos anos 

automatizando parte do processo com alguns resultados satisfatórios. No 

entanto, muita intervenção humana, que torna o processo de testes mais lento e 

sujeito a erros, ainda se faz bastante necessária. E para seguir na linha de 

agilidade como um processo natural de evolução de autonomia, este trabalho 

tem como proposta a implantação de um processo autonômico inteligente, que 

busca fazer uso da metáfora de computação autonômica para automatizar os 

testes a partir de agentes autônomos. Enquanto a automação tradicional está 

relacionada ao processo pré-definido que pode ser executado na ausência ou 

com pouco controle humano, arquiteturas de testes autonômicos são capazes de 

prover autonomia para tomadas de decisões no próprio processo de testes.  

3.1 Arquitetura de Testes 

Como já foi dito no capítulo 2, testes de rede consistem em verificar se um 

dispositivo está apto a funcionar corretamente na rede das operadoras. A 

construção dos casos de testes se dá mediante a arquitetura do aparelho Figura 

3.1 que é dividida em camadas.  

• Serviços Suplementares: Engloba aqueles que oferecem serviços 

diferentes de conectividade de voz e dados, tais como: siga-me, chamada 

em espera, re-chamada, conferência, despertador, caixa postal, dentre 

outros.  

• IP Dados e Voz: Diz respeito às conectividades de dados e voz respectivamente. 

•  L3-Serviços: Responsável pelos serviços básicos, como autenticação na rede, 

autorização de uso, etc.  
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• L2-Controle de Rádio: Insere as informações de controle e sinalização dos 

rádios.  

• L1-Baseband: Adequa os pacotes à faixa de freqüência específica do sistema em 

questão, como: GSM, CDMA, UMTS, etc.  

• RF-Canal Físico: Responsável por codificar e modular o sinal convertendo-o 

em sinal de Radio Frequência. 

 

 
Figura 3.1 Camadas da Arquitetura do Celular 

 

Cada uma dessas camadas requer uma bateria de testes que são construídas para 

cenários específicos. Um cenário de teste representa um conjunto de 

configuração de células e outras opções que tendem a representar o 

funcionamento idêntico ao de uma rede real da operadora. Para cada um destes 

cenários existe um caso de teste (Test case – TC), como o exemplificado na 

figura abaixo. 
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Figura 3.2 Exemplo fictício de um conjunto de células de uma rede de celular 

 

Neste caso de testes é possível destacar algumas informações importantes. São 

elas: 

• Identificador do caso de teste (Identifier): uma chave única que 

identifica um caso de teste, considerando toda a coleção de casos de 

teste. O padrão utilizado é <xx_TCyyy>, onde “xx” representa o 

identificador de uma categoria de teste (neste caso RF = Radio 

Frequency) e “yyy” representa o número do caso de teste dentro da sua 

categoria; 

• Descrição (Description): resumo do principal objetivo do teste; 

• Pré-condição (Precondition): conjunto de requerimentos iniciais que 

precisam ser válidas para que o caso de teste possa se executado; 

• Arquivos de referência (References): lista de arquivos relacionados ao 

teste e necessários durante a sua execução; 

• Tempo estimado de execução (Estimated time): tempo médio requerido 

para a execução do teste; 

• Uma lista de n passos: cada passo é representado por uma 4-tupla <step, 

technique, procedure, expected-result>, onde step é uma seqüência de 

valores inteiros contínuos, technique indica se o passo é realizado pelo 

simulador ou pelo engenheiro de teste, procedure é a descrição do que se 
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deve fazer neste passo, e expected-result é a especificação do resultado 

esperado que deve ser verificado na saída do sistema (display do 

dispositivo móvel ou log de execução do simulador). 

Por exemplo, considere o caso de teste real que representa o teste de número 38 

da categoria de serviços de mensagens multimídia (MM_TC038). O teste possui 

36 passos e é realizado em média em 13 minutos. Considerando que o conjunto 

de testes atual possui mais de 600 casos de testes prontos para rodar e outros 

casos de teste em fase de especificação, nota-se que a atividade de teste é muito 

onerosa para um engenheiro de testes. Durante o processo de avaliação, existem 

muitos dos casos de teste que requerem uma configuração prévia do dispositivo 

móvel (configurações de navegação, conexão, etc.), entrada de dados em um 

teclado reduzido (especificação de mensagens, digitação de chamadas, etc) e 

visualização de resultados que necessitam atenção especial, já que os mesmos 

são dinâmicos (janelas pop-up). Note que qualquer falha humana durante a 

execução caso de teste, poderá levar a uma nova execução do caso de teste a 

partir do seu passo inicial (step 1). Finalmente, também é importante destacar 

que os mais de mil casos de testes (soma dos implementados com os em fase de 

execução) não é um número final, uma vez que novas tecnologias continuam a 

surgir como as redes 3G e, futuramente, surgirá a quarta geração representada 

pela tecnologia Wimax. Isto indica que o conjunto de testes está em contínua 

evolução. 

 

Pelo cenário descrito, conclui-se que a realização manual de testes em 

simuladores é uma tarefa estressante, repetitiva e, deste modo, propícia a erros 

humanos. Isto motiva a investigação de processos de automação que possam 

realizar muitas das tarefas “mecânicas” que normalmente são atribuídas aos 

engenheiros de teste. Estas tarefas estariam principalmente voltadas para a 

entrada de dados de configuração e dados de testes (números de chamadas, 

mensagens, anexo de arquivos de som/imagem, etc.), além da captura das 

evidências dos resultados de tais testes. 
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3.2 Simulação da Rede 

Considerando a existência de centenas de casos de testes a serem executados 

nos diversos cenários existentes, os testes de campo como são chamados 

aqueles que usam engenheiros como usuários reais nas redes vivas, podem ser 

muito caros, além de não possibilitar a execução em repetição dos mesmos 

cenários para diferentes ciclos de testes.  

Considere uma situação em que uma Operadora A, decide lançar em seu pacote 

promocional um determinado aparelho B cujas funcionalidades são cobertas por 

600 casos de testes, pelo menos. Esta situação, embora hipotética, aproxima-se 

bastante da realidade atual. Se para executar todos os testes fosse adotado o 

processo puramente manual, em que se faz necessário a execução real em cada 

passo de teste, como por exemplo, executar uma chamada de voz dentro da área 

de cobertura da operadora, movimentar-se geograficamente para avaliar 

execuções de handoff, dentre outros, a execução seria bastante demorada. Além 

do mais, qualquer falha na execução do processo poderia inviabilizar uma 

reexecução, tanto do ponto de vista dos encargos financeiros quanto do prazo 

para lançamento do dispositivo. Isso sem considerar o número de binários a 

serem testados, bem como as inúmeras etapas de testes que sucedem uma 

correção ou alteração pontual.  

Por esta razão, costuma-se adotar um processo mais dinâmico, assim como o 

ditado pelas necessidades do ecossistema do mercado, fazendo uso de 

simuladores e procedimentos mais automáticos, como será mostrado mais 

adiante.  

O desenvolvimento do projeto descrito nesta dissertação esta sendo realizado no 

Centro de Testes CIn/Samsung do Centro de Informática da Universidade 

Federal de Pernambuco.  O centro de testes possui um laboratório de simulação 

composto por rádios 8960, cada um deles capaz de simular uma célula de rede, 

processadores de banda para estender a capacidade da rede simulada para a 

tecnologia 3G, um combinador (Combiner) de rádio freqüência (RF) que gera o 

canal de comunicação (um canal RF) com o dispositivo a ser testado e um 

controlador da simulação onde os scripts relacionados aos casos de testes são 

executados Figura 3.3. Cada caso de teste tem um script relacionado, escrito na 
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linguagem do simulador Anite/SAS Network Simulator [Anite, 1999 – Figura 

3.3], o qual é responsável pelo controle do sistema de simulação que dá suporte 

à execução de uma variedade significativa de testes de rede. 

 
Figura 3.3 Equipamentos da Rede Simulada - Anite 

 

Um ambiente no Anite/SAS habilita a comunicação do dispositivo com 

qualquer configuração de rede em até oito estações de base sob condições de 

laboratório. Embora o sistema já traga algumas células pré-definidas em 

conformidade com as especificações de rede GSM e 3G, todos os parâmetros de 

tais células são configuráveis de modo que engenheiros podem modificar e 

salvar células customizadas. 

Existem também ferramentas específicas (SAGEM OT290, TEMS e 

NEMO)[Anite, 2006] para a captura de células de redes reais, de forma que elas 

podem ser posteriormente carregadas no sistema se simulação. Desta forma 

podemos simular redes reais de qualquer região onde foi realizada a captura de 

tais células. 

Desde a configuração inicial do laboratório até hoje, inúmeros casos de testes 

foram implementados tendo como principal fonte de informação o conjunto de 

requerimentos e cenários providos pelas operadoras. De fato, se as operadoras 

são responsáveis por criar e manter os serviços de rede móvel, é natural que tais 

operadoras disponham dos requerimentos que os dispositivos devam 
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implementar para operar sobre suas redes. Contudo as especificações providas 

por diferentes operadoras não são uniformes e apresentam variações 

relacionadas aos procedimentos de teste. Desta forma foi necessário consolidar 

as informações de modo que um conjunto consistente de testes fosse criado. 

Existem mundo afora alguns esforços na tentativa de se unificar a execução de 

testes em rede via a criação de centros de certificação. Estes esforços variam de 

acordo com diferentes tecnologias e geografias. Por exemplo, o procedimento 

para a validação da tecnologia GSM é gerenciada pelo PCS Type Certification 

Review Board nos Estados Unidos; enquanto o Global Certification Forum atua 

em outros paises da Europa e Ásia. Em adição, grupos desta natureza também 

tomaram a iniciativa de elaborar documentos de padronização, tais como o 

3GPPTS 51.010-1 o qual contem coleções de casos de testes para validação de 

dispositivos móveis. Estes documentos foram utilizados para suportar e agregar 

conteúdo ao conjunto de testes no laboratório da Samsung/CIn. Atualmente há 

mais de mil casos de testes identificados, distribuídos em 26 categorias. Destes, 

pelo menos mais de 600 já estão prontos e em uso pelos engenheiros do 

laboratório Tabela 3.1. 

