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Resumo

Engenharia de software visa criar software de maneira econômica, que seja confiável e que
trabalhe eficientemente em máquinas reais. Um de seus principais objetivos é obter um grau
de qualidade mínimo que, em geral, significa uma baixa taxa dedefeitos. Considerando que
qualidade é crítico para o sucesso do software, o uso de testes vem crescendo. Testes objetivam
revelar a presença de erros o mais cedo possível no ciclo de desenvolvimento. Embora teste de
software seja uma atividade complexa, geralmente não é realizada sistematicamente devido a
uma série de fatores como limitações de tempo, recursos e qualificação técnica dos envolvidos.
Dessa forma, a automação de testes é uma tendência na área de testes.

Esse trabalho está inserido no contexto de um projeto de pesquisa realizado pela Motorola
em parceria com o Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco denominado
CInBTCRD(CIn and Brazil Test Center Research and Development Project). Na Motorola, a
automação de testes faz-se por meio de umframeworkdenominado de TAF (Test Automation
Framework), o qual simula a interação de um ser humano com um aparelho celular, além de
poder capturar o estado e outras informações importantes doaparelho.

Testes reusam implementações já definidas no TAF para criar os scripts de teste, bem como
novas implementações são criadas quando o reuso não é possível. Visto que bastante tempo é
gasto para criar tais implementações, este trabalho propõecriar uma estratégia que, dado um
script de teste, gere código para o TAF das funcionalidades ainda não implementadas automa-
ticamente.

Para gerar tais códigos, foi utilizada a linguagem formal CSP (Communicating Sequential
Processes) como base. CSP foi criada para especificar e projetar comportamentos de sistemas
concorrentes e distribuídos. CSP possui uma teoria de refinamentos associada, a qual é o ali-
cerce de nossa proposta. O uso de refinamento em nossa proposta é relativamente simples:
dado um teste em TAF descrito usando CSP e o comportamento de um celular também em
CSP, a relação de refinamento só será satisfeita quando todosos elementos contidos no teste
estiverem de acordo com o definido no comportamento do celular. Assim sendo, nesse trabalho
usamos a ferramenta BxT (Behavior Extractor Tool) que desenvolvemos no contexto do projeto
de pesquisa para extrair automaticamente um modelo CSP de umcelular, bem como reusamos
um outro trabalho que consegue representar casos de teste emCSP e criamos um algoritmo que
usa esses elementos e a teoria da refinamento de CSP para completar certas partes do caso de
teste com o auxílio do modelo do celular. Finalmente, o testeem CSP resultante é novamente
escrito em TAF e dessa forma conseguimos atualizar o framework automaticamente.

Palavras-chave: Automação de Testes, Extração de Modelos Comportamentais,Geração de
Código, CSP, Checagem de Refinamentos, Sistemas Embarcados
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Abstract

Software engineering aims to create software in an economicway; it must be reliable and
work efficiently in real machines. One of its main goals is to obtain a minimum quality level
that means a low defects rate in general. Considering that quality is critical for the success
of software, the use of tests is increasing. The main goal of software testing is to detect the
presence of errors as soon as possible during the development lifecycle. Although software
testing is a complex activity, in general it is not performedsystematically because of a set
of factors such as lack of time, resources and technical qualification of the staff. Then, test
automation is a trend in the area of testing.

The context of this work is a research project between Motorola and the Informatics Center
(CIn) of the Federal University of Pernambuco calledCInBTCRD(CIn and Brazil Test Center
Research and Development Project). Inside of Motorola, the test automation is performed by
a framework called TAF (Test Automation Framework), which simulates the human interaction
with a mobile phone. This framework is also able to capture the state and other important
information about the device.

Test reuse implementations already defined in TAF to create test scripts, as well as new
implementations must be created when the reuse is not possible. Since the developers spend
a lot of time to create such implementations, this work intend to create a strategy that, given
one test script, generates TAF code automatically considering the functionalities that were not
implemented yet.

To generate such a code, we use the formal language CSP (Communicating Sequential
Processes) as basis. CSP was designed to capture the behavior of concurrent and distributed
systems. CSP has an associated refinement theory, which is the essence of our proposal. The
use of refinement in our proposal is relatively simple: givena TAF test case described using
CSP and the behavior of a mobile phone, also in CSP, the refinement relation only will be
satisfied when all the elements contained in the test conforms to the behavior of the mobile
phone. So, we present a tool we have created called BxT (Behavior Extractor Tool) that extracts
the mobile phone behaviors in CSP automatically. Also, we show how to get TAF test scripts
in CSP, using another work developed in Motorola research project context. We developed an
algorithm that uses these two CSP elements and the CSP refinement theory in order to complete
the test case description using the phone behavioral model as basis. Finally, the resulting test
in CSP is written in TAF again and in this way we have managed toupdate the framework
automatically.

Keywords: Test Automation, Behavioral Models Extraction, Code Generation, CSP, Refine-
ment Verification, Embedded Systems
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CAPÍTULO 1

Introdução

Engenharia de software é uma área da Ciência da Computação que objetiva a criação e utili-
zação de sólidos princípios de engenharia a fim de obter software de maneira econômica, que
seja confiável e que trabalhe eficientemente em máquinas reais [63, 75]. O próprio significado
de engenharia já traz os conceitos de criação, construção, análise, desenvolvimento e manu-
tenção. AIEEE Computer Societydefine engenharia de software como “(1) A aplicação de
uma sistemática, disciplinada e quantificável abordagem para o desenvolvimento, operação, e
manutenção de software, isto é, a aplicação de engenharia a software. (2) O estudo de abor-
dagens como em (1)” [25]. A engenharia de software [63, 75] surgiu com o intuito principal
de resolver acrise na produção de software. O termocrise de softwarefoi utilizado a partir
da década de 70 quando a engenharia de software praticamenteinexistia e foi utilizado para
expressar as dificuldades do desenvolvimento de software frente ao rápido crescimento de de-
manda por software, da complexidade dos problemas a serem resolvidos e da inexistência de
técnicas estabelecidas para o desenvolvimento de sistemasque funcionassem adequadamente
ou pudessem ser validados. Um dos principais objetivos do desenvolvimento de software é a
obtenção de um grau de qualidade mínimo que, na maioria dos casos, significa desenvolver
software com baixa taxa de defeitos. Uma vez que esse objetivo é alcançado, os clientes ficam
mais satisfeitos e os custos com manutenção são minimizados.

Considerando que a qualidade é um ponto fundamental para o sucesso do software, a disci-
plina de teste vem se tornando cada vez mais importante para aengenharia de software. Teste
de software é uma das principais atividades realizadas paramelhorar a qualidade de um produto
em desenvolvimento. Seu principal objetivo é revelar a presença de erros o mais cedo possível
no ciclo de desenvolvimento de software, buscando minimizar o custo da correção dos mesmos.
O custo para correção de um erro na fase de manutenção é de sessenta a cem vezes maior do que
corrigi-lo durante o desenvolvimento [63]. Essa atividadetem apresentado progressivamente
um maior grau de abrangência e de complexidade dentro do processo de desenvolvimento [56].

Embora o teste de software seja uma atividade bastante complexa, geralmente ela não é re-
alizada de forma sistemática devido a uma série de fatores como limitações de tempo, recursos
e qualificação técnica dos envolvidos. Outros agravantes para a realização dessa atividade são
a alta complexidade dos sistemas sendo atualmente desenvolvidos e a constante necessidade de
sua rápida evolução. Teste pode ser visto como uma atividadedinâmica cujo principal objetivo
é demonstrar que um comportamento específico (cenário) de umsistema foi bem (passou no
teste) ou mal sucedido (falhou no teste), através de um veredicto. Testar é uma tarefa muito
laboriosa, podendo alcançar cerca de 50% do custo total do desenvolvimento do software [30].
Uma vez que os sistemas tendem a ser cada vez mais complexos, eles precisam cada vez serem
mais confiáveis, sendo necessário garantir a qualidade dos mesmos. A menos que sejam desco-
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2 CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO

bertas formas eficientes de testar os softwares, a percentagem nos custos de desenvolvimento
destinadas aos testes irá crescer significativamente.

A automação de testes tem sido vista como a principal medida para melhorar a eficiência
da atividade de teste, e várias soluções têm sido propostas para esta finalidade. A automação
do teste consiste em repassar para o computador tarefas de teste de software que seriam rea-
lizadas manualmente. E isso se dá geralmente por meio do uso de ferramentas de automação
de testes. Podem ser consideradas para a automação as atividades de geração e de execução
de casos de teste1,2 [12, 43]. Quando executada corretamente, a automação de testes é uma
das melhores formas de reduzir o tempo de teste no ciclo de vida do software, diminuindo o
custo e aumentando a produtividade do desenvolvimento de software como um todo, além de,
conseqüentemente, aumentar a qualidade do produto final. Estes resultados podem ser obtidos
principalmente na execução do teste de regressão, que se caracteriza pelo teste de aplicativos já
estáveis que passam por uma correção de erros, ou de aplicativos já existentes que são evoluídos
para uma nova versão e suas funcionalidades são alteradas [43].

Um processo de teste (como exemplo o fluxo de teste do RUP [46])consiste de um conjunto
de atividades, papéis e artefatos para avaliar a qualidade do produto testado. Os principais pro-
blemas deste processo são o alto custo, a seleção de bons casos de teste e a automação desses
casos de teste [13]. Existem várias técnicas comportamentais e estruturais que visam aumentar
a manutenibilidade, configurabilidade e reusabilidade dostestes, gerar testes precisos de forma
eficiente e efetiva, etc. Dentre essas técnicas, destaca-sea automação que visa tornar o pro-
cesso de teste, de uma forma geral, mais ágil, menos suscetível a erros e menos dependente da
interação humana. Em [64], mostra-se que a automação de várias atividades do processo de tes-
tes (desde o gerenciamento, passando pela geração até chegar a execução automática) provoca
uma diminuição média de 75% do esforço total, quando comparado ao esforço das mesmas
atividades realizadas manualmente. O presente trabalho visa atuar em uma área específica do
processo de teste, mas com o objetivo maior de melhorar o processo como um todo.

Esse trabalho trabalho está inserido no contexto de um projeto de pesquisa realizado pela
Motorola em parceria com o Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco
denominadoCInBTCRD[68] (CIn and Brazil Test Center Research and Development Project)
. O objetivo geral desse projeto é contribuir com todo o processo de testes da Motorola, au-
tomatizando a geração, seleção e avaliação de casos de testepara aplicações móveis. Já o
presente trabalho tem por objetivo propor uma abordagem queseja capaz de gerar código au-
tomaticamente para umframeworkde automação de testes desenvolvido no BTC (Brazil Test
Center), agilizando assim o processo de automação de novos casos deteste, além de contribuir
na manutenção e noporting3 de casos de teste já automatizados.

Apesar de haver um consenso entre os especialistas dos ganhos que podem ser alcançados
com o uso de uma boa estratégia de automação de testes, esta é uma área ainda pouco dominada

1Caso de teste é um conjunto de condições ou variáveis sob as quais um testador vai determinar se um requisito
ou caso de uso de uma aplicação é parcial ou completamente satisfeita [30].

2Geração e execução de casos de testes podem ser vistos, respectivamente, como o processo automatizado de
obtenção de casos de testes e a execução deles diretamente nosistema, sem que haja a necessidade de interação
humana.

3Porting é um termo utilizado para representar a adequação de um caso de teste já automatizado para outros
produtos.
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pela indústria de software [27]. Deste modo, as empresas acabam atuando na automação de
testes sem a definição de objetivos e expectativas claros e reais e sem a aplicação de técnicas
apropriadas. Por consequência, têm-se constatado um grande número de fracassos nos esforços
para a automação de testes [7, 50, 33]. É necessário planejarbastante e verificar a viabilidade
de automação4 para cada caso de teste. Alguns pontos são extremamente importantes para a
realização desse estudo. Casos de teste que são executados repetidamente (diariamente), casos
de teste complexos, casos de testes que visam estressar a aplicação, ou seja, executar passos
repetitivos por um longo período a fim de encontrar defeitos.Todos esses são exemplos de
bons candidatos para automação. Porém, mesmo se enquadrando como um bom candidato a
automação, alguns casos de teste exigem alta taxa de manutenção. Nesse caso, é necessário
analisar com cuidado a viabilidade de geração de scripts5 para execução automática de testes.

A Motorola tem investido no desenvolvimento de umframeworkpara automação de testes
denominado TAF (Test Automation Framework) [45, 66]. O TAF é umframeworkpara automa-
ção de testes orientado a objetos, projetado para suportar aautomação de testes de integração
e de sistema dos softwares embutidos em telefones celularesproduzidos e desenvolvidos pela
Motorola. O TAF pode ser visto como uma camada de abstração deoutro frameworkde auto-
mação de testes, também usado na Motorola, denominado PTF (Phone Test Framework) [26].
As funções providas pelo PTF, entretanto, são de baixo nívelde abstração; a utilização direta
do PTF para automatizar um caso de teste produzscriptsde teste ilegíveis e difíceis de se-
rem mantidos e portados para serem executados em outros modelos de telefone. Apesar disso,
o PTF representa uma base bastante apropriada para implementação de testes automáticos. A
principal motivação para o desenvolvimento do TAF é a reutilização de código a partir da porta-
bilidade de casos de teste. Nesseframeworkos scripts de teste que são executados em telefones
de modelos diferentes, mas que implementam as mesmas funcionalidades, são exatamente os
mesmos. Esses testes reutilizáveis são escritos emalto nívelde abstração, ou seja, sem con-
siderar detalhes específicos de implementação, hardware, posição de teclas, etc. Para que seja
possível manter os casos de teste automatizados imutáveis para diversos modelos de telefone
e promover a reutilização de código de testes automatizados, o TAF disponibiliza uma API de
funcionalidades de alto nível que por sua vez podem ter várias implementações de baixo nível
para se adequar ao comportamento de cada produto a ser testado.

Apesar de ser umframeworkbastante maduro, o TAF é desenvolvido sob demanda e é
constantemente modificado. Quando a automação de testes como TAF foi iniciada, o maior
desafio era criar uma arquitetura que permitisse o reuso e a extensibilidade (os princípios de
arquitetura do TAF serão apresentados no Capítulo 3). Uma vez que esses princípios foram
implementados, o TAF pôde então ser visto como uma camada de abstração do PTF. O código
das funcionalidades do TAF (denominadasUtility Functions, ou simplesmente UFs) é com-
posto de chamadas de métodos do PTF e de algumas chamadas de métodos do próprio TAF.

4A viabilidade de automação é verificada através de uma análise nas variáveis envolvidas no processo de
automação, como por exemplo, o número de ciclos que irão executar aquele caso de teste, se o caso de teste leva
muito tempo para ser executado, etc. Nessa análise, deve serconsiderado o tempo gasto para automatizar cada
caso de teste e se os ganhos introduzidos pela automação valerão a pena.

5Um script de teste é um conjunto de instruções que devem ser executados no sistema sob teste com a fina-
lidade de verificar se o sistema funciona como esperado. Geralmente os scripts de teste são pequenos programas
escritos em uma linguagem de programação.
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Basicamente, para cada tela, o PTF provê um conjunto de nomes, posição, estado, etc. de cada
item da tela. Depois de analisar o código de várias UFs, verificou-se alguns padrões de código
que são utilizados em praticamente todas as UFs. A partir daí, foi iniciada uma análise mais
profunda com o objetivo de verificar a viabilidade da criaçãode novas UFs automaticamente.
O resultado dessa análise gerou a idéia do trabalho aqui apresentado.

Atualmente o desenvolvimento de novas UFs para o TAF é feito sob demanda. É impor-
tante salientar que praticamente todo o tempo gasto para desenvolver novos casos de teste ou
portar casos de teste para novos produtos no TAF está relacionado à criação de novas funcio-
nalidades. Para criar novos casos de teste no TAF, os desenvolvedores iniciam a composição
de um caso de teste através da utilização de funcionalidadesjá existentes noframework. Caso
seja necessário criar uma nova funcionalidade, o desenvolvedor utiliza um método especial
chamadoprototypeque, durante a execução, pausa o fluxo do teste até que o desenvolvedor o
libere. Dessa forma o caso de teste pode ser completamente validado, pois no momento que um
métodoprototypeé executado, o TAF pausa sua execução e avisa ao desenvolvedor que aquele
passo deve ser executado manualmente a fim de que o caso de teste em desenvolvimento seja
completamente validado (através da execução manual dos passos que representam funcionali-
dades ainda não implementadas no TAF). Uma vez que o caso de teste está totalmente validado,
a próxima etapa do processo é justamente o desenvolvimento dessa nova funcionalidade nofra-
mework. Para portar casos de teste já existentes para novos produtos, o processo é um pouco
diferente. O desenvolvedor inicia oportingexecutando o caso de teste a fim de encontrar algum
ponto de alteração nas implementações atualmente existentes para as funcionalidades do TAF.
Caso nenhuma alteração seja necessária, o caso de teste é dito portado e já está pronto para ser
executado. No entanto, caso alguma funcionalidade não se adeque ao novo produto, o mesmo
processo para criação de uma nova funcionalidade é executado, ou seja, adiciona-se um método
prototypeno caso de teste para cada ponto de falha. Ao final, todas as funcionalidades que pre-
cisam ser ajustadas são implementadas. A vantagem doportingem relação à criação de novos
caso de teste diz respeito à diferença de tempo gasto na criação de uma nova funcionalidade
desde o início (no caso de novas funcionalidades do TAF) e do tempo gasto para estender as
funcionalidades já existentes a fim de resolver somente as diferenças (que tende a ser menor).

Aplicações que rodam em dispositivos móveis podem conter funcionalidades complexas,
incluindo comportamento concorrente e troca de mensagens.Especificar o comportamento de
sistemas com essa natureza pode ser uma tarefa complexa, especialmente se for necessário
validar esse comportamento. Analisar elementos concorrentes, rodando em paralelo, e validar
seus comportamentos pode ser uma atividade bastante laboriosa. Nesse caso, a utilização de
uma linguagem de especificação formal para especificar essescomportamentos e verificá-los
através de ferramentas é bastante interessante. No presente trabalho foi utilizada a linguagem de
especificação formal denominada CSP [34, 67] para especificar os modelos comportamentais
dos telefones celulares, bem como os casos de teste em desenvolvimento.

CSP (Communicating Sequential Processes) [34, 67] é uma álgebra de processos que pode
representar máquinas de estado e seus dados de uma maneira abstrata e sucinta. CSP é uma no-
tação útil para especificar e projetar comportamentos de sistemas concorrentes e distribuídos de
hardware e software; conta com modelos semânticos capazes de representar o comportamento
de ângulos variados, pelos quais ferramentas podem verificar propriedades das especificações,
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tais como: ausência dedeadlock6, ausência delivelock7, comportamento determinístico e refi-
namentos entre processos.

Considerando que CSP é o formalismo padrão adotado no projeto de pesquisa (apresentado
na Seção 1.1.1), surgiu a oportunidade de se investigar o usode CSP para geração automática de
código para UFs do TAF, considerando o reuso de outros trabalhos existentes noCInBTCRD.
Um desejo antigo dos gerentes das equipes de automação de testes da Motorola era justamente
o de desenvolver UFs para o TAF automaticamente. Esse trabalho apresenta uma abordagem
com essa finalidade.

A seguir, na Seção 1.1, serão apresentados os objetivos do presente trabalho, bem como
o contexto no qual o mesmo está relacionado. É importante salientar que atualmente existem
trabalhos para gerar scripts de teste para o TAF automaticamente [76], porém nenhum trabalho
até então havia se proposto a criar também implementações das funcionalidades não existentes
no TAF. O nosso grupo de pesquisa (CInBTCRD) está trabalhando para melhorar o processo de
testes como um todo. Atualmente existem dois trabalhos que são fundamentais para o trabalho
descrito nessa dissertação: o primeiro visa gerar automaticamente casos de teste escritos em
Linguagem Natural Controlada (LNC), que é um subconjunto deuma linguagem tradicional,
como Inglês ou Português, baseado nos documentos de requisitos; o segundo trabalho tem por
objetivo a geração de casos de teste para o TAF também de formaautomática assumindo reuso
de funcionalidades TAF já existentes, bem como usadas em scripts de teste. Considerando es-
ses dois trabalhos, um terceiro seria de fundamental importância para a melhoria do processos
de testes como um todo: a geração de código de novas funcionalidades a fim de minimizar o
tempo gasto na automação de testes usando o TAF. O presente trabalho propõe uma abordagem
para o desenvolvimento dessas funcionalidades automaticamente, assumindo que reuso de fun-
cionalidades TAF não foi possível durante o processo de geração de scripts de teste apresentado
em [76]. Essa geração de novas funcionalidades é baseada em modelos CSP que representam
o comportamento dos telefones que também são extraídos de forma automática.

1.1 Objetivos e contexto

Visto que o processo de automação de testes é uma tarefa não trivial e requer bastante tempo
para criação de um ambiente estável (confiável) para execução de testes automáticos, o presente
trabalho propõe a criação de uma ferramenta que, dado um casode teste semi-automatizado8,
gere automaticamente código para as funcionalidades aindanão implementadas no TAF9.

6Um sistema concorrente está emdeadlockse nenhum componente pode realizar nenhuma ação, geralmente
porque cada um deles está esperando pela comunicação dos outros componentes [34].

7Um livelock ocorre quando um componente comunica infinitamente internamente sem comunicação com
nenhum componente externo. Um sistema emlivelockparece similar a um sistema emdeadlock, embora talvez
pior, uma vez que o usuário pode ser capaz de observar a presença de uma atividade interna e então esperar
eternamente por uma evetual saída [34].

8O termo semi-automatizado é utilizado para denotar scriptsde teste prototipados. Especificamente para esse
trabalho um script de teste semi-automatizado é um script deteste TAF que contém pelo menos um elemento
prototypeem seu código.

9Apesar de utilizar o TAF como base de desenvolvimento, futuramente pretende-se estender essa proposta para
outrosframeworksde automação de testes. É admitido que os leitores dessa dissertação tenham conhecimento em
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O projetoCInBTCRDsurgiu da necessidade de se complementar os outros projetosdo BTC.
Durante o dia-a-dia, várias equipes de desenvolvimento do BTC identificavam oportunidades
de melhoria no processo de desenvolvimento e execução de testes. Porém, devido à correria
do trabalho e aos cronogramas apertados, essas equipes normalmente não têm tempo para ex-
plorar as possíveis soluções. OCInBTCRDaparece nesse contexto para explorar em detalhes
essas oportunidades, propondo e implementando soluções para o processo de testes do BTC. A
seguir, o projeto será contextualizado mais detalhadamente.

1.1.1 O projetoCInBTCRD

Procurou-se dar uma visão geral de todos os trabalhos atualmente sendo realizados dentro
desse projeto, e também foi destacado onde o presente trabalho está inserido. OCInBTCRD
atualmente tem seguintes objetivos específicos:

• Documentação de Requisitos – desenvolvimento de uma Linguagem Natural Controlada
(LNC) a ser utilizada na documentação de requisitos, com o intuito de sistematizar a
geração e seleção efetiva de casos de teste.

• Seleção de Casos de Teste – definir um procedimento para seleção de casos de teste,
tornando possível a identificação efetiva de testes com potencial para revelar erros im-
portantes na aplicação, e com cobertura adequada.

• Requisitos Documentados a partir dos Testes – muitas vezes, os casos de teste contêm in-
formações mais atualizadas do que a documentação de requisitos. A geração/atualização
de requisitos a partir dos casos de testes é um outro importante objetivo desta iniciativa.

• Avaliação da Suíte de Testes e Resultados – o escopo do projeto inclui ainda o desenvol-
vimento de técnicas e ferramentas que permitam analisar parâmetros como cobertura e
confiabilidade dos testes e estimar o tempo de execução dos casos de teste gerados.

A Figura 1.1 exibe o fluxo de informação do projetoCInBTCRD. Os quadros representam
os artefatos gerados pelas atividades que estão sendo desenvolvidas no projeto. As atividades
são representadas pelas setas numeradas.

As atividades doCInBTCRDpodem ser divididas em três grandes grupos, como a seguir:

• Geração de Casos de Teste:agrupa as atividades (representadas pelas setas) 1, 2, 5 e
9, e tem como objetivo gerar casos de teste a partir de documentos de requisitos e de
diagramas UML. As atividades e artefatos que compõem este grupo serão detalhados na
Seção 1.1.1.1. Essas atividades fazem parte do processo de engenharia direta realizada
pelo projeto.

• Atualização dos Requisitos:agrupa as atividades 3, 4 e 6, e tem como objetivo atualizar
os requisitos (documentos e diagramas) a partir de informações mais atuais contidas nos

Java [31] e UML (Unified Modeling Language) [51].
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Figura 1.1 Fluxo de informações do projetoCInBTCRD.

casos de teste. As atividades e os artefatos que compõem estegrupo podem ser encontra-
dos nos trabalhos [47, 76]. Esse grupo de atividades compõe oprocesso de engenharia
reversa realizada peloCInBTCRD.

• Estimativas de Execução e Cobertura de Código:agrupa as atividades 7 e 8. Recebe
como entrada casos de teste e tem como objetivo estimar a execução desses testes e
analisar a sua cobertura de código. Maiores detalhes dessasduas atividades serão podem
ser encontrados em [4, 3, 5, 72].

A seguir, serão brevemente descritas as atividades relacionadas ao primeiro grupo que estão
relacionadas ao presente trabalho. A numeração indicada pelas setas da Figura 1.1 continuará
sendo utilizada a seguir para facilitar o entendimento do leitor.

