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"Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to 

see it for yourself.” 

 

 Morpheus 



 

 

RESUMO 

Testar software é uma tarefa complexa e em sistemas distribuídos tal tarefa é ainda mais 

complicada. As atividades de testes podem consumir de 50% até 75% do esforço total de 

desenvolvimento de um software distribuído. Com o aumento da demanda em serviços 

online e o alto custo de downtime é necessária uma rígida validação da escalabilidade, 

disponibilidade e tolerância a falha das aplicações. No entanto, as ferramentas para testes 

convencionais não são adequadas para cenários com distribuição extrema e grande carga de 

usuários, causando grande esforço para os engenheiros e grandes custos para corporações. 

Baseado na necessidade de uma nova geração de ferramentas, apresentamos o Octopus, um 

framework para automação de testes de desempenho, escala, carga, estresse e recuperação 

que busca reduzir o esforço necessário para setup, execução, coleta e análise de resultados. 

Com o uso do framework, o engenheiro de testes pode instalar e executar aplicações em 

múltiplas máquinas, coletar dados de desempenho de todas as máquinas de teste e simular 

falhas escrevendo uma quantidade de código equivalente a um teste unitário. Como o tempo 

de setup e de análise de resultados é reduzido, mais execuções são possíveis na mesma 

quantidade de tempo, aumentando a qualidade final do produto ou serviço em testes e 

também a satisfação dos clientes. 

Palavras – chave: Sistemas Distribuídos, Automação de Testes, Testes de Escala, 

Desempenho, Recuperação, Qualidade de Software. 
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ABSTRACT 

Software testing is a complex task and regarding distributed systems such task is even more 

complicated. The testing activities may vary from 50% to 75% of a distributed software 

development effort. Due to the online services increasing demand and high downtime cost, 

scalability, availability and fault tolerance, such systems need to be rigidly tested. On the 

other hand, conventional testing tools are not adequate for scenarios with extreme 

distribution and high user load, leading to great effort to test engineers and high costs for 

corporations. Based on the need for a new test tool generation we present Octopus, a 

performance, scale, load, stress and recovery test automation framework which aims to 

reduce the effort needed to setup and execute tests, collecting and analysing results. By using 

the framework, a test engineer is able to install and execute applications in multiple 

machines, collecting performance data from all the test machines and simulating failures 

writing an amount of code equivalent to a unit test. By reducing the setup and result analysis 

time, more test runs are possible in the same amount of time, increasing product or service 

final quality and customer satisfaction. 

Keywords: Distributed Systems, Test Automation, Scale Testing, Performance, Recovery, 

Software Quality. 
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capítulo 1  

INTRODUÇÃO 

“We are all here to do what we are all here to do” 

-The Oracle 

1.1 TEMA 

No início de 2005, relatórios internacionais demonstraram que mais da metade1 das 

conexões com a Internet já eram realizadas utilizando banda-larga [Ipsos, 2005]. Intranets 

também se tornam cada vez mais velozes com o surgimento de novos padrões, como o IEEE 

802.3ae, a Ethernet de 10 Gbps que teve seus primeiros milhões de chips produzidos em 

2008 [IEEE 802.3, 2009]. 

Com tais velocidades de conexão, sistemas distribuídos atingem níveis extremos de 

distribuição com as tendências de arquitetura orientada a serviços (SOA), software as a 

service (SaaS) e computação na nuvem, ou cloud computing se firmando como realidades 

nesses últimos anos, proporcionando diversas oportunidades aos desenvolvedores de 

soluções para web e coorporativas [Frye, 2008]. 

Neste cenário atual, além do crescimento da velocidade de conexão, temos um grande 

aumento do número de usuários e dispositivos conectados utilizando estes serviços. De 31 de 

dezembro de 2000 a 30 de setembro de 2009, o número de usuários da Internet cresceu 

aproximadamente 400% [Miniwatts, 2009]. 

Para atender a demanda de grandes quantidades de usuários é fundamental que 

organizações e empresas invistam em infra-estruturas de hardware e software adequadas. O 

investimento em recursos humanos capacitados para tal ambiente, também é crucial para o 

bom desenvolvimento e manutenção destas infra-estruturas. 

Tais infra-estruturas e os serviços e produtos que se apóiam sobre elas devem ser 

testados de maneira eficaz, de modo a evitar falhas, já que falhas nesse cenário podem ter 

custos absurdos e como diz a sabedoria popular, é melhor prevenir do que remediar.  

No entanto, testar software é uma tarefa complexa por natureza e em sistemas 

distribuídos tal tarefa é ainda mais complicada [Gosh e Mathur, 1999]. As atividades de testes 

podem consumir de 50% a 75% do esforço total de desenvolvimento de um software 

distribuído [Ambrósio, 2006].  

                                                        

1 Em Março de 2005, 62% dos usuários da Internet utilizavam banda-larga, segundo o Ipsos 
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Depurar múltiplos componentes que se comunicam é especialmente difícil, pois sem 

ferramentas e infra-estrutura adequadas, tempo, custo e expertise da equipe se tornam 

críticos [Aguilera et al, 2003]. 

Existem muitos desafios que devem ser superados durante o desenvolvimento e, 

conseqüentemente, também durante os testes dos sistemas distribuídos. De acordo com 

[Coulouris et al., 2006] e [Nadiminti et al, 2006] estes desafios são: heterogeneidade, 

transparência, tolerância e gerenciamento de falhas, escalabilidade, confiabilidade, 

concorrência, extensibilidade, balanceamento de carga, segurança, integridade, 

adaptabilidade, disponibilidade e desempenho. 

O que acontece no mundo real é que, devido aos altos custos dos testes, falta de 

conscientização por parte dos gerentes de projeto na importância dos testes ou uma menor 

qualificação dos times de testes em relação aos times de desenvolvimento dentro das 

empresas, produtos e serviços desenvolvidos de forma distribuída chegam ao ambiente de 

produção sem os devidos testes relacionados aos desafios acima. Como alguém pode afirmar 

que um sistema apoiado sobre uma determinada infra-estrutura de hardware é capaz de 

suportar certo número de usuários simultâneos com o desempenho esperado e sem falhas, 

sem efetivamente testá-lo? 

Para ilustrar de forma mais concreta a importância do problema, [Martinez, 2009] 

afirma que o custo de downtime, ou seja, o custo por tempo que um sistema fica indisponível, 

pode chegar a 6,5 milhões de dólares por hora para sistemas críticos e que entres as empresas 

da Fortune 5002, a média de tempo em que seus serviços ficam indisponíveis é de 80 horas 

por ano. Em 2009, além da famosa parada nos serviços do Google em 14 de maio [Lardinois, 

2009], aqui no Brasil, em plena véspera de natal, a Redecard ficou fora do ar entre as 12h e 

17h, prejudicando milhões de consumidores e lojistas, deixando de processar um número 

estimado em 5 milhões de transações. Durante este período, a concorrente Cielo, chegou a 

processar 700 transações por segundo [Portella, 2009]. 

Quando testes de escala, desempenho, carga, estresse e de tolerância a falhas são 

realizados, estes geralmente ocorrem no final de um projeto, quando já é tarde demais para 

realizar alterações drásticas na arquitetura do sistema. No entanto, segundo a MSDN, Rede 

de Desenvolvedores da Microsoft [MSDN – Scalability, 2009], as decisões arquiteturais são a 

base de uma aplicação escalável, como demonstrado na Figura 1 e, portanto, devem ser 

testadas e validadas desde o início do projeto. 

                                                        

2 Lista das 500 maiores empresas americanas. 
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Figura 1 - Pirâmide de impacto na escalabilidade de uma aplicação [MSDN – 

Scalability, 2009] 

Diante deste cenário, esta dissertação propõe como tema uma infra-estrutura de 

software para automação de testes em sistemas distribuídos que permita o 

desenvolvimento e execução de casos e cenários de teste de forma eficiente com o menor 

esforço possível por parte do engenheiro de testes, para ser utilizado durante todo o ciclo 

de testes de produtos ou serviços, reduzindo os custos no processo de testes e o impacto 

causado pela ausência dos mesmos. 

1.2 MOTIVAÇÃO 

Por quais motivos testes de escala, desempenho, carga, estresse e de tolerância a falhas não 

são realizados com a mesma freqüência quanto testes unitários, funcionais e de integração? 

As principais respostas são: tempo para planejamento, elaboração e execução de tais testes; 

custo, como conseqüência do maior esforço necessário; ausência de ferramentas 

adequadas para tais tipos de teste; errônea visão dos gerentes de projeto de que testes 

não são tão importantes quanto o desenvolvimento do produto; ausência de recursos 

humanos qualificados, onde os engenheiros alocados para teste são os menos experientes 

da equipe com menor conhecimento em ferramentas e menor liberdade de inovação para 

criação de novas ferramentas.  

Antes de qualquer coisa, testes devem ser considerados como investimento em 

qualidade [Black, 2000], porém vários gerentes de projeto acreditam que testes são um mal 

necessário que ocorre ao final do projeto, que custa muito, leva muito tempo e não ajuda na 

entrega do produto ou serviço no prazo e custos esperados [Bullock, 2000].  

Existem diversas ferramentas para automação de teste, porém, em sua grande 

maioria não estão adequadas a testes em sistemas distribuídos. É importante observar que 

testes automáticos não são capazes de substituir 100% dos testes manuais [Kelly, 2004]. No 

entanto, o investimento em automação pode gerar retornos na ordem de 50% a 1000% [IPL, 

2004]. Porém não é possível desenvolver aplicações distribuídas que atendam grandes 
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quantidades de usuários com as mesmas ferramentas de testes que utilizamos para testar 

aplicações que são executadas em pequenas redes ou servidores únicos [Frye, 2008].  

Existe, então, a necessidade de ferramentas de teste adequadas para este cenário atual 

de distribuição de software, onde os gigantes da indústria de software fornecem serviços para 

hospedar aplicações e bases de dados na nuvem, como o Microsoft Windows Azure3, Amazon 

Web Services4 e Google App Engine5, e empresas buscam tais serviços como forma de 

redução de custos com infra-estrutura e recursos humanos. 

Este trabalho está motivado na busca pela redução de custos e esforços para testes 

complexos em sistemas distribuídos, simplificando o desenvolvimento e execução de tais 

testes. Desta forma, entender os desafios que permeiam tais sistemas e as peculiaridades 

inerentes a seus testes são tarefas fundamentais para que o objetivo desta pesquisa seja 

alcançado. 

1.3 PROBLEMAS E DESAFIOS 

Desenvolver sistemas distribuídos é, isoladamente, uma tarefa complicada devido aos 

desafios inerentes a este tipo de sistema. Testar software também é, naturalmente, uma 

tarefa complexa. Combinar as duas atividades pode se tornar mais difícil do que a cada uma 

isoladamente. 

É necessário encontrar ou desenvolver uma infra-estrutura de software que auxilie a 

automação de testes de sistemas distribuídos e escaláveis horizontalmente6, de modo a 

permitir o desenvolvimento e execução de diversos cenários de teste de maneira eficiente e 

com o menor esforço possível por parte do engenheiro de testes, melhorando sua 

produtividade. Tal infra-estrutura também deve ser distribuída, escalável, por isso tem que 

solucionar os mesmos problemas e desafios dos sistemas distribuídos em geral. 

Não se pode testar escalabilidade sem medir o desempenho da aplicação e o uso do 

hardware e sistema operacional sobre os quais ela se apóia [MSDN – Scalability, 2009]. Da 

mesma maneira que não há como verificar como será o comportamento de um sistema em 

produção sem submetê-lo a possíveis falhas. A infra-estrutura que buscamos deve ser capaz 

                                                        

3 http://www.microsoft.com/windowsazure/ 

4 http://aws.amazon.com/ 

5 http://code.google.com/intl/pt-BR/appengine/ 

6 Escalabilidade horizontal é distribuir a carga de processamento em um número maior de servidores, 

contrastando com escalabilidade vertical que é aumentar a capacidade de processamento de uma única 

máquina [Oppenheimer e Patterson, 2002]. 

http://www.microsoft.com/windowsazure/
http://aws.amazon.com/
http://code.google.com/intl/pt-BR/appengine/
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de realizar ambas as tarefas. 

Existem empresas especializadas em testes de desempenho, escalabilidade, estresse e 

segurança, como a americana Real-Time Technology Solutions [RTTS, 2009] ou a brasileira 

Inmetrics [Inmetrics, 2009]. Ambas fornecem serviços de consultoria a altos custos, 

utilizando ferramentas e processos internos dominados apenas pelos seus profissionais. A 

utilização dos serviços de tais empresas é um caminho bastante válido, no entanto, um 

desafio da infra-estrutura de software tema deste trabalho é também de tornar o 

desenvolvimento de testes complexos em sistemas distribuídos em algo tão automático e com 

quantidade reduzida de código quanto a implementação de testes unitários, gerando uma 

maior economia de recursos financeiros e aumentando a eficiência do time interno de testes.  

Os principais problemas e desafios que o Octopus, desenvolvido neste trabalho, 

propõe-se a enfrentar serão: 

1. Grande esforço para alteração de parâmetros de execução de testes em diversas 

máquinas; 

2. Instalar e reinstalar versões da aplicação em diversas máquinas a cada alteração na 

aplicação ou nos testes, sendo a alteração causada por incremento de funcionalidade 

ou correção de defeito; 

3. Gerenciamento dos papéis de cada máquina na execução dos testes; 

4. Verificar requisitos mínimos das máquinas antes da execução dos testes, baseado no 

papel que a máquina desempenhará; 

5. Sincronizar relógios nas máquinas utilizadas nos testes; 

6. Executar inicializações dos componentes da aplicação na ordem lógica desejada pelo 

engenheiro de testes; 

7. Controlar fluxo de execução dos testes; 

8. Simular diversos tipos de falha no momento e na máquina desejada pelo engenheiro 

testes; 

9. Centralizar logs e traces no intuito de facilitar suas análises e descobrir mais 

problemas; 

10. Agregar e permitir visualização de dados de desempenho das máquinas e aplicações 

de maneira clara e simples; 

11. Acesso aos dados de desempenho de todas as máquinas em tempo real e realizar 

tarefas durante os testes; 

12. Centralizar resultados dos testes ao final da execução. 

1.4 SOLUÇÃO 

Este trabalho apresenta o Octopus, um framework de testes para sistemas distribuídos 
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focado, principalmente, em testes de escala, desempenho, carga, estresse e 

recuperação. 

O Octopus visa oferecer aos engenheiros de testes uma infra-estrutura de software 

que permite o desenvolvimento, configuração, execução e análise de resultados de casos e 

cenários de teste com o menor esforço possível. Este framework tem como objetivo ser 

utilizado durante todo o ciclo de testes do produto ou serviço, validando desde arquitetura a 

implementação dos componentes.  

O Octopus busca reduzir a complexidade do desenvolvimento de testes de sistema, 

para sistemas distribuídos, dando uma maior liberdade para o time de engenheiros de testes 

para focarem nos requisitos e lógica dos testes em vez de tarefas operacionais, como: instalar 

e configurar componentes de software repetidamente a cada vez que um defeito é 

encontrado, que não agregam diretamente valor ao produto ou serviço final. 

Desenvolvimento e testes de sistemas distribuídos possuem diversos desafios. A 

solução proposta está voltada principalmente para controle e monitoramento do fluxo dos 

casos e cenários de teste, focando em escalabilidade, tolerância a falhas, heterogeneidade e 

transparência. 

A construção do Octopus requer o estudo e domínio das áreas de testes e sistemas 

distribuídos, bem como conhecimento da realidade aplicada destas áreas na indústria de 

software atual. Também são fundamentais conhecimentos na área de engenharia de 

software, assim como padrões de projeto e possivelmente bancos de dados. 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Este trabalho é dividido em sete capítulos. Após esta introdução que apresentou o tema a 

motivação e os principais problemas e desafios, o capítulo 2 apresenta os conceitos e o estado 

da arte de sistemas distribuídos e testes de software, indicando os principais desafios destes 

sistemas e dos testes relacionados a eles. Ainda neste capítulo, são apresentadas ferramentas 

e frameworks de teste existentes que auxiliam no teste de sistemas distribuídos, apontando 

as principais vantagens e desvantagens do suporte fornecido a tais testes.  No terceiro 

capítulo apresentamos a metodologia utilizada neste trabalho, apontando o roteiro de 

atividades seguidas e as ferramentas utilizadas.  

O capítulo seguinte apresenta o Octopus, abordando o cenário de atual da execução 

dos testes, derivando os requisitos e a arquitetura do framework. Detalhes de 

desenvolvimento são discutidos no capítulo 5 que também apresenta os desafios e limitações 

enfrentadas, bibliotecas e padrões arquiteturais utilizados, apresentando também interfaces 

dos serviços envolvidos.  
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Os experimentos realizados para caracterizar a viabilidade do framework Octopus, 

assim como exemplos de seu uso e resultados coletados pelos testes de uma aplicação 

exemplo são apresentados no capítulo 6. Por fim, as conclusões, considerações finais e os 

trabalhos futuros são discutidos no capítulo 7. 



 

 

capítulo 2  

CONCEITOS E ESTADO DA ARTE 

"The answer is out there, Neo, and it's looking for you, 

and it will find you if you want it to.” 

- Trinity 

Este capítulo apresenta os conceitos e o estado da arte das áreas envolvidas nesta dissertação, 

bem como trabalhos e exemplos de ferramentas relacionados ao tema desta dissertação: 

sistemas distribuídos, testes de software, ferramentas e frameworks de automação de testes. 

2.1 SISTEMAS DISTRIBUÍDOS 

Muitas definições já foram dadas sobre o que é um sistema distribuído e segundo 

[Tanenbaum e Steen, 2007], nenhuma delas é completamente satisfatória, por este motivo, 

eles apresentam uma definição bastante aberta: 

“Um sistema distribuído é uma coleção de 

computadores independentes que aparenta para seus usuários 

como um único computador.” 

Esta definição foca no aspecto de hardware, apontando a autonomia dos 

computadores envolvidos, assim como na transparência produzida por sistemas de software. 

Em [Coulouris et al., 2006] o conceito é apresentado como: 

“Um sistema distribuído é um sistema no qual, componentes localizados em 

computadores conectados por uma rede comunicam e coordenam suas ações apenas 

através da troca de mensagens.” 

Ambas as definições apontam para algumas características dos sistemas distribuídos, 

como a execução paralela ou concorrência de componentes de software. No entanto, a 

segunda definição descreve tais sistemas de maneira mais adequada.  

2.1.1 DESAFIOS DOS SISTEMAS DISTRIBUÍDOS 

[Coulouris et al., 2006] e [Nadiminti et al, 2006] apontam os principais desafios associados a 

tais sistemas, uma combinação das duas listas será apresentada a seguir: 

2.1.1.1 HETEROGENEIDADE 

Entidades e componentes devem ser capazes de interagir com outras, apesar das diferenças 

em arquiteturas de hardware, sistemas operacionais, protocolos de comunicação, linguagens 
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de programação e formatos de dados. 

2.1.1.2 TRANSPARÊNCIA 

Todos os sistemas devem aparentar como se fossem um único componente e toda 

complexidade, comunicação e interação entre componentes devem ser tipicamente 

escondidas do usuário final. 

2.1.1.3 TOLERÂNCIA A FALHAS E GERENCIAMENTO DE FALHAS 

Falhas em um ou mais componentes do sistema distribuído não devem causar a falha 

generalizada de todo o sistema, estas devem ser isoladas.  

Para alguns tipos críticos de aplicações, falhas perceptíveis e indisponibilidade, 

mesmo que temporárias, são totalmente inaceitáveis, pois podem gerar incalculáveis 

prejuízos financeiros ou até danos a vidas humanas [Cristian, 1993]. Estes sistemas não 

devem ter seu funcionamento dependente de um único componente. 

Segundo [Cristian, 1993] existem diversos tipos de falhas: falha de omissão, 

quando um componente não responde a uma determinada entrada; falha de desempenho, 

quando um componente funciona corretamente, porém não retorna saída no tempo 

esperado; falha de resposta, quando a saída retornada por um componente é incorreta; 

falha de quebra, geralmente chamada de crash, onde um componente deixa de funcionar e 

necessita ser reinicializado; falha de amnésia, quando um componente perde todo ou parte 

do estado da sua execução anterior; falha total, quando, após uma falha, o componente não 

consegue mais reinicializar. 

2.1.1.4 ESCALABILIDADE 

O sistema deve manter seu funcionamento eficiente com o aumento do número de usuários e 

requisições; a adição de recursos deve melhorar o desempenho do sistema. Sistemas devem 

ser capazes de escalar tanto verticalmente quanto horizontalmente. 

Escalabilidade vertical (scale up) significa adicionar recursos a um dos nós do sistema 

distribuído, como por exemplo, memória ou capacidade de processamento. 

Escalabilidade horizontal (scale out) está associada à adição de mais nós ao sistema 

distribuído, como por exemplo, expandir de três servidores de aplicações web, para cinco 

[Bondi, 2000]. 

Na Figura 2, pode-se observar melhor a diferença entre os dois tipos de escalabilidade 

supracitados. 

 



 

CONCEITOS E ESTADO DA ARTE 

 26 

 

Figura 2 - Escalabilidade vertical X Escalabilidade horizontal [MSDN – Scalability, 

2009] 

2.1.1.5 CONCORRÊNCIA 

Execução paralela de componentes do sistema, podendo ser ou não numa mesma máquina, 

deve ser possível. Sobre este aspecto, também deve ser observado o acesso a recursos 

compartilhados, que pode gerar deadlocks7 ou starvation8. 

2.1.1.6 ABERTURA E EXTENSIBILIDADE 

As interfaces dos componentes devem ser desacopladas e disponíveis publicamente para 

permitir extensões e adição de novos componentes. 

2.1.1.7 MIGRAÇÃO E BALANCEAMENTO DE CARGA 

Sistemas distribuídos devem permitir o fluxo de tarefas internamente, sem afetar as 

atividades de usuários e aplicações externas. Também devem distribuir a carga entre todos os 

recursos disponíveis para melhorar o desempenho. 

2.1.1.8 SEGURANÇA 

O acesso a recursos deve ser restrito para garantir que apenas usuários autenticados e 

autorizados para realizar as operações. 

                                                        

7 Deadlock é a situação onde duas ou mais ações estão aguardando pela finalização umas das outras, 

então, nunca terminam. 

8 Starvation é o termo utilizado quando um processo ou thread tem seu acesso perpetuamente negado 

a recursos necessários. 
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2.2 TESTES DE SOFTWARE 

Segundo [Myers, 2004]: 

“Teste é o processo de executar um software com 

a intenção de encontrar erros.” 

Além de buscar verificar se um sistema não faz o que é esperado, testes também 

devem validar se o software tem algum comportamento indesejado. 

Testes são fundamentais, e de acordo com [Shull et al, 2002]: 

 “Encontrar e corrigir problemas de software depois da entrega é normalmente 100 

vezes mais custoso que  encontrar e corrigir erros durante as fases de requisitos e 

desenvolvimento.” 

Testar software é uma tarefa complexa por natureza e em sistemas distribuídos tal 

tarefa é ainda mais complicada [Gosh e Mathur, 1999]. As atividades de testes podem 

consumir de 50% a 75% do esforço total de desenvolvimento de um software distribuído 

[Ambrósio, 2006]. Depurar múltiplos componentes que se comunicam é especialmente 

difícil, pois sem ferramentas e infra-estrutura adequadas, tempo, custo e expertise da equipe 

se tornam críticos [Aguilera et al, 2003]. 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE DE SOFTWARE 

Segundo [McConnell, 2004], as principais características de qualidade de um produto ou 

serviço de software são as seguintes: 

 Exatidão: O sistema estar livre de falhas de especificação, projeto e 

desenvolvimento. 

 Usabilidade: A facilidade com a qual os usuários podem entender e utilizar o 

sistema. 

 Eficiência: O sistema utiliza o mínimo de recursos possível, incluindo memória e 

tempo de processador necessários para a sua execução. 

 Confiabilidade: É a capacidade de um sistema de realizar as tarefas esperadas sob 

as condições esperadas tendo um longo tempo entre falhas. 

 Integridade: O sistema previne o acesso não autorizado a dados e a componentes 

críticos. Validações dos dados também estão classificadas como integridade, por 

exemplo, um campo num banco de dados, especificado como data em um 

determinado sistema, deve apenas conter dados de tal tipo, não sendo tolerante a 

valores numéricos sem formato adequado, por exemplo. 
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 Adaptabilidade: É a capacidade de um sistema de ser utilizado sem ou com uma 

pequena realização de modificações em domínios e ambientes diferentes de para os 

quais ele foi projetado. 

 Precisão: O sistema é o mais livre de erros de saída quanto for possível, sendo 

funcionalmente correto. 

 Robustez: O sistema continua a executar de maneira correta mesmo na presença de 

entradas inválidas ou condições de estresse. 

 Disponibilidade: É a razão entre o tempo que um sistema está disponível para uso 

num intervalo de tempo e a totalidade do intervalo de tempo. 

 

Dado um intervalo de tempo, disponibilidade, A, é o Uptime, ou seja, o tempo 

que o sistema está apto para o uso, sobre o Uptime adicionado do Downtime9, que é o 

tempo restante do intervalo, onde o sistema estava ―fora do ar‖. Quanto maior a razão, 

maior a satisfação dos usuários e melhor a qualidade do software. 

2.2.2 TIPOS DE TESTE 

Existem diversos tipos de testes que focam em diferentes aspectos e sistemas. As melhores 

estratégias de testes combinam diversas maneiras, pois cada metodologia encontra erros que 

as outras ignoram [Myers, 2004]. Estas estratégias devem incluir testes caixa-preta (black-

box testing) e caixa-branca (white-box testing) [Pezzand e Young, 2008].  

Testes caixa-preta não levam em consideração a estrutura interna do software, 

apenas importa se o software se comporta de acordo com as especificações. Os testes caixa-

branca consideram a implementação e escolhem seus conjuntos de dados baseados nos 

pontos críticos identificados na leitura e estudo do código. 

Testes também são divididos entre manuais e automáticos. Atualmente 70% dos 

testes de software realizados na indústria ainda são manuais [Keller, 2009], apesar de tais 

testes, mesmo sendo mais simples de realizar e requererem menor capacidade técnica dos 

testadores, não serem reusáveis, gerarem um esforço acumulado maior na execução e terem 

maior custo [Turakhia, 2008]. Testes manuais também envolvem complexas tarefas de 

inicialização e finalização, como configurar e restaurar ambientes, além do grande risco do 

testador esquecer de testar alguma característica importante do sistema. 

                                                        

9 Uptime + Downtime = Tempo total de execução do sistema. 
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Considerando outros aspectos de testes manuais, estes não direcionam o design dos 

softwares, enquanto testes automáticos desde o início dos projetos e práticas como TDD10, 

melhoram as abstrações e interfaces projetadas além darem maior confiança para mudanças 

críticas nos sistemas. 

[Riley, 2009] aponta também que automação de testes não consiste apenas da 

geração manual de scripts ou códigos de teste que são executados para validar certa 

funcionalidade. É necessário consolidar a automatição de toda a logística que cerca o 

processo de teste, como configuração do ambiente, instalação e coleta de resultados. 

Automatizar partes do processo, em certas situações pode terminar gerando um esforço total 

maior do que processo completamente manual, portanto, deve-se avaliar corretamente o que 

será automatizado e quais os benefícios. 

Também é apontado em [Riley, 2009] que sistemas de teste automatizados 

propriamente, devem permitir que o engenheiro de testes mantenha o seu foco na sua 

principal atividade que é testar software. 

Vários tipos e métodos de testes de software são aplicados na indústria; a Figura 3, 

extraída de [Myers, 2004], apresenta um diagrama de correspondência entre as fases do 

processo de desenvolvimento de software e o processo de testes. 

Dos vários métodos de testes, podemos destacar alguns, porém é importante notar 

que a lista a seguir não é completa e exclusiva. 

2.2.2.1 TESTES UNITÁRIOS OU TESTES DE MÓDULO 

É o processo de testar individualmente subprogramas, rotinas ou métodos em um sistema. 