 
Tabela 3.1 Status atual da especificação, com 26 categorias e um total de mais de 600 
casos de teste 
 
Categoria % de 

testes  
 Categoria % de 

testes 
Air Signaling Tests (RF) 3,79  Multimedia Messaging Service 

(MM) 
13,9 

International Mobile 
Subscriber Identifier (IS) 

0,32  Wireless Application Protocol 
(WP) 

4,7 

Emergency Call (EC) 0,32  Browser (BW) 8,2 
Phonebook Access (PA) 2,69  Polyphonic Ring Tones (PR) 0,2 
International Mobile 
Equipment Identifier (IE) 

0,16  Unstructured Supplementary 
Service Data (US) 

0,2 

Dual Tone Multi-Frequency 
(DF) 

1,90  Java(JV) 0,2 

Voice Call (VC) 5,21  SIM Card (SC) 2,1 
Call Identification (CI) 2,84  AT Commands (AT) 4,4 
Supplementary Services (SS) 4,58  Streaming (ST) 8,7 
E-mail (EL) 8,06  UAProf (UA) 4,7 
International Calls (IC) 0,63  Bluetooth (BT) 7,1 
Short Message (SM) 7,27  Functionalities-Test (FT) 1,4 
Enhanced Messaging Service 
(EM) 

3,95  Roaming Broker (RB) 2,5 

 



 
 

43 
 

3.3 Ambiente Semi-Automático 
 

Como já dito na seção anterior, o ambiente de simulação Anite/SAS – ou 

simplesmente SAS -  permite a comunicação de um dispositivo em teste dentro 

de uma configuração de rede utilizando até 8 células (estações base), sob 

condições de laboratório. Isto indica que os testes podem ser repetidos com 

variações de configuração e comparação de evidências. O software de 

simulação de rede controla os módulos simuladores das células (rádios Anite 

8960), os quais interagem com o dispositivo a ser testado via uma interface de 

radio freqüência. Para testes de dados, este sistema pode ser conectado à 

internet, permitindo a transferência de informação para o dispositivo. 

Após uma configuração inicial do sistema, a simulação passa a ser controlada 

pelos scripts. Scripts são traduções dos casos de testes utilizando uma 

linguagem proprietária do simulador. Observe o script na Figura 3.4. 

  

 

 

 

 

Figura 3.4 Exemplo de script para um dos testes de Radio Freqüência 
 

O comando inicial do script (LOAD SCENARIO DATA) carrega um cenário de 

rede, o qual deve ter sido previamente especificado no simulador. Parâmetros 

específicos do cenário podem ser modificados, de acordo com as pré-condições 

do caso de testes. Por exemplo, este script configura a potência da primeira 

célula (Cell A) para -75dBm e da segunda célula (Cell B) para -50dBm. É 

importante destacar também que os passos automáticos podem ser diretamente 

mapeados para comandos do simulador. Por exemplo, o comando de simulação 

“Location Update” representa o mapeamento de um passo no caso de teste com 

a seguinte instrução: Set the Location Update to cell A. Comandos desta 
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natureza estão pré-definidos na linguagem do simulador. Finalmente, os passos 

manuais do caso de teste são mapeados para comandos chamados “User 

Prompt”. Estes comandos vão gerar requisições para que os testadores 

executem alguma operação no dispositivo em teste, como, por exemplo, ligar o 

dispositivo (Switch the handset ON).  

A figura seguinte mostra o esquema da execução manual dos testes, cuja 

arquitetura será discutida mais adiante, destacando o papel do engenheiro de 

testes neste processo. Observa-se que o engenheiro é responsável por escolher e 

carregar os scripts no ambiente de simulação, iniciando assim o processo de 

testes. Durante este processo ele recebe requisições do simulador, na forma de 

comandos User Prompts. Baseados nestas requisições, o engenheiro realiza 

operações no celular através do seu teclado. Em cada uma das ações, o 

engenheiro avalia os resultados de retorno, decidindo se o teste passou ou não. 

. 

Figura 3.5 Execução manual do conjunto de testes 
 

3.4 Arquitetura de Automação 
 

Devido aos problemas citados no tópico anterior, foi desenvolvida uma versão 

automatizada desse ambiente, a qual pode ser vista na Figura 3.6. Nesta versão, 

o engenheiro continua a escolher e carregar os scripts no sistema. A partir daí, 

as requisições são capturadas por uma ferramenta chamada CInMobile, via 

porta serial, a qual analisa cada uma das requisições e gera comandos AT a 

serem enviados ao dispositivo em teste.  AT é uma abreviação de attention, e é 

utilizado pelo modem para alertar envio de mensagens. Estes comandos operam 
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o teclado do dispositivo, de modo que eles podem fazer quase todas as 

operações que um testador é capaz de fazer. Uma base de comandos, chamada 

Handset Scripts Base, possui o mapeamento das requisições para a seqüência de 

comandos AT para diversos modelos de dispositivos. 

 

Figura 3.6 Execução automatizada do conjunto de testes. 

 
Esta arquitetura também é capaz de fazer muitas das verificações de resultados 

via captura e comparação de telas. Assim que o comando é executado, o sistema 

captura a tela do dispositivo e compara com um banco de imagens de referência 

(Reference Images Base). Este procedimento permite uma validação do teste, 

junto com outras duas informações: o arquivo de log do dispositivo e o arquivo 

de log do simulador. Todas estas informações são consolidadas e um relatório 

final é gerado para fins de documentação do processo. No momento apenas 34% 

dos casos de teste rodando nesta arquitetura. 

Algumas informações extraídas deste relatório permitem que um engenheiro de 

testes tome decisões estratégicas que possam vir a poupar tempo nas próximas 

execuções, e que podem facilmente ser captadas por um processo mais 

inteligente, como mostra o exemplo a seguir: Um caso de teste contém 

informações que podem representá-lo como uma 3-tupla <t, η, ϕ>, onde t é o 

identificador do teste, η é o número de repetições em que ele precisa ser 

executado por aparelho, e ϕ um percentual de satisfação para aprovação. Então, 

um teste especificado pela tupla como <t1, 12, 75%> indica que o t1, deve ser 
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executado 12 vezes. Porém, se 9 vezes forem de sucesso, as demais podem ser 

descartadas. De fato, tal informação poderia, através de um mecanismo mais 

automático, inferir, assim como faz o engenheiro, e cessar a execução quando o 

índice de satisfação fosse alcançado, evitando perda de tempo. 

Um outro aspecto que já direciona a automação para um passo mais evoluído, 

utilizando mecanismos de inteligência, diz respeito a falhas que acontecem no 

próprio sistema, como perda de comunicação entre a ferramenta de automação e 

o simulador. Nestes casos é necessário recuperar toda a arquitetura a um estágio 

inicial para estabilizar o processo, assim como propõe a Computação 

Autonômica nos mecanismos de recuperação de falha. 

 

3.5 Considerações Finais 
 

Após a execução de alguns ciclos de testes, foi observado que a presença de 

engenheiros de testes ainda era requerida. Fica evidente que a arquitetura de 

automação visa apenas a dar suporte à execução dos scripts pré-definidos de 

forma que tal execução se torne pouco dependentes da interferência humana. 

Tal automação não considera conceitos como adaptação, auto-correção e outros, 

que elevariam a arquitetura do processo para uma autonomia mais inteligente. 

Um processo de testes capaz de se auto-gerenciar seria bastante vantajoso, 

quando comparado ao processo de automação usual, além de factível. 
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4  
 
 

Computação Autonômica e 
Agentes 

 

 ara começar a resolver o problema da falta de autonomia na 

execução dos testes, faz-se necessário visitar alguns conceitos 

importantes que vem sendo difundidos na academia desde que a IBM lançou seu 

Manifesto [Ganek & Corbi, 2003]. Trata-se da Computação Autonômica (CA), 

um paradigma de computação criado pela IBM para resolver o problema da 

complexidade e evolução dos sistemas de software. O objetivo maior deste 

paradigma é possibilitar a criação de um ambiente computacional com 

habilidade para gerenciar a si mesmo e se adaptar dinamicamente às mudanças 

de acordo com os objetivos ou estratégias da aplicação [Kephart & Chess, 

2003]. De acordo com Kankaanniemi (2007), a forma mais viável para superar a 

complexidade dos sistemas é fazê-los gerenciar a si mesmos. 

Um sistema capaz de funcionar sozinho ou com o mínimo de intervenção 

humana é dito autonômico. Tal termo deriva do Sistema Nervoso Autônomo que 

controla funções importantes no corpo sem a participação da consciência. De 

maneira análoga, CA procura isentar os administradores de sistemas de muitas 

das rotinas de gerenciamento e tarefas operacionais. 

P
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Este novo paradigma permite, a partir da integração de tecnologias muitas vezes  

já existentes, a criação de uma infra-estrutura que atenda a demanda de 

negócios na próxima geração das grandes empresas [Ganek & Corbi, 2003]. 

Auto-gerenciamento de recursos computacionais não chega a ser um campo 

novo na Ciência da Computação, sendo um misto do que já existe em áreas 

como Algoritmos Adaptativos, Robótica, Tolerância a Falhas, Sistemas em 

Tempo Real, Sistemas Distribuídos, Interface Homem-Máquina e Inteligência 

Artificial (IA) [Muller et al, 2006]. No entanto, com o aumento da 

complexidade de sistemas heterogêneos, CA tende a integrar os conceitos de 

controle do sistema destas diversas áreas a fim de facilitar a manutenção. 

A Arquitetura Geral dos sistemas em CA proposta pelos seus idealizadores 

chamou, particularmente, a atenção dos pesquisadores em IA, dada à 

semelhança com a arquitetura de um Agente Autônomo [Russel & Norvig, 

2002]. Tal fato vem despertando interesse na construção de Agentes mais 

robustos que utilizem os novos conceitos trazidos pelo ponto de vista 

autonômico [Wolf & Holvoet, 2003]. Uma vez que a Inteligência Artificial 

pode tornar práticos os conceitos trazidos pela Computação Autonômica, 

concretiza também um grande desafio, que é o desenvolvimento de sistemas que 

venham a sedimentar, como arcabouço tecnológico, as propriedades 

autonômicas. Em outras palavras, a tecnologia de agentes inteligentes podem 

muito bem ajudar a clarificar a organização metodológica na construção de 

sistemas mais robustos  [Muller et al, 2006].  

Com a promessa de facilitar o desenvolvimento em larga escala de sistemas 

distribuídos, a CA tem como estudos de caso justamente a aderência de seus 

conceitos por parte da comunidade de pesquisa e desenvolvimento [Lin et al, 

2005].  

4.1 Definição 
 

A crescente complexidade dos sistemas em Tecnologia da Informação (TI) 

tem levado a indústria a aplicar grande fatia dos recursos, de tempo, dinheiro e 

pessoas, ao gerenciamento dela mesma [Ganek & Corbi, 2003]. 

Administradores de sistemas altamente qualificados, aqueles que produzem 
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pouco ou nenhum erro, custam geralmente mais que os próprios sistemas, além 

de serem difíceis de encontrar no mercado tão concorrido que é o de TI. 

Também é sabido que uma vez gerado, o erro pode ser difícil de isolar e 

resolver, resultando em ônus muitas vezes irrecuperáveis para a empresa. 

A necessidade de integrar sistemas dentro de uma empresa através de múltiplos 

dispositivos em ambientes heterogêneos é apenas um dos exemplos do nível de 

complexidade inserido nos sistemas computacionais atuais. As dificuldades 

advindas da manutenção de sistemas complexos mostra o quanto é difícil prover 

uma infra-estrutura que se direcione a atender às necessidades dos usuários, 

dispositivos e aplicações com níveis aceitáveis de satisfação [Muller et al, 

2006]. 

Por esta razão, a IBM despertou o interesse e criou o ramo de pesquisa em 

Computação Autonômica. A principal idéia, segundo Horn (2001), é deixar para 

os administradores dos sistemas apenas as decisões e intervenções em alto 

nível, sejam elas táticas ou gerenciais [Horn, 2001]. 