1.1.1.1 Geração de Casos de Teste

A atividade de Geração de Casos de Teste dentro doCInBTCRDutiliza a abordagem conhecida
como Teste Baseado em Modelos (Model-Based Testing – MBT) [24]. MBT é uma técnica para
geração de teste de software que consiste em especificar um modelo formal ou semi-formal dos
requisitos da aplicação a ser testada de modo a caracterizarcom exatidão o seu comportamento
e, a partir desse modelo especificado, gerar os testes [21].

No CInBTCRD, a estratégia para geração de testes é baseada na abordagem MBT. Os mo-
delos formais utilizados no processo de geração são produzidos a partir da documentação do
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sistema em teste. Na Figura 1.1, as atividades 1, 5 e 9 geram uma representação intermediária
(modelo formal) a partir dos requisitos escritos em linguagem natural controlada, de diagramas
do sistema e do próprio sistema sob teste. A partir daí, a atividade 2 gera os casos de testes
com base nessa representação intermediária. A seguir, essas três atividades que compõem a
estratégia do projeto serão brevemente apresentadas.

Geração de Modelos de Uso a partir de Documentos de requisitos (Atividade 1) –
Esta atividade é considerada a primeira no processo de geração de testes. Aqui, as funcio-
nalidades do sistema são especificadas em casos de uso escritos em uma linguagem natural
controlada (LNC). Essa LNC é um subconjunto do Inglês (linguagem natural) que pode ser
processado diretamente por uma máquina, além de ser expressiva o suficiente para ser enten-
dida por não especialistas. Para padronizar a documentaçãode casos de uso, umtemplateno
formato Microsoft Word foi definido. A mesma LNC usada na escrita dos casos de uso também
será usada na edição dos casos de teste.

Com as funcionalidades do sistema (casos de uso) documentadas na LNC, é possível re-
alizar o processamento automático da documentação com a finalidade de gerar o modelo de
uso do sistema. Este modelo de uso é uma representação formaldas possíveis ações do usuá-
rio sobre o sistema. O modelo é escrito na notação formal CSP [34, 67] (Capítulo 2), sendo
representado pelaRepresentação Intermediáriana Figura 1.1. Mais informações sobre essa
atividade podem ser encontradas em [15, 14].

Geração de Casos de Teste (Atividade 2)– Essa tarefa representa o propósito geral do
projeto de pesquisa: a geração automática de teste. Essa atividade recebe como entrada o
modelo de uso em CSP do sistema em teste e gera automaticamente os casos de teste, também
especificados em CSP. A geração é guiada por propósitos de teste, que direcionam a geração
de acordo com critérios de cobertura de requisitos [59]. Os benefícios diretos dessa geração
automática é o aumento da eficiência e da produtividade, bem como da qualidade dos testes
gerados.

Porém, os casos de testes gerados ainda estão sendo representados naRepresentação Inter-
mediária(descritos na notação formal CSP). Com o objetivo de tornar anotação formal CSP
transparente (invisível) para os engenheiros de teste, os casos de teste em CSP são mapeados
automaticamente para a LNC [79]. Isso aumenta a eficiência daexecução manual dos testes
gerados, visto que os engenheiros não perdem tempo interpretando a especificação formal.

Além de gerar casos de testes em LNC, também são geradosscriptsde teste para o TAF
[76]. A tradução de casos de teste abstratos (em CSP) em scripts de teste para o TAF usa uma
tabela de mapeamentos entre os eventos correspondentes a casa passo do teste com o código
TAF para representar aquele evento. A idéia é obter os casos de teste em CSP e extrair todos os
eventos correspondentes ao caso de teste TAF. Um parser foi desenvolvido para capturar esses
eventos e enviá-los para o mecanismo de busca. Após extrair todos os comandos necessários
para compor o caso de teste TAF, os mesmos são organizados em arquivos separados. O re-
sultado é a representação do caso de teste automatizado em TAF. Essa representação do caso
de teste TAF tem uma representação correspondente em CSP queé uma das entrada para o
trabalho descrito nessa dissertação.



1.1 OBJETIVOS E CONTEXTO 9

Extração de Comportamento dos Telefones Celulares (Atividade 9) – Essa atividade
tem por objetivo extrair um modelo formal através do própriosistema. O principal objetivo
dessa abordagem é a geração de um modelo formal através da própria implementação sob
teste, sendo assim possível fazer verificação de modelos querepresentam os requisitos e a im-
plementação em substituição à execução de casos de testes [10]. Um mecanismo para escanear
todos os caminhos do sistema de um telefone celular Motorolae extrair todo o comportamento
do sistema foi desenvolvido nessa atividade. A saída dessa atividade é outra entrada para o
trabalho proposto nessa dissertação.

1.1.2 Visão Geral da Abordagem

Depois da apresentação geral dos trabalhos relacionados noCInBTCRD, será apresentada uma
discussão mais detalhada sobre a metodologia proposta nessa dissertação.

A execução de testes automáticos ajuda a reduzir esforço, verificar padrões e melhorar a
qualidade do produto sob teste. Por outro lado, a automação de testes é cara e precisa ser
cuidadosamente estimada para que não traga prejuízo às organizações. Considerando ofra-
meworkde automação de testes utilizado na Motorola, o TAF, praticamente todo o tempo gasto
para desenvolver novos casos de testes está relacionado à criação de novas funcionalidades para
o framework. Só após o finalizado o desenvolvimento dessas funcionalidades é que a camada
de casos de teste tem acesso às mesmas.

Até então não existia nenhum trabalho dentro do grupo de pesquisa do BTC com o objetivo
de desenvolverUtility Functionspara o TAF automaticamente. O grupo de pesquisas vem tra-
balhando para melhorar o processo de teste de software como um todo. Uma oportunidade de
contribuição nesse aspecto seria justamente a geração automática do código correspondente às
novas funcionalidades a serem introduzidas no TAF. Dois trabalhos existentes no grupo de pes-
quisa nos serviram de motivação. O primeiro objetiva a geração de casos de teste escritos em
linguagem natural controlada (LNC), baseado em documentosde requisitos também escritos
em LNC [14, 59, 16, 47]. Essa geração é baseada no processamento de uma representação in-
termediária (modelo CSP) dos requisitos. A saída desse processamento é um conjunto de testes
representados em LNC (e cada caso de teste tem uma representação intermediária em CSP). O
segundo trabalho tem por objetivo a geração de casos de testes automatizados para o TAF para
cada um dos casos de teste gerados pelo primeiro trabalho [76]. Nesse trabalho o autor usa a
representação intermediária de cada caso de teste a fim de atualizar os requisitos e obter scripts
de teste automatizados em TAF. A exemplo do primeiro trabalho, uma representação CSP de
cada caso de teste gerado para o TAF também é mantida. É importante mencionar que último
trabalho visa gerar somente o código para a camada de casos deteste do TAF. Isto é, para cada
funcionalidade não encontrada na base de dados do TAF, o autor representa essa funcionali-
dade com um evento especial denominadoprototype, como pode ser visto noStep 2.P Loginda
Figura 1.2. Porém não faz sentido escrever os requisitos em LNC, derivar casos de teste, codi-
ficar esses casos de teste em scripts TAF e não poder executá-los caso alguma funcionalidade
necessária não estivesse presente no TAF. O trabalho aqui proposto tem por objetivo preencher
essa lacuna entre a geração automática de casos de teste parao TAF e sua execução.

Nessa dissertação é apresentada uma abordagem para desenvolver automaticamente essas
UFs baseado no refinamento entre modelos CSP que representamo comportamento dos tele-
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// Step 1.P: Start IM application
navigationTk.launchApp(PhoneApplication.IM);

// Step 1.ER: IM application is started
phoneTk.checkScreen(PhoneScreen.IM);

// Step 2.P: Login
prototype("imTk.loginIM()");

// Step 2.ER: Contact List is shown
phoneTk.checkScreen(IMScreen.CONTACT_LIST);

// Step 3.P: Select a contact
imTk.scrollToContact(IMContact.JOHN);

// Step 3.ER: Conversation is opened
phoneTk.checkScreen(IMScreen.CONVERSATION);

// Step 4.P: Exit IM application
imTk.exitIM();

// Step 4.ER: Phone goes to idle
phoneTk.checkScreen(PhoneScreen.IDLE);

Figura 1.2 Exemplo de script de teste TAF prototipado.

fones celulares e os modelos correspondentes aos scripts deteste prototipados. Para obtenção
do modelo comportamental, foi desenvolvida a ferramenta BxT. O presente trabalho considera
que a implementação atual do dispositivo móvel está correta, sendo assim, é admitido que a
BxT sempre gera um modelo formal correto do software embarcado. A idéia proposta nessa
dissertação não é de simplesmente gerar uma implementação de UF para executar um script de
teste considerando que o software não tem erros, mas também persistir a implementação da UF
gerada no TAF. Ou seja, uma vez que uma implementação de UF é gerada, a mesma é execu-
tada diversas vezes a cada ciclo de teste para todos os produtos da mesma família e essa nova
implementação acusará falhas caso o comportamento dos produtos da mesma família mude.

O eventoprototypepresente nos scripts de teste gerados automaticamente é fundamental
para a obtenção dos resultados apresentados no Capítulo 5. Esse evento representa as UFs do
TAF que precisam ser implementadas para que o caso de teste (até então) parcialmente imple-
mentado possa ser executado. Para tanto, é necessário encontrar a implementação correta para
cadaprototypeencontrado nos scripts de teste e adicionar essa implementação na base de UFs
do TAF. Assim, foi desenvolvido um algoritmo que utiliza o resultado do refinamento entre os
modelos CSP (modelo comportamental e do script de teste), a fim de encontrar o código corres-
pondente a cadaprototype. O objetivo é gerar uma implementação que satisfaça cadaprototype
e atualize o script de teste automaticamente, substituindotodos os eventosprototypepelas suas
respectivas UFs, e assim fazendo com que ele possa ser executado sem que seja necessária a
intervenção humana para a implementação dessas funcionalidades ainda não presentes no TAF.

Porém, o algoritmo proposto não é capaz de resolver todos os casos. A seguir serão descri-
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tos alguns cenários que não são cobertos pela abordagem proposta nessa dissertação:

• Não faz sentido para o algoritmo existirem dois eventosprototypeem sequência, pois
não é possível saber onde um começa e o outro termina.

• Também não é possível identificar a possível implementaçãode umprototypecaso este
seja o último evento de um script de teste, pois não necessariamente a BxT produzirá
um modelo comportamental que termine no mesmo evento que o caso de teste termina
(modelos tendem a ser recursivos). Nesse caso, o algoritmo muito provavelmente não
produzirá uma saída válida.

• O algoritmo proposto também não considera a possibilidadede obter múltiplas imple-
mentações para um determinadoprototype. Esse caso pode ocorrer quando o modelo
disponibiliza diversos caminhos diferentes para resolverum mesmoprototype(que re-
presenta o objetivo da UF). Nesse caso, o algoritmo desenvolvido considera somente
o primeiro contra-exemplo retornado pela relação de refinamento executada pela ferra-
menta utilizada para tal, ou seja, o algoritmo acha a menor implementação para a UF
representada peloprototypeem questão.

A seguir serão apresentadas as contribuições do presente trabalho e, em seguida, na Se-
ção 1.2, será mostrado como está organizada essa dissertação.

• Criação um algoritmo capaz de gerar a implementação de uma funcionalidade não exis-
tente em umframeworkde automação de testes. Esse algoritmo utiliza a teoria de re-
finamento de modelos CSP e fornece uma sequência de passos que, quando executada,
representa a sequência necessária para exercitar o caso de teste já automatizado.

• Geração de implementações diferentes para a mesma funcionalidade (porting de scripts
de testes para produtos de famílias diferentes), utilizando a mesma teoria de refinamento
descrita no item anterior.

• Elaboração uma estratégia que possibilita a execução automática de um caso de teste
obtido diretamente através do processamento dos documentos de requisitos.

• Aplicação de um estudo de caso para demonstrar o funcionamento do algoritmo que
correspondeu com as nossas expectativas de, inicialmente,propor uma abordagem que
fosse capaz de substituir o esforço humano no desenvolvimento de novas funcionalidades
relativamente simples para o TAF.

1.2 Organização da dissertação

Além deste capítulo introdutório, estre trabalho é formadopelos seguintes capítulos:
O Capítulo 2 apresenta o formalismo CSP, incluindo os diversos operadores utilizados para

definir processos, uma visão sobre a semântica denotacionale operacional e suas relações atra-
vés de exemplos. Ao final do capítulo, é mostrada uma visão geral sobre os três modelos
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semânticos de CSP que são usados para estabelecer as relações de refinamento entre processos.
As relações de refinamento são de fundamental importância para a obtenção de resultados do
presente trabalho.

O Capítulo 3 fornece uma introdução sobre teste de software apresentando as definições
básicas e a relação de Testes com Garantia da Qualidade de Software. Caracteriza as diversas
fases de teste, as técnicas, as abordagens e as estratégias mais comuns. No fim do capítulo,
uma visão geral sobre os cuidados que devem ser tomados e os benefícios introduzidos ao se
automatizar casos de teste, bem como uma visão geral do TAF (Test Automation Framework),
que é utilizado na Motorola para automação de testes de integração e de sistema.

O Capítulo 4 mostra a principal contribuição do presente trabalho. É apresentado a forma
como é obtida a representação do modelo de cada caso de teste aser desenvolvido e em seguida
é apresentada uma ferramenta denominada BxT (Behavior Extractor Tool), que tem por obje-
tivo extrair um modelo formal, em CSP, a partir das implementações dos telefones celulares
da Motorola. É mostrado que esses dois modelos obtidos servem de entrada para o algoritmo
proposto que tem como base a verificação de refinamento de CSP.Finalmente é apresentado
um exemplo de utilização do algoritmo a fim de gerar a implementação correspondente à UF
do TAF para o script de teste prototipado em questão.

O Capítulo 5 mostra um estudo de caso realizado para que o método proposto nessa disser-
tação fosse validado.

Finalmente, no Capítulo 6 são apresentados as considerações finais, os trabalhos relaciona-
dos e os trabalhos futuros.



CAPÍTULO 2

CSP

CSP [34, 67] (Communicating Sequential Processes) é uma notação formal utilizada para des-
crever sistemas concorrentes e distribuídos onde os componentes interagem entre si através de
um mecanismo de comunicação. CSP pertence a uma classe de formalismo chamadaálge-
bras de processocuja formulação reside sobre um rico conjunto de leis algébricas e cálculos
para verificação de propriedades de especificações. Uma forma de entender CSP é imaginar
um sistema como uma composição de unidades comportamentaisindependentes (subsistemas,
componentes ou simplesmente rotinas de processamento) quecomunicam-se entre si e com o
ambiente que os cerca através de canais [34]. Cada uma destasunidades independentes pode ser
formada por unidades menores, combinadas por algum padrão de interação específico usando
os operadores de processo de CSP. A versão de CSP utilizada é ade Roscoe [67], que introduz
algumas modificações sobre a versão original de Hoare [34]. CSP tem uma versão para uso
em ferramentas denominada de CSPM (Machine Readable CSP) [69], a qual será usada nos
capítulos posteriores desse trabalho. Neste capítulo apresentamos a versão original de CSP e
no final apresentamos uma tabela mostrando como CSPM representa o CSP que usamos aqui.

Processossão abstrações para unidades comportamentais e são construídos através de even-
tos, operadores e outros processos. Isto é, processos podemser combinados para formar proces-
sos maiores, até que o comportamento de todo o sistema estejaespecificado. A composicionali-
dade de processos (facilidade para compor processos complexos a partir de processos menores,
sem alterar a estrutura interna das partes componentes) permite que CSP seja satisfatoriamente
usada para modelar sistemas bastante complexos.

Eventossão abstrações de ações do mundo real. Um evento é o objeto mais elementar de
CSP. Por exemplo, o eventobutton.1 pode ser utilizado para representar a ação pressionar o
botão número 1. Apesar do fato modelado levar algum tempo para iniciar e ser concluído no
mundo real, um evento representado em CSP ocorre instantaneamente. Em CSP é dito que um
evento simplesmente ocorreu, ou seja, não existe a noção de tempo associada. No exemplo
do botão, quando o eventobutton.1 é comunicado, interpreta-se que o botão simplesmente foi
pressionado. Restrições de tempo sobre a ocorrência dos eventos não são levados em conta
(untimed events). Considera-se apenas a ordem em que os eventos ocorrem. Existem extensões
de CSP em que o tempo é considerado (Timed CSP) [70], porém estas não são consideradas no
presente trabalho.

Um evento pode pertencer a uma classe de valores denominadacanal. Um canal representa
uma coleção de eventos com características em comum. Como exemplo, tem-se a seguinte
declaração:

channel button : Int

13



14 CAPÍTULO 2 CSP

Através desta, conseguimos introduzir o canalbuttonque permite transmitir qualquer valor
do tipo inteiro (Int ); o eventobutton.1 é um dos possíveis eventos comunicados a partir dessa
declaração. Um canal pode ser observado como o conjunto resultante da enumeração de todos
os seus eventos. Ou seja, o canalbuttonpode ser visto como o conjunto de eventos

EV= {button.1, button.2, ..., button.n}

onden é o valor máximo para o tipoInt predefinido. Considere o canalc, o operador de ex-
pansão aplicado ao canalc, denotado por| c |1, retorna um conjunto com a enumeração de todos
os eventos formados com base na declaração desse canal. Por exemplo, a expansão do canal
{| button|} retorna o conjuntoEV. É permitido definir os valores comunicados pelo canal em
termos de tipos e estruturas definidos pelo usuário. Como exemplo, a seguinte especificação:

MAX OPTIONS= 4
OPTIONS= {1..MAX OPTIONS}
channel option : OPTIONS

O operador de compreensão de conjunto permite definir conjuntos de forma implícita. Na
especificação acima, o conjuntoOPTIONSé definido contendo valores inteiros contíguos e
crescentes que iniciam pelo valor 1 e vão até o valor definido pela constanteMAX OPTIONS.
Como o valor dessa constante é 4, o conjunto formado pela expansão do canaloptioné igual a
{option.1, option.2, option.3, option.4}.

Esses eventos especificam o pressionamento de um seletor comquatro opções, em que
option.i, 1≤ i ≤ 4, corresponde à seleção da opçãoi.

A declaração de um canal sem tipo, como

channel turnoff

define um único eventoturnoff, que pode ser utilizado para representar a ação de desligar um
aparelho.

Todos esses eventos fazem parte de umalfabeto2, denotado pela letraα, que contém todas
as possíveis comunicações para os processos dentro do universo considerado. Por exemplo, se
um processo de nomeP comunica os eventosbutton.1, button.2 e button.3, seu alfabeto será
por convençãoαP (α acrescido do nome do processo subscrito). O valor do alfabeto αP é igual
a{button.1, button.2, button.3}.

A ocorrência de um evento em um processo caracteriza umacomunicaçãodeste processo
com pelo menos um participante. Geralmente o participante éum outro processo, caso contrá-
rio será o próprio ambiente em que o processo está inserido. Acomunicação entre processos é
atômica e se dá através de passagem de mensagens simultâneas. Como o modelo de comuni-
cação é síncrono, todos os processos participantes devem estar simultaneamente prontos para
executar a comunicação. Por exemplo, se o eventoturnoff é oferecido por um processoP,
e P não estiver sincronizando com outro(s) processo(s), o processoP estará obrigatoriamente

1Vale salientar que só faz sentido usar| c | dentro de um conjunto, ou seja,{| c |}.
2Hoare [34] representa o alfabeto de cada processo com a letraα, enquanto Roscoe [67] utiliza a letraΣ para

representar o alfabeto da especificação inteira.
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Sintaxe do Processo Descrição
Stop (quebra oudeadlock)
Skip (término com sucesso)

a→ P (prefixo)
P(s) (recursão)

P(s) 2 P(s) (escolha externa)
P(s) u P(s) (escolha interna)

if (g) then P(s) else P(s) (escolha condicional)
P(s) \ C (internalização)

P(s) ; P(s) (composição seqüencial)
P(s)4 P(s) (interrupção)

P(s) |[C]|P(s) (paralelismo)

Tabela 2.1 Processos primitivos e operadores algébricos de CSP.

sincronizado ao menos com seu ambiente. Nesse caso, o eventoturnoff só será comunicado
quando o ambiente sincronizar neste evento, enquanto isso não ocorre,P irá esperar indefini-
damente até que o ambiente realize a sincronização e possa comunicar o evento.

A composição de eventos para formar um processo e o relacionamento entre diferentes
processos é descrita através dos operadores algébricos de CSP. A sintaxe de CSP define a
forma como eventos e processos podem ser combinados atravésde operadores para formar
novos processos. A seguir, será apresentada a sintaxe considerada neste trabalho [67] seguida
de uma breve descrição para cada um dos elementos sintáticosa serem utilizados.

2.1 Definição de Processos

Cada processo é definido através de umaequaçãocomposta por eventos, operadores algébri-
cos e outros processos. As equações de processos são definidas de forma semelhante a funções.
Ou seja, o lado esquerdo introduz o nome e um ou mais parâmetros, e o lado direito o corpo
do processo. Como exemplo, considere que o lado esquerdo da equação de um processo pa-
rametrizadoP é representado comoP(s), entãos é o parâmetro deP. Os parâmetros de um
processo, juntamente com os parâmetros de entrada de eventos, representam o estado interno
do processo.

A Tabela 2.1 contém uma listagem dos operadores algébricos eos processos primitivos de
CSP que são utilizados para compor equações de processos mais elaborados. Nesta Tabela,
considereg uma expressão condicional (que retorna um booleano),a um evento (a∈ Σ) eC um
conjunto de eventos. A seguir serão brevemente descritos cada um dos elementos da Tabela 2.1.

2.1.1 Processos Primitivos

Existem dois processos primitivos em CSP:StopeSkip. O processoStoprepresenta um estado
problemático de um sistema (indica que o sistema quebrou). Ele também pode ser usado para
representar umdeadlock. Em contra-partida, o processoSkip representa o término de uma
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execução com sucesso e sua utilidade aparecerá mais claramente na descrição do operador de
composição seqüencial (; ) na Seção 2.1.7.

2.1.2 Prefixo

Para construir um processo através de seus eventos é utilizado o operador→ (chamado operador
de prefixo). O operador de prefixo é utilizado com um evento do lado esquerdo e um processo
do lado direito (ver Tabela 2.1). Como exemplo, temos o comportamento do processoVM 1,
que é definido por um prefixo

VM 1= coffee→ VM 2

esse processo oferece o eventocoffeeao ambiente e aguarda indefinidamente até que o am-
biente esteja pronto para sincronizar neste evento. Quandoisso acontece, o processo passa
a comportar-se como o processoVM 2. Também é possível criar um processo com vários
prefixos em seqüência, como no exemplo do processoVM 2:

VM 2= coin→ coffee→ VM 3

O processoVM 2 aguarda que o ambiente esteja pronto para sincronizar no eventocoin,
após a sincronização e comunicação desse evento se comportacomo o processocoffee→VM 3,
este último aguarda a sincronização no eventocoffeepara em seguida se comportar como o pro-
cessoVM 3. O aninhamento de prefixos (um prefixo definido por outro) pode ser empregado
ilimitadamente.

2.1.3 Recursão

Quando se quer representar comportamentos cíclicos, utiliza-se o operador de prefixo combi-
nado com um mecanismo adicional para representar comportamentos repetitivos. Tal meca-
nismo chama-se recursão. A recursão pode ser útil para definir um processo que é definido
em termos de si próprio, como o processoP= a→ P. Este processo oferece o eventoa e es-
pera que o ambiente sincronize, após a sincronização se comporta de acordo com a recursãoP
(como si próprio indefinidamente). É também útil para definirprocessos que possuem recursão
mútua entre si, como o exemplo a seguir.

VM 3= coin→ VM 4
VM 4= coffee→ VM 3

O processoVM 3 oferece o eventocoin, aguarda a sincronização e se comporta comVM 4,
este último por sua vez, oferececoffeee aguarda a sincronização, após a sincronização de
comporta novamente comoVM 3. Um outro processo equivalente a esses dois éVM 5,

VM 5= coin→ coffee→ VM 5

que vai oferecer e sincronizar emcoin, depois emcoffee, e volta a se comportar recursivamente
como ele próprio.
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2.1.4 Escolha Externa e Interna

É comum que um processo ofereça mais de um evento distinto ao mesmo tempo, e o próximo
evento a ser sincronizado possa ser escolhido. Esse tipo de alternativa é especificado via ope-
radores de escolha. O operador de escolha externa (denotadopelo símbolo2) possibilita que
o ambiente no qual o processo está inserido realize essa escolha. Considere como exemplo o
processoVM 1 a seguir:

VM 1= coin→ VM 22 coffee→ VM 3

Esse processo oferece simultaneamente dois eventos:coin do lado esquerdo da escolha
e coffeedo lado direito. Fica a cargo do ambiente selecionar com qualdos eventos deseja
sincronizar. Caso selecione sincronizar emcoin, o processoVM 1 comunicacoine se comporta
como o processoVM 2, caso contrário, se sincronizar emcoffee, o processoVM 1 comunica
coffeee se comporta como o processoVM 3. Escolha externa é também conhecida como
escolha determinística, pois todos os eventos a serem sincronizados são visíveis ao ambiente,
que seleciona o evento oferecido.

Existe uma forma indexada para o operador de escolha externa.

2ev: C•ev→ P

A especificação acima corresponde a escolha externa indexada para os eventosev∈ C;
possui o seguinte comportamento:

ev1→ P2 ev2→ P2 ...2 evx→ P

Onde os eventosev1, ev2 e evx são todos eventos que pertencem ao conjuntoC. Dessa
versão indexada é possível definir o processoR(C).

R(C) =2ev: C•ev→ R(C)

O comportamento deR(C) é sincronizar com qualquer evento que pertence ao conjuntoC,
e em seguida volta a comporta-se comoR(C) novamente, isto é, sincroniza em qualquer evento
deC indefinidamente.