Primeiramente, testa-se cada parte, antes de testar o todo. Normalmente são planejados de 

maneira caixa-branca [Myers, 2004] e tem como principal propósito encontrar erros e 

discrepâncias entre a unidade sendo testada e a sua especificação e/ou comportamento 

esperado. 

2.2.2.2 TESTES DE INTEGRAÇÃO 

Buscam encontrar erros na integração de dois ou mais módulos. Recomenda-se uma 

abordagem incremental, integrando e testando a adição de um módulo de cada vez para 

facilitar a localização de problemas [Pezzand e Young, 2008]. 

                                                        

10 Test Driven Development ou Desenvolvimento Direcionado por Testes 
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Figura 3 – Correspondência entre o processo de desenvolvimento e o processo de testes 

[Myers, 2004] 

2.2.2.3 TESTES FUNCIONAIS 

Tem como principal objetivo demonstrar que um programa não está de acordo com as suas 

especificações e requisitos funcionais. Existem algumas subdivisões na sua classificação: 

o Testes de Interface Gráfica (GUI) 

Visa encontrar os defeitos da interface gráfica com o usuário do sistema, 

garantindo também que a implementação está de acordo com as especificações e os 

protótipos de tela. 

o Testes de Regressão 
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Cada vez que um erro é corrigido ou há uma modificação na implementação do 

sistema é importante encontrar os efeitos colaterais produzidos por tais alterações 

[MSDN, 2009].  

2.2.2.4 TESTES DE SISTEMA 

Intencionam mostrar que um produto de software está inconsistente com seus objetivos 

originais. Podemos dividir os testes de sistema em diversos outros tipos de testes: 

o Testes de Volume 

Visam encontrar os problemas ocorridos quando um programa tem que lidar 

com grandes volumes de dados e busca encontrar o limite seguro. 

o Testes de Estresse 

Buscam revelar erros que possam acontecer quando o sistema é submetido a 

um pico de requisições num curto período de tempo. Por exemplo, um servidor web 

planejado para atender 100 requisições por segundo pode apresentar erros fatais 

quando submetido a 1000 requisições. 

o Testes de Desempenho 

Vários programas têm objetivos claros em termos de tempo de resposta e taxas 

de vazão (throughput rate) de dados. Os testes visam encontrar atrasos ou taxas 

inferiores às esperadas nas condições especificadas [Myers, 2004]. 

o Testes de Escala 

Visam encontrar problemas e determinar a capacidade de um sistema de se 

adaptar e responder ao aumento de requisições com o aumento de recursos [MSDN, 

2009]. São considerados por alguns uma extensão dos testes de desempenho [MSDN 

– Scalability, 2009].   

Testes de escala também visam encontrar os limites de escalabilidade, ou seja, 

quantos usuários simultâneos ou transações por segundo o sistema suporta quando se 

apóia sobre um determinado hardware. O estudo detalhado destes limites pode gerar 

a função de escalabilidade do sistema, ou seja, estabelecer uma relação 

matemática entre a quantidade de recursos utilizados e o número de operações 

realizadas. 

Testes de escala, assim como outros tipos de testes, dependem de que a 

aplicação a ser testada já tenha sido minimamente testada por testes unitários e 

alguns testes de integração, pois o custo e esforço para este tipo de teste são 

geralmente mais altos.  

o Testes de Recuperação 
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Também conhecidos como testes de robustez, este tipo de teste visa 

demonstrar que o sistema não se recupera de maneira adequada após a ocorrência de 

erros críticos ou fatais [Ambrósio, 2005]. O tempo de recuperação também é 

importante para algumas aplicações [Myers, 2004]. 

o Testes de Armazenamento 

Um sistema também pode ter restrições de memória ou uso de espaço de 

armazenamento. Os testes visam verificar estouros na utilização destas cotas. 

Testes de armazenamento também podem cobrir aspectos relacionados à 

verificação do formato dos arquivos salvos pelo sistema e dos dados armazenados em 

bases de dados.  

o Testes de Usabilidade 

Estão preocupados com os aspectos da interação do sistema com os humanos, 

identificando possíveis dificuldades e limitações de uso do sistema pela interface ou 

por todo o contexto e conhecimento prévio dos usuários finais [Nielsen e Molich, 

1990]. 

o Testes de Carga 

Tipo de testes que busca encontrar os problemas ocorridos quando o sistema é 

exposto à máxima carga especificada por um longo período de tempo. [Gheorghiu, 

2005].  

O objetivo é revelar problemas que não aparecem em testes comuns como 

memory leaks, buffer overflows, etc. Este tipo de testes também aponta problemas de 

disponibilidade do software e podem ser executados por dias ou até semanas. 

o Testes de Segurança 

Visam encontrar falhas de segurança no sistema, ou seja, busca acessar, alterar 

ou excluir dados sigilosos com usuários que não deveriam ter autorização. Verifica 

problemas no acesso e formato dos dados armazenados em memória, em disco ou em 

bases de dados, além de também verificar a força dos algoritmos e proteção das 

chaves de criptografia, etc. 

o Testes de Configuração 

Visam encontrar problemas no comportamento de acordo com as 

configurações do sistema, isto é, se o sistema apresenta erros ao executar com 

configurações diferentes das originais. 

o Testes de Compatibilidade 
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Caso o sistema tenha sido desenvolvido para substituir outro legado, os testes 

devem buscar demonstrar que os objetivos de compatibilidade não foram atingidos ou 

que procedimentos de importação ou exportação estão falhos. 

o Testes de Concorrência 

Buscam encontrar problemas que ocorrem nos aplicativos quando são 

executados por mais de um usuário simultaneamente. 

 Também deve ser aplicado a sistemas que são executados com vários 

processos e threads [Taylor et al, 1992]. São testes difíceis de realizar, pois, a 

cobertura de todos os estados de concorrência possíveis é normalmente impraticável. 

2.2.2.5 TESTES DE ACEITAÇÃO 

É um tipo de teste normalmente realizado pelos clientes e usuários finais, buscando 

encontrar as diferenças entre as características e funcionalidades do sistema e os requisitos e 

necessidades dos stakeholders. 

2.2.2.6 TESTES DE INSTALAÇÃO 

Testar a instalação é fundamental em produtos de software. O mau funcionamento de um 

instalador automático pode impedir que o usuário chegue a utilizar o sistema pela primeira 

vez, causando a experiência extremamente negativa. 

2.2.2.7 ALPHA TESTES 

Teste realizados com poucos usuários finais ou apenas com colaboradores da empresa de 

desenvolvimento, em um ambiente controlado, onde o sistema já possui as principais 

funcionalidades, mas ainda não está completo. Buscam encontrar erros sérios, além de 

comparar se as funcionalidades esperadas estão realmente implementadas. 

2.2.2.8 BETA TESTES 

Teste realizado no ambiente do usuário final, sem controle dos desenvolvedores, e o 

sistema já teve a maioria das funcionalidades desenvolvidas e testadas. Os testes visam 

encontrar os erros ocorridos num ambiente real e com uma escala de usuários também real. 

2.2.3 DETECÇÃO DE DEFEITOS DE SOFTWARE 

São praticadas na indústria, atualmente, diversos destes tipos de testes e técnicas de detecção 

de defeitos e algumas se apresentam mais eficientes do que outras [McConnell, 2004]. 

Levantamentos realizados por [Jones, 1986], [Jones, 1996] e [Shull et al, 2002] mediram a 

percentagem de defeitos detectados do total de defeitos em cada etapa do desenvolvimento 
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de um projeto.  A Tabela 1 exibe as taxas de detecção de defeitos de práticas comuns, no 

momento em que são aplicadas.  

Tabela 1: Taxa de Remoção de Defeitos por Tipo de Testes 

Etapa de Remoção Menor Taxa Taxa Média Maior Taxa 

Revisões informais do projeto 25% 35% 40% 

Inspeções formais do projeto 45% 55% 65% 

Revisões informais do código 20% 25% 35% 

Inspeções formais do código 45% 60% 70% 

Prototipação 35% 65% 80% 

Execuções pessoais 20% 40% 60% 

Testes Unitários 15% 30% 50% 

Testes de Integração 25% 35% 40% 

Testes de Regressão 15% 25% 30% 

Testes de Sistema 25% 40% 55% 

Testes beta com poucos usuários 25% 35% 40% 

Testes beta com muitos usuários 60% 75% 85% 

2.2.4 DESAFIOS DOS TESTES EM SISTEMAS DISTRIBUÍDOS 

Desenvolver sistemas distribuídos é isoladamente uma tarefa complicada devido a desafios 

inerentes a este tipo de sistema. Testar software distribuído também é naturalmente uma 

tarefa complexa. Os principais desafios dos testes de sistemas distribuídos, segundo [Gosh e 

Mathur, 1999] e [Coulouris et al., 2006], são: 

2.2.4.1 ESCALABILIDADE DOS TESTES 

Os testes devem ser tão escaláveis quanto os sistemas a serem testados. Isto é fundamental 

para sistemas distribuídos. 

2.2.4.2 REDUNDÂNCIA DE TESTES DURANTE A INTEGRAÇÃO DE COMPONENTES 

Os testes dos sistemas distribuídos devem testar os componentes integrados, mesmo que 

estes já tenham sido testados individualmente.  

2.2.4.3 DISPONIBILIDADE DE CÓDIGO FONTE 

Dependendo da disponibilidade do acesso ao código fonte, o engenheiro de testes pode 

realizar um melhor planejamento dos testes. 

2.2.4.4 HETEROGENEIDADE DE LINGUAGEM, PLATAFORMA E ARQUITETURA 

Os componentes de um mesmo sistema distribuído podem ter sido desenvolvidos em 

linguagens diferentes e focando plataformas diferentes. Para testar tal sistema é importante 

que a ferramenta de testes suporte tais diferenças. 
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2.2.4.5 MONITORAMENTO E CONTROLE 

Gerenciar o fluxo de um teste distribuído é mais complexo do que em testes de componentes 

isolados, assim como monitorar os resultados e falhas ocorridas em máquinas remotas 

requer mecanismos mais avançados. 

2.2.4.6 REPRODUTIBILIDADE DE EVENTOS 

Processamento concorrente e comunicação assíncrona ocorrem freqüentemente em sistemas 

distribuídos e,  juntamente com outros fatores, tornam difícil reproduzir um comportamento 

de execução. 

2.2.4.7 DEADLOCKS E CONCORRÊNCIA 

Sistemas que envolvem concorrência sempre correm o risco de caírem em deadlocks, 

travando a execução, além de outros problemas como starvation. 

2.2.4.8 DESEMPENHO 

Testes de estresse são importantes para garantir que o sistema funciona corretamente 

quando tem que lidar com grandes cargas e também temos o desafio da geração de conjuntos 

de dados para testes que podem levar o sistema a atingir o seu pior caso. 

2.2.4.9 TESTE DE FALHAS 

As ferramentas de teste devem prover mecanismos para gerar o máximo de falhas possíveis 

para que o comportamento dos sistemas diante delas possa ser testado. 

2.3 TRABALHOS RELACIONADOS: FERRAMENTAS E FRAMEWORKS DE 

TESTES 

Existem inúmeras ferramentas e frameworks de testes que se propõem a auxiliar 

desenvolvedores e testadores na execução e automação dos mesmos. Cada uma destas 

ferramentas busca auxiliar em alguns dos tipos de testes.  

Segundo [Kelly, 2004] e [Posey, 2002] tais ferramentas podem ser classificadas das 

seguintes maneiras, como mostra a Tabela 2: 

Tabela 2: Tipos de Ferramentas de Automação de Testes 

Tipos de ferramentas de automação de testes 

1. Linguagens de script e ferramentas de 
macro 

2. Analisadores estáticos e dinâmicos 

3. Ferramentas de imagens de disco 4. Ferramentas de teste unitário 

5. Utilitários de comparação de arquivos 6. Compiladores e depuradores 
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7. Ferramentas de avaliação de testes 8. Ferramentas de captura e reprodução de 
testes de GUI 

9. Monitoradores de memória 10. Ferramentas de simulação 

11. Verificadores de requisitos 12. Ferramentas de teste de carga e 
desempenho 

13. Geradores de procedimentos de teste 14. Ferramentas de teste de rede 

15. Apanhadores de erros de execução 16. Ferramentas de gerenciamento de testes 

17. Ferramentas de design de teste 18. Ferramentas de teste de ambiente 
 

É possível observar que as classificações fornecidas não contemplam diretamente 

testes de recuperação nem testes de escalabilidade de maneira exclusiva e a grande maioria 

das ferramentas de testes de carga e desempenho e simulação não contempla tais tipos de 

teste. 

Este trabalho foca em testes para sistemas distribuídos, portanto, buscamos por 

ferramentas de testes existentes nos mais populares engenhos de busca da Internet, 

utilizando a seguinte query de busca: 

(System or tool or suite or automation or framework or software) and (test or validation or 

verification or check or testing or tests or monitoring) and (scale or load or stress or 

concurrency or performance or recovery) 

Tal query foi produzida agregando diversos termos relacionados ao tema e objetivos 

deste trabalho, unindo termos similares através do conector or e termos complementares 

através do conector and. Por exemplo, websites contendo scale test automation ou 

performance monitoring framework dever ser retornados como resultados pelos engenhos 

utilizados. 

Como resultados da busca, foram encontradas centenas de ferramentas e artigos 

disponíveis, porém a grande maioria contempla apenas websites, negligenciando todos os 

outros tipos de sistemas distribuídos e a infra-estrutura de software e hardware por trás da 

URL. Muitos dos resultados também estavam relacionados a testes de componentes de 

hardware. Uma lista de ferramentas encontradas e selecionadas na busca se encontra 

catalogada no Apêndice A e outras sete estão sendo apresentadas em detalhes nesta seção. 

A seguir iremos analisar ferramentas gratuitas e comerciais popularmente utilizadas 

pela indústria na etapa de testes do desenvolvimento de software. Tal análise será baseada 

nos tipos de ferramentas de automação de testes, nos tipos de testes e desafios dos testes para 

sistemas distribuídos listados em seções anteriores. 

2.3.1 MICROSOFT VISUAL STUDIO 

Tipos de ferramenta contemplados: analisadores estáticos e dinâmicos; teste unitário; 

compiladores e depuradores; avaliação dos testes; captura e reprodução de testes de GUI 
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(Graphical User Interface); simulação; carga e desempenho; apanhadores de erros de 

execução. 

Licença:Comercial. 

O Visual Studio Team System 2010 Beta 1 é uma ferramenta comercial desenvolvida 

pela Microsoft Corporation [Microsoft, 2009] e além de diversas funcionalidades 

relacionadas ao desenvolvimento e projeto de software na plataforma .Net, oferece a seus 

usuários vários tipos testes sobre o framework MSTest [Visual Studio, 2009]. 

 

Figura 4 - Tela de Seleção de Tipo de Teste no Visual Studio 2010 Beta 1 

Como apresentado na Figura 4, esta IDE (Integrated Development Environment) e o 

MSTest dão suporte a diversos tipos de testes, como: testes unitários, testes de interface 

gráfica web e testes de carga. Além destes, permite criação de checklists para execução de 

testes manuais, provê mecanismos de execução de testes em ordem e simplifica a criação de 

testes unitários envolvendo bancos de dados, pois, já implementa todo o controle de 

transação necessário para evitar alterações permanentes na base. 

2.3.1.1 SUPORTE A TESTES DE SISTEMAS DISTRIBUÍDOS 

O Visual Studio fornece algum suporte a testes em sistemas distribuídos, permitindo que o 

engenheiro de testes anexe o depurador num processo sendo executado remotamente, porém 

este é um processo manual, onde se deve anexar o depurador a cada processo em execução ou 

iniciar o processo individualmente através da IDE. 

Testes funcionais e de interface gráfica para sistemas web são bastante facilitados, 
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pois a ferramenta grava e compara os resultados e URLs durante a execução dos testes. A 

ferramenta também gera carga através dados extraídos de banco de dados, arquivos XML ou 

arquivos de texto, que são especificados pelo engenheiro de testes.  

Também simula o acesso simultâneo e incremental de diversos usuários a um 

website, permitindo a execução de testes de volume, estresse e carga de maneira satisfatória 

para este tipo de aplicação, exibindo resultados em forma de gráficos e linhas do tempo. Esta 

abordagem de gravação é difícil de manter, pois caso a interface da aplicação mude 

freqüentemente durante o processo de desenvolvimento, os testes precisam ser re-gravados, 

e tal custo pode ser inaceitável [Porathur, 2008]. 

Por outro lado, todo o ambiente para execução da aplicação web a ser testada já deve 

estar pronto, ou seja, a ferramenta não ajuda na configuração do ambiente de testes e 

desconhece totalmente tal ambiente. De certo modo, a IDE permite testes de escala de 

aplicações web, como exibido na Figura 5, porém não é suficiente para outros diversos tipos 

de aplicações com vários componentes distribuídos.  

 

Figura 5 - Tela de Resultado de Testes de Carga no Visual Studio Team System 

O Visual Studio Team System, não é capaz de simular falhas nos componentes, 

desconhecendo como estes estão distribuídos, conhecendo apenas a URL de acesso. Apesar 

de coletar dados importantes sobre quantas requisições o website é capaz de responder por 

segundo e quantas páginas são navegadas durante a execução dos testes, a IDE não auxilia na 

coleta de dados de todas as máquinas envolvidas nos testes, o que facilitar a identificar com 
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maior precisão os gargalos e limitações das aplicações sob testes. 

Em adição, não fornece inteligência para realização de tarefas condicionais e de 

monitoramento do ambiente de execução, como por exemplo: incrementar o número de 

usuários simulados caso as máquinas servidoras estejam com uma média menor que 70% de 

tempo de CPU consumido, afim de encontrar o limite de usuários suportados. 

Para a execução de um teste de escala horizontal, utilizando 100, 50 ou até 10 

máquinas o esforço inicial de configuração é grande, e logicamente a cada erro encontrado e 

corrigido, ou mudança de topologia ou escala, o esforço se repete, tornando o custo deste tipo 

de teste proibitivo na maioria dos casos. 

2.3.2 ECLIPSE TEST & PERFORMANCE TOOLS PLATFORM 

Tipos de ferramenta contemplados: linguagens de script e ferramentas de macro; 

analisadores estáticos e dinâmicos; teste unitário; utilitários de comparação de arquivos; 

compiladores e depuradores; avaliação dos testes; captura e reprodução de testes de GUI; 

simulação; carga e desempenho; apanhadores de erros de execução. 

Licença:Open Source. 

 

Figura 6 – Tela de seleção de Tipo de Testes do Eclipse TPTP 
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O Eclipse Test & Performance Tools Platform [Eclipse TPTP, 2009], apresentado na 

Figura 6, é uma ferramenta gratuita desenvolvida pela Eclipse Foundation quem provê 

basicamente o mesmo suporte aos testes que o Visual Studio Team System. As diferenças 

estão nas linguagens de programação e ambientes de desenvolvimento suportados, onde 

apesar do Visual Studio suportar múltiplas linguagens da plataforma .Net, não suporta 

múltiplos sistemas operacionais como a plataforma Java.  

Uma ferramenta interessante presente no Eclipse TPTP é o Probekit [Probekit, 2007], 

que é uma ferramenta de monitoramento e profiling que permite que o engenheiro de testes 

escreva e adicione Probes na sua aplicação Java. Probes são fragmentos de código Java que 

podem ser adicionados a uma aplicação para prover informações sobre sua execução 

baseados em regras e aspectos. 

2.3.2.1 SUPORTE A TESTES DE SISTEMAS DISTRIBUÍDOS 

As vantagens e problemas encontrados no Eclipse TPTP são basicamente os mesmos 

descritos para o VSTS, tendo o TPTP a vantagem de suportar heterogeneidade entre sistemas 

operacionais, nativa da plataforma Java. 

2.3.3 PERFORMANCE MONITOR 

Tipos de ferramenta contemplados: monitoradores de memória; testes de desempenho; 

teste de ambiente. 

Licença: Incluso no sistema operacional Windows. 

Existem várias ferramentas similares ao Performance Monitor [PerfMon, 2009], 

porém esta já está embutida no  sistema operacional Windows, nas últimas versões. Este tipo 

de ferramenta não é responsável pela execução direta de testes, porém é extremamente útil 

no monitoramento da execução de aplicações e da saúde geral do ambiente durante os testes. 

O PerfMon, como demonstrado na Figura 7, exibe todos os Performance Counters 

(contadores que exibem dados sobre o sistema operacional, aplicações, serviços e drivers) 

[MSDN, 2009] registrados no sistema, tanto os que são padrões do sistema operacional, 

quanto os criados pelos desenvolvedores de software, auxiliando a identificar os gargalos e 

limitações de um sistema. 

2.3.3.1 SUPORTE A TESTES DE SISTEMAS DISTRIBUÍDOS 

O PerfMon é capaz de conectar remotamente com uma máquina destino, mas não é capaz de 

analisar diversas máquinas simultaneamente, nem realizar agregações de dados oriundos de 

múltiplos hosts.  
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Figura 7 - Tela do PerfMon exibindo o estado do ambiente 

O melhor suporte fornecido para múltiplos sistemas é a capacidade de agendamento 

da coleta de dados de múltiplas máquinas, no entanto os resultados são escritos em arquivos 

de log ao final do agendamento e não em tempo real. Para analisar tais resultados, também 

existem ferramentas específicas. 

2.3.4 SELENIUM 

Tipos de ferramenta contemplados: linguagens de script e ferramentas de macro; 

captura e reprodução de testes de GUI; teste de carga e desempenho. 

Licença: Open Source. 

O Selenium [Selenium, 2009] é um conjunto de ferramentas gratuitas que visam 

automatizar o teste de aplicações web em diversas plataformas. Pode ser executado em 

diversos browsers e sistemas operacionais e pode ser controlado por várias linguagens de 

programação e frameworks de teste. 

Uma das ferramentas deste conjunto é o Selenium IDE, exibida na Figura 8, que é 

uma extensão do navegador Mozilla Firefox [Mozilla Firefox, 2009] que permite gravação, 

edição de depuração de testes web de maneira simples.  

2.3.4.1 SUPORTE A TESTES DE SISTEMAS DISTRIBUÍDOS 

O Selenium suporta testes em sistemas web, que são naturalmente sistemas distribuídos, 

porém os testes são realizados a partir da interface do navegador, o que limita o uso desta 
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ferramenta para outros tipos de sistemas.  

 

Figura 8 - Tela de Edição de teste do Selenium IDE 

O Selenium possui uma ferramenta chamada de Selenium Grid que distribui de 

maneira transparente os testes por múltiplas máquinas, tornando possível a execução dos 

testes em paralelo, o que reduz bastante o tempo necessário para os testes de sistemas web 

dentro do navegador. Tal ferramenta é escalável no sentido de distribuir a execução dos 

testes, no entanto não testa a escalabilidade da aplicação em teste. 

2.3.5 EQATEC 

Tipos de ferramenta contemplados: monitoradores de memória; teste de desempenho. 

Licença: Gratúita para uso não comercial. Comercial para uso corporativo. 

 

Figura 9 - Tela do Eqatec informando os tempos de execução e chamadas aos métodos 

de uma aplicação 
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O Eqatec Profiler [Eqatec Profiler, 2009] é uma ferramenta de profiling de código 

gratuita, que auxilia desenvolvedores e engenheiros de testes a encontrar problemas de 

desempenho em aplicações para a plataforma .Net. Existem outros diversos profilers de 

desempenho tanto para .Net como para outras linguagens e plataformas.  

O relatório gerado indica exatamente quantas vezes cada método da aplicação sendo 

testada foi executado e quanto tempo levou. Isto auxilia os desenvolvedores a focarem 

esforços nos métodos e classes mais custosos.  

Para utilizar o Eqatec não é necessário realizar alterações no código fonte, apenas 

indica-se o caminho das DLLs que se deseja analisar e a própria ferramenta adiciona o que 

for necessário para esta análise.  

Na tela exibida na Figura 9, a ferramenta aponta o tempo total gasto pelo método e 

todas as chamadas realizadas por ele; na segunda coluna o tempo médio gasto por cada 

execução do método e as chamadas realizadas por ele; a seguir, o tempo total gasto apenas no 

código interno do método e depois o tempo médio gasto internamente pelo método a cada 

execução. Na coluna Calls, a ferramenta indica a quantidade de chamadas ao método e o 

posteriormente o nome do método. 

 

Figura 10 - Gráfico de tempos de execução e percentagem de tempo dos métodos 

A ferramenta também exibe um gráfico, como na Figura 10, mostrando quais métodos 

são invocados por um determinado método e qual a percentagem de tempo e o tempo de 

execução que ele consome.  

2.3.5.1 SUPORTE A TESTES DE SISTEMAS DISTRIBUÍDOS 

O Eqatec é capaz de conectar remotamente com uma máquina destino, mas não é capaz de 

analisar diversas máquinas simultaneamente. Também não é possível analisar mais de um 

processo ao mesmo tempo, com a mesma instância do Eqatec.  

Para analisarmos um sistema com diversos componentes, distribuídos em diversas 

máquinas, é necessário utilizar uma instância do Eqatec em cada processo, capturando os 
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snapshots, e analisar os resultados individualmente sem nenhuma agregação de dados ou 

sincronização de linhas do tempo. Este esforço pode se tornar impraticável quando temos um 

número grande de componentes conectados. 

2.3.6 DEBUG INSPECTOR 

Tipos de ferramenta contemplados: analisadores estáticos e dinâmicos; compiladores e 

depuradores.  

Licença: Gratúita. 

 O Debug Inspector [DebugInspector, 2008] é uma ferramenta de testes, também gratuita 

que atua como um plug-in do Visual Studio e fornece auxílio para análise simultânea de 

múltiplas threads, detecção automática de deadlocks, indicando que objetos ou métodos 

estão de posse dos locks e quais estão aguardando por eles para continuarem executando.  

Figura 11 - Tela de Monitoramento de Threads em Deadlock do Debug Inspector 

A ferramenta também é específica para a plataforma .Net e executa quando a 

aplicação sendo testada é executada em modo de depuração. Na Figura 11, podemos ver que a 

thread identificada por 0x1458 possui o lock de número 0x1BD1798 e espera a liberação do 

lock 0x1BD17A4, que por sua vez é possuído pela thread 0x17D8, que espera a liberação do 

lock 0x1BD1798, exibindo uma situação clássica de deadlock.  

2.3.6.1 SUPORTE A TESTES DE SISTEMAS DISTRIBUÍDOS 

O Debug Inspector depende do Visual Studio para executar, portanto apresenta as mesmas 

limitações no tocante a sistemas distribuídos. 

2.3.7 REPLAY DIRECTOR 

Tipos de ferramenta contemplados: simulação; apanhadores de erros de execução. 
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Licença: Comercial. 

O Replay Director é uma ferramenta de testes e monitoramento comercial que grava 

todas as entradas e eventos que afetam um componente ou servidor durante sua execução 

provendo a habilidade de reproduzir exatamente o que aconteceu durante um determinado 

período de tempo. A ferramenta captura todas as iterações com o sistema de arquivos, 

dispositivos de rede, interrupções, callbacks e outros processos. 

O Replay Director é capaz de reproduzir a execução de um erro isolando o 

componente ou servidor a ser testado, rodando a aplicação exatamente da mesma maneira 

que aconteceu durante a gravação sem a necessidade de montar todo o ambiente, já que a 

ferramenta simula banco de dados, mensagens de rede e todas as interações externas do 

componente. Tal ferramenta auxilia bastante para encontrar defeitos complexos e causados 

por vários fatores. Como exibido nas Figuras 12 e 13, durante a gravação, vários dados da 

execução são gravados, como por exemplo, o número de exceções ocorridas em todo o 

servidor e por aplicação. 

 

Figura 12 - Tela de Gravação do Plugin do Replay Director no Eclipse 

2.3.7.1 SUPORTE A TESTES DE SISTEMAS DISTRIBUÍDOS 

O Replay Director isola componentes de maneira bastante eficiente, reproduzindo todas as 

interações ocorridas, porém para múltiplos componentes a análise também é individual, 

onde devem ser gravados os dados para cada um e sem agregação. Isto é extremamente 

válido quando problemas conseguem ser isolados para um único componente, no entanto 

não testa o funcionamento do sistema como um todo. 
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Figura 13 - Tela do Painel de Controle do Replay Director 

2.3.8 COMPARAÇÃO 

Após a análise detalhada destas sete ferramentas que abrangem praticamente todos os tipos 

de ferramentas de teste apresentados na literatura, com exceção das ferramentas de imagens 

de disco, verificadores de requisitos e ferramentas de design de teste, realizaremos 

comparações baseadas nos tipos de teste suportados e nos desafios dos testes de sistemas 

distribuídos. 

