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RESUMO
O grau em que um componente facilita o processo de testes é conhecido como
testabilidade. A testabilidade de um componente é um importante fator para determinar a
qualidade do produto de software. As dificuldades no processo de testes representam um
problema técnico e econômico para a indústria, dependendo dos métodos utilizados as
atividades de testes compõem entre 25% a 90% do custo total do desenvolvimento do projeto.
Desta forma é importante identificar fatores e apontar recomendações que possam melhorar a
capacidade atual dos componentes de software serem testados. Esta dissertação trata da
análise dos fatores que influenciam a testabilidade de um componente. Como produto desta
análise, o trabalho apresenta uma proposta de categorização dos fatores associados a
testabilidade, juntamente com um conjunto de recomendações de práticas que levem ao
aumento da testabilidade e, conseqüentemente, ao aumento na facilidade de testar um
componente de software. Um experimento ilustra exemplos práticos do uso destas
recomendações, demonstrando como a testabilidade influencia diretamente o esforço e a
possibilidade da automação de testes em um cenário real. A pesquisa do referencial teórico
apresenta a contribuição de diversos autores no campo de arquitetura e qualidade de software,
em especial os estudos relacionados a testabilidade de componentes e sua relação com os
fatores necessários para se escrever um código testável. Os fatores analisados, as
recomendações geradas e os exemplos de código utilizados no experimento servem como um
guia estruturado para desenvolvedores e testadores planejar, aplicar e avaliar a testabilidade
em componentes de software.

Palavras-chave: testabilidade de software, testes de software, padrões de arquitetura,
engenharia de software.

ABSTRACT
Analysis of the factors that influence the testability of software components
The degree to which a component facilitates the testing process is known as testability.
The testability of a component is an important factor in determining the quality of the
software product. The difficulties in the testing process represent a technical and economical
problem for the industry, depending on the methods used for testing activities range from
25% to 90% of the total cost of project development. Thus it is important to identify and point
out recommendations that may improve the ability of current software components being
tested. This dissertation deals with the analysis of the factors which influence the testability of
a component. As a product of this analysis, the study presents a categorization of factors
associated with testability, along with a set of recommendations for practices that lead to
increased testability and consequently to increase the ease of testing a software component.
An experiment illustrates practical examples of using these recommendations, showing how
the testability directly influences the effort and the possibility of test automation in a real
scenario. The research presents the theoretical contributions of several authors in the field of
architecture and software quality, especially studies related to testability of components and
their relationship with the factors needed for writing testable code. The analyzed factors, the
generated recommendations and the code examples used in this experiment serve as a
structured guide for developers and testers to plan, implement and evaluate the testability of
software components.

Keywords: software testability, software testing, architectural patterns, software engineering.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
O grau em que um artefato1 de software facilita o processo de testes é conhecido como
testabilidade. Projetar a arquitetura do sistema incentivando a construção de requisitos de
testabilidade é um processo denominado Design for Testability (JUNGMAYR, 2002). A
ausência de testabilidade em sistemas de larga escala pode reduzir drasticamente a eficiência
dos testes (BINDER, 1999).
A motivação para este trabalho começou em 2005, com a experiência no time de billing de
uma grande empresa. O primeiro desafio foi validar um barramento de serviços back office
que não apresentavam interfaces gráficas para o usuário. Durante a construção dos testes, foi
identificado que em alguns componentes de software2 a facilidade de testar era maior que
outros, e isso não dependia necessariamente da complexidade das regras de negócio, era algo
diretamente relacionado a forma que aquele componente específico fora projetado e
construído.
Testes consomem tempo e esforços consideráveis no ciclo de desenvolvimento de um projeto.
Assim, testabilidade é um atributo de qualidade (ISO/IEC 9126-1, 2001) relacionado ao
esforço associado ao processo de testes. Estudos apontam que algo entre 25% e 90% do custo
do desenvolvimento de um sistema está na atividade de testes (JUNGMAYR, 1999;
PRESSMAN, 2000; KOOMEN & POL, 1999; BEIZER, 1990). Se for possível ampliar a
testabilidade (reduzindo o custo dos testes) então é possível reduzir o custo do software ou
alcançar um alto grau de correção (testar mais com o mesmo custo) (BIRGITTA, 2000).
Quando o software não é projetado de forma a facilitar os testes, haverá muita complexidade
na execução das validações: quanto maior a complexidade, maior o custo para executar e
manter esses testes.

1

Um Artefato de Software é um produto ou documento criado durante o desenvolvimento do software. Como

exemplo é possível citar documentos de especificação de requisitos, documentos de arquitetura do projeto,
código fonte e programas executáveis.
2

Um componente é um bloco de construção estático de um sistema, que pode ser um módulo, uma classe ou até

mesmo um subsistema. Um componente de software deve ter a responsabilidade bem definida de forma que seu
escopo e suas fronteiras possam ser claramente identificados.
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Durante a automação de testes funcionais no time de billing, foi possível determinar um
conjunto de fatores comuns e mecanismos arquiteturais que facilitavam o processo de testes.
A capacidade de controlar os fluxos de dados, a facilidade de simular falhas e modificar
dinamicamente o comportamento da aplicação eram características encontradas em
componentes de alta testabilidade. Outra característica fundamental para facilitar os testes se
encontrava na capacidade de observar o comportamento dos dados e os fluxos em
componentes internos do sistema. Em linhas gerais, estas características – controlabilidade e
observabilidade – são descritas por Freedman (1991) como pontos-chave para testabilidade.
Pensar em arquitetura de software é fundamental para testabilidade. Mesmo que um software
execute os requisitos funcionais adequadamente, ainda assim pode ser um software de baixa
qualidade. Sistemas também precisam atender requisitos não-funcionais como desempenho,
manutenibilidade, portabilidade, usabilidade, entre outros (Fewster & Graham, 1999). Além
da funcionalidade, cenários de testes precisam ser projetados com o objetivo de verificar os
demais atributos de qualidade descritos na norma ISO 9126 (2001).
1.2 Definição do problema
De maneira geral, boas práticas da indústria de produção também se aplicam na construção de
software. Porém, como o resultado de um projeto de software não é um produto físico, uma
inspeção direta não é possível. Analisar o comportamento dinâmico do sistema se torna viável
por meio da execução de testes. Neste processo os resultados obtidos devem ser comparados
com os resultados esperados, de forma a reduzir os riscos de falhas. Assim, facilitar a
execução de testes (testabilidade) deve ser considerado como uma tarefa crítica no processo
de desenvolvimento de um projeto de software.
A literatura de engenharia de software apresenta excelentes estudos teóricos sobre
testabilidade (FREEDMAN, 1991; BINDER, 1994; VOAS & MILLER, 1995; JUNGMAYR,
2002). Porém, há uma dificuldade da indústria de software em promover testabilidade em
uma perspectiva prática3, parte desta dificuldade esta associada aos diversos e escusos fatores
que influenciam a testabilidade de um componente. Identificar e classificar estes fatores de

3

No domínio das 44 referências utilizadas neste trabalho, aproximadamente um terço (36%) dos autores

apresentaram experimentos práticos como trechos código, provas de conceito e programas funcionais em suas
publicações. Este número fica ainda mais restrito (14%) quando considerado apenas os trabalhos com código
diretamente associados a testes ou testabilidade de componentes de software.
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forma a promover recomendações e mecanismos práticos que levem ao aumento de
testabilidade resultaria em um caminho para ampliar a facilidade de testar sistemas e,
conseqüentemente, um maior grau de confiabilidade poderia ser atingido.
Desta forma, duas questões principais devem ser respondidas por esta pesquisa:
1) É possível determinar e classificar quais fatores influenciam diretamente a testabilidade
dos componentes de software?
2) Partindo da existência destes possíveis fatores de testabilidade, podem ser extraídas
recomendações e mecanismos práticos para ampliar a facilidade de testar componentes de
software?
1.3 Objetivo do trabalho
Esta pesquisa tem como objetivo realizar a identificação e a análise dos principais fatores que
influenciam a testabilidade de um componente. Como produto desta análise, o trabalho
apresenta uma proposta de categorização dos fatores associados à testabilidade, juntamente
com um conjunto de recomendações de práticas que levem ao aumento da testabilidade e,
conseqüentemente, ao aumento na facilidade de testar um componente de software. Um
experimento ilustra exemplos práticos do uso destes mecanismos, demonstrando como os
fatores e recomendações influenciam diretamente o esforço e a possibilidade de testes em um
cenário real.
1.4 Abrangência, resultados esperados e contribuições
O desafio de facilitar o modo de um software ser testado não é um problema específico de
uma determinada plataforma. Os conceitos deste documento se aplicam em diferentes
linguagens e plataformas de desenvolvimento. Porém, esta pesquisa se restringe a apresentar
fatores e recomendações para ampliar a testabilidade em sistemas orientados a objeto, em
especial, desenvolvidos sob a plataforma Java.
No decorrer deste trabalho são construídos pequenos trechos de código que abordam
mecanismos práticos para estimular a testabilidade em componentes de software. Os cenários
apresentados e a possibilidade da reprodução destes mecanismos são contribuições indiretas
desta pesquisa.
Como a observabilidade dos atributos internos de um componente é um ponto-chave para
ampliar a testabilidade, se espera que o aumento desta característica leve, como um resultado
secundário, ao aumento da capacidade de monitoração do comportamento dinâmico do
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sistema. Assim, além dos times de qualidade e desenvolvimento, as equipes de monitoração e
administradores de sistema também podem se beneficiar dos mecanismos apresentados nesta
pesquisa.
O principal resultado esperado como produto da pesquisa será a identificação e categorização
dos principais fatores que levam ao aumento da testabilidade, levando a recomendações que
possam conduzir equipes de desenvolvimento e testes de software na construção de
componentes com alto grau de testabilidade.
1.5 Método de trabalho
Para este trabalho foram executadas as seguintes atividades:
1. Pesquisa em congressos técnicos e publicações correntes de engenharia os fatores que
afetem diretamente as características de testabilidade do produto de software.
2. Analise dos fatores que influenciam diretamente a testabilidade de software, a análise
segue os passos descritos abaixo:
a. Determinar a freqüência de citações dos possíveis fatores de testabilidade em
publicações técnicas da área, de forma a identificar a relevância dos mesmos
para a pesquisa proposta.
b. Avaliação da plausibilidade dos fatores encontrados em relação ao escopo da
pesquisa, testabilidade de componentes de software.
c. Redução do número de fatores de testabilidade por sucessivos agrupamentos
baseados em conceitos inerentes a cada grupo.
3. Classificação dos fatores em categorias (fatores primários e fatores secundários).
a. Desenvolvimento de exemplos associados aos fatores secundários, de forma a
reduzir a distância entre conceitos teóricos e a prática da indústria de software.
4. Com base nas categorias identificadas, elaborar a sugestão de recomendações com o
objetivo de expor boas práticas para ampliar a testabilidade do produto de software.
5. Apresentação de um experimento onde os fatores e recomendações de testabilidade
são utilizados para ampliar e facilitar a capacidade de executar cenários de testes.
6. Análise dos resultados, exposição dos limites e as questões não respondidas pela
pesquisa, além de sugerir possíveis continuações deste trabalho.
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1.6 Organização
Este capítulo introdutório apresenta uma visão geral da estrutura e o conteúdo do trabalho,
além de descrever em linhas gerais a motivação para o estudo, o objeto da pesquisa e a
relevância do tema para a comunidade.
O segundo capítulo apresenta o referencial teórico, com conceitos sobre testes e testabilidade.
Principais autores e as obras fundamentais para o desenvolvimento do trabalho proposto. No
capítulo há uma divisão entre trabalhos sobre processos de testes e testabilidade de software.
Além dos aspectos teóricos de testabilidade, também são apresentados conceitos gerais sobre
padrões de projeto, arquitetura e codificação direcionados a facilitar o processo de testes.
O terceiro capítulo aborda quais são os fatores necessários para se escrever um código
testável. Estes fatores são agrupados em três grandes blocos: controlabilidade,
observabilidade e testes embutidos. Como controlabilidade e observabilidade representam
um consenso entre diversos pesquisadores do tema, estes fatores serão abordados de forma
mais detalhada no decorrer do trabalho e na apresentação do experimento.
Com base nos fatores de testabilidade e princípios DfT – design for testability, o capítulo
quatro apresenta um experimento com pontos abordados nos capítulos anteriores. O objetivo
do experimento é apresentar mecanismos práticos para a questão testabilidade no
desenvolvimento de sistemas.
No quinto e último capítulo são expostos as conclusões do trabalho, os objetivos alcançados e
as respostas aos problemas apresentados, além de referências para futuros temas de forma a
permitir a continuação desta pesquisa.
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2 FUNDAMENTOS CONCEITUAIS
Nos próximos tópicos é apresentada a contribuição de diversos autores no campo de qualidade
de software, em especial os estudos relacionados aos atributos de testabilidade e sua relação
com a arquitetura do sistema.
2.1 Testes de software
A terminologia padrão do IEEE (IEEE 610.12, 1990) define teste como uma atividade na qual
um sistema ou componente é executado sob condições específicas, os resultados são
observados ou gravados, e uma avaliação é realizada sob o aspecto do sistema ou
componente. Para os fins deste trabalho, em concordância com o IEEE, considera se teste
como o ato de executar um determinado software com o objetivo de encontrar falhas e
ampliar a confiabilidade do sistema. Porém, Beizer (1990) não considera testes de software
como um ato, para o autor teste é uma disciplina mental que resulta em software de baixo
risco sem muitos custos.
Ainda em seu trabalho, Beizer propõe duas questões para o desenvolvimento de um sistema:
“Estamos construindo o sistema certo?” e “Estamos construindo o sistema corretamente?”. A
primeira questão está relacionada ao conceito de validação e basta determinar se o sistema
construído é o sistema que o usuário esperava, o foco desta validação está nos requisitos
funcionais. A segunda questão está ligada a verificação, que deve avaliar pontos internos do
sistema, cada fase individual do processo de desenvolvimento e os requisitos não-funcionais.
Segundo os fundamentos de teste da ISTQB4 (SPILLNER, LINZ, & SCHAEFER, 2007), uma
falha é o não cumprimento de um dado requisito, uma discrepância entre o resultado ou o
comportamento atual (identificado durante a execução do teste) e o resultado ou o
comportamento esperado (definido na especificação dos requisitos). Uma falha está presente
se as expectativas dos usuários não forem cumpridas adequadamente, como sistemas que
atendem os requisitos funcionais, porém são muito lentos ou difíceis de usar. A nomenclatura
padrão do IEEE (IEEE 610.12, 1990) usa o termo falha para descrever o evento de um
problema observado pelo usuário. Porém, outros termos como “problema” ou “incidente” são
freqüentemente utilizados.