Já o operador de escolha interna (denotado pelo símbolou) é utilizado quando se quer
deixar a cargo do próprio processo escolher quais eventos serão disponibilizados para sincroni-
zação com o ambiente. Com esse operador, o próximo evento oferecido é uma decisão interna
do processo, da qual o ambiente não tem controle. O comportamento do processoVM 1′

VM 1′ = coin→ VM 2u coffee→ VM 3

é oferecer, ou recusar, para sincronização, tanto o eventocoin quanto o eventocoffee. Como
isso ocorre de forma imprevisível, esse operador também é conhecido como operador de esco-
lha não-determinística.

Pode-se obter comportamento não-determinístico mesmo utilizando o operador de escolha
externa. Isso pode ocorrer quando são oferecidos eventos iguais dentro da mesma escolha
externa. O processo

VM = coin→ VM 12 coin→ VM 2
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especifica um escolha externa entre dois eventos idênticost. Dependendo da escolha de qual
coin seja oferecido e sincronizado, o processoVM de comporta comoVM 1 ouVM 2. Essa
escolha será realizada internamente porVM, pois o ambiente não tem condições de escolher
qual dos eventoscoin será escolhido, pois são idênticos. Como conseqüência,VM é não-
determinístico. O processo

VM′ = coin→ VM 1u coin→ VM 2

que emprega escolha interna, é equivalente aVM que emprega escolhas externas.
Comportamentos não-determinísticos em geral são situações indesejáveis em sistemas com-

plexos e concorrentes, porque representam imprevisibilidade ou falhas de modelagem. Entre-
tanto, o operadoru (escolha interna) pode ser usado para abstrair detalhes internos do compor-
tamento de processos, como condições de controle não modeladas.

2.1.5 Escolha Condicional

Além das escolhas (interna e externa) apresentadas na subseção anterior, CSP possui esco-
lhas condicionais baseadas na avaliação de expressões lógicas. As expressões podem incluir a
avaliação de valores de parâmetros de processo, como tambémde variáveis cujos valores são
definidos a partir de sincronização. Se o resultado da avaliação é verdadeiro a escolha segue por
um comportamento, caso contrário, quando falsa, a escolha segue o outro fluxo especificado.
O construtor condicional básico pode ser visto no exemploif (g) then P(s) else P(s). Esse
processo comporta-se comoP se a expressão lógicag for verdadeira, ou comoQ, seg for falsa.
Como exemplo, a seguir tem-se o processoCOND:

COND(ev,C) =
if (ev∈ C) then

ev→ Skip
else

ev→ Stop

O processoCONDpossui dois parâmetros,evum evento eC um conjunto de eventos. Caso
o valor passado paraev pertença ao conjuntoC, a expressão lógica (ev∈ C) será verdadeira,
e o processo terminará com sucesso (Skip), no caso contrário, quando a mesma expressão for
falsa, o processo se comportará comodeadlock(Stop).

Em CSP, a construção condicional pode ser abreviada para a forma g & P, que equi-
vale a expressãoif (g) then P else Stop. O exemplo anterior pode ser abreviado como
(ev∈ C) & Skip.

2.1.6 Internalização de Eventos

Quando se deseja esconder eventos da especificação tornando-os ações internas, emprega-se o
operador de internalização (hiding) de CSP. Isso pode ser bastante útil quando se quer impe-
dir que outros processos e o ambiente influenciem no comportamento dos processos. Depois
de escondidos os eventos se tornam invisíveis e incontroláveis pelo ambiente, pois nenhuma
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sincronização pode ser realizada. Apesar de continuarem existindo e ocorrendo no processo,
o ambiente externo não pode vê-los. Esse operador recebe como parâmetros um processoP e
o conjunto de eventosC que se quer esconder, como pode ser visto na Tabela 2.1. Depois de
ocultados os eventos emC, o processo comporta-se exatamente como o processoP, exceto que
os eventos que pertencem aC não podem ser visualizados externamente.

Como exemplo, considere o processoVM 5 apresentado na Seção 2.1.3. Escondendo de
VM 5 o conjunto de eventos{coffee} tem-se o processoVM 5 \ {coffee}. O comportamento
deste último é oferecer o eventocoinpara sincronização com o ambiente, após a sincronização,
e por isso não precisa do aval do ambiente para ocorrer.

Através do operador de internalização é possível construirum processo cujo comporta-
mento é equivalente ao processoDIV. O processoDIV representa um estado delivelock, e
pode ser simulado através de um processo que executa ações internas indefinidamente, e as
ações não podem ser percebidas por outros processos ou pelo ambiente.

Para criar um processo que se comporta comoDIV, basta criar um processo recursivo que
tenha todo o seu alfabeto escondido. Como exemplo, temos o processoVMSeVM:

VMS= coin→ VMS
VM = VMS\ {coin}

O processoVM se comporta comoVMSquando os eventos de seu alfabetoαVMS= {coin}
são escondidos; funciona como a recursão infinitaP = P, que é interpretada pelo ambiente
externo como umlivelock, ou divergência.

2.1.7 Composição Sequencial

O operador de composição seqüencial (denotado pelo símbolo; ) permite que dois processos
sejam executados de acordo com a ordem na qual são compostos pelo operador. É um operador
binário que recebe dois processos, como pode ser visto no exemplo P(s) ; Q(t). O comporta-
mento da composição consiste na “execução” do primeiro processo (que fica antes do símbolo
; ) e que, quando termina com sucesso, se comporta como o segundo processo. Caso o primeiro
não termine com sucesso (não tenha terminação ou termine como o processoStop), o segundo
processo nunca será executado. É importante ressaltar nesse exemplo que que o estado deP
não é conhecido porQ. Isto é, qualquer mudança que ocorra as internamente emP não é
conhecido porQ. Isso também se aplica às leituras de canais realizadas dentro deP.

Por exemplo, o processo

a→ Skip; Q

que se comporta inicialmente como o processoa→Skip, e após o término com sucesso (quando
este se comporta comoSkip) se comporta como o processoQ.

2.1.8 Interrupção

Similar ao operador de composição seqüencial, o operador deinterrupção é útil para impor uma
ordem de prioridade entre dois processos. O processo

P4Q
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comporta-se comoP até que o processoQ o interrompa, a partir de onde o processo se comporta
como Q. A interrupção ocorre quando o ambiente sincroniza com qualquer evento queQ
ofereça. SeP e Q oferecem os mesmos eventos ao ambiente, então ocorre uma escolha não-
determinística entre eles.

Como exemplo do operador, temos o processo

R({a,b}) 4 c→ Skip

que se comporta comoR({a,b}) até quec→ Skipo interrompa.R({a,b}) oferece a escolha
externa entre os eventosa e b enquanto o eventoc não é comunicado. Quando o ambiente
sincroniza emc, o comportamento deR({a,b}) é interrompido, e o processo se comporta como
Skip(termina com sucesso).

2.1.9 Paralelismo

Até esse ponto, os processos se comportavam apenas seqüencialmente: um processo é a con-
tinuação de outro (recursão na Seção 2.1.3), ou, o processo só inicia quando o outro anterior
terminou com sucesso (composição seqüencial na Seção 2.1.7). Através do paralelismo é pos-
sível executar mais de um processo simultaneamente, podendo haver (ou não) comunicação
entre eles.

De uma forma geral, em todos os paralelismos apresentados que envolvem sincronização
de eventos (síncrono, alfabetizado e generalizado), a sincronização ocorre de forma semelhante
quando estão envolvidos dois processos (chamada de sincronismo simples ourendezvous), ou
quando estão envolvidos três ou mais processos (chamada de sincronismo complexo oumulti-
way rendezvous). Durante orendezvous, ambos os processos emissores e receptores permane-
cem bloqueados no ponto de sincronização, até que todos os envolvidos alcancem este ponto em
seus fluxos particulares. Só então a comunicação ocorre e os processos envolvidos continuam
seus fluxos, de forma independente, até que alcancem o próximo ponto de sincronização.

A forma mais simples de paralelismo com sincronização de eventos entre os processos
envolvidos chama-se paralelismo síncrono. SejamαP e αQ os alfabetos deP e Q, eP está em
paralelo comQ

P ‖Q

então, cada um dos eventos oferecidos porPaguarda a sincronização com um evento oferecidos
por Q, e vice-versa. O processoP ‖ Q só comunica eventos casoP e Q possam oferecer e
sincronizar os mesmo eventos. Como consequência, os processos comunicam evento a evento
em parceria, caso contrário não comunicam. Na situação em que a intersecção dos alfabetos é
vazia (αP∩αQ = /0), esse paralelismo se comporta comoStop.

De forma diferente, sejamX um conjunto tal queX⊆ αP, eY um conjunto tal queY⊆ αQ,
o paralelismo alfabetizado dos processosP eQ anteriores, é denotado pelo processo

PX ‖Y Q

que executa os processosP e Q sincronamente em todos os eventos do conjuntoX∩Y. Se um
dos eventos dessa intersecção for aceito por apenas um dos processos, ele não poderá ocorrer
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em nenhum dos dois, pois a sincronização é obrigatória. Só oseventos fora da intersecção dos
alfabetos podem ser comunicados independentemente.

Uma outra variação do operador de paralelismo, chamadainterleaving, permite compor
processos em paralelo, sem que hajam interações entre eles.Cada evento oferecido aointerle-
avingde dois processos ocorre apenas em um deles. Caso ambos estejam dispostos a aceitar
um mesmo evento, a escolha entre os processos é não-determinística. Esse tipo de combinação
é especificado da seguinte forma:

P |||Q

O comportamento dointerleavingde dois processos é idêntico ao paralelismo alfabetizado
de dois processos, quando a intersecção dos alfabetos é um conjunto vazio.

Os três operadores de paralelismo apresentados acima podemser representados por um
único operador, chamado paralelismo generalizado. Através deste operador, basta informar o
conjunto de sincronização que contém os eventos que devem ocorrer simultaneamente (sin-
cronizados) entre os processos participantes, eventos fora deste conjunto são executados como
no interleaving, de forma independente. Abaixo, está a representação dos operadores de pa-
ralelismo síncrono, paralelismo alfabetizado einterleavingatravés da notação do operador de
paralelismo generalizado.

P ‖Q ≡ P|[αP∪αQ ]|Q
PX ‖Y Q ≡ P|[X∩Y]|Q
P |||Q ≡ P|[{} ]|Q

2.2 Semântica Algébrica e Operacional

Existem pelo menos três formas matemáticas distintas de entender sistemas especificados em
CSP. São elas as semânticas algébrica, operacional e denotacional de CSP.

A semântica algébrica, como o próprio nome diz, é toda baseada em leis algébricas. As leis
algébricas de CSP permitem provar equivalências semânticas (através de refinamentos) entre
processos sintaticamente diferentes. Algumas destas leispodem ser usadas para reescrever a
definição de processos, tornando-os mais simples ou atendendo a algum padrão estrutural, sem
no entanto mudar o comportamento do processo original.

Outra representação, denominada semântica operacional, éutilizada como um modelo que
é manipulado por ferramentas (ex: FDR [78]) que implementama verificação de propriedades
e refinamentos entre processos (descritas na Seção 2.3). A semântica operacional de CSP é
toda descrita a partir de sistemas de transições rotuladas (LTS – Labeled Transition Systems)
[44].

Formalmente, um LTS é uma quádruplaM = (Q,A,−→,q0), em queQ é um conjunto finito
não vazio de estados,q0 ∈ Q é o estado inicial,A é o alfabeto de ações e−→ é a relação de
transição tal que−→⊆Q×A×Q é um grafo direcionado [41], cujas transições estão rotuladas
pelos eventos que pertencem ao conjunto de açõesA e seguem a relação de transição−→.

A seguir será apresentado o modelo denotacional que não foi abordado nessa seção.
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2.3 Semântica Denotacional e Refinamentos

A semântica denotacional de CSP emprega três modelos para estabelecer relações de refina-
mento entre processos. São eles os modelos de traces3, de falhas e de divergências. Relações
de refinamento formalizam a idéia de implementação correta com respeito à especificação: se
uma implementação é um refinamento de uma especificação, então é possível provar que a
implementação satisfaz as propriedades (requisitos) descritas na especificação.

O modelo de traces é útil para encontrar sequências finitas deeventos que um processo
pode executar, e verificar até que ponto um padrão comportamental é atendido. O conjunto de
traces de um processoP, denotado portraces(P), é o conjunto de todas as seqüências que P
pode executar. Por exemplo:

• 〈〉 – é o trace de um processo que ainda não aceitou evento algum. Asemântica denota-
cional de CSP exige que todo processo inclua este trace.

• traces(Stop) = {〈〉}

• traces(Skip) = {〈〉,〈X〉}

• traces(a→ P) = {〈〉}∪{〈a〉 ˆs | s∈ traces(P)} – Esse processo ou ainda não fez nada,
ou seu primeiro evento foia seguido de um trace deP.

• traces(P2 Q) = traces(P)∪ traces(Q) – Esse processo oferece os traces deP e os traces
deQ.

• traces(Pu Q) = traces(P)∪ traces(Q) – Uma vez que esse processo pode se comportar
tanto comoP quanto comoQ, ele oferece tanto os traces deP e os traces deQ.

• traces(if b then P else Q) = traces(P) se o valor deb for true ou traces(Q) se o
valor deb for false.

Entretanto, o modelo de traces não é capaz de identificar os eventos que um processo não
pode executar num determinado instante. Assim, segundo esse modelo, o processoP 2 Q é
equivalente ao processoP u Q, visto que ambos podem, eventualmente, ter o mesmo com-
portamento. O exemplo a seguir ajuda a entender melhor o problema. Seja o processoP
equivalentea→ Skip2 b→ Stop, e o processoQ equivalente aa→ Skipu b→ Stop, então:

traces(P) = traces(Q) = {〈〉,〈a〉,〈a,X〉,〈b〉}

As observações consideradas para responder se um processo de implementaçãoI , é um refi-
namento válido (no modelo de traces) do processo de especificaçãoS, é exatamente o conjunto
de traces da implementação e da especificação. Uma implementaçãoI refina a especificaçãoS
pelo modelo de tracesSvT I se:

3Apesar da palavratrace(ou seu pluraltraces) ser natural da língua inglesa, ao longo deste trabalho, quando
utilizada, esta não será enfatizada, pois é muito comumenteempregada e não existe um bom equivalente na língua
portuguesa que transmita o mesma significado.
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traces(I)⊆ traces(S)

Isto é, uma vez calculado que os traces produzidos pela implementaçãoI , são iguais ou
menores que os traces produzidos pela especificaçãoS, então, o refinamento no modelo de
traces é válido.

O modelo de falhas é mais poderoso que o de traces porque permite identificar a sequência
de eventos que um processo pode realizar, juntamente com o conjunto de eventos que ele irá
recusar a executar naquele momento. O modelo de falhas inclui o modelo de traces. Assim, o
modelo de falhas permite demonstrar que o processoP 2 Q não é semanticamente equivalente
ao processoP u Q, se considerarmos o conjunto de eventos que podem não ser aceitos. Através
do modelo de falhas também é possível verificar se um processoé determinístico ou não. Um
processo é dito determinístico se ele não se comporta diferentemente a partir da mesma situação
inicial.

O modelo de falhas e divergências é ainda mais poderoso que o de falhas, e consequen-
temente mais poderoso que o de traces, pois inclui os dois anteriores. Este modelo identifica
todas os traces que podem levar um processo a comportar-se como uma divergência (DIV),
ou livelock. Por ser o modelo mais forte e completo de CSP, é utilizado para provar equiva-
lência de comportamento entre processos. Dois processos são equivalentes, isto é, possuem
comportamentos idênticos, se ambos possuem o mesmo modelo de falhas e divergências. SeP
é equivalente aQ, então:

PvFD Q
QvFD P

A primeira expressão lê-se,Q refina pelo modelo de falhas e divergências o processoP,
isto é,Q possui uma quantidade de traces, falhas e divergências menor ou igual ao processo
refinadoP. A segunda expressão lê-se,P refina pelo modelo de falhas e divergências o processo
Q, isto é,P possui uma quantidade de traces, falhas e divergências menor ou igual ao processo
refinadoQ. Ambos os refinamentos só são válidos se os processosP eQ são equivalentes. Eles
possuem exatamente os mesmos traces, falhas e divergências.

2.4 Suporte de Ferramentas

A ferramenta mais conhecida para prova de refinamentos sobreprocessos CSP é o FDR (Fail-
ures-Divergences Refinement) [78]. O ProBE [77] é outra ferramenta útil para animar mo-
delos CSP. Ambas lêem especificações CSP descritas em uma linguagem funcional chamada
CSPM [69], que é um acrônimo paraMachine ReadableCSP.

FDR é empregada dentro deste trabalho para verificar a validade dos refinamentos propos-
tos no Capítulo 4. Já ProBE permite simular o comportamento passo a passo das especificações
CSP que serão exemplificadas. É particularmente útil para o leitor que não está familiarizado
com CSP e deseja ter um entendimento do funcionamento da especificação. Abaixo serão colo-
cadas algumas definições relativas a notação CSPM que serão úteis para entender os exemplos
de especificação dos Capítulos 4 e 5.
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Sintaxe do Processo CSP Sintaxe do Processo CSPM
Stop STOP
Skip SKIP

a→ P a -> P
P(s) P(s)

P(s)2 P(s) P(s) [] P(s)
P(s) u P(s) P(s) | ∼| P(s)

if (g) then P(s) else P(s) if (g) then P(s) else P(s)
P(s) \ C P(s) \ C

P(s) ; P(s) P(s) ; P(s)
P(s)4 P(s) P(s) /\ P(s)

P(s) |[C]|P(s) P(s) [| C|] P(s)

Tabela 2.2 Operadores de CSPM correspondentes aos operadores primitivos de CSP.

A Tabela 2.2 mostra na notação CSPM, a relação dos operadores de processo CSP, inicial-
mente apresentados na Tabela 2.1.

Em acréscimo às definições da Tabela 2.2, existem outras construções CSPM que serão
empregadas:

• [] x : a @p — escolha externa indexada;

• | ∼| x : a @p — escolha interna indexada;

• s1 ˆ s2, head (s) e tail (s) — correspondem, respectivamente, aos operadores de
sequência: concatenação de listas (concatena a listass1 com a listas2), retorna a ca-
beça da listas e retorna a calda da listas; e,

• # s— retorna o número de elementos da sequências.



CAPÍTULO 3

Testes de Software

Teste é uma atividade dinâmica cujo objetivo é demonstrar que um comportamento específico
(cenário) de um sistema foi bem (passou no teste) ou mal sucedido (falhou no teste), através
de umveredicto. É uma tarefa de trabalho intensivo, podendo alcançar mais de 50% do custo
total do desenvolvimento do software [30].

De acordo com o glossário de software da IEEE [18],erro é um sinônimo para a falha
humana na execução de uma atividade de desenvolvimento de software; quando o erro ocorre
durante a codificação, esse é chamadobug. Falta é o resultado de um erro, ou a sua represen-
tação e pode ocorrer em diferentes artefatos ao longo do processo.Falha ocorre quando uma
falta é executada.

A prevenção e correção de erros é um dos objetivos centrais daGarantia da Qualidade
de Software (GQS) que abrange todo processo de desenvolvimento desde especificação até a
manutenção do sistema [36]. Entretanto, qualidade de software não se aplica apenas quando o
produto está pronto. Ela atua durante todo o processo de desenvolvimento do software.

As técnicas de VV&T – Validação, Verificação e Teste [48] – estão diretamente relacionadas
com a Garantia da Qualidade de Software.Validação consiste em assegurar que os requisitos
do software estão de acordo com a real intenção do usuário. Jáverificação, objetiva assegurar
consistência, completude e corretude do produto em cada fase e entre fases consecutivas do
ciclo de vida do software. E finalmente, teste que visa examinar o comportamento do produto
em cenários específicos executando a implementação real do sistema (geralmente seguindo
algum processo de teste). Teste tem propósito duplo: demonstrar a presença de falhas nos
itens de teste bem como o comportamento esperado (correto) para os cenários específicos pela
execução. Neste trabalho, o sistema sob testes será referenciado pela sigla SUT (System Under
Test).

Um processo de teste consiste em um conjunto de atividades, papéis e artefatos para avaliar
a qualidade do produto testado. As atividades mais essenciais são projetar e executar testes.
Essas atividades são desempenhadas pelos papéis, respectivamente, doprojetista de teste(test
designer) e dotestador (tester). O projetista gera como artefatos a especificação de casos de
teste e a especificação dos procedimentos de teste. De acordocom o padrão IEEE [18], as
seguintes definições são utilizadas para os artefatos produzidos pelo projetista de testes.

Item de teste (Test item) é o objeto a ser testado, por exemplo, um código-fonte, código ob-
jeto, dados de controle, etc.

Especificação de caso de teste (Test case specification) é um documento especificando entra-
das, resultados esperados, e um conjunto de condições de execução para um item de teste.

25
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Especificação de Procedimento de teste (Test procedure specification) é um documento es-
pecificando a seqüência de ações para a execução de um determinado caso de teste.

De forma mais comum na literatura,teste(artefato que o testador utiliza como entrada) é
denominado como um conjunto de um ou mais casos de teste, ou, um conjunto de um ou mais
procedimentos de teste, ou, um conjunto de um ou mais casos e procedimentos de teste [30].
Para saber se o teste foi executado de acordo ou não, se faz usodo termooráculo, que é um
mecanismo (humano – próprio testador, ou automático – uma ferramenta) que, considerando
as entradas fornecidas no teste, saídas produzidas pelo SUTe saídas esperadas, define o vere-
dicto da execução (passou/falhou).Passarsignifica que o SUT apresentou o comportamento
especificado efalhar o caso contrário (o que caracteriza uma falha que deve ser corrigida).

Infelizmente, teste de software tem algumas desvantagens,como o seu alto custo, a impos-
sibilidade de garantir a ausência completa de falhas no SUT eainda pode ser foco de introdução
de erros (o que pode tornar os resultados não confiáveis). Os erros introduzidos no teste podem
acontecer da má especificação dos casos de teste e também da ausência de casos de teste para
requisitos funcionais e não-funcionais.

Na literatura existe uma grande variação no emprego dos termos: fase de teste, nível de
teste, etapas de teste, tipos de teste, abordagens de teste,técnicas de teste, estratégia de teste,
etc. A seguir será introduzida a terminologia utilizada nesse trabalho.

3.1 Níveis

Para ilustrar os váriosníveis de teste, foi utilizado o modelo dedesenvolvimento em V[75]
(V-Model) – derivado do modelo de desenvolvimento em cascata. Este modelo tem esse nome
devido à ordem de ocorrência das atividades de desenvolvimento e teste, que pode ser vista na
forma da letra V na Figura 3.1.

Figura 3.1 Modelo de desenvolvimento em V.

À esquerda da Figura 3.1 estão as fases de desenvolvimento e àdireita os diferentesníveis
do processo de testes. Começando o processo pelos requisitos, fase superior esquerda da
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Figura 3.1, continuamos a avançar descendo fase por fase atéalcançar a fase mais abaixo do
processo de desenvolvimento que é onde o código é desenvolvido. Nesse ponto, as atividades
de teste se iniciam, começando no nível de teste unitário e movendo para cima um nível de teste
por vez até alcançar o teste de aceitação, esse último localizado no extremo superior direito da
Figura 3.1. A seguir será apresentada a terminologia para cada um dos níveis de teste citados.

Teste de unidadeverifica o correto funcionamento de cada módulo ou componente do sistema
em separado.

Teste de integraçãoverifica o correto funcionamento do conjunto de componentesdo sistema
à medida que eles são integrados.

Teste de sistemaé o nível de teste que após integrados os módulos e componentes, verifica o
funcionamento do sistema dentro de um ambiente operacionalde desenvolvimento.

Teste de aceitaçãoverifica o funcionamento do sistema no ambiente operacionaldo cliente.
Os testes de aceitação são subdivididos em alfa e beta, onde oalfa ainda não usa o
ambiente do cliente e sim o da própria empresa. O destaque desse tipo de teste é o
testador que passa a ser o próprio cliente. Já os testes de aceitação beta são executados
nas máquinas do próprio cliente a fim de fazer a validação finaldo sistema.

O modelo em V ilustra bem o mapeamento das fases do desenvolvimento centrado no có-
digo com os níveis de teste. O código está para os testes de unidade, o projeto está para os
testes de integração, a especificação está para os testes de sistema e os requisitos estão para os
testes de aceitação. Nesse contexto, a verificação dos artefatos é realizada na ordem inversa
com a qual eles são produzidos. O código é o primeiro a ser testado, no entanto o último a
ser produzido; os requisitos são verificados por último, apesar de estarem prontos com maior
antecedência.

Apesar de fácil de entender, o modelo em V não é uma abordagem adequada para os pro-
cessos iterativos de software atuais, pois os testes apenassão iniciados depois que toda (ou
quase toda) a implementação está pronta. Tal modelo, apesarde ultrapassado, é útil quando
esses mapeamentos são aplicados em um processo onde as diferentes etapas do desenvolvi-
mento são realizadas e testadas simultaneamente em múltiplas iterações (por exemplo, o RUP
[46]). Dessa forma, o modelo em V pode se tornar um modelo efetivo para um processo de
teste gerenciável.

Dentro de cada um dos níveis acima são empregadas estratégias particulares para teste.
Uma estratégia de testeconsiste, para um determinado nível de teste, em montar uma com-
binação apropriada de abordagens de teste (caixa-branca, caixa-preta, etc.) com os tipos de
teste apropriados (funcionalidade, performance, interface, etc.). Na Seção 3.3 são descritas
abordagens e tipos de teste.