O núcleo do sistema autonômico pode ser visto como uma entidade de controle 

– control loop – capaz de decidir continuamente sozinha como proceder Figura 

4.1. Para tal, coleta informações e toma decisões, fazendo ajustes quando 

necessário. Ele pode ser implementado como um conjunto de componentes 

agindo juntos para que os valores das variáveis do sistema possam estar sempre 

próximos aos que constam nas especificações acordadas com o cliente ou 

usuário [Muller et al, 2006]. 

 

  

 
Figura 4.1 Núcleo do Sistema Autonômico 

 

Inúmeros sistemas e aplicações podem ser construídos a partir deste 

esquema, onde uma decisão é tomada a partir de uma aferição, sejam elas 
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computacionais ou não. O termo “Computação Autonômica”, inclusive, surgiu 

de uma metáfora ao Sistema Nervoso Autônomo (SNA) em humanos, cuja 

estrutura de controle se adequa bem ao Control loop. No SNA o organismo 

funciona independente da vontade consciente e tem por função regular o 

ambiente interno do corpo para manter o equilíbrio.  

 

4.2 Elemento Autonômico 
 

A arquitetura de um Sistema Autonômico deve permitir que ele funcione 

sozinho sem a interferência constante do usuário [Horn, 2001]. Para tanto, foi 

estabelecido um framework arquitetural que provê uma interface consistente, 

com pontos de controle, facilitando o uso em ambientes heterogêneos. Foi 

desenhado um elemento autonômico Figura 4.2 que consiste em um 

Gerenciador Autonômico e um ou mais elementos gerenciados. Esta estrutura 

representa uma extensão da idéia central contida na entidade de controle e que 

representa o núcleo dos Sistemas Autonômicos.  

 

 
Figura 4.2 Elemento Autonômico 

 

 

A arquitetura divide o control loop em quatro componentes que 

compartilham uma Base de conhecimento (Quadro 4.1).  

 

 



 
 

51 
 

Quadro 4.1 Componentes do Núcleo de Controle e suas respectivas funções 

 

 

As quatro partes trabalham juntas para garantir a funcionalidade do control loop. Elas 

tanto consomem quanto geram conhecimento à Base de Conhecimento, compartilhada 

por todos. 

O Gerenciador Autonômico consiste de sensores, efetuadores e cinco 

componentes de análise e planejamento.  O ciclo de execução pode ser visto da 

seguinte forma: O Monitor observa os sensores e filtra os dados colhidos por 

ele para só então armazená-los na Base de Conhecimento. O motor de Análise 

compara os dados coletados com os filtrados pelos sensores e já armazenados 

na Base de Conhecimento. O motor de Planejamento cria ou consulta 

estratégias para direcionar a execução em um ambiente estável como o 

planejado. O motor de Execução finalmente ajusta os parâmetros do Elemento 

Gerenciado através dos Efetuadores e armazena os valores na Base de 

Conhecimento.  

Através dos pontos de controle, identificados na Figura 4.3  por Sensores e 

Efetuadores, gerenciadores podem controlar o recurso gerenciado ou outros 

elementos autonômicos. Desta forma, é importante que eles sejam 

padronizados, a fim de que permitam uma manipulação uniforme e sem 

distorções dos vários tipos de dispositivos [Muller et al, 2006]. Construir uma 

interface genérica para os pontos de controle é um ponto chave na CA, pois 

concentra a capacidade de gerenciar em um único ponto. 

A IBM realizou alguns estudos na construção destes pontos e identificou 

que as interfaces do sensor e do efetuador podem ter cada uma dois estilos 

Figura 4.3 para recuperar informações do ambiente: 

COMPONENTE  FUNÇÃO  

Monitor  Provê mecanismos que coletam, agregam, filtram, correlaciona e reporta detalhes 
oriundos do elemento gerenciado 

Motor de Análise  Provê mecanismos que modelam situações complexas que permite que o Gerenciador 
Autonômico aprenda sobre o ambiente e ajude a predizer situações futuras 

Motor de Planejamento   Provê mecanismos que constrói ou consulta ações necessárias para aquisição dos 
objetivos 

Motor de Execução  Provê mecanismos que controlam a execução de um plano 
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• Sensor 

o Requisitada pelo Gerenciador 

o Sentida através de eventos do Elemento Gerenciado 

• Efetuador 

o Realiza alguma operação ajustando parâmetros ou enviando 

comandos 

o Solicitando resposta  

 

 
Figura 4.3 Funcionamento dos pontos de controle 

 

Embora tais conceitos sejam utilizados por esta dissertação na construção do 

protótipo, foge ao escopo a utilização de dispositivos diferentes a serem 

gerenciados. 

4.2.1 Atributos de um Sistema Autonômico 
 

De acordo com Horn, um Sistema em Computação Autonômica (SCA) 

possui sete atributos, descritos no quadro a seguir [QuadroQuadro 4.2]:  
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Quadro 4.2 Características Autonômicas segundo Horn [Horn, 2001] 

 
 

Figura 4.4.Auto-configuração, auto-restauração, auto-otimização e auto-proteção são 
considerados os atributos principais (major), também chamados de Self-*  

 
São neles que pesquisadores e times de desenvolvimento concentram o 

desenvolvimento de suas teorias, métodos, ferramentas e tecnologia [Muller et 

al, 2006]. Tais características atuando juntas tendem a garantir medidas 

satisfatórias de qualidade, usabilidade, funcionalidade, manutenção e 

portabilidade [Nami & Bertels, 2007]. Além disto, devido ao alto conhecimento 

exigido nas propriedades self-*, percebe-se que diferente das abordagens 

tradicionais, um nível significante de análise é requerida antes da implantação 

do sistema para garantir que os recursos funcionem adequadamente [Bell, 

2004]. 

CARACTERÍSTICA DESCRIÇÃO  

Auto – configuração  Configurar e reconfigurar a si dinamicamente sob certas condições  

Auto – restauração  Detectar componentes que falharam, eliminá-los  ou substituí-los por outros sem 
interromper o sistema  

Auto – otimização   Maximizar alocação de recursos e sua utilização para satisfazer requisições do 
usuário  

Auto – proteção  Prever problemas baseado nos valores aferidos pelo sensor na tentativa de evitá-los  

Conhecer a si mesmo  Ter consciência dos seus componentes, status atual e recursos disponíveis  

Conhecer o ambiente Ter consciência do ambiente de execução para reagir às mudanças ambientais, bem 
como a novas regras  

Aderir a padrões abertos  O sistema não deve existir em um ambiente fechado  

Antecipação  Prever e prevenir problemas  
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Figura 4.4 Propriedades Self* 
 

É importante salientar, contudo, que embora os atributos major sejam 

consensuais na literatura, a definição de AC quanto à contemplação de todos os 

atributos é bastante divergente. Segundo Nami e Bertels (2007) em seu survey, 

há até autores que adicionam outras características além das descritas no 

Quadro 4.2.  

4.3 Políticas 
 

Elementos autonômicos podem ser implementados de diversas maneiras, 

variando conforme o nível de abstração. Se por estratégia de projeto ficar 

decidido optar por níveis de abstração mais baixos, as funcionalidades e a 

interação ficarão limitadas pelo processo de desenvolvimento – hard coded - ou 

seja, será necessário ter mapeado no código fonte todo o comportamento 

esperado. Nos níveis de abstração mais altos, os mesmos elementos possuem 

uma flexibilidade maior, de forma que seus objetivos e políticas de 

funcionamento, bem como relacionamentos entre entidades podem ser 

especificados em forma de políticas, deixando o sistema mais flexível.  Como 

exemplo temos os frameworks arquiteturais que permitem flexibilidade e 

modelam o comportamento por componentes. 

Kephart e Walsh (2004) propuseram um framework unificado de políticas 

baseado nas já bem conhecidas noções de estados e ações. Nele, as políticas 

irão direta ou indiretamente causar uma ação que levará o sistema de um estado 

a outro. Estes cientistas classificaram três tipos de políticas que correspondem 

aos diferentes níveis de abstração:  
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Políticas de Ação: Direcionam a ação que será executada quando o 

sistema estiver em determinado estado. Tipicamente têm a forma 

“IF(condição) THEN (ação)”, onde a condição especifica o estado ou o 

conjunto de estados possíveis que ao serem satisfeitos, a ação será 

disparada Figura 4.5. Desta forma, o estado final não é de todo explícito, 

existem vários estados finais possíveis, no entanto, todo o conhecimento 

(representado pela região pontilhada na Figura 4.5) é previamente 

codificado. Por esta razão diz-se que a racionalidade está toda definida 

dentro da política. 

 

 
Figura 4.5 Esquema - Políticas de Ação 

 

Aqui é possível perceber que a partir de um estado atual S, três ações 

podem ser disparadas (a1, a2 ou a3) levando, cada uma, a três estados finais 

distintos (σ1, σ2, σ3) que não são explicitamente conhecidos. 

 

Políticas de Objetivo: Ao invés de especificar exatamente o que fazer em 

determinado estado, as políticas de objetivo especificam um ou mais 

estados desejáveis (representado como conhecimento pelo pontilhado na 

Figura 4.6 ), o conhecimento neste caso representa o objetivo. Diferente 

das políticas de ação, o comportamento racional não está codificado, ao 

contrário, o sistema gera o comportamento por si mesmo, através de um 

plano a ser seguido (representado por ρ(S, a) na Figura 4.6). 
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Figura 4.6 Esquema – Políticas de Objetivo 

 
 

Aqui os três estados finais são conhecidos (σ1, σ2, σ3) por serem o alvo. 

Porém, o comportamento capaz de levar do estado inicial S a cada um dos 

estados finais é gerado pelo sistema (a1, a2 ou a3). 

 

Funções de Utilidade: É representada por uma função que expressa o 

valor máximo de um intervalo de valores de cada um dos possíveis estados 

(U(ρ) → R) Figura 4.7. Podem ser vistas como uma generalização das 

políticas de objetivos, no entanto, resolvem situações de conflito, comuns 

na primeira. 

 

 
Figura 4.7 Esquema – Funções de Utilidade 
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A existência dos diferentes tipos de políticas propostos no Framework 

Unificado por Kephart e Walsh (2004) podem levar o arquiteto do sistema a 

optar por uma ou outra abordagem, de forma que seja analisada 

primordialmente a flexibilidade requerida, como mostra a figura-síntese. 

 

Figura 4.8 Síntese das Políticas 
 

Corroborando com os objetivos de uma arquitetura em CA, onde o principal 

deles é reduzir a intervenção humana, as políticas permitem que funções 

operacionais e decisórias possam ser predefinidas e o funcionamento do sistema 

seja auto-gerenciável a partir delas [Nami & Bertels, 2007].  

 

4.4 Níveis de Maturidade  
 

Muitos dos sistemas atuais não podem ser redesenhados e reescritos a fim 

de obter as características autogerenciáveis propostas pela Computação 

Autonômica. Seria demasiadamente custoso o processo de adaptação que 

permitisse incorporar tais conceitos de uma só vez. Ao invés disso, eles  podem 

ser adicionados incremental e gradualmente, um componente por vez. Esta 

estratégia, proposta pela IBM e adotada por empresas no mundo todo, tende a 

tratar da evolução dos sistemas em níveis crescentes de autonomia. Tal idéia 

direciona os esforços preferivelmente em favor da evolução ao invés da 

revolução e estabelece duas direções em benefício das mudanças [Muller et al, 

2006]: 

1. Introdução de componentes autonômicos dentro da arquitetura 

existente; 
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2. Mudar os requisitos para que sejam compostos de elementos 

autonômicos integrados. 