4

ISTQB - International Software Testing Qualifications Board
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Em contraste com sistemas físicos, falhas de software não ocorrem por desgaste ou expiração
da data de validade. Ocorrem devido à existência de defeitos (bugs) no software. Todo defeito
se materializa apenas durante a execução do software, se apresenta como uma falha para o
usuário. De forma análoga, um buraco na estrada é um defeito, um bug. Quando o carro passa
sobre o buraco, uma falha (problema) ocorre. Assim, toda falha tem sua causa raiz em um
defeito e os defeitos são causados, de forma geral, por equívocos dos desenvolvedores.
Todavia, defeitos também podem ser causados por condições no ambiente, como radiação,
campos magnéticos etc. Estes fatores externos, ligados a condições do ambiente, não são
discutidos neste trabalho.
Não há técnicas de testes que se adapte igualmente para todos os aspectos. Então, uma
combinação de diferentes técnicas de testes é sempre necessária para detectar diferentes
causas de falhas.
Métodos formais são utilizados para provar a corretude de um sistema, porém um método
formal só pode provar que um sistema corresponde a um modelo específico (HALL, 1990).
Se as hipóteses do modelo estiverem incorretas, então as provas também estarão incorretas.
Mesmo com o uso de métodos formais, Hall aponta testes como um complemento necessário,
abaixo algumas das razões apontadas pelo autor.


Provas formais não conseguem cobrir todos os tipos de falhas e a correspondência
entre o modelo formal e a aplicação real são limitadas.



Não é possível modelar requisitos não-funcionais como desempenho e
disponibilidade.



Provas formais são executadas por humanos e são passíveis de erros.

2.2 Testabilidade de software
A definição de testabilidade tem apresentado variações na literatura. Na terminologia padrão
do IEEE (IEEE 610.12, 1990, p. 76) testabilidade é definida como (1) “o grau no qual um
sistema ou componente facilita o estabelecimento de critérios de testes e a execução dos testes
para determinar que tais critérios foram alcançados” e (2) “o grau no qual um requisito é
especificado nos termos de permitir o estabelecimento de critérios de testes e determinar que
tais critérios foram alcançados”. De forma semelhante, a ISO 9126 (ISO/IEC 9126-1, 2001, p.
11) estabelece testabilidade como um requisito não-funcional, pertencente ao grupo de
manutenibilidade: "capacidade do produto de software de permitir que o software, quando
modificado, seja validado".
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Figura 1: Atributos de qualidade
Fonte: (ISO/IEC 9126-1, 2001)

Estas definições indicam que testabilidade é um atributo de qualidade que pode ser
mensurado e utilizado para indicar o grau de facilidade em testar e validar um determinado
componente de software.
Importantes autores (FREEDMAN, 1991; BINDER, 1994) associam testabilidade a dois
outros pontos-chave: controlabilidade e observabilidade. Segundo estes autores, para testar
um componente é necessário controlar a entrada de dados e observar a saída. De maneira
geral, quando um componente é incluído em outro componente e só a interface do
componente externo está visível para testes, o controle e a observação podem ser grandes
obstáculos. Sem a capacidade de controlar a entrada e observar diretamente as resultantes do
componente interno, toda a complexidade do componente externo deve ser considerada.
Reduzir os obstáculos e simplificar o controle e observação dos componentes é uma das metas
de testabilidade.
Em contraste com a definição do IEEE, Voas e Miller (1995, p. 19) afirmam que testabilidade
não deve focar o interesse exclusivamente em entradas/saídas e como estas satisfazem os
critérios dos testes. Para os autores, testabilidade deve ter foco em medir a probabilidade de
um componente de software falhar na sua próxima execução, e em como o software se
comportará quando ocorrer esta falha. Voas e Miller enxergam o atributo de qualidade
testabilidade como um dos fatores para se alcançar confiabilidade. Apontam que avaliar a
testabilidade é útil para examinar e estimar a qualidade do software usando uma abordagem
prática.
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Apresentando a definição dos autores, “testabilidade é a predição da probabilidade de uma
falha ocorrer em um software, com uma determinada distribuição de entradas, durante a
execução randômica de testes caixa preta”. Esta aproximação não realça apenas os testes de
software e a intensidade dos mesmos, mas também estima a dificuldade de encontrar o local
da falha. Aqui, testabilidade examina diferentes características de comportamento: a
possibilidade de um código falhar se algo no código está incorreto e a possibilidade do código
falhar na presença de algum outro problema externo. Não é apenas uma preocupação baseada
em encontrar conjuntos de entradas que satisfaçam os critérios de cobertura, é a tentativa de
quantificar a probabilidade de um tipo específico de teste falhar e a relação destas falhas com
a execução no ambiente de produção.
Então, o termo “testabilidade de software” tem dois significados distintos, porém de certa
forma relacionados: (1) o grau de facilidade com que um software executa um determinado
critério de teste e (2) a probabilidade, medida de forma estatística, de que o software poderá
falhar ao executar testes. Apesar dos dois significados serem importantes para a engenharia de
software, o foco desta dissertação está na análise de fatores e recomendações associadas à
facilidade de execução dos critérios de testes (1), como abordado inicialmente por Beizer
(1990).
A baixa testabilidade dos componentes, além de sugerir um software de pouca qualidade,
também aponta para a ineficiência no processo de testes. Como qualquer outro requisito nãofuncional, o custo de corrigir falhas de testabilidade aumenta quando detectadas tardiamente.
Assim, a atenção com a questão testabilidade deve estar presente em todas as fases do projeto.
A

Tabela

1:

Tarefas

e

atividades

para

testabilidade

de

software

Fonte: listam os tipos de tarefas e atividades relacionadas com testabilidade em diferentes
fases do ciclo de desenvolvimento. Estas tarefas e atividades estabelecem um conjunto de
padrões determinando os critérios para ampliar, verificar e mensurar a testabilidade de
software em cada uma destas fases.
Tabela 1: Tarefas e atividades para testabilidade de software
Fonte: (GAO, TSAO, & WU, 2003)

Fases

Tarefas e atividades para testabilidade

Análise

Estabelecer requisitos funcionais de forma clara, para possibilitar que os
analistas executem os testes com o objetivo de cobrir os cenários
projetados.
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Especificar requisitos não-funcionais que possam ser mensurados, de
maneira a estabelecer facilmente um critério de validação para estes
requisitos.
Examinar e avaliar os artefatos e requisitos gerados para assegurar que são
testáveis e que seja possível mensurar o comportamento dos mesmos.
Projeto

Design for Testability. Projetar componentes nativos e ferramentas para
auxiliar a integração e testes de software.
Estabelecer padrões de projeto voltados para testabilidade de software,
como recomendações, princípios e normas para componentes testáveis.
Examinar e avaliar o projeto do software com o objetivo de comparar os
resultados com os padrões de projeto, recomendações e normas de
testabilidade estabelecidas anteriormente.

Implementação

Programar componentes testáveis e programas baseados em princípios de
testabilidade.
Produzir os artefatos e ferramentas necessárias para facilitar o processo de
testes.
Examinar e verificar o código fonte baseado nos padrões de código
dirigidos à testabilidade de software.

Testes

Definir critérios de testes claros e alcançáveis baseados nos requisitos
funcionais e não-funcionais do sistema.
Projetar e executar testes baseados em critérios bem definidos.
Desenvolver e configurar aparatos de suporte, além do ambiente necessário
para a execução de testes, operações de verificação e automação.
Avaliar, verificar e medir a testabilidade dos componentes de software.

Manutenção

Atualizar os critérios de testes de acordo com as mudanças nos
componentes e regras de negócio.
Atualizar os componentes internos e ferramentas para testes em todas as
atualizações do software.
Avaliar, verificar e medir a testabilidade dos componentes de software.
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Elevados níveis de testabilidade no nível de programação (classes Java, por exemplo) não
levam necessariamente a um alto nível de testabilidade no software. Pode ser possível
verificar estas classes unitariamente com certa facilidade, porém este comportamento pode
não se repetir em outros níveis (testes de usabilidade, carga, concorrência, integração etc.).
Finalmente, testabilidade deve considerar aspectos multidimensionais, isto é, características
de arquitetura, projeto e implementação. A Figura 2: Modelo multidimensional de
testabilidade
Fonte: ilustra este conceito. Utilizando este modelo, é possível analisar testabilidade de um
modo detalhado e realizar afirmações específicas sobre a testabilidade do sistema para uma
determinada estratégia de testes. Assim, em vez de afirmar que um sistema tem alta
testabilidade, é possível ser mais preciso apontando que a arquitetura do sistema tem alta
testabilidade em relação à criação de objetos, porém baixa testabilidade na integração entre
componentes.

Figura 2: Modelo multidimensional de testabilidade
Fonte: (KOLB & MUTHIG, 2006)

Especialistas discutem a importância da testabilidade no desenvolvimento de software, em
especial nos sistemas de larga escala onde este atributo de qualidade pode ser determinante no
sucesso do projeto. Jungmayr (2002) reuniu importantes referências sobre o assunto:
Durante o projeto de novos sistemas não devemos nos limitar a responder a pergunta
“podemos construir isto?” devemos também nos questionar “podemos testar isto?”
Boa testabilidade dos sistemas vem se tornando cada vez mais importante
(JUNGMAYR, 2002).
A ausência de testabilidade em sistemas de larga escala pode reduzir drasticamente
a efetividade dos testes (BINDER, 1999).
Design for Testability, apesar de raramente ser uma preocupação em projetos
pequenos, é de suprema importância para construir com sucesso sistemas grandes
em C++ (JUNGMAYR, 2002).
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Diversos pontos contribuem para o aumento da importância da testabilidade nos sistemas, são
exemplos destes pontos:


O tamanho e a complexidade do sistema.



Os riscos e custos envolvidos se as falhas não forem detectadas.



A freqüência das atividades de testes.



O ciclo de vida do sistema (considerando que manutenção e regressão são tarefas
constantes).

Analistas de testes não são os únicos beneficiados com a elevada testabilidade dos
componentes. Nas revisões em pares, os próprios desenvolvedores se beneficiam de
características como separação de responsabilidades e baixo acoplamento. Assim, é possível
melhorar a compreensão do artefato a ser revisado e facilitar o próprio processo de revisão.
Questões como observabilidade também influenciam fortemente como o software será
monitorado em um ambiente de produção. Desta forma, a importância da testabilidade de um
sistema extrapola os limites dos laboratórios de testes.
Testabilidade também se mostra importante para os clientes, que podem se beneficiar de um
produto de alta qualidade com um rápido processo de correção de erros. Quando um problema
ocorre com um usuário, verificações automáticas, relatórios de falhas e ferramentas de
diagnóstico embutidas no sistema promovem informações precisas para os desenvolvedores
acelerarem o processo de localização dos erros e correção das falhas.
2.3 O esforço para testar
Componentes com alta testabilidade ampliam a confiabilidade do produto final e reduzem o
custo do desenvolvimento de testes (manuais ou automatizados). Importantes autores
(JUNGMAYR, 1999; PRESSMAN, 2000; KOOMEN & POL, 1999; BEIZER, 1990)
apontam que os custos com testes de software representam entre 25% e 90% de todo o
orçamento do projeto. Desta forma, projetar componentes de alta testabilidade se torna uma
tarefa importante para os desenvolvedores. De forma semelhante, verificar e medir a
testabilidade e a qualidade dos componentes do software também são tarefas importantes para
engenheiros de testes.
Apesar dos esforços de testes, não é possível provar que um sistema realmente funciona em
todas as condições. Myers (1979) codificou um programa simples, com alguns loops e blocos
if, que na maioria das linguagens atuais poderia ser escrito em 20 linhas de código. Este
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programa possui 100 trilhões de caminhos possíveis; assumindo um teste manual em que o
processo de especificar, executar e analisar cada cenário leve cinco minutos, passar por todos
estes cenários levaria cerca de um bilhão de anos. Mesmo que todo processo fosse
automatizado, levando cinco milissegundos para cada caso, ainda seriam necessários 19 anos
para concluir o processo de testes.
Então, em termos práticos, não é possível testar todos os caminhos de um programa
exaustivamente. Só é possível considerar uma parte entre todos os cenários imagináveis.
Contudo, uma generalização de toda a extensão dos testes não é uma tarefa trivial, há uma
dependência direta com as características de cada projeto. Como um teste completo não é
possível, a maneira que os limitados recursos de teste são utilizados é de fundamental
importância. Para se atingir um nível de resultados satisfatórios, os testes precisam ser
projetados e executados de forma estruturada e sistemática. A análise do risco de falhas e a
criticidade associada ao componente devem ser os pilares da priorização dos cenários de
testes.
O esforço para testar é freqüentemente apresentado como a proporção entre o número de
desenvolvedores e o número de analistas de testes. Esta proporção varia desde um analista de
testes para 10 desenvolvedores até três analistas de testes para cada desenvolvedor. Desta
forma, podemos apontar que a relação entre o esforço para testar e a proporção de analistas de
testes por desenvolvedor exibe uma grande variação (SPILLNER, LINZ, & SCHAEFER,
2007).
A justificativa para os custos com testes está diretamente ligada aos riscos relacionados a
falhas do projeto. Este risco é calculado de acordo com a probabilidade de ocorrência da falha
e o montante do prejuízo associado ao problema. É inevitável comparar o custo dos testes
com os possíveis custos das falhas; o jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung5 estima
que uma hora de indisponibilidade do software de controle da bolsa de valores resultaria em
um custo estimado de $7,8 milhões de dólares. Em outros sistemas (como sistemas médicos e
sistemas de controle do tráfego aéreo, por exemplo), onde defeitos podem causar a perda de
vidas humanas, o custo das falhas é ainda mais crítico. Assim, os testes devem continuar até o
momento em que os custos de encontrar e corrigir os defeitos fiquem menores que os custos
destas mesmas falhas em operação (KOOMEN & POL, 1999). A duração dos testes deve

5

Frankfurter Allgemeine Zeitung, edição de 17/jan/2002, no artigo “IT system breakdown cost many millions”.
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estar sempre relacionada com as estimativas apontadas pelo processo de análise de riscos do
projeto.
2.4 Qualidade de software
Testes contribuem para ampliar a qualidade do software. Este aumento de qualidade é obtido
por meio do mapeamento e identificação de defeitos e as devidas correções subseqüentes.
Testes também funcionam para a medição da qualidade do software (SPILLNER, LINZ, &
SCHAEFER, 2007). Assim, se os testes cobrirem uma amostra significante do uso do
software, então a qualidade observada pelo usuário final não deve ser distante dos resultados
obtidos nos laboratórios de QA.
Qualidade de software é mais que a simples eliminação de falhas listadas durante o processo
de testes. A norma ISO 9126 descreve os atributos de qualidade a serem verificados durante o
desenvolvimento de um software. A norma lista seis características externas (funcionalidade,
confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade)6 e um conjunto de
sub

características

internas

descritas

na

Tabela

2:

Atributos

de

Qualidade

Fonte: , que representam os atributos de qualidade do sistema. Tais características, e as
métricas associadas a estas características, não são úteis apenas na avaliação do produto,
também representam um guia na definição de requisitos funcionais e não-funcionais do
sistema.
1. Funcionalidade: Conjunto de atributos que evidenciam a existência de um conjunto
de funções e suas propriedades especificadas. As funções são as que satisfazem as
necessidades explícitas ou implícitas.
2. Confiabilidade: Conjunto de atributos que evidenciam a capacidade do software de
manter seu nível de desempenho sob condições estabelecidas durante um período de
tempo estabelecido.
3. Usabilidade: Conjunto de atributos que evidenciam o esforço necessário para se poder
utilizar o software, bem como o julgamento individual desse uso, por um conjunto
implícito ou explícito de usuários.