3.2 Metas para um Processo de Teste

Devido ao seu alto custo, existe uma necessidade crítica de prover suporte para o processo de
teste que lide com os seguintes requisitos:
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1. Aumentar aefetividade do teste: prover um suporte para identificar casos de teste que
tenham maiores chances de revelar falhas e incidentes. Um teste efetivo é aquele que
encontra mais falhas;

2. Aumentar aeficiência do teste: identificar estratégias bem fundamentadas para reduzir
o número de casos de teste que precisam ser executados sem impacto significante na
efetividade global do conjunto de testes. Um teste eficientepode substituir vários que
não o são com relação à cobertura alcançada, quantidade de falhas encontradas, etc.;

3. Geração precisa dos casos de teste: garantir ao mesmo tempo cobertura e conformidade
com os requisitos;

4. Aumentar manutenibilidade, configurabilidade e reusabilidade dos casos de teste: para
maximizar o retorno do esforço investido na escrita dos casos de teste.

Os principais problemas no processo de teste estão ligados àseleção de bons casos de
teste (acompanhados de suas respectivas saídas) e à sua automação (que envolve controlar o
processo de teste e observar os resultados dos testes). Na Seção 3.3 são mostradas algumas
técnicas caixa-branca e caixa-preta empregadas para gerarcasos de teste, tanto de maneira
efetiva quanto eficiente (Metas 1 e 2). Na Seção 3.4 são mostradas ferramentas voltadas para
automação de diversas atividades do processo de teste (Metas 3 e 4).

3.3 Abordagens

Existem basicamente duasabordagens de teste, uma denominadacaixa-preta (black box) e
outra denominadacaixa-branca(white box).

Abordagens caixa-preta levam em conta apenas aspectos do comportamento do programa
para projetar os casos de teste [8]. São ignorados aspectos internos do software, como mó-
dulos e linguagem de programação. Os artefatos considerados são documentos de requisitos
e especificações funcionais. São sinônimos para teste caixa-preta: teste funcional, teste de
comportamento, teste de caixa-opaca, e teste caixa-fechada.

Considere o seguinte exemplo: seja um SUT que possui um campopara entrada de valo-
res inteiros que variam de−100 a 100. Para valores de entrada dentro desse limite, o sistema
processa a entrada e responde com o quadrado do valor entrado. Para valores fora do limite
especificado, o sistema informa o usuário de que o valor fornecido como entrada é incorreto.
Utilizando como base esse exemplo, a seguir são apresentadas duas técnicas bastante conheci-
das associadas à abordagem caixa-preta.

Análise do Valor Limite é uma técnica utilizada para identificar os principais limites de valo-
res de dados onde mudanças significativas de comportamento do sistema testado podem
ocorrer [63]. A experiência tem mostrado que existe um alto risco de inserção de erros
na programação das condições lógicas que definem os limites de comportamento dos
produtos. Tendo identificado esses limites, são criados casos de teste que verificam o
comportamento do SUT quando fornecidos valores próximos aos limites especificados.
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Supondo que o SUT do exemplo acima está sendo testado, pode-se identificar 0 como
valor central para entradas e,−100 e 100 os valores limite. Portanto, os testes desenvol-
vidos vão fornecer ao programa os seguintes valores de entrada:−101,−100,−99,−1,
0, 1, 99, 100, 101. Os valores−101,−99, 99 e 101 estão ao redor do limite e também
são incluídos como entradas para os testes. Esta é uma prática largamente utilizada e tida
como estratégia efetiva para projetar casos de teste, uma vez que maximiza as chances
de encontrar erros.

Particionamento de Equivalência é uma técnica que seleciona casos de teste representativos
considerando um grande número de casos de teste que possuem comportamento seme-
lhante [63]. A hipótese chave para sua aplicação é que o SUT possui comportamento
uniforme considerando entradas que estão dentro de uma mesma partição de valores.
Nesse método, são observadas as partições e selecionados umou mais valores para cada
partição como parâmetros de entrada fornecidos pelos casosde teste. Considerando que
o SUT é o mesmo da técnica anterior, podem-se identificar trêspartições de valores:
[−100,0),[0], (0,100]; de onde se pode extrair (ao menos) um teste para cada uma das
partições. Em princípio, esta é uma técnica eficiente para projetar casos de teste, mini-
mizando o número de casos de teste necessários que precisam ser executados para obter
um dado nível de confidência do SUT. Essa é uma técnica eficiente para a construção de
casos de teste.

Na abordagem caixa-branca, o projetista de testes utiliza informações internas do software
(estrutura) para criar dados de teste a partir da lógica de programação. Sinônimos para teste
caixa-branca incluem: teste estrutural, teste caixa de vidro e teste caixa clara. A seguir é
possível ver algumas técnicas de teste caixa-branca:

Cobertura de comandos (statement coverage) executa o código de uma maneira tal que cada
comando da aplicação (program statement) é executado pelo menos uma vez.

Cobertura de condições (branch coverage) ajuda a validar se todos as instruções condicio-
nais (if / then / else / switch) foram executadas pelo menos uma vez, garantindo que
nenhuma das escolhas leva a um comportamento anormal.

Teste de mutação (mutation testing) objetiva executar o SUT após a introdução artificial de
defeitos dentro do código para analisar a efetividade dos casos de teste existentes em
detectá-los.

Existe ainda uma combinação das duas primeiras abordagens,denominadacaixa-cinza
(grey box) oucaixa-translúcida (translucid box); nessa abordagem são levados em conta tanto
aspectos comportamentais quanto aspectos estruturais [48], isto é, o projetista de testes caixa-
preta entra em contato com o desenvolvedor para obter informações sobre a estrutura da imple-
mentação. Essa informação será utilizada para tornar o processo de teste mais eficiente. Para
exemplificar a abordagem caixa-cinza, suponha que o desenvolvedor informe ao engenheiro
de testes que uma porção do software, relativa a uma funcionalidade, está sendo reusada de
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uma versão de software testada com sucesso anteriormente. Apartir dessa informação, o en-
genheiro de testes pode eliminar, do conjunto de testes a serexecutado, os testes relativos à
funcionalidade já testada, cuja implementação é reaproveitada.

Teste de caixa-branca está associado apenas com teste do produto de software, isto é, não
garante que a especificação esteja totalmente implementada. Já o de caixa-preta, baseia-se
apenas na especificação, não podendo garantir que todas as partes da implementação são testa-
das. Portanto, caixa-preta consiste em testar o SUT contra aespecificação para descobrirfaltas
de omissão(omission faults), indicando que partes da especificação não são cobertas. Jáo de
caixa-branca consiste em testar fatores adicionais com relação à implementação e descobrirfal-
tas de comissão(commission faults), indicando que parte da implementação está com defeito.
Para testar de maneira completa um produto de software, é necessário utilizar a combinação de
técnicas caixa-preta e caixa-branca. Uma estratégia recomendada em [13] é:

1. Usar técnicas de caixa-preta para identificar o conjunto inicial de casos de teste;

2. Usar algumas medidas conhecidas de cobertura de código para averiguar a cobertura
inicial dos casos de teste e;

3. Comedida e cuidadosamente adicionar casos de teste até que o nível de cobertura esteja
de acordo com alguma medida padrão da empresa.

De forma ortogonal às técnicas aqui descritas, existemtipos de testeque podem ser re-
alizados independentes das classificações anteriores: testes de funcionalidade (verifica se a
funcionalidade está como esperada), testes de performance(verifica o tempo de resposta do
sistema), testes de carga (verifica a resposta do sistema dado a inserção variável de cargas),
testes de interface (verifica a interface com o usuário), testes de estresse (testa a recuperação
do sistema em situações críticas onde existe escassez ou ausência de recursos), testes de insta-
lação (verifica se a instalação do software ocorre de maneiracorreta em diferentes ambientes
operacionais), dentre outras [30, 41, 48].

Maiores detalhes sobre as técnicas de teste podem ser encontrados em [48], bem como
exemplos de suas utilizações em [41].

3.4 Automação

A execução de casos de testes pode ser realizada manual ou automaticamente. A automação das
atividades de teste visa tornar o processo mais ágil em atividades repetitivas, menos suscetível
a erros humanos, mais fácil de reproduzir e menos dependenteda interpretação humana [64].
A automação pode ser empregada em diversas atividades de teste, desde o planejamento dos
testes, passando pela criação dos mesmos chegando até a sua execução.

Alguns tipos de teste, como os testes de performance e estresse, apenas podem ser executa-
dos de forma satisfatória quando automaticamente. Nesses tipos de teste, a repetição excessiva
dos procedimentos pode levar o testador ao cansaço e aos erros que comprometerão os resulta-
dos finais.
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Alguns requisitos de performance ou estresse requerem uma quantidade de interações im-
praticável para seres humanos, por exemplo, simular o acesso simultâneo de 1000 usuários ao
sistema. Ferramentas de automação da execução, como JMeter[2], podem produzir a taxa de
acesso que simula uma taxa de acesso impossível de ser obtidaatravés de único ser humano.
Além disso, este tipo de automação pode produzir métricas dequalidade e permitir a otimização
dos testes.

O uso de ferramentas de teste, comoscripts de teste, pode aumentar a profundidade e a
quantidade de testes executados.Scriptssão pequenos programas escritos em uma linguagem
de script para testar certo conjunto de funcionalidades do SUT. Através descriptsé possível
reproduzir os testes automaticamente, o que torna viável executar o mesmo conjunto de testes
sobre diferentes tipos de hardware e configurações de ambiente de uma mesma versão do SUT.
Isso pode melhorar a qualidade dos testes, com a garantia de que as mudanças de hardware não
afetam o comportamento do SUT. Testes automáticos (executados automaticamente) permitem
que a maior parte das funcionalidades básicas da interface do usuário possa ser coberta de
forma que o SUT seja considerado maduro o suficiente para seguir para outros níveis de teste.

Um processo que emprega ferramentas de suporte à execução automática pode ser medido
e repetido com maior facilidade, pois as ferramentas podem armazenar os resultados da execu-
ção em registros (logs) para uma análise posterior de um Engenheiro de Qualidade deSoftware
(SQE –Software Quality Engineer) que irá proceder a análise de qualidade através das seguin-
tes métricas: quantidade de testes que passaram e falharam,tempo total e médio da execução do
conjunto de testes, cobertura dos testes, etc. Entre outrosfatos, as métricas fornecidas podem
ser utilizadas para motivar a automação dos testes (criaçãodescripts) que tragam com rapidez
o retorno do tempo investido para a criação dosscriptsde automação.

Na Tabela 3.1 é possível ver uma pequena amostra das diversasferramentas de teste exis-
tentes, cada uma com seu propósito específico.

Propósito da Automação Nome da Ferramenta
Planejamento e projeto de testes Rational TestManager [74] e QADirector

[19]
Geração de massas de dados File-Aid [20]
API de testes de unidade e Verificação de
assertivas

JUnit [42] e Cactus [40]

Testes de cobertura PureCoverage [65]
Inspeção e análise estática de código JTest [61] e IntelliJ IDE [38]
Testes de GUI Rational Robot [37] e WinRunner [55]
Testes de carga e estresse JMeter [2] e LoadRunner [54]
Testes de desempenho e detecção de gar-
galos

JProbe [73]

Tabela 3.1 Ferramentas de Automação de Teste.

Apesar de ser uma solução lógica para vários contextos de utilização, ainda existe um
grande mito ao redor dos benefícios da automação de testes. Há uma enorme expectativa
que nem sempre pode ser satisfeita. Muitos pensam que a automação, utilizada indiscrimi-
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nadamente, pode resolver todos os problemas relacionados atestes, melhorar a qualidade do
software, diminuir custos, e eliminar a interação humana. No entanto, a inserção de automa-
ção acrescenta novos custos e requer conhecimento adequadopara uma utilização comedida de
ferramentas, levando em conta os custos e benefícios associados. Além disso tudo, testes não
garantem ausência de erro e sim sua presença. Portanto, não éatravés de automação que esse
problema conceitual será resolvido.

A adoção de um processo de automação de testes não é trivial. As organizações que preten-
dem introduzir o uso de ferramentas de automação precisam estar cientes das etapas necessárias
e dos riscos envolvidos. Além do mais, o tempo gasto para automatizar um caso de teste pre-
cisa ser recompensado pelo tempo salvo pela sua execução automática, ou então a automação
só trará prejuízos.

Uma vez adotadas ferramentas para automação da execução dostestes, os resultados não
aparecem instantaneamente [64]. De fato, existe um aumentode esforço para criar osscripts
de teste automáticos em contraste com os testes manuais. O próprio tempo para preparar o
ambiente e iniciar a execução automática dos testes é maior quando comparado ao tempo gasto
para executá-los manualmente. Existe uma curva de aprendizado e, até que a etapa inicial seja
superada, espera-se uma diminuição da produtividade durante o uso inicial da automação.

Em um estudo relatado em [64], considera-se que o esforço empregado nas atividades de
planejamento de testes, projeto de casos de teste, criação de relatórios de teste e análise de
relatórios de teste; provoca uma diminuição média de 75% do esforço total destas atividades,
quando se utiliza maciçamente ferramentas de automação em um processo que antes era total-
mente manual. Podem-se destacar as atividades projeto de testes e de execução de testes como
as que obtêm a redução mais significativa: 55% e 95%, respectivamente.

O fato é que os sistemas estão se tornando cada vez mais complexos, cada vez com mais
componentes sendo desenvolvidos por diferentes fabricantes que utilizam diferentes técnicas e
linguagens de programação, e ainda rodando em diferentes plataformas. Esses fatos motivaram
a Motorola a desenvolver umframeworkde automação de testes chamado TAF (Test Automa-
tion Framework) [45, 66] que é usado para automação e execução de casos de teste escritos em
alto nível para seus telefones celulares. A Seção 3.4.1 mostra mais detalhadamente o TAF, pois
esse é oframeworkutilizado para a obtenção dos resultados apresentados no Capítulo 5.

O TAF que é utilizado internamente na Motorola difere dos demaisframeworksde automa-
ção de testes pelo fato dos seus scripts de testes serem compostos por chamadas de métodos de
alto nível de abstração. Assim, é possível manter os scriptsde testes imutáveis para diversos
produtos, enquanto os métodos (escritos no que chamamos de alto nível de abstração) são re-
implementados somente quando necessário, para se ajustarem aos comportamentos específicos
de cada telefone. Com isso é possível minimizar os custos coma manutenção dos casos de
teste e aumentar o reuso dos métodos de alto nível. A seguir o TAF será mais detalhadamente
explicado.

3.4.1 TAF –Test Automation Framework

TAF [45, 66] é umframeworkpara automação de testes orientado a objetos projetado parasu-
portar a automação de testes de integração e de sistema dos softwares embutidos em telefones
celulares produzidos e desenvolvidos pela Motorola Industrial Ltda. O TAF é desenvolvido no
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Figura 3.2 Telas de um telefone celular Motorola.

Brazil Test Center(BTC), que é composto por uma rede de institutos de pesquisa edesenvolvi-
mento sob liderança da Motorola. A principal motivação parao uso do TAF é a reutilização de
código a partir da portabilidade de testes. Isto é, os testesque são executados em telefones de
modelos diferentes, mas que implementam as mesmas funcionalidades, são os mesmos. Esses
testes são escritos no que denominamosalto nívelde abstração, ou seja, sem considerar detalhes
específicos de implementação, hardware, posição de teclas,etc. Um exemplo desses detalhes
pode ser observado na Figura 3.2. Note que a posição dos itens“Address Book” e “Messaging”
nas telas (1) e (2) estão invertidos, porém através de chamadas às funcionalidades de alto nível
do TAF, esses detalhes são abstraídos. Embora existam telefones que implementam as mesmas
funcionalidades, a maneira como o usuário interage com estas funcionalidades varia em função
do modelo do aparelho. Observando as funcionalidades comuns entre telefones diferentes e a
elevada quantidade de testes em comum que é executada nestesaparelhos, projetou-se o TAF
de forma tal que os mesmos casos de teste automatizados pudessem ser reutilizados em tele-
fones diferentes. Além da reutilização dos casos de teste, aautomação destes também reduz
o tempo gasto no ciclo de desenvolvimento do software embutido nos telefones, eliminando a
necessidade da execução manual de testes.

Para interagir com o telefone, o TAF utiliza uma biblioteca proprietária de funções chamada
PTF (Phone Test Framework) [26]. O PTF comunica-se com o telefone via interface USB
(Universal Serial Bus) para prover funções que simulam o pressionamento de teclase retornar
o texto que está sendo mostrado na tela do telefone. Com o PTF épossível estimular o teclado
do telefone e verificar se o conteúdo mostrado na tela do aparelho é o esperado. As funções
providas pelo PTF, entretanto, são de baixo nível de abstração; a utilização direta do PTF para
automatizar um caso de teste produzscriptsde teste ilegíveis e difíceis de serem mantidos e
portados para serem executados em outros modelos de telefone. Apesar disso, o PTF representa
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uma base bastante apropriada para implementação de testes automáticos.

TAF Test Script PTF Test Script
// Launch messaging application // Go to Idle (initial screen)
navigationTk.launchApp(MESSAGING); ptf .nav.idle();

// Enter in Main Menu
ptf .phone.pressKey(RIGHT);
// Scroll to Messages
ptf .nav.scrollTo(MESSAGES);
// Select to enter in Messages
ptf .phone.pressKey(CENTER);

Tabela 3.2 Script de teste TAFversusPTF.

O TAF foi projetado para resolver o problema do baixo nível deabstração das funções
providas pelo PTF e promover a reutilização de código de testes automatizados. No TAF, a
seqüência de teclas a serem pressionadas ou a verificação do conteúdo mostrado na tela do
telefone (isto é, a chamada direta a métodos do PTF) são encapsulados emUtility Functions
(UFs). UFs são entidades primitivas que isolam hierarquicamente as funcionalidades da imple-
mentação. Assim, uma UF é a implementação de um passo de alto nível que é executado em
um caso de teste. Com o TAF, os casos de teste são escritos em termos de UFs de alto nível, ao
invés de chamadas a funções de baixo nível, como as que o PTF provê. A Tabela 3.2 representa
um passo de um mesmo script de teste no TAF e no PTF. Observe queo TAF faz chamada a um
único comando enquanto o PTF, para realizar a mesma tarefa, executa quatro comandos. Nesse
caso, a UFLaunchAppabstrai detalhes específicos de navegação para atingir o seuobjetivo,
enquanto o script em PTF precisa explicitar todos os passos (vai para a tela inicial do telefone
idle, abre o menu principal, navega até o item desejado e o seleciona pressionando “center".
Alguns exemplos de UFs que representam um passo de alto nívelem um caso de teste são:
Call (faz uma chamada para o número especificado),LaunchApp(abre uma aplicação, como o
editor de mensagens ou a lista de contatos),CapturePictureFromCamera(fotografa utilizando
a câmera do telefone),DeleteFile(remove um arquivo qualquer do telefone, como uma figura,
som ou vídeo), entre outras.

A Figura 3.3 mostra um exemplo de caso de teste de alto nível automatizado utilizando o
TAF. Cada passo do caso de teste tem um procedimento (.P) e um resultado esperado (.ER)
associado. Este fragmento executa a seqüência de passos descritos na Tabela 3.31. Note que
cinco UFs são empregadas no fragmento de caso apresentado naFigura 3.3:LaunchApp(nesse
caso, esta UF abre a aplicação de IM –Instant Messaging– que provê a comunicação entre
usuários através de um chat),CheckScreen(verifica se a tela desejada está sendo mostrada),
LoginIM (faz o login na aplicação de IM),ScrollToContact(navega através dos itens de uma
lista e seleciona um contato específico nessa lista), eExitIM (que simplesmente sai da aplicação
de IM).

1O caso de teste está escrito em inglês (Linguagem Natural Controlada – LNC) para uma melhor associação
de cada passo com o seu correspondente de um caso de teste automatizado utilizando o TAF.
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Step Procedure Expected Results
1 Start IM application IM application is started
2 Login Contact List is shown
3 Select a contact Conversation is opened
4 Exit IM application Phone goes to idle

Tabela 3.3 Exemplo de caso de teste escrito em inglês (LNC).

// Step 1.P: Start IM application
navigationTk.launchApp(PhoneApplication.IM);

// Step 1.ER: IM application is started
phoneTk.checkScreen(PhoneScreen.IM);

// Step 2.P: Login
imTk.loginIM();

// Step 2.ER: Contact List is shown
phoneTk.checkScreen(IMScreen.CONTACT_LIST);

// Step 3.P: Select a contact
imTk.scrollToContact(IMContact.JOHN);

// Step 3.ER: Conversation is opened
phoneTk.checkScreen(IMScreen.CONVERSATION);

// Step 4.P: Exit IM application
imTk.exitIM();

// Step 4.ER: Phone goes to idle
phoneTk.checkScreen(PhoneScreen.IDLE);

Figura 3.3 Um fragmento de um caso de teste em TAF.

Embora telefones diferentes exibam comportamentos distintos de entrada e saída, um mes-
mo caso de teste de alto nível é aplicável para vários modelosde telefone de uma determinada
família, desde que eles tenham as mesmasfeaturesimplementadas. Conseqüentemente, um
caso de teste é automatizado somente uma vez para todos os produtos de uma mesma família
(ou seja, um caso de teste em TAF pode ser executado em qualquer telefone de uma mesma
família). Porém não necessariamente todos os telefones de uma mesma família apresentam
exatamente o mesmo comportamento. Caso esse comportamentoseja diferente, é necessário
adaptar as UFs para considerar esse novo comportamento. Esse procedimento de adaptação das
UFs para executar em produtos com comportamento distinto é chamadoporting. A seguir será
descrito como o TAF foi projetado para permitir o porting eficiente de casos de teste escritos
em alto nível.

Para permitir o reuso de casos de testes automatizados, o TAFfoi projetado para resolver
as limitações introduzidas pelas APIs (Application Programming Interfaces) do PTF escritas
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em baixo nível. É possível considerar como limitações do PTFa criação de scripts difíceis de
entender e de manter. A Figura 3.4 apresenta uma visão simplificada da organização do TAF.
Como pode ser visto na Figura 3.4, UFs são classes que implementam uma interface chamada
Step. Sob certo ponto de vista, um caso de teste é uma lista deSteps; tudo o que um caso de
teste faz é invocar o métodoexecute()que é definido na interfaceStepe implementado nas UFs
concretas. Cada UF, entretanto, além de implementar a interfaceStep, possui uma API bem
definida que provê métodos para possibilitar a interação coma UF em questão. Por exemplo,
as UFsLaunchAppe ScrollToContactdefinem respectivamente os métodossetApplication()e
setContact(). O primeiro método indica àLaunchAppqual aplicação deverá ser iniciada. Já
o segundo, define qual contato deverá ser selecionado quandoa UF ScrollToContactfor exe-
cutada. A classeBaseTestCasearmazena uma coleção de objetosStep. Assim,BaseTestCase
pode ser vista como a classe pai de todos os casos de teste (e.g. TC 01). As implemen-
tações das UFs invocam APIs do PTF e representam o comportamento baixo nível de cada
telefone (e.g.LaunchAppImpeScrollToContactImp). Essas implementações estão organizadas
em pacotes distintos (e.g.Common Implementatione Phone X). Na Figura 3.4, assuma que X
representa um novo modelo de telefone. Dado um caso de teste pré-existente, vamos analisar
como o TAF suporta o porting de um caso de teste para o telefoneX. Inicialmente, deve ser
verificado se a execução de cada UF que compõe o caso de teste que está sendo portado cor-
responde ao comportamento esperado para o telefone em questão. Caso alguma UF não esteja
apresentando um comportamento adequado, uma nova implementação para essa UF deve ser
criada. Por exemplo, uma implementação específica da UFScrollToContactfoi criada para o
telefone denominadoPhone X. Uma vez que as UFs são estendidas somente se já não exista
uma implementação de UF compatível, o TAF maximiza a quantidade de reuso de software.

Para permitir a instanciação correta das implementações para um telefone, o TAF imple-
menta a noção deFeature Toolkit(e.g. Phone Toolkit, Navigation Toolkit, IM Toolkit), como
ilustrado no final da Figura 3.4. Uma vez que o TAF tem potencialmente mais de uma imple-
mentação para cada UF (API), osFeature Toolkitsdevem saber a implementação apropriada
para cada UF que será executada no telefone sob teste. Essa informação é codificada em arqui-
vos XML, como apresentado na Figura 3.5, os quais são mantidos pelos desenvolvedores do
TAF. Outro papel dosFeature Toolkitsé a adição das UFs instanciadas em uma lista de passos a
serem executados e também de iniciar a execução desses passos. Além disso, eles também são
responsáveis por informar às UFs os seus respectivos argumentos, como por exemplo, chamar
do métodosetApplication(App)da APILaunchAppa fim de que esta UF seja informada de qual
aplicação (App) deve ser iniciada. Tão logo a lista de passos é criada pelosFeature Toolkits, a
execução do caso de teste é iniciada. Brevemente, um caso de teste em TAF consiste de várias
chamadas de métodos encapsulados emFeature Toolkits, como pode ser visto na Figura 3.3
(são chamados métodos doNavigation Toolkit, Phone Toolkite IM Toolkit).

A Figura 3.6 mostra a arquitetura em camadas utilizada pelo TAF, onde é possível visualizar
a relação entre a camada onde estão os casos de teste, a camadaonde osfeature toolkitssão
implementados, a camada das UFs (API + implementações), e o PTF.

Considerando o TAF, praticamente todo o tempo gasto para o desenvolvimento de novos
casos de testes está relacionado a criação ou modificação de UFs. Para criar novos casos de
teste, os desenvolvedores fazem reuso das funcionalidadesjá implementadas no TAF e, se ne-
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Figura 3.4 Diagrama de classes do TAF.