Segundo a proposta da IBM, feita através de um guia, a injeção gradual de 

autonomia pode ser feita em cinco níveis crescentes de maturidade. Com a 

adoção deste guia de maturidade, a IBM procura evoluir o desenvolvimento dos 

sistemas legados, bem como clarear e auxiliar a especificação de novos 

requisitos, integrando-os à visão autonômica e à noção de elemento gerenciado. 

O Nível 1, onde se encontram a maioria dos sistemas hoje, requer intervenção 

constante da equipe na solução dos problemas e por esta razão é necessário que 

tal interação seja especializada. O nível 2 já apresenta algum suporte pontual, 

fazendo uso de ferramentas, sendo portanto, chamado de Gerenciado. No 

entanto, sua execução é toda manual. O nível 3, por sua vez, incorpora algum 

comportamento inteligente para reconhecer alguns padrões e sugerir ações. 

Estas por sua vez a serem decididas pela equipe que faz uso do sistema. O nível 

adaptativo, ou nível 4, evolui a inteligência abordada no nível anterior, de 

forma que as ações possam ser tomadas pelo próprio sistema. Finalmente, no 

nível de maior autonomia, o nível 5, os sistemas e componentes são gerenciados 

dinamicamente por regras ou políticas e estão livres de intervenções feitas pela 

equipe. Estes sistemas são, portanto, capazes de manter as funcionalidades do 

sistema de maneira bastante satisfatória [Huebscher & McCann, 2008]. 

Com esta iniciativa, a IBM propõe-se a atender os objetivos da Computação 

Autonômica, avançando em direção aos conceitos de autonomia, sem, contudo, 

aumentar os custos e eliminar de vez a intervenção humana [Zikopoulos & 

Escott, 2004]. Assim a redução da complexidade se faz de maneira gradual e 

seus benefícios, com ênfase para o aumento de produtividade, estão sintetizados 

na Figura 4.9 a seguir: 
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Figura 4.9 Benefícios e Características nos níveis de maturidade 

 
Manipular softwares que foram concebidos segundo o proposto nos níveis de 

maturidade, permite monitorar requisitos do sistema, sejam eles funcionais ou 

não funcionais, com maior facilidade e flexibilidade durante todo o tempo 

[Muller et al, 2006]. 

Dentro deste panorama, apontando na direção da autonomia nível 5, onde os 

componentes integrados podem ser gerenciados por regras, a Inteligência 

Artificial apresenta uma tecnologia consolidada e largamente explorada que 

pode e deve vir ajudar a sedimentar os conceitos teóricos discutidos até aqui, 

através dos Agentes Inteligentes. 

 

4.5 Agentes Inteligentes  
 

A idéia chave para a Computação Autonômica, vista na seção anterior, é que o 

sistema deve ser capaz de decidir e agir por ele mesmo. Em outras palavras, 

precisa ser autônomo, escondendo a real complexidade do usuário [Wolf & 

Holvoet, 2003]. Mas um grande desafio é utilizar os conceitos da CA e 

construir os sistemas. Uma abordagem candidata e já considerada por alguns 

autores na literatura [Wooldridge & Jennings, 1999] é através da modelagem de 

Agentes Inteligentes, uma vez que através deles é possível decompor problemas 
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e descentralizar o controle de maneira flexível e em alto nível [Tesauro et al., 

2004].   

 

4.5.1 Visão Geral  
 
 
Elementos Autonômicos, como vistos e discutidos na seção anterior, são a base 

da construção dos blocos de um sistema dito autonômico e graças a eles as 

interações com os usuários são menos requeridas, uma vez que seu 

comportamento está baseado na idéia de autogerenciamento.  A entidade central 

do elemento autonômico tem seu funcionamento e arquitetura bem semelhantes 

aos de Agentes Inteligentes de Software [Wolf & Holvoet, 2003], já bastante 

utilizados e sedimentados na Inteligência Artificial [Nami & Bertels, 2007].   

Um Agente pode ser visto como uma abstração de um conceito em Engenharia 

de Software representado por uma entidade autônoma capaz de perceber o 

ambiente, reagir e modificá-lo [Wolf & Holvoet, 2003] Figura 4.10.  

Segundo Russel & Norvig (2004), de maneira mais específica, um agente, pode 

ser considerado todo software que é capaz de monitorar seu ambiente por meio 

de sensores e de agir sobre esse ambiente por intermédio de atuadores. 

Enquadram-se neste conceito, desde agentes robóticos, possuindo sensores 

como câmeras e atuadores como motores, até mesmo agentes humanos, com 

estruturas mais complexas, como os sentidos e os órgãos fazendo o papel dos 

sensores e atuadores. Segundo Ferber (1999), o conceito de Agentes apesar de 

utilizado de forma vaga por muitos autores em suas definições, compartilha 

algumas características em comum, tais como: 

• Capacidade de agir no ambiente e comunicar-se com outros 

agentes, caso existam; 

• São autônomos, ou seja, suas ações não sofrem interferência 

constante do usuário; 

• Possui uma representação parcial interna do ambiente em que está 

inserido e é capaz de percebê-lo. 
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Com a natureza de autonomia, reatividade, socialização e pro-atividade, agentes 

de software são uma maneira de implementar sistemas autonômicos [Hu et al., 

2004]. 

 

 
Figura 4.10 Estrutura Geral de um Agente Inteligente 

 

Um Sistema Multiagentes (SMA) pode ser visto, segundo Feber (1999), como 

um sistema que contem objetos e agentes, relacionamentos entre estas entidades 

e um conjunto de operações que podem ser executadas pelas entidades e que são 

capazes de modificar o universo em que estão inseridos ao final da execução de 

suas operações. 

Muitas idéias desenvolvidas na comunidade de Sistemas Multiagentes (SMA) 

também são de grande valia, tais como formação de grupos, comportamento 

emergente, adaptação, coordenação e outras [Tesauro et al, 2004].  

Além disso, tal abordagem permite modelar problemas do mundo real de 

maneira autônoma utilizando técnicas já sedimentadas, como a utilização de 

fatos para compor e atualizar uma base de conhecimento. Isto pode ser 

realizado de maneira harmoniosa e transparente porque um SMA distribui a 

capacidade computacional e os recursos através de uma rede de agentes 

interligados, de forma que as informações locais e globais são recuperadas, 

filtradas e eficientemente coordenadas através das entidades distribuídas [Pour, 

2006]. 
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Observados como uma caixa preta, os Agentes Inteligentes podem ser vistos 

como entidades de software capazes de agir por si mesmos.  

De maneira geral, para que um sistema de software seja visto como um agente 

espera-se que ele possua algumas das seguintes: Autonomia, Adaptação, 

Conhecimento e Interatividade com o ambiente [Cheikhrouhou et al, 1998]. Por 

autonomia entende-se aquele agente direcionado a objetivos, capaz de controlar 

suas ações e estado interno. Ele é capaz de decidir e agir sozinho, sem a 

intervenção humana ou de outro agente. Já adaptação é a capacidade que o 

agente tem de agir frente às mudanças no ambiente, quer seja a ação proativa ou 

puramente reativa. Conhecer o ambiente é dispor de algum mecanismo sensorial 

que possa internalizar fatos do ambiente como conhecimento para o agente, que 

interage com ele direcionado aos seus objetivos. 

Ainda como propriedade importante de um SMA, vale destacar o 

comportamento coordenado que lhe confere alguma coerência. Os agentes 

podem agir de maneira cooperativa ou competitiva, de acordo com seus 

objetivos, fazendo uso do planejamento no primeiro caso e da negociação no 

segundo. Estas características intuem relacionamentos de sociabilidade, e de 

fato, existem sociedades de agentes utilizadas para modelar sistemas como 

jogos e sistemas distribuídos. 
 

4.5.2 Classificação e Tipos 
 

A fim de satisfazer as propriedades típicas de um agente, a utilização de algum 

raciocínio permite classificá-los em três tipos de arquitetura genéricas: 

• Reativos – o tipo mais simples de agente é o reativo, aquele que 

seleciona suas ações com base na percepção atual, ignorando o restante 

do histórico de percepções [Gardenfors, 2000]. O modelo de 

funcionamento de um Agente Reativo é o de condição-ação. Geralmente 

esses agentes não apresentam uma memória das ações tomadas e também 

não planejam suas ações futuras. Todo o conhecimento a respeito das 

ações e do comportamento das demais entidades do ambiente é percebido 

através das modificações sofridas pelo ambiente. Podem conter o modelo 

do mundo em que estão inseridos e ter seu comportamento todo definido 
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em ações predeterminadas que devem ser disparadas na ocorrência de 

eventos previstos. 

• Deliberativos – são baseados em alguma capacidade de raciocínio 

realizado a partir de alguma forma de conhecimento. Os agentes 

cognitivos, como também são conhecidos, baseiam-se em mecanismos de 

processamento simbólico existentes nos sistemas mais tradicionais da 

Inteligência Artificial, como redes semânticas, sistemas de regras, etc. 

São capazes de avaliar o ambiente com base na sua memória e tomar 

decisões que envolvam algum raciocínio, antecipando suas ações e as  

conseqüências destas ações. Um agente deliberativo é normalmente 

caracterizado recorrendo a noções cognitivas, como estados ou atitudes 

mentais, por analogia ao que é feito em algumas áreas da psicologia para 

caracterização do comportamento humano [Morgado, 2006]. 

• Híbridos – combinação dos dois acima. 

 

Segundo Wooldridge (1999) os agentes reativos têm mostrado suas limitações, 

embora se mostrem mais eficientes do que os agentes cognitivos para uma série 

de tarefas relacionadas ao acesso direto ao mundo real. Além de não serem 

muito versáteis, eles tem problemas para obter conhecimento que dependa de 

raciocínio, pois envolve elementos que não estão diretamente ligados à 

percepção. Por outro lado, os agentes deliberativos têm dificuldade em 

construir conhecimento diretamente a partir do mundo real. A escolha de uma 

ou outra abordagem vai depender em alto grau da razão fim pela qual se propõe 

o sistema. 

Os responsáveis por decidir de maneira autônoma como agir com o ambiente 

em que está inserido, bem como interagir com outros agentes, os deliberativos 

são, sem dúvida, mais complexos de se trabalhar e apresentam algumas 

políticas de ação, assim como os elementos autonômicos, discutidos na seção 

anterior, através do Framework Unificado [Kephart & Walsh, 2004] Figura 4.11. 
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Figura 4.11 Framework Unificado 

 

O interesse em estudar e desenvolver aplicações de software utilizando agentes 

inteligentes vem crescendo nos últimos anos e existem muitas razões para isto. 