6

A tradução dos atributos para a língua portuguesa segue as diretrizes do Guia para utilização das normas sobre

avaliação de qualidade de produto de software - ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 14598 da ABNT - Associação
Brasileira de Normas Técnicas, SC10 - Subcomitê de Software.
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4. Eficiência: Conjunto de atributos que evidenciam o relacionamento entre o nível de
desempenho do software e a quantidade de recursos usados, sob condições
estabelecidas.
5. Manutenibilidade: Conjunto de atributos que evidenciam o esforço necessário para
fazer modificações específicas no software.
6. Portabilidade: Conjunto de atributos que evidenciam a capacidade do software de ser
transferido de um ambiente para outro.
Tabela 2: Atributos de Qualidade
Fonte: (ISO/IEC 9126-1, 2001)

Externos

Internos

Descrição

Funcionalidade

Adequação

Atributos do software que evidenciam a presença
de um conjunto de funções e sua apropriação para
as tarefas especificadas.

Acurácia

Atributos do software que evidenciam a geração de
resultados ou efeitos corretos ou conforme
acordados.

Interoperabilidade

Atributos do software que evidenciam sua
capacidade de interagir com sistemas especificados.

Segurança de Acesso

Atributos do software que evidenciam sua
capacidade de evitar o acesso não autorizado,
acidental ou deliberado a programas de dados.

Conformidade

Atributos do software que fazem com que o mesmo
esteja de acordo com as normas, convenções ou
regulamentações previstas em leis e descrições
similares, relacionadas à aplicação.

Confiabilidade

Maturidade

Atributos do software que evidenciam a freqüência
de falhas por defeitos no software.

Tolerância a Falhas

Atributos do software que evidenciam sua
capacidade em manter um nível de desempenho
especificado nos casos de falhas no software ou de
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violação nas interfaces especificadas.
Recuperabilidade

Atributos do software que evidenciam sua
capacidade de restabelecer seu nível de
desempenho e recuperar os dados diretamente
afetados, em caso de falha, e o tempo e esforço
necessários para tal.

Conformidade

Atributos do software que fazem com que o mesmo
esteja de acordo com as normas, convenções ou
regulamentações previstas em leis e descrições
similares, relacionadas à aplicação.

Usabilidade

Inteligibilidade

Atributos do software que evidenciam o esforço do
usuário para reconhecer o conceito lógico e sua
aplicabilidade.

Apreensibilidade

Atributos do software que evidenciam o esforço do
usuário para aprender sua aplicação (por exemplo:
controle de operação, entradas, saídas).

Operacionalidade

Atributos do software que evidenciam o esforço do
usuário para sua operação e controle de sua
operação.

Atratividade

Atributos do software que evidenciam a capacidade
do produto de software de ser atraente ao usuário.

Conformidade

Atributos do software que fazem com que o mesmo
esteja de acordo com as normas, convenções ou
regulamentações previstas em leis e descrições
similares, relacionadas à aplicação.

Eficiência

Comportamento em

Atributos do software que evidenciam seu tempo

relação ao tempo

de resposta, tempo de processamento e velocidade
na execução de suas funções.

Comportamento em

Atributos do software que evidenciam a quantidade

relação aos recursos

de recursos e a duração do seu uso na execução de
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suas funções.
Conformidade

Atributos do software que fazem com que o mesmo
esteja de acordo com as normas, convenções ou
regulamentações previstas em leis e descrições
similares, relacionadas à aplicação.

Manutenibilidade Analisabilidade

Atributos do software que evidenciam o esforço
para diagnosticar deficiências ou causas de falhas,
ou para identificar partes a serem modificadas.

Modificabilidade

Atributos do software que evidenciam o esforço
necessário para modificá-lo, remover seus defeitos
ou adaptá-lo a mudanças ambientais.

Estabilidade

Atributos do software que evidenciam o risco de
efeitos inesperados ocasionados por modificações.

Testabilidade

Atributos do software que evidenciam o esforço
necessário para validar o software modificado. A
extensão em que um teste objetivo e factível pode
ser projetado para determinar se um requisito é
atendido.

Conformidade

Atributos do software que fazem com que o mesmo
esteja de acordo com as normas, convenções ou
regulamentações previstas em leis e descrições
similares, relacionadas à aplicação.

Portabilidade

Adaptabilidade

Atributos do software que evidenciam sua
capacidade de ser adaptado a ambientes diferentes
especificados, sem a necessidade de aplicação de
outras ações ou meios além daqueles fornecidos
para esta finalidade pelo software considerado.

Capacidade para ser

Atributos do software que evidenciam o esforço

instalado

necessário para sua instalação em um ambiente
especificado.
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Co-existência

Atributos do software que evidenciam a capacidade
do produto de software de coexistir com outros
produtos de software independentes, em um
ambiente comum, compartilhando recursos
comuns.

Capacidade para

Atributos do software que evidenciam sua

substituir

capacidade e esforço necessário para substituir
outro software, no ambiente estabelecido para esse
outro software.

Conformidade

Atributos do software que fazem com que o mesmo
esteja de acordo com as normas, convenções ou
regulamentações previstas em leis e descrições
similares, relacionadas à aplicação.

2.5 Arquitetura de software e testabilidade
Em geral, arquitetura de software é um ponto crítico para o sucesso do desenvolvimento de
um sistema e o alcance das metas de qualidade do produto. Para Bass, Clements e Kazman
(1997) a arquitetura de um sistema consiste dos componentes deste sistema, suas propriedades
externas e seus relacionamentos com outros subsistemas. Arquitetura também pode ser
observada como uma abstração de alto nível do sistema, e é influenciada por diversas forças,
como: stakeholders7 do projeto, o ambiente que envolve o sistema, a própria experiência do
arquiteto etc. Cada uma destas forças promove determinados atributos de qualidade.
Kolb e Muthig (2006) defendem que o processo de teste na linha de produtos de software
pode ser mais eficiente quando a testabilidade é considerada durante o projeto de arquitetura.
Os autores exploram a relação entre testabilidade e arquitetura, além de discutir a importância
da alta testabilidade para reduzir os esforços com testes, atingindo os critérios de cobertura
determinados. Desta perspectiva, testabilidade deve ser considerada como um atributo
arquitetural do sistema.

7

Stakeholder, em português, parte interessada ou interveniente, refere-se a todos os envolvidos em um processo,

por exemplo, clientes, colaboradores, investidores, fornecedores, comunidade etc.
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Arquitetos utilizam de uma coleção de padrões distintos para criar um projeto de sistema. Um
padrão de arquitetura provê um conjunto predefinido de estruturas, responsabilidades, regras e
guias para organizar os relacionamentos entre sistemas. Um padrão implementa uma série de
decisões de projeto para oferecer suporte a determinadas características de qualidade do
sistema. A testabilidade de uma arquitetura foi considerada por Eickelmann e Richardson
(1996). As autoras sugerem que decisões de arquitetura devam ser alinhadas com estratégias
de testes. Desta forma, a testabilidade de uma arquitetura é a combinação de padrões
arquiteturais e a estratégia escolhida para os testes.
O padrão internacional IEEE 1471 (IEEE 1471, 2000), assim como outras importantes
referências de arquitetura, incluindo o modelo RM-ODP (ISO/IEC 10746-1, 95-98),
organizam a arquitetura em visões. Visões são instâncias de pontos de vista, onde cada ponto
de vista deve descrever a arquitetura na perspectiva de um conjunto de stakeholders. Este
trabalho propõe uma abordagem prática das questões de testabilidade em relação à arquitetura
de software e o processo de desenvolvimento, desta maneira as visões relativas a engenharia e
tecnologia serão abordadas de forma mais constante no decorrer dos capítulos.
2.6 Tradeoffs de arquitetura, qualidade e testabilidade de software
Um software não pode atender uniformemente todas as características de qualidade
apresentadas. Ocasionalmente, o aumento de uma característica implica na redução de outra.
Por exemplo, um sistema com grande eficiência e desempenho pode ser difícil de portar para
um ambiente diferenciado com as mesmas otimizações; da mesma forma que um software
com fortes requisitos de segurança (senhas duplas, cartões com chaves de segurança) pode ter
a usabilidade prejudicada. Assim como os requisitos de negócio, os atributos de qualidade
devem ser priorizados, avaliando o impacto para o produto de software como um todo. A
Figura

3:

Possíveis

tradeoffs

entre

atributos

de

qualidade

Fonte: , apresenta alguns tradeoffs entre testabilidade e demais atributos de qualidade.
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Figura 3: Possíveis tradeoffs entre atributos de qualidade
Fonte: (GRASS, 1992)

De forma semelhante, Wiegers apresenta outro comparativo ilustrado na Figura 4: Relações
entre

atributos

de

qualidade

Fonte: . Segundo o modelo do autor, os atributos de manutenibilidade, portabilidade,
confiabilidade e reusabilidade apresentam um efeito positivo sobre testabilidade. Porém,
eficiência, integridade e usabilidade apresentam aspectos negativos.
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Figura 4: Relações entre atributos de qualidade
Fonte: (WIEGERS, 1999)

Diante da complexidade dos tradeoffs arquiteturais, um método se faz necessário para avaliar
o impacto destas permutas. Sem a compreensão de um processo de análise, a organização não
pode determinar quais decisões arquiteturais tomar, em particular as decisões que afetam o
estabelecimento de atributos de qualidade, como desempenho, disponibilidade, segurança e
manutenibilidade. Clements, Kasman e Klein (2000) propõem o método ATAM –
Architecture Tradeoff Analysis Method descrito em para avaliar a questão de tradeoffs
arquiteturais.
Ao avaliar a arquitetura usando o modelo ATAM, o objetivo é compreender as conseqüências
das decisões arquiteturais que dizem respeito aos atributos de qualidade necessários ao
sistema. O ATAM é um método de análise que se destina a identificação de áreas de
potenciais riscos na arquitetura de sistemas complexos.
O método é caracterizado em um processo de quatro passos: apresentação, análise e
investigação, testes e resultados. Todos estes passos possuem subdivisões detalhadas. Para o
escopo deste trabalho, é importante caracterizar as divisões dos passos que dizem respeito aos
processos de testes e resultados:
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Brainstorm e priorização de cenários. Com base nos cenários de exemplo, um conjunto
maior de cenários é produzido a partir do grupo de stakeholders. Este novo conjunto de
cenários é priorizado por meio de um processo de votação envolvendo todos os stakeholders.
Abordagem da análise arquitetural. Baseando-se nos fatores de maior prioridade, as
decisões arquiteturais são analisadas e os riscos e tradeoffs são identificados. Os cenários
mais votados pelo item anterior são considerados para serem os casos de teste para a análise
das decisões arquiteturais tomadas até o momento. Estes cenários de casos de teste podem não
cobrir decisões arquiteturais adicionais, riscos, pontos de sensibilidade e pontos de tradeoffs
que, então, são documentados.
Apresentar resultados. Baseando-se nas informações coletadas no ATAM (cenários,
questões específicas para atributos, riscos, pontos de sensibilidade e tradeoffs) a equipe
apresenta as descobertas ao grupo de stakeholders e potencialmente escreve um relatório
detalhando esta informação em conjunto com propostas de estratégias de mitigação.
2.7 Verificação e avaliação da testabilidade dos componentes
Como apresentado por Jungmayr (2002), é importante verificar a testabilidade dos
componentes gerados durante o ciclo da atividade de desenvolvimento. Porém, antes mesmo
de verificar a testabilidade de um componente, é necessário avaliar a maturidade dos
processos de desenvolvimento e se estes processos levam em conta as questões de
testabilidade em um projeto. Segundo Gao, Tsao e Wu (2003), a maturidade deste processo
pode ser classificada em quatro níveis:
(1) Nível 1 – Inicial: Neste nível, desenvolvedores e analistas de testes usam uma
abordagem ad hoc para ampliar a testabilidade dos componentes. O maior problema
deste nível é a falta de controle sobre a testabilidade de todos os componentes
gerados. Na maioria dos casos, os componentes apresentam baixos níveis de
testabilidade.
(2) Nível 2 – Padronizado: Neste nível, requisitos de testabilidade, métodos de
análise, mecanismos de implementação e critérios de verificação são definidos como
parte do processo padrão de desenvolvimento de componentes. Seguindo os padrões
estabelecidos, os desenvolvedores geram componentes testáveis e reduzem o custo do
processo de testes. Todavia, os desenvolvedores podem não seguir estes padrões, isto
sugere que o estabelecimento de padrões não é suficiente.
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(3) Nível 3 – Sistemático: Neste nível, um processo de desenvolvimento e testes é
bem definido de forma a facilitar a testabilidade dos componentes em todas as fases.
Neste nível os desenvolvedores têm a disposição requisitos precisos que lhes permitem
estabelecer critérios de testes atingíveis. São definidos requisitos claros de
testabilidade, interfaces padronizadas para testes e métodos de análise que permitem
aos analistas desenvolverem componentes de alta testabilidade. Também no nível
sistemático, instrumentos e ferramentas de testes devem estar disponíveis para facilitar
os testes manuais e/ou automatizados.
(4) Nível 4 – Mensurável: Neste nível, a testabilidade dos componentes pode ser
medida e avaliada usando soluções sistemáticas em todas as fases do desenvolvimento
do software, incluindo o ciclo de testes.
Ainda no trabalho de Gao, Tsao e Wu, são compiladas duas abordagens para avaliar a
testabilidade dos componentes: (1) Verificação estática e (2) Verificação estatística.
A abordagem estática defende que a testabilidade deve ser verificada em todas as fases do
processo de desenvolvimento, por meio da revisão dos artefatos gerados em cada fase. A idéia
desta abordagem também é apresentada no trabalho de Jungmayr (2002).
A abordagem estatística, presente no trabalho de Voas e Miller (1995), sugere um exame de
como um dado programa se comportará na ocorrência de uma falha. O maior objetivo desta
abordagem é predizer a probabilidade desta falha ocorrer, dado que a execução deste software
é preparada com base em uma distribuição particular de entradas durante testes casuais de
caixa-preta. O autor afirma que esta abordagem amplia a testabilidade do software de maneira
a estimar a dificuldade de detectar uma falha em um ponto específico do software e também
sugere o número de testes necessários para aumentar a confiança no sistema.
Apesar do modelo estatístico de Voas e Miller representar uma importante contribuição para a
engenharia de software, esta dissertação, em linhas gerais, segue as definições e modelos de
testabilidade apontados por Jungmayr e Binder, entre outros autores.
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3 FATORES DE INFLUENCIA NA TESTABILIDADE DE SOFTWARE
3.1 O que é um fator de testabilidade?
Um fator de testabilidade é um conjunto de atributos de qualidade que influenciam
diretamente a facilidade em testar um componente de software. Um fator primário (principal)
pode ser associado a outros fatores secundários, de forma a reduzir a abstração para uma
possível implementação e verificação prática destes atributos.
Mesmo que uma medida direta não se aplique para alguns dos fatores, a existência do fator e
o grau em que o fator aparece deve ser considerado de forma a extrair futuras métricas que
possam apontar cenários de prejuízos para testabilidade de um componente.
Para o resultado esperado desta pesquisa, serão considerados apenas os fatores de
testabilidade diretamente relacionados com o desenvolvimento prático de componentes de
software. Desta forma, não serão abordados questões como maturidade no processo,
documentação e especificações para testes, etc. Detalhes de programação, trechos de código e
a aplicação destes fatores são apresentadas no experimento do capítulo 4.
Os trechos de código e diagramas encontrados neste trabalho, salvo quando a origem é
explicitamente declarada, foram desenvolvidos pelo autor desta pesquisa. Os blocos de código
são em geral simplificações que abstraem dependências e possíveis questões associadas a
requisitos não funcionais, porém são auto contidos a ponto de serem reproduzidos em outros
experimentos.
3.2 Trabalhos associados a fatores de testabilidade
Em um dos primeiros trabalhos sobre o tema, Freedman (1991) considera dois fatores
predominantes (observabilidade e controlabilidade) quando verificando e medindo o domínio
da testabilidade de um componente. A idéia básica do autor é analisar um componente de
software como uma caixa-preta, por meio de um conjunto de entradas e saídas
correspondentes. Para Freedman, medir a testabilidade de um componente é a tarefa de medir
a observabilidade e controlabilidade deste componente.
Binder (1994) avalia o conceito de testabilidade de componentes por meio de seis diferentes
fatores: (1) características da documentação do projeto (Representation), (2) características da
implementação (Implementation), (3) presença de testes embutidos (Built-in Test), (4)
presença de um conjunto de testes (Test Suite), (5) presença da ferramentas para testes (Test
Tools) e (6) maturidade no processo onde os testes são conduzidos (Test Process). Cada um
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destes fatores é posteriormente derivado em outros fatores de qualidade e estruturas para
dirigir características especiais em software orientado a objeto.