<family_definition name="FAMILY_01">

<common_mappings>
<uf api="taf.uf.im.api.ScrollToContact"

imp="taf.uf.im.common.ScrollToContactImp"/>
</common_mappings>

<phone name="PhoneX">
<mappings>

<uf api="taf.uf.im.api.ScrollToContact"
imp="taf.uf.im.common.phonex.ScrollToContactImp"/>

</mappings>
</phone>

</family_definition>

Figura 3.5 Exemplo de mapeamentos de UFs em arquivo XML.

Figura 3.6 Arquitetura de camadas do TAF.



38 CAPÍTULO 3 TESTES DE SOFTWARE

cessário, novas UFs são implementadas. Para portar casos detestes já existentes para novos
produtos, o processo é diferente. Como dito anteriormente,os casos de teste são escritos em
alto nível e esses casos de testes mantém-se imutáveis para todos os produtos de uma mesma
família. Assim, para portar casos de teste, os desenvolvedores buscam as diferenças dos pro-
dutos (caso elas existam) e estendem as UFs (criando assim implementações específicas) para
resolver as diferenças e fazer com que o teste esteja apto a ser executado no novo produto.

Atualmente não existe nenhum trabalho em nosso grupo de pesquisas com a finalidade de
desenvolver novasUtility Functionspara o TAF de forma automática. Um desafio antigo en-
volvido no TAF é a possibilidade de gerar novas UFs automaticamente para minimizar o tempo
gasto para criar novos caso de teste em TAF. O presente trabalho propõe a geração de código
das UFs automaticamente baseado em modelos CSP, que são representações do comportamento
dos telefones, extraídos também de forma automática. Tendoem vista a relevância em poder
gerar automaticamente as UFs, o capítulo anterior apresentou uma notação formal apropriada
para descrever comportamento de um SUT que será usada nos capítulos subseqüentes para
gerar UFs automaticamente.



CAPÍTULO 4

Geração de Código para um Framework de
Automação de Testes

A execução de testes automáticos ajuda a minimizar esforço de testadores, verificar padrões e
melhorar a qualidade do produto sob teste. Por outro lado, a automação de testes é onerosa
e precisa ser cuidadosamente estimada para não trazer perdas às organizações [60]. Algumas
razões fazem com que a aplicação de um processo de automação de testes seja um investimento
atrativo para empresas que trabalham com desenvolvimento de software. Por exemplo, durante
o ciclo de vida da execução manual de casos de teste, os resultados podem ser alterados devido
a erros humanos. O cansaço e/ou o estado emocional do testador podem ser os causadores da
execução ou interpretação errada de um caso de teste, podendo esse ter o seu veredicto alterado
indevidamente. Considerando esse aspecto, quando um caso de teste está automatizado ele
sempre executará exatamente os passos que devem ser executados e nunca terá o resultado do
teste alterado pelos fatores humanos supracitados. Além disso, casos de teste automatizados
podem rodar em paralelo, sem interrupções e seus resultadospodem ser facilmente analisados
[64].

Considerando oframeworkde automação de testes utilizado na Motorola (TAF), pratica-
mente todo o tempo gasto no desenvolvimento de casos de testeestá relacionado com a criação
de novas funcionalidades para oframework. O principal esforço nessa atividade é o de desen-
volver novos casos de teste e o de portar1 casos de teste já existentes para novos produtos. No
processo de criação de novos casos de teste, os desenvolvedores reusam as UFs já existentes
no TAF e, se necessário, criam novas UFs. Um caso de teste em TAF, nada mais é do que uma
composição de chamadas a UFs, como descrito no Capítulo 3. Para portar casos de testes já
existentes para novos produtos, o processo é um pouco diferente. Como dito anteriormente, os
casos de teste em TAF são escritos através da chamada de métodos de alto nível de abstração
e cada método desse executa uma determinada UF. Foi mencionado também que os casos de
teste são aplicáveis para todos os produtos de uma mesma família e, algumas vezes, para pro-
dutos, inclusive, que rodam em diferentes plataformas. Assim, para portar um caso de teste, os
desenvolvedores executam um teste já existente no telefonealvo e encontram as diferenças de
implementação entre os produtos (se existirem). Após encontrar as diferenças na execução das
UFs, essas últimas são estendidas para que se adéqüem ao comportamento do novo produto sob
teste.

1O termo portar é um jargão utilizado pela equipe de desenvolvimento do TAF para a atividade de adequar
um caso de teste já existente para novos produtos (inclusiveprodutos de diferentes plataformas). Como o TAF é
um frameworkem que os casos de teste são escritos em alto nível, um mesmo caso de teste pode ser aplicado a
uma gama de produtos, inclusive produtos que rodam em plataformas diferentes.

39
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Até então não existia nenhum trabalho dentro do grupo de pesquisa do BTC com o objetivo
de desenvolverUtility Functionspara o TAF automaticamente e essa seria uma boa oportuni-
dade de contribuição. Vale salientar que os trabalhos relacionados serão descritos no Capítulo 6.
Decidimos então resolver esse problema tomando como base dois trabalhos existentes no grupo
de pesquisa. O primeiro objetiva a geração de casos de teste escritos em linguagem natural con-
trolada (LNC), baseado em documentos de requisitos também escritos em LNC [14, 59, 16, 47].
Essa geração é baseada no processamento de uma representação intermediária (modelo CSP)
dos requisitos. A saída desse processamento é um conjunto detestes representados em LNC (e
cada caso de teste tem uma representação intermediária em CSP). O segundo trabalho tem por
objetivo a geração de casos de testes automatizados para o TAF para cada um dos casos de teste
gerados pelo primeiro trabalho [76]. Nesse trabalho o autorusa a representação intermediária
de cada caso de teste para obter scripts de teste automatizados em TAF. A exemplo do primeiro
trabalho, uma representação CSP de cada caso de teste geradopara o TAF também é mantida.
Mostraremos a seguir que esse último trabalho visa gerar somente o código para a camada de
casos de teste do TAF. Isto é, para cada funcionalidade não encontrada na base de dados do
TAF, o autor representa essa funcionalidade com um evento especial denominadoprototype, o
mesmo utilizado na Motorola quando há necessidade de criar aimplementação para uma de-
terminada UF do TAF. Porém não faz sentido escrever os requisitos em LNC, derivar casos de
teste, codificar esses casos de teste em scripts TAF e não poder executá-los caso alguma funci-
onalidade necessária não estivesse presente no TAF. O trabalho aqui proposto tem por objetivo
preencher essa lacuna entre a geração automática de casos deteste para o TAF e sua execução.
Um desejo antigo dos gerentes das equipes de automação de testes da Motorola era justamente
esse: desenvolver UFs para o TAF automaticamente. Nessa dissertação é apresentada uma
abordagem para desenvolver automaticamente essas UFs baseado em modelos CSP (que são
representações do comportamento dos telefones).

Quando a automação de testes com o TAF foi iniciada, o maior desafio era criar uma ar-
quitetura que permitisse o reuso e a extensibilidade (a Seção 3.4.1 mostra os princípios de ar-
quitetura do TAF). Uma vez que esses princípios foram implementados, o TAF pôde então ser
visto como uma camada de abstração do PTF. Foi observado que ocódigo das UFs é composto
de chamadas de métodos do PTF e de algumas chamadas de métodosdo próprio TAF. Basica-
mente, para cada tela, o PTF provê um conjunto de nomes, posição, estado, etc. de cada item
da tela. Depois de analisar o código de várias UFs, foram verificados alguns padrões de código
que são utilizados em praticamente todas as UFs. A partir daí, foi iniciada uma análise mais
profunda com o objetivo de verificar a viabilidade da criaçãode novas UFs automaticamente.
O resultado dessa análise gerou a idéia do trabalho aqui apresentado.

O PTF pode simular o pressionamento de teclas, pegar informações da tela e verificar se
a informação mostrada na tela é a esperada pelo caso de teste.Atualmente duas opções para
capturar e analisar as informações da tela estão disponíveis pela API do PTF: uma é baseada na
captura do conteúdo lógico da tela e a outra provê o conteúdo da tela graficamente. A Figura 4.1
mostra um exemplo das duas formas de capturar o conteúdo da tela dos celulares. Note que
para cada item gráfico da tela o PTF retorna um conjunto de propriedades. Essas informações
são a base para a codificação de uma UF.

Foi criada uma ferramenta denominadaBehavior Extractor Tool(BxT) [57] –Seção 4.2–
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Figura 4.1 Exemplo de captura de conteúdo gráfico e lógico do PTF para a tela do menu principal de
um telefone celular.

que extrai o comportamento do telefone para uma especificação CSP, utilizando o PTF para
isso. Associada a essa especificação, a BxT também armazena oconjunto de itens de cada tela
e suas transições (por exemplo, a tecla –ou conjunto de teclas– que foram pressionadas para
chegar a uma determinada aplicação ou realizar uma determinada ação no telefone).

Uma vez que são obtidos o modelo formal da aplicação do telefone (denominadoM) e o
modelo formal dos casos de teste (denominadoTC) representados em CSP, é possível verificar
seTCé parte deMatravés de refinamento. É importante salientar que assume-se que o modelo
Mextraído do telefone celular possui o comportamento esperado para o caso de testeTC. Foi
criado um algoritmo para encontrar todos os sub-traces que representam emM cada evento
prototypedo TC. Depois de descobrir todos os sub-traces, todas as informações sobre as telas
e transições de cada eventoprototypesão obtidas. Finalmente, o código das UFs é gerado
baseado nas informações de cada tela e das transições (ordemde pressionamento de teclas) que
o PTF e está armazenado junto com o modelo.

Nesse capítulo será apresentada a abordagem proposta para realizar a geração de código de
forma automática para oframeworkde automação de testes utilizado na Motorola. O código
gerado é baseado em modelos comportamentais dos telefones celulares da Motorola, sendo
esses modelos também gerados (extraídos) automaticamente. Os modelos comportamentais
extraídos representam a forma que o telefone celular se comporta, ou seja, define como o celu-
lar age ao serem pressionadas teclas, que aplicações podem ser acessadas a partir de uma outra
aplicação, etc. Esses modelos são representados como especificações CSP e durante sua extra-
ção, todos os itens relacionados a GUI (Graphical User Interface) também são armazenados
em uma estrutura de dados, bem como as teclas que foram pressionadas para que aquela tela
pudesse ser alcançada. Os itens da GUI junto com a informaçãode como chegar em cada um
desses itens são essenciais para produzir o código-fonte das UFs, pois uma UF nada mais é do
que a execução do sistema através de uma visão caixa preta do mesmo.

A abordagem proposta para a geração de código automática de UFs para o TAF consiste de
quatro passos que serão listados a seguir:

1. Obter o script de teste prototipado;
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2. Extrair o modelo comportamental;

3. Executar o algoritmo proposto para obter uma representação em CSP das UFs que preci-
sam ser desenvolvidas;

4. Implementar as UFs identificadas.

Cada um desses itens será explicado mais detalhadamente nasseções seguintes.

4.1 Obtenção do Script de Teste Prototipado

Uma das áreas de interesse do grupo de pesquisa do BTC é o degeração de modelos de uso
baseada em documentos de requisitos[14]. Esta é a primeira atividade no processo de geração
de casos de teste. Nesse momento, as funcionalidades do sistema estão especificadas em casos
de uso escritos em LNC. O principal objetivo da padronizaçãoda escrita de casos de uso e casos
de teste é a redução da ambiguidade no texto, melhorando assim a qualidade dos documentos
e minimizando o tempo de revisão. Além disso, os requisitos ecasos de teste escritos em LNC
facilitam o seu processamento automático. Uma vez que temosas funcionalidades do sistema
escritas em LNC, é possível processar automaticamente essadocumentação a fim de gerar um
modelo formal de uso do sistema (como um todo). Esse modelo é uma representação formal
de todas as possíveis ações do usuário sobre o sistema (nessecaso representado em CSP).

Outra atividade do grupo é ageração de casos de teste. Essa atividade representa o objetivo
geral do grupo de pesquisas que é justamente a melhoria do processo de testes através da
automação de todas as atividades envolvidas no processo. Para que a geração de casos de
teste ocorra, o modelo de uso em CSP do sistema sob teste é dadocomo entrada. A geração é
guiada por propósitos de teste [59, 16] que indica quais funcionalidades devem ser consideradas
na geração utilizando algum critério de cobertura dos requisitos. Os benefícios diretos dessa
abordagem são o aumento da eficiência e da produtividade, bemcomo a melhoria na qualidade
dos casos de teste gerados.

Em [76], o autor usa esses casos de testes gerados (denominados casos de teste abstratos)
como entrada para que cada um deles seja traduzido em scriptsde teste para o TAF. É im-
portante salientar que nesse trabalho cada caso de teste automatizado é representado tanto em
CSP (representação intermediária não disponível para o usuário final) quanto em código Java
(que representa o script de teste para o TAF como ilustrado naFigura 4.4). É importante sa-
lientar que para cada funcionalidade não encontrada no TAF,a abordagem proposta em [76]
é representar essa funcionalidade como um evento especial chamadoprototype. Esse evento é
fundamental para a obtenção dos resultados apresentados neste capítulo e no Capítulo 5. Esse
evento representa as UFs do TAF que precisam ser implementadas para que o caso de teste (até
então) parcialmente implementado possa ser executado. Para que isso seja possível, é proposta
uma possível implementação para cada eventoprototypeencontrado na especificação. Nesse
aspecto, o presente trabalho pode ser visto como uma extensão do trabalho [76]. Nossa prin-
cipal contribuição é a criação de uma implementação executável para os casos de teste que
são gerados automaticamente através do processamento da LNC que define os documentos de
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requisitos. A seguir o trabalho de Souza [76] será mais detalhadamente abordado para que essa
dissertação fique auto-contida.

4.1.1 Modelagem de Casos de Teste como Modelos Formais Abstratos

Antes de apresentar a abordagem utilizada para modelar casos de testes como modelos for-
mais, é necessário introduzir algumas definições para que a terminologia seja mais facilmente
entendida. Um desses conceitos é o de Testes Baseados em Modelos (Model-Based Testing),
ou simplesmente MBT. MBT está relacionado com a geração automática de procedimentos de
teste usando modelos do sistema [21]. A idéia do MBT é ter um modelo (especificação) do
sistema e usar tal modelo para gerar sequências de entradas esaídas esperadas (procedimentos
de teste). A entrada é aplicada ao sistema sob teste e a saída do sistema é comparada com a
saída do modelo (visão caixa-preta). A saída do modelo pode ser verificada através do resul-
tado da execução do modelo (traces resultantes), após executar os procedimentos de entrada.
Esse procedimento valida o modelo, ou seja, indica que o modelo representa o comportamento
do sistema.

Outro conceito importante é o de Anti-MBT, ouAnti-Model-Based Testing[11]. Anti-MBT
é uma abordagem para criar modelos abstratos (modelos de teste) do sistema usando o processo
de engenharia reversa. Esse conceito é útil quando não é possível ter um modelo formal abstrato
definidoa-priori. Assim, a abordagem Anti-MBT gera o modelo formal do sistemaseguindo
os traces de sua execução que por sua vez são descritos através da execução de casos de teste.
As execuções do sistema fornecem os comportamentos necessários para construir um modelo
abstrato do Sistema sob teste (SUT –System Under Test). Assim, depois da obtenção de um
modelo abstrato, MBT pode ser aplicado como usual. Na abordagem proposta em [76], foram
aplicadas técnicas similares à Anti-MBT para criação de umaespecificação formal do sistema.

Casos de teste de sistema (tanto manuais quanto automáticos) descrevem o comportamento
do sistema através de cenários de teste. Souza [76] propôs então aplicar engenharia reversa dos
casos de teste de sistema para obter uma representação formal do SUT baseado nos modelos
extraídos. Entretanto, antes de criar um modelo do sistema inteiro, o primeiro passo é modelar
cada caso de teste como um modelo formal individual.

A estratégia de utilizar os próprios casos de teste de sistema para gerar um modelo abstrato
do SUT é interessante porque casos de teste significam comportamentos reais (ações) do SUT.
Os casos de teste são especificados e executados diretamenteusando o sistema. Além disso,
em um processo de teste convencional, os casos de teste são continuamente criados e modifica-
dos para se adaptarem para novos comportamentos ou modificações do SUT. Os projetistas de
teste, que por sua vez também são testadores, especificam e/ou modificam casos de teste conti-
nuamente. Assim, foi observado que, em situações reais, várias informações atualizadas sobre
o SUT são obtidas através da experiência dos testadores. Os projetistas conhecem bem as fun-
cionalidades sob teste, e assim eles adicionam novas informações quando estão especificando
novos casos de teste ou modificando casos de teste já existentes. Usualmente, tal informação
não estão contidas nos documentos de requisitos que serviram como base para a criação desses
casos de teste.

Usar casos de teste para construir modelos do sistema é a forma mais fácil de extrair o
comportamento do sistema automaticamente. Uma vez que vários casos de teste estão especifi-
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cados seguindo um fluxo seqüencial, a extração de cada cenário de teste se transforma em uma
tarefa fácil. O mesmo não ocorre quando temos outros tipos dedocumento que descrevem o
comportamento do sistema de forma complexa, usando diferentes cenários e sequências. Nessa
situação, é difícil extrair o comportamento do sistema corretamente. Na abordagem proposta
no presente trabalho, um modelo formal é extraído a partir dopróprio SUT, pois informações
concernentes à execução do sistema são de fundamental importância para a geração de UFs.

4.1.2 Modelagem de Casos de Testes Formais

Para realizar a modelagem de casos de testes, um conjunto de scripts de teste é dado como
entrada e os modelos abstratos correspondentes a cada script de teste é disponibilizado como
saída. Além de gerar modelos abstratos, a abordagem também executa o mapeamento entre os
eventos CSP gerados através do processamento de LNC e os comandos de script corresponden-
tes. Uma vez que um mapeamento é armazenado em um banco de dados, o mesmo pode ser
usado para gerar scripts de teste concretos em TAF. A abordagem MBT usa duas representações
para os casos de teste: uma representação abstrata e uma concreta. Na abordagem proposta por
Souza, casos de teste abstratos (também conhecidos como casos de testes formais) são repre-
sentados na notação CSP ou LTS (a relação entre CSP e LTS foi apresentada no Capítulo 2).
Para o presente trabalho, somente a parte CSP dessa representação interessa. Diferentemente
dos casos de teste abstratos, casos de teste concretos podemser executados (manual ou auto-
maticamente) seguindo os passos definidos no script. A Figura 4.2 nos dá uma visão geral da
abordagem utilizada para a modelagem de casos de teste.

De acordo com a Figura 4.2, o primeiro passo da abordagem é fazer umparsede todos os
scripts de teste dados como entrada. Esse passo é responsável por ler cada script de teste e
extrair todo o conteúdo do teste (setup, stepse cleanup). Uma vez que todas as informações
são extraídas, o conteúdo dos comandosdescription(frases em inglês) são enviadas ao sis-
tema de processamento de linguagem natural [47]. Como mostrado anteriormente, o comando
descriptiondescreve o objetivo da sequência de ações, escritas usando uma linguagem de pro-
gramação, em alto nível (ver Figura 4.3). O resultado do processamento de uma frase em inglês
é um evento CSP correspondente. Todos os eventos CSP traduzidos são enviados aos módulos
de geração e mapeamento. Finalmente, depois de executar o passo de modelagem, modelos
abstratos (CSP ou LTS) e um conjunto de mapeamentos entre eventos CSP e comandos de
script são gerados.

4.1.2.1 Processamento de Linguagem Natural

Como mostrado na Figura 4.2, o passo de processamento de linguagem natural é muito im-
portante para a modelagem utilizada em [76], bem como para o presente trabalho. O proces-
samento de linguagem natural tem por objetivo traduzir frases escritas em linguagem natural
(inglês) em eventos CSP ou transições LTS. Conseqüentemente, para que isso seja possível é
necessário definir as estruturas usadas para realizar a tradução. Tais estruturas são termos e
classes gramaticais, bancos de dados de conhecimento, eparserssemânticos e sintáticos.

O trabalho apresentado em [47] mostra uma estratégia para o processamento de casos de
teste manuais especificados em inglês e os traduz em casos de teste para a notação CSP. Esse
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Figura 4.2 Abordagem utilizada para modelagem de casos de teste.

trabalho usa uma estratégia baseada em ontologia de domínio. Em outras palavras, os termos
contêm valores semânticos definidos por uma ontologia específica. Tomando a ontologia como
base, ele utilizaparserssemânticos e sintáticos para capturar e interpretar as frases. Como
a aplicação de domínio utilizada é a de sistemas de telefoniacelular, o valor semântico dos
termos definidos no banco de dados de conhecimento são estritamente relacionados a esse
domínio. Assim, termos como “phone”, “message”, “SMS”, “phonebook”, “contact number”
são freqüentemente apresentados.

4.1.2.1.1 Definição do alfabeto CSP: CSPHeaderPara a obtenção de casos de teste abs-
tratos (na notação CSP) é necessário especificar um conjuntode definições CSP (datatypes,
channels, tuplas, entre outros) capazes de reconhecer e manipular umevento CSP. Como mos-
trado anteriormente, cada evento CSP (abstrato) corresponde a uma ação real e essa relação é
armazenada na tabela de mapeamentos.

Ações reais são descritas em linguagem natural (inglês) e especificam o que os testadores
devem fazer em um caso de teste. Por exemplo, o evento

delete.DTDEL_ITEM.(MESSAGES, {ALL})
apresentado em casos de teste abstratos significam a ação real Delete all messagesem um caso
de teste concreto, como pode ser visto na Figura 4.3. Nesse exemplo, o passo que deleta todas
as mensagens foi especificado por um canaldelete , que significa a ação de deletar, e um
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Figura 4.3 Objetivo em alto nívelversussequência de ações.

elemento (dado comunicado) de umdatatype: DTDEL_ITEM.(MESSAGES, {ALL}) . Este
dado comunicado através do canaldelete é interpretado como: todos os itens de mensagem
do telefone celular devem ser deletados.

Aa estruturação de todos os elementos CSP que são capazes de reconhecer os casos de teste
abstratos em CSP são agrupados, contendo todas as definiçõesde tipos de dados, tuplas e canais
usados para traduzir frases escritas em linguagem natural de alto nível em eventos CSPM [69].

Em [47, 79] é possível obter uma melhor explicação sobre a definição de eventos CSP,
usando tuplas, tipos de dados e canais, além de como esses eventos foram construídos tomando
como base frases em inglês,

4.1.2.2 Geração de Modelos Formais Abstratos

O módulo de geração é responsável por criar modelos abstratos a partir de um conjunto de
eventos CSP recebidos dos casos de teste. Para cada caso de teste é gerado um modelo corres-
pondente. Um modelo abstrato gerado a partir de um único casode teste é também chamado
de caso de teste abstrato (ou formal). Casos de teste abstratos são representados tanto usando
os formalismos CSP quanto LTS. Ao se utilizar o formalismo CSP, um modelo abstrato é visto
como um processo CSP finito que termina emSKIP . Todos os eventos no processo CSP ocor-
rem seqüencialmente usando o operador de prefixo (-> ). A Figura 4.5 mostra um caso de teste
abstrato, em notação CSP, gerado a partir do script de teste TAF apresentado na Figura 4.4.
Note que o conteúdo da Figura 4.5 é um processo CSP simples quefoi construído basicamente
a partir dos textos em Inglês contidos nos métodos description da Figura 4.4 traduzidos para
CSP.

Na Figura 4.5 os eventos CSPsetup, test, ecleanupforam colocados somente para analisar
os eventos CSP gerados a partir de cada parte do caso de teste.Esses eventos não são gerados
pelo do passo de processamento de linguagem natural.

O propósito da geração de casos de testes abstratos em CSP é a possibilidade de comparação
entre cada caso de teste e o modelo comportamental do telefone celular a fim de encontrar uma
possível implementação para cada eventoprototypeencontrado. Na Seção 4.3 é apresentado
um algoritmo com essa finalidade.



4.1 OBTENÇÃO DO SCRIPT DE TESTE PROTOTIPADO 47

Figura 4.4 Uma instância de um caso de teste automático (script de teste).
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Figura 4.5 Exemplo de caso de teste abstrato (em notação CSP).

4.1.2.3 Associação de Eventos CSP com Comandos de Script

O módulo de mapeamento associa a cada evento CSP, seus comandos de script TAF correspon-
dentes. O objetivo do mapeamento de eventos CSP em comandos de script é a possibilidade
de capturar um caso de teste abstrato (em CSP) bem como um script de teste concreto (real).
A Figura 4.6 mostra como é realizado o processo de mapeamento. Primeiro, o conteúdo do
comandodescription(frase em inglês) é traduzido em um evento CSP. Depois de traduzido em
um evento CSP, o conjunto de comandos de script correspondente é capturado para compor um
novo mapeamento com o evento CSP. Esse novo mapeamento é armazenado como um novo
dado de entrada em uma tabela de mapeamento. Uma tabela de um banco de dados relacional
foi utilizada para armazenar todos os mapeamentos gerados.

Baseado na tabela de mapeamentos, é possível gerar novos scripts de teste através da busca
nos dados já armazenados. A tabela de mapeamento é a base da estratégia de geração de novos
scripts de teste onde os pares relacionados (CSP, TAF) possam ser reusados. O passo de geração
segue uma tradução de casos de teste abstratos em scripts de teste concretos. Assim, para que
tal geração seja realizada é necessário que exista a tabela de mapeamentos e um caso de teste
abstrato em CSP. Mais informações sobre a geração de scriptsde teste podem ser encontradas
em [76].