Ferramentas de imagens de disco, verificadores de requisitos e ferramentas de design 

de teste não foram incluídas nesta análise, pois não atuam diretamente durante a execução 

dos testes, apenas na fase de preparação e validação do planejamento.  

Na Tabela 3, observamos que testes de escala, segurança, configuração e recuperação 

são menos cobertos em sua total extensão pelas ferramentas analisadas, e no tocante a 

distribuição, tal suporte é ainda mais reduzido. 

 

 

 

 



 

CONCEITOS E ESTADO DA ARTE 

 47 

Tabela 3: Comparação entre ferramentas baseada nos tipos de teste 

Tipo de Teste VSTS 
2010 

Eclipse 
TPTP 

Perf 
Mon 

Selenium Eqatec Debug 
Inspector 

Replay 
Director 

Unitário        
Integração        
Funcional        
GUI        
Volume        
Estresse        
Escala 11       
Desempenho        
Armazenamento        
Usabilidade        
Carga        
Segurança        
Configuração        
Compatibilidade        
Recuperação       12 
Concorrência        

 

Tabela 4: Comparação baseada nos desafios de testes de sistemas distribuídos 

Desafio VSTS 
2010 

Eclipse 
TPTP 

Perf 
Mon 

Selenium Eqatec Debug 
Inspector 

Replay 
Director 

Escalabilidade    13    
Redundância        
Disponibilidade do 
Código Fonte 

       

Heterogeneidade        
Monitoramento        
Reprodutibilidade        
Concorrência        
Desempenho        
Falhas        

A Tabela 4 mostra uma comparação entre as ferramentas apresentadas, baseada nos 

desafios dos testes de sistemas distribuídos. 

2.4 CONCLUSÕES 

Este capítulo apresentou os conceitos e o estado da arte das áreas de sistemas distribuídos e 

                                                        

11 O Visual Studio 2010 apenas suporta testes de escala para sistemas web, dado que o ambiente de 

execução esteja previamente configurado, outros tipos de sistemas distribuídos não são suportados e o 

Eclipse TPTP segue as mesmas condições do VSTS 2010. 

12 O Replay Director testa recuperação dos componentes isolados, no entanto, não testa a recuperação 

de um sistema distribuído como um todo. 

13 A ferramenta é escalável, porém não testa a escalabilidade dos sistemas em teste. 
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testes de software, reforçando a complexidade de desafios que permeiam tais sistemas e seus 

testes.  

Existem diversos tipos e estratégias para testes de software, onde cada uma apresenta 

resultados e eficiência distinta. Testes unitários encontram em média apenas 30% dos 

defeitos no momento em que são aplicados e, principalmente em sistemas distribuídos, testes 

de integração e testes de sistema são fundamentais. 

É verdade que uma ferramenta que suporta testes unitários permite a implementação 

de diversos outros tipos de testes. Por exemplo, testes relativos à segurança, configuração, 

escala ou desempenho podem ser desenvolvidos na forma de testes unitários, porém com um 

esforço muito maior do que com ferramentas adequadas. 

Existem diversas ferramentas que auxiliam os engenheiros de testes, porém, não foi 

encontrada nenhuma ferramenta gratuita ou comercial que auxiliasse de maneira efetiva na 

automação de testes de escala, desempenho e recuperação em sistemas distribuídos.  

 [Porathur, 2008] afirma que apesar da facilidade de uso de ferramentas de gravação, 

no final o uso destas ferramentas se torna mais custoso que automação de testes por meio de 

frameworks, pois os custos de regravação em um grande sistema em desenvolvimento são 

proibitivos. Em contrapartida, para uso de frameworks mais complexos, é necessário que a 

equipe de testes seja bem mais capacitada. 



 

 

capítulo 3  

METODOLOGIA 

"No one has ever done anything like this." 

-Trinity 

"That's why it's going to work." 

- Neo  

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada neste trabalho de pesquisa. Serão 

apresentadas suas etapas e a aderência deste projeto ao método científico desde o 

descobrimento do problema a validação da solução. 

O filósofo argentino Mário Augusto Bunge14 [Bunge, 1998] propõe que o método 

científico é a teoria da investigação e alcança seus objetivos quando cumpre ou se propõe a 

cumprir as seguintes etapas: 

a) Descobrimento do problema; 

b) Colocação precisa do problema; 

c) Procura de conhecimentos ou instrumentos relevantes ao problema; 

d) Tentativa de solução do problema com auxílio dos meios identificados; 

e) Invenção de novas idéias; 

f) Obtenção de uma solução; 

g) Investigação das conseqüências da solução obtida; 

h) Prova (comprovação) da solução; 

i) Correção das hipóteses, teorias, procedimentos ou dados empregados na obtenção da 

solução incorreta. 

3.1 DESCOBRIMENTO DO PROBLEMA 

A identificação do problema abordado nesta pesquisa se deu pela experiência de trabalho na 

indústria de software, especificamente no desenvolvimento e testes de sistemas distribuídos 

que revelou deficiência no suprimento de demandas por meio das ferramentas de automação 

de testes. 

O esforço para a realização de tais testes sempre se mostrou bastante alto, com a 

necessidade do uso de uma grande quantidade de ferramentas não integradas e de grande 

                                                        

14 Professor de Lógica e Metafísica na McGill University de Montreal no Canadá 
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esforço manual em tarefas repetitivas. 

3.2 COLOCAÇÃO PRECISA DO PROBLEMA 

O problema é precisamente colocado como: encontrar ou desenvolver uma ferramenta que 

auxilie a automação de testes de sistemas distribuídos e escaláveis horizontalmente, de modo 

a permitir a execução de diversos cenários de maneira eficiente e com o menor esforço 

possível por parte do engenheiro de testes. Os testes suportados devem ser de desempenho, 

escala, carga, estresse e recuperação refletindo cenários reais dos ambientes de produção. 

3.3 PROCURA DE CONHECIMENTOS E TENTATIVAS DE SOLUÇÃO 

No processo de busca por conhecimentos, foi verificado que algumas empresas de software 

de porte mundial e nacional desenvolvem internamente ferramentas paliativas para suprir 

partes de tal demanda. Também são realizados custosos esforços nos testes distribuídos e 

execução manual de cenários. Outras empresas apenas testam carga, estresse e escalabilidade 

com o sistema em beta-testes ou produção, o que termina acarretando em custosas 

manutenções corretivas no final do ciclo de vida do projeto. 

Além da busca e vivência em empresas de software às quais esta pesquisa teve acesso, 

várias ferramentas de testes, tanto comerciais como open source foram pesquisadas em 

engenhos de busca, como Google [Google, 2009] e Bing [Bing, 2009], além da busca por 

inovações e proposições em repositórios de artigos como: ACM Digital Library [ACM, 2009], 

IEEE Xplore Digital Library [IEEE, 2009], CiteSeer Scientific Literature Digital Library 

[CiteSeer, 2009], Springer [Springer, 2009] e Google Scholar [Google Scholar, 2009]. 

Diversos  websites de congressos relacionados a testes de software e sistemas distribuídos 

como: International Conference on Software Testing, Verification, and Validation [ICST, 

2009], International Symposium on Software Testing and Analysis [ISSTA, 2009] e 

diversos outros. 

A maioria das informações obtidas veio de fontes relacionadas a testes, notando-se 

certa deficiência na área de sistemas distribuídos em relação à preocupação com testes de 

software. 

A query utilizada foi única em todas as buscas tentando ser o mais amplo possível nas 

pesquisas e na tolerância por palavras chave. 

Nesta busca, foram encontradas diversas ferramentas e propostas de ferramentas de 

automação de testes de software, que inclusive supriam parcialmente a demanda 

encontrada, porém nenhuma que reduzisse significativamente o esforço do engenheiro de 

testes na execução de múltiplos cenários de teste.  
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O número de ferramentas encontradas foi bastante grande para permitir uma 

comparação entre todas elas, então apenas algumas foram escolhidas para comparação. O 

critério de escolha foi o de trazer para comparação ferramentas que fossem distintas, 

compartilhando o mínimo de funcionalidades possível e que cobrissem o máximo possível 

das classificações de tipos de ferramentas de automação de testes encontradas na literatura. 

Entre as ferramentas similares, foram escolhidas as ferrementas e frameworks mais 

populares. 

Por fim, tais ferramentas foram comparadas baseadas nos tipos de testes suportados e 

em quais os desafios de testes em sistemas distribuídos que elas auxiliam a ultrapassar.  

3.4 INVENÇÃO DE NOVAS IDÉIAS E OBTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO 

Com a ausência de uma ferramenta já existente, propôs-se a criação do framework para 

testes de sistemas distribuídos, Octopus.  

Para elicitação de requisitos, foram observados cenários de planejamento, execução e 

análise de resultados dos testes por meio do engenheiro de testes, verificando as principais 

atividades geralmente realizadas de forma manual, ou com ferramentas adequadas apenas 

para testes em uma única máquina ou repetitivas, que são necessárias nos testes de sistemas 

distribuídos. Baseada nos requisitos, foi concebida a arquitetura do sistema, sendo 

apresentada nesta dissertação de acordo com o modelo arquitetural 4+1 [Kruchten, 1995], e 

de acordo com esta, foi desenvolvido o framework. 

Juntamente com o framework, foram desenvolvidas ferramentas de suporte ao uso 

do Octopus pelo engenheiro de testes de software, tanto em sua configuração, quanto em 

relatórios e análise de tracing. 

O desenvolvimento foi realizado sobre o .Net framework 3.5 SP1 [.NET, 2009], 

utilizando como IDE, o Microsoft Visual Studio Team System 2008 [Visual Studio, 2009]. 

Como middleware de comunicação, foi escolhido o Windows Communication Foundation 

[WCF, 2009], assim como o Windows Presentation Foundation [WPF, 2009] foi utilizado na 

camada de apresentação das ferramentas desenvolvidas. Diagramas e documentação foram 

realizados utilizando o Microsoft Office 2007 [Office, 2009] e o Visual Studio Team System 

2008 [Visual Studio, 2009]. Os testes do framework e ferramentas desenvolvidas utilizaram 

principalmente o framework MSTest [MSTest, 2009]. 

  Em sua implementação, o Octopus faz uso de bibliotecas e frameworks, em sua 

maioria fornecidada pela empresa Microsoft, devido à escolha do sistema operacional 

Windows e da linguagem de programação C#. Tal escolha se deve ao Windows ter 92,21% de 

market share, segundo estatísticas do dia 07 de janeiro de 2010 [MarketShare, 2010] e das 
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linguagens suportadas pela plataforma .Net terem conjuntamente 23,238% de market share, 

superando a plataforma Java com 17,061% em estatísticas de dezembro de 2009 [TIOBE, 

2010], sendo C# a linguagem com maior crescimento de adoção no ano de 2009.  

3.5 INVESTIGAÇÃO DAS CONSEQÜÊNCIAS E PROVA DA SOLUÇÃO 

Ao final, foi desenvolvida uma aplicação a ser testada utilizando o Octopus para estudo de 

caso. As aplicações reais inicialmente desejadas para este processo de avaliação do 

framework não puderam ser utilizadas nesta pesquisa, devido a acordos de não divulgação 

assinados entre o pesquisador e as empresas de software. Por este motivo foi construída uma 

aplicação distribuída com funcionalidades similares a cenários reais como: Really Simple 

Syndication15 (RSS), ou Twitter16, para avaliar o framework e exemplificar o seu uso na 

automação de testes. 

A aplicação desenvolvida para testes do framework consiste em diversos servidores 

de tópico que dividem a carga de servir e armazenar as mensagens dos tópicos. Cada servidor 

de tópicos em execução assume a responsabilidade por tópicos com nomes iniciados com 

uma determinada faixa do alfabeto, ou seja, se tivermos dois servidores de tópico, o primeiro 

será responsável pelos tópicos de A até M e outro pelas letras restantes.  

Os clientes podem acessar qualquer um dos servidores e este servidor é responsável 

por repassar a requisição ao servidor correto. Caso haja mais de um servidor, os tópicos sob 

responsabilidade de um também são armazenados na máquina que tem responsabilidade 

sobre a próxima faixa de letras, gerando assim uma redundância. Caso algum dos servidores 

falhe, os restantes devem redistribuir as faixas e as cópias redundantes devem ser repassadas 

ao novo responsável. 

O objetivo desta aplicação é ser escalável e tolerante a falhas, permitindo que diversas 

mensagens possam ser recebidas e servidas por segundo, atendendo uma grande quantidade 

de clientes e mantendo o serviço em operação mesmo que haja queda de algum dos 

servidores de tópico. 

O sistema foi verificado com as ferramentas de análise estática de código Microsoft 

StyleCop [StyleCop, 2010] e Microsoft FxCop [FxCop, 2010], de forma a manter o padrão de 

codificação e evitar erros que podem ser verificados em tempo de projeto.  

Em adição, também foram desenvolvidos testes unitários que atingiram uma 

cobertura de 76,63% do código dos módulos Octopus, Octopus Service e Octopus 

                                                        

15 Especificação RSS: http://cyber.law.harvard.edu/rss/rss.html 

16 http://twitter.com/ 

http://cyber.law.harvard.edu/rss/rss.html
http://twitter.com/


METODOLOGIA 

 53 

Process, enquanto as ferramentas auxiliares foram testadas através de testes funcionais 

exploratórios e de sua própria utilização durante os experimentos realizados. 

Os testes em múltiplas máquinas foram realizados no ambiente de desenvolvimento 

da empresa FAST Aplicativos e Soluções Tecnológicas [FAST, 2009], localizada no Instituto 

de Tecnologia de Pernambuco [ITEP, 2009]. 

Como conseqüências do desenvolvimento e uso do Octopus no processo de 

avaliação, é possível sentir uma simplificação no processo de automação de testes para o 

sistema distribuído em questão, além de redução significativa no esforço necessário para 

testes de múltiplos cenários e determinação da função de escalabilidade da aplicação. 

3.6 CONCLUSÕES 

Este capítulo apresentou os passos do método científico percorridos no desenvolvimento do 

framework Octopus desde a identificação do problema até o desenvolvimento e avaliação 

da solução. 

 

 

  



 

 

capítulo 4  

OCTOPUS 

"I am the Architect. I created the Matrix.” 

- The Architect  

Este capítulo apresenta o framework de testes Octopus, apresentando um possível cenário 

de uso comum e realista de aplicação distribuída que poderia ser testada com o auxílio do 

Octopus. A partir destes cenários evidenciamos as funcionalidades, a arquitetura, a 

distribuição e os principais desafios. 

4.1 INTRODUÇÃO 

O Octopus é um framework que visa facilitar, acelerar e prover uma infra-estrutura 

de software para realização de testes de escala, carga, estresse, desempenho e recuperação 

em sistemas distribuídos. 

O Octopus busca solucionar os problemas comuns à maioria das ferramentas de 

automação de testes de sistemas distribuídos e escaláveis horizontalmente, permitir a 

execução de diversos cenários de maneira eficiente e com o menor esforço possível por parte 

do engenheiro de testes. 

O framework não está apenas focado na execução de testes, mas em toda a logística 

que cerca tal tarefa, desde o desenvolvimento e configuração inicial até a coleta e análise de 

resultados. Tal foco é diferente da maioria das ferramentas de automação de testes 

analisadas, pois estas se limitam em grande parte à execução apenas. 

4.2 CENÁRIO DE POSSÍVEL USO 

Nesta seção, é apresentada uma aplicação onde o Octopus pode ser utilizado durante o 

desenvolvimento e execução dos testes. O planejamento dos testes será discutido, apontando 

para as funcionalidades e características incorporadas ao Octopus. 

4.2.1 PUBLISH/SUBSCRIBE COM TÓPICOS DISTRIBUÍDOS 

Para desenvolver um serviço de filas de mensagens voltado para uma enorme quantidade de 

usuários num cenário de cloud computing, podemos distribuir os tópicos em diferentes 

servidores, onde cada servidor é responsável por um determinado número de tópicos e 

existem vários produtores e consumidores de mensagens. Para que os tópicos sejam 

divididos de forma justa e igualitária, também é pode ser necessário um servidor de 

balanceamento de carga. 
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Temos, então, quatro papéis no sistema: servidor de tópicos, servidor de 

balanceamento de carga, produtor de mensagens e consumidor de mensagens. 

Aplicações publish/subscribe são bastante comuns atualmente, exemplos seriam: 

aplicações Really Simple Syndication (RSS), newsletters, Twitter17, Buzz18, além de diversos 

middlewares que implementam tal modelo de mensagens: WCF [WCF, 2009], IBM 

WebSphere MQ19, Apache ActiveMQ20, Java Message Service (JMS)21. 

4.2.1.1 PLANEJAMENTO DOS TESTES 

Para testar tal serviço é necessário executar os quatro componentes principais. Todavia, 

realizar tudo isto na mesma máquina, apesar de ser válido para testes unitários, de 

integração e alguns testes funcionais, claramente não corresponde ao cenário real de uso 

deste serviço. 

Para realizarmos testes de sistema válidos e que revelem eficientemente os problemas 

reais da aplicação, é necessário que no plano de testes estejam planejados testes utilizando 

múltiplas máquinas em condições mais próximas das reais possíveis para carga, volume, 

estresse, desempenho e escala. 

O plano de testes deve ter os parâmetros que desejam ser testados, que também 

devem ser os mais reais possíveis. Por exemplo, se é esperado que a maioria das mensagens 

trafegadas não ultrapasse 128KB, pois é um serviço de fila voltado para textos, isso deve ser 

refletido nos testes. Da mesma maneira, se o tráfego esperado for de fotos em alta resolução, 

os testes devem trafegar mensagens em torno de 4MB.  

Neste cenário, vamos considerar mensagens de texto. Então no plano de teste 

podemos utilizar os seguintes tamanhos de mensagem: 

1. 1Kbyte 

2. 8Kbytes 

3. 32Kbytes 

4. 128Kbytes 

Também necessitamos estimar qual a carga e o volume de dados que o sistema será 

                                                        

17 http://twitter.com/ 

18 http://www.google.com/buzz 

19 http://www-01.ibm.com/software/integration/wmq/ 

20 http://activemq.apache.org/ 

21 http://java.sun.com/products/jms/ 

http://twitter.com/
http://www.google.com/buzz
http://www-01.ibm.com/software/integration/wmq/
http://activemq.apache.org/
http://java.sun.com/products/jms/
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capaz de suportar. Podemos então ter parâmetros para a taxa de produção de mensagens de 

cada cliente produtor, assumindo, inicialmente que os consumidores buscam ler as 

mensagens nesta mesma taxa. Então temos: 

1. Muito Lenta (ML) – 8 mensagens/segundo 

2. Lenta (L) – 32 mensagens/segundo 

3. Média (M) – 64 mensagens/segundo 

4. Rápida (R) – 128 mensagens/segundo 

5. Muito Rápida (MR) – 256 mensagens/segundo 

Também é importante determinar o número máximo de servidores que são esperados 

no serviço. Para este caso, vamos assumir que inicialmente teremos no máximo 50 servidores 

de tópicos e que caso mais sejam necessários, haverá a criação de um novo cluster de 50, 

funcionando separadamente para os clientes do serviço. 

No tocante aos testes, temos então que, além de testes unitários, testes de integração, 

funcionais e outros que devem ser realizados, também são necessários casos de teste que 

tenham foco nos seguintes aspectos:  

 Teste de Volume 

Encontrar falhas quando gradativamente submetemos o sistema a mensagens cada 

vez maiores a taxas cada vez mais rápidas, forçando um incremento no volume de dados a ser 

processado.  

 Teste de Estresse 

Encontrar falhas quando, após um tempo de warm-up, ou seja, período em que o 

sistema é submetido a um pequeno número de produtores com mensagens enviadas a uma 

taxa lenta, o sistema é subitamente atacado por um grande número de mensagens a um taxa 

além das esperadas. 

 Teste de Desempenho 

Encontrar atrasos na taxa de leitura dos consumidores em relação à produção de 

mensagens, encontrando o limite de desempenho do sistema. 

 Teste de Recuperação / Robustez 

Encontrar falhas causadas pelas falhas em outros componentes ou no ambiente. Por 

exemplo, verificar o que acontece com o servidor de tópico quando há queda de outros 

servidores, ou o que acontece com os clientes na queda de um servidor, ou até como um 

servidor lida com o problema do disco cheio. 

 Teste de Carga e Estresse 
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Encontrar falhas quando o sistema é submetido ao maior tamanho de mensagem 

esperado, na maior taxa de mensagens esperada, por um longo período de tempo. Como o 

serviço é web, e deseja-se uma alta disponibilidade, este período deve ser de no mínimo 24 

horas. Estresse seria encontrar falhas quando o sistema é submetido a picos maiores que os 

esperados. 

 Teste de Escala 

Encontrar problemas ocorridos quando incrementamos o número de consumidores, 

produtores e servidores, e determinar os limites de escalabilidade da aplicação, isto é, 

determinar qual o limite de uma topologia de servidores. O preenchimento da Tabela 5 seria 

capaz de cumprir tal objetivo: 

Tabela 5: Exemplo de tabela de resultados finais dos testes de escala 

# Servidores de 
Tópico 

# Produtores Taxa de 
Transmissão 

# Máximo de consumidores 
suportados 

    

Por fim, tem-se 4 possibilidades de tamanho de mensagens, 5 possibilidades de taxa 

de transmissão estimadas, 50 possibilidades de número de servidores de tópico e um número 

N de possíveis clientes (produtores e consumidores), que se crê ser no mínimo maior do que 

duas vezes o número de servidores, então N ≥ 100. 

No mínimo temos 4 × 5 × 50 × 100 = 100.000 possíveis cenários de testes, que 

merecem ser testados. Logicamente, o esforço e tempo necessário para tais testes, mesmo 

com total automação é proibitivo, pois, só para execução, caso cada cenário rodasse por 

apenas 10 minutos, teríamos aproximadamente 2 anos, caso estas não fossem paralelas. 

Para tornar viável a execução dos testes, devemos escolher quais os cenários que serão 

efetivamente testados. Os critérios para tal escolha, normalmente são bastante empíricos, 

porém é sempre importante testar o mínimo, como uma garantia de funcionamento inicial e 

ir gradativamente incrementando os parâmetros de teste, um de cada vez, até atingir a 

configuração máxima esperada. A Tabela 6 demonstra uma escolha de cenários de testes 

possível para esta aplicação.  

Tabela 6: Cenários para teste do sistema de Publish/Subscribe 

 Escala = 1 
Servidor 
de Tópico 

Escala = 2 
Servidores 
de Tópico 

Escala = 4 
Servidores 
de Tópico 

Escala = 16 
Servidores 
de Tópico 

Escala = 32 
Servidores 
de Tópico 

Escala = 50 
Servidores 
de Tópico 

Taxa de 
produção de 
Mensagens 

ML/L 
/M/ 

R/MR 

ML/L/R 
 

ML/L/R L/M/R/MR M/R/MR ML/L 
/M/ 

R/MR 
Tamanho da 
Mensagem 

1/8/32/128 1/32/128 1/8/128 32/128 1/32/128 1/8/32/128 

Na Tabela 6, mesmo reduzindo drasticamente o espaço de cenários de testes, ainda 
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temos  5 × 4 +   3 × 3 +   3 × 3 +   4 × 2 +   3 × 3 +   5 × 4 , o que totaliza: 20 + 9 +

9 + 8 + 9 + 20 = 75 possibilidades. O que ainda é um número grande, dado que tais testes 

não devem ser executados uma só vez, já que qualquer falha encontrada causará novas 

execuções.  

Tais parâmetros: número de servidores, taxa de produção de mensagens e tamanho 

das mensagens foram escolhidos, devido a serem parâmetros comuns em benchmarking de 

sistemas orientados a mensagens, como, por exemplo, o SPECjms2007 [SPEC, 2007]. 

4.2.1.2 EXECUÇÃO E RESULTADOS DOS TESTES 

Analisando o processo de execução dos testes, para o caso onde há apenas um servidor de 

tópico, o engenheiro de testes gera uma versão de todo o sistema, instala na máquina 

servidora, instala aplicações produtoras e consumidoras em outras máquinas e executa. Para 

alterar, por exemplo, a taxa de transmissão dos produtores, é necessário acessar fisicamente 

ou remotamente as máquinas onde estão instaladas as aplicações produtoras e alterar suas 

configurações. Uma alternativa é implementar um servidor de parâmetros, onde os 

produtores se conectam para obter os seus parâmetros de execução. Nas duas alternativas 

apresentadas, o engenheiro de testes tem um esforço extra: na primeira, acessar todas as 

máquinas (no caso de 50 servidores de tópico, temos um número grande de máquinas 

produtoras); na segunda, o desenvolvimento de um serviço de parâmetros, que uma vez 

implementado, se tornaria o único ponto de alterações entre execuções. 

A cada falha corrigida e necessidade de nova execução dos testes ou no momento de 

testar com duas máquinas servidoras de tópicos, é necessário gerar uma nova versão e 

instalar novamente as aplicações. Este também é um trabalho custoso e repetitivo, onde 

geralmente os engenheiros de testes escrevem um arquivo batch que realiza a cópia 

automática dos arquivos executáveis e dependências. Durante este trabalho também há o 

gerenciamento de qual o papel de cada máquina, isto é, se serão servidoras, produtoras ou 

consumidoras. 

Durante a atribuição de papéis a cada uma das máquinas, é importante observar 

alguns requisitos, como por exemplo, caso a aplicação servidora armazene as mensagens em 

disco rígido, é saudável verificar se há espaço livre no disco para a carga de dados a ser 

gravada. Para testes de longa duração, caso alguma máquina escolhida para testes não supra 

os requisitos mínimos necessários para o seu papel, é ideal que o teste falhe no início do que 

após um longo tempo de execução. 

Durante a execução dos sistemas distribuídos, vários dados são trafegados e alguns 

destes sistemas são sensíveis a data e hora. Então há casos em que é importante a 

sincronização dos relógios de todas as máquinas envolvidas nos testes. 
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Além de instalar as aplicações e testes nas diversas máquinas, também há o esforço de 

executar as aplicações numa ordem lógica. Por exemplo, em testes onde a intenção não seja 

testar o tratamento de erros do produtor, não faz sentido iniciar o produtor antes que os 

servidores de tópico estejam executando, assim como iniciar consumidores antes que haja 

mensagens produzidas pode não ser válido em diversos cenários de teste. Portanto, no caso 

de cinqüenta servidores, há o desafio de orquestrar a inicialização de aplicações em mais de 

cem máquinas numa ordem lógica. 

Durante a execução dos testes de robustez, o engenheiro de testes deve ser capaz de 

simular possíveis falhas que o sistema enfrentará no ambiente de produção, como queda de 

servidores, disco cheio, perda de conexão com clientes e etc. Novamente, isto não é prático 

num ambiente de múltiplas máquinas, exigindo muitas vezes precisão do engenheiro de 

testes para gerar uma falha num momento exato ou até provocando correria dentro de um 

laboratório de testes. 

Para acompanhar a execução dos testes e facilitar o descobrimento de falhas de 

software, desenvolvedores e engenheiros de teste adicionam logs e traces em seus códigos e 

durante um teste em múltiplas máquinas, tais traces são armazenados individualmente em  

cada máquina, dificultando a análise, pois o engenheiro necessita olhar diversos arquivos em 

máquinas distintas para encontrar um erro.  

Além de logs e traces, os desenvolvedores e engenheiros de testes podem desejar 

analisar dados relativos ao desempenho da aplicação, como: qual o uso do tempo de 

processador; qual o uso de memória; quanto de disco foi consumido; qual a taxa de 

transmissão de mensagens real entre o produtor e o consumidor. Estes dados são facilmente 

acessados utilizando um monitorador de desempenho, permitindo inclusive a gravação dos 

dados durante um determinado período de tempo, porém, estes dados são exclusivos de uma 

única máquina e as ferramentas existentes não permitem agregação, ou esta tem que ser feita 

de maneira manual, exportando dados de cada máquina, importando todos juntos e 

realizando as agregações desejadas. Claramente, este é um esforço grande, caso necessite ser 

feito várias vezes de forma manual. 