Figura 5: Fatores de testabilidade
Fonte: (BINDER, 1994)

De forma semelhante, Bach (1995), definiu heurísticas de testabilidade dividindo os fatores
em seis grandes grupos: (1) controlabilidade, (2) observabilidade, (3) disponibilidade, (4)
simplicidade, (5) estabilidade e (6) informação.
Gao,

Tsao

e

Wu,

como

ilustrado

na

Figura

6:

Fatores

de

testabilidade

Fonte: , descrevem a testabilidade dos componentes em termos de cinco fatores: (1)
entendimento do componente, (2) observabilidade, (3) rastreabilidade, (4) controlabilidade e
(5) capacidade de suporte aos testes. Desta forma, a testabilidade de um componente pode ser
verificada e medida baseada nestes fatores.

Figura 6: Fatores de testabilidade
Fonte: (GAO, TSAO, & WU, 2003)

Para os autores, ao estudar a testabilidade de um componente dois aspectos devem ser
considerados:
(1) Estudar os métodos de desenvolvimento, guias de referência, princípios e padrões
para construir software testável.
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(2) Estudar métodos que facilitem a verificação e medição da testabilidade dos
componentes com base no estabelecimento dos critérios de testes e no processo de
desenvolvimento do software.
Componentes de alta testabilidade facilitam a maneira dos analistas de testes obterem um
melhor entendimento dos requisitos do componente, permitindo uma definição precisa dos
critérios de testes e os tipos de testes a serem executados.
Souza e Arakaki (2009) propõem um conjunto de padrões para promover a testabilidade de
software. Apesar da semelhança entre um fator de testabilidade e um padrão de projeto, nem
sempre esta relação é verdadeira. Enquanto alguns padrões de testabilidade (eg. dependency
injection, testability logger etc.) possam ser relacionados diretamente aos fatores de
testabilidade, outras questões (eg. documentação do sistema, análise estática etc.) estão mais
associadas a conceitos teóricos e práticas de engenharia de software.
3.3 Análise dos fatores de testabilidade em componentes de software
O objetivo da análise dos fatores associados à testabilidade é a identificação e o agrupamento
dos termos e conceitos associados aos fatores que influenciam a testabilidade dos
componentes de software. Esta abordagem apresenta uma inspeção e unificação dos conceitos
associados aos fatores da testabilidade dos componentes e, conseqüentemente, uma lista de
recomendações para equipes de qualidade e desenvolvimento utilizarem como guia no
desenvolvimento de novos produtos.
O primeiro passo da análise foi a identificação na literatura de possíveis fatores de influência
na testabilidadade dos componentes de software. Esta identificação preliminar foi um
levantamento dos conceitos primários associados à testabilidade. O apêndice c apresenta uma
tabela com os principais conceitos e autores identificados nesta fase da pesquisa.
Como o foco deste trabalho esta associado aos mecanismos arquiteturais que afetem
diretamente a testabilidade na construção de componentes, o próximo passo da análise foi
verificar a plausibilidade dos conceitos identificados em relação ao escopo da pesquisa. Os
fatores não diretamente associados a uma possível implementação prática foram
desconsiderados.
Na última etapa da análise, foram realizados agrupamentos por semelhança, de forma a
reduzir o número de itens primários e estabelecer fatores secundários associados a cada grupo.
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Figura 7: Fases da análise dos fatores de testabilidade
Fonte: Elaborado pelo autor

A influência de controlabilidade e observabilidade na testabilidade de um componente
representa uma constante no trabalho de diversos autores (FREEDMAN, 1991; BINDER,
1994; GAO, TSAO, & WU, 2003; BACH, 1995). Para testar um componente é necessário
controlar as entradas (controlabilidade) e observar as saídas (observabilidade). É consenso
entre os autores pesquisados que a ausência destas características aumenta a dificuldade no
processo de verificação e validação de um componente. Desta forma, para a abordagem deste
trabalho, controlabilidade e observabilidade fazem parte dos fatores primários à
testabilidade.
O conceito de testes embutidos em software foi apresentado primeiramente por Binder (1994)
e proposto como um padrão de testabilidade por Souza e Arakaki (2009). Testes embutidos
são especificados e implementados ainda na fase de desenvolvimento, levando a ganhos de
testabilidade em fases posteriores do projeto, auxiliando na redução do esforço em validar a
integridade de um componente. Assim, testes embutidos foram considerados fatores primários
de testabilidade.
O diagrama da Figura 8: Fatores primários de testabilidade ilustra a composição dos
principais fatores associados à testabilidade em componentes de software. Um mapa
completo está disponível no apêndice a.
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Figura 8: Fatores primários de testabilidade
Fonte: Elaborado pelo autor

Nos próximos tópicos do trabalho, os fatores primários de testabilidade (Controlabilidade,
Observabilidade, Testes embutidos) são divididos e detalhados em fatores secundários, de
forma a reduzir a abstração dos conjuntos, permitindo a proposição de recomendações e a
aproximação com possíveis implementações práticas.
3.4 Fator primário: Controlabilidade
Para testar um componente, é necessário controlar as entradas, o estado interno e os fluxos de
execução de um programa. Sem este controle, aumentam as dificuldades para determinar os
fatores que influenciaram no resultado final do processamento. Em geral, os maiores
obstáculos para controlabilidade estão associados a questões de dependências entre
componentes. Resolver questões associadas a dependências e separação de responsabilidades
(como alta coesão, baixo acoplamento, injeção e gerenciamento dinâmico de dependências
etc.) leva ao aumento da controlabilidade e, conseqüentemente, ao aumento da testabilidade
de um componente. A impossibilidade de testar um componente de forma independente
aponta para uma falha de controlabilidade.
A capacidade de modificar o estado e o comportamento das dependências diretas de um
componente é uma das características desejadas de controlabilidade. Desta forma, é esperado
que o componente a ser testado disponibilize interfaces padronizadas para que os engenheiros
de testes possam modificar o estado e o comportamento das dependências de acordo com os
cenários e critérios de testes a serem exercitados.
Como conseqüência das interfaces para aumentar o fluxo de controle de um componente é
esperado um aumento da facilidade de executar cenários de testes e o aumento da
compreensão do próprio sistema. Como as interfaces de controle podem modificar o estado do
componente e o comportamento das dependências (inclusive para simular cenários de falha,
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etc.), é importante prever mecanismos de segurança (acesso, permissões, confirmações etc.)
para o uso destas interfaces no ambiente de produção.
O aumento da controlabilidade criando interfaces de testes pode acarretar possíveis pontos de
vulnerabilidade relacionados a segurança. Testabilidade e segurança são tradeoffs
arquiteturais a serem considerados no projeto.
Apesar de inicialmente projetados para aumentar a testabilidade do sistema, o aumento dos
pontos de controle de um componente podem servir de auxílio para os times de operação. Em
produção, a capacidade de modificar parâmetros e comportamentos de um componente pode
aumentar a capacidade de um sistema tolerar falhas.
Os fatores de controlabilidade devem ser associados a fatores secundários mais próximos da
implementação de um componente, de forma a reduzir a abstração do conceito. Os fatores
secundários associados à controlabilidade são apresentados na Figura 9: Fatores de
controlabilidade.

Figura 9: Fatores de controlabilidade
Fonte: Elaborado pelo autor

A capacidade de controlar o estado de um componente e substituir o comportamento de
dependências em tempo de execução são chaves para a implementação de um componente
com alta controlabilidade. Injeção de dependências e o gerenciamento dinâmico de
componentes são mecanismos utilizados de forma geral para atingir estes objetivos.
A eficiência de injetar dependências (como simuladores etc.) para questões de testabilidade
depende diretamente da responsabilidade única desta dependência para com o sistema. Se
uma dependência exerce diversas responsabilidades, leva ao aumento da complexidade e a
dificuldade de modificar apenas um dos comportamentos. Desta forma, alta coesão e baixo
acoplamento são pontos fundamentais para controlabilidade.
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3.4.1 Controlabilidade: Alta Coesão
Coesão é a medida de quanto um módulo é focado em uma responsabilidade única. Em
orientação a objetos, se os métodos de uma determinada classe tendem a disponibilizarem
funcionalidades com relações semelhantes, esta classe é considerada coesa.
Módulos com alta coesão estão associados a diversos atributos de qualidade desejáveis,
incluindo robustez e confiabilidade. Do outro lado, baixa coesão está associada a problemas
de manutenibilidade e pouco reuso.
O grau de testabilidade de um componente também é afetado pelo nível de coesão. Módulos
com baixa coesão prejudicam o processo de testes, dado que mudanças no domínio de
negócios afetam múltiplos pontos no código e aumentam a dificuldade de documentação e
compreensão destes módulos.
A coesão funcional (functional cohesion) é descrita por McConnell (2004) como a mais forte
e o melhor tipo de coesão. A coesão funcional ocorre quando uma rotina executa uma e
somente uma operação e os módulos são agrupados por contribuírem com uma única tarefa
bem definida.
Do ponto de vista da testabilidade, separação de responsabilidades é o grau em que o sistema
sob testes tem uma única e bem definida responsabilidade. É uma idéia diretamente
relacionada com o conceito de alta coesão e o fator isolabilidade. Serviços monolíticos onde
diversas responsabilidades e conceitos são interligados levam a redução da testabilidade do
sistema, algumas vezes impedindo a possibilidade da automação de cenários de testes.
Mesmo executando uma única ação do ponto de vista de negócios (o ponto de vista funcional)
um componente ainda pode apresentar problemas de separação de responsabilidades. Por
exemplo, um Servlet para cadastro de um usuário tem uma única função bem definida, porém
se a regra de converter os dados do formulário, realizar as validações das entradas e persistir o
dado no banco estiver toda contida no Servlet, ainda haverá um problema para a elaboração de
testes unitários já que regras de validação e persistência de dados (responsabilidades distintas)
estão interligadas no mesmo componente.
3.4.2 Controlabilidade: Baixo Acoplamento
Acoplamento ou dependência é o grau em que cada módulo depende de outro módulo.
Acoplamento é freqüentemente comparada ao conceito de coesão. Alta coesão em muitos
casos está associada a baixo acoplamento e vice-versa.

43

Para orientação a objetos, acoplamento esta associado ao comportamento dos objetos. Sempre
que uma classe usa o comportamento de outra classe, ela está acoplada a este comportamento.
O número de comportamentos que uma classe necessita de outra classe define a extensão da
dependência entre estas classes (NYGARD, 2007).
A dependência do componente A no componente B existe se o componente B necessita do
componente A para ser compilado e/ou funcionar corretamente. Desta forma, dependência
define uma relação entre componentes. Esta é uma relação transitiva. Se o componente A
depende do componente B que, por sua vez, depende do componente C, então há uma
dependência indireta entre os componentes A e C.
A dependência entre o componente A e o componente B é uma dependência física se não for
possível compilar o componente A sem o componente B. A dependência do componente A no
componente B é lógica se uma mudança no componente B necessitar de uma mudança no
componente A para manter o correto funcionamento do sistema (o componente A assume
convenções definidas no componente B) (LAKOS, 1996).
Para automação de testes de software, mudanças em dependências físicas são detectadas em
tempo de compilação e resulta em erros nos testes unitários. Mudanças em dependências
lógicas, em grande parte dos casos, resultam em falhas nos testes unitários e nos testes de
integração. Em ambos os casos, se faz necessário refatorar os artefatos de testes e a
complexidade desta refatoração está diretamente ligada a extensão da mudança e a
documentação dos componentes modificados.
As dependências de um componente têm efeitos no tempo e esforços necessários para os
testes, assim como na complexidade das tarefas envolvidas para cobrir os cenários e
validações elaboradas para aumentar a confiabilidade no sistema. Ao elaborar automação de
testes devem ser considerado alguns fatos relacionados a dependências:


Durante o projeto dos testes, avaliar os componentes que o sistema depende.



Todas as dependências devem ser instanciadas durante a preparação do teste (test
setup).



Isolar falhas em testes de integração se torna mais difícil.



Dependências cíclicas (A depende de B e B depende de A) não podem ser testadas
separadamente.