Pesquisadores creditam tal interesse ao conceito de autonomia que o agente dá 

ao sistema, capaz de interagir com o ambiente ou outros agentes a partir de 

objetivos especificados [Wooldridge & Ciancarini, 2000 O que lhe confere uma 

maneira natural de modelar sistemas complexos por causa da habilidade de um 

agente autônomo mapear princípios self-* [Huebscher & McCann, 2008]. 

Utilizar a abordagem SMA para modelar o que permite considerar a interação 

de maneira mais explícita, tanto com o ambiente inserido quanto com outros 

agentes, do que numa abordagem puramente orientada a objetos [Java, 2009], 

onde a interação é limitada. De qualquer forma todo processo de interação pode 

ser autônomo, sendo o agente quem decide quando, como e com quem vai 

interagir, o que lhe dá ainda mais flexibilidade [Wolf & Holvoet, 2003]. 
 

4.6 Trabalhos Relacionados  
 

Existem alguns projetos que direcionam seu desenvolvimento ao conceito de 

auto-gerenciamento e fazem uso de agentes inteligentes em sua implementação.  

Não foi encontrado na literatura, no entanto, nenhum trabalho relacionado à 

automação de testes. Desta forma, os trabalhos aqui listados relacionam a 
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utilização de sistemas multiagentes como forma de tornar prática a abordagem 

discutida e proposta pela Computação Autonômica. 

Foram encontrados projetos ainda experimentais [Salden, 2004], [Jun et al, 

2004] que tentaram colocar o fator motivação na interação com o ambiente, e 

[Bigus et al, 2002] que descreveram um toolkit para construção de multi-

agentes, apesar da implementação não ter passado de um único agente.  

Também há outros trabalhos [Lee & Ibrahim, 2003] que descrevem os princípios 

da computação autonômica e explora como uma implementação pode ser feita 

mas não parte para nenhuma visão prática. 

A seguir, alguns trabalhos cuja relevância pode ser discutida dentro do contexto 

desta dissertação, seja nos aspectos positivos, contribuindo para o trabalho 

deste trabalho de dissertaçao do ponto de vista arquitetural, seja nos aspectos 

menos eficazes, que contribui como lição a não ser seguida. 

 

4.6.1 EPOS – Energy Plan Overlay Summation 
 

Este trabalho consiste em uma abordagem baseada em agentes para 

descentralizar o auto-gerenciamento de uma rede de energia. Aqui, os agentes 

são representados por aplicações termostaticamente controladas que interagem 

uns com os outros segundo uma árvore de sobreposição P2P - peer to peer 

[Pournaras et al, 2008]. O objetivo final é estabilizar, ou obter um mínimo de 

oscilação, o consumo de energia numa rede de eletrodomésticos – controlados 

por termostato – de maneira distribuída, ou seja, sem um agregador central.  

O problema, segundo os autores, é encarado na computação autonômica como 

auto-otimização e que pode ser resolvido por auto-adaptação através de agentes 

inteligentes que possuem coordenação, autonomia e inteligência, capazes de 

gerar planos de energia. Os agentes são distribuídos, mas existe um agregador 

que seleciona o melhor plano para cada agente requerente. Isto porque ele tem 

as informações suficientes para fazer cálculos de estabilização. Para isso, faz 

uso de algum mecanismo de memória que armazene informações históricas e, 

portanto, utiliza a sobreposição de planos Figura 4.12. 
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Figura 4.12  Algoritmo do AGAPO 

 

A adaptação é vista através de um componente chamado AGAPO (Adaptive 

Global Aggregation Plan Operator) que funciona como o núcleo da auto- 

adaptação, coletando planos das folhas, agregando e convergindo até a raiz de 

maneira recursiva. Desta forma os planos antigos podem ser avaliados e 

comparados com os candidatos e, através do AGAPO, um novo plano é gerado 

Figura 4.13.  Tal abordagem possibilitou 15% de melhora na oscilação da rede. 

 

 
Figura 4.13 Execução do Algoritmo em etapas 

 
 
O algoritmo, no entanto, não foi testado em uma rede real e os ganhos foram 

hipotéticos, uma vez que o conhecimento inicial foi estipulado de maneira 

randômica nos experimentos. Além disso, alguns conceitos importantes em 

Computação Autonômica permaneceram inexplorados, como auto-otimização, 

especialmente porque ao percorrer a árvore numa busca binária, todos os 
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agentes são alocados no processo. Da mesma forma, tal estrutura adotada e o 

mecanismo de busca escolhido não permitem antecipação. Os planos são 

gerados de maneira reativa por uma conta matemática simples. 

 

4.6.2 MAACE  – Multi- Agent System Based Autonomic Computing 
Environment 

 

No intuito de propor um sistema de controle e gerenciamento dinâmico 

de aplicações distribuídas em rede, esta abordagem criou uma arquitetura de 

sistemas multi-agentes, denominada MAACE [Hu et al, 2004], reaproveitando 

dois outros trabalhos, chamados IMCAC (Infrastructure for Managing and 

Controlling Agent Cooperation) e IMCSBA (Infrastructure for Managing and 

Controlling the Social Behavior of Agents).  

Tal arquitetura além de complexa é bastante confusa, como mostrado na 

Figura 4.14. Os autores tentaram dividir o funcionamento em três categorias de 

agentes, Agent Federation (AF), Agent Mediate (AMed) e Agent Monitor 

(AMon). 

 

 
Figura 4.14 Arquitetura do MAACE 
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As atribuições de um AF, segundo o próprio modelo, é prover serviços ao 

usuário final. Porém, nesta tarefa, AF precisará recorrer muitas vezes a um 

processo de negociação com o módulo de monitoração do AMon. Toda a 

comunicação é descrita por uma ontologia. Para tentar provar alguns conceitos 

que tal arquitetura propõe-se a suportar, eles implementaram um estudo de caso 

meramente ilustrativo, onde um dado cliente pudesse utilizar um sistema para 

gerenciar sua agenda de atividades como atuar na recepção de um hotel, 

oferecer um banquete, comprar lembrancinhas, fazer um tour, recuperar 

passagens e mostrar o resultado final que também é encarado como um serviço. 

O cliente entra com suas necessidades e o sistema recomenda serviço. Com 

isso, eles concluíram estar fazendo uso de auto-gerenciamento e auto-

configuração. 

Há que se considerar, no entanto, que tal abordagem, bem como o caso 

ilustrativo, embora façam uso de algum gerenciamento e configuração, dizem 

respeito ao problema que o próprio sistema criou. Ou seja, a utilização das 

propriedades autonômicas não foi para solucionar ou manter em equilíbrio as 

necessidades reais do sistema, uma vez que a recomendação de serviços foi 

puramente reativa. Aqui não foi feita a utilização de agentes em consonância 

com os preceitos ditados pela autonomia, e sim o aproveitamento de duas 

propriedades para tentar dar apoio aos problemas criados pela própria 

arquitetura. 

 

4.6.3 DOSE  – Distributed Open Semantic Elaboration Platform  

 

Propõe-se a controlar e gerenciar dinamicamente aplicações distribuídas em 

rede. Os autores criaram uma arquitetura de sistemas multi-agentes, 

denominada DOSE [Bonino et al, 2003] que concentra-se na idéia de fundir 

duas abordagens: Computação Autonômica e Web Semântica. O sistema é 

baseado em agentes e se diz capaz de caracterizar semanticamente além de 

buscar um conjunto de recursos na web e ainda manter e atualizar o 

conhecimento a partir de sensores que monitoram e interagem com serviços 

externos à web, como a API do Google. 
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Tal sistema estaria habilitado a indexar automaticamente novos recursos em 

resposta às buscas que falharam, além de auto-detectar áreas de relevância 

pouco cobertas. DOSE trabalha com conceitos definidos por um modelo de 

representação de linguagem, uma ontologia. Os recursos são compostos de 

fragmentos extraídos da fonte original e são referenciados para conceitos da 

ontologia através de anotações semânticas como {conceito, uri, relevância}. 

A arquitetura definida em quatro camadas possui agentes de acordo com a 

aplicação e serviços utilizados, mas sua funções vão desde coordenar a 

indexação fazendo anotações de maneira automática, até o mapeamento do 

termo com as entidades semânticas.  

Os conceitos de computação autonômica se fazem presentes na manipulação do 

repositório de anotações, onde os autores puderam aplicar os princípios de auto-

gerenciamento e auto-otimização Figura 4.15. Criaram um agente – Enrichment 

agent - que monitora a base de conhecimento e procura mantê-la coerentemente 

atualizada. Os resultados foram satisfatórios na medida em que a qualidade na 

relevância das buscas aumentou. 

 

 
Figura 4.15 Componente Autonômico do DOSE 

 

Tal projeto parece ter aproveitado bem o uso da implementação de uma 

arquitetura de Agentes em um componente autonômico. Puderam angariar 

qualidade fazendo uso de mecanismos bem aceitos e sedimentados na 
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Inteligência Artificial e os resultados comprovam que tal associação, entre 

Agentes e CA, é possível. 

 

4.7 Considerações Finais 
 

Diante do exposto, percebe-se que é um grande desafio adicionar autonomia aos 

sistemas, mas há, contudo, áreas importantes de investigação, como as pesquisas em 

Sistemas Multiagentes, que permitem a modelagem natural de CA e considera 

explicitamente o comportamento autônomo de entidades distribuídas que interagem 

entre si [Wolf & Holvoet, 2003]. 

A Computação Autonômica, contudo não vem despertando interesse apenas dos 

sistemas ditos inteligentes. Só a IBM já desenvolveu mais de 70 produtos que possuem 

mais de 450 características relacionadas ao auto-gerenciamento. No mundo todo já há 

mais de 550 patentes  e 20 especificações de padrões para a CA [Wolf & Holvoet, 

2003]. 

No entanto, continua sendo desafiador integrar características heterogêneas como 

processos, aplicações, regras e repositórios, os quais podem oferecer performance 

adequada, dinamismo, execução em tempo real, acurácia, comunicação inteligente, 

dentre outros. 

Para retirar dos humanos a responsabilidade de gerenciar diretamente seus 

recursos, os sistemas autonômicos precisam ser bem desenhados e planejados. 

Desta forma, fazer uso de sistemas multiagentes que já têm modelos 

sedimentados na literatura, transforma o trabalho menos oneroso, além do que 

há inúmeras compatibilidades que coadunam-se com os preceitos autonômicos, 

como adaptação, inteligência, autonomia, colaboração e flexibilidade [Pour, 

2006].  Para mostrar que a abordagem autonômica pode servir de guia na 

implementação de sistemas inteligentes, conferindo autonomia e possibilitando 

uma arquitetura de sistema mais flexível e de fácil extensibilidade, os conceitos 

discutidos aqui neste capítulo serão retomados como impulsionadores no 

capítulo a seguir, onde a criação de agentes para determinado fim é feita sob o 

propósito de conferir propriedades self-* utilizando para isso o modelo de 

componente autonômico. 
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5  
 
 

Framework Multiagentes 
para Testes Autonômicos  

 

isando tornar o processo de automação no Centro de Testes 

Samsung/CIn mais eficiente, uma remodelagem na arquitetura se 

faz necessária. Isto se dá porque a automação utilizada, a qual se assemelha às 

arquiteturas clássicas de automação, apenas considera execuções pré-definidas e 

corretas de passos de testes. Deste modo, adaptação, otimização e auto-correção 

não são partes do processo de automação. Tudo isso é contornado em um grau 

mínimo e de maneira manual em tempo de execução por ajustes feitos pelos 

engenheiros durante o processo de testes. Ou seja, a eficiência da manutenção 

de tais características depende da experiência e do saber dos engenheiros de 

testes envolvidos no processo. Contudo, observa-se a existência de alguns 

requisitos necessários à redefinição da arquitetura de automação, de forma que 

o processo de teste se torne verdadeiramente autônomo. Com a implementação 

de tais requisitos, haveria ganho de tempo ao executar, por exemplo, o processo 

de teste em períodos noturnos sem a presença ou intervenção humana.  