Baseado no desempenho do sistema em geral, o engenheiro de testes normalmente 

deseja realizar algumas atividades, como: caso os servidores de tópico estejam operando em 

média com menos de 90% de tempo de processador utilizados, é interessante adicionar mais 

consumidores para verificação do limite de clientes suportados; então é necessário ter a 

informação do desempenho em tempo real e poder incrementar o número de consumidores. 

Após a execução, é fundamental analisar os resultados dos testes que também podem 

estar espalhados por diversas máquinas. Reunir todos estes resultados individuais para gerar 

um resultado único também pode ser uma tarefa custosa e desafiadora. 
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4.2.1.3 RESUMO DOS PROBLEMAS E DESAFIOS ENCONTRADOS 

Do processo de testes, podemos extrair os seguintes problemas e desafios: 

1. Esforço extra para alteração de parâmetros de execução de testes; 

2. Instalar e reinstalar versões da aplicação em diversas máquinas a cada alteração na 

aplicação ou nos testes, sendo a alteração causada por incremento de funcionalidade 

ou correção de defeito; 

3. Gerenciamento dos papéis de cada máquina na execução dos testes; 

4. Verificar requisitos mínimos das máquinas antes da execução dos testes, baseado no 

papel que a máquina desempenhará; 

5. Sincronizar relógios nas máquinas utilizadas nos testes; 

6. Executar inicializações dos componentes da aplicação na ordem lógica desejada pelo 

engenheiro de testes; 

7. Controlar fluxo de execução dos testes; 

8. Simular diversos tipos de falha no momento e na máquina desejada pelo engenheiro 

testes; 

9. Centralizar logs e traces no intuito de facilitar suas análises e descobrir mais 

problemas; 

10. Agregar e permitir visualização de dados de desempenho das máquinas e aplicações 

de maneira clara e simples; 

11. Acesso aos dados de desempenho de todas as máquinas em tempo real e realizar 

tarefas durante os testes; 

12. Centralizar resultados dos testes ao final da execução. 

4.3 FUNCIONALIDADES 

A partir dos problemas encontrados, o Octopus provê várias funcionalidades tanto para 

desenvolvedores quanto para engenheiros de testes, visando aumentar suas produtividades, 

reduzindo esforços. Estas funcionalidades estão agrupadas por prioridade:  

 Essencial: funcionalidade sem o qual o sistema não entra em funcionamento. 

Funcionalidades essenciais são imprescindíveis, devendo ser desenvolvidas desde as 

primeiras distribuições do framework. 

 Importante: funcionalidade sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas 

de forma não satisfatória. Funcionalidades importantes devem ser desenvolvidas o 

mais rápido possível, mas, se não forem, parte do sistema poderá ser implantada 

mesmo assim. 
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 Desejável: funcionalidade que não compromete o funcionamento básico do 

sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. 

Funcionalidades desejáveis podem ser desenvolvidas por último, ou não 

desenvolvidas, sem que existir comprometimento do correto funcionamento do 

sistema. 

4.3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS DO OCTOPUS 

Serão apresentadas nesta subseção as funcionalidades extraídas do cenário apresentado, 

além de outras idealizas para o framework. 

4.3.1.1 CONFIGURAR O OCTOPUS  E A TOPOLOGIA DOS TESTES 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

O engenheiro de testes, usuário do Octopus, deve ser capaz de configurar quais as máquinas 

da rede que participarão da execução dos testes e quais os papéis atribuídos a cada uma 

destas máquinas. 

O papel de uma máquina corresponde ao seu comportamento durante a execução dos 

testes, ou seja, no cenário de uso de um aplicativo publish/subscribe com tópicos 

distribuídos, seria necessário definir os papéis de Produtor de mensagens; Consumidor de 

mensagens; Servidor de Balanceamento de Carga e Servidor de Tópicos.  

O Octopus deve permitir que uma máquina assuma mais de um papel durante a 

execução dos cenários de testes, permitindo testes em uma única máquina para 

desenvolvimento dos mesmos e permitindo seu uso em ambientes com restrições de recursos 

computacionais. 

O framework também deve permitir ao engenheiro de testes passar parâmetros 

através da configuração para as máquinas da topologia. 

4.3.1.2 DESCOBRIR MÁQUINAS DISPONÍVEIS NA REDE 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

É interessante que o Octopus possa descobrir quais máquinas numa rede podem ser 

utilizadas para os testes, já que num grande empresa pode haver uma infinidade de recursos 

computacionais. 

Para alcançar este objetivo é necessário que o Octopus esteja previamente instalado 

nas máquinas ou que seja desenvolvido um mecanismo que automaticamente instale o 

framework de testes em todas as máquinas de uma determinada rede antes da descoberta das 
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máquinas disponíveis. 

O engenheiro de testes deve ser capaz de solicitar ao Octopus que envie uma 

mensagem broadcast a todas as máquinas da rede. Caso haja na máquina um serviço do 

Octopus em execução, este deve responder informando a disponibilidade da máquina. Após 

o timeout para receber as respostas ter expirado, o engenheiro de testes terá o conhecimento 

de quais máquinas podem ser utilizadas para testes naquele momento. 

Tal funcionalidade será possível apenas quando todas as máquinas em que se desejar 

realizar os testes estiverem na mesma rede. Num ambiente de redes distintas, o broadcast 

não será capaz de identificar todas as máquinas, sendo necessária a especificação manual dos 

endereços de IP. Na Internet, é possível adicionar, no futuro, integração com ferramentas do 

tipo Traceroute [Kernen, 2010] para realizar tal tarefa. 

4.3.1.3 VERIFICAR REQUISITOS MÍNIMOS DAS MÁQUINAS 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

Antes do início da execução dos testes, é importante verificar a compatibilidade das 

máquinas com uma configuração mínima estabelecida de acordo com o papel da máquina na 

topologia. Por exemplo, se na topologia dos testes está determinado que a máquina servidora 

deva ter, pelo menos, 1GB de memória RAM disponível no início dos testes, e isto não 

acontece, o teste deve falhar logo no início, evitando desperdício de tempo e de recursos. 

4.3.1.4 SINCRONIZAR RELÓGIOS DAS MÁQUINAS 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

É importante que as máquinas envolvidas no teste tenham seus relógios sincronizados antes 

que o teste seja iniciado. Também deve ser possível configurar se algumas das máquinas 

envolvidas devem ser configuradas de maneira diferente para simular fuso horário ou 

encontrar alguma possível falha causada por problemas com horário. 

No caso do sistema operacional Microsoft Windows [Windows, 2009] tal 

sincronização já está desenvolvida e a sincronização é realizada de forma automática a cada 

período de tempo configurável [Technet, 2002]. Para o Octopus, é apenas necessário forçar 

esta sincronização no início da execução dos testes. 

4.3.1.5 DISTRIBUIR EXECUTÁVEIS DE ACORDO COM TOPOLOGIA 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

Antes do início da execução dos testes, o Octopus deve verificar se as versões dos 
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executáveis e suas dependências já estão nas máquinas a serem utilizadas. Caso não estejam, 

estes devem ser copiados e distribuídos através do conjunto de máquinas, de acordo com o 

papel de cada uma na topologia. 

4.3.1.6 GERENCIAR PROCESSOS DE EXECUÇÃO DE ACORDO COM A TOPOLOGIA 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

Com os executáveis e dependências nas máquinas de testes, o Octopus deve, baseado na 

topologia dos testes e nos papéis de cada máquina, iniciar os processos correspondentes. No 

caso do papel da máquina ser de servidora, apenas os processos relativos a tal papel devem 

ser iniciados.  

Os processos devem ser gerenciados, sendo encerrados corretamente ao final da 

execução do caso de teste. 

4.3.1.7 EXECUTAR TAREFAS 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

O Octopus deve permitir que o engenheiro de testes possa executar tarefas tanto no início 

como durante a execução dos testes. Tais tarefas necessitam ser executadas na ordem que 

forem solicitadas pelo engenheiro de testes, ou assincronamente, se este assim o desejar. 

Uma tarefa é uma atividade a ser executada por um dos componentes do sistema em 

testes, por exemplo: iniciar servidor de tópicos ou aumentar taxa de transmissão de 

mensagens no produtor, ou finalizar consumidor. É através de tarefas que o engenheiro de 

testes pode controlar o fluxo do teste. 

4.3.1.8 PERMITIR PASSAGEM DE PARÂMETROS NAS TAREFAS 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

O Octopus deve permitir que o engenheiro de testes possa executar tarefas tanto no início 

como durante a execução dos testes. Tais tarefas necessitam ser executadas na ordem que 

forem solicitadas pelo engenheiro de testes, ou assincronamente se este assim o desejar. 

Uma tarefa é uma atividade a ser executada por um dos componentes do sistema em 

testes, por exemplo: iniciar servidor de tópicos ou aumentar taxa de transmissão de 

mensagens no produtor, ou finalizar consumidor. É através de tarefas que o engenheiro de 

testes pode controlar o fluxo do teste. 
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4.3.1.9 PERMITIR SIMULAÇÃO DE FALHAS 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

Para auxiliar os engenheiros de testes a encontrar problemas causados por falhas em 

componentes ou no próprio ambiente de execução, o Octopus deve ser capaz de simular 

diversos tipos distintos de falhas possíveis, como por exemplo: 

 Desligar ou reiniciar máquina de testes 

 Finalizar processo 

 Interromper comunicação de rede 

 Causar falha de sincronia do relógio 

 Simular disco cheio 

 Gerar carga no processador 

 Ocupar memória da máquina 

4.3.1.10 COLETAR E AGREGAR MÉTRICAS DE DESEMPENHO DAS MÁQUINAS E PROCESSOS DE 

TESTE 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

É fundamental que o Octopus, como um grande diferencial das ferramentas existentes, seja 

capaz de coletar os dados de desempenho de todas as máquinas envolvidas de acordo com os 

papéis de cada uma e também seja capaz de agregar estes dados para uma análise 

consolidada. 

A agregação dos dados deve respeitar as características de cada informação desejada, 

por exemplo, caso a métrica seja ―Tempo médio de uso de processador‖, os dados devem ser 

agregados como uma média do resultado de todas as máquinas individualmente. Já no caso 

da métrica: ―Total de dados produzidos‖, os dados individuais devem ser somados para 

obtenção da agregação. 

4.3.1.11 REGISTRAR E NOTIFICAR ALERTAS 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

É desejável que o engenheiro de testes possa registrar alertas que devem ser notificados pelo 

Octopus. Um exemplo concreto desses alertas pode ser notificar o código de testes quando 

uma das máquinas servidoras atingir 90% de uso do seu tempo de processador. 
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4.3.1.12 AGREGAR INFORMAÇÕES DE EXECUÇÃO 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

Informações de execução como log e trace devem ser centralizadas pelo Octopus, 

fornecendo ao engenheiro de testes um ponto único para análise de tais dados.  

O Octopus também deve prover uma maneira de não ter apenas os traces de testes, 

mas também os traces da aplicação de serem centralizados, para isto, não deve ser criada 

nenhuma dependência entre o código da aplicação e o código do Octopus. 

4.3.1.13 VISUALIZAÇÃO DE RESULTADOS 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

É importante que o Octopus forneça uma maneira simples e intuitiva de visualização dos 

dados e resultados coletados e centralizados de todas as máquinas envolvidas no processo de 

testes.  

Também é interessante que os dados possam ser filtrados e agregados da maneira 

desejada pelo engenheiro de testes. 

4.4 CARACTERÍSTICAS 

Além das funcionalidades listadas, o framework também deve apresentar diversas 

características não-funcionais. 

4.4.1 REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS DO OCTOPUS 

Os requisitos não funcionais (RNFs) serão apresentados nesta subseção seguindo o mesmo 

padrão de prioridades dos requisitos funcionais. 

4.4.1.1 ESCALABILIDADE 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

As aplicações a serem testadas utilizando o Octopus geralmente terão como requisito não-

funcional a capacidade de escalar. Desta maneira, o framework de testes também precisa ter 

esta habilidade. Inicialmente serão realizadas avaliações para testes em 08 máquinas, porém, 

tal número deve ser incrementado no futuro, buscando 100 máquinas. 

4.4.1.2 HETEROGENEIDADE 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 
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É importante que o Octopus dê suporte a heterogeneidade, já que este é um desafio para as 

aplicações que poderão ser testadas utilizando o framework.  

Inicialmente, apenas a interoperabilidade entre linguagens de programação será 

buscada, e entre sistemas operacionais apenas a família do Microsoft Windows será 

contemplada. Entretanto, escolhas de projeto devem ser tomadas com foco na 

heterogeneidade global. 

4.4.1.3 INTEGRAÇÃO COM FRAMEWORK DE TESTES EXISTENTE 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

É interessante que o Octopus funcione de maneira integrada com qualquer framework de 

testes unitário para a plataforma Microsoft .Net existente, para reduzir a curva de 

aprendizado do engenheiro de testes, usuário desta ferramenta. 

4.4.1.4 INDEPENDÊNCIA DA APLICAÇÃO 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

É fundamental que a aplicação a ser testada utilizando o Octopus não necessite depender do 

framework, tal dependência deve ser necessária apenas para o código de testes relacionado à 

aplicação.  

4.4.1.5 PERMITIR PROFILING DOS COMPONENTES 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

É interessante que, durante a execução dos testes, o Octopus permita a integração de 

ferramentas de Profiling de código compatíveis com a plataforma Microsoft .Net que atuem 

nos executáveis já compilados ou que atuem de maneira não intrusiva na aplicação. 

4.4.1.6 PERMITIR MEDIÇÃO DA COBERTURA DE CÓDIGO DOS COMPONENTES 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

É interessante que, durante a execução dos testes, o Octopus permita a medição da 

cobertura de código dos testes dos componentes. 

4.5 ARQUITETURA 

Devido à natureza dos desafios a serem ultrapassados pelo Octopus Framework, este foi 

desenvolvido como um sistema distribuído que provê a infra-estrutura necessária para 
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reduzir o esforço de desenvolvimento de sistemas escaláveis horizontalmente.  

 

Figura 14 - Modelo de visão arquitetural 4 + 1 [Kruchten, 1995] 

A descrição desta arquitetura seguirá o modelo de [Kruchten, 1995], conforme a 

Figura 14, que afirma que uma arquitetura pode ser organizada em quatro visões paralelas 

ilustradas por cenários.  

As quatro visões estão descritas da seguinte maneira: 

 Visão Lógica – é o modelo de objetos do projeto que suporta a implementação dos 

requisitos funcionais. Aborda principalmente as classes de objetos que compõem o 

sistema e o relacionamento entre elas. 

 Visão de Processos – observa os requisitos não-funcionais do sistema, como 

desempenho, disponibilidade, concorrência, distribuição, escalabilidade e tolerância a 

falhas. No nível mais alto, a arquitetura de processos pode ser vista como um 

conjunto de processos comunicantes distribuídos através de um conjunto de 

hardware conectado direta ou indiretamente. 

 Visão de Desenvolvimento – foca na organização do software em módulos, 

pacotes, APIs, subsistemas e camadas, descrevendo a organização estática do sistema 

em seu ambiente de desenvolvimento. Configuração e reuso também concernem a 

esta visão. 

 Visão Física – enfatiza o mapeamento do software no hardware, também focando 

nos requisitos não funcionais. Apresenta que partes do software executam em cada nó 

de processamento. 

As visões são paralelas, denotando olhares distintos sobre o mesmo projeto de 

software, então para apresentação do Octopus será seguida uma abordagem, onde, na 
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próxima seção, a visão física e a visão de processos serão conjuntamente explanadas e, em 

seqüência, no próximo capítulo, a visão de desenvolvimento e a visão lógica também 

conjuntamente. 

4.5.1 VISÃO DE PROCESSOS E VISÃO FÍSICA 

Apresentamos a visão de processos e distribuição física com o diagrama da Figura 15, que 

exibe uma visão geral do framework Octopus em execução por um engenheiro de testes, 

apresentando os processos e componentens que o constituem e como estes podem ser 

distribuídos em um ambiente de testes de software. 

É importante notar que não é necessário que todas as máquinas estejam numa mesma 

rede local, porém o firewall das máquinas deve aceitar conexões nas portas TCP utilizadas 

pelo Octopus durante os testes. Entretanto, caso todas as máquinas participantes de um 

teste estejam na mesma rede, todas as funcionalidades do framework podem ser utilizadas 

em sua plenitude. 

Engenheiro de Testes

Octopus Controller

OctopusTraceService

Octopus Tools

Resultados

OctopusService

OctopusService

OctopusService
OctopusService

OctopusService

OctopusService

Octopus 

ProcessOctopus 

Process

Octopus 

Process

Octopus 

Process

Octopus 

Process
 

Figura 15 - Visão geral do Octopus Framework 

Esta visão origina o nome do framework, sendo o Octopus Controller, a cabeça do 

polvo, com as máquinas remotas com Octopus Service e Octopus Process, constituindo os 

tentáculos. 
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Também apresentamos um diagrama UML de componentes do framework Octopus 

na Figura 16: 

«library»

OctopusController

«executable»

OctopusService

«library»

OctopusTraceService

«executable»

OctopusProcess

IOctopusService

IOctopusProcessService

IOctopusTrace

Hospedado pelo OctopusController

 

Figura 16 - Diagrama UML de componentes do framework Octopus 

Nestas macro-visões estão apresentados: 

 Octopus Controller 

Responsável pela orquestração da topologia dos testes, o Octopus Controller provê 

toda a interface através da qual o engenheiro de testes pode controlar os papéis de cada 

recurso computacional disponível, a execução de tarefas, configurar parâmetros, obter 

informações sobre o desempenho das máquinas remotas, além de requisitar ao framework 

que cause falhas em máquinas e processos de teste. 

Funciona integrado com qualquer ferramenta do tipo xUnit [Beck, 2001] para a 

plataforma Microsoft .Net, de acordo com o RNF 4.4.3, necessitando estar disponível na 

máquina do usuário e ser referenciado pelo código de testes, causando dependência. 

É este componente que carrega as configurações do engenheiro de testes e repassa 

para as máquinas de teste de acordo com o seu papel. Estes dados passados para cada 

máquina são chamados de contexto dos testes. O Controller também coleta periodicamente 

as informações de desempenho das máquinas envolvidas e é responsável pela agregação final 

dos dados e exportação dos resultados dos testes num formato adequado para o engenheiro. 

O Octopus Trace Service é hospedado por este controlador, que além de gerenciar 

todo o seu ciclo de vida, informa aos demais participantes do teste da sua localização através 

do contexto. 
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 Octopus Service 

Responsável por todas as atividades relacionadas às máquinas de testes; por isso, o 

Octopus Service deve estar disponível previamente em todas as máquinas. Esta é única 

aplicação que necessita ser instalada uma única vez (manualmente, através de arquivos batch 

ou por uma imagem de disco) em todo o laboratório de testes. Apenas uma instância deve ser 

executada por máquina e sua instalação já deve incluir todos os tipos de Octopus Process 

desejados.  

É com este componente que o Octopus Controller estabelece comunicação e delega a 

execução das tarefas relativas à máquina em questão, além das falhas nas máquinas e 

processos de teste. 

Também coleta as informações de desempenho da máquina em que está hospedado, 

respondendo às requisições do Octopus Controller e verificando os requisitos mínimos da 

máquina. Todo o ciclo de vida dos processos de testes executados nesta máquina está sob sua 

responsabilidade. 

 Octopus Process 

Responsável pela execução direta da aplicação em teste, carregando os executáveis e 

suas dependências, recebendo as tarefas a serem executadas e os dados de parâmetros e 

retornando os resultados. Os Octopus Processes são inicializados pelo Octopus Service e 

mantêm comunicação com ele através de Named Pipes, TCP ou SOAP.  

Pode haver diversas instâncias de Octopus Process sendo executadas numa mesma 

máquina de acordo com o papel desta nos testes, onde normalmente cada papel estará 

associado a um processo, porém há a possibilidade de múltiplos processos por papel. 

Sua implementação é a mais simples possível, buscando atender ao RNF 4.4.2 de 

heterogeneidade, pois apesar do código de testes ter a restrição de ser necessariamente 

compatível com a plataforma .Net para uso do Octopus, o código da aplicação não sofre 

desta dependência. A comunicação com o Octopus Service pode ser facilmente configurada 

para ser interoperável e independente de linguagem, através do Windows Communication 

Foundation [WCF, 2009], permitindo a implementação de Octopus Process, desde que 

respeitando a interface ou contrato de serviço definido. 

 Octopus Trace Service 

Foi desenvolvido no sentido de cumprir o RF 4.3.11, sendo responsável por agregar as 

informações de execução num ponto único de armazenamento e acesso. É hospedado pelo 

Octopus Controller, podendo ser acessado por todas as instâncias de Octopus Service e de 

Octopus Process. 
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A forma de armazenamento pode ser configurável para TXT, XML ou banco de dados, 

porém com banco de dados a análise e o processamento das informações se mostram mais 

práticos. 

 Octopus Tools 

Representam o conjunto de ferramentas auxiliares para os desenvolvedores e 

engenheiros de testes no uso do Octopus. Tais ferramentas visam facilitar a configuração do 

framework, além da visualização de informações de execução e de resultados dos testes. 

Existem atualmente três ferramentas desenvolvidas: Octopus Configuration Tool, Octopus 

Reporting Tool e Octopus Trace Viewer. 

4.5.1.1 COMUNICAÇÃO 

O diagrama de seqüência da Figura 17 tem por objetivo apresentar de forma bastante 

simplificada a comunicação entre os componentes do Octopus framework. 

O engenheiro de testes inicia um teste criando uma instância do Octopus Controller 

com a configuração desejada e inicia a topologia. O controlador verifica se as máquinas da 

topologia atendem aos requisitos mínimos indicados na configuração, sincroniza relógios e 

inicializa o Octopus Trace Service (passo omitido no diagrama, para simplificação do 

mesmo). Em seguida o controlador informa ao Octopus Service do seu contexto, ou seja, 

quais os seus papéis, endereço do serviço de tracing e outras informações relevantes para a 

execução dos testes. Após a transferência dos executáveis e dependência a serem testadas, os 

processos são inicializados de acordo com a topologia e o desempenho das máquinas começa 

a ser monitorado. 

Após a inicialização de toda a topologia, o teste propriamente dito pode ser iniciado 

com execução de tarefas pelo engenheiro de testes. Tais tarefas são redirecionadas pelo 

controlador até a máquina correta e pelo Octopus Service até o processo correto. O 

resultado da execução da tarefa é retornado desde a aplicação até o código de testes 

interagindo com o Controller. 

Ao final do teste, o monitoramento de desempenho é finalizado, o contexto do 

Octopus Service é limpo e todos os processos que ainda não finalizaram são encerrados. Por 

fim o Octopus Controller exporta todos os resultados para a análise do engenheiro de testes. 
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Actor::Test Engineer

«library»

Octopus Controller

«executable»

Octopus Service

«executable»

Octopus Process

«library»

TaskExecutor

OctopusController(testCase, configurationPath)

InitializeTopology()
VerifySystemRequirements()

InitializeProcesses()

StartMachinePerformanceQuerying()

OctopusProcess()

ExecuteTask(taskExecutor, taskData)

ExecuteTask(taskExecutor, taskData)

ExecuteTask(taskExecutor, taskData)

StartOctopusContext()

TransferFiles(files)

Execute(taskData)

OutputResults()

ClearOctopusContext()

Dispose()

Dispose()

Dispose()

StopMachinePerfomanceQuerying()

SyncronizeTime()

 

Figura 17 - Diagrama de seqüência da comunicação entre componentes do Octopus 

Toda comunicação entre processos é feita através de WCF [WCF, 2009] e é 

configurável para qualquer tipo de Binding22 [MSDN - Binding, 2009]. No entanto, os que já 

possuem uma configuração padrão no Octopus são:  

  NetNamedPipeBinding23, para comunicação confiável e otimizada entre processos 

rodando na mesma máquina, como no caso do Octopus Service e do Octopus 

Process; NetTcpBinding24, para comunicação confiável entre máquinas; 

                                                        

22 Um Binding WCF representa os tipos de transporte, codificação de dados e protocolos envolvidos na 

comunicação entre dois sistemas. 

23 Utiliza Named Pipes como canal de comunicação. 

24 Utiliza TCP/IP como canal de comunicação. 
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 WSHttpBinding25, para comunicação interoperável caso o Octopus Process seja 

implementado em alguma linguagem não compatível com a plataforma Microsoft 

.Net. 

A execução de tarefas pode ser realizada de maneira síncrona ou assíncrona 

permitindo uma maior dinamicidade para tarefas complexas e um maior paralelismo nas 

atividades. Por exemplo, para iniciar 50 servidores, não é necessário fazê-lo um de cada vez, é 

possível realizar tal tarefa de forma assíncrona, no entanto, quando se deseja obter um 

resultado de uma máquina remota para decidir a continuação do fluxo dos testes, é mais 

adequada a utilização dos métodos síncronos. 

4.6 CONCLUSÕES 

Este capítulo apresentou um cenário comum de aplicação distribuída, que é relevante, já que 

diversas empresas de software de porte mundial possuem middlewares que facilitam o 

desenvolvimento de aplicações publish/subscribe. Além disso, demonstrou o planejamento 

de testes que são adequados ao uso do Octopus derivando as funcionalidades e 

características do framework, além de fornecer uma visão geral da arquitetura e distribuição 

do Octopus durante a configuração e execução dos testes. 

É importante notar que o Octopus não está limitado a aplicações do tipo 

publish/subscribe, podendo ser utilizado em diversos outros tipos de aplicações distribuídas 

como: grids, aplicações web e outras. 

                                                        

25 Utiliza HTTP/SOAP como canal de comunicação, sendo equivalente a um web service. 



 

 

capítulo 5  

OCTOPUS: DESENVOLVIMENTO 

"There's a difference between knowing the path and 

walking the path” 

- Morpheus  

5.1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo continua a descrição do Octopus baseada na proposta de [Kruchten, 1995] 

focando na visão de desenvolvimento e visão lógica além de discutir as bibliotecas, 

frameworks e padrões utilizados, além das limitações e desafios. 

5.2 VISÃO DE DESENVOLVIMENTO E VISÃO LÓGICA 

As visões de desenvolvimento e lógica estão apresentadas de forma conjunta, pois enquanto 

os módulos são descritos na visão de desenvolvimento, o detalhamento do modelo de objetos 

deste módulo será descrito como parte da visão lógica. 

 

Figura 18 – Diagrama de visão geral de desenvolvimento do Octopus framework 

O diagrama da Figura 18 apresenta a visão de desenvolvimento geral do framework 

Octopus, exibindo sua organização em módulos, dependências e interação com o código de 

testes e com o código de desenvolvimento da aplicação. Como exibido no diagrama, o código 

de testes se comunica com o Octopus através do Controller e também é necessário o 

desenvolvimento de código de testes para a execução de tarefas do lado do Process. 

O framework Octopus corresponde aos blocos azuis escuros na Figura 18. Os blocos 

azuis claros correspondem à plataforma de software existente. Blocos vermelhos são códigos 

de testes desenvolvidos pelo engenheiro de testes. No lado esquerdo, próximo ao Controller, 

está o código de controle do fluxo dos testes, a lógica e verificações dos testes. No lado direito, 

após o Process, está o código de interação com o código da aplicação. Em amarelo, está o 

bloco que representa a aplicação em testes, desenvolvida pelo time de desenvolvimento. 
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O código de teste cria dependências do framework, porém o código de 

desenvolvimento não necessita de nenhuma referência ao Octopus, atendendo ao RNF 

4.4.4, relativo à independência da aplicação. 

5.2.1 OCTOPUS 

O módulo Octopus é o núcleo do framework, contendo as principais abstrações e 

fornecendo a infra-estrutura de software necessária para o desenvolvimento dos testes do 

sistema e dos requisitos do framework. 

Todos os outros módulos e ferramentas que compõe a infra-estrutura de software 

apresentada, com exceção do Octopus Process, dependem deste. A Figura 19 exibe um 

diagrama de classes envolvidas no OctopusController e na topologia dos testes. 