A dependência do sistema com um recurso implica nos testes também dependerem
deste recurso (eg. banco de dados, servidores de aplicação etc.).
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Jungmayr (2002) classifica como dependências críticas para testes (test-critical dependencies)
as dependências com elevado impacto para testabilidade. Para o autor, o aumento da
testabilidade depende da seleção das dependências para serem removidas ou refatoradas do
ponto de vista dos testes.
Jungmayr também defende que uma dependência deve ser refatorada mesmo que sua
contribuição para a funcionalidade do sistema seja pequena comparada com o impacto
negativo na testabilidade. Assim, a refatoração deve ser realizada mesmo que a única
motivação seja aumentar a testabilidade.
Quanto antes for realizado a refatoração, menor será o impacto no sistema. Técnicas para
refatorar dependências são apresentadas na forma de padrões de projetos por Gamma et al
(1995) e Fowler et al (1999). Ainda neste sentido, Lakos (1996) apresenta técnicas para
quebrar dependências cíclicas em dependências simples.
Associado ao conceito de baixo acoplamento, a lei de Demeter8 (LIEBERHERR &
HOLLAND, 1989) propõe a noção fundamental que um objeto deve conhecer o mínimo
possível sobre a estrutura de outros objetos, reduzindo assim a dependência entre
componentes e respeitando princípios de encapsulamento. A lei é uma definição de estilo para
projetos orientados a objetos e pode ser resumida pelo lema “não fale com estranhos”9.
Em uma definição formal, dada uma determinada classe C, para todos os métodos m definidos
em C, todos os objetos com o qual m se comunica devem ser argumentos de m ou atributos de
C. Assim, dentro de um método m, mensagens só podem ser enviadas para os seguintes
objetos:
(1) O próprio objeto (this).
(2) Qualquer parâmetro do método m.
(3) Qualquer objeto criado ou instanciado pelo método m.
(4) Atributos do objeto atual (this). Ou seja, objetos de uma relação TEM-UM.
O código Java (Figura 10: Lei de Demeter) ilustra os princípios das chamadas consideradas
válidas pela lei de Demeter:

8

LoD – Law of Demeter

9

“only talk to your immediate friends”
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Figura 10: Lei de Demeter
Fonte: Elaborado pelo autor

Hunt e Thomas, na Tabela 3: Conformidade em relação à lei de Demeter
Fonte: , comparam dois trechos de código. No primeiro trecho, o método showBalance() viola
à lei de Demeter. A variável acct é passada como parâmetro, desta forma a chamada para
getBalance() é permitida. Chamar amt.printFormat(), porém, não é permitido. O objeto amt
não é um atributo da classe e não é passado como referência ao método. O segundo bloco
propõe a refatoração do código de forma a atender as premissas da lei de Demeter.
Tabela 3: Conformidade em relação à lei de Demeter
Fonte: (HUNT & THOMAS, 1999)

//inadequado

//adequado

Violações na lei de Demeter impactam diretamente na facilidade de escrever testes unitários.
O exemplo do abaixo (Tabela 4: Impactos da lei de Demeter nos testes unitários) é baseado na
implementação de um diagrama de seqüência do livro UML Distilled10 e ilustra o aumento da
complexidade e esforço dos testes unitários quando o programador desconsidera os aspectos
de dependência ao escrever código.

10

M. Fowler and K. Scott, UML distilled (2nd ed.): a brief guide to the standard object modeling language.

Boston, MA, USA: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 2000.
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Tabela 4: Impactos da lei de Demeter nos testes unitários
Fonte: Elaborado pelo autor

//inadequado

//adequado

Obter o produto para depois obter o preço viola a lei de Demeter, getprice() deveria conhecer
apenas o objeto orderLine e não a estrutura interna deste objeto. Desta forma, o preço é um
atributo associado à linha de pedido e não ao produto. Após a refatoração, não é necessário a
classe de testes conhecer a classe Produto.
O baixo acoplamento amplia a isolabilidade de um componente, desta forma é possível testar
uma única responsabilidade sem considerar os componentes associados. Como exemplo,
muitos componentes dificultam a testabilidade quando não permitem isolar a regra de negócio
dos componentes de acesso a dados. Se testar a lógica de negócio do aplicativo depender de
inicializar diversos outros componentes (e a falha destes componentes afetem diretamente a
saída do componente sob testes) é um sinal de que o componente não esta suficientemente
isolado, representando um baixo grau de testabilidade.
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3.4.3 Controlabilidade: Injeção de dependências
O termo Inversão de Controle (IoC11) surgiu em um artigo publicado em 1998 por Ralph e
Brian (1988). Apesar dos mais dez anos de sua publicação, o texto não envelheceu e as
propostas são atualmente implementadas por modernos frameworks. Anteriormente a esta
definição, autores como Vlissides (1996), trabalhavam a idéia de inversão de controle como o
“Princípio de Hollywood”, uma referência a um mote da indústria cinematográfica de Los
Angeles: “Não nos chame, nós chamaremos vocês”. De forma análoga, no desenvolvimento
de software a responsabilidade de criar objetos e definir suas propriedades passa do código
principal para um framework IoC, daí a origem do termo “inversão”.
Com base em propostas anteriores de Inversão de Controle, Fowler (2004) procurou um nome
específico para a técnica de adicionar dependências ao código principal por meio de fábricas
estáticas e arquivos de configuração, criando o termo Injeção de Dependências (DI12).
Injeção de Dependências é um mecanismo arquitetural utilizado para reduzir o acoplamento
entre componentes de um software. É a resposta para uma necessidade antiga: retirar de um
objeto o conhecimento sobre como obter os objetos que colaboram com ele, ou seja, suas
dependências.

Figura 11: Divisão de responsabilidades em camadas
Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 11: Divisão de responsabilidades em camadas, ilustra o exemplo de uma aplicação
cliente que depende de um componente de controle de conta corrente que, por sua vez,
depende de outro componente para registrar pagamentos um mainframe. O diagrama parece
adequado, já que apresenta divisão em camadas e cada camada tem responsabilidade bem
definida. Porém, examinando os detalhes, há um sério problema de dependência causado pela

11

Inversion of Control

12

Dependency Injection
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falta de interfaces. Qualquer modificação na implementação do componente mainframe ou no
controle de conta corrente afetaria diretamente a aplicação cliente.

Figura 12: Programando para interfaces
Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 12: Programando para interfaces, apresenta uma arquitetura mais adequada para o
problema. As camadas do sistema foram isoladas por interfaces bem definidas. Modificações
na implementação dos componentes não representariam problemas para o aplicativo cliente
desde que as interfaces não sejam quebradas. Programar para interfaces é uma refatoração
(FOWLER, BECK, BRANT, OPDYKE, & ROBERTS, 1999) necessária para iniciar a
redução de dependência entre os componentes.
O problema para a implementação do diagrama da Figura 13: Dependência direta com a
implementação do componente, está no fato que mesmo programando para as interfaces,
ainda há a necessidade do programador conhecer a implementação concreta do componente
em tempo de desenvolvimento.

Figura 13: Dependência direta com a implementação do componente
Fonte: Elaborado pelo autor

Apesar do uso de interfaces isolar o módulo BankAccountCtrlImp das variações na
implementação do módulo Mainframe, ainda há a necessidade da chamada direta ao construir
a classe concreta MainframeImpl.
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Em Java, o polimorfismo permite o correto acionamento do programa, porém se fosse
necessário trocar a implementação da interface Mainframe por um simulador (um caso
freqüente em testes de qualidade) seria necessário recompilar o módulo BankAccounCtrlImp.
Para evitar esse cenário, deve-se inverter a responsabilidade de quem cria a instância do
objeto, assim a tarefa passa do programador para uma fábrica disponível em um framework
que implemente Inversão de Controle.

Figura 14: Uso de fábricas para remover dependências diretas
Fonte: Elaborado pelo autor

O uso da fabrica remove a referência da implementação de Mainframe da classe
BankAccountCrtlImpl. Assim, em um cenário de testes, a fábrica poderia devolver um
simulador que emula o comportamento do componente Mainframe.

No exemplo, a fabrica cria uma implementação falsa de Mainframe, o que ainda mantém a
necessidade de recompilar o código quando o componente for substituído pelo módulo real. O
ideal seria a fábrica obter qual implementação de Mainframe usar de um arquivo de
configurações, assim as dependências no processo de fabricação do objeto são removidas do
tempo de compilação.
Escrever todo o código de suporte, das fábricas aos parsers dos arquivos de configuração,
além do mecanismo de reflection necessário para a criação dinâmica dos objetos, tende a ser
um trabalho complexo que pode levar à geração de novos problemas e à necessidade de
muitos testes. Porém, há robustos frameworks disponíveis no mercado, em diversas
linguagens, que permitem ao programador abstrair esses padrões de criação e se concentrar
nas regras de negócio.
A idéia que cerca um framework para Injeção de Dependências não é nova, remete ao
“Princípio de Inversão de Dependências” defendido por Martin (1996) levando a frameworks
que impulsionam o uso de Injeção de Dependências.
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Tabela 5: Exemplos de frameworks que implementam DI
Fonte: Elaborado pelo autor
Nome

URL

Linguagem

Spring
Framework
PicoContainer

http://www.springframework.org/

Java

http://www.picocontainer.org/

Java

Apache Avalon

http://avalon.apache.org/

Java

Google Guice

http://code.google.com/p/google-guice/

Java

Needle

http://needle.rubyforge.org/

Ruby

Spring.NET

http://www.springframework.net/

.Net

Garden

http://garden.tigris.org/

PHP5

PyContainer

http://cheeseshop.python.org/pypi/

Python

QtIocContainer

http://qtioccontainer.sourceforge.net/

C++

ColdSpring

http://www.coldspringframework.org

ColdFusion

IOC

http://search.cpan.org/~stevan/IOC-0.28/lib/IOC.pm

Perl

Esses frameworks facilitam a aplicação do padrão de Injeção de Dependências. Apesar de o
conceito ser claro, os frameworks implementam DI de diferentes maneiras. Há três tipos
básicos de injeção. Algumas referências usam números para diferenciar cada um dos três
tipos. Porém, Fowler (2004) propõe uma nomenclatura descritiva com nomes mais
significantes para cada um dos tipos: Interface Injection (Tipo 1), Setter Injection (Tipo 2) e
Constructor Injection (Tipo 3). O texto seguirá a nomenclatura descritiva apresentada por
Fowler.


Interface Injection: neste tipo de DI uma propriedade requer a injeção de uma classe
que implemente uma interface especifica. Muitas vezes há um trabalho considerável
para implementar estas interfaces, este é um dos motivos que torna Interface Injection
o menos usual tipo de injeção.



Setter Injection: no tipo Setter Injection a atribuição de dependências é feita por um
método setter, seguindo a especificação JavaBeans. Uma classe mantém uma variável
de instância privada e essa variável é iniciada por meio de um método setter.

Figura 15: Exemplo de classe preparada para Setter Injection
Fonte: Elaborado pelo autor
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Constructor Injection: para o tipo Constructor Injection, uma classe mantém uma
variável de instância privada e essa variável é iniciada por meio de um construtor
público que recebe o objeto a ser injetado como argumento.

Figura 16: Exemplo de classe preparada para Constructor Injection
Fonte: Elaborado pelo autor

A escolha do tipo de injeção é uma questão muito mais relacionada com técnicas de
programação orientada a objetos que injeção de dependências propriamente dita. Os membros
devem ser iniciados por meio de construtores ou métodos setter?
Constructor Injection deve ser a escolha inicial, já que a assinatura do método construtor deve
possuir todos os argumentos necessários para iniciar corretamente o objeto. Em geral, essa
abordagem torna o código mais simples de compreender e manter.
Outra grande vantagem (talvez a razão verdadeira) da abordagem por Constructor Injection
está relacionada com a imutabilidade do objeto injetado. Se for preciso garantir que uma vez
definida a injeção, a referência do objeto associado ao campo nunca deverá ser modificada,
Constructor Injection é a escolha adequada. O programador, por meio do construtor, inicia
um atributo privado não disponibilizando nenhum método setter, dificultando quaisquer
alterações posteriores para a referência injetada.
Porém, há situações onde Setter Injection se mostra interessante. O principal cenário para
Setter Injection está nos casos em que muitos argumentos são necessários para um construtor
iniciar adequadamente o objeto. Na linguagem Java, um construtor com muitos argumentos
em uma complexa hierarquia de classes pode ser difícil de manter, já que chamadas aos
métodos super(...) dos construtores presentes nas classes pai podem tornar-se uma tarefa
complexa.
Outra possível vantagem para o tipo Setter Injection aparece quando se faz necessário injetar
apenas dados de configuração. É simples criar métodos setters individualmente para cada uma
das propriedades configuráveis, simplificando a compreensão do código.
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A Tabela 6: Injeção de dependências vs. operador new() apresenta a implementação final onde
o framework Spring é utilizado para realizar a injeção da dependência BankAccountCrtlImpl.
Do ponto de vista de testabilidade, a implementação utilizando injeção de dependências é
superior pois permite ao engenheiro de testes criar e utilizar versões alternativas para
BankAccountCrtl.
Tabela 6: Injeção de dependências vs. operador new()
Fonte: Elaborado pelo autor

//inadequado

//adequado

Como o applicationContext.xml define qual a implementação concreta utilizada, versões para
testes poderiam ser injetadas (eg. VerySlowMainframeSimulatorImpl) simplesmente
modificando a configuração XML, sem necessidades de recompilar a aplicação.
O grande mérito do uso de Injeção de Dependências (e em qualquer modelo de inversão de
controle em geral) está associado ao desacoplamento entre as interfaces e classes concretas.
Porém, há alternativas para obter resultado semelhante, o design pattern Service Locator
(ALLUR & CRUPI, 2003) pode ser avaliado como uma dessas opções.
A idéia básica do padrão Service Locator é manter um objeto, que centralize a localização e
obtenção de outros componentes do software, escondendo detalhes de implementação do
mecanismo de lookup e encapsulando as dependências relacionadas a este mecanismo.
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Geralmente um objeto Service Locator localiza componentes em um contexto JNDI13, porém
nada impede a construção de um Service Locator que acesse componentes em outros tipos de
repositórios.

Figura 17: Diagrama de classes do design pattern Service Locator
Fonte: (ALLUR & CRUPI, 2003)

A principal diferença entre os modelos DI e Service Locator está associada ao fato de como a
aplicação cliente solicita um componente. Usando Service Locator a aplicação solicita de
forma explícita a instância de um novo componente. Já na Injeção de Dependências, os
componentes são injetados pelo framework IoC, invertendo a responsabilidade da criação.
Sob a ótica da questão dependências, para o caso de DI, a aplicação fica dependente do
framework que implementa IoC, porém muitos programadores optam por isolar essa
dependência em uma camada separada, o que é uma boa prática, assim a substituição do
framework IoC não impacta no código fonte de aplicação cliente. Já para a opção Service
Locator, a dependência está na necessidade do sistema conhecer o Locator propriamente dito.
A abordagem Service Locator tem a vantagem de não exigir grandes esforços em treinamento
para a compreensão de um novo framework e também simplifica a compreensão do código,
porém é mais intrusiva. Uma desvantagem está na necessidade da equipe de desenvolvimento
codificar e testar o Service Locator e suas opções de configuração.