Sendo assim, como proposta de trabalho deste mestrado, foi implementada uma 

nova arquitetura que contempla os conceitos aqui estudados de Computação 

Autonômica e faz uso de Agentes Inteligentes para inferências e execução dos 

planos de ações que seriam executados anteriormente com interferência 

humana. Para tanto, alguns requisitos foram levantados juntos à equipe de 

V
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Engenheiros de Testes a fim de extrair o conhecimento necessário que pudesse 

ser automatizado por agentes de maneira autônoma. As próximas seções listam 

os requisitos identificados e o motivo pelo qual eles são necessários. 

 

5.1 Requisitos Autonômicos 
 

Os requisitos a seguir foram definidos através das necessidades elicitadas pelos 

engenheiros de testes e do entendimento detalhado do sistema. Todo o 

conhecimento foi mapeado frente às propriedades da Computação Autonômica a 

fim de melhor aproveitar o uso de tal metáfora e guiar a construção das 

entidades inteligentes.  

5.1.1 Requisitos de Adaptação 
 

Com a execução de diversos ciclos de testes, foi observado que diferentes 

dispositivos exigiam diferentes conjuntos de testes. Isso acontece porque cada 

dispositivo tem uma lista diferente de características. Então, de posse desta 

lista, o engenheiro de testes fica responsável por retirar, do conjunto final, os 

testes que não são suportados por um dispositivo em específico.  

Imagine que um dispositivo não suporta o envio de mensagens do tipo MMS. 

Neste caso, o procedimento de seleção se torna fácil, uma vez teríamos apenas 

que eliminar os 88 casos de teste da bateria MM do conjunto final. Porém, o 

processo de seleção é muito mais granular do que apenas decidir pelo uso ou 

não de categorias de testes. Há outros casos mais complexos, por exemplo, 

quando o dispositivo suporta apenas duas das quatro bandas de freqüência 

operacionais possíveis. Então, é necessário percorrer todas as categorias e 

retirar os testes relacionados às bandas não suportadas. 

Percebe-se que a adaptação do conjunto de testes a um dispositivo é um 

requisito bastante pertinente e apto à automação. Uma vez provida a lista de 

características do dispositivo em testes, um processo de filtragem baseado em 

regras é capaz de selecionar casos de teste de uma forma bem mais rápida do 

que realizada atualmente. 
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5.1.2 Requisitos de Otimização 
 

Existem diversas formas de se ordenar a seqüência de execução dos casos de 

testes. Dependendo desta ordenação, pode-se ter diferentes tempos de execução. 

Para entender porque isso acontece, considere o seguinte caso. Um subconjunto 

de testes Tα requer que a memória de mensagens do dispositivo esteja cheia, de 

modo a testar o comportamento do equipamento em casos extremos. Um outro 

subconjunto de testes Tβ requer um status diferente de cheio para a memória do 

dispositivo. Note que se os testes destes dois subconjuntos forem intercalados, 

haverá uma boa parte do tempo de teste direcionado a encher a memória do 

dispositivo, antes da realização do teste em si. Se todos os testes de Tα fossem 

realizados antes de algum teste de Tβ, então obter-se-ia uma otimização do 

processo para esta situação em particular.  

Então, a idéia deste requisito seria otimizar a ordenação dos casos de teste de 

forma que se obtivesse o melhor tempo de execução possível. A forma de 

ordenação mais trivial, e utilizada atualmente, é realizada em dois níveis, 

havendo uma ordenação de categorias de testes e depois dos testes dentro de 

cada categoria. Apesar de simples, tal solução não é ótima. Continuando no 

nosso exemplo acima, testes dos subconjuntos Tα e Tβ estão espalhados por 

todas as categorias, de modo que um tempo ótimo não pode ser obtido com uma 

ordenação em dois níveis. Apesar de terem o conhecimento para realizar esta 

otimização de forma manual, os engenheiros de testes não realizam tal tarefa 

devido ao número de situações, semelhantes ao exemplo acima, que devem ser 

consideradas. 

É importante destacar que uma vez especificado a seqüência ótima de execução, 

tal seqüência não é propícia para todos os dispositivos. Como foi comentado na 

seção anterior, o conjunto de testes não é fixo e depende do modelo. Deste 

modo é importante que o processo de otimização seja aplicado a cada seqüência 

de testes em particular. 
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5.1.3 Requisitos de Auto-Reparo 
 

Por diversos motivos técnicos, um sistema de automação pode apresentar 

problemas durante o seu processo de funcionamento. Por exemplo, observou-se 

um problema relacionado à calibragem do sistema de comunicação em radio 

freqüência, o qual é muito sensível à temperatura ambiente. Este variação pode 

provocar alguns milisegundos de instabilidade, atrapalhando a comunicação do 

dispositivo em teste. Este problema é grave porque o sistema de automação 

costuma confundir este problema do ambiente de simulação como um problema 

do dispositivo, registrando o teste como falho e passando para o próximo teste 

da seqüência. 

Quando o engenheiro de teste está monitorando o ambiente de simulação, ele é 

capaz de detectar o problema, corrigi-lo e re-executar o teste corrente. Porém, 

sem o engenheiro, o sistema é susceptível a falhas e erros de interpretação. 

Deste modo, a idéia do requisito de auto-reparo é exatamente prover o ambiente 

com recursos de tolerância a falhas, de modo que ele possa detectar e realizar 

correções em tempo de execução. Isto daria uma segurança maior em períodos 

em que o sistema tenha que ser testado sem a presença de engenheiros, como no 

caso de períodos noturnos. 

5.1.4 Requisitos de Tomada de Decisão 
 

Dá mesma forma que um engenheiro de testes toma decisões durante o processo 

de testes, um sistema que pretende atuar sem intervenção humana também 

precisa da capacidade de tomar tais decisões. Por exemplo, observe a situação a 

seguir, já relatada no capítulo 3: Alguns dos testes precisam ser repetidos várias 

vezes, sendo que existe uma percentagem de aprovação associado a cada um 

deles. Deste modo é possível representá-lo pela 3-tupla <t,η,ϕ>, onde t é o 

identificador do teste, η é o número de repetições do teste para cada dispositivo 

e ϕ é a porcentagem de aprovação. Então uma 3-tupla especificada como 

<t1,12,75%> significa que t1 deveria ser executado 12 vezes e o resultado do 

teste é validado como correto se no mínimo 9 das execuções forem corretas. 

Deste modo, se as 9 primeiras execuções forem corretas, as outras 3 não 

precisam ser executadas, evitando assim perda de tempo. 
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A capacidade de tomar decisões, em situações como a exposta acima, é 

fundamental para os sistemas que buscam autonomia. O ponto interessante 

deste requisito, como de todos os outros, é a necessidade de conhecimento que 

suporte os processos de extensão da automação.  

5.1.5 Antecipação e Conhecer o Ambiente em que se está inserido 
 

Foi verificado que em algumas situações há a necessidade de executar 

comandos externos. Ou seja, o passo do teste requer que o engenheiro configure 

ou execute alguma outra ferramenta para que o teste possa continuar como o 

esperado. A execução da bateria de MMS, por exemplo, necessita que uma 

mensagem do tipo multimídia seja enviada para o dispositivo utilizando uma 

aplicação que roda no mesmo ambiente, o Now Sms. Deste modo, se tal 

execução é puramente mecânica, é um desperdício delegar tal função a um 

engenheiro, especialmente porque este é um caso típico de automação. Sendo 

assim, o ambiente em que se está inserido pode ser mapeado para tais situações, 

de forma que a execução possa ser automática. 

Outros requisitos foram elicitados, e encontram-se agrupados quanto à sua 

propriedade no quadro abaixo [Quadro 5.1]. Porém, ficaram fora do escopo 

deste trabalho, por limitação de tempo. 
Quadro 5.1 Lista de Requisitos e suas propriedades autonômicas 

Requisitos Casos práticos Propriedade Autonômica 
Finalizar a execução 
de uma rodada de 
testes  
 

Clicar no botão End Run 
se um tempo estipulado 
de execução for 
ultrapassado 

Antecipação 

Reestabelecer 
comunicação perdida 

Reset na porta serial Auto-restauração 

Recuperar-se falhas Desativar a célula 
quando o teste falhar 

Auto-restauração 

Identificar sequência 
de falhas 

Evitar reboot em caso de 
arquivos não suportados 
pelo dispositivo 

Auto-proteção 

Identificar comandos 
corretamente 

Reconhecer os casos em 
que duas mensagens vêm 
concatenadas 

Conhecer a si mesmo 
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De posse de tal lista, e fazendo uso da arquitetura de automação estabelecida e 

em uso, uma remodelagem foi feita como mostra a seção a seguir. 

  

5.2 Arquitetura Geral do Componente Autonômico 
 

Baseado nos requisitos do domínio de testes, o modelo de computação 

autonômica tradicional foi adaptado a fim de dar suporte aos processos 

puramente reativos e aqueles que necessitam de alguma análise e elaboração, 

como mostra a Figura 5.1. A necessidade de se obter respostas rápidas fez com 

que o elemento autonômico pudesse ter um fluxo alternativo (Branca, na Figura 

5.1), sem que necessariamente passasse por algum mecanismo de análise 

(Cinza, na Figura 5.1). Por exemplo, mecanismos de auto-reparo. Nessas 

situações, o componente autonômico rapidamente detecta o problema e regras 

de mapeamento como percepção- ação identificam a solução imediata. 

 

 
Figura 5.1 Nova arquitetura do Componente Autonômico 
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O Elemento Gerenciado, neste caso, representa a plataforma de testes de rede, 

composta pelo Emulador e as aplicações acessórias que compõem o cenário, 

como o SAS, por exemplo. O Componente Monitor obtém dados do elemento 

gerenciado através de exceções advindas da execução e de eventos temporais, 

como, por exemplo, os eventos de prompt, que repassam ao engenheiro o 

comando e aguardam sua interação. Um módulo autonômico foi designado para 

tratar os eventos dentro da ferramenta CInMobile e será explicado com mais 

detalhes mais adiante. A substância branca, assim como no Sistema Nervoso 

Central em humanos, representa o centro das ações reativas [Aires, 1999]. É 

nela que são mapeadas as relações “estímulo-receptor”, ou seja, uma vez que o 

estímulo aconteça, a reação devida será executada sem que haja qualquer 

mecanismo de raciocínio associado. Tal mecanismo é feito diretamente do 

componente monitor ao executor. Desta forma, o módulo encontra-se habilitado 

a programar as propriedades autonômicas de auto-reparo, auto-(re)-

configuração e auto-proteção. Por outro lado, Auto-otimização e Antecipação 

são processos que requerem algum tipo de análise da situação corrente e, por 

esta razão, não devem ser implementadas por um processo reativo. Tal 

comportamento fica situado na substância cinzenta, representada assim pela 

mesma metáfora usada com o Sistema Nervoso Central em humanos, onde é 

dado ao cérebro o poder de conferir, analisar e decidir através de mecanismos 

inteligentes, o que fazer a cada situação [Aires, 1999]. E para que isto aconteça 

um conhecimento prévio se faz necessário, de forma que é possível mapear 

tanto o ambiente quanto a si mesmo. Isto pode ser notado em situações onde 

precisamos executar algum tipo de atividade com perícia, como jogar xadrez, 

por exemplo. Onde o ambiente e a situação correntes são utilizados como dados 

de entrada para prever ou antecipar uma ação futura.  