 

Figura 19 - Diagrama de classes das abstrações relacionadas ao Octopus Controller e a 

topologia dos testes 

O OctopusController deve ser instanciado a cada teste e propriamente eliminado após 

o fim da execução. É através dele que o engenheiro de testes controla toda a topologia dos 

testes. A topologia, representada pela classe Topology, descreve o ambiente de testes com 
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todos os seus elementos. Esta classe fornece diversos métodos de busca e navegação nos 

elementos da topologia. Tais elementos são compostos por principalmente duas hierarquias 

apresentadas no diagrama de classes da Figura 19. Podem existir diversas máquinas 

(RemoteMachine) na topologia, onde cada uma pode conter vários processos 

(RemoteProcess), que podem encapsular múltiplos executores de tarefas 

(RemoteTaskExecutor) implementados pelo engenheiro de testes. 

A segunda hierarquia relacionada à topologia é encabeçada pelos papéis presentes no 

cenário de testes (MachineRole), onde cada papel contém as informações sobre os processos 

(ProcessInfo) relacionados a ele, as dependências (Dependency), que representam os 

arquivos executáveis e outras dependências associadas (todos os arquivos associados: 

imagens, configurações, etc.) e os requisitos mínimos necessários (MachineRequirements) 

para a máquina que irá executar tal papel. 

O código da interface, exibido no Trecho de Código 1, provida pelo Octopus 

Controller ao engenheiro de testes contém os seguintes membros, com suas respectivas 

descrições na língua inglesa: 

Trecho de Código 1: Interface IOctopusController 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using Octopus.Performance; 

 

namespace Octopus 

{ 

    /// <summary> 

    /// IOctopusController interface defines the operations  

    /// the test engineer is able to do during the tests. 

    /// </summary> 

    public interface IOctopusController : IFailureManager, IDisposable 

    { 

        /// <summary> 

        /// Gets the name of the OctopusController, should be used  

        /// to uniquely identify the tests of an application. 

        /// </summary> 

        string TestCaseName { get; } 

 

        /// <summary> 

        /// Gets or sets the time interval of the performance  

        /// querier 

        /// </summary> 

        TimeSpan PerformanceQueryInterval { get; set; } 

 

        /// <summary> 

        /// Gets the topology that represents all the topology  

        /// elements that compose this test execution, examples  

        /// of topology elements are: Machines, Processes and  

        /// Machine Roles. 

        /// </summary> 

        Topology Topology { get; } 
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        /// <summary> 

        /// Gets the test parameters as a dictionary 

        /// that should be visible to all machines after  

        /// the topology is initialized. 

        /// </summary> 

        IDictionary<string, string> Parameters { get; } 

 

        /// <summary> 

        /// Gets the Performance Counter Information being 

        /// collected during the test. 

        /// </summary> 

        IList<PerfCounterInfo> PerformanceCountersInfo { get; } 

 

        /// <summary> 

        /// Initializes the topology, connecting to all  

        /// machines, verifying system requirements, 

        /// transfering files, starting processes and starting 

        /// the performance monitoring activity. 

        /// </summary> 

        void InitializeTopology(); 

 

        /// <summary> 

        /// Executes a task in the specified task executor  

        /// </summary> 

        /// <param name="taskExecutorName">Name of task executor previously 

added to a RemoteProcess</param> 

        /// <param name="taskData">TaskData parameter to task</param> 

        /// <returns>The return from the task execution</returns> 

        object ExecuteTask(string taskExecutorName, TaskData taskData); 

 

        /// <summary> 

        /// Executes the same task in a list of RemoteTaskExecutors 

        /// The executions are in parallel. 

        /// </summary> 

        /// <param name="taskExecutorNames">List of Task Executor 

Names</param> 

        /// <param name="taskData">TaskData parameter to task</param> 

        /// <returns>List of results in the same order from the parameter 

list</returns> 

        IEnumerable<object> ExecuteTask(IEnumerable<string>       

  taskExecutorNames, TaskData taskData); 

 

        /// <summary> 

        /// Asynchronous implementation of the ExecuteTask begin 

        /// method. 

        /// </summary> 

        /// <param name="taskExecutorName">Name of task executor</param> 

        /// <param name="taskData">TaskData parameter to task</param> 

        /// <param name="callback">The callback</param> 

        /// <param name="state">The state, should be from the 

AsyncExecuteTaskState type</param> 

        /// <returns>The IAsyncResult</returns> 

        IAsyncResult BeginExecuteTask(string taskExecutorName, TaskData  

   taskData, AsyncCallback callback, object state); 

 

        /// <summary> 

        /// Asynchronous implementation of the ExecuteTask end  

        /// method. 

        /// </summary> 

        /// <param name="asyncResult">The state returned from the begin 

method</param> 
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        /// <returns>The return from the task execution</returns> 

        object EndExecuteTask(IAsyncResult asyncResult); 

 

        /// <summary> 

        /// Gets the current aggregated performance from all  

        /// machines involved on the test. 

        /// </summary> 

        /// <returns>MachinePerformanceInfo</returns> 

        MachinePerformanceInfo GetCurrentPerformance(); 

 

        /// <summary> 

        /// Gets the current aggregated performance from all 

        /// machines from a single role. 

        /// </summary> 

        /// <param name="roleName"></param> 

        /// <returns>MachinePerformanceInfo</returns> 

        MachinePerformanceInfo GetCurrentPerformance(string roleName); 

 

        /// <summary> 

        /// Gets the current performance from a single  

        /// machine. 

        /// </summary> 

        /// <param name="machineName"></param> 

        /// <returns>MachinePerformanceInfo</returns> 

        MachinePerformanceInfo GetCurrentMachinePerformance(string    

        machineName); 

    } 

} 

Além de lidar com os elementos da topologia, o módulo Octopus é responsável por 

diversos outros aspectos dos testes que estão descritos na seqüência. 

5.2.1.1 CONFIGURAÇÃO 

A configuração de testes distribuídos pode ser trabalhosa, devido ao grande número de 

máquinas e papéis que podem estar envolvidos na topologia. Tal configuração pode ser 

realizada através do código de testes ou através de arquivo XML. 

Além da configuração de toda a hierarquia da topologia, também é possível configurar 

parâmetros de teste que se tornam acessíveis em todas as máquinas de teste e parâmetros 

exclusivos para cada máquina. Também se pode adicionar as informações sobre os 

performance counters [MSDN, 2009] que devem ser coletados pelo Octopus durante a 

execução dos testes. 

A geração e manutenção do arquivo XML de configuração podem ser realizadas com o 

auxílio do Octopus Configuration Tool, apresentado na seção 5.2.4.1. Tal arquivo deve estar 

de acordo com a definição de esquema na Figura 20 e também apresentada no formato XSD 

no Apêndice B. 

Após o esquema está um exemplo de arquivo de configuração do Octopus, no Trecho 

de Código 2,onde estão configurados: um parâmetro de testes (MessageSize, com valor 

1024), um papel, TopicServer, com suas dependências e requisitos mínimos e uma máquina 
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chamada RENATO que executa os dois papéis. Além disso, indica que Octopus deve coletar 

os dados relativos ao performance counter da categoria PubSubServer, nomeado de 

Messages Served. 

 

Figura 20 - Diagrama de definição de esquema do arquivo de configuração do Octopus. 

Trecho de Código 2: Exemplo de Arquivo de Configuração do Octopus 

<?xml version="1.0"?> 

<OctopusConfiguration> 

  <TestParameters> 

    <TestParameter> 

      <Key>MessageSize</Key> 

      <Value>1024</Value> 

    </TestParameter> 

  </TestParameters> 

  <MachineRoles> 

    <MachineRole RoleName="TopicServer"> 
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      <ProcessInfos> 

        <ProcessInfo> 

          <ProcessName>TopicServer</ProcessName> 

          <TaskExecutors> 

            <RemoteTaskExecutor> 

              <Name>TopicServerTaskExecutor</Name>              

<TypeName>PublishSubscribeTests.TopicServerTaskExecutor</TypeName> 

            </RemoteTaskExecutor> 

          </TaskExecutors> 

        </ProcessInfo> 

      </ProcessInfos> 

      <Dependencies> 

        <Dependency 

Path="D:\_projetos\octopusframework\PublishSubscribeTests\bin\Debug\Publish

SubscribeTests.dll" DestinationPath="" Principal="true" /> 

      </Dependencies> 

      <MachineRequirements> 

        <MinimumProcessorFrequency>1</MinimumProcessorFrequency> 

        <MinimumAvailableMemory>0</MinimumAvailableMemory> 

        <MinimumFreeDiskSpace>1024</MinimumFreeDiskSpace> 

      </MachineRequirements> 

    </MachineRole> 

  </MachineRoles> 

  <RemoteMachines> 

    <RemoteMachine HostName="RENATO"> 

      <MachineRoleNames> 

        <RoleName>TopicServer</RoleName> 

      </MachineRoleNames> 

      <Parameters /> 

    </RemoteMachine> 

  </RemoteMachines> 

  <PerfCounters> 

    <PerfCounterInfo Category="PubSubServer" Counter="Messages Served" 

Instance="" AggregationStyle="Average" /> 

  </PerfCounters> 

</OctopusConfiguration> 

5.2.1.2 TRACING 

O Octopus fornece aos processos criados um serviço de tracing, permitindo um ponto único 

de armazenamento e simplificando a posterior análise de resultados e busca por falhas por 

parte do engenheiro de testes. O Octopus Trace Service oferece uma interface simples para 

o registro de eventos ocorridos, tal interface está exibida no Trecho de Código 3. 

Trecho de Código 3: Interface IOctopusTrace 

namespace Octopus.Tracing 

{ 

    [ServiceContract26] 

    public interface IOctopusTrace 

    { 

        [OperationContract27] 

                                                        

26 ServiceContract é um atributo que indica que a classe especifica um serviço WCF 
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        void TraceEvent( 

            TraceEventType traceEventType,  

            DateTime dateTime,  

            string machineName,  

            string roleName,  

            string processName,  

            string message); 

    } 

} 

Todos os módulos do Octopus realizam tracing através deste serviço, que também 

pode ser acessado pelo código de testes através da classe Octopus.Tracing.TraceManager, 

apresentada no diagrama da Figura 21, que encapsula um cliente para o serviço.  

 

Figura 21 - Diagrama de classe do TraceManager 

Em muitos casos também é importante não apenas centralizar o tracing de testes, 

como também o tracing de aplicação para auxiliar na depuração do sistema.  O Octopus 

permite que tal requisito seja cumprido sem qualquer adição de dependência entre o código 

de desenvolvimento e o framework, em .Net, basta implementar um classe concreta 

herdando de System.Diagnostics.TraceListener [MSDN - TraceListener, 2009], que 

redirecione as mensagens de tracing para o serviço do Octopus.  

Como as configurações dos TraceListeners são realizadas no arquivo de configuração 

da aplicação, sendo as dependências injetadas em tempo de execução, esta é uma maneira 

totalmente desacoplada de realizar o tracing centralizado. Para outras linguagens também 

existem mecanismos similares. 

5.2.1.3 DESEMPENHO 

O Octopus coleta informações de desempenho de todas as máquinas envolvidas nos testes e 

                                                                                                                                                                             

27 OperationContract é um atributo que indica que o método é uma ação fornecida por um serviço 

WCF 
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permite ao engenheiro de testes usuário determinar quais as informações que serão coletadas 

através da configuração.  

As informações são coletadas periodicamente num intervalo de tempo configurável 

através do Octopus Controller e são obtidas em sua maioria por meio de performance 

counters do sistema operacional Windows, que fornecem praticamente qualquer informação 

do sistema que possa ser desejada. Tanto o código de testes como o código de aplicação 

também são capazes de adicionar facilmente performance counters no sistema operacional, 

permitindo que o Octopus colete estes dados. 

5.2.1.4 RELATÓRIOS 

O framework exporta dados coletados para a geração de relatórios após a execução de cada 

caso de teste. Neste momento, os dados coletados são agregados em função do tempo para 

uma melhor interpretação por parte do engenheiro de testes.  Tal agregação de dados 

também pode ser configurada no arquivo XML ou por código para cada informação coletada 

e pode ter três valores válidos representados pela enumeração no Trecho de Código 4. 

Trecho de Código 4: Enumeração DataAggregationStyle 

namespace Octopus.Reporting 

{ 

    public enum DataAggregationStyle 

    { 

        Average, 

        Sum, 

        Replace 

    } 

} 

No estilo de agregação Average, caso exista mais de um valor coletado dentro de um 

mesmo intervalo de tempo, o resultado exportado será a média de todos os valores. No caso 

de Sum, será a soma e no caso de Replace, será o último valor coletado dentro do intervalo de 

tempo. Tal configuração cumpre o RF 4.3.10. 

O tipo de exportação pode ser configurado por injeção de dependência no arquivo de 

configuração, App.config, para tal, basta a implementação de uma classe concreta a partir da 

da interface IExporter, porém o Octopus já fornece a exportação para arquivos de valores 

separados por vírgulas, CSV, como padrão, através da classe concreta CsvExporter. As classes 

que compõem o namespace de relatórios do Octopus são apresentadas na Figura 22: 
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Figura 22 - Diagrama de classes do namespace Octopus.Reporting 

O ResultsHandler é a classe invocada pelo Controller ao final da execução dos casos 

de teste, utilizando a classe estática DataSetParser para estruturar os dados brutos coletados 

numa estrutura de tabelas em função do tempo. Tal estrutura é passada para o exportador 

criado utilizando a fábrica ExporterFactory. 

5.2.2 OCTOPUS SERVICE 

O Octopus Service é responsável por todas as atividades relacionadas a uma máquina de 

testes, que são: gerenciamento do contexto de execução; gerenciamento da transferência de 

arquivos para a máquina de testes; gerenciamento dos processos de testes, ou seja, dos 

Octopus Processes; coleta das informações de desempenho da máquina; tracing das 

atividades do serviço; geração de falhas. 

Para tanto, o Octopus Service fornece ao Octopus Controller um contrato de 

serviço chamado IOctopusService que é implementado pela classe OctopusServiceImpl, que 

por sua vez, se relaciona com as classes apresentadas no diagrama da Figura 23. 

O código da interface provida pelo Octopus Service está exibido no Trecho de Código 

5 a seguir com comentários na língua inglesa. 
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Figura 23 - Diagrama das classes relacionadas à implementação do contrato de serviço 

IOctopusService 

Trecho de Código 5: Interface do IOctopusService 

using System; 

using System.IO; 

using System.ServiceModel; 

using Octopus.Exceptions; 

using Octopus.Performance; 

using Octopus.TopologyElements; 

 

namespace Octopus.Service 

{ 

    /// <summary> 

    /// Service contract the Octopus Service, which should 

    /// be run every test machine, but with one instance 

    /// only. 

    /// </summary> 

    [ServiceContract] 

    public interface IOctopusService : IFailureSimulator 

    { 

        /// <summary> 

        /// Starts up the context for a test run setting 

        /// the current Octopus Context. 

        /// </summary> 

        /// <param name="context"></param> 
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        [OperationContract] 

        void StartOctopusContext(OctopusContext context); 

 

        /// <summary> 

        /// Verifies if the machine reaches the desired 

        /// requirements 

        /// </summary> 

        /// <param name="machineRequirements">The desired machine 

requirements</param> 

        /// <returns>True if requirements are reached, false 

otherwise</returns> 

        [OperationContract] 

        bool VerifyMachineRequirements(MachineRequirements        

                     machineRequirements); 

 

        /// <summary> 

        /// Async version of the VerifyMachineRequirements 

        /// begin method 

        /// </summary> 

        /// <param name="machineRequirements">The desired machine 

requirements</param> 

        /// <param name="callback">The callback</param> 

        /// <param name="asyncState">The state</param> 

        /// <returns>The IAsyncResult</returns> 

        [OperationContract(AsyncPattern = true)] 

        IAsyncResult BeginVerifyMachineRequirements(MachineRequirements  

         machineRequirements, AsyncCallback callback, 

         object asyncState); 

 

        /// <summary> 

        /// Async version of the VerifyMachineRequirements 

        /// end method 

        /// </summary> 

        /// <param name="result">The IAsyncResult returned from the begin 

method</param> 

        /// <returns>True if requirements are reached, false 

otherwise</returns> 

        bool EndVerifyMachineRequirements(IAsyncResult result); 

 

        /// <summary> 

        /// Checks if there is a need for a new file transfer 

        /// from the controller 

        /// </summary> 

        /// <param name="compressedFileName">File Name</param> 

        /// <param name="fileSizeInBytes">File Size in Bytes</param> 

        /// <param name="lastModified">Data of last modification of the 

file</param> 

        /// <returns>True if the transfer is needed, false 

otherwise</returns> 

        [OperationContract] 

        bool CheckIsFileTransferNeeded(string compressedFileName,  

            int fileSizeInBytes, DateTime lastModified); 

 

        /// <summary> 

        /// Transfers a compressed file 

        /// </summary> 

        /// <param name="fileStream">File Stream</param> 

        [OperationContract] 

        [FaultContract(typeof(TransferFileNotCheckedFault))] 

        void TransferFile(Stream fileStream); 
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        /// <summary> 

        /// Starts an Octopus Process of the desired type 

        /// </summary> 

        /// <param name="processType">Type of the process</param> 

        /// <param name="processName">Process name</param> 

        /// <param name="portNumber">Process communication port 

number</param> 

        [OperationContract] 

        void InitializeProcess(string processType,  

           string processName, int portNumber); 

 

        /// <summary> 

        /// Executes a task 

        /// </summary> 

        /// <param name="executionArguments">Arguments for the task 

execution</param> 

        /// <returns>The serialized results of the task execution</returns> 

        [OperationContract] 

        [FaultContract(typeof(TypeNotFoundFault))] 

        [FaultContract(typeof(TaskNotFoundFault))] 

        [FaultContract(typeof(TaskExecutionFault))] 

        ExecutionReturns Execute(ExecutionArguments executionArguments); 

 

        /// <summary> 

        /// Gets the current machine performance information 

        /// </summary> 

        /// <returns>MachinePerformanceInfo</returns> 

        [OperationContract] 

        MachinePerformanceInfo QueryMachinePerformanceInfo(); 

 

        /// <summary> 

        /// Async QueryMachinePerformanceInfo Begin Method 

        /// </summary> 

        /// <returns>MachinePerformanceInfo</returns> 

        [OperationContract(AsyncPattern = true)] 

        IAsyncResult BeginQueryMachinePerformanceInfo( 

     AsyncCallback callback, object asyncState); 

 

        /// <summary> 

        /// Async QueryMachinePerformanceInfo End Method 

        /// </summary> 

        /// <returns>MachinePerformanceInfo</returns> 

        MachinePerformanceInfo EndQueryMachinePerformanceInfo( 

         IAsyncResult result); 

 

        /// <summary> 

        /// Clears the the context and should be called after 

        /// each test run. 

        /// </summary> 

        [OperationContract] 

        void ClearOctopusContext(); 

    } 

} 

5.2.3 OCTOPUS PROCESS 

Tendo a responsabilidade de ser o ponto mais próximo entre o framework e a aplicação a ser 

testada, o Octopus Process foi projetado intencionalmente para conter o menor número de 

funcionalidades possível, permitindo que sua implementação seja realizada em múltiplas 
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linguagens para uso no sistema operacional Microsoft Windows, suportando 

heterogeneidade de linguagem de programação.  Todavia, para uma heterogeneidade total 

seria necessário portar o Octopus Service também para outros sistemas operacionais. 

Para o Octopus Process implementado para a plataforma .Net a comunicação 

estabelecida com o Octopus Service é através de named pipes que oferecem uma forma 

otimizada de comunicação inter-processos numa mesma máquina. No caso do Process ser 

implementado em outra plataforma, a comunicação se dará através de protocolo SOAP sobre 

TCP ou HTTP. Isto implica que na configuração dos testes, deve ser indicado o tipo de 

processo para que o canal de comunicação adequado seja criado e chamada adequada seja 

realizada para inicializá-lo, ou seja, OctopusProcess.exe [args] ou java OctopusProcess.jar 

[args]. 

O contrato de serviço fornecido pelo Octopus Process é a IOctopusProcessService, 

que é implementado pela classe OctopusProcessServiceImpl, e para que o código de testes 

tenha acesso ao contexto, contendo todos os parâmetros de testes e da máquina, basta 

utilizar a classe estática OctopusInteropHelper. 

Após a Figura 24, também está apresentado o detalhamento da interface 

IOctopusProcessService em código C# para plataforma .Net com comentários na língua 

inglesa no Trecho de Código 6. 

 

 

Figura 24 - Diagrama de Classes do Octopus Process 

Trecho de Código 6: Interface do IOctopusProcessService 
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namespace Octopus.Service 

{ 

    /// <summary> 

    /// Sevice Contract for the Octopus Process 

    /// </summary> 

    [ServiceContract] 

    public interface IOctopusProcessService 

    { 

        /// <summary> 

        /// Starts up the context for a test run setting 

        /// the current Octopus Context. 

        /// </summary> 

        /// <param name="context"></param> 

        [OperationContract] 

        void StartOctopusContext(OctopusContext context); 

 

        /// <summary> 

        /// Executes a task, passing the arguments to the  

        /// TaskExecutor implemented by the test engineer 

        /// </summary> 

        /// <param name="arguments">The execution arguments</param> 

        /// <returns>The return of the operation execution</returns> 

        [OperationContract] 

        [FaultContract(typeof(TypeNotFoundFault))] 

        [FaultContract(typeof(TaskNotFoundFault))] 

        [FaultContract(typeof(TaskExecutionFault))] 

        ExecutionReturns Execute(ExecutionArguments arguments); 

    } 

} 

5.2.4 OCTOPUS TOOLS 

Octopus Tools é o nome dado ao conjunto de ferramentas que auxiliam na configuração, 

desenvolvimento e análise de resultados de testes que utilizam o framework Octopus. Tais 

ferramentas serão detalhadas nesta seção. 

5.2.4.1 OCTOPUS CONFIGURATION TOOL  

Havendo a possibilidade da configuração da execução de testes utilizando o framework 

Octopus se tornar bastante extensa, devido a um grande número de máquinas envolvidas, 

possibilidades de papéis e arquivos de dependência, surgiu a necessidade da criação de uma 

ferramenta para facilitar a geração e manutenção do arquivo de configuração, tornando este 

processo mais simples e intuitivo, evitando também pequenos erros na edição manual de um 

grande arquivo XML e a necessidade do conhecimento do formato por parte do engenheiro 

de testes. 

A interface gráfica, com uma tela apresentada na Figura 25, foi desenvolvida 

utilizando Windows Presentation Foundation, utilizando também componentes da biblioteca 

open source WPF Toolkit [Codeplex, 2009]. A organização das telas é baseada no schema do 

arquivo de configuração, permitindo ao engenheiro de testes adicionar papéis (roles), 

máquinas (machines) e dados de desempenho (performance counters) a serem coletados. 
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Figura 25 - Tela de configuração de papel de máquina do Octopus Configuration Tool 

A tela exibida mostra a configuração de um papel, onde se podem adicionar 

processos, dependências e indicar os requisitos mínimos que a máquina deve ter no início da 

execução de cada caso de teste. 

5.2.4.2 OCTOPUS PERFORMANCE REPORT 

A quantidade de dados coletados durante a execução dos testes é grande e o Octopus oferece 

diferentes maneiras de exportar estes dados. Caso a maneira escolhida seja arquivos do tipo 

CSV, pode-se importar tais dados para ferramentas de planilha, como o Microsoft Excel 

[Microsoft Excel, 2009], na Figura 26. 

O Octopus Performance Report é uma aplicação que faz uso do Visual Studio Tools 

for Office [VSTO, 2009], que importa os dados exportados pela execução dos casos de teste 

automaticamente e gera gráficos e linhas do tempo baseados nestes dados. 
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Figura 26 - Planilha Excel gerada pelo Octopus Performance Report 

5.2.4.3 OCTOPUS TRACE VIEWER 

O Octopus, por padrão, armazena todas as informações de tracing numa base dados SQL 

Server, então o Octopus Trace Viewer é uma ferramenta auxiliar que fornece uma interface 

simples de acesso a esta base de dados permitindo filtragens e alguns relatórios.  

 

Figura 27 - Tela do Octopus Trace Viewer 

Na Figura 27, exibimos a tela principal da ferramenta que proporciona que o 

engenheiro de testes visualize e filtre todas as mensagens de tracing, ao clicar numa 
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determinada mensagem ele pode obter maiores detalhes. 

As funcionalidades de agregação de tracing do framework, junto com esta ferramenta, 

visam oferecer ao engenheiro de testes um significativo ganho de tempo na análise de 

resultados e busca por problemas e defeitos. 

5.2.5 PADRÕES DE PROJETO 

A implementação do Octopus segue alguns padrões de projeto [Gamma, 1994] bem 

utilizados em engenharia de software. Esta prática promove reuso de técnicas bem sucedidas 

e bem documentadas, facilitando o entendimento e a manutenção do software desenvolvido. 

A tabela a seguir, apresenta tais padrões, os componentes em que foram utilizados e a 

justificativa. 

Tabela 7: Padrões de projeto utilizados no Octopus Framework 

Padrão Justificativa 

IAsyncResult Padrão utilizado para permitir a chamada assíncrona de 
métodos. É importante para paralelizar a execução de tarefas. 

Dispose Otimizar a liberação de recursos utilizados pelos objetos sem 
a necessidade de aguardar uma execução do coletor de lixo 
do ambiente de execução. 

Proxy  Encapsular objetos relativos aos serviços remotos, 
fornecendo transparência para o restante da aplicação. 

Factory Method Simplificar a instanciação de objetos que podem pertencer a 
diversas subclasses de uma mesma interface ou classe 
abstrata e também realizar injeção de dependência. 

Singleton Restringir a inicialização de determinados objetos do 
framework, minimizando problemas de concorrência e 
gerenciamento de estado da aplicação. 

5.2.5.1 IASYNCRESULT 

O padrão IAsyncResult [MSDN – IAsyncResult, 2009] é o coração do modelo de 

programação assíncrona da CLR da plataforma .Net [Richter, 2007]. O padrão é 

implementado por classes que contém métodos que devem ser executados de maneira 

assíncrona.  

Um objeto que implementa a interface IAsyncResult é retornado pelos métodos que 

iniciam uma operação assíncrona e é passado como parâmetro  para os métodos que 

concluem tal operação. Tal comportamento é demonstrado a seguir pelos métodos do 

OctopusController no Trecho de Código 7. 

Trecho de Código 7: Assinatura de métodos assíncronos do OctopusController 

IAsyncResult BeginExecuteTask(AsyncCallback callback, object state) 

object EndExecuteTask(IAsyncResult asyncResult) 
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O padrão fornece quatro maneiras de finalizar ou verificar a finalização de uma 

execução assíncrona. O desenvolvedor por verificar a propriedade IsCompleted do 

IAsyncResult e também pode esperar pela notificação no AsyncWaitHandle, no entanto, as 

maneiras mais comuns são passar um callback como parâmetro, tendo tal delegate28 sendo 

invocado ao final da operação, ou ainda, invocando o método End quando o retorno da 

operação é necessário. 

5.2.5.2 DISPOSE 

O padrão Dispose é proposto em [Cwalina e Abrams, 2008] e utiliza uma abordagem 

que referencia outro padrão de projeto, o Template Method29 [Haack, 2005]. O padrão é 

utilizado para tratar da limpeza e liberação de recursos em plataformas com coleta 

automática de lixo (garbage collection).  

Abaixo, no Trecho de Código 8, está um exemplo de aplicação do padrão de projeto na 

classe OctopusController, onde o uso é necessário para liberar as conexões relacionadas a 

topologia e finalizar o serviço de tracing. A invocação do método 

GC.SuppressFinalize(this); indica ao coletor de lixo que o objeto já foi limpo e não 

necessita seguir para a fila de finalizações. 

Trecho de Código 8: Classe OctopusController reforçando a implementação do padrão 

Dispose 

public interface IOctopusController : IFailureManager, IDisposable 

 

public class OctopusController : IOctopusController 

 

        #region IDisposable Members 

 

        public void Dispose() 

        { 

            this.Dispose(true); 

            GC.SuppressFinalize(this); 

        } 

 

        // Template Method 

        protected virtual void Dispose(bool disposing) 

        { 

            if (disposing) 

            { 

                this.Topology.Dispose(); 

                                                        

28 Um delegate em C# é uma declaração de um tipo por referência que encapsula um método com uma 

assinatura específica. 