13

Java Naming and Directory Interface (JNDI). Acesso em 08 de março de 2009, disponível em:

http://java.sun.com/products/jndi/
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O modelo de injeção de dependências tem a vantagem de ser implementado e testado por
robustos frameworks, assim o programador não precisa escrever uma linha de código para
criar utilitários para o modelo, tudo está disponível. Também é possível apontar como
vantagem a grande facilidade do uso de simuladores para ambientes de testes por meio desta
abordagem.
É importante observar que o alto nível de desacoplamento pode trazer alguma dificuldade
para o programador iniciante compreender o código. Custos com qualificação de pessoal
devem ser considerados, e para esse ponto a prática de pair programming pode ser
incentivada. Um programador experiente em Injeção de Dependências deve trabalhar em
conjunto com um programador iniciante para facilitar a disseminação do conhecimento,
aumentar a produtividade do conjunto e reduzir os custos com treinamento.
Modificar a testabilidade de um sistema quase sempre leva a necessidade de refatoração do
código e revisões na arquitetura. É um processo necessário para ampliar a qualidade dos
artefatos gerados.
Por fim, as estimativas de prazo para a codificação dos primeiros testes sob essa nova
perspectiva de desenvolvimento não devem ser menosprezados. A construção do ambiente
inicial e a curva de aprendizagem ao prever prazos para o projeto devem ser consideradas.
3.4.4 Controlabilidade: Gerenciamento Dinâmico de Dependências
Engenheiros de testes trabalham com diferentes simuladores que podem ser injetados para
validar o comportamento de um componente sob teste. Um dos principais problemas
associados à capacidade de automação da execução de cenários de testes está relacionado com
a necessidade de determinar dinamicamente qual simulador (ou a própria implementação real)
que deve ser injetado em tempo de execução.
Com o objetivo de aumentar a testabilidade de um componente, os desenvolvedores devem
projetar extensões para o gerenciamento dinâmico de dependências. Desta forma, engenheiros
de testes podem determinar, em tempo de execução, o estado de objetos e o comportamento
das dependências, ampliando a possibilidade de cobertura na automação da execução dos
cenários de testes.
O termo Dynamic Component Management Extension, foi apresentado por Souza e Arakaki
(2009) como um padrão de testabilidade para atender a necessidade de gerenciar
dinamicamente as dependências.
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Uma extensão padronizada para gerenciar dinamicamente as dependências pode definir (1) a
implementação concreta a ser utilizada em tempo de execução, (2) modificar o estado interno
do componente e, conseqüentemente, (3) modificar o comportamento da dependência
injetada. A extensão de gerenciamento, por expor o estado interno de um objeto, também
amplia o fator observabilidade.
Como conseqüência da exposição dos atributos internos (estado) e a capacidade de
dinamicamente modificar a implementação concreta, aumenta a necessidade do arquiteto
avaliar tradeoffs de segurança do componente. Para reduzir os riscos, a extensão de
gerenciamento deve proporcionar mecanismos de autenticação e controle de permissão. Outro
recurso desejado é a capacidade de desativar a própria extensão em determinados ambientes.
Apesar de projetado inicialmente para ampliar a testabilidade, times de operação podem
utilizar a extensão de gerenciamento de dependências para provocar curto circuitos (desvios)
no fluxo de componentes e aumentar a robustez do sistema. Por exemplo, em horários de pico
de acesso, determinados componentes de um site de comércio eletrônico poderiam ser
desativados (eg. consulta de extratos de longos períodos) de maneira a aumentar os recursos
disponíveis para outros componentes considerados críticos pelo time de negócio (eg. compras,
movimentações financeiras etc.).
A Tabela 6: Injeção de dependências vs. operador new(), discutido no tópico de injeção de
dependências, permite ao engenheiro de testes determinar qual componente será injetado
apenas modificando o XML de configuração do componente. Isso é uma solução para os
testes manuais, porém ainda representa um impedimento para a automação já que o processo
de modificar o XML e fazer o novo deployment da aplicação é um processo lento e manual.
No planejamento dos cenários de testes para a suíte descrita na Tabela 7: Suíte de testes e
extensão para gerenciamento dinâmico de dependências, a ausência da capacidade de
modificar dinamicamente o componente a ser injetado comprometeria a automação de toda a
suíte de testes. A coluna DCME14 define a ação associada à extensão de gerenciamento
dinâmico para solucionar a questão.

14

DCME – Dynamic Component Management Extension.
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Tabela 7: Suíte de testes e extensão para gerenciamento dinâmico de dependências
Fonte: Elaborado pelo autor

Cenário de teste

Resultado esperado

DCME

Efetuar um pagamento,

Texto para o usuário: “Pagamento

Definir o componente real

componente Mainframe real.

efetuado com sucesso”. O valor do

(MainframeImpl) para ser injetado.

pagamento é subtraído do saldo do
usuário.
Efetuar um pagamento,

Após 10 segundos, texto para o

Definir um simulador

componente Mainframe simulando

usuário: “Pagamento agendado

(VerySlowMainframeSimulatorImpl)

lentidão.

com sucesso, em alguns minutos

para ser injetado. O simulador deve

será enviada a confirmação da

provocar lentidão antes de delegar a

transação para <endereço de

responsabilidade para o componente

email>. O saldo do usuário

real. Modificar o atributo interno

permanece inalterado até o

“delay” para 30 segundos.

processamento do agendamento.
“Falha ao efetuar um pagamento,

Texto para o usuário: “Sistema

Definir um simulador

componente Mainframe simulando

indisponível, o pagamento não foi

(FailureMainframeSimulatorImpl)

falha.

efetuado”. A transação é desfeita e

para ser injetado. O simulador deve

o saldo do usuário permanece

lançar uma exceção de tempo de

inalterado.

execução (RuntimeException)

O primeiro passo para a implementação concreta de uma gerenciador dinâmico de
dependências é estabelecer um modelo para adicionar extensões aos componentes. Em Java, a
tecnologia JMX15 é uma proposta para a definição de um mecanismo padronizado de
extensões de gerenciamento DCME. O uso da tecnologia JMX traz uma série de benefícios:
1. Simplicidade de uso
Para desenvolvedores Java, JMX é um aprendizado simples e grande parte dos
servidores de aplicação oferece suporte a anotações para instrumentar o código dos
componentes de monitoração.

15

JMX – Java Management Extensions. Acesso em 08 de março de 2009, disponível em:

http://java.sun.com/javase/technologies/core/mntr-mgmt/javamanagement/
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2. Portabilidade
Por utilizar a plataforma Java, componentes JMX tornam-se portáveis entre diferentes
sistemas operacionais e diferentes servidores de aplicação, seguindo o conceito write
once run everywhere. JMX também provê a capacidade de comunicação com
diferentes protocolos (SNMP, HTTP etc.).
3. Notificações e estatísticas
JMX permite a aplicação gerar dados sobre o estado atual e a integridades dos
componentes. Notificações e alertas podem ser enviadas com resumos estatísticos
destes dados entre outros comportamentos da aplicação.
JMX apresenta uma visão orientada a objetos para o gerenciamento de componentes. A
unidade básica de gerenciamento JMX é um MBean (Managed Bean). Por meio dos MBeans
propriedades internas e métodos podem ser acessados remotamente de forma padronizada.
MBeans são naturalmente proxies para gerenciamento de componentes, como apresentados na
Figura

18:

MBeans

como

proxies

Fonte: . De forma semelhante, na proposta deste trabalho, MBeans podem ser utilizados como
proxies de testabilidade, expondo métodos e atributos internos com o objetivo de ampliar os
pontos de verificação e validação de um componente.

Figura 18: MBeans como proxies
Fonte: (NYGARD, 2007)

MBeans possuem nomes registrados em um MBeanServer. Conectores externos permitem o
acesso remoto aos MBeans, estes mesmos conectores podem utilizar protocolos como HTTP e
RMI para invocarem chamadas no MBeanServer.
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A arquitetura de componentes JMX pode ser dividida em três camadas principais instrumentação (instrumentation), agentes (agents) e distribuição (distributed). A Tabela 8:
As três camadas arquiteturais do JMX, apresenta uma breve descrição das camadas, a Figura
19:

Arquitetura

de

gerenciamento

JMX

Fonte: apresenta um diagrama de como as camadas estão relacionadas.
Tabela 8: As três camadas arquiteturais do JMX
Fonte: Elaborado pelo autor

Camada

Descrição

Distribuição

Contém os componentes que habilitam o gerenciamento de aplicações para se
comunicarem com agentes JXM.

Agentes

Consiste dos agentes e seus MBean Servers.

Instrumentação

Contém MBeans representando recursos gerenciáveis.

Figura 19: Arquitetura de gerenciamento JMX
Fonte: (LINDFORS & FLEURY, 2002)

Com base nos cenários de testes descritos na Tabela 7: Suíte de testes e extensão para
gerenciamento dinâmico de dependências, duas ações são necessárias para ampliar a
testabilidade e permitir a automação dos testes do componente BankAccountCtrl: (1) a
possibilidade de definir qual a versão concreta do componente mainframe e (2) modificar o
tempo de delay para simulações de lentidão na comunicação com o mainframe. A proposta
ilustrada na Figura 20: MBean Testability Interface apresenta um proxy de testabilidade para
implementar as ações necessárias.
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Figura 20: MBean Testability Interface
Fonte: Elaborado pelo autor

A implementação do MBean propõe métodos assessores para os atributos que definem o
nome da implementação concreta de Mainframe e o tempo de lentidão quando utilizado
simuladores. O método setMainframeImpl(...) define o nome da classe concreta a ser utilizada
como implementação de Mainframe e deve ter a implementação concreta real como o valor
default, desta forma o comportamento padrão do sistema será o comportamento real. O
método setDelay(...) define um valor de referência em milissegundos para determinar a
lentidão no uso de simuladores. Se a classe real for definida como a implementação concreta a
ser utilizada, o valor de lentidão deve ser definido como 0 (zero). Os métodos getters espoem
o estado do MBean de forma que o componente BankAccountCtrl e os simuladores possam ler
os parâmetros de configuração.
Como o MBean do exemplo implementa a interface BankAccountCtrl, os métodos de negócio
getBalance(...) e makePayment(...) também podem ser invocados diretamente por meio da
interface JMX.
O código ilustrado na Figura 21: MBean de testabilidade para o componente
BankAccontControl, apresenta uma proposta para a implementação do MBean. Na Figura 22:
Conector HTTP/JMX, um navegador web é utilizado como cliente JMX, sendo um facilitador
padrão para a invocação dos MBeans.
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No lugar de complexas modificações em arquivos XML e um novo deployment da aplicação,
os engenheiros de testes fazem as modificações em uma interface única e padronizada, uma
página HTML. Estas modificações são refletidas imediatamente no comportamento da
aplicação. Desta forma, modificar o tempo de resposta do mainframe é uma simples questão
de preencher um formulário em um navegador web. Desta forma, o processo de testes para
avaliar o impacto da lentidão do mainframe no componente de controle das contas bancárias
foi simplificado, este é um exemplo de como a o aumento da testabilidade reflete diretamente
nos custos e na capacidade de testar um componente de software.
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Figura 21: MBean de testabilidade para o componente BankAccontControl
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 22: Conector HTTP/JMX
Fonte: Elaborado pelo autor

Além da interface HTML os MBeans podem ser invocados programaticamente. Um ponto
comum de invocações programáticas esta associado à necessidade de aumentar a velocidade
da execução de uma suíte de testes, uma vez que a chamada RMI do MBean tem desempenho
superior a ação de abrir um navegador, carregar uma página e executar um POST para invocar
o MBean. A Figura 23: Invocação do MBean programaticamente, ilustra o código necessário
para

invocar

programaticamente

VerySlowMainframeSimulatorImpl

um

MBean.

No

exemplo,

o

simulador

faz a chamada RMI do MBean para obter o valor do tempo de

delay por meio de um método assessor do serviço de testabilidade exposto na interface JMX.
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Figura 23: Invocação do MBean programaticamente
Fonte: Elaborado pelo autor

Este trabalho propõe o uso da tecnologia JMX como gerenciador de componentes para
estimular a testabilidade de uma aplicação. Atualmente a tecnologia JMX vem sendo
largamente utilizada para o gerenciamento de componentes em uma série de produtos, como
servidores de aplicação e ferramentas de monitoração. A Tabela 9: Produtos utilizando JMX,
lista alguns destes produtos.
Tabela 9: Produtos utilizando JMX
Fonte: Elaborado pelo autor

Produto

Empresa

Descrição

WebLogic Application

BEA Systems

JMX é utilizado para monitorar os

Server
JBoss Application

serviços em execução no servidor.
RedHat

Server

JMX é utilizado para monitorar os
serviços em execução e em toda a
arquitetura de componentes do servidor.

Bluestone Application

Hewlett-Packard

Server
OpenView

JMX é utilizado para configurar o
servidor.

Hewlett-Packard

É um produto de monitoração da HP que
se integra com JMX MBeans.

JDMK (Java Dynamic
Management System)

Sun / Oracle

Kit de desenvolvimento utilizado na
construção de produtos JMX.
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Tivoli JMX

IBM

É a implementação de referência da IBM
para a tecnologia JMX.