5.3 Evolução na Arquitetura da Ferramenta 
 

Com a estrutura do elemento autonômico modificada para que os testes 

pudessem ser monitorados a partir de um sistema multiagentes,  foi possível 

evoluir a Arquitetura do Sistema já estabelecida no laboratório da Samsung 

Figura 5.2., onde seus componentes e suas comunicações são apresentadas. 

Scripts de simulação podem conter comandos que requeiram alguma 
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intervenção de testadores humanos. O primeiro passo na abordagem desta 

arquitetura foi levar esses comandos para a porta serial para que eles pudessem 

ser capturados por um processo externo chamado Handset Automator (HA), 

executado em um outro computador, diferente do SAS. É aí que se encontra a 

ferramenta CInMobile, estendida por este trabalho. O módulo responsável pela 

automação, automation controller, recebe mensagens do SAS que requisita as 

operações (Operations request) e recebe de volta as mensagens de 

sincronização (Synchronization messages). Este módulo também é o 

responsável pela geração do relatório final. O SAS contém o editor que planeja 

a execução dos testes e salva tais cenários em arquivos de script numa base 

própria. O termina conecta-se aos rádios através de um canal de 

radiofrequência. Neste nível de automação, conforme discutido aqui em 

exaustão, conceitos de autonomia, capazes de elevar à automação a um nível de 

inteligência não são contemplados. 

Fazendo uso do Guia de Níveis (Capítulo 4) estabelecido pela IBM, criou-se um 

framework autonômico, que parte da premissa onde evoluções iterativas e 

incrementais se fazem necessárias e devem obedecer a duas características 

importantes: 

1. Introdução dos componentes autonômicos na arquitetura do sistema 

legado 

2. Adaptar os scripts de testes para que possam ser gerenciados pelos 

elementos autonômicos inseridos. 

Analisando os requisitos listados aqui conforme suas propriedades autonômicas, 

tornou-se necessária a manipulação automática distribuída, uma vez que o 

processo ora seria requerido para executar em uma máquina, ora em outra.  
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Figura 5.2 Arquitetura da Automação Antiga 

 

Então o HA foi modificado para dar suporte à arquitetura de Agentes e um novo 

módulo foi implementado para rodar em paralelo no mesmo computador onde o 

SAS é executado. Uma base de conhecimentos foi adicionada ao HA e através 

dela uma ação pode ser escolhida, cuja ordem de execução é enviada ao agente 

que se encontra na máquina do SAS (melhor ilustrado na figura 5.3). Um 

exemplo de regra pode ser visto da seguinte maneira: 

(defrule value-candidate1 (Monitor-value (name 

\"opt\")) => (printout t \"Optimizing!\" crlf)) 

A regra é definida através de um identificador e o valor a ser monitorado 

também. As ações escolhidas são definidas em sequência. Neste caso, como a 

ação precisa ser executada em outra máquina, ficou decidido que todas as ações 

da regra seriam enviar a ordem de execução através da mensagem, como ilustra 

a saída do printout. Ao receber a ordem, o outro agente executaria a ação 

através da consulta a uma base de scripts. 

Com a introdução do Componente Autonômico feita através de um Sistema 

Multiagentes Distribuído, o Sistema Remoto (também mostrado na Arquitetura 

de Automação pelo CInMobile, Figura 3.6) representado pelo Automation  

PC foi a estrutura que sofreu maior impacto. Com a mudança, o sistema passa a 

ter uma unidade central que recebe informação dos testes no momento da 

execução e é capaz de decidir quais ações executar, enviando-as para o 

componente efetuador.  
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5.4 Arquitetura do Processo Autonômico 
 

A partir da arquitetura de três sistemas heterogêneos, Componente Autonômico, 

Agentes Inteligentes e Ambiente de Testes Automáticos na Samsung, foi 

possível elaborar uma única arquitetura mostrada a seguir, na Figura 5.3.  

 
Figura 5.3 Arquitetura do Framework do Processo Autonômico 

 

O ambiente é representado pelos rádios do Anite, as ferramentas de criação e 

execução de testes no PC1 e pelo terminal a ser testado. O gerenciador 

autonômico, por sua vez, foi estabelecido no PC2 e pôde ser implementado 

segundo as arquiteturas usuais de um sistema multiagentes.  

Como já foi discutido nos capítulos anteriores, das inúmeras maneiras possíveis 

de tornar o componente autonômico uma realidade, é na tecnologia de Agentes 

Inteligentes que melhor se alinham as idéias contidas nos conceitos 

autonômicos. Sendo assim, um agente tornou-se o responsável por monitorar as 

saídas do PC1 e analisar – módulo monitor e análise, respectivamente, na figura 

-  os casos em que uma autonomia é possível de ser executada. Da forma 

extensível como ficou estabelecida esta arquitetura, novos requisitos podem se 

tornar casos autonômicos, bastando para isso, um simples acoplamento no 

gerenciador autonômico, através da extensão da base de conhecimentos com 

novas regras e novos planos de ação. 

Para a execução, os valores aferidos no módulo monitor são transformados em 

fatos e inseridos na base de conhecimento. Esta, por sua vez, é composta de 
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fatos e regras pré-definidas que são capazes de tomar a melhor decisão. 

Diferente de uma expressão condicional em uma linguagem de programação, 

regras são capazes de prever os casos possíveis e decidir de maneira não-

determinística o melhor caso de ação.  

Uma vez tomada a decisão, o plano de ação é passado para um agente remoto 

que será capaz de executá-lo no ambiente. 

 

5.5 Implementação da Autonomia 
 

A implementação do Componente autonômico foi possível a partir de um 

Sistema Multi-agentes criado na plataforma JADE (Java Agent DEvelopment 

Framework) [JADE, 2009], cujo conhecimento dos agentes foi mapeado pelo 

motor de inferência JESS (Java Expert System Shell) [Friedman-Hill, 2003]. 

Os agentes foram implementados em java, escolhendo a plataforma JADE 

dentre tantos outros frameworks disponíveis, devido a motivos como 

gratuidade, boa difusão, permitir fácil implementação e alto nível de 

comunicação entre os agentes. JADE foi desenvolvido por Telecom Italia e 

provê suporte a implementação de sistemas multi-agentes através de um 

middleware que é totalmente compatível com as especificações da Foundation 

for Intelligent Physical Agents [FIPA, 2009]. Os agentes são implementados 

como threads e vivem em containers que provêm suporte em tempo de execução 

para ação e comunicação dos agentes. A comunicação é feita por Remote 

Method Invocation (RMI), a partir de uma linguagem performativa conhecida 

como Agent Communication Language (ACL).  Em JADE os agentes tanto 

podem ser locais como remotos, como foi o caso adotado por este projeto. O 

comportamento e as atividades são modelados segundo as necessidades de cada 

sistema. 

A inclusão da base conhecimento, que confere ao sistema alguma capacidade de 

raciocínio, foi feita a partir da plataforma JESS. A opção por esta plataforma se 

deu por ser gratuita, além de ser a referência padrão da FIPA. Ela utiliza a base 

de conhecimento de forma declarativa e é totalmente escrita em Java. Também 

faz uso de uma versão otimizada do algoritmo RETE para execução das regras. 
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RETE é um mecanismo bastante eficiente na resolução do problema de 

atribuição de “muitos para muitos”, que é comum quando se modela o mundo 

real. 

Da forma como ficou estabelecida a arquitetura, o componente autonômico 

pôde ser todo incluído dentro do sistema CInMobile, bastando, para isso a 

adição de novas classes e ajustes no componente responsável pelo processo 

automático. Para que este pudesse capturar as saídas autonômicas enviadas pelo 

SAS. 

 

5.6 Experimentos 
 

Antes de executar o ambiente sob a arquitetura implementada, o conjunto de 

todos os testes do laboratório Samsung/CIn foi analisado sob a ótica da 

autonomia. Nesta primeira análise foram descartados testes cuja execução não 

podia ser automatizada, pois contemplava intervenções como retirada da bateria 

do celular e do SIM card, pressionamento longo de teclas, manipulação da 

gaiola de isolamento com a comunicação entre outros. Assim, foram 

identificados os testes que poderiam ser executados em tal arquitetura [Tabela 

5.1].  A bateria de Roaming Broker por exemplo, não teve nenhum teste 

autonômico por necessitar de uma manipulação física da Gaiola de Faraday, 

Figura 5.4. 

 
Figura 5.4 Gaiola de Faraday 
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Nesta tabela é possível observar 27 baterias de testes que foram classificados 

principalmente sob o aspecto tecnológico e o tipo de serviço. Percebe-se que 

com tal abordagem torna-se possível inserir autonomia em 62,8% dos testes.2 

                                                 
2 Por motivo de cláusulas contratuais de sigilo, os números de testes não puderam ser 
exibidos. Em seu lugar foi representado apenas o valor relativo. 
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Tabela 5.1 Total de testes autonômicos ou não e suas respectivas baterias de testes 

Battery % of test        
cases 

% of 
autonomic 

tests 
Dual Fone 1,53% 100,00% 
Emergency Call 0,26% 100,00% 
IMEI 0,13% 100,00% 
IMSI 0,26% 50,00% 
Phonebook access 2,17% 58,82% 
Radio Frequency 3,58% 75,00% 
Call Identification 2,30% 94,44% 
Voice Call 4,47% 82,86% 
Supplementary 
Service 

6,13% 60,42% 

International Calls 1,15% 44,44% 
Unstructured Service 0,13% 100,00% 
SMS 6,77% 75,47% 
EMS 3,19% 68,00% 
MMS 23,12% 47,51% 
Data Connection 0,77% 50,00% 
WAP 5,24% 73,17% 
Browser 6,77% 83,02% 
E-mail 6,39% 100,00% 
Polyphonic Ring 
Tone 

0,13% 100,00% 

AT Commands 4,09% 81,25% 
Java 0,13% 100,00% 
Sim Card 2,30% 0,00% 
Streaming 6,00% 2,13% 
UAprof 3,83% 0,00% 
Bluetooth 5,75% 13,33% 
Functionalities 1,40% 0,00% 
Roaming Broker 2,04% 0,00% 
   

 

Para ilustrar o funcionamento da arquitetura e seguindo a lista de prioridades 

criada no processo de análise inicial [Quadro 5.1], puderam ser escolhidos os 

primeiros casos de implementação.  