29 Um Template Method auxilia na definição de um algoritmo com partes definidas por métodos 

abstratos. 
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                if (this.octopusTraceServiceHost != null) 

                { 

                    this.octopusTraceServiceHost.Dispose(); 

                } 

            } 

        } 

 

        #endregion 

5.2.5.3 PROXY 

O padrão Proxy [Gamma, 1994] é um padrão estrutural utilizado no framework Octopus 

juntamente com o padrão CommunicationObject30 do WCF. O padrão é utilizado para 

encapsular os serviços remotos. 

5.2.5.4 FACTORY METHOD 

Factory Method [Gamma, 1994] é um padrão de criação largamente utilizado no Octopus 

para inicialização de objetos sem conhecimento prévio de qual classe será instanciada. Um 

exemplo de aplicação é a criação dos Bindings de WCF pelo Octopus, exibida no Trecho de 

Código 9. 

Trecho de Código 9: Exemplo de uso do padrão Factory Method no Octopus     

public static class BindingFactory 

 

public static T CreateBinding<T>(bool enableStreaming) where T : Binding, 

new() 

5.3 BIBLIOTECAS E FRAMEWORKS 

Em sua implementação, o Octopus faz uso de bibliotecas e frameworks, em sua maioria 

fornecidada pela empresa Microsoft, devido à escolha do sistema operacional Windows e da 

linguagem de programação C#. Tal escolha se deve ao Windows ter 92,21% de market share, 

segundo estatísticas do dia 07 de janeiro de 2010 [MarketShare, 2010] e das linguagens 

suportadas pela plataforma .Net terem conjuntamente 23,238% de market share, superando 

a plataforma Java com 17,061% em estatísticas de dezembro de 2009 [TIOBE, 2010], sendo 

C# a linguagem com maior crescimento de adoção no ano de 2009.  

Foi utilizado o O Microsoft .Net Framework 3.5 SP131 [.NET, 2009] que possui 

componentes que compõe de maneira fundamental a arquitetura do Octopus, dentre estes 

iremos destacar principalmente a Windows Communication Foundation [WCF, 2009], além 

                                                        

30 CommunicationObject provê uma implementação base comum a todos os objetos de comunicação. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.servicemodel.channels.communicationobject.aspx 

31 Esta versão foi lançada em 11 de agosto de 2008. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.servicemodel.channels.communicationobject.aspx
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da Windows Presentation Foundation [WPF, 2009] e do ADO.NET [ADO.NET, 2009]. 

Também foi utilizado o O Visual Studio Tools for Office [VSTO, 2009] na geração de 

relatórios. 

5.4 DESAFIOS, DIFICULDADES E LIMITAÇÕES 

Esta seção apresenta os desafios, dificuldades e limitações encontrados no desenvolvimento 

do Octopus Framework. 

5.4.1 DESAFIOS E LIMITAÇÕES 

Os principais desafios encontrados no desenvolvimento do Octopus foram os mesmos 

apresentados como principais desafios dos sistemas distribuídos e das ferramentas de teste.  

As limitações também serão abordadas nesta seção. 

5.4.1.1 HETEROGENEIDADE DE LINGUAGEM, PLATAFORMA E SISTEMA OPERACIONAL 

O Octopus não suporta heterogeneidade de sistema operacional, pois tem seus módulos 

Controller e Service implementados sobre a plataforma .Net.  No entanto, suporta 

heterogeneidade de linguagem e plataforma devido à interoperabilidade by design da 

comunicação entre o Service e os possíveis tipos de Process.  

Caso também seja interessante no futuro, também podemos portar o Octopus 

Service para outras linguagens e configurar a comunicação com o Controller para o 

WSHttpBinding do WCF. 

5.4.1.2 TRANSPARÊNCIA 

O framework atua transparentemente para o engenheiro de testes, que consegue 

implementar testes distribuídos de maneira praticamente tão simples quanto testes em uma 

única máquina, tendo grande parte de complexidade envolvida abstraída pelo Octopus. A 

facilidade de implementação de um teste complexo, como desempenho, carga, estresse, 

escala ou recuperação foi bastante aproximada a de um teste unitário. 

5.4.1.3 TOLERÂNCIA A FALHAS E TESTE DE FALHAS 

Por uma decisão de projeto, o Octopus não é tolerante a falhas, revelando a engenheiro de 

testes os problemas ocorridos durante a execução dos testes. Tal escolha foi feita baseada no 

fato de que o framework de testes não deve esconder ou camuflar problemas que podem ter 

sido causados pela aplicação em testes. Também, caso haja falhas no Controller, todo o fluxo 

de testes é comprometido. 

Em relação ao teste de falhas, a ferramenta é capaz de provocar falhas nas máquinas 
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com um esforço mínimo por parte do engenheiro de testes através do suporte à geração de 

falhas pelo Octopus Service sendo executado em cada máquina de testes.  

5.4.1.4 ESCALABILIDADE E ESCALABIDADE DOS TESTES 

As decisões arquiteturais e de distribuição dos componentes do Octopus foram todas 

realizadas com escalabilidade como prioridade.  

Na implementação existem pontos de otimização e trade-offs que merecem ser 

considerados, como por exemplo, os dados de desempenho são trafegados durante os testes 

para o Octopus Controller. A quantidade de dados é pequena, sendo em torno de 64 bytes 

por dado coletado, ou seja, num cenário com 100 máquinas de teste e 10 dados sendo 

coletados a cada 30 segundos, temos um total de 2000 dados por minuto representando 

128Kb a serem processados pelo Controller por minuto. No entanto, caso desejemos coletar 

20 dados a cada segundo, temos mais de 7MB para processar no mesmo tempo. Além disso, 

ainda há o serviço de tracing, que também é centralizado e tem o tamanho da informação 

variável. Pode ser interessante permitir a configuração da maneira do armazenamento destes 

dados, para permanecerem em cada máquina e serem trafegados ao fim de cada caso de 

testes, contudo, o overhead de tempo ao fim do teste será muito maior. 

5.4.1.5 CONCORRÊNCIA E DEADLOCKS 

Os problemas de concorrência foram tratados pelo Octopus através de opções do WCF, 

como ConcurrencyMode32 e InstanceContextMode33, além de pools de threads para evitar 

criação excessiva destes recursos. Logicamente locks, monitors e semaphores foram 

utilizados para proteger recursos acessados concorrentemente. 

5.4.1.6 MIGRAÇÃO E BALANCEAMENTO DE CARGA 

Não é possível a migração durante a execução de um caso de testes. No entanto, antes do 

início de um caso de teste, basta apenas alterar a configuração da topologia e a execução dos 

testes é migrada para outras máquinas.  

Em relação ao balanceamento de carga, o Octopus Service serve como principal 

                                                        

32 ConcurrencyMode indica se um serviço pode ser acessado concorrentemente. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.servicemodel.concurrencymode.aspx 

33 InstanceContextMode indica o número de instâncias de um serviço que são criadas para atender as 

requisições.  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.servicemodel.instancecontextmode.aspx 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.servicemodel.concurrencymode.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.servicemodel.instancecontextmode.aspx
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elemento deste aspecto, pois encapsula todas as atividades relativas a uma máquina, 

descentralizando boa parte do processamento. 

5.4.1.7 SEGURANÇA 

Segurança não é uma prioridade para o framework, todavia, caso seja necessário, WCF 

suporta segurança de maneira bastante simples de ser configurada. 

5.4.1.8 REDUNDÂNCIA DE TESTES DURANTE A INTEGRAÇÃO DE COMPONENTES 

O desafio é superado, pois mesmo que haja testes unitários e funcionais para os 

componentes, os testes de sistema realizados com o auxílio do Octopus geram tal 

redundância. 

5.4.1.9 DISPONIBILIDADE DE CÓDIGO FONTE 

Para o Octopus, tal disponibilidade é importante. No entanto, não é fundamental para o seu 

uso, desde que se consiga executar funções da aplicação. 

5.4.1.10 MONITORAMENTO, CONTROLE E DESEMPENHO 

O monitoramento e o controle de fluxo dos testes realizado com o Octopus são 

bastante similares aos de um teste unitário. Além disso, o engenheiro de testes, através do 

código de testes, pode ter acesso em tempo real aos dados de desempenho de todas as 

máquinas de teste.  

Em relação ao desempenho do framework, reafirmamos que existem trade-offs a 

serem considerados para cada caso de teste e que se deve permitir futuramente um tunning 

mais avançado do framework para o engenheiro de testes. Alguns destes trade-offs são, 

exibidos na tabela abaixo:  

Tabela 8: Trade-offs de desempenho no tunning do framework Octopus 

Solução utilizada 
Alternativa futura para permitir 

tunning 

As informações de desempenho são 
trafegadas durante o teste, sendo 
armazenadas no Controller. Quando o 
engenheiro de testes solicita um dado de 
desempenho, ele recebe o último dado 
coletado. Isto aumenta a quantidade de 
dados na rede e o processamento e uso de 
memória por parte de Controller, durante os 
testes. 

As informações de desempenho também 
podem ser armazenadas em cada máquina 
no Octopus Service. Quando o engenheiro 
de testes solicitar um dado, o Controller 
solicita ao Service os últimos dados 
coletados. Isto reduz a quantidade de 
tráfego de rede durante os testes, no 
entanto, utiliza maior quantidade de 
memória nas máquinas de teste. 

As informações de desempenho são mantidas As informações de desempenho podem ser 
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na memória e processadas ao final de cada 
caso de testes, poupando o consumo  do 
processador e repetidos acesso a disco para 
salvar pequenas quantidades de informação 
através do Controller, durante a execução.  

mantidas em arquivos ou bancos de dados 
durante a execução dos casos de teste. Isso 
permitiria geração de relatórios em tempo 
real independentes do Controller, dando 
acesso ao engenheiro de testes, além do 
acesso já fornecido através de código. 

5.4.1.11 REPRODUTIBILIDADE DE EVENTOS 

Tal desafio é superado, já que uma vez que o caso de teste esteja escrito, ele é facilmente 

reproduzido sem necessidade de grande esforço por parte do engenheiro de testes. Esta é 

uma das principais vantagens do uso do Octopus. 

5.4.2 DIFICULDADES 

As principais dificuldades no desenvolvimento do Octopus foram a disponibilidade de 

máquinas para teste e o grande esforço necessário para testes em múltiplas máquinas.  

Como apresentado no capítulo 2, testes unitários não são suficientes para garantir o 

funcionamento de um sistema. Os testes em múltiplas máquinas foram limitados a oito 

máquinas e dependeram de sistemas operacionais de servidor, já que as versões de Windows 

para clientes possuem restrições para o número de conexões TCP. 

O esforço para testes de sistema do Octopus também enfrentou a grande maioria dos 

problemas que o framework visa solucionar, como reinstalar o Octopus Service nas 

máquinas de testes após cada erro encontrado, ou a cada incremento de funcionalidade, além 

de outros esforços que tornaram o processo de testes oneroso. Afinal, este é o motivo do 

desenvolvimento deste framework, reduzir tal esforço para os próximos testes distribuídos. 

5.4.3 COMPARAÇÃO COM TRABALHOS RELACIONADOS 

Comparando o Octopus com as ferramentas de testes apresentadas no capítulo 2, o 

framework proposto por este trabalho cobre diferentes tipos de testes, além de não ser 

limitado a websites e a testes de carga e estresse de um único componente como as 

ferramentas existentes. 

Muitas das funcionalidades fornecidadas pelo framework desenvolvido por este 

trabalho não estão presentes em nos trabalhos relacionados. A Tabela 9 demonstra os tipos 

de testes cobertos pelo Octopus. 

Em relação aos desafios superados, o Octopus também enfrenta e ajuda o 

engenheiro de testes a enfrentar mais desafios que os outros trabalhos relacionados, como 

demonstrado, em seguida, na Tabela 10. 
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Tabela 9: Comparação entre ferramentas baseada nos tipos de teste 

Tipo de Teste VSTS 
2010 

Eclipse 
TPTP 

Perf 
Mon 

Sele- 
nium 

Eqa- 
tec 

Debug 
Inspector 

Replay 
Director 

Octopus 

Unitário         
Integração         
Funcional         
GUI         
Volume         
Estresse         
Escala         
Desempenho         
Armazenamento         
Usabilidade         
Carga         
Segurança         
Configuração         
Compatibilidade         
Recuperação         
Concorrência         

Tabela 10: Comparação baseada nos desafios de testes de sistemas distribuídos 

Desafio VSTS 
2010 

Eclipse 
TPTP 

Perf 
Mon 

Sele-
niu
m 

Eqa-
tec 

Debug 
Inspector 

Replay 
Director 

Octopus 

Escalabilidade         
Redundância         
Disponibilidade 
do Código Fonte 

        

Heterogeneidade         
Monitoramento         
Reprodutibilidade         
Concorrência         
Desempenho         
Falhas         

5.5 CONCLUSÕES 

Este capítulo apresentou o Octopus em seus detalhes de desenvolvimento, ilustrando com 

diagramas de módulos, classe e seqüência, trechos de código e arquivos de configuração. 

A arquitetura e desenvolvimento foram apresentados seguindo a proposta de 

[Kruchten, 1995], onde também foram discutidos padrões de projeto, bibliotecas e 

frameworks, além dos desafios enfrentados e suas soluções e alternativas. 

Ao final da seção 5.4 se pode notar que o Octopus segue um caminho diferente e 

complementar em termos de funcionalidades, tipos de testes e desafios atendidos que as 

ferramentas existentes no mercado, trazendo uma nova abordagem quando comparada aos 

trabalhos relacionados. 

 



 

 

capítulo 6  

OCTOPUS: EXPERIMENTOS 

"Welcome to the real world.” 

- Morpheus  

Este capítulo apresenta os experimentos realizados para a avaliação do framework de testes 

proposto, inicialmente será descrito o ambiente utilizado, seguido de uma breve descrição 

dos cenários utilizados, mostrando enfim, como testes de desempenho, carga, estresse, escala 

e recuperação podem ser implementados com o Octopus. 

Para a realização de experimentos buscando a avaliação do Octopus framework, foi 

desenvolvida uma aplicação publish/subscribe similar a que foi descrita como possível 

cenário de uso do Octopus.  

O foco dos experimentos não foram o alto desempenho e robustez desta aplicação, e 

sim, os testes e o uso mais extenso possível das funcionalidades providas pelo framework, 

assim como exemplificar a simplicidade do uso do Octopus. Produtividade foi medida em 

termos de linhas de código necessárias para realizar testes com o Octopus, além da redução 

de tempo necessária para execuções com o framework, em contraste com o processo manual. 

6.1 AMBIENTE DE EXPERIMENTOS 

Testes em múltiplas máquinas foram realizados no ambiente da FAST Aplicativos e Soluções 

Tecnológicas Ltda34 com no máximo oito máquinas executando versões diferentes do sistema 

operacional Windows [Windows, 2009], desde Windows XP Professional Service Pack 3, até 

Windows 7 Professional e Windows Server 2008 Standard. 

Necessariamente todas as máquinas tiveram o .Net Framework 3.5 SP1 instalados 

para a execução do Octopus Service e dos Octopus Process desenvolvidos para a 

plataforma da Microsoft, e a máquina responsável pela execução do Controller fez uso do 

Microsoft Visual Studio 2008 Team System e do SQL Server Express 2005 para 

armazenamento do tracing. 

As máquinas possuem entre 1GB e 3GB de RAM e estão conectadas numa mesma rede 

acessível via cabo e Wi-Fi. O Octopus Service foi executado com perfil de administrador das 

máquinas para permitir a coleta de dados de desempenho das mesmas. 

                                                        

34 http://www.fastsolucoes.com.br/ 

http://www.fastsolucoes.com.br/
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6.2 PUBLISH/SUBSCRIBE COM TÓPICOS DISTRIBUÍDOS  

A aplicação desenvolvida para testes do framework consiste em diversos servidores de tópico 

que dividem a carga de servir e armazenar as mensagens dos tópicos. Cada servidor de 

tópicos em execução assume a responsabilidade por tópicos com nomes iniciados com uma 

determinada faixa do alfabeto, ou seja, se tivermos dois servidores de tópico, o primeiro será 

responsável pelos tópicos de A até M e outro pelas letras restantes.  

Os clientes podem acessar qualquer um dos servidores e este servidor é responsável 

por repassar a requisição ao servidor correto. Caso haja mais de um servidor, os tópicos sob 

responsabilidade de um também são armazenados na máquina que tem responsabilidade 

sobre a próxima faixa de letras, gerando assim uma redundância. Caso algum dos servidores 

falhe, os restantes devem redistribuir as faixas e as cópias redundantes devem ser repassadas 

ao novo responsável. 

O objetivo desta aplicação é ser escalável e tolerante a falhas, permitindo que diversas 

mensagens possam ser recebidas e servidas por segundo, atendendo uma grande quantidade 

de clientes e mantendo o serviço em operação mesmo que haja queda de algum dos 

servidores de tópico. 

O diagrama da Figura 28 apresenta uma visão geral da distribuição da aplicação, 

dividindo os tópicos entre quatro servidores sendo acessados por oito clientes que podem ser 

chamados de produtores ou consumidores. Produtores enviam conteúdos para os tópicos, 

enquanto os consumidores apenas lêem este conteúdo. 

A – G H - N

O - T
U – Z

 

Figura 28 - Diagrama de Visão Geral da Aplicação de Avaliação do Octopus Framework 
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O modelo de leitura das mensagens é do tipo Pull, onde o consumidor é responsável 

por solicitar aos servidores de tópico as mensagens relativas aos tópicos que tem interesse no 

momento que deseja processá-las.  

O TopicServer expõe a seus clientes as interfaces IMessagePublisher, utilizada pelos 

produtores e IMessageReader acessada pelos consumidores. Tais abstrações são 

apresentadas na Figura 29. 

 

Figura 29 - Diagrama de Classes apresentando a interfaces expostas pelo TopicServer 

6.3 DESENVOLVIMENTO DE TESTES COM O OCTOPUS FRAMEWORK 

Ao contrário do que aconteceria num processo de testes auxiliado por outras ferramentas de 

automação, onde o engenheiro de testes teria grande parte de suas preocupações e de seus 

esforços focados em como distribuir os componentes da aplicação; como coletar métricas e 

como utilizá-las para tomar decisões nos testes; como gerar falhas no momento desejado ou 

como executar diversos cenários de teste com o menor esforço possível; com o Octopus, este 

mesmo engenheiro tem maior liberdade para focar nos cenários de testes e no que deve ser 

validado na aplicação.  

6.3.1 CONFIGURAÇÃO E TASKEXECUTORS 

Para configurar os testes com o framework Octopus, o engenheiro de testes pode fazer uso 

do Octopus Configuration Tool ou editar um arquivo XML manualmente, descrevendo os 

parâmetros, papéis, máquinas e dados a serem coletados. 

A Figura 30 exibe tela da ferramenta com uma configuração em andamento, onde 

foram configurados três papéis (TopicServer, Producer e Consumer), duas máquinas e 

quatro performance counters. É importante notar que o framework já coleta 

automaticamente os dados de tempo de uso de processador, memória disponível e espaço 

livre em disco, logo estes não necessitam ser adicionados manualmente durante a 
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configuração. 

Em relação ao tamanho do arquivo de configuração, para 03 papéis, 08 máquinas, 05 

parâmetros e 04 performance counters, o XML atinge 149 linhas e 6Kb de espaço necessário 

no disco. Tal arquivo pode ser encontrado no Apêndice E. 

 

Figura 30 - Configurando testes com o Octopus Configuration Tool 

Além da configuração da topologia dos testes também é necessário implementar os 

TaskExecutors, que são as classes de teste responsáveis pela interação direta com a aplicação 

sendo testada, além dos  TaskData, que são os objetos que contêm os parâmetros que são 

passados da lógica de testes pelo Controller para os TaskExecutors remotos em suas 

respectivas máquinas. 

Os TaskExecutors são classes marcadas com o atributo35 TaskExecutor e tem suas 

instâncias criadas, mantidas e invocadas pelo Octopus Process. O modo como as instâncias 

dos TaskExecutors são criadas pode ser configurado através da propriedade 

InstanceContextMode36 do atributo. 

Na classe TopicServerTaskExecutor do Trecho de Código 10, que é responsável pela 

execução direta das tarefas relacionadas aos servidores de tópico,  apenas exibimos a 

definição da classe e os métodos públicos. Notamos que temos as tarefas de StartTopicServer 

e StopTopicServer que representam a inicialização e parada do serviço de tópicos. Tal 

TaskExecutor pode ser reusado em diversos cenários de testes. Uma tarefa é implementada 

                                                        

35 Atributos em C# são uma maneira de associar informações declarativas a um código que podem ser 

acessadas por reflexão. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/z0w1kczw(VS.80).aspx 

36 InstanceContextMode é uma enumeração que pode assumir três valores: Single, PerSession ou 

PerCall. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/z0w1kczw(VS.80).aspx
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por um método que recebe um objeto TaskData. 

Trecho de Código 10: Classe TopicServerTaskExecutor    

namespace PublishSubscribeTests 

{ 

    [TaskExecutor(InstanceContextMode = InstanceContextMode.Single)] 

    public class TopicServerTaskExecutor 

    { 

        private TopicServerHost topicServerHost; 

        

        public void StartTopicServer(StartTopicServerTaskData      

     startTopicServerTaskData) 

        { 

            this.ThrowIfAlreadyStarted(); 

 

            this.topicServerHost = new                

       TopicServerHost(startTopicServerTaskData.TopicServerPort);             

            this.topicServerHost.Start(); 

        } 

 

        public void StopTopicServer(StopTaskData stopTaskData) 

        { 

            this.ThrowIfNotStarted(); 

 

            this.topicServerHost.Stop(); 

        } 

    } 

} 

As classes que representam os parâmetros das tarefas são os TaskData, que são 

classes simples que atuam apenas no transporte de dados. Na classe StartTopicServerData, 

que herda de TaskData e é serializável37, apenas transportamos uma informação que indica 

para o servidor em qual porta ele deve escutar suas requisições. 

Trecho de Código 11: Classe StartTopicServerTaskData    

namespace PublishSubscribeTests.Tasks 

{ 

    [Serializable] 

    public class StartTopicServerTaskData : TaskData 

    { 

        public int TopicServerPort { get; set; } 

    } 

} 

6.3.2 TESTES DE DESEMPENHO, CARGA E ESTRESSE 

Na implementação de um teste de desempenho, carga ou estresse, o engenheiro de teste deve 

                                                        

37 Um objeto serializável é objeto que pode ser convertido em uma seqüência de bytes que pode ser 

transmitido por uma conexão de rede ou armazenado num banco de dados ou arquivo e reconstruído 

posteriormente. 
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se preocupar apenas com a lógica de teste. O método de teste abaixo possui apenas 20 linhas 

de código38 e utiliza funções auxiliares reutilizáveis por outros métodos de testes, que juntas 

somam 22 linhas de código. Os TaskExecutors envolvidos somam 30 linhas de código e os 

TaskData  totalizam 13.  

Conjuntamente, significa que escrevendo apenas um total de 85 linhas de código 

significativas, das quais 65 são reusáveis por outros casos de teste, podemos ter um código 

que, dependendo da configuração, pode atuar como teste de desempenho, carga ou estresse. 

Analisando o Trecho de Código 12, temos um método de teste compatível com o 

framework de testes MSTest do Microsoft Visual Studio (método marcado com o atributo 

TestMethod, contido numa classe marcada com o atributo TestClass), que inicializa o 

OctopusController, altera o intervalo de tempo de coleta de informações de desempenho das 

máquinas de teste para cinco segundos e inicializa a topologia.  

Neste ponto, o Octopus framework inicializa o servidor de tracing, estabelece 

conexão com todos os Octopus Service das máquinas remotas nos testes, enviando os 

parâmetros gerais e específicos de cada máquina de teste, além de verificar os requisitos 

mínimos de cada máquina de acordo com o papel. Em seguida, caso todos os requisitos sejam 

atendidos, os arquivos de dependências relativos a cada papel são transferidos e instalados 

nas máquinas correspondentes.  

Com as dependências instaladas, o framework inicia os processos configurados e o 

processo de coleta de dados de desempenho. A partir daí, o framework fica no aguardo das 

tarefas a serem executadas. 

Voltando a método de testes, os parâmetros são carregados da configuração, 

informando o tamanho das mensagens e a taxa de mensagens por segundo. O número de 

ciclos de coletas é calculado baseado no tempo total de execução do teste e intervalo de tempo 

de coleta de dados. Em seqüência, o engenheiro de testes coordena a inicialização dos 

componentes numa ordem lógica, iniciando primeiro os servidores de tópico, depois os 

produtores de mensagens e por fim os consumidores, cada um, nas máquinas configuradas 

com o papel correspondente. 

Com todos os componentes inicializados, periodicamente o teste solicita os dados de 

desempenho das máquinas com o papel TopicServer e valida se o tempo de uso do 

processador é menor que 90%; caso ultrapasse, falha o teste. Por fim, a execução dos 

                                                        

38 A contagem de linhas de código foi realizada com a ferramenta de Code Metrics do Microsoft Visual 

Studio, que desconsidera comentários, linhas em branco, chaves, parênteses e declaração de variáveis 

e tipos. 
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componentes é encerrada. 

Trecho de Código 12: Método de teste de desempenho    

[TestMethod] 

[DeploymentItem("PubSubOctopusConfig.xml")] 

public void TopicServerPerformanceTest() 

{ 

    string configPath = "PubSubOctopusConfig.xml"; 

 

    // Initializes Controller loading configuration 

    using (IOctopusController controller =  

new OctopusController("TopicServerPerformanceTest", configPath)) 

    { 

        // Changes the default Performance Query Interval 

        controller.PerformanceQueryInterval = TimeSpan.FromSeconds(5); 

        controller.InitializeTopology(); 

 

        int messageSize; 

        int messageRate;              

        int numberOfCycles;                 

        LoadTestParameters(controller, out messageSize, 

             out messageRate, out numberOfCycles); 

 

        int totalConsumerMachines =  

     controller.Topology.GetTaskExecutorsByRole("Consumer").Count(); 

 

        // Starting topic servers 

        StartTopicServers(controller); 

        IEnumerable<string> topicServerMachines =  

       controller.Topology.GetMachineNamesByRole("TopicServer"); 

        StartProducers(controller, messageSize,  

          messageRate, topicServerMachines); 

        for (int i = 0; i < totalConsumerMachines; i++) 

        { 

            AddConsumer(controller, messageSize, messageRate,  

           i, 1, topicServerMachines); 

        } 

 

        try 

        { 

            // If the aggregate performance from the servers is higher 

            // or equal to 90, fails the test 

            for (int i = 0; i < numberOfCycles; i++) 

            { 

                MachinePerformanceInfo mpi; 

                mpi = controller.GetCurrentPerformance("TopicServer"); 

                float processorTime = mpi.GetValueByCategory("Processor");                         

                Assert.IsTrue(processorTime < 90.0); 

                                         

    Thread.CurrentThread.Join(controller.PerformanceQueryInterval); 

            } 

        } 

        finally 

        { 

            StopAll(controller); 

        } 

    } 

} 

Outras métricas, como mensagens consumidas por segundo, podem ser consideradas 
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como critério de falha dos testes. Todavia, para simplificar o entendimento, apenas 

validamos o tempo de uso de processador neste evento. 

A execução de tarefas acontece como demonstrada no método auxiliar 

StartTopicServers exibido a seguir. Tal método, como o nome sugere, é responsável por 

iniciar os servidores de tópico nas máquinas remotas. Inicialmente, a porta em que o serviço 

deve escutar por requisições é configurada no objeto TaskData. Em seguida, o engenheiro de 

testes pode obter todos os TaskExecutors relacionados ao papel TopicServer, tornando o 

código de testes desacoplado da configuração. Por fim, é requisitado ao Controller que 

execute a tarefa de iniciar os servidores de tópico em todas os TaskExecutors do papel, 

passando os parâmetros desejados.  