3.4.5 Recomendações de controlabilidade
Baseado nos fatores de controlabilidade é possível extrair uma série de recomendações de
forma a impulsionar desenvolvedores a escrever código com alto grau de testabilidade. Estas
recomendações também podem ser apresentadas como uma lista de verificação das
características necessárias para aumentar a controlabilidade de um componente.
Na Tabela 10: Recomendações de controlabilidade, a coluna esquerda apresenta um espaço
em branco que pode ser preenchido com uma marcação booleana ou um valor numérico
seguido de uma legenda, referente ao nível de alcance da recomendação no componente
avaliado. O valor desta coluna pode ser utilizado futuramente para relatórios de métricas de
testabilidade e priorização de melhorias. A coluna da direita apresenta uma afirmação que
leva ao aumento da testabilidade de um componente.
Tabela 10: Recomendações de controlabilidade
Fonte: Elaborado pelo autor

Recomendações de controlabilidade
[

]

O componente é focado em uma responsabilidade única e bem definida. (3.4.1)

[

]

O componente pode ser testado individualmente. (3.4.2)

[

]

O componente respeita os princípios da Lei de Demeter. (3.4.2)

[

]

As dependências podem ser substituídas sem necessidade de recompilação. (3.4.3)

[

]

As dependências podem ser substituídas em tempo de execução. (3.4.4)

[

]

A implementação concreta das dependências pode ser definida por uma interface
padronizada. (3.4.4)

[

]

O comportamento de simulação pode ser definido por uma interface padronizada.
(3.4.4)

[

]

O estado interno do componente e seu comportamento podem ser modificados por
uma interface padronizada. (3.4.4)
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3.5 Fator primário: Observabilidade
De acordo com Freedman , a observabilidade em um componente de software indica a
facilidade de observar o comportamento de um programa em função de seu comportamento
operacional e suas entradas e saídas.
Bach (1995) aponta seis características associadas ao conceito de observabilidade.
1. Variáveis e estados estão visíveis ou disponíveis por meio de consultas (eg. Logs de
transação).
2. Uma saída distinta é gerada para cada entrada.
3. Dados históricos de variáveis e estados estão visíveis ou disponíveis por meio de
consultas.
4. Todos os fatores que afetem a saída são visíveis.
5. Saídas incorretas são facilmente detectadas.
6. Erros internos são automaticamente detectados e reportados por mecanismos de testes
embutidos.
Como regra geral, a saída de um componente deveria proporcionar o grau adequado de
observabilidade, entretanto, podem existir erros, estados internos e iterações que não são
observáveis na interface do componente com o usuário ou o time de operações. Voas (1992)
cita três condições para uma falha ocorrer: (1) a execução de um erro no código do software,
(2) que leva a dados inconsistentes e finalmente (3) o estado corrompido leva a falha para
saída exibida ao usuário.
Do ponto de vista do processo de testes, observar e capturar as entradas e saídas de um
componente permite a comparação dos resultados esperados com os resultados obtidos. Não é
possível testar o que não é possível observar. Desta forma, a medida de observabilidade de
um componente esta associada à interpretação da execução dos testes.
Observabilidade pode levar a exposição de dados ou informações internas do componente,
este deve ser um tradeoff entre segurança e testabilidade. O tradicional exemplo desta troca é
o aumento da visibilidade de um método privado para permitir o acesso direto da suíte de
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testes. Interfaces de marcação também podem ser utilizadas para deixar claro esta escolha. A
Tabela 11: Visible for testing, da API Google Collections Library16, ilustra este cenário.
Tabela 11: Visible for testing
Fonte: Elaborado pelo autor

//inadequado

//adequado

Para Gao & Shih (GAO & SHIH, 2005), a observabilidade de um componente pode ser
avaliada em três fatores:
1. Observabilidade da comunicação. Verificar se os requisitos especificam a capacidade
de observar as mensagens de entrada e saída.
2. Observabilidade da interface gráfica. Verificar se os requisitos especificam a
capacidade de observar a entrada e saída de dados e eventos na interface com o
usuário.
3. Observabilidade da funcionalidade. Verificar se os requisitos incluem a capacidade de
observar a funcionalidade de um componente em razão das entradas e saídas.
Interpretação de mensagens, rastreabilidade e a exposição de atributos internos são
mecanismos utilizados para ampliar a observabilidade e conseqüentemente a testabilidade de
um componente.

16

Visible for Testing Interface. Acesso em 08 de março de 2009, disponível em: http://google-

collections.googlecode.com/svn/trunk/javadoc/com/google/common/annotations/VisibleForTesting.html
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Figura 24: Fatores de Observabilidade
Fonte: Elaborado pelo autor

3.5.1 Observabilidade: Rastreabilidade
A rastreabilidade de um componente se refere a capacidade embutida de um componente
rastrear sua funcionalidade, seu comportamento e o estado de seus atributos (internos e
externos). Rastreabilidade pode ser considerada em dois aspectos:
1. Rastreabilidade caixa preta: Associado à observação do componente do ponto de vista
de caixa preta. Este tipo de rastreabilidade deve ser estimulado na integração com
sistemas terceiros, onde existe a necessidade do testador conhecer o estado,
funcionalidades e eventos do sistema externo, porém os atributos internos desta
integração não são relevantes.
2. Rastreabilidade caixa branca: Associado à observação de atributos, estados e fluxos de
dados internos do componente sob teste. A rastreabilidade neste contexto auxilia a
atividade de debugging de falhas de um componente.
Gao, Tsao e Wu (2003), propõem cinco grupos de rastreabilidade: (1) operações, (2)
desempenho, (3) estado, (4) eventos e (5) erros.

Figura 25: Grupos de rastreabilidade
Fonte: (GAO, TSAO, & WU, 2003)

Instrumentar o código do componente de forma a adicionar capacidades embutidas de
rastreabilidade é um mecanismo para ampliar a testabilidade do sistema. A implementação
mais comum de rastreabilidade esta associada a prática de logging. Diferentes logs devem ser
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desenvolvidos para atender cada um dos cinco grupos de rastreabilidade, de acordo com a
criticidade associada ao componente. Boas práticas de logging estão listadas no apêndice c.
O código da Figura 26: logs de rastreabilidade, ilustra a instrumentação do código para
ampliar a observabilidade do componente. No exemplo, três grupos de rastreabilidade foram
utilizados:
1. Registro de Operação: O log de operação registra a chamada ao método, os
parâmetros de entrada (quando aplicável) e o resultado da saída da função/método.
trace.info("carregando lista de todos os produtos");
trace.info("totalizando " + gadgets.size() + " produtos encontrados");

2. Registro de Erro: O log de erro registra falhas, mensagens de erro e exceções que
afetem o componente. O log de erro é um excelente instrumento para auxiliar o
processo de debugging de falhas e avaliação de incidentes.
performanceTrace.stop("getAllGadgets.error", e.getMessage());
trace.error("falha ao carregar lista de produtos", e);

3. Registro de Desempenho: Registro de tempos de processamento e demais mensagens
associadas a requisitos não funcionais.
StopWatch performanceTrace = new LoggingStopWatch();
performanceTrace.stop("getAllGadgets.sucess");
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Figura 26: logs de rastreabilidade
Fonte: Elaborado pelo autor

Além do mecanismo de logging a exposição de atributos internos por meio de uma interface
padronizada leva ao aumento da rastreabilidade dos componentes. Binder (1994) descreve a
necessidade da exposição de atributos internos para ampliar a testabilidade. Para o autor, um
componente “reporter” retorna o estado (interno, privado) de um objeto. Se o artefato sob
teste não oferecer uma forma de expor completamente seu estado, o componente reporter
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deve prover isto. Um reporter deve apenas expor um atributo interno sem realizar
transformações que possam comprometer a precisão do dado. Desta forma, a definição de
reporter (BINDER, 1994) e state trace (GAO, TSAO, & WU, 2003) tem objetivos similares.
A Figura 27: Estado de um componente exposto na interface JMX apresenta uma alternativa
para expor o estado interno de um componente em uma interface padronizada.

Figura 27: Estado de um componente exposto na interface JMX
Fonte: Elaborado pelo autor

Neste tópico, seguindo o trabalho de Gao, Tsao e Wu o conceito de rastreabilidade foi
abordado como uma tentativa de mapear o estado de um componente, funções e seu
comportamento, porém outras definições podem estar associadas ao termo rastreabilidade
(traceability), como rastreabilidade de mudanças no próprio componente (como a
modificação de uma classe/método pode influenciar todo o sistema?) e a rastreabilidade dos
requisitos (como mapear os requisitos de negócio com a implementação do componente?).
3.5.2 Observabilidade: Interceptação de mensagens
O conceito de abstração é focado na separação de interesses e alta coesão. Onde o interesse,
quando coeso, normalmente é a própria solução do problema, representando a lógica de
negócio. Interesses são características relevantes de uma aplicação, agrupados por
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similaridade. Um interesse pode representar um aspecto funcional (interesses funcionais) ou
um aspecto sistêmico (interesses transversais).
Na programação orientada a objetos a responsabilidade de um componente é encapsulada em
classes. Na programação orientada a aspectos, a responsabilidade é encapsulada em um
aspecto. Um aspecto permite a centralização de interesses transversais que geralmente
aparecem espalhados por vários componentes do sistema, como segurança, gerenciamento de
transações, auditoria (logging), etc.
Do ponto de vista de testabilidade, a observabilidade de um componente pode ser abordada
como um interesse transversal. Grupos de rastreabilidade (registro de desempenho, registro de
operação etc.) são fortes candidatos a serem tratados com aspectos. No exemplo da Figura 28:
Log de desempenho, as linhas marcadas foram incluídas para registrar o desempenho do
componente, um aspecto pode ser escrito para tratar este cenário. Refatorar este código
isolando o tratamento do registro de desempenho apresenta algumas vantagens:


Simplificação do código: As linhas adicionais de métricas de desempenho são
removidas e o código fica focado na resolução dos interesses funcionais.



Permitir ativar e desativar a geração do registro de desempenho.



Permitir o reúso do registro de desempenho para outros componentes do sistema.

Figura 28: Log de desempenho
Fonte: Elaborado pelo autor

Interceptor é um mecanismo da especificação EJB que faz uso de aspectos para permitir a
interceptação de mensagens em ambientes JEE. Desta forma, os interceptadores são objetos
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capazes de se interporem sobre chamadas de método ou sobre eventos do ciclo de vida de um
componente.
Em programação orientada a objetos, um programa pode ser visto como um grupo de objetos
que disponibilizam serviços que são solicitados por meio de troca de mensagens. Um
interceptador pode ser programado para interceptar estas mensagens e realizar ações (como
atividades de auditoria e verificações de segurança etc.).

Figura 29: Troca de mensagem entre objetos
Fonte: Elaborado pelo autor

No exemplo da Figura 30: Interceptador para registro de , um componente foi construído para
auxiliar os interesses transversais de observabilidade do sistema. Este componente faz uso de
aspectos e reflexão (reflection17) para medir o desempenho de um componente.

Figura 30: Interceptador para registro de desempenho
Fonte: Elaborado pelo autor

17

http://java.sun.com/docs/books/tutorial/reflect/
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A Figura 31: Ativando interceptadores, ilustra o método getAllGadgets() refatorado para
utilizar o interceptador de registro de performance e o respectivo arquivo de saída com
medições de tempo de execução do método. Todas as chamadas para medidas de desempenho
foram retiradas do método e delegadas a um aspecto central (PerformanceTrace). Outros
interceptadores poderiam ser associados ao método ou a classe para registro de novos grupos
de rastreabilidade.

Figura 31: Ativando interceptadores
Fonte: Elaborado pelo autor

Uma das vantagens desta abordagem é a característica do interceptador PerformanceTrace ser
um componente genérico que poderá ser reutilizado em todo o sistema. O reaproveitamento
de interceptadores representa uma importante redução no esforço de testes.
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3.5.3 Recomendações de observabilidade
Tabela 12: Recomendações de observabilidade
Fonte: Elaborado pelo autor

Recomendações de observabilidade
[

]

Fatores que afetem a saída do componente (internos ou externos) são visíveis. (3.5)

[

]

Falhas são automaticamente detectadas, registradas e reportadas. (3.5.1)

[

]

Registros de operação e funcionalidade estão presentes. (3.5.1)

[

]

Medições de desempenho individuais para os componentes do sistema. (3.5.2)

[

]

É possível interceptar a troca de mensagens entre objetos. (3.5.2)

[

]

Existe padronização nas praticas e formatos de mensagens de logging. (apêndice d)

[

]

O estado interno, comportamentos e funcionalidades do componente podem ser
observados por uma interface padronizada. (3.5)

[

]

O estado interno, comportamento e funcionalidades das dependências do componente
podem ser observados por uma interface padronizada. (3.5)

3.6 Fator primário: Testes embutidos
Tradicionalmente em sistemas de hardware, a estratégia de ampliar a testabilidade de
componentes por meio de testes embutidos é um conceito bem difundido. Componentes
complexos de hardware são projetados para serem facilmente testados de forma que seja
possível assegurar o correto funcionamento antes da produção em massa nas linhas de
montagem. A necessidade de projetar componentes de hardware testáveis está associada aos
elevados custos de correção quando as falhas são identificadas após a produção em massa.
De forma semelhante à necessidade apresentada para os componentes de hardware, esta
pesquisa defende o uso de testes embutidos para componentes de software como uma das
características primárias de testabilidade. Os testes embutidos foram classificados em quatro
fatores secundários: 1) Validação de entradas, 2) Assertivas, 3) Sondas de verificação e 4)
Testes de inicialização.
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Figura 32: Fatores de testes embutidos
Fonte: Elaborado pelo autor

3.6.1 Testes embutidos: Validação de entradas
Testes embutidos de validações de entrada são utilizados para verificar a integridade e a
origem e dos dados, estipulando restrições para a execução de um componente. As restrições
encontradas nas pré-condições asseguram as condições mínimas para as regras do
componente, sem estas pré-condições seriam necessários escrever diversos cenários de testes
para avaliar o comportamento do componente diante de entradas inválidas. Uma vez que o
mecanismo de validação de entradas seja reutilizável e confiável, o número de cenários de
teste diminui, reduzindo o esforço necessário para a homologação do componente.
Existem duas abordagens quando uma pré-condição falha, a primeira e menos defensiva
propõe que o componente apresente um estado indefinido após a falha, nesta abordagem o
cliente não é obrigado a definir nenhum cenário para tratar a falha. A segunda abordagem é
mais defensiva, uma mensagem de erro é enviada e o cliente deve desenvolver mecanismos
para responder a estas falhas. Nesta última abordagem, o comportamento da validação em
caso de falhas inclui lançar exceções ou retornar valores explícitos que indicam erro. Esta
pesquisa incentiva o uso da abordagem mais defensiva, já que uma exceção ou um erro
explicito auxilia na identificação do comportamento que levou à entrada inválida e na
comparação dos resultados obtidos com os resultados esperados, facilitando os testes.
O conceito de validação de entradas também pode ser relacionado aos fatores primários de
observabilidade e controlabilidade apresentados anteriormente. Uma pré-condição provê um
mecanismo de observar e controlar a entrada de dados em um componente. Esta característica
amplia a testabilidade do componente, dado que os cenários de validação ficam restritos ao
comportamento do software diante de entradas válidas, reduzindo assim o número de testes.
Além de ampliar a testabilidade, testes embutidos de validação de entrada colaboram para a
segurança de um componente por meio da verificação de padrões de dados maliciosos. O uso
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de bibliotecas de segurança padronizadas reduz os custos associados a testes de penetração e
aumentam a confiabilidade do componente.
O trecho de código da Figura 33: Validações de entrada, ilustra o uso testes embutidos para
um componente fictício de pesquisa do preço de livro dado o ISBN18 como parâmetro de
entrada. Esta validação inicial19 reduz a necessidade de testes de verificações do
comportamento da regra quando entradas inválidas são aceitas. Além da regra do componente
(o retorno do preço), os testes se limitam a verificar se a validação de entrada esta presente e
lança a exceção adequada, como apresentado na Figura 34: Teste de exceção de entrada
inválida
Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 33: Validações de entrada
Fonte: Elaborado pelo autor

18

ISBN – International Standard Book Number, número internacionalmente aceito para a catalogação de livros.