Para demonstrar o funcionamento do requisito de antecipação e conhecimento 

do ambiente, foi escolhida a bateria de MMS, que requer manipulação da 

ferramenta externa Now SMS.  Já para exibir o funcionamento do sistema frente 

a uma decisão autônoma de otimização, foram escolhidos testes de carga, onde 

a ordem de execução implica em fator de ganho de tempo, como já foi discutido 

no capítulo anterior. 

 

 

 



 
 

85 
 

5.6.1 Caso 1 
 

Os scripts de testes de envio de MMS foram adaptados para que a mensagem a 

ser enviada ao computador remoto pudesse ser capturada pelo módulo monitor, 

do componente autonômico. Observe na tela do editor Figura 5.5, que a 

mensagem nesses casos deve ser “Start PC script” e o módulo monitor sinaliza 

o recebimento da mesma. 

 

 
Figura 5.5 Execução evidenciando editor do SAS e Módulo Monitor Remoto 

 

Com a variável aferida pelo módulo monitor, o agente é capaz de analisar o fato 

atual, consultando sua base de conhecimento que dispara a ação adequada, 

carregando o plano de execução respectivo para esta situação, como mostra a 

Figura 5.6-a. Tal plano de ação é enviado remotamente, via mensagens ACL, 

para o agente efetuador, responsável pelo módulo executor, que recebe o plano 

Figura 5.6- b e executa os passos previstos. 
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Figura 5.6-a Plano de Execução Enviado  Figura 5.5-b Plano recebido 
 

 

Como os passos para este caso podem ser mapeados a partir do controle de 

eventos do mouse e teclado, o agente efetuador torna-se o responsável por 

clicar e digitar toda a informação que lhe foi repassada e que é necessária para 

o correto funcionamento do teste, conforme ilustra a Figura 5.7. 



 
 

87 
 

 
Figura 5.7 Tela do NowSMS preenchida pelo Agente 

 

 

5.6.2 Caso 2 
 

Para conferir decisões de auto-otimização, foi elencada a implementação de 

scripts de carga, de modo a decidir a ordem de execução que os testes devem 

seguir. Nesses casos, torna-se necessária a adaptação dos scripts, de forma que 

o primeiro passo da execução seja uma mensagem que sinalize ao módulo 

monitor o estado atual. 

Da mesma forma que o caso 1, o processo de análise e decisão se repete. O que 

muda é a decisão, obviamente. Neste caso, o plano de ação prevê a mudança na 

ordem dos testes. 
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5.7 Considerações Finais 
 

A partir desta análise inicial como mostram os resultados expostos na tabela, 

percebe-se que o comportamento baseado no módulo reativo garante que a 

arquitetura proposta pode lidar com vários desafios em tempo real, no momento 

em que está acontecendo, dentro do domínio de testes de rede de celular. Por 

outro lado, o comportamento baseado no módulo deliberativo é capaz de dar 

suporte ao desenvolvimento de processos cognitivos mais complexos. Juntos, os 

módulos conseguem abarcar uma grande quantidade de requisitos no Centro de 

Testes Samsung/CIn. Todas estas vantagens podem ser traduzidas em benefícios 

reais para o laboratório como: rápida entrega, qualidade do produto e outros. 

Tudo isto torna o produto final mais competitivo no mercado, além de agilizar o 

processo de inserção do mesmo. 
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6  
 
 

Conclusões e Trabalhos 
Futuros 

 

 ste trabalho discute a abordagem e a implementação dos conceitos 

e propriedades de Computação Autonômica a partir de um Sistema 

Multiagentes, a fim de potencializar o processo de automação dos testes de rede 

para dispositivos móveis fabricados pela Samsung.  

Discutiu-se os conceitos explorados pela Computação Autonômica, que propõe 

uma arquitetura genérica para a construção de sistemas capazes de funcionar 

com o mínimo de intervenção humana. 

A arquitetura geral dos sistemas proposta pela IBM a partir dos idealizadores da 

Computação Autonômica chamou, particularmente, a atenção dos pesquisadores 

em Inteligência Artificial, dada a semelhança com a arquitetura de um Agente 

Autônomo. A literatura da área mostra o que vem sendo feito neste sentido e é 

possível constatar a construção de entidades inteligentes, das mais simples às 

mais complexas, que utilizem os novos conceitos trazidos pelo ponto de vista 

autonômico, como foi exibido no capítulo 4. 

Tal abordagem veio suprir uma necessidade prática e usual dos Centros de 

Testes e certificação na área de redes sem fio. Com a evolução das redes nas 

últimas décadas, foi possível constatar a tendência à miniaturização e vários 

E
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serviços agregados que um dispositivo móvel é capaz de oferecer. Obviamente 

que os grandes fabricantes pressionados pelo mercado, procuram garantir ao 

usuário final, um bom funcionamento de seu produto na rede viva da operadora. 

Esta, por sinal, dentro do ecossistema, atua não apenas mantendo a infra-

estrutura, mas também provendo os serviços e comercializando os dispositivos. 

Sendo assim, para que a teia funcione com um mínimo de qualidade requerida, 

o processo de testes tomou grande importância.  

Quando um aparelho entra no mercado, ele passa antes por inúmeras baterias de 

testes, tanto de conformidade com a rede quanto de desempenho, além de 

outros. Como principais clientes, encontram-se as operadoras que agregam aos 

dispositivos suas aplicações e serviços, de modo que sua infra-estrutura seja 

melhor explorada pelos usuários finais, convertendo tal uso em receita. 

Foi possível levantar também uma grande quantidade de falhas comuns aos 

celulares quanto ao seu funcionamento nas redes. Problemas estes que indicam 

ser os responsáveis muitas vezes pela não adesão do cliente, ou seja, de posse 

de um terminal não funcional, o cliente insatisfeito não adere aos serviços o que 

enfraquece todo o ecossistema envolvido. Sendo assim, Centros de Testes de 

todo o mundo caminham na direção de melhor estruturar seus processos de 

desenvolvimento, seja automatizando, seja fazendo uso de simuladores ou 

ambos, como é o caso do Centro de Testes da Samsung/CIn. 

Foi possível identificar necessidades imediatas no Centro de Testes da 

Samsung/CIn. Desta forma, o trabalho permitiu avaliar do ponto de vista 

teórico, sob abordagens quantitativa e qualitativas, as propriedades de um 

componente autonômico como auto-configuração, auto-reparo e outros. Ficou 

evidente também que o uso de Agentes Inteligentes tornaria o processo mais 

viável, uma vez que a arquitetura de agentes coaduna-se com a idéia 

impregnada na metáfora autonômica.  

Dentro das necessidades mais imediatas elicitadas através de entrevistas com 

engenheiros de testes do Centro de Testes Samsung/CIn, foi possível 

potencializar o processo de automação de modo que se todos os casos possíveis 

forem implementados, obter-se-á  uma execução autônoma de 62,8% dos testes 

atuais. Isto implica em ganhos de tempo de execução, uma vez que os testes 
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poderão rodar sem vigília no período overnight, além de uma melhor qualidade 

no processo, pois está livre de erros humanos em todo o processo.   

 

6.1 Contribuições 
 

Para permitir a inclusão iterativa do componente autonômico, uma 

rearrumação tanto do ponto de vista conceitual quanto prático foi proposta.  

O Componente autonômico, tal qual foi estabelecido pela IBM passou a fazer 

melhor uso da metáfora com o Sistema Nervoso. Para que a sua engrenagem 

servisse de arcabouço a um sistema inteligente, tal qual o de Agentes, os 

módulos reativo e deliberativo passaram a ocupar regiões específicas, a cinza e 

a branca, que aproveitam-se dos conceitos já estabelecidos na neurociência. 

Aqui os mecanismos mais reativos e sem a necessidade de análise mais 

profunda são representados pela substância branca e incorporam os 

procedimentos de auto-proteção, auto-reparo e auto reconfiguração. Servem 

para garantir a existência do sistema “vivo” como um todo. Já os mecanismos 

deliberativos, que passam por algum processo de cognição, possuem um 

mecanismo de análise que busca, a partir de uma base conhecimento, o melhor 

plano de ação a ser executado. Ficam, portanto, localizados na substância 

cinzenta e executa os procedimentos de auto-otimização, antecipação, 

conhecimento do mundo inserido e de si mesmo. 

De posse desta reformulação conceitual que visa unir em consonância os 

preceitos teóricos da Computação Autonômica sob o ponto de vista da 

Inteligência Artificial, aplicar a nova abordagem para a área de domínio de 

testes em telecomunicações foi outro desafio. Adaptar a arquitetura existente já 

consolidada no laboratório conferindo-lhe autonomia e extensibilidade, 

implicou na inserção de uma arquitetura de agentes distribuídos, além de 

adaptação dos scripts para sinalizar a necessidade de um comportamento 

autonômico. 

Pela implementação de alguns casos foi possível avaliar o suporte que tais 

reformulações conceituais e práticas podem trazer para a vida prática do 

laboratório. Com a autonomia obtida a partir da bateria de testes de MMS e de 
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carga, a execução overnight pode ser alcançada sem que haja para isso a 

necessidade de alocar engenheiros de testes. O componente autonômico atua, 

por si só, como agentes inteligentes, na identificação da necessidade de 

executar o plano de ação e age interagindo com ambos os sistemas, o SAS e o 

CInMobile, além de uma ferramenta externa. Isto é feito de forma que dispensa 

a interferência humana.  

6.2 Trabalhos Futuros 
 

Obviamente que a implementação de todos os requisitos elicitados ao longo 

deste trabalho, assim como foi discutido no capítulo anterior, trará ganhos ainda 

maiores de modo que direcionamentos deste trabalho atuam neste sentido. 

Algumas linhas de abordagem já vêm sendo discutidas para aprimorar a 

arquitetura, que vão desde a mudança do mecanismo de planejamento, para que 

possa ser criado automaticamente pelo agente, até a implementação de 

algoritmos de aprendizagem como a técnica CBR (Case- Based Reasoning) [AI-

CBR], que propõe-se a resolver problemas novos a partir das soluções de 

problemas similares no passado.  

Também pretende-se embarcar um agente efetuador no próprio dispositivo 

móvel, para que este possa executar comandos no aparelho, ou extrair logs de 

falhas, realimentando a base de conhecimento para consultas de histórico, por 

exemplo. Da forma como está implementada a arquitetura, fazendo uso da 

plataforma JADE e JESS, é possível fazer uso da portabilidade e explorar ainda 

mais a capacidade de distribuir um Sistema Multiagentes. Um agente remoto no 

terminal poderia atuar também na execução de comandos autonômicos, como 

por exemplo, elencar um plano de ação uma vez que ele identifica que não 

haverá bateria suficiente para execução dos testes. Ou ainda, ao perceber que o 

dispositivo não dá suporte a arquivos de determinada extensão, evitar que o 

teste seja executado e levante falhas no processo.  

Portanto, este trabalho permitiu estudar os conceitos em Computação 

Autonômica, propor uma nova arquitetura de testes a partir de então, e 

consolidá-la pela implementação de algumas baterias de testes.  
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