4.1.3 Tradução de Casos de Teste Abstratos em Scripts de Teste

O passo de tradução de um caso de teste abstrato em um script deteste usa a tabela de mape-
amentos gerada no passo de modelagem (Figura 4.6). A idéia é pegar o caso de teste abstrato
e extrair todos os eventos CSP correspondentes. Para o passode extração é utilzado umparser
que captura todos os eventos CSP e os envia para o mecanismo debusca. Com todos os eventos
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Figura 4.6 Mapeamento de um evento CSP em um comando de script.

CSP extraídos do caso de teste abstrato, é realizada uma busca na tabela de mapeamento por
todos os comandos de script correspondentes. Após extrair todos os comandos associados a
cada evento CSP dado, esses comandos são organizados em um arquivo separado. O resultado
é um caso de teste automático como mostrado na Figura 4.4.

É importante salientar que existem situações onde nem todosos eventos CSP estão dispo-
níveis (mapeados) na tabela de mapeamento. Nesses casos sãogerados scripts de testes com
elementos especiais. Esses elementos são identificados em um caso de teste pela tagprototype.
A Figura 4.7 mostra um trecho de um caso de teste gerado com um evento CSP não encontrado
na tabela de mapeamentos.

Figura 4.7 Exemplo da tagprototype.

Como mostrado na Figura 4.7 o evento CSP não encontrado
PLAY.(MULTIMEDIA_FILE, {ONE})

na tabela de mapeamento, é adicionado no script de teste uma tag de prototipação (prototype).
A sequência de comandos são comentadas e deveriam ser codificadas manualmente após a
geração. O presente trabalho tem como principal objetivo resolver essa limitação do método
proposto por Souza em [76]. Para cada evento CSP não encontrado na tabela de mapeamentos,
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o próprio caso de teste abstrato é modificado, sendo adicionado um evento especial também
chamadoprototype. Esse caso de teste abstrato atualizado em conjunto com o modelo compor-
tamental do telefone descrito na Seção 4.2 são as duas principais entradas para a geração de
código para as UFs do TAF que futuramente irão representar comandos de script para compo-
sição de casos de teste.

4.2 Extração Automática do Modelo Comportamental

O primeiro passo necessário para a geração automática de código para o TAF consiste da extra-
ção do modelo comportamental do telefone celular em que os testes automáticos estão sendo
desenvolvidos. Para o presente trabalho, esse modelo é representado em CSP, com o objetivo
de fazer uso das funcionalidades já disponíveis nesse formalismo para modelagem de siste-
mas, além do reuso de ferramentas já existentes provenientes de outros trabalhos do grupo de
pesquisas do BTC.

Para obter o modelo de um telefone celular, foi implementadauma ferramenta denominada
BxT – Behavior Extractor Tool[57]. Através da execução dessa ferramenta, que requer um te-
lefone celular plugado em uma porta USB do computador, é possível obter todos os caminhos
relevantes da aplicação de um telefone celular Motorola através da execução de funcionalida-
des básicas de navegação e verificação de umframeworkde automação de testes proprietário
da Motorola conhecido como PTF (Phone Test Framework) [26]. Além da geração completa,
é possível produzir um modelo direcionado a um objetivo, ou seja, a BxT foi projetada para
permitir ao usuário guiar a geração do modelo. Para realizaresse direcionamento basta o usuá-
rio fornecer como entrada um objetivo (por exemplo, uma aplicação ou um conjunto de textos
presentes em um menu) e o modelo é gerado em torno desse objetivo. O princípio por atrás
desse direcionamento para a geração do modelo é similar à abordagem utilizada em [17] que
propõe a geração de um modelo parcial, uma vez que um modelo completo nem sempre precisa
ser gerado para que seja realizada a verificação de modelos (model checking). É importante sa-
lientar que a BxT extrai um comportamento de alto-nível de abstração do código-fonte, ou seja,
um comportamento funcional relacionado principalmente a aspectos navegacionais. Esta é a
principal razão pela qual os modelos formais que são extraídos a partir da implementação são
bastante próximos dos modelos formais dos casos de teste (que por sua vez também são escritos
em alto-nível de abstração). A seguir será detalhada como a extração do comportamento dos
celulares é realizada.

Dada uma aplicação do telefone celular, BxT assume que o estado inicial é Idle (a tela
inicial do telefone) e, usando a estrutura de chamadas de métodos do PTF, extrai todos os
caminhos da aplicação especificada. Os resultados produzidos como saída após a execução da
BxT são o modelo formal (descrito em CSP) bem como o log da chamada de métodos do PTF.

A Figura 4.8 mostra o engenho da BxT: para cada tela do telefone a ferramenta captura
todos os componentes correspondentes aos itens retornadospelo PTF. Esses componentes po-
dem ser telas, botões, labels, figuras, painéis, etc. Para cada componente, o PTF retorna um
conjunto de propriedades, tais como texto, estado, cor, posição, etc. A BxT captura também
os componentes de navegação, como por exemplo, o botão que foi pressionado para que uma
determinada tela seja alcançada.
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Um aspecto importante nessa geração é o reuso do módulo de processamento de linguagem
natural controlada (LNC) [14, 15, 47] da ferramenta TaRGeT.O objetivo de se utilizar esse
módulo é a obtenção de um alfabeto para a implementação que é compatível com o alfabeto
obtido através da geração de casos de testes pela ferramentaTaRGeT. Dessa forma, é neces-
sário somente escrever a possível navegação encontrada pela BxT como uma frase em LNC
(considerando o alfabeto da TaRGeT).

Figura 4.8 Engenho da ferramenta BxT.

Por exemplo, a navegação correspondente à seleção da aplicação de Mensagens no menu
principal do telefone é expressa em LNC como “Select Message”. Uma analogia pode ser vista
graficamente na Figura 4.9. Através dessa figura, podem ser verificadas duas transições: da
Tela (1) (Idle) para a Tela (2) (Main Menu), esta transição corresponde à parte “Select” da frase
em LNC, e da Tela (2) para a Tela (3) (Message Center), que corresponde à parte “Message”
da frase.

O resultado do uso da BxT em um telefone contendo uma aplicação similar à apresentada
na Figura 4.9 é a especificação CSP ilustrada na Figura 4.10. Para a obtenção dessa especi-
ficação, foi utilizado como objetivo a aplicação de IM (Instant Messaging). Para facilitar o
entendimento da especificação CSP apresentada na Figura 4.10, foi criada uma representação
LTS dessa especificação que pode ser vista na Figura 4.12.

A vantagem dessa abordagem é a geração automática de um modelo formal. O usuário
não precisa perder seu tempo para criar um modelo da aplicação e também não precisa ter
expertise em métodos formais para saber como criar tal modelo. Foi observado que algumas
equipes de Testes da Motorola usam diagramas gráficos com vários propósitos e a geração
desses diagramas é totalmente manual.

As Figuras 4.11 e 4.12 correspondem aos modelos de um caso de teste (TC) e de uma
implementação (System ) da aplicação relacionada ao caso de teste descritos em LTS,respec-
tivamente. Através da observação desses modelos, é possível verificar que o LTS apresentado
na Figura 4.12 praticamente contém o LTS apresentado na Figura 4.11. A diferença entre esses
dois modelos aparecem basicamente por dois motivos: eventos de navegação em baixo-nível
(Go to main menu, por exemplo) e transições extras não contempladas nos requisitos (que são
fonte de entrada para geração de casos de teste). O primeiro motivo é natural e está relacionado



52 CAPÍTULO 4 GERAÇÃO DE CÓDIGO PARA UM FRAMEWORK DE AUTOMAÇÃO DE TESTES

Figura 4.9 Exemplo de telas de um telefone celular.

com a implementação que é o artefato utilizado para originaro modelo. Já o segundo pode
ser considerado um problema, pois tais eventos expressam comportamentos não permitidos e
assim são considerados erros de implementação. O presente trabalho não considera tal possi-
bilidade, ou seja, nesse trabalho a implementação que será utilizada para geração do modelo
formal é sempre considerada correta.

É importante salientar que essas informações de baixo níveladquiridas através da execução
da BxT são de fundamental importância para esse trabalho, pois essas informações em baixo
nível representam as implementações das UFs. Entretanto, como dito previamente, a espe-
cificação originada através da implementação é mais rica em detalhes quando comparada às
especificações dos casos de teste. Felizmente, como a parte do código-fonte necessário para
originar o modelo é uma visão caixa-preta do telefone celular, o nível de abstração é muito
próximo do modelo que representam os requisitos de onde os casos de teste são derivados.

Considerando as observações prévias sobre as Figuras 4.11 e4.12, pode-se constatar que
para fazer uma comparação correta entre um caso de teste (TC) e a implementação (System )
é necessário aplicar a seguinte relação de refinamento:

TCvT System\ Impl details

ondeImpl details= αSystem\αTC
Ou seja, para comparar a especificaçãoTC e System corretamente é necessário esconder

(usando o operadorhidingde CSP) todos os eventos deSystem que não ocorrem emTC. Note
que esses eventos dizem respeito aos detalhes adicionais denavegação contidos na implemen-
tação (System ) quando comparados aos casos de teste (TC). Essa operação dehiding sobre
o modelo gerado só deve ocorrer caso o evento especialprototypedo TC não esteja associado
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System = P1_Hiding ; System

P1_Hiding = P1 \ {| goto.DTGOT_SCREEN.(IDLE_SCREEN, {}),
goto.DTGOT_MENU.(MAIN_MENU, {}) |}

P1 = steps -> goto.DTGOT_SCREEN.(IDLE_SCREEN, {}) ->
goto.DTGOT_MENU.(MAIN_MENU, {}) ->
start.DTSTA_APPLICATION.(IM_APPLICATION, {}) -> ( P2 [] P A1 )

P2 = steps -> login.DTLOG_APPLICATION.(IM_SERVER_APPLIC ATION, {}) ->
(P3 [] SKIP)

P3 = steps -> select.DTSEL_LISTITEM.(CONTACT_ITEM, {JOHN }) -> P4

P4 = steps -> start.DTSTA_LISTITEM.(CONVERSATION_ITEM, { }) -> P5

P5 = steps -> exit.DTEXI_APPLICATION.(IM_APPLICATION, {} ) -> SKIP

PA1 = steps -> goto.DTGOT_LIST_ITEM.(SAVED_CONVERSATION _FOLDER, {}) ->
SKIP

Figura 4.10 Especificação CSP obtida através da execução da BxT em um telefone celular cujo objetivo
era iniciar uma conversação e em seguida sair da aplicação deIM.

ao evento que está sendo escondido. Assim, deve-se sempre verificar, antes de esconder um
evento do modelo, se aquele evento não corresponde a um evento prototypeto caso de teste.

Considerando essa operação de abstração, os modelos (caso de teste e implementação) estão
prontos para realizar a checagem através de refinamento e obter os contra-exemplos necessários
para desenvolver as novas UFs necessárias para compor o TAF,fazendo com que o mesmo
esteja preparado para executar o caso de teste em questão.

4.3 Obtenção de Representação CSP das UFs a Serem Desenvolvidas

Uma vez que já foi mostrado como são obtidos os modelosM(correspondente ao comporta-
mento extraído automaticamente do telefone) eTC(que corresponde ao caso de teste abstrato a
ser automatizado), é possível então mostrar como as funcionalidades ainda não implementadas
no TAF contidas emTCsão resolvidas utilizandoMcomo base.

Para ilustrar o funcionamento do método proposto, será utilizado um exemplo hipotético cu-
jos processosTC e M, que correspondem respectivamente às especificações referentes ao caso
de teste e ao modelo comportamental do telefone, podem ser vistos na Figura 4.13. Note que
existem dois eventos emTC denominadosp.1 e p.2 (simplificações deprototype(“ ...1”);
e prototype(“ ...2”); , respectivamente). Esse evento é utilizado para representar os eventos
especiaisprototypenesse script de teste. Nesse exemplo estamos considerando que a imple-
mentação da UF, representada porp.1 ep.2 , não existem para o telefone celular em questão
(sob teste).
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Figura 4.11 Representação de um caso de teste em LTS.

Especificamente para esse caso de teste hipotético, os eventos prototype(denotados por
p.1 e p.2 ) são os pontos onde devemos nos concentrar. Explicaremos mais detalhadamente
como obterp.1 e depois, mais resumidamente como obterp.2 . Considerando que temos o
modelo extraído do telefoneM, que pode ser visto na Figura 4.13, o nosso objetivo é encontrar
emMo evento (ou os eventos) que representam o eventoprototype.

Um simples refinamento não resolve o problema em questão, pois devemos considerar que
um prototypepode ser representado por uma sequência de eventos. Quando uma relação de
refinamento falha, somente um contra-exemplo (que representa o evento do modelo onde a falha
pode ser observada) é retornado e com isso não seria possívelencontrar a solução do problema,
caso oprototypeem questão seja uma abstração de mais de um evento do modelo. Além
disso, um únicoTC pode ter vários eventosprototypea serem resolvidos (como no exemplo
acima). Para que seja possível resolver todos eles, é necessário atualizar dinamicamente o
próprioTCcom eventos vindos deM(enquanto cadaprototypeé resolvido) para continuar com
o refinamento até que o processo de terminação (SKIP ) seja encontrado emTC. Além disso,
também existe a necessidade de manter um mapeamento de todosos eventosprototypecom os
respectivos eventos deMque os representam.

A seguir será apresentado um algoritmo para lidar com os problemas acima, o qual é uma
das principais contribuições desse trabalho. Como mencionado anteriormente, a pré-condição
para a execução desse algoritmo é a obtenção dos modelosMe TCespecificados em CSP. Para
facilitar o entendimento inicial do algoritmo, serão utilizados os processos apresentados na
Figura 4.13.

Na primeira linha do algoritmo, é definodo que o mapeamento inicialmente, entre elementos
prototypee eventos CSP, é uma sequência vazia. Cada elemento dessa sequência que representa
o mapeamento é definido pela tupla
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Figura 4.12 Representação de uma implementação em LTS.

(p, <ev_1, ev_2, ..., ev_n>)

em quep representa umprototypecontido emTC e <ev_1, ev_2, ..., ev_n> repre-
senta a sequência de eventos presentes emMque devem substituirp em TC a fim de validar
o TC de acordo com o modeloM. Assim, um mapeamento de dois eventosprototype(p.x e
p.y ), cujos eventos correspondentes sãoa, b e c , respectivamente, deve ser representado da
seguinte forma:

<(p.x, <a, b>), (p.y, <c>)>.

A segunda linha do algoritmo atribui atr o trace resultante do refinamento
TC_MvF TC, em queTC_Mé definido como o paralelismo generalizado entre os processosTC
eM

TC_M = TC [| Events |] M

eEvents representa todos os eventos do alfabeto.
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TC = a -> b -> p.1 -> e -> f -> p.2 -> h -> SKIP

M = a -> (d -> a -> j -> M
[] b -> c -> d -> e -> f -> (g -> h -> SKIP

[] k -> l -> M)).

Figura 4.13 Exemplo de processos CSP (caso de teste abstrato e modelo comportamental).

A linha 3 atribui apt o último evento do tracetr . Para isso foi necessário definir uma
função denominadalast(), que dado um tracetr , retorna o último elemento encontrado no
mesmo. A Função 4.1 apresenta a definição dessa função.

last(tr ˆ〈e〉) = e (4.1)

Exemplo 4.1 Seja tr=〈a,b,c〉 um trace. Então aplicando a função last(.) sobre tr, obtemos
last(tr)=c.

Após atribuir os respectivos valores atr e pt , temos a seguir um laço que tem duas con-
dições de parada: a primeira verifica se não há mais problemasa serem resolvidos, ou seja,
se depois de substituir todos os eventosprototypepelos seus respectivos valores, o modeloM
refinaTC; a segunda verifica se o último evento detr é umX (tick ). Esse evento indica que
o modeloMrefina oTCe os dois chegaram ao fim em um evento que representa uma termina-
ção com sucesso (SKIP ). Considerando que temos como pré-condição queTCseja um caso de
teste abstrato com pelo menos um problema (prototype) a ser resolvido, o algoritmo executa o
código contido no escopo desse laço pelo menos uma vez.

A primeira linha do laço (linha 5 do Algoritmo 1) atribui adeep um valor inteiro que
indica o tamanho atual do trace correspondente atr . Considerando os modelos apresentados
na Figura 4.13, o valor detr inicialmente é<a,b,p.1> , que representa o primeiro contra-
exemplo retornado porTC_MvF TC, e deep , por sua vez, recebe o valor 3 que indica o
número de elementos detr . O valor dedeep será utilizado a seguir pelo processoFindTr()
que dispõe de todos os eventos do alfabeto até o tamanho desejado para ser usado na descoberta
do evento correspondente ao eventop.1 . Esse processo é definido como

FindTr(0) = Skip
FindTr(deep) =|∼| ev : Events @ ev−> FindTr(deep−1)

(4.2)

Exemplo 4.2Seja deep =3 um inteiro eΣ = {a,b,c,d,e} o alfabeto da especificação. Então
o processo FindTr(.) quando aplicado sobre deep retorna FindTr(deep)=a→ b→ c→ Skip.

Basicamente o processoFindTr() fornece um comportamento que possibilita encontrar o
evento deMque substitui parcial ou completamente os eventosprototypedeTC (representado
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Algoritmo 1 Algoritmo Proposto
1: mapping← 〈〉
2: tr← TCM vF TC
3: while (tr 6= 〈〉 and last(tr) 6=X) do
4: pt← last(tr)
5: deep← #tr
6: event← last(FindTr(deep)vF M |[Events]|Build(front(tr)))
7: nextTCEvent← getNextEvent(pt, TC)
8: while (event6= nextTCEvent) do
9: mapping← updateMapping(mapping, pt, event)

10: i← deep+ #getMapping(mapping, pt)
11: event← last(FindTr(i)vF M |[Events]|Build(front(tr)_ getMapping(mapping, pt)))
12: end while
13: TC← updateTC(TC,pt, getMapping(mapping, pt))
14: tr← TCM vF TC
15: end while

por p.1 e p.2 na Figura 4.13). Outro processo necessário para a obtenção dos resultados
esperados é descrito a seguir.

Build(〈〉) = [ ] ev : Events @ ev−> Skip
Build(〈ev〉ˆt) = ev−> Build(t)

(4.3)

Exemplo 4.3 Seja tr = 〈a,b〉 um trace. Então o processo Build(.) quando aplicado sobre tr
retorna Build(tr)=a→ b→ Skip.

Build() recebe como parâmetro uma sequência e cria um processo composto pelos ele-
mentos dessa sequência. Assim comoFindTr(), o processoBuild() também finaliza em um
processo de terminação com sucesso. Note que a linha número 6do algoritmo proposto utiliza
tantoFindTr() quantoBuild(). Nesse ponto, o algoritmo executa o refinamento

FindTr(deep)vF M |[Events]|Build(front(tr))

que retorna<a,b,c> na primeira vez que é executado. Aqui definimos uma função denomi-
nadafront() que é apresentada na Função 4.4. Essa função recebe um trace como parâmetro e
retorna o mesmo trace, excluindo dele o último evento. Considerando o nosso exemplo, o trace
<a,b> é retornada pela funçãofront(tr ) (observe que o eventop.1 é removido do trace).
O trace resultante desse refinamento é enviado para a funçãolast(), que por sua vez retorna o
eventoc como resultado. Esse valor é atribuído aevent e será adicionado ao mapeamento do
prototypep.1 .

front(tr ˆ〈e〉) = tr (4.4)
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Exemplo 4.4Seja tr=〈a,b,c〉 um trace. Então aplicando a função front(.) sobre tr, obtemos
front(tr)=〈a,b〉.

A próxima linha do algoritmo executa a funçãogetNextEvent() (Função 4.5) que recebe
dois parâmetros: o primeiro é um evento (correspondente aoprototypeque nesse momento
no nosso exemplo seráp.1 ) e o traceTC. Essa função retorna o evento deTC que ocorre
imediatamente apósp.1 . Considerando oTC definido na Figura 4.13,getNextEvent() irá
retornar o eventoe. A motivação para capturar este evento seguinte é permitir que nosso
algoritmo saiba onde oprototypepotencialmente termina (nesse caso no eventoe).

getNextEvent(ev, 〈〉) = ev
getNextEvent(ev, tr) =

if head(tr) == ev then
head(tail(tr))

else
getNextEvent(ev, tail(tr))

(4.5)

Exemplo 4.5Seja p=b um evento e tc=〈a,b,c,d〉 um trace. Então aplicando a função getNex-
tEvent(.,.) sobre p e tc, obtemos getNextEvent(p,tc) = c.

Entramos então no laço mais interno que objetiva resolver completamente umprototype,
ou seja, verificar se oevent obtido já satisfaz ou se é necessário buscar mais eventos emM
para substituirp.1 em TC. Dentro do laço mais interno, a estruturamapping é atualizada
pela funçãoupdateMapping() (Função 4.6). São passados como parâmetro para essa função
o mapeamentomapping , o evento correspondente aoprototypeem questão (pt ) e o evento
que irá compor a sequência de eventos para oprototypevindo deM. Essa função verifica se o
prototypejá está na estruturamapping , através da chamada da funçãogetMapping() (Fun-
ção 4.8) que será detalhada no próximo parágrafo. Caso a Função 4.8 retorne um trace não
vazio, esse trace retornado (correspondente trace que mapeia o prototypeem questão) é atua-
lizado, sendo o evento passado como parâmetro adicionado aofinal da sequência atual. Caso
contrário, uma nova tupla é criada, baseada nos parâmetros informados à função, e adicionada
ao mapeamento. A atualização de um mapeamento se dá através da remoção do mapeamento
atual para o eventoprototypeem questão e da adição de um novo mapeamento atualizado. A
remoção de um mapeamento é realizada pela funçãoremoveMapping() apresentada pela
Função 4.7.
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updateMapping(mapping, ev1, ev2) =
let

s= getMapping(mapping,ev1)
within

if #s== 0 then
mappinĝ〈(ev1,〈ev2〉)〉

else
removeMapping(mapping,ev1)ˆ〈(ev1,sˆ〈ev2〉)〉

(4.6)

Exemplo 4.6 Seja m=〈(a,〈b,c〉),(d,〈g, f 〉)〉 uma sequência, p=a e q=h dois eventos. Então
aplicando a função updateMapping(.,.,.) sobre m, p e q, obtemos updateMapping(m,p,q) =
〈(d,〈g, f 〉),(a,〈b,c,h〉)〉.

removeMapping(mapping,ev) = 〈(ev1,ev2) | (ev1,ev2) ← mapping, ev1 ! = ev〉 (4.7)

Exemplo 4.7Seja m=〈(a,〈b,c〉),(d,〈g, f 〉)〉 uma seqüencia, p=a um evento. Então aplicando
a função removeMapping(.,.) sobre m e p, obtemos removeMapping(m,p) =〈(d,〈g, f 〉)〉.

A linha 10 do algoritmo faz uma chamada à funçãogetMapping() (Função 4.8) que recebe o
mapeamento e o eventoprototypecujo trace que o representa será retornado. Assim, à variável
i é atribuído o valor dedeep adicionado ao tamanho do trace que representa oprototypeem
questão.

getMapping(〈〉,event) = 〈〉
getMapping(mapping,event) =

head(〈ev| (m,ev) ← mapping m== event〉)
(4.8)

Exemplo 4.8Seja m=〈(a,〈b,c〉),(d,〈g, f 〉)〉uma seqüencia e p=d um evento. Então aplicando
a função getMapping(.,.) sobre m e p , obtemos getNextEvent(m,p)=〈g, f 〉.

A última linha do laço mais interno executa mais uma vez o refinamento que tem por obje-
tivo descobrir o próximo evento que irá representar oprototype. Note que novos valores para
os parâmetros são utilizados nesse ponto, quando comparadoà sua última utilização (linha 6).
Esses valores já consideram os valores contidos no mapeamento que está sendo composto e
armazenado emmapping .

Ao finalizar a primeira execução do laço que inicia na linha 8,mapping armazena o
valor <(p.1, <c,d>)> . Ao sair do laço mais interno, verifica-se a chamada da função
updateTC() (Função 4.9) que recebe como parâmetro oTC que será atualizado,pt que re-
presenta oprototypeque será atualizado egetMapping() que retorna o trace que representa o
prototypeque será substituído emTC. Ao executar a funçãoupdateTC() no exemplo acima, o
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resultado é a atualização do processoTCque temp.1 pelo seu comportamento correspondente
<c,d> . Assim o novoTCé representado por

TC = a -> b -> c -> d -> e -> f -> p.2 -> h -> SKIP

Note que após realizar essa atualização,TCainda não é um trace válido do processoM, pois
ainda há umprototype(p.2 ) a ser resolvido. Observe também que a funçãoupdateTC() utiliza
duas funções auxiliares para realizar o seu processamento.A função lastTC() (Função 4.10)
recebe um evento e um trace como parâmetros e retorna um sub-trace a partir do evento que
foi passado como parâmetros, removendo assim os primeiros eventos. Já a funçãofrontTC()
(Função 4.11) faz o contrário, ou seja, retorna o sub-trace que representa os eventos iniciais
até encontrar o evento passado como parâmetro, removendo o final da lista. As duas funções
juntas tem por objetivo remover o evento correspondente aoprototypea fim de que o mesmo
seja substituído pelo trace que o representa (encontrado após a execução do laço mais interno
do algoritmo).

updateTC(tc,pt,map) = frontTC(pt, tc)ˆmap̂ lastTC(pt, tc) (4.9)

Exemplo 4.9Seja tc=〈a,b,p1,e〉 um trace, pt=p1 um evento e map=〈(p1,〈c,d〉)〉 uma sequên-
cia. Então aplicando a função updateTC(.,.,.) sobre tc, pt emap, obtemos updateTC(tc, pt,
map)=〈a,b,c,d,e〉.