Internamente, o Controller requisita assincronamente a todos os TaskExecutors que 

realizem a tarefa, apenas retornando o fluxo da execução para o código de testes quando 

todos os TaskExecutors finalizarem a execução. 

Trecho de Código 13: Método auxiliar do teste de desempenho    

private static void StartTopicServers(IOctopusController controller) 

{ 

    StartTopicServerTaskData startTopicServerTaskData =  

   new StartTopicServerTaskData 

    { 

        TopicServerPort = 11035 

    }; 

     

    IEnumerable<string> serverTaskExecutors =             

       controller.Topology.GetTaskExecutorsByRole("TopicServer"); 

    controller.ExecuteTask(serverTaskExecutors, startTopicServerTaskData);            

} 

Para que a execução deste teste ocorra como desejada, basta executar o teste unitário 

através da IDE e que o Octopus Service esteja em execução em todas as máquinas 

configuradas como participantes do teste. 

Analisando os códigos de teste desenvolvidos com o auxílio do Octopus framework, 

pode-se observar um foco muito mais estratégico do que operacional, ou seja, o engenheiro 

de testes passa a ter a capacidade de implementar testes complexos de maneira bem mais 

simples, escrevendo apenas a lógica relativa aos seus cenários e casos de testes, deixando a 

infra-estrutura de software necessária por conta do framework. 

6.3.3 TESTES DE RECUPERAÇÃO 

O desenvolvimento de testes de recuperação com o uso do Octopus é bastante similar e no 

nosso cenário, podemos reusar boa parte do código desenvolvido para os testes de 

desempenho, carga e estresse, neste exemplo, 65 das 85 linhas de código já escritas.  
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A grande diferença consiste no uso da interface IFailureManager fornecida também 

pelo OctopusController. Tal interface está exposta em detalhes no Apêndice D desta 

dissertação e tem o objetivo de expor diversas operações para que o engenheiro de testes 

possa facilmente gerar e simular falhas durante a execução dos casos de teste. 

No Trecho de Código 14, retirado de um método de testes, após a inicialização dos 

servidores de tópico, produtores e consumidores, o engenheiro de testes decide esperar por 

um tempo, chamado de failureTime, onde ele permite que todos os componentes do sistema 

executem sem nenhuma intervenção. Após tal período de tempo, um dos processos 

relacionados ao papel TopicServer é escolhido (no código abaixo, o primeiro) e é requisitado 

ao Controller que finalize tal processo. Por fim, o engenheiro de testes espera até o fim do 

tempo de execução configurado para o teste. 

Trecho de Código 14: Demonstração do uso da interface IFailureManager    

Thread.CurrentThread.Join(TimeSpan.FromSeconds(failureTime)); 

string processToKill = 

controller.Topology.GetProcessesByRole("TopicServer").First().ProcessName; 

 

controller.KillProcess(processToKill); 

                

Thread.CurrentThread.Join(TimeSpan.FromSeconds(testDurationInSeconds - 

failureTime)); 

Deste modo, o engenheiro de testes tem a liberdade de verificar em tempo real, por 

meio do seu código de teste, os dados coletados das demais máquinas servidoras e dos 

produtores e consumidores para verificar se o número de mensagens consumidas e servidas 

continua satisfatório, além de verificar a saúde geral das máquinas e a robustez da aplicação, 

validando se os tópicos sob responsabilidade do servidor de tópicos que falhou foram 

efetivamente assumidos pelos restantes ou não.  

6.3.4 TESTES DE ESCALA 

Como o Octopus suporta a execução de tarefas durante os testes com passagem de 

parâmetros, isto permite a criação de testes que adicionam componentes dinamicamente. No 

teste de escala desenvolvido para a aplicação em questão, a intenção é avaliar o 

comportamento dos servidores de tópico diante do incremento do número de consumidores, 

produtores, da taxa de transmissão das mensagens e do tamanho das mensagens.  

Analisando de maneira detalhada o código do método de testes chamado de 

FixedProducerIncrementingConsumerTest, vemos que após a inicialização do Octopus 

Controller, do carregamento dos parâmetros e inicialização dos servidores de tópico e dos 

produtores nas máquinas indicadas no arquivo de configuração, a lógica de testes obtém a 

média de tempo de uso de processador nas máquinas com o papel de servidores de tópico. 
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Caso este valor seja menor que 90%, adiciona mais um consumidor em uma das máquinas 

consumidoras. Este procedimento se repete até o fim do tempo determinado para duração do 

testes na configuração, sendo realizado para verificar o máximo número de clientes 

suportados por um número fixo de máquinas servidoras. 

A escolha da máquina consumidora onde será iniciado o novo consumidor é realizada 

através de um simples algoritmo circular, para balancear a carga de processamento entre 

todos os recursos computacionais alocados. 

Também é importante notar que tal método apresenta apenas 19 linhas de código 

significativas, podendo ser facilmente desenvolvido pelos engenheiros de testes que adotarem 

o framework. 

Trecho de Código 15: Método de Testes de Escala    

[TestMethod] 

[DeploymentItem("PubSubOctopusConfigMultiple.xml")] 

public void FixedProducerIncrementingConsumerTest() 

{ 

    string configPath = "PubSubOctopusConfigMultiple.xml"; 

     

    using (IOctopusController controller = new 

 OctopusController("FixedProducerIncrementingConsumerTest", configPath)) 

    { 

        controller.PerformanceQueryInterval = TimeSpan.FromSeconds(10); 

        controller.InitializeTopology(); 

 

        int messageSize; 

        int messageRate; 

        int testDurationInSeconds; 

        int incrementConsumerInterval; 

        LoadParametersScale(controller, out messageSize, out messageRate, 

     out testDurationInSeconds, out incrementConsumerInterval); 

         

        int numberOfCycles =  

     testDurationInSeconds / incrementConsumerInterval; 

        int totalConsumerMachines =                 

     controller.Topology.GetTaskExecutorsByRole("Consumer").Count(); 

 

        StartTopicServers(controller); 

        IEnumerable<string> topicServerMachines =           

     controller.Topology.GetMachineNamesByRole("TopicServer"); 

        StartProducers(controller, messageSize,  

          messageRate, topicServerMachines); 

 

        int consumerMachine = 0; 

        for (int i = 0; i < numberOfCycles; i++) 

        { 

     // Gets the average used processor time from the Topic Server 

     // machines 

            float processorTime =                  

        controller.GetCurrentPerformance("TopicServer") 

              .GetValueByCategory("Processor"); 

            if (processorTime < 90.0) 

            { 

          // Adds a consumer balancing the consumer machines 
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                AddConsumer(controller, messageSize, messageRate,     

            consumerMachine, 1, topicServerMachines); 

                consumerMachine =  

            ++consumerMachine % totalConsumerMachines; 

            } 

            

Thread.CurrentThread.Join(TimeSpan.FromSeconds(incrementConsumerInterval)); 

        } 

 

        StopAll(controller); 

    } 

} 

6.4 EXECUÇÃO DE TESTES COM O OCTOPUS FRAMEWORK 

O primeiro passo do engenheiro de testes é instalar o Octopus Service, em todas as 

máquinas de testes. Contudo, esta é uma tarefa que só é necessária uma única vez para cada 

máquina, e a partir daí, tal máquina pode ser utilizada para qualquer teste que utiliza o 

Octopus. A instalação na máquina remota ocupa aproximadamente 9MB de espaço no disco 

rígido da máquina de testes, como exibido na tela do instalador na Figura 31. 

 

Figura 31 - Instalação do Octopus Service na máquina de testes 

Dado que temos a configuração e o código de testes completos e prontos para a 
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execução, basta iniciar o framework de testes unitários escolhido e acompanhar a execução. 

Para os experimentos, utilizamos o MSTest e a execução se dá de forma intuitiva, similar a de 

um teste unitário. Os resultados de um teste unitário podem ser Passed, Failed ou 

Inconclusive e agregado a tal informação, o Octopus gera relatórios contendo os dados 

coletados durante a execução. 

Durante um teste, o Octopus Service em execução em cada uma das máquinas de 

teste irá receber as mensagens vindas do Octopus Controller e iniciar e gerenciar os devidos 

Octopus Process. Erros ocorridos, incluindo exceções não tratadas adequadamente, em 

qualquer um dos componentes da aplicação ou do framework de testes são propagados até o 

Controller, causando a falha do teste. 

Na tela exibida na Figura 32, temos a visão do engenheiro de testes durante a 

execução de um teste utilizando uma única máquina, com todos os componentes sendo 

executados. Temos o Microsoft Visual Studio executando o código de testes, juntamente com 

o Controller, o Service executando em background e três instâncias do Process que foram 

iniciadas automaticamente, cada um correspondendo a um dos papéis configurados.  

 

Figura 32 - Visualização do engenheiro de testes durante a execução. 

Abaixo, na Figura 33, podemos observar o resultado do teste, informado pelo MSTest, 

indicando que o teste passou. Caso o teste falhasse, seria possível visualizar a exceção 

específica que causou a falha. Várias execuções foram realizadas até a estabilização tanto do 

framework de testes quanto da aplicação em testes. 
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Figura 33 - Resultado de teste no Microsoft Visual Studio 

6.4.1 DESEMPENHO DOS TESTES 

Apesar de estarem integrados com frameworks de testes unitários, os testes realizados com o 

Octopus apresentam acréscimo no tempo efetivamente necessário para execução dos casos 

de teste.  

Por exemplo, um teste configurado para ter 30 segundos de execução entre a 

inicialização e finalização dos componentes, como mostra o trecho do arquivo de 

configuração utilizado (Figura 34), teve a duração total de aproximadamente 1 minuto e 15 

segundos, exibido na Figura 35, no resultado do MSTest. Os 45 segundos de excesso foram o 

tempo em que Octopus carregou o arquivo de configuração, verificou os requisitos das 

máquinas, sincronizou os relógios, gerou os pacotes de instalação das dependências para 

cada perfil, transferiu para as máquinas de testes, instalou, inicializou os processos, executou 

as tarefas de inicialização dos servidores de tópico, produtores e consumidores, além de 

processar os dados coletados ao final dos testes, salvando os arquivos de resultados no disco 

rígido para posterior análise. Tal teste foi realizado com apenas uma máquina configurada. 

 

Figura 34 - Trecho do arquivo de configuração exibindo tempo de duração do teste 

 

Figura 35 - Resultado do teste em uma máquina coletado pelo MSTest 

No entanto, notamos que devido ao uso de chamadas assíncronas internamente no 

framework Octopus, este tempo de overhead não é incrementado significativamente com o 

aumento do número de máquinas e de tempo de testes. Nos resultados abaixo, temos um 

teste configurado para duração de 6 minutos envolvendo quatro máquinas, adicionando 

aproximadamente 1 minuto no tempo de execução do teste (Figura 36) e outra execução de 
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teste envolvendo 8 máquinas com duração de 10 minutos, adicionando aproximadamente 1 

minuto e 34 segundos no tempo total (Figura 37). 

 

Figura 36 - Resultado do teste em quatro máquinas coletado pelo MSTest 

 

Figura 37 - Resultado do teste em oito máquinas coletado pelo MSTest 

É também importante notar que tamanho em disco total das dependências utilizadas 

nestas medições, antes da geração dos pacotes que são efetivamente transferidos é de 

aproximadamente 122 Kb por perfil, nesta aplicação de exemplo. 

O processo manual de apenas instalar e iniciar as aplicações manualmente nas 8 

máquinas foi cronometrado, para comparação, levando aproximadamente 15 minutos, onde 

neste tempo, a verificação dos requisitos mínimos da máquina não foram realizados, nem a 

configuração individual de cada um dos componentes, o que com certeza acarretaria um 

tempo maior. Além disso, o trabalho é completamente repetitivo e mecânico, o que leva à 

desmotivação do engenheiro de testes, além de todos os problemas que podem ser causados 

por um número reduzido de execuções. 

Como era de se esperar, a transferência inicial de arquivos por todas as máquinas de 

teste e o processamento do grande volume de dados coletados causa uma duração maior na 

execução dos testes com o framework Octopus. Todavia, o esforço e tempo de 

desenvolvimento dos testes reduzidos pelo uso do framework são totalmente compensadores. 

Não foi realizado um estudo estatístico de quais variáveis realmente afetam o incremento do 

tempo de execução, porém o número de máquinas, o número de processos, o tamanho dos 

arquivos de dependência, o intervalo de tempo de coleta de informações de desempenho e a 

duração da execução dos testes são as principais variáveis a serem avaliadas. 

Também é importante ressaltar que o tráfego de rede, o processamento e o 

armazenamento adicionados exclusivamente pelas atividades relacionadas ao framework 

podem afetar de certa forma o desempenho das aplicações em teste. No entanto, é difícil 
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medir o impacto exato deste overhead. No resultado dos testes reportados abaixo, notamos 

que as máquinas, enquanto não tem componentes da aplicação em testes iniciados, mantêm 

seu uso de processador em valores próximos a zero, e durante a execução, os dados de 

memória também se mantêm constantes, levando à conclusão de que o impacto não foi 

significativo neste caso. 

O overhead gerado pelo Octopus, considerando o tempo necessário para a realização 

das atividades automatizadas pelo framework de maneira manual, pode vir a ser 

insignificante quando existem diversas máquinas e diversos componentes participantes no 

processo de testes. 

6.5 RESULTADOS DOS TESTES COM O OCTOPUS FRAMEWORK 

Serão apresentados nesta seção resultados de execução coletados com Octopus Framework. 

A análise detalhada dos resultados de diversas execuções foge ao escopo desta dissertação, no 

entanto escolhemos uma execução do teste de escala apresentado previamente com 08 

máquinas envolvidas e 10 minutos de duração para detalhar.  

Cada produtor iniciado numa máquina configurada com tal papel buscou produzir 32 

mensagens por segundo, assim como cada consumidor buscou manter a mesma taxa de 

consumo, e o tamanho de cada mensagem transferida foi de 1 Kbyte. Novos consumidores 

foram adicionados a cada 30 de segundos de teste, caso a média de uso de processador das 

máquinas servidoras fosse menor que 90%. A topologia dos testes foi configurada segundo a 

Tabela 9.   

Tabela 11: Papel das máquinas configuradas na topologia do experimento39 

Controller 
Servidores de 

Tópico 
Produtores Consumidores 

RENATO 

APOCALIPSE RENATO 
DARKSEID 

GALACTUS 

OMEGARED STORM 
VENOM 

WOLVERINE 

Os dados de desempenho foram coletados de cada máquina em intervalos de 20 

segundos e foram: tempo de uso de processador; memória disponível; espaço livre em disco; 

mensagens consumidas (consumidores); mensagens produzidas (produtores); mensagens 

recebidas e mensagens servidas (servidores de tópico).  Ao fim da execução, o framework 

exporta arquivos que são importados pelo Octopus Performance Report, gerando uma 

                                                        

39 As máquinas da FAST Aplicativos e Soluções Tecnológicas Ltda. possuem nomes de personagens de 

histórias em quadrinhos, principalmente, heróis e vilões. 
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planilha Microsoft Excel que será discutida a seguir: 

 

Figura 38 - Aba de Tempo de Uso de Processador do Octopus Performance Report 

Na aba exibida na Figura 38 podemos observar que as máquinas Apocalipse e 

Omegared, onde foram executados os servidores de tópico, tiveram um tempo de uso de 

processador significativamente maior que as demais máquinas. Também observamos o 

crescimento gradual do uso deste recurso pelas máquinas servidoras, visto que a lógica de 

testes incrementa o número de consumidores também de forma gradual. 

A aba contendo os dados de memória disponível, exibida na Figura 39, mostra que em 

todas as máquinas o uso de memória se manteve praticamente constante durante os testes, 

apontando para o engenheiro de testes que o gargalo desta aplicação não se encontra no 

consumo deste recurso. 
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Figura 39 - Aba de Megabytes de Memória Disponível do Octopus Performance Report 

A aba de espaço livre em disco também apresenta resultados constantes e não será 

exibida por não acrescentar informações relevantes no caso desta aplicação em testes. 

A partir deste ponto, veremos os resultados coletados para os dados gerados pela 

própria aplicação através da criação de performance counters customizados, mostrando que 

além de dados gerais das máquinas, o Octopus também é capaz de coletar automaticamente 

dados específicos da aplicação. 

A próxima aba, apresentada na Figura 40, é de mensagens consumidas. Para esta aba, 

os valores estão preenchidos apenas para as máquinas configuradas com o papel Consumer. 

Entretanto, foi considerado importante exibir as demais colunas com os valores zerados para 

identificar possíveis erros de configuração por parte do engenheiro de testes. 
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Figura 40 - Aba de Mensagens Consumidas do Octopus Performance Report 

É interessante observar que comportamento do gráfico, com o incremento gradual de 

consumidores, apresenta forma similar a degraus de uma escada. Também observamos que 

após 7 minutos de teste, com 14 consumidores adicionados a quantidade de mensagens 

consumida por segundo começa a decair em algumas das máquinas, revelando que os 

servidores de tópico não conseguem manter a taxa de resposta conforme desejada, apesar de 

não falharem.  

Tal conclusão é confirmada tanto pela planilha de tempo de uso de processador 

apresentada, onde vemos que a curva das máquinas servidoras tem um incremento bem 

maior a partir deste ponto, mas também pela aba de mensagens produzidas exibida na Figura 

41, onde vemos que por volta do mesmo instante, a quantidade de mensagens produzida 

também decaiu devido a incapacidade dos servidores de tópico de processarem as mensagens 

produzidas no tempo desejado. Neste caso, vemos que a queda de desempenho acontece de 

forma bastante similar nas duas máquinas configuradas como produtoras. 
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Figura 41 - Aba de Mensagens Produzidas do Octopus Performance Report 

Após analisarmos o ocorrido nas máquinas clientes, veremos os dados coletados que 

são específicos das máquinas servidoras. 

A aba exibida na Figura 42, corresponde às mensagens recebidas pelas máquinas 

servidoras oriundas dos produtores. Como temos dois produtores produzindo 32 mensagens 

por segundo, cada um dos dois servidores de tópico deveria manter a taxa de recebimento em 

tal número. Vemos que isto ocorre durante os mesmos 7 minutos de testes, de onde vemos 

uma queda no desempenho nas mensagens recebidas, provavelmente causado pelo aumento 

nas mensagens servidas, exibido na aba seguinte, na Figura 43. 

Com tais dados, o engenheiro de testes tem fortes evidências para apresentar ao time 

de desenvolvimento, identificando as limitações das aplicações desenvolvidas. Com a coleta 

de mais dados de desempenho, pode-se fornecer relatórios ainda melhores com mais 

informações complementares que ajudem a identificar causas específicas de problemas de 

desempenho e defeitos. 
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Figura 42 - Aba de Mensagens Recebidas do Octopus Performance Report 

 

Figura 43 - Aba de Mensagens Servidas do Octopus Performance Report 
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6.5.1.1 DETERMINAÇÃO DA FUNÇÃO DE ESCALABILIDADE 

No planejamento de testes realizado no capítulo 3 foram propostas 75 execuções para 

determinar a função de escalabilidade dos servidores do tópico distribuídos. Como a intenção 

deste trabalho não é de realizar testes na aplicação, mas sim de testar e validar a adequação e 

funcionamento do Octopus para realização de tais testes, o plano de testes não foi executado 

por completo. 

Realizamos 16 execuções para demonstrar a viabilidade de tal experimento. Alteramos 

uma das quatro variáveis consideradas na Tabela 10 de cada vez, medindo a quantidade 

máxima de consumidores suportados. Consideramos como consumidores suportados até o 

ponto em que não há decaimento na taxa de mensagens produzidas e consumidas pelas 

máquinas clientes. Os resultados destes testes estão apresentados na Tabela 10 e nos gráficos 

das Figuras 44, 45, 46 e 47. 

Tabela 12: Função de escalabilidade dos experimentos 

# 
Servidores 
de Tópico 

# Produtores 
Taxa de 

Transmissão 
Tamanho da 
Mensagem 

# Máximo de 
consumidores 

suportados 

1 2 
8 mensagens/ 

segundo 
1 Kb 46 

1 2 
32 mensagens/ 

segundo 
1 Kb 10 

1 2 
64 mensagens/ 

segundo 
1 Kb 6 

1 2 
128 mensagens/ 

segundo 
1 Kb 3 

1 2 
256 mensagens/ 

segundo 
1 Kb 2 

1 2 
32 mensagens/ 

segundo 
8 Kb 10 

1 2 
32 mensagens/ 

segundo 
32 Kb 10 

1 2 
32 mensagens/ 

segundo 
128 Kb 9 

2 2 
8 mensagens/ 

segundo 
1 Kb 69 

2 2 
8 mensagens/ 

segundo 
8 Kb 67 

2 2 
32 mensagens/ 

segundo 
1 Kb 14 

2 2 
32 mensagens/ 

segundo 
8 Kb 14 

4 2 
8 mensagens/ 

segundo 
1 Kb 132 

4 2 
8 mensagens/ 

segundo 
8 Kb 127 

4 2 
32 mensagens/ 

segundo 
1 Kb 27 
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4 2 
32 mensagens/ 

segundo 
8 Kb 26 

Na Figura 44, temos o número de consumidores suportados em função do número de 

servidores de tópicos fixando o número de produtores em 2 e o tamanho das mensagens em 1 

Kbyte. 

 

Figura 44 – Consumidores suportados em função do número de servidores de tópico 

com mensagem de 1 Kbyte 

Apresentado na Figura 45, está o mesmo cenário anterior, alterando apenas o 

tamanho da mensagem para 8 Kbytes. Observamos que não há alteração significativa no 

comportamento do sistema. 

 

Figura 45 - Consumidores suportados em função do número de servidores de tópico 

com mensagem de 8 Kbytes 

Na Figura 46, utilizamos apenas um servidor de tópicos e fixamos a taxa mensagens 

dos dois produtores envolvidos para 32 mensagens por segundo. Baseado nos resultados, 

inferimos com maior evidência, a pequena influência do tamanho das mensagens no número 

de consumidores suportados. 
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Figura 46 - Consumidores suportados em função do tamanho da mensagem com 01 

servidor de tópico e 32 mensagens por segundo. 

Por fim, ainda utilizando um único servidor de tópicos, fixamos agora o tamanho das 

mensagens em 1 Kbyte, alterando a taxa mensagens enviadas pelos produtores por segundo. 

O resultado é exibido na Figura 47, mostrando a grande influência desta taxa no número de 

consumidores suportados por um servidor de tópicos. 

 

Figura 47 - Consumidores suportados em função da taxa de mensagens por segundo 

com 01 servidor de tópico e mensagens de 1 Kbyte. 

6.5.1.2 ANÁLISE DE TRACING 

Outro benefício importante na detecção de defeitos é o tracing automaticamente 

centralizado, onde executando o Octopus Trace Viewer temos acesso às informações de 

execução geradas por todas as máquinas do teste, em uma visão geral ou detalhada.  
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Na tela apresentada na Figura 48, obtida da máquina Controller, RENATO, 

acessamos uma exceção ocorrida na máquina VENOM, que neste teste especificamente 

estava configurada como Consumer. 

 

Figura 48 - Análise de tracing através do Octopus Trace Viewer 

6.6 CONCLUSÕES 

Este capítulo apresentou experimentos relativos à construção, execução e análise de 

resultados de testes de desempenho, estresse, recuperação e escala utilizando o framework 

Octopus, com foco na simplicidade e nos benefícios trazidos pela ferramenta de automação. 

É possível notar que a quantidade de linhas de código necessárias para a criação de 

testes com o framework é equivalente a de testes unitários, normalmente não ultrapassando 

100 linhas. Além disso, a execução dos testes com o Octopus, quando comparada a 

execuções manuais, consume menos tempo e reduz grande parte das atividades repetitivas. 

Tais benefícios tendem a incrementar a satisfação e motivação do engenheiro de testes, 

permitindo maior produtividade e inovações. 

 

 



 

 

capítulo 7  

CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

"Never send a human to do a machine's job.” 

- Agent Smith  

Este trabalho apresentou o Octopus, uma infra-estrutura de software para automação de 

testes de desempenho, carga, estresse, escala e recuperação em sistemas distribuídos. Neste 

capítulo serão realizadas as considerações finais e discutidas as contribuições e trabalhos 

futuros relacionados ao framework. 

7.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realidade atual exige que sistemas atendam cada vez mais usuários, além de estarem 

disponíveis pelo maior tempo possível. Isso obriga que os sistemas sejam desenvolvidos cada 

vez mais distribuídos. Entretanto, vários desafios permeiam o desenvolvimento e testes de 

tais sistemas, como: escalabilidade; tolerância a falhas; heterogeneidade; disponibilidade e 

segurança, dentre muitos outros. Falhas podem ser extremamente críticas e custosas, 

fazendo empresas fornecedoras de serviços de software perderem grandes quantias 

financeiras em questão de poucas horas de indisponibilidade. 

O esforço de testes num sistema distribuído pode ser de até 75% do total do esforço de 

um projeto e 70% dos testes são realizados de forma manual. Diante deste cenário, visando 

contribuir para reduzir custos e esforços, o foco deste trabalho foi de encontrar ou 

desenvolver uma ferramenta que auxilie a automação de testes de sistemas distribuídos e 

escaláveis horizontalmente, de modo a permitir a execução de diversos cenários de maneira 

eficiente e com o menor esforço possível por parte do engenheiro de testes. Os testes 

suportados devem ser de desempenho, escala, carga, estresse e recuperação refletindo 

cenários reais dos ambientes de produção. 

Dado que a busca por uma ferramenta comercial ou open source existente não 

encontrou nenhuma que se adequasse totalmente aos desafios e problema propostos, o 

Octopus framework foi desenvolvido nessa direção. 

7.2 CONTRIBUIÇÕES 

Primeiramente este trabalho fez um levantamento dos principais desafios do 

desenvolvimento e dos testes de sistemas distribuídos buscando identificar dificuldades mais 

críticas. Além disso, foram descritos os tipos de ferramentas de automação de testes listados 

na literatura, revelando a incompletude destas classificações. 
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Esta dissertação também comparou uma seleção de ferramentas baseadas nos tipos 

de classificação encontrados, utilizando como critério os principais desafios do 

desenvolvimento e testes de sistemas distribuídos, revelando a ausência de ferramentas que 

reduzam de forma efetiva o esforço e custo relacionados a testes de desempenho, escala, 

carga, estresse e recuperação em sistemas distribuídos. 

 A principal contribuição deste trabalho é a infra-estrutura de software Octopus, 

capaz de reduzir o esforço e custos necessários para desenvolvimento de complexos testes de 

sistema em sistemas distribuídos.  

O cenário de possível uso e as funcionalidades apresentadas no capítulo 4 revelam 

necessidades básicas e tarefas operacionais repetitivas que precisam ser realizadas por 

engenheiros de testes, que desviam boa parte do foco do seu trabalho do objetivo principal, 

que é garantir da melhor forma possível a qualidade do produto ou serviço sendo 

desenvolvidos. 

Com a arquitetura proposta para o Octopus, distribuída nas máquinas de teste e com 

sua implementação integrada a frameworks de testes unitários, o framework torna 

complexos testes de sistema praticamente tão simples de desenvolver quanto testes unitários, 

permitindo inferir a redução do tempo necessário para preparação, execução e análise de 

resultados de tais testes.  

A integração com ferramentas de testes unitários para a plataforma Microsoft .Net 

também é uma contribuição, pois, reusa todo o mecanismo de execução e resultados já 

conhecidos pelos engenheiros de teste. 

O Octopus permite que o engenheiro de testes seja capaz de: 

 Desenvolver apenas a lógica relacionada aos testes, abstraindo as questões da infra-

estrutura de software necessária; 

 Configurar a topologia dos testes, indicando quais as máquinas participantes e qual o 

papel de cada uma; 

 Configurar parâmetros de teste e parâmetros específicos para cada máquina de testes; 

 Verificar requisitos mínimos das máquinas de testes, falhando o teste logo no início, 

caso estes não sejam atendidos; 

 Sincronizar os relógios das máquinas antes do início dos testes; 

 Distribuir e instalar componentes de software em todas as máquinas de teste, de 

acordo com o papel de cada uma; 

 Gerenciar os processos participantes da execução dos testes de acordo com o papel 

representado no testes por cada um deles; 

 Executar tarefas e atividades nas máquinas remotas, passando parâmetros para tais 
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tarefas; 

 Simular diversas falhas nas máquinas durante a execução dos testes; 

 Coletar e agregar métricas de desempenho nas máquinas e processos de teste; 

 Visualizar as informações e registros da execução num ponto centralizado, evitando o 

esforço da verificação em múltiplas máquinas; 

 Visualizar os dados de desempenho coletados durante a execução dos testes, de forma 

agregada, clara e objetiva. 

Além disso, a matriz de benefícios abaixo, adaptada de [Keane, 2008], aponta e 

complementa outras contribuições deste trabalho: 

Tabela 13: Matriz de benefícios gerados pelo uso do framework Octopus 

Motivadores Benefícios Diretos Benefícios Indiretos 

Pessoas Economia nos custos de pessoal, 
devido à realocação da força de 
trabalho em atividades menos 
manuais e repetitivas. 

Pessoal de testes mais motivado, 
com mais tempo para a parte 
criativa do processo de testes. 
Aumento da satisfação dos 
clientes. 

Processo Economia nos custos do processo de 
testes, devido à redução de tempo de 
configuração, desenvolvimento, 
execução e análise de resultados. 

Melhoria na eficiência do 
processo de testes e maior 
possibilidade de inovações. 

Tecnologia Aumento da produtividade do time 
de testes, devido à maior quantidade 
de ciclos de testes dentro de um 
determinado tempo. 

Aumento da qualidade do 
produto ou serviço resultante de 
mais iterações do ciclo de testes. 

7.3 TRABALHOS FUTUROS 

A relevância de um trabalho pode ser avaliada também pelas oportunidades de trabalhos 

futuros que ele provê. A seguir são propostos alguns direcionamentos para melhoria e novas 

pesquisas identificados a partir desse estudo.  

 Validação e testes da API do framework com um número significativo de engenheiros 

de testes; 

 Estudo quantitativo dos benefícios trazidos pelo uso do Octopus; 

 Testes do Octopus na realização de automação de testes para mais de 08 máquinas, 

buscando atingir o número de 100. 

 Construção de uma ferramenta de gerenciamento de máquinas disponíveis para testes 

numa rede; 

 Integração com ferramentas do tipo TraceRoute para descobrir máquinas na internet 

executando o serviço do Octopus. 

 Melhoria na interface do usuário das ferramentas, realizando análise de usabilidade 
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com engenheiros de testes e utilizando mais recursos gráficos de WPF no sentido de 

melhorar a visualização e a experiência do usuário; 

 Otimização do processo de exportação de resultados e suporte a outros formatos de 

arquivos; 

 Construção de uma ferramenta de visualização em tempo real dos dados de 

desempenho das máquinas, além de uma ferramenta de monitoramento de múltiplas 

máquinas para ambientes de produção. 

 Desenvolvimento de múltiplas políticas de armazenamento e transmissão das 

informações de desempenho das máquinas para permitir que trade-offs possam 

também ser decididos pelo engenheiro de testes. 

 Permitir geração aleatória de falhas durante a execução dos testes. 

 Adicionar ao Octopus funcionalidades que auxiliem na superação de outros desafios 

atualmente não comtemplados dos sistemas distribuídos e seus testes, como 

concorrência e segurança. 

 Adicionar ao Octopus funcionalidades relacionadas à obtenção de características das 

máquinas de testes, como por exemplo, obter versão do sistema operacional ou se a 

máquina possui um determinado software instalado. 
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capítulo 8 APÊNDICE A: FERRAMENTAS DE 

AUTOMAÇÃO DE TESTES 

Este apêndice apresenta uma catalogação de ferramentas de automação de testes de software 

que foram verificadas por este trabalho, observando os tipos de testes suportados, listados 

conjuntamente por [Myers, 2004], [Pezzand e Young, 2008], [Gheorghiu, 2005],  os desafios 

do testes de sistemas distribuídos encontrados em [Gosh e Mathur, 1999] que ela auxilia a 

solucionar e os tipos de ferramentas contemplados pela classificação de [Kelly, 2004] e 

[Posey, 2002].  

 Também adicionaremos informações sobre quais são os sistemas que elas visam testar e o 

tipo de licenciamento da ferramenta além de comentários e observações sobre cada uma 

delas. 

 É importante notar que existem diversas ferramentas de testes de desempenho para 

websites e aplicações desktop que simulam comportamento de múltiplos usuários. Apenas 

algumas mais significativas serão apresentadas aqui, evitando repetições iguais nas 

descrições. 

Nome da ferramenta: AppLoader 

Link: http://www.nrgglobal.com/load-testing-tools/quality-
assurance-and-load-testing-apploader.html 

Aplicações alvo: Aplicações Windows 

Licenciamento: Produto Comercial 

Tipos de teste: Funcional, Carga, Estresse, Desempenho, Integração, 
Concorrência 

Desafios: Redundância, Concorrência, Desempenho 

Tipos de ferramentas: Simulação; Captura e reprodução de testes de GUI; Carga e 
Desempenho 

Observações: Testes de carga em aplicações Windows simulando diversos 
usuários executando vários casos de teste. Não tem a 
necessidade de escrita código. Suporta alterações na interface. 
Coleta dados de desempenho, porém apenas das máquinas com 
a interface gráfica. Desconhece o restante da infra-estrutura do 
software. 

 

Nome da ferramenta: Avalanche 

Link: http://www.spirent.com/Solutions-Directory/Avalanche.aspx 

Aplicações alvo: Websites 

Licenciamento: Produto Comercial 

Tipos de teste: Desempenho, Segurança, Carga, Estresse 

Desafios: Redundância, Heterogeneidade, Monitoramento, Desempenho, 
Falhas 

Tipos de ferramentas: Simulação; Ambiente; Carga e Desempenho; Testes de Rede; 
Testes de Ambiente 

Observações: Cria numa rede local um ambiente equivalente a Internet com 
perdas de pacotes e conexões, ataques, grande tráfego. 

http://www.nrgglobal.com/load-testing-tools/quality-assurance-and-load-testing-apploader.html
http://www.nrgglobal.com/load-testing-tools/quality-assurance-and-load-testing-apploader.html
http://www.spirent.com/Solutions-Directory/Avalanche.aspx


APÊNDICES 

 136 

 

Nome da ferramenta: BrowserMob 

Link: http://browsermob.com/performance-testing 

Aplicações alvo: Websites 

Licenciamento: Software as a service 

Tipos de teste: Desempenho 

Desafios: Redundância, Heterogeneidade, Monitoramento 

Tipos de ferramentas: Simulação; Ambiente 

Observações: Monitora disponibilidade de serviços online, mas não auxilia de 
forma efetiva para encontrar causa de defeitos descobertos. 

 

Nome da ferramenta: HP LoadRunner 

Link: https://h10078.www1.hp.com/cda/hpms/display/main/hpms_
content.jsp?zn=bto&cp=1-11-126-17^8_4000_100__ 

Aplicações alvo: Aplicações baseadas em servidor 

Licenciamento: Produto Comercial 

Tipos de teste: Funcional, Carga, Estresse, Desempenho, Integração, 
Concorrência 

Desafios: Redundância, Heterogeneidade, Desempenho, Monitoramento 

Tipos de ferramentas: Carga e desempenho; Monitoradores; Captura e reprodução de 
testes de GUI; Linguagens de script e ferramentas de macro. 

Observações: Executa simultâneos casos de testes configurados por script e 
monitora desempenho dos servidores. Requer que o ambiente 
de testes esteja previamente configurado. 

 

Nome da ferramenta: IBM Rational Performance Tester 

Link: http://www-
01.ibm.com/software/awdtools/tester/performance/index.html 

Aplicações alvo: Aplicações baseadas em servidor 

Licenciamento: Produto Comercial 

Tipos de teste: Funcional, Carga, Estresse, Desempenho, Integração, 
Concorrência, Escalabilidade 

Desafios: Redundância, Heterogeneidade, Desempenho, Monitoramento 

Tipos de ferramentas: Carga e desempenho; Monitoradores; Captura e reprodução de 
testes de GUI 

Observações: Executa casos de testes monitorando o desempenho do servidor 
e exibindo informações e telas em tempo real. Permite a adição 
de código Java, apesar de não exigir programação. Requer que o 
ambiente de testes esteja previamente configurado. 

 

Nome da ferramenta: JCrawler 

Link: http://jcrawler.sourceforge.net/ 

Aplicações alvo: Websites 

Licenciamento: Open Source 

Tipos de teste: Carga, Desempenho, Funcional, Estresse, Escala, Integração 

Desafios: Redundância, Heterogeneidade, Desempenho 

Tipos de ferramentas: Simulação; Carga e Desempenho 

Observações: Navega em websites simulando o comportamento humano a 
partir de um conjunto de URLs inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://browsermob.com/performance-testing
https://h10078.www1.hp.com/cda/hpms/display/main/hpms_content.jsp?zn=bto&cp=1-11-126-17%5e8_4000_100__
https://h10078.www1.hp.com/cda/hpms/display/main/hpms_content.jsp?zn=bto&cp=1-11-126-17%5e8_4000_100__
http://www-01.ibm.com/software/awdtools/tester/performance/index.html
http://www-01.ibm.com/software/awdtools/tester/performance/index.html
http://jcrawler.sourceforge.net/
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Nome da ferramenta: jKool Online 

Link: http://www.nastel.com/jkool-online_94_83.html 

Aplicações alvo: Aplicações J2EE hospedadas no Jboss, WebLogic ou 
WebSphere 

Licenciamento: Software as a service 

Tipos de teste: Carga, Desempenho, Estresse 

Desafios: Redundância, Heterogeneidade, Desempenho, Monitoramento 

Tipos de ferramentas: Simulação; Carga e Desempenho 

Observações: Mede tempo de execução de transações e operações. Focado 
apenas em tempos de reposta, mas consegue identificar quais 
métodos estão causando problemas de desempenho. 

 

Nome da ferramenta: JMeter 

Link: http://jakarta.apache.org/jmeter/ 

Aplicações alvo: Websites, Web Services, Bases de dados, JMS 

Licenciamento: Open Source 

Tipos de teste: Carga, Desempenho, Funcional, Estresse, Escala, Integração 

Desafios: Escalabilidade, Redundância, Heterogeneidade, Desempenho, 
Monitoramento 

Tipos de ferramentas: Simulação; Carga e Desempenho 

Observações: Possui um interessante esquema de execução de testes de 
desempenho definindo 3 papéis básicos: Master, Slave e 
Target. Apesar de automaticamente distribuir os testes da 
máquina Master, até as máquinas Slave, ignora a estrutura do 
Target, medindo apenas o tempo de resposta a requisições e 
outros dados relativos à fronteira. 

 

Nome da ferramenta: JMeter in the Cloud 

Link: http://www.cloud-intelligence.com/home 

Aplicações alvo: Websites, Web Services, Bases de dados, JMS 

Licenciamento: Software as a service 

Tipos de teste: Carga, Desempenho, Funcional, Estresse, Escala, Integração 

Desafios: Escalabilidade, Redundância, Heterogeneidade, Desempenho, 
Monitoramento 

Tipos de ferramentas: Simulação; Carga e Desempenho 

Observações: Executa o JMeter numa infra-estrutura na nuvem, permitindo 
altos níveis de escalabilidade nos testes, no entanto possui as 
mesmas limitações. 

 

Nome da ferramenta: LoadStorm 

Link: http://loadstorm.com/ 

Aplicações alvo: Websites 

Licenciamento: Software as a service 

Tipos de teste: Funcional, Carga, Desempenho, Regressão, Estresse, 
Integração 

Desafios: Escalabilidade, Desempenho 

Tipos de ferramentas: Simulação; Carga e Desempenho; Captura e reprodução de 
testes de GUI 

Observações: Utiliza infra-estrutura na nuvem para gerar carga para 
websites. 

 

 

 

 

 

http://www.nastel.com/jkool-online_94_83.html
http://jakarta.apache.org/jmeter/
http://www.cloud-intelligence.com/home
http://loadstorm.com/
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Nome da ferramenta: Nagios 

Link: http://www.nagios.org/ 

Aplicações alvo: Sistemas operacionais, redes de computadores, infra-estrutura 
em geral. 

Licenciamento: Contrato de Suporte 

Tipos de teste: Desempenho 

Desafios: Desempenho, Monitoramento 

Tipos de ferramentas: Carga e desempenho; Testes de Ambiente; Monitoradores 

Observações: Monitora sistemas operacionais, redes de computadores e 
websites gerando relatórios sobre o desempenho.  

 

Nome da ferramenta: Xceptance LoadTest 

Link: http://www.xceptance-loadtest.com/  

Aplicações alvo: Websites 

Licenciamento: Gratuita para testes com até 5 usuários virtuais, comercial para 
mais usuários. 

Tipos de teste: Regressão e Carga 

Desafios: Heterogeneidade, Reprodutibilidade, Desempenho, 
Redundância 

Tipos de ferramentas: Captura e reprodução de testes de GUI; Carga e desempenho 

Observações: Realiza apenas testes em websites. 

 

http://www.nagios.org/
http://www.xceptance-loadtest.com/
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capítulo 9 APÊNDICE B: SCHEMA DO ARQUIVO DE 

CONFIGURAÇÃO DO OCTOPUS 

Este apêndice apresenta o schema do arquivo de configuração do Octopus framework no 

formato XSD. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" 

elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <xs:element name="OctopusConfiguration"> 

    <xs:complexType> 

      <xs:sequence> 

        <xs:element name="TestParameters"> 

          <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

              <xs:element maxOccurs="unbounded" name="TestParameter"> 

                <xs:complexType> 

                  <xs:sequence> 

                    <xs:element name="Key" type="xs:string" /> 

                    <xs:element name="Value" type="xs:string" /> 

                  </xs:sequence> 

                </xs:complexType> 

              </xs:element> 

            </xs:sequence> 

          </xs:complexType> 

        </xs:element> 

        <xs:element name="MachineRoles"> 

          <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

              <xs:element maxOccurs="unbounded" name="MachineRole"> 

                <xs:complexType> 

                  <xs:sequence> 

                    <xs:element name="ProcessInfos"> 

                      <xs:complexType> 

                        <xs:sequence> 

                          <xs:element name="ProcessInfo"> 

                            <xs:complexType> 

                              <xs:sequence> 

                                <xs:element name="ProcessName"      

      type="xs:string" /> 

                                <xs:element name="TaskExecutors"> 

                                  <xs:complexType> 

                                    <xs:sequence> 

                                      <xs:element           

 name="RemoteTaskExecutor"> 

                                        <xs:complexType> 

                                          <xs:sequence> 

                                            <xs:element name="Name"    

       type="xs:string" /> 

                                            <xs:element name="TypeName"  

        type="xs:string" /> 

                                          </xs:sequence> 

                                        </xs:complexType> 

                                      </xs:element> 

                                    </xs:sequence> 

                                  </xs:complexType> 

                                </xs:element> 
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                              </xs:sequence> 

                            </xs:complexType> 

                          </xs:element> 

                        </xs:sequence> 

                      </xs:complexType> 

                    </xs:element> 

                    <xs:element name="Dependencies"> 

                      <xs:complexType> 

                        <xs:sequence> 

                          <xs:element maxOccurs="unbounded"       

    name="Dependency"> 

                            <xs:complexType> 

                              <xs:attribute name="Path" type="xs:string"  

        use="required" /> 

                              <xs:attribute name="DestinationPath"    

    type="xs:string" use="required" /> 

                              <xs:attribute name="Principal"       

  type="xs:boolean" use="required" /> 

                            </xs:complexType> 

                          </xs:element> 

                        </xs:sequence> 

                      </xs:complexType> 

                    </xs:element> 

                    <xs:element name="MachineRequirements"> 

                      <xs:complexType> 

                        <xs:sequence> 

                          <xs:element name="MinimumProcessorFrequency"  

       type="xs:int" /> 

                          <xs:element name="MinimumAvailableMemory"    

      type="xs:int" /> 

                          <xs:element name="MinimumFreeDiskSpace"     

     type="xs:int" /> 

                        </xs:sequence> 

                      </xs:complexType> 

                    </xs:element> 

                  </xs:sequence> 

                  <xs:attribute name="RoleName" type="xs:string"     

     use="required" /> 

                </xs:complexType> 

              </xs:element> 

            </xs:sequence> 

          </xs:complexType> 

        </xs:element> 

        <xs:element name="RemoteMachines"> 

          <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

              <xs:element maxOccurs="unbounded" name="RemoteMachine"> 

                <xs:complexType> 

                  <xs:sequence> 

                    <xs:element name="MachineRoleNames"> 

                      <xs:complexType> 

                        <xs:sequence> 

                          <xs:element maxOccurs="unbounded" name="RoleName" 

        type="xs:string" /> 

                        </xs:sequence> 

                      </xs:complexType> 

                    </xs:element> 

                    <xs:element name="Parameters" /> 

                  </xs:sequence> 

                  <xs:attribute name="HostName" type="xs:string"     

     use="required" /> 
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                </xs:complexType> 

              </xs:element> 

            </xs:sequence> 

          </xs:complexType> 

        </xs:element> 

        <xs:element name="PerfCounters"> 

          <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

              <xs:element maxOccurs="unbounded" name="PerfCounterInfo"> 

                <xs:complexType> 

                  <xs:attribute name="Category" type="xs:string"     

     use="required" /> 

                  <xs:attribute name="Counter" type="xs:string"     

      use="required" /> 

                  <xs:attribute name="Instance" type="xs:string"     

     use="required" /> 

                  <xs:attribute name="AggregationStyle" type="xs:string"  

       use="required" /> 

                </xs:complexType> 

              </xs:element> 

            </xs:sequence> 

          </xs:complexType> 

        </xs:element> 

      </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

  </xs:element> 

</xs:schema> 
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capítulo 10 APÊNDICE C: TELAS DO OCTOPUS 

CONFIGURATION TOOL 

Este Apêndice apresenta screenshots das telas da ferramenta de configuração do Octopus 

framework. 

 

Figura 49 - Tela de configuração dos parâmetros gerais de teste. 

 

Figura 50 - Tela de configuração dos performance counters a serem coletados 
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Figura 51 - Diálogo de adição e edição de TaskExecutor sobre diálogo de adição e edição 

de processo na tela de papel. 

 

Figura 52 - Diálogo de adição e edição de dependência 
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Figura 53 - Tela de configuração de máquina de teste, indicando o papel desejado.
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capítulo 11 APÊNDICE D: INTERFACE 

IFAILUREMANAGER 

Este Apêndice apresenta a interface IFailureManager, exposta pelo OctopusController que 

tem como intenção fornecer ao engenheiro de testes um conjunto de funções que o auxiliem a 

facilmente introduzir falhas nos testes para verificar o comportamento das aplicações em 

teste. 

 Abaixo está o código da interface na linguagem de programação C# com comentários 

realizados na língua inglesa. 

using System; 

 

namespace Octopus 

{ 

    /// <summary> 

    /// Interface exposed by the OctopusController, allowing the 

    /// test engineer to cause failures during a test run and  

    /// observe the applications behavior. 

    /// </summary> 

    public interface IFailureManager 

    { 

        /// <summary> 

        /// Kill a specific process 

        /// </summary> 

        /// <param name="processName">Name of the process to be     

        killed</param> 

        void KillProcess(string processName); 

 

        /// <summary> 

        /// Shuts a machine down 

        /// </summary> 

        /// <param name="machineName">Machine to be shutdown</param> 

        /// <param name="restart">True if should restart the machine, else 

         otherwise</param> 

        void ShutdownMachine(string machineName, bool restart); 

 

        /// <summary> 

        /// Releases the IP of a machine disconnecting it from 

        /// the network 

        /// </summary> 

        /// <param name="machineName">Machine to be disconnected</param> 

        /// <param name="restart">True if should renew IP, else     

       otherwise</param> 

        /// <param name="restartTime">Time to wait before        

     restarting</param> 

        void ShutdownNetwork(string machineName, bool restart, TimeSpan  

         restartTime); 

 

        /// <summary> 

        /// Sets the machine clock to a specific time 

        /// </summary> 

        /// <param name="machineName">Name of the machine</param> 

        /// <param name="dateTime">Time to set the clock to</param> 

        void SetClockToTime(string machineName, DateTime dateTime); 
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        /// <summary> 

        /// Sets the machine clock to a random time 

        /// </summary> 

        /// <param name="machineName">Name of the machine</param> 

        /// <param name="before">True if random time should be before   

  current time, else otherwise</param> 

        void SetClockToRandomTime(string machineName, bool before); 

 

        /// <summary> 

        /// Simulates a full disk on a remote machine 

        /// </summary> 

        /// <param name="machineName">Name of the machine</param> 

        void FloodDisk(string machineName); 

 

        /// <summary> 

        /// Starts several infinite loop threads in a remote 

        /// machine to flood the processor 

        /// </summary> 

        /// <param name="machineName">Name of the machine</param> 

        void FloodProcessor(string machineName); 

 

        /// <summary> 

        /// Allocates several large blocks of memory  

        /// in the remote machine 

        /// </summary> 

        /// <param name="machineName">Name of the machine</param> 

        void FloodMemory(string machineName); 

    } 

} 
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capítulo 12 APÊNDICE E: EXEMPLO DE ARQUIVO DE 

CONFIGURAÇÃO COMPLETO  

Este apêndice apresenta um exemplo de arquivo de configuração do framework Octopus 

utilizado em testes com 8 máquinas e 3 papéis. 

<?xml version="1.0"?> 

<OctopusConfiguration> 

  <TestParameters> 

    <TestParameter> 

      <Key>MessageSize</Key> 

      <Value>1024</Value> 

    </TestParameter> 

    <TestParameter> 

      <Key>MessageRate</Key> 

      <Value>32</Value> 

    </TestParameter> 

    <TestParameter> 

      <Key>TestDuration</Key> 

      <Value>600</Value> 

    </TestParameter> 

    <TestParameter> 

      <Key>IncrementConsumerInterval</Key> 

      <Value>30</Value> 

    </TestParameter> 

    <TestParameter> 

      <Key>FailureTime</Key> 

      <Value>20</Value> 

    </TestParameter> 

  </TestParameters> 

  <MachineRoles> 

    <MachineRole RoleName="TopicServer"> 

      <ProcessInfos> 

        <ProcessInfo> 

          <ProcessName>TopicServer</ProcessName> 

          <TaskExecutors> 

            <RemoteTaskExecutor> 

              <Name>TopicServerTaskExecutor</Name>              

 <TypeName>PublishSubscribeTests.TopicServerTaskExecutor</TypeName> 

            </RemoteTaskExecutor> 

          </TaskExecutors> 

        </ProcessInfo> 

      </ProcessInfos> 

      <Dependencies> 

        <Dependency 

Path="D:\_projetos\octopusframework\PublishSubscribeTests\bin\Debug\Publish

Subscribe.dll" DestinationPath="" Principal="false" /> 

        <Dependency 

Path="D:\_projetos\octopusframework\PublishSubscribeTests\bin\Debug\Publish

SubscribeTests.dll" DestinationPath="" Principal="true" /> 

      </Dependencies> 

      <MachineRequirements> 

        <MinimumProcessorFrequency>1</MinimumProcessorFrequency> 

        <MinimumAvailableMemory>0</MinimumAvailableMemory> 

        <MinimumFreeDiskSpace>1024</MinimumFreeDiskSpace> 

      </MachineRequirements> 

    </MachineRole> 

    <MachineRole RoleName="Producer"> 
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      <ProcessInfos> 

        <ProcessInfo> 

          <ProcessName>Producer</ProcessName> 

          <TaskExecutors> 

            <RemoteTaskExecutor> 

              <Name>ProducerTaskExecutor</Name>                

 <TypeName>PublishSubscribeTests.ProducerTaskExecutor</TypeName> 

            </RemoteTaskExecutor> 

          </TaskExecutors> 

        </ProcessInfo> 

      </ProcessInfos> 

      <Dependencies> 

        <Dependency 

Path="D:\_projetos\octopusframework\PublishSubscribeTests\bin\Debug\Publish

SubscribeTests.dll" DestinationPath="" Principal="true" /> 

        <Dependency 

Path="D:\_projetos\octopusframework\PublishSubscribeTests\bin\Debug\Publish

Subscribe.dll" DestinationPath="" Principal="false" /> 

      </Dependencies> 

      <MachineRequirements> 

        <MinimumProcessorFrequency>0</MinimumProcessorFrequency> 

        <MinimumAvailableMemory>0</MinimumAvailableMemory> 

        <MinimumFreeDiskSpace>0</MinimumFreeDiskSpace> 

      </MachineRequirements> 

    </MachineRole> 

    <MachineRole RoleName="Consumer"> 

      <ProcessInfos> 

        <ProcessInfo> 

          <ProcessName>Consumer</ProcessName> 

          <TaskExecutors> 

            <RemoteTaskExecutor> 

              <Name>ConsumerTaskExecutor</Name>                 

 <TypeName>PublishSubscribeTests.ConsumerTaskExecutor</TypeName> 

            </RemoteTaskExecutor> 

          </TaskExecutors> 

        </ProcessInfo> 

      </ProcessInfos> 

      <Dependencies> 

        <Dependency 

Path="D:\_projetos\octopusframework\PublishSubscribeTests\bin\Debug\Publish

SubscribeTests.dll" DestinationPath="" Principal="true" /> 

        <Dependency 

Path="D:\_projetos\octopusframework\PublishSubscribeTests\bin\Debug\Publish

Subscribe.dll" DestinationPath="" Principal="false" /> 

      </Dependencies> 

      <MachineRequirements> 

        <MinimumProcessorFrequency>0</MinimumProcessorFrequency> 

        <MinimumAvailableMemory>0</MinimumAvailableMemory> 

        <MinimumFreeDiskSpace>0</MinimumFreeDiskSpace> 

      </MachineRequirements> 

    </MachineRole> 

  </MachineRoles> 

  <RemoteMachines> 

    <RemoteMachine HostName="RENATO"> 

      <MachineRoleNames> 

        <RoleName>Producer</RoleName> 

      </MachineRoleNames> 

      <Parameters /> 

    </RemoteMachine> 

    <RemoteMachine HostName="APOCALIPSE"> 

      <MachineRoleNames> 
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        <RoleName>TopicServer</RoleName> 

      </MachineRoleNames> 

      <Parameters /> 

    </RemoteMachine> 

    <RemoteMachine HostName="OMEGARED"> 

      <MachineRoleNames> 

        <RoleName>TopicServer</RoleName> 

      </MachineRoleNames> 

      <Parameters /> 

    </RemoteMachine> 

    <RemoteMachine HostName="VENOM"> 

      <MachineRoleNames> 

        <RoleName>Consumer</RoleName> 

      </MachineRoleNames> 

      <Parameters /> 

    </RemoteMachine> 

    <RemoteMachine HostName="GALACTUS"> 

      <MachineRoleNames> 

        <RoleName>Consumer</RoleName> 

      </MachineRoleNames> 

      <Parameters /> 

    </RemoteMachine> 

    <RemoteMachine HostName="STORM"> 

      <MachineRoleNames> 

        <RoleName>Producer</RoleName> 

      </MachineRoleNames> 

      <Parameters /> 

    </RemoteMachine> 

    <RemoteMachine HostName="DARKSEID"> 

      <MachineRoleNames> 

        <RoleName>Consumer</RoleName> 

      </MachineRoleNames> 

      <Parameters /> 

    </RemoteMachine> 

    <RemoteMachine HostName="WOLVERINE"> 

      <MachineRoleNames> 

        <RoleName>Consumer</RoleName> 

      </MachineRoleNames> 

      <Parameters /> 

    </RemoteMachine> 

  </RemoteMachines> 

  <PerfCounters> 

    <PerfCounterInfo Category="PubSubConsumer" Counter="Messages Consumed" 

Instance="" AggregationStyle="Average" /> 

    <PerfCounterInfo Category="PubSubProducer" Counter="Messages Produced" 

Instance="" AggregationStyle="Average" /> 

    <PerfCounterInfo Category="PubSubServer" Counter="Messages Received" 

Instance="" AggregationStyle="Average" /> 

    <PerfCounterInfo Category="PubSubServer" Counter="Messages Served" 

Instance="" AggregationStyle="Average" /> 

  </PerfCounters> 

</OctopusConfiguration> 

 