O algoritmo continua sua execução. Ao executar a linha 14, o valor de tr é atuali-
zado, armazenando agora o trace<a,b,c,d,e,f,p.2> . A linha 15 do algoritmo dessa
vez atrubui à variáveldeep o valor p.2 . Observe que a condição do looping mais ex-
terno (linha 4) não é satisfeita, e então o algoritmo continua sua execução.deep passa a
armazenar o valor7, event = g e nextTCEvent = h . Passamos então a executar o
laço mais interno da linha 8. A condição do while é satisfeitae a funçãoupdateMapping()
é executada, atualizando o conteúdo demapping que passa agora a ser representado por
<(p.1, <c,d>), (p.2, <g>)> . O laço mais interno encerra sua execução e então a
funçãoupdateTC() é executada e atualizaTCque passa a ser representado por

TC = a -> b -> c -> d -> e -> f -> g -> h -> SKIP

Note que após realizar essa atualização,TC passa a ser um trace válido do processoMe
assim final da execução do Algoritmo 1 é alcançado.

É importante salientar que foi utilizado o modelo de falhas para realizar os refinamentos
porque é necessário obter os contra-exemplos das falhas queacontecem quando comparamos o
modelo comportamental dos telefonesMcomTC.
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lastTC(pt,〈〉) = 〈〉
lastTC(pt,〈ev〉ˆt) =

if ev! = pt then
lastTC(pt, t)

else
t

(4.10)

Exemplo 4.10Seja pt=p1 um evento e tc=〈a,b,p1,e〉 um trace. Então aplicando a função
lastTC(.,.) sobre pt e tc, obtemos lastTC(pt,tc)=〈e〉.

frontTC(pt,〈〉) = 〈〉
frontTC(pt,〈ev〉ˆt) =

if ev! = pt then
〈ev〉ˆfrontTC(pt, t)

else
〈〉

(4.11)

Exemplo 4.11Seja pt=p1 um evento e tc=〈a,b,p1,e〉 um trace. Então aplicando a função
frontTC(.,.) sobre pt e tc, obtemos frontTC(pt,tc)=〈a,b〉.

Por fim, a geração do código que representa o trace<c,d> é obtida de forma simples.
Lembre-se que foi mencionado anteriormente que além do modelo comportamental a BxT
também armazena todas ações realizadas no telefone celular. Assim, fazemos uma busca na
estrutura de dados que armazena o código PTF correspondenteà execução que gerou o trace
<c,d> e criamos um novo arquivo com o código correspondente e o adicionamos à biblioteca
de UFs do TAF. Após realizar esse último passo, a nova funcionalidade, já codificada em uma
nova UF, pode ser utilizada por casos de testes TAF. No Capítulo 5 será apresentado um estudo
de caso mostrando a aplicação do método proposto para resolver um problema real.

Antes de iniciar o próximo capítulo, serão descritas algumas limitações encontradas no
algoritmo proposto após fazer uma análise detalhada do mesmo. A seguir essas limitações
serão enumeradas.

1. Não faz sentido para o algoritmo existirem dois eventosprototypeem sequência, como
no exemplo

TC = a -> b -> pt.1 -> pt.2 -> c -> SKIP

Nesse caso é impossível para o algoritmo identificar ondept.1 acaba ept.2 começa.

2. Também não é possível identificar a possível implementação de umprototypecaso este
seja o evento que precede o processo de terminação com sucesso emTC, como mostra o
exemplo a seguir
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TC = a -> b -> c -> pt.1 -> SKIP

Considerando esse exemplo, não necessariamente a BxT produzirá um modeloMque
termine no mesmo ponto (modelos tendem a ser recursivos) e assim o algoritmo muito
provavelmente não produzirá uma saída válida.

3. O exemplo a seguir também mostra uma limitação do algoritmo proposto:

TC = a -> pt.1 -> c -> SKIP
M = a -> b -> c -> d -> c -> SKIP

Nesse caso oprototypept.1 deveria ser representado pelo trace<b,c,d> , porém o al-
goritmo irá retornar o trace<b> como resultado, pois ele utiliza o próximo evento deTC
para comparação na condição de parada. Porém, considerandoo domínio da aplicação
(telefonia celular), a possibilidade desse problema acontecer é relativamente baixa.

4. O algoritmo proposto também não considera a possibilidade de obter múltiplas imple-
mentações, como no exemplo abaixo

TC = a -> b -> pt.1 -> d -> SKIP
M = a -> b -> (c -> d -> SKIP)

[]
(e -> d -> SKIP)
[]
(f -> d -> SKIP)

Observe que no exemplo acima o valor dept.1 poderia ser tanto<c> quanto<e>
quanto<f> , porém o algoritmo que desenvolvemos considera somente o primeiro contra-
exemplo retornado pelo FDR, ou seja, o algoritmo acha a menorimplementação para a
UF representada porpt.1 .

5. Por fim, o modelo comportamentalMprecisa obrigatoriamente oferecer o próximo evento
após oprototype, caso contrário o algoritmo falha (não encontra o próximo evento deTC).
Pra esclarecer o problema, será apresentado o exemplo a seguir. Note que o eventod não
é oferecido porM.

TC = a -> b -> pt.1 -> d -> SKIP
M = a -> b -> c -> e -> SKIP

Porém, como dito anteriormente, assumimos queMé coerente e esse caso não ocorre.



CAPÍTULO 5

Estudo de Caso

Nesse capítulo será apresentado um estudo de caso realizadona Motorola com o objetivo de
avaliar a abordagem apresentada no Capítulo 4. Nesse estudode caso, foi considerado todo o
processo para obtenção dos resultados, ou seja, será mostrado todo o fluxo desde o processa-
mento do documento de requisitos até a geração do código de uma UF (Utility Function) para o
TAF (Test Automation Framework) [45]. Para realizar esse estudo, foi utilizado um documento
de requisitos dafeaturede IM (Instant Messaging) escrito de acordo com as regras descritas em
[15]. Essafeaturefoi escolhida pelo fato dela descrever cenários interessantes para aplicação
do método proposto, além de descrever vários cenários interessantes para automação de testes.

O cenário utilizado foi o dafuncionalidade de conversação1 utilizando a aplicação de IM
dos celulares Motorola. Essa aplicação tem por objetivo prover a comunicação do usuário
com outros usuários do mesmo serviço que estão presentes em sua lista de contatos, podendo
esses outros usuários estarem logados através dos softwares tradicionais de IM que rodam em
sistemas operacionais de máquinas tradicionais ou em outros dispositivos móveis. Geralmente
a lista de contatos fica armazenada no servidor e é importada para o telefone após realizado o
login. A aplicação de IM presente nos celulares da Motorola écapaz de acessar os servidores
que provêem esse tipo de serviço, desde que a operadora suporte e configure o serviço nos
dispositivos. Atualmente esse serviço é largamente utilizado em países como Estados Unidos
e em países da Europa, mas ainda não é utilizado em larga escala no Brasil.

A seguir iremos descrever uma visão geral da abordagem proposta e detalhar cada um dos
passos necessários para a obtenção dos resultados apresentados.

5.1 Visão Geral da Abordagem

A Figura 5.1 apresenta uma visão geral dos passos necessários para a obtenção dos resultados
apresentados nesse capítulo. É importante salientar que a abordagem aqui proposta visa a
geração de código de UFs para o TAF de forma automática. A seguir serão descritos cada um
dos estados apresentados no fluxograma da Figura 5.1.

O primeiro fluxo mostra a ferramenta TaRGeT (Test and Requirements Generation Tool)
[58] aceitando como entrada um conjunto de documentos de requisitos. Nesse primeiro mo-
mento, a ferramenta utiliza a abordagem de geração de modelos formais a partir de documentos
de requisitos proposta em [15]. Esse trabalho define um processo para gerar um modelo formal
a partir documentos de requisitos usuais, ou seja, esses documentos são escritos em inglês e se-

1Por motivos de confidencialidade, dados como tamanho dafeature, complexidade e número de casos de teste
não puderam ser apresentados nessa dissertação.
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Figura 5.1 Visão geral da abordagem proposta.

guem um template de caso de uso definido para facilitar a conversãoLNC -> CSP. A Figura 5.2
mostra como funciona esse processo de geração de modelos formais a partir de documentos de
requisitos.

Figura 5.2 Fluxo do processo de geração de modelos formais a partir de documentos de requisitos.

De acordo com a Figura 5.2, dois modelos formais são gerados:User View CSP Modele
Component View CSP Model. O primeiro modelo é gerado a partir de documentos de requisitos
enquanto o segundo é gerado a partir de documentos de arquitetura. Inicialmente, ambos os
documentos (de requisitos e de arquitetura) devem ser escritos utilizando respectivamente os
templatesUser View Use CaseseComponent View Use Cases. Depois deles terem sido escritos
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no padrão de caso de uso, é possível gerar modelos CSP automaticamente. É importante sali-
entar que somente ouser view modelé considerado para a obtenção de resultados no presente
trabalho.

Figura 5.3 Um exemplo de umuser view use case.

A Figura 5.3 representa umuser view use case. Sumarizando, umuser view use case
é dividido em dois fluxos: o fluxo principal e o de exceções. Para cada fluxo é definido o
ponto inicial (From Step:) e o ponto final (To Step:) que definem o início e o fim do fluxo da
execução. Cada passo do caso de uso contém os seguintes campos: step identification(que
representa a identificação única de cada passo do caso de uso,user action(que representa a
ação do usuário),system state(que representa o estado atual do sistema para que aquele passo
possa ser executado) esystem response(que indica a resposta do sistema àquela determinada
ação).

A tradução consiste em pegar o conteúdo dos camposUser Actione System Responsede
cada passo e enviá-los para o sistema de processamento de linguagem natural apresentado em
[47]. O resultado do processamento de cada um dos campos é um evento CSP douser view
model.

O conteúdo do campoSystem Statedefine se um fluxo de exceção deve ser seguido ou
não. Os fluxos de exceção são introduzidos no modelo CSP utilizando escolhas externas ([] ).
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Finalmente, o caso de uso é traduzido para um processo CSP. A Figura 5.4 mostra o processo
CSP gerado a partir do caso de uso apresentado na Figura 5.3.

UC_02_1M = (
steps -> start.DTSTA_APPLICATION.(IM_APPLICATION, {}) - >
expectedResults ->

display.DT_VALUE.(SCREEN, {IM_APPLICATION}).(DISPLAY ED, {}) ->
UC_02_2M

)

UC_02_2M = (
steps -> login.DTLOG_APPLICATION.(IM_SERVER_APPLICATI ON, {}) ->
expectedResults ->

display.DT_VALUE.(SCREEN, {CONTACT_LIST}).(DISPLAYED , {}) ->
UC_02_3M

[]
UC_02_5E

)

UC_02_3M = (
steps -> select.DTSEL_LISTITEM.(CONTACT_ITEM, {JOHN}) - >
expectedResults ->

display.DT_VALUE.(SCREEN, {CONVERSATION_ITEM}).(DISP LAYED, {})) ->
UC_02_4M

[]
UC_02_1E

)

UC_02_4M = (
steps -> exit.DTEXI_APPLICATION.(IM_APPLICATION, {}) ->
expectedResults ->

display.DT_VALUE.(SCREEN, {IDLE}).(DISPLAYED, {}) ->
SKIP

)

Figura 5.4 Processo CSP gerado a partir do caso de uso apresentado na Figura 5.3.

Cada passo do caso de uso é traduzido em um sub-processo CSP (como UC 02 1M e
UC 02 2M). O fluxo de exceções é introduzido por uma escolha externa entre os sub-proces-
sos principal e de exceção (por exemplo,UC 02 3M eUC 02 5E).

Nesse ponto, o segundo fluxo apresentado na Figura 5.1 inicia. Após traduzir os requisitos
escritos em linguagem natural para CSP, a ferramenta TaRGeTcontinua o seu processamento a
fim de gerar casos de teste de acordo com um critério de seleçãodenominado propósito de teste
[59]. Um propósito de teste, nesse caso, pode ser visto como um evento ou um trace presente na
especificação CSP dos requisitos. Assim, todos os traces quesatisfazem aquele determinado
critério são selecionados e depois é feita uma triagem, restando somente os casos de teste
realmente válidos para aquele critério de seleção. Cada um dos traces resultantes origina um
novo caso de teste. Nesse momento, a ferramenta produz como saída um conjunto de casos de
teste que satisfazem um determinado propósito de testes previamente definido. Esses casos de
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teste são representados tanto em linguagem natural [79] quanto em CSP [59].
Ainda no segundo fluxo da Figura 5.1, entra em execução o trabalho apresentado em [76],

que tem como um de seus objetivos a tradução de cada caso de teste gerado por [59] em scripts
de testes para o TAF. Assim como ocorre com a geração de casos de teste descrita anterior-
mente, nesse momento também são gerados scripts de teste TAFtanto na própria linguagem do
TAF (Java) quanto em CSP. Uma vez que novos casos de teste estão sendo gerados, é provável
que nem todos os comandos necessários para compor o script deteste estejam mapeados no
banco de dados, como mostrado em [76]. Assim, se uma entrada supostamente não existir na
tabela de mapeamentos, uma tag especial deve ser adicionadano script de teste (tanto no script
TAF quanto em sua representação CSP). Essa tag especial, denominadaprototype, é de funda-
mental importância para esse trabalho, pois ela indica no caso de teste o ponto exato onde uma
nova UF precisa ser implementada. Um exemplo de um script de teste com essa tag especial é
apresentado na Figura 5.5. Note que o passo 2, referente ao login do usuário na aplicação de IM
é representado pelo comando especialprototype("imTk.loginIM()") . Mais adiante,
na Figura 5.7, é apresentada uma representação desse mesmo caso de teste em CSP.

// Step 1.P: Start IM application
navigationTk.launchApp(PhoneApplication.IM);

// Step 1.ER: IM application is started
phoneTk.checkScreen(PhoneScreen.IM);

// Step 2.P: Login
prototype("imTk.loginIM()");

// Step 2.ER: Contact List is shown
phoneTk.checkScreen(IMScreen.CONTACT_LIST);

// Step 3.P: Select a contact
imTk.scrollToContact(IMContact.JOHN);

// Step 3.ER: Conversation is opened
phoneTk.checkScreen(IMScreen.CONVERSATION);

// Step 4.P: Exit IM application
imTk.exitIM();

// Step 4.ER: Phone goes to idle
phoneTk.checkScreen(PhoneScreen.IDLE);

Figura 5.5 Fragmento de um script de teste prototipado em TAF.

A representação CSP do script de teste automatizado é a primeira entrada para o nosso
método. A outra entrada é obtida através da execução da ferramenta BxT (Behavior Extractor
Tool), apresentada na Seção 4.2 do Capítulo 4. A BxT deve ser executada no telefone celular
cujo caso de teste prototipado deve ser criado. Não necessariamente todos os telefones (de
famílias diferentes) irão gerar modelos comportamentais diferentes, mas não é possível prever
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isso. Dessa forma, é gerado o modelo comportamental para cada família de telefones em que
o teste se aplica a fim de que seja possível gerar uma nova implementação de UF baseada no
modelo CSP (como o modelo apresentado na Figura 5.6), que representa o comportamento de
cada uma dessas famílias. A Figura 5.6 apresenta um exemplo de especificação CSP obtida
através da execução da BxT em um telefone celular cujo objetivo era iniciar uma conversação e
em seguida sair da aplicação de IM. Após integradas no TAF, através de investigação humana,
é possível unificar as implementações geradas para todos os telefones das famílias que apre-
sentem o mesmo comportamento, porém o presente trabalho nãoconsidera tal investigação. O
presente trabalho apenas considera a geração de novas UFs, tendo em vista que as mesmas não
existem até então.

System = P1_Hiding ; System

P1_Hiding = P1 \ {| goto.DTGOT_SCREEN.(IDLE_SCREEN, {}),
goto.DTGOT_MENU.(MAIN_MENU, {}) |}

P1 = steps -> goto.DTGOT_SCREEN.(IDLE_SCREEN, {}) ->
goto.DTGOT_MENU.(MAIN_MENU, {}) ->
start.DTSTA_APPLICATION.(IM_APPLICATION, {}) -> ( P2 [] P A1 )

P2 = steps -> login.DTLOG_APPLICATION.(IM_SERVER_APPLIC ATION, {}) ->
(P3 [] SKIP)

P3 = steps -> select.DTSEL_LISTITEM.(CONTACT_ITEM, {JOHN }) -> P4

P4 = steps -> start.DTSTA_LISTITEM.(CONVERSATION_ITEM, { }) -> P5

P5 = steps -> exit.DTEXI_APPLICATION.(IM_APPLICATION, {} ) -> SKIP

PA1 = steps -> goto.DTGOT_LIST_ITEM.(SAVED_CONVERSATION _FOLDER, {}) ->
SKIP

Figura 5.6 Exemplo de especificação CSP obtida através da execução da BxT.

Para que fosse possível gerar código a partir do modelo comportamental obtido através da
execução da ferramenta BxT, essa ferramenta foi projetada para armazenar, além do modelo
comportamental em CSP, informações referentes à navegaçãoe às telas do telefone. Assim,
para um determinado evento em CSP, temos uma estrutura de dados a parte onde são arma-
zenadas quais teclas foram pressionadas para chegar em determinado ponto, bem como as
informações existentes em determinada tela.

Até aqui foi mostrado como ocorre todo o fluxo necessário paraa obtenção das entradas
requeridas pelo método proposto, como pode ser visto na Figura 5.1. A seguir será detalhada a
aplicação do método proposto, considerando as duas entradas obtidas.
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5.2 Aplicação do Método Proposto

Para ilustrar o funcionamento do método proposto, será utilizado o caso de teste apresentado
na Figura 5.5 que representa o mesmo script de teste utilizado na Seção 3.4.1 do Capítulo 3
com uma pequena modificação: um dos passos foi considerado prototipado. A modificação
introduzida diz respeito ao passoStep 2.P: Login. A chamada da UFimTk.loginIM() foi
substituída pela chamada do métodoprototype("imTk.loginIM()") (como pode ser
visto no script apresentado na Figura 5.5). Ao fazer tal modificação, estamos considerando que
a implementação da UFLoginIM não existe para a família do telefone celular em questão (sob
teste). Note que o métodoprototype recebe uma String como parâmetro. Foi mostrado no
Capítulo 3 que esse script executa normalmente no TAF até encontrar o métodoprototype .
Nesse momento, a execução do script é pausada até que o testador a libere. Esse método é
bastante útil durante o desenvolvimento (manual) dos scripts de teste. Nesse aspecto, um script
prototipado pode ser usado para inferir uma métrica, pois o desenvolvedor tem uma visibilidade
total da quantidade de novas funcionalidades que precisam ser desenvolvidas.

A representação CSP correspondente ao caso de teste prototipado apresentado na Figura 5.5
pode ser visto na Figura 5.7. OTC_01 é apresentado como uma composição seqüencial do
processoTC_01_Hiding e o próprioTC_01. O processoTC_01_Hiding foi criado a fim
de agrupar todos os passos de verificação presentes nos scripts de teste, pois ao extrair automa-
ticamente o modelo que representa o comportamento do telefone (M), tais verificações não se
encontram presentes no modelo. É importante lembrar queMé uma visão caixa preta do sistema
e que todas as UFs de verificação do TAF não mudam o estado atualdo telefone, ou seja, elas
existem simplesmente para procurar por um item da tela retornado pelo PTF, mas não execu-
tam nenhum tipo de navegação que possa mudar o estado atual dotelefone. Por não alterarem
o estado atual do telefone, nenhum desses eventos estarão presentes emMe por esse motivo
foram adicionados ao processo que os esconde (através do usodo operador de CSPhiding) ao
serem colocados em paralelo com outro processo. Outro pontoque precisa ser discutido é a
presença do eventoprototype.1 . Esse evento representa o comandoprototype do script
de teste da Figura 5.5. Especificamente para esse caso de teste, o eventoprototype.1 é o
ponto onde devemos nos concentrar. Considerando que temos omodelo extraído do telefone
M, que pode ser visto na Figura 5.6, o nosso objetivo é encontrar emMo evento (ou os eventos)
que representam o eventoprototype.1 .

Porém um simples refinamento não resolve o problema em questão, pois é necessário con-
siderar que umprototype pode ser representado por uma seqüência de eventos. Quando
uma relação de refinamento falha, somente um contra-exemplo(onde apenas um evento do
modelo onde a falha pode ser observada) é retornado e com issonão seria possível resolver
o problema, caso oprototype em questão seja uma abstração de mais de um evento do
modelo. Além disso, um únicoTC pode ter vários eventosprototype a serem resolvidos.
Para que seja possível resolver todos eles, é necessário atualizar dinamicamente o próprioTC
com eventos vindos deM(enquanto cadaprototype é resolvido) para continuar com o refi-
namento até que o evento de terminação (SKIP ) deTC seja encontrado. Além disso, também
existe a necessidade de manter um mapeamento de todos os eventosprototype com os res-
pectivos eventos deMque os resolvem. Todos esses problemas serviram de motivação para o
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TC_01 = TC_01_Hiding ; TC_01

TC_01_Hiding = T1 \
{|

verify.DTCHECK_ITEM.(SCREEN, {IM_APPLICATION}).(DISP LAYED, {}),
verify.DTCHECK_ITEM.(SCREEN, {CONTACT_LIST}).(DISPLA YED, {}),
verify.DTCHECK_ITEM.(SCREEN, {CONVERSATION_ITEM}).(D ISPLAYED, {}),
verify.DTCHECK_ITEM.(SCREEN, {IDLE}).(DISPLAYED, {})

|}

T1 = steps ->

start.DTSTA_APPLICATION.(IM_APPLICATION, {}) ->

verify.DTCHECK_ITEM.(SCREEN, {IM_APPLICATION}).(DISP LAYED, {}) ->

prototype.1 ->

verify.DTCHECK_ITEM.(SCREEN, {CONTACT_LIST}).(DISPLA YED, {}) ->

select.DTSEL_LISTITEM.(CONTACT_ITEM, {JOHN}) ->

start.DTSTA_LISTITEM.(CONVERSATION_ITEM, {}) ->

verify.DTCHECK_ITEM.(SCREEN, {CONVERSATION_ITEM}).(D ISPLAYED, {}) ->

exit.DTEXI_APPLICATION.(IM_APPLICATION, {}) ->

verify.DTCHECK_ITEM.(SCREEN, {IDLE}).(DISPLAYED, {}) - >

SKIP

Figura 5.7 Especificação CSP de um caso de teste prototipado.
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desenvolvimento de um algoritmo (Algoritmo 1 apresentado no Capítulo 4) com a finalidade
de tratar essas particularidades. A seguir esse algoritmo será executado utilizando os modelos
apresentados nesse capítulo.

Iniciamos a execução do algoritmo definindomapping como uma sequência vazia. O
próximo passo executa o refinamentoTC_MvF TC, em queTC_Mé definido como o parale-
lismo generalizado entreTCe M(TC_M = TC [| Events |] M ). A sequência resultante
desse refinamento é armazenada emtr . Considerando que estamos executando o algoritmo
tomando como base o modelo comportamental apresentado na Figura 5.6 e o caso de teste
abstrato apresentado na Figura 5.7, o resultado armazenadoem tr é a sequência

<steps,
start.DTSTA_APPLICATION.(IM_APPLICATION, {}),
prototype.1>

É importante lembrar que

verify.DTCHECK_ITEM.(SCREEN, {IM_APPLICATION}).(DISP LAYED, {})

não aparece nessa sequência pelo fato desse evento pertencer ao conjunto de eventos escondidos
(TC_01_Hiding ) do processoTC_01.

Passamos então para o próximo passo do algoritmo que é a execução da funçãolast(tr) .
Para a situação em questão, ela atribui apt o eventoprototype.1 , pois esse é o último
evento contido na sequênciatr . Nesse momento identificamos queprototype.1 é o pro-
blema que precisamos resolver. Observe que a condição dowhile(tr 6= 〈〉 and pt 6=X) é
satisfeita e então o algoritmo atribui o valor3, que representa o tamanho da sequência contida
em tr , à variáveldeep .

Agora o algoritmo busca na especificação CSP deSystem (apresentado na Figura 5.6) o
primeiro evento que deve substituir o eventoprototype.1 emTC_01. Para tal, a variável
event conterá o último evento (last() ) resultante do contra-exemplo gerado pelo seguinte
refinamento

FindTr(deep) vF M |[Events]| Build(front(tr)) .

Recorde da Seção 4.3, que a funçãoFindTr() retorna todos os eventos do alfabeto até o
tamanho desejado (passado por parâmetro) e a funçãoBuild() recebe como parâmetro uma
sequência e cria um processo composto pelos elementos dessasequência.
O contra-exemplo resultante desse refinamento é a sequência

<steps,
start.DTSTA_APPLICATION.(IM_APPLICATION, {}),
login.DTLOG_APPLICATION.(IM_SERVER_APPLICATION, {})>

Como dito anteriormente, essa sequência é processada pela funçãolast() que retorna como
resultado o evento
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login.DTLOG_APPLICATION.(IM_SERVER_APPLICATION, {})

Seguindo o fluxo de execução do algoritmo, a funçãogetNextEvent() é executada e
retorna como resultado o evento

select.DTSEL_LISTITEM.(CONTACT_ITEM, {JOHN})

que por sua vez corresponde ao evento que ocorre imediatamente apósprototype.1 em
TC_01. O valor desse evento é armazenado na variávelnextTCEvent .

A condição dowhile(event 6= nextTCEvent) (mais interno) também é satisfeita,
pois

event = login.DTLOG_APPLICATION.(IM_SERVER_APPLICATIO N, {})

e

nextTCEvent = select.DTSEL_LISTITEM.(CONTACT_ITEM, {JO HN})

ou seja, as variáveis envolvidas referenciam valores diferentes. A partir disso, a variável
mapping passa a conter

< (prototype.1,
<login.DTLOG_APPLICATION.(IM_SERVER_APPLICATION, {}) >) >

que é resultado da associação do evento problemático (prototype.1 ) com a seqüência
procurada (login.DTLOG_APPLICATION.(IM_SERVER_APPLICATION, {}) ), cri-
ada pela funçãoupdateMapping() . Note que essa representação indica que o evento
prototype.1 emTC_01 deve ser substituído pela sua sequência correspondente.

Continuando a execução do algoritmo, é atribuído à variáveli o valor 3, que corres-
ponde a soma do valor atual dedeep com o tamanho atual da sequência correspondente ao
eventoprototype.1 armazenado emmapping . O próximo passo do algoritmo tem por
objetivo encontrar o próximo evento emMque possa compor a sequência correspondente ao
prototype.1 . No nosso estudo de caso, o novo valor deevent é

select.DTSEL_LISTITEM.(CONTACT_ITEM, {JOHN})

Nesse momento a condição dowhile mais interno já não é satisfeita, pois os valores re-
ferenciados pelas variáveisevent e nextTCEvent são iguais. Ao sair desse laço, a fun-
çãoupdateTC() é executada. Essa função atualiza o processoTC_01 (apresentado na Fi-
gura 5.7), substituindo o eventoprototype.1 pela sequência de eventos correspondentes ao
prototype.1 emmapping . Assim, o novo processoTC_01 é definido como apresentado
na Figura 5.8. Note que o eventoprototype.1 foi substituído por

login.DTLOG_APPLICATION.(IM_SERVER_APPLICATION, {})
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TC_01 = TC_01_Hiding ; TC_01

TC_01_Hiding = T1 \
{|

verify.DTCHECK_ITEM.(SCREEN, {IM_APPLICATION}).(DISP LAYED, {}),
verify.DTCHECK_ITEM.(SCREEN, {CONTACT_LIST}).(DISPLA YED, {}),
verify.DTCHECK_ITEM.(SCREEN, {CONVERSATION_ITEM}).(D ISPLAYED, {}),
verify.DTCHECK_ITEM.(SCREEN, {IDLE}).(DISPLAYED, {})

|}

T1 = steps ->

start.DTSTA_APPLICATION.(IM_APPLICATION, {}) ->

verify.DTCHECK_ITEM.(SCREEN, {IM_APPLICATION}).(DISP LAYED, {}) ->

login.DTLOG_APPLICATION.(IM_SERVER_APPLICATION, {}) - >

verify.DTCHECK_ITEM.(SCREEN, {CONTACT_LIST}).(DISPLA YED, {}) ->

select.DTSEL_LISTITEM.(CONTACT_ITEM, {JOHN}) ->

start.DTSTA_LISTITEM.(CONVERSATION_ITEM, {}) ->

verify.DTCHECK_ITEM.(SCREEN, {CONVERSATION_ITEM}).(D ISPLAYED, {}) ->

exit.DTEXI_APPLICATION.(IM_APPLICATION, {}) ->

verify.DTCHECK_ITEM.(SCREEN, {IDLE}).(DISPLAYED, {}) - >

SKIP

Figura 5.8 Especificação CSP obtida após substituição do eventoprototype.

O algoritmo continua a execução dos últimos dois passos. Observe que após a atualiza-
ção deTC_01, o mesmo passou a se comportar exatamente igual ao modeloSystem . Dessa
forma, o resultado do refinamentoTC_MvF TC atribuído àtr é uma sequência vazia, pois
os processos refinam e, por sua vez,pt recebeX. Nesse ponto, o algoritmo encerra, pois a
condição do laço mais externo não é mais satisfeita. Ao final do algoritmo, o que nos inte-
ressa é o conteúdo demapping . Nessa variável estão armazenados todos osprototypesdo
TC_01 e seus eventos correspondentes emSystem que representam, em CSP, os eventos que
identificam aos passos que irão compor o código das novas UFs.

Uma vez que temos em mãos o mapeamento correspondente aos eventosprototype , é
realizada uma busca nos elementos da estrutura de dados auxiliar mantida pela BxT, que arma-
zena os passos referentes à execução do software embarcado com a finalidade de representar
cada um dos eventos do modelo comportamental. Para facilitar o entendimento, foi criada a
Figura 5.9 que apresenta um conjunto de telas que correspondem aos passos realizados para
obtenção do modelo comportamental apresentado na Figura 5.6.
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Figura 5.9 Telas referentes à execução do caso de teste apresentado na Figura 5.7.

As telas dentro do retângulo vermelho correspondem ao trecho de execução que buscamos.
Observe que os passos que nos fazem alcançar essas duas telasrepresentam exatamente os
passos que devem ser seguidos (tanto manual quanto automaticamente) para executar o caso
de teste apresentado na Figura 5.5 completamente. Em se tratando desse script TAF, o co-
mandoprototype() presente emprototype("imTk.loginIM()") será removido e
uma nova assinatura (denominadaloginIM()) de método noToolkit de IM será criada para que
os scripts de testes tenham visibilidade à essa nova funcionalidade. O conteúdo desse novo
método criado é a chamada à mais nova UF API do TAF gerada também automaticamente
denominadaLoginIM . Note que o conteúdo da String passada como parâmetro para o mé-
todoprototype() foi utilizado para definir tanto a nova assinatura noToolkit de IM quanto
para definir o nome da nova UF API. O conteúdo da nova implementação da UFLoginIM
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(denominadaLoginIMImp ) será dado pela sequência de comandos enviados pela BxT para
o telefone a fim de obter o evento do modelo (apresentado na Figura 5.6) que foi encontrado
após a execução do algoritmo. Esse evento é o que substitui o eventoprototype do caso de
teste abstrato (apresentado na Figura 5.7). Essa sequênciade comandos representa justamente
a transição entre as telas dentro do retângulo vermelho apresentadas na Figura 5.9. O conteúdo
do arquivoLoginIMImp.java , que corresponde à implementação da UFLoginIM , é apre-
sentado na Figura 5.10. Observe que somente a sequência de comandos enviados pela BxT
para o telefone em questão representam a implementação dessa UF. Nesse momento o script de
teste já está pronto para ser executado no telefone que gerouo modelo utilizado pelo algoritmo.

execute()
{

// Select the IM account to login
ptf.phone.pressKey(CENTER);

// Wait until dialog disappear
ptf.phone.waitDialog(LOGGING_IN);

}

Figura 5.10 Conteúdo da implementação da UF LoginIMImp gerada automaticamente.

Caso o conteúdo da String passada para o métodoprototype() não esteja no padrão
validToolkit.UFName, um novo métodoprototypeX() será adicionado em umtoolkit espe-
cial denominadoPrototype Toolkit. Nesse caso, o nomePrototypeX é atribuído à nova UF
API, que por sua vez terá uma nova implementação denominadaPrototypeXImp , cujo con-
teúdo é o mesmo apresentado na Figura 5.10. Dessa forma, mesmo que o conteúdo da String
passada para o métodoprototype() esteja fora do padrão utilizado pelo método proposto,
uma implementação para a funcionalidade é disponibilizadapara a automação do caso de teste
em questão.
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Conclusão

A automação de testes é uma tendência na área de testes de software, tendo como principal
objetivo a redução de custos. Oframeworkde automação de testes utilizado na Motorola, de-
nominado TAF [45, 66] (Test Automation Framework), difere de outrosframeworkspelo fato
dos casos de testes (scripts) serem escritos através da chamada de métodos que representam
funcionalidades de alto nível, possibilitando assim customizar essas funcionalidades para di-
versos produtos. Dessa forma os scripts de teste permanecemimutáveis para todos os produtos
de uma mesma família, enquanto as implementações das funcionalidades de alto nível são re-
implementadas para se adequarem aos comportamentos específicos dos produtos. O presente
trabalho propõe uma forma de desenvolver essas funcionalidades de alto nível do TAF, deno-
minadas UFs (Utility Functions), de forma automática, baseado no refinamento entre modelos
CSP [67] que representam o comportamento dos telefones, também extraídos de forma auto-
mática, e modelos que representam os scripts de teste TAF comchamadas a funcionalidades
ainda não implementadas noframework.

Uma importante vantagem do uso da abordagem proposta pelo nosso grupo de pesquisa em
substituição à utilização do processo tradicional de testes de software diz respeito à melhoria na
qualidade (evita a introdução de erros humanos) e produtividade (redução de esforço) como um
todo no processo de desenvolvimento de software. A idéia é eliminar alguns passos comuns
ao processo de teste de software, como por exemplo escrita e execução de testes, através da
substituição por técnicas de teste baseados em modelos (MBT- Model Based Testing[24]). Po-
rém, algumas aplicações necessitam observar as características da interação do software sendo
executado em um determinado hardware (como é o caso da telefonia celular), para que seja
possível obter uma validação completa do sistema sob teste (SUT - System Under Test). No
trabalho apresentado nessa dissertação, foi considerado esse importante requisito (integração
hardware e software) para testar aplicações embarcadas em telefones celulares Motorola.

A estratégia apresentada nessa dissertação é baseada na aplicação de métodos formais para
geração de código de UFs para o TAF e não de aplicar métodos formais (validação de mo-
delos) em substituição aos testes. A estratégia proposta requer duas entradas: a primeira é o
documento de requisitos escrito em linguagem natural controlada (LNC) e a segunda é o mo-
delo comportamental do telefone celular a ser testado. A primeira entrada é processada pela
ferramenta TaRGeT [58] que gera scripts de teste TAF tanto emJava (concretos) quanto em
CSP (abstratos). Mostramos que se a ferramenta não encontrar uma determinada funcionali-
dade em sua base de dados, durante o seu processamento, um comando especial, denominado
prototype, é introduzido no script de teste. Para obter a segunda entrada que corresponde ao
modelo comportamental do telefone celular a ser testado (emCSP), utilizamos a ferramenta
que desenvolvemos denominada BxT (Behavior Extractor Tool) [10]. De posse desses dois
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modelos, é realizada uma verificação de refinamento entre eles e assim obtemos uma represen-
tação abstrata do conjunto de UFs que precisam ser desenvolvidas para compor o TAF a fim
de executar o caso de teste concreto em questão. A ferramentaBxT, além de prover o mo-
delo comportamental do sistema em CSP, também armazena todos os itens relacionados à GUI
(Graphical User Interface) em uma estrutura de dados, bem como as teclas que foram pressi-
onadas e todos os eventos necessários para que aquela tela ouitem pudesse ser alcançado. Os
itens da GUI junto com a informação de como chegar a cada um desses itens são suficientes
para produzir o código-fonte das UFs, pois uma UF nada mais é do que a execução do sistema
através de uma visão caixa-preta do mesmo. Dessa forma, utilizamos os eventos resultantes do
refinamento a fim de encontrar a implementação das funcionalidades que precisamos resolver
e assim atualizamos a base de dados de UFs do TAF automaticamente.

A principal contribuição do presente trabalho foi a proposição de uma forma para desen-
volver código para umframeworkde automação de testes a fim de executar scripts de testes
também gerados de forma automática diretamente através do processamento de documentos de
requisitos. O nosso objetivo inicial foi propor uma abordagem que fosse capaz de substituir o
esforço humano no desenvolvimento de UFs relativamente simples. Mostramos, através de um
estudo de caso, que abordagem proposta alcançou nossos objetivos, ou seja, mostramos que o
objetivo de propor que coisas relativamente simples feitaspelo homem podem ser realizadas
pela máquina. Também é importante salientar que as UFs geradas automaticamente através da
utilização de nossa abordagem devem passar por processo de inspeção para validar o código
gerado antes de ser integrado aoframework.

6.1 Trabalhos Relacionados

Testes baseados em especificações formais (modelos) vêm se tornando uma área de pesquisa
atrativa, especialmente depois que Gaudel publicou o trabalho intituladoTesting can be formal
too [29]. O principal motivo do surgimento desse interesse deve-se ao fato de que especifica-
ções formais permitem a automação de testes de caixa preta. Nesse sentido, as especificações
podem ser analisadas a fim de gerar casos de testes. Além disso, elas fornecem alguns elemen-
tos que nos permitem predizer a saída esperada de um caso de teste.

Modelos formais também podem ser utilizados para realizar testes de GUI (Graphical User
Interfaces). Existem abordagens para geração de casos de teste automaticamente, seleção de
casos de teste e utilização de ferramentas para extração de informações a fim de realizar tes-
tes de GUI [52, 53, 80]. Memon [52] apresentou uma abordagem para geração de modelos a
partir doswidgetsda GUI, capturados através da execução da aplicação. Nesse contexto, nossa
abordagem se assemelha a esse trabalho, porém difere no fatode que usamos o código do
frameworkde automação de testes utilizado na Motorola denominado PTFpara extrair nossos
modelos. Usando o PTF, é possível extrair tanta informação quanto for necessária, enquanto a
extração de informações através da GUI é limitada pelo que é oferecido para interação com o
usuário. Outra diferença importante está relacionada ao método de teste. Os modelos utilizados
são obtidos através da execução da BxT [10] com o objetivo de gerar um modelo e futuramente
descobrir as funcionalidades ainda não implementadas no TAF, através de verificações de re-
finamento, a fim de gerar o código para essas funcionalidades automaticamente. Já Memon



6.1 TRABALHOS RELACIONADOS 79

propõe que o modelo gerado através da extração de informações da GUI seja verificado pelos
projetistas de teste e então utilizado para a geração de casos de teste (não automatizados).

Em [1] os autores mostraram os problemas do uso de métodos formais em teste e que, como
resultado da aplicação da abordagem hipotético-dedutiva,os casos de testes formais podem ser
muito abstratos (de baixa qualidade) para garantir a confirmação de uma especificação. Uma
outra limitação fundamental da abordagem hipotético-dedutiva está relacionada à não comple-
tude de alguns métodos de prova para a relação de refinamento.Considerando o fato de que o
uso de métodos formais em substituição à execução de testes de software, procuramos comple-
mentar o trabalho de Bertolini [10] que apresenta uma abordagem do uso demodel checking
com a finalidade de substituir a aplicação tradicional de testes de software. Foi proposto um
método que usa métodos formais com a finalidade de gerar código para umframeworkde au-
tomação de testes, sem que haja a necessidade de intervençãohumana. A idéia é aumentar
a quantidade de funcionalidades fornecidas peloframeworka fim de que a interação com os
telefones celulares sob teste através da navegação nos menus, seleção de itens em listas, etc.

Em Souza [76], é descrito um método para geração de scripts deteste para o TAF através do
processamento de LNC dos casos de teste derivados também automaticamente a partir dos do-
cumentos de requisitos [59]. O trabalho proposto nessa dissertação é uma extensão do trabalho
apresentado em [76], visto que, ao se utilizar o método proposto por Souza, onde em um banco
de dados relacional associam-se eventos CSP a scripts TAF correspondente, se um evento CSP
não for encontrado no banco de dados então a funcionalidade correspondente é simplesmente
prototipada no script de teste gerado. Em [76], a idéia proposta é que esse comando especial
denominadoprototype seja resolvido futuramente através do esforço dos desenvolvedores
do TAF. Nossa abordagem utiliza esses casos de teste prototipados como entrada a fim de criar
automaticamente novas implementações de UFs para o TAF que representem as funcionalida-
des que deveriam ser implementada por desenvolvedores (manualmente), minimizando assim
o esforço necessário para realizar essa atividade.

Trabalhos como [22, 71] usam descrições do sistema para extrair manualmente ou semi-au-
tomaticamente um modelo de teste que descreve a arquiteturade um processador. Em [22], o
objetivo do projeto MµALT é traduzir manualmente para uma FSM usando GDL (GOTCHA1

Definition Language) que forma o modelo de teste [32]. GOTCHA é uma ferramenta para
geração de um conjunto de testes abstratos a partir de um modelo de teste do SUT e de um
grupo de diretivas de teste.

Em [71], um modelo de testes de um microprocessador foi construído de forma semi-
automática. A parte de controle na descrição inicial do projeto é implementada de forma ge-
nérica usando uma FSM que encapsula a descrição do comportamento de controle. Os estados
dessa FSM são selecionados naturalmente como candidatos dos estados do modelo de teste. Os
autores desenvolveram um algoritmo para extrair esses estados automaticamente a partir de um
microprocessador RTL Verilog ou de um projeto VHDL [6].

Abordagens de modelagem que usam especificações em linguagem natural para geração
de um modelo de testes são similares à nossa abordagem. Nesses casos, onde o SUT foi es-
pecificado em linguagem natural sem especificações formais ou descrições de implementação,
modelos de teste precisam ser construídos manualmente. A principal diferença entre os traba-

1GOTCHA é um acrônimo paraGeneration of Test Cases for Hardware Architectures.
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lhos apresentados a seguir e o nosso trabalho diz respeito à abordagem de geração do modelo
de testes. No nosso caso, esse modelo é gerado de forma automática enquanto várias outras
abordagens necessitam de esforço manual para sua construção. Nessas abordagens, a vantagem
de utilizar descrições em linguagem natural é a utilização do alto nível de abstração observado
em frases escritas naturalmente (que nos dá uma visão caixa preta do sistema). Detalhes de im-
plementação estão em um nível de abstração mais baixo e, conseqüentemente, são mais difíceis
de entender e de abstrair o comportamento do sistema.

O trabalho proposto em [9] tem por objetivo estudar a viabilidade da derivação e execução
automática de testes através de um determinado número de especificações formais e de dife-
rentes abordagens para a execução de testes. A geração de testes foi feita com uma ferramenta
denominada TorX que é um ambiente de testes baseado em modelos (MBT) genérico. TorX
permite a adição de diferentes ferramentas de geração de testes, aceitando inclusive modelos
de SUT especificados em diferentes linguagens formais. Nesse trabalho, três modelos formais
do mesmo SUT foram gerados. Um em LOTOS [23], outro em SDL [49]e o último em PRO-
MELA [35]. Cada um desses foi utilizado com uma ferramenta deteste diferente rodando em
um mesmo ambiente (TorX).

O trabalho apresentado em [39] usa uma linguagem de modelagem denominada AutoFocus
com a finalidade de gerar um modelo de testes para o WIM (WAP Identity Module). AutoFocus
é uma ferramenta para desenvolver especificações gráficas para sistemas embarcados baseados
em técnicas de descrição concisa e simples. Um modelo em AutoFocus é hierarquicamente
organizado em um conjunto de FSMs comunicantes, sincronizadas e que utilizam programas
escritos em um paradigma funcional para definição de suas guardas e atribuições.

Alguns modelos de teste nos trabalhos apresentados acima definem estados explicitamente.
Na abordagem utilizada pela ferramenta TaRGeT os estados são definidos como parâmetros
dos processos nos modelos de teste (em um modelo que segue umaálgebra de processos, como
CSP, os parâmetros definem os estados dos processos).

Embora não sejam definidos estados de forma explícita em nossos modelos de teste, é
possível caracterizar um estado como um trace da execução domodelo. Assim, considerando
o ponto inicial da execução é possível definir o estado do modelo seguindo a execução do trace
no modelo. É importante salientar que essa notação de estadofoi considerada implícita porque
nosso modelo de teste não define estados explicitamente.

O processo de geração de casos de teste a partir dos modelos deteste tem como resultado
a geração de casos de teste abstratos (especificações formais), sendo assim muito difícil para
um testador sem conhecimento na linguagem de especificação formal utilizada executar esses
casos de teste diretamente no SUT. Para resolver esse problema é necessário traduzir esses
casos de teste abstratos em casos de teste concretos (escritos usando LNC). Por esse motivo, a
estratégia MBT utiliza um componente (denominadotc-translator[62]) que traduz os casos de
teste abstratos em casos de teste concretos, podendo esses últimos serem aplicados diretamente
para realização de testes no SUT.

O tc-translator tem a função de fazer a ligação entre o modelo de teste e o SUT através
da adição de informações e da tradução das entidades do caso de teste abstrato em construções
concretas para a linguagem da plataforma de testes a ser utilizada. Por exemplo, se o valores
do tipo de dado de um operando são abstraídos em classes equivalentes no modelo de teste,
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o tc-translator seleciona um operando concreto para aquela operação [71]. No nosso caso,
os operandos são eventos do sistema. Assim nos casos de testeabstratos apresentados nessa
dissertação os eventos são definidos em CSP, enquanto nos casos de teste concretos os eventos
são traduzidos em comandos que juntos compõem um script TAF.

Algumas abordagens MBT usam um arquivo de configuração ou tabela para configurar o
tc-translator[39, 28, 71]. Essa tabela contém as relações de transição entre entidades abstratas
(estados, operações e outros) do modelo e instruções concretas para a plataforma de testes do
SUT. Dessa forma otc-translatorpode ser ajustado facilmente para diferentes plataforma de
testes. Freqüentemente uma operação no modelo é uma macro para o tc-translatore é subs-
tituído por várias instruções no nível concreto. A modelagem apresentada em [76] e também
utilizada nessa dissertação segue a mesma idéia. Inicialmente é obtido um casos de teste con-
creto e depois o mesmo é traduzido para casos de testes abstratos. Assim, através da tradução
de casos de testes concretos em abstratos, são armazenados os mapeamentos de entidades entre
eventos abstratos e concretos em um banco de dados relacional.

6.2 Trabalhos Futuros

Embora a versão atual da ferramenta BxT seja funcional, ela tem algumas limitações: não é pos-
sível obter informações sobre comportamentos que precisamde dados específicos de entrada
(por exemplo, telas que requerem senhas), sobre informações relacionadas a estados internos
do telefone, por exemplo que representam que a memória de mensagens está cheia ou que a
caixa de e-mails está vazia, e assim sucessivamente. Além disso, requisitos não funcionais
como desempenho e componentes visuais (como qualidade de imagens) não são capturados.
Consequentemente, como trabalho futuro, pretende-se melhorar o mecanismo da BxT a fim de
cobrir essas situações, pois a qualidade das UFs geradas dependem diretamente da qualidade
do modelo gerado pela BxT. Porém, requisitos relacionados ainterações externas (como re-
moção de bateria ou cartão de memória) somente são possíveisatravés de intervenção humana
(manual).

A abordagem utilizada para obtenção de resultados nesse trabalho não considera a parame-
trização das funcionalidades geradas. Assim, um trabalho que agregaria um valor interessante
ao método proposto seria a geração de UFs parametrizadas. Dessa forma seria possível fazer o
reuso de funcionalidades já existentes, como por exemplo, parametrizar uma UF que tem por
objetivo navegar entre os contatos dophonebooka fim de encontrar um contato específico seria
interessante, pois se fosse necessário buscar outro contato, a mesma implementação poderia ser
utilizada, sendo modificado apenas o parâmetro passado paraa UF. Para tanto será necessário
modificar a abordagem de modelagem utilizada atualmente e considerar a noção de estados na
modelagem CSP.

Além disso, manter uma base de dados das UFs existentes no TAFseria bastante interes-
sante, pois seria possível reusar essas UFs durante a geração de implementações para as UFs.
Ao considerar o reuso do próprio TAF no desenvolvimento, é possível obter um código ainda
mais próximo do código gerado por desenvolvedores experientes. Identificamos também que
algumas UFs geradas não funcionaram corretamente devido à incompatibilidade das pré e/ou
pós condições das UFs já existentes no TAF com as UFs geradas automaticamente. As pré e pós
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condições das UFs representam respectivamente o estado do telefone antes e depois de executar
cada uma delas. Esse é mais um motivo de utilizar a abordagem de especificar formalmente a
cada UF do TAF, considerando os seus estados (parâmetros).

Mostramos também que o algoritmo proposto tem algumas limitações que precisam ser re-
solvidas. Já visualizamos algumas soluções que precisam ser implementadas, como por exem-
plo, considerar a geração semi-automática do código nos casos em que o modelo disponibiliza
mais de uma opção de implementação para uma determinada funcionalidade. Nesses casos, a
ferramenta deve mostrar as opções para que o usuário escolhaqual dessas opções se apresenta
como melhor solução para o problema. No que diz respeito a dois ou mais eventosprototype
consecutivos, a solução seria considerar eles como somenteum prototypee executar normal-
mente o algoritmo proposto.

Por fim, identificamos mais três trabalhos futuros: o primeiro seria o desenvolvimento de
uma interface gráfica para auxiliar tanto na execução do método proposto quanto para facilitar
a integração do método na ferramenta TaRGeT; o segundo seriainvestigar a geração de código
para outrosframeworksde automação de testes utilizados na Motorola a fim de fazer uma
análise comparativa do método proposto; e o terceiro trabalho seria realizar uma análise no que
diz respeito ao desempenho da execução do código gerado (gerar mesmas UFs automática e
manualmente a fim de analisar o tempo e a qualidade da execução), bem como a cobertura do
método proposto.

A seguir é apresentado um resumo dos trabalhos futuros descritos nessa seção:

• Melhorar o mecanismo da BxT para permitir a inserção de dados de entrada e reconhe-
cimento de estados internos do telefone celular;

• Geração de UFs parametrizadas para permitir o reuso das mesmas. Para tanto é necessá-
rio considerar noções de estado nas especificações CSP;

• Caso haja mais de uma possível implementação para um mesmo prototype, apresentar as
opções para que o usuário final possa escolher a mais adequadapara aquela situação;

• Manter uma base de dados das UFs já existentes para permitiro reuso de UFs durante o
processo de geração das mesmas;

• Melhorar o algoritmo proposto a fim de minimizar suas limitações, tais como a geração
semi-automática de código e resolução de eventos prototypesequenciais;

• Criação de uma interface gráfica para total integração com aferramenta TaRGeT;

• Investigar a aplicabilidade do método para outrosframeworksde automação de testes;

• Realizar uma análise de desempenho e cobertura do método proposto quando comparado
ao método de desenvolvimento tradicional.
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