19

Se os separadores dos dígitos ISBN forem formados por espaços ou traços a entrada é válida, então os dígitos

são multiplicados, somados e divididos por 11, seguindo o algoritmo ISBN. Se o resultado da divisão for zero, o
ISBN é válido.
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Figura 34: Teste de exceção de entrada inválida
Fonte: Elaborado pelo autor

3.6.2 Testes embutidos: Assertivas
Modelos, casos de uso, diagramas e contratos descrevem o comportamento esperado de um
componente, porém estes artefatos estão relacionados à especificação e não a implementação
direta do componente. Todavia é possível aproximar regras descritas na especificação com a
implementação de um componente por meios de testes embutidos que validem estas regras em
pontos específicos do código. Estes mecanismos especializados de testes embutidos são
conhecidos como assertivas.
Uma assertiva é uma expressão booleana que expressa a restrição de uma condição ser
verdadeira em um determinado ponto do código. Assertivas naturalmente ampliam a
observabilidade dos estados internos de um componente.
Em geral instruções assertivas podem ser ativadas/desativadas por meio de arquivos de
configuração ou parâmetros na inicialização do componente, esta característica auxilia a
equipe de qualidade durante o desenvolvimento (assertivas ativadas) e o desempenho da
aplicação em produção (assertivas desativadas). Como um atributo de arquitetura, a
configuração ligado/desligado de uma assertiva depende do tradeoff entre as necessidades de
testabilidade e desempenho de um componente.
Assertivas podem ser utilizadas como testes embutidos de pós e pré condições. Como póscondições, o mecanismo é uma forma a verificar o estado final e o resultado de um
componente. Assertivas de pós-condições asseguram que os resultados estão consistentes com
a semântica da especificação. Em geral, assertivas de pós-condições são incluídas como uma
instrução antes do retorno do componente. Como pré-condições, assertivas são comumente
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utilizadas para validar entradas de métodos privados (métodos públicos devem ser validados
com testes de validação de entradas, como descritos no item 3.6.1).
Por fim, assertivas também podem ser utilizadas como mecanismos para verificar o alcance
de requisitos não funcionais. Métricas de desempenho são um exemplo do uso de assertivas
de pós-condições em um componente. Se uma assertiva for violada (eg. tempo de
processamento < 10 segundos) então uma mensagem de falha é propagada de forma a ampliar
a observabilidade e corretude da implementação do componente.
O código da Figura 35: Pós-condições de desempenho, ilustra o uso de assertivas como um
mecanismo transparente para ampliar a observabilidade dos resultados não funcionais e
revelar possíveis problemas de desempenho no componente.

Figura 35: Pós-condições de desempenho
Fonte: Elaborado pelo autor
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3.6.3 Testes embutidos: Sondas de verificação
Diferentemente das validações de entrada e assertivas que usam um comportamento dinâmico
para avaliar a troca de mensagens entre componentes, uma sonda de verificação é um monitor
passivo, reportando objetos e dados em estados inconsistentes após o término dos processos.
Processos agendados ou executados em segundo plano disparam sondas de verificação
avaliando dados e comparando com amostras históricas. Sondas de verificação também
podem ser utilizadas para verificar a disponibilidade do sistema em intervalos regulares.
Como visto anteriormente, mecanismos de pré-condições e pós-condições influenciam
diretamente a testabilidade de um componente por meio da observação e o controle dos
domínios de entradas e saídas. Todavia estes mecanismos não verificam erros intermediários e
incoerências ao término da execução do componente.
É possível que uma falha aconteça e os mecanismos de validação de entradas e assertivas de
pós-condições não a identifiquem de forma adequada. Em geral, estes mecanismos comparam
a mensagem contra um formato esperado dentro de um domínio pré-determinado. Em alguns
cenários os formatos das mensagens de entrada e saída podem ser considerados válidos,
porém o estado da mensagem ou o valor concreto do dado em si pode estar incorreto. Sondas
de verificação podem ser utilizadas para oferecer um controle adicional sobre o estado interno
dos objetos e a integridade dos dados de forma a ampliar a confiabilidade do componente.
Sondas de verificação, além de ampliarem a testabilidade de um componente de software,
apresentam uma conseqüência positiva para os times de operação e monitoração do sistema.
Resultados de erros encontrados por sondas de verificação podem disparar notificações e
alarmes com o objetivo de melhorar a comunicação, reduzindo o tempo de indisponibilidade
do sistema.
O exemplo da Figura 36: Sonda de verificação de mensagens mortas, ilustra um mecanismo
para identificar a presença de mensagens “mortas” em um middleware de filas. Para o
controle de filas, a presença de uma mensagem em uma fila DLQ (Dead Letter Queue)
identifica que um componente tentou sem sucesso reenviar uma mensagem até o limite
máximo de retentativas e a mensagem esta em um estado que não permite nenhuma ação.
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Figura 36: Sonda de verificação de mensagens mortas
Fonte: Elaborado pelo autor

Sondas de verificação, por meio de checagens regulares ampliam a observação de pontos de
falha no sistema. O código da Figura 37: Agendador da sonda de verificação apresenta um
exemplo de disparo regular da sonda. A expressão de tempo (cron expression20) na linha 12
determina a regularidade da inspeção realizada pela sonda de verificação (a cada 5 minutos).

20

Cron Expression – são expressões de seis ou sete parâmetros utilizados em conjunto para identificar uma data

exata ou um período de tempo. O maior uso destas expressões esta nos agendamentos de tarefas em sistemas
UNIX por meio da ferramenta cron.
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Figura 37: Agendador da sonda de verificação
Fonte: Elaborado pelo autor

Como a observabiladade total é inviável em termos práticos, o componente deve ao menos
oferecer mecanismos para expor os erros quando ocorrerem. Não há vantagens em “esconder”
um estado inconsistente.
Como a própria sonda pode apresentar falhas, uma dupla verificação pode ser utilizada. Para
componentes críticos, é recomendado um ouvinte (listener) que possa disparar alarmes
quando uma sonda de verificação deixa de enviar dados (sonda inoperante).
3.6.4 Testes embutidos: Testes de inicialização
Em componentes de hardware os testes de inicialização são amplamente difundidos por meio
de rotinas POST – Power on Self Test, estas rotinas são pequenos programas que realizam
auto testes para assegurar que componentes de hardware estão presentes e respondendo
adequadamente para a BIOS. Em alguns sistemas estas rotinas são ampliadas para executar
testes adicionais (como verificação da memória, temperatura da placa etc.).
De forma semelhante aos componentes de hardware, todo componente de software possui um
conjunto de pré-condições implícitas ou explicitas como regra para permitir sua correta
execução. Introduzir segmentos de código para verificar a condição inicial do componente
assegura que a chamada que não satisfaça a condição possa ser adequadamente observada,
facilitando a identificação de falhas durante a execução do componente.
Em um modelo ideal, o teste de inicialização deve ser executado imediatamente após o
delivery da aplicação para executar um conjunto de verificações pré-determinadas:
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1. Configurações (como datasources, parâmetros de inicialização, etc.)
2. Dependências (os componentes que a aplicação depende estão presentes, ativos e
respondendo adequadamente).
3. Acesso aos recursos (leitura e escrita em disco, banco de dados, file servers,
middleware de filas, serviços externos, etc.)
4. Controle de permissionamento (ACL – Access Control List, rotas etc.)
5. Regras de negócio
Os testes de inicialização, sempre que possível, devem executar testes de regras de negócio e
simular o comportamento do usuário, com o objetivo de identificar falhas nos principais
fluxos da aplicação após o delivery de um novo componente.
Os testes POST de hardware usam um sistema de beeps longos e curtos para identificar
falhas, este sistema primário de beeps auxilia na identificação precisa do erro (eg. dois beeps
longos representando falha de paridade na memória RAM). De forma análoga, o teste de
inicialização do componente de software deve fazer uso de uma interface padronizada para
apresentar a origem do erro, stacktraces, logs de saída e os detalhes necessários para a
identificação precisa do erro devem fazer parte do resultado da verificação.
O programa da Figura 38: Teste de inicialização, apresenta a verificação de acesso a uma
dependência externa. No exemplo, um sistema de comércio eletrônico depende da
comunicação com o serviço de cálculo de frete dos correios para determinar o valor final da
compra, cenário comum para este tipo de aplicação. Como o cálculo de frete é um item crítico
para o negócio, testar o acesso a esta dependência logo após o delivery do componente é uma
estratégia adequada. Identificar pontos de falha de forma prévia permite ao operador do
sistema apresentar alternativas ao negócio (eg. uso de cache em banco de dados dos valores
de frete do serviço dos correios) diminuindo a indisponibilidade do componente.
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Figura 38: Teste de inicialização
Fonte: Elaborado pelo autor

84

3.6.5 Recomendações de testes embutidos
Assim como apresentado nos demais fatores primários de testabilidade, esta pesquisa aponta
um conjunto de recomendações para testes embutidos em componentes de software que
impactam diretamente a redução dos casos de teste e a facilidade na identificação prévia de
erros. As recomendações foram extraídas dos conceitos associados aos fatores secundários de
testes embutidos discutidos nos tópicos do item 0.
Tabela 13: Recomendações de testes embutidos
Fonte: Elaborado pelo autor

Recomendações de testes embutidos
[

]

A origem e integridade dos dados utilizados como parâmetros de entrada em
interfaces públicas são validados antes da execução do componente (3.6.1).

[

]

Exceções específicas são utilizadas para identificar falhas na validação das restrições
de pré-condição de execução de um componente (3.6.1).

[

]

Regras restritivas são verificadas em pontos específicos do código por meio de
declarações assertivas (3.6.2).

[

]

Existência de um componente de monitoração, executado em intervalos regulares,
reportando objetos e estados inconsistentes no sistema (3.6.3).

[

]

As pré-condições de ambiente (como acesso, configurações e o correto
funcionamento de dependências) são verificadas de forma padronizada após
modificações no sistema (3.6.4).

[

]

Regras de negócio críticas são exercitadas e os resultados validados imediatamente
após modificações no sistema (3.6.4).
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4 EXPERIMENTO: TESTABILIDADE NO PAGSEGURO
Este capítulo apresenta um experimento com soluções para o aumento da testabilidade no
sistema de pagamentos UOL PagSeguro21. O objetivo do experimento é demonstrar em um
cenário profissional o desenvolvimento de mecanismos práticos para atender os fatores de
testabilidade descritos no capítulo 3. Estes mecanismos podem ser reproduzidos por outros
desenvolvedores, como uma forma de contribuir para o desenvolvimento de requisitos de
testabilidade na indústria de software.
4.1 Sobre o PagSeguro
O PagSeguro, uma empresa UOL, é uma solução completa para pagamentos online, que
aumenta a segurança de quem compra e de quem vende por meio da Internet. Quem compra
com PagSeguro tem a garantia do produto ou serviço entregue ou o reembolso do dinheiro.
Quem vende com PagSeguro reduz o risco de fraudes e perdas em vendas online.

Figura 39: Site pagseguro.uol.com.br

21

Acesso em 08 de junho de 2010, disponível em: http://pagseguro.uol.com.br
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O objetivo do PagSeguro é fomentar o comércio eletrônico, eliminando as barreiras que
dificultam a concretização de negociações. O principal desafio é aumentar a confiança e
segurança nas transações, eliminando o medo e a insegurança dos compradores. O PagSeguro
também disponibiliza ferramentas e serviços para vendedores ampliarem a relevância de suas
ofertas, organizarem seus recebimentos, e oferecerem uma experiência cada vez melhor aos
clientes.
Em Janeiro de 2007 o UOL adquiriu a BRpay. Em Abril de 2007 a BRpay foi escolhida pela
InfoExame como a melhor solução para pagamentos online. Em Julho de 2007, o UOL lançou
o PagSeguro, dobrando a oferta de meios de pagamento, acrescentando parcelamento em
todos os cartões, diminuindo as taxas e adicionando a central de atendimento telefônico. Em
2007 com pouco mais de 100 parceiros de desenvolvimento, 8 mil lojas e 1 milhão de
compradores. Em Novembro 2008 o PagSeguro foi escolhido pelos leitores da revista
InfoExame como o site do ano na categoria comércio eletrônico, e fechou o ano com mais de
500 parceiros de desenvolvimento, 20 mil lojas ativas e 3 milhões de compradores.
4.2 DfT – Design for Testability
O sistema PagSeguro é considerado uma das aplicações críticas para o UOL. Garantir a
qualidade e a confiabilidade de transações on-line envolvendo operações financeiras em larga
escala representa um desafio técnico para as equipes de operação, desenvolvimento e testes.
Parte deste desafio começa na necessidade de projetar mecanismos para facilitar os testes
funcionais e não-funcionais da aplicação. Projetar a arquitetura do sistema incentivando a
construção de mecanismos de testabilidade é um processo denominado Design for Testability
(JUNGMAYR, 2002).
O projeto de testabilidade no PagSeguro partiu do princípio de desenvolver uma solução
arquitetural de forma a promover os fatores primários de testabilidade descritos no capítulo 3
desta pesquisa. Assim, remover os obstáculos de controlabilidade e observabilidade, além de
oferecer mecanismos de suporte aos testes e estimular a presença de testes embutidos foram
as principais preocupações da equipe de desenvolvimento em relação à capacidade de testar o
produto de software.
Desde o primeiro momento, a questão testabilidade no PagSeguro foi considerada parte do
processo de desenvolvimento, esta atitude foi fundamental para aumentar a eficiência do
processo de testes e homologação do produto. Para diversos autores (SHAW & GARLAN,
1996) (BASS, CLEMENTS, & KAZMAN, 1997), testabilidade deve ser considerada ainda
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na fase de projeto da arquitetura do sistema. Uma possível alternativa para sistemas legados
com baixa testabilidade é a refatoração (FOWLER, BECK, BRANT, OPDYKE, &
ROBERTS, 1999) de componentes críticos de forma a ampliar gradualmente a presença de
fatores de testabilidade no sistema. Feathers (2004) apresenta estratégias e mecanismos de
testes para aumentar a confiabilidade em modificações de sistemas legados.
Automação de testes é outra importante questão afetada pelos benefícios de Design for
Testability. Pettichord identificou três pontos críticos para a automação de testes: (1) um
relacionamento construtivo entre desenvolvedores e testadores, (2) o compromisso de todo o
time com automação e (3) a oportunidade de testadores serem envolvidos no início do ciclo de
desenvolvimento do produto. Respeitando estes valores, no PagSeguro analistas de testes
estão presentes em todas as fazes do produto; no planejamento da iteração escrevem requisitos
de testabilidade para desenvolvedores no formato de histórias, que por sua vez auxiliam os
testadores provendo mecanismos de suporte aos testes e a própria automação em si.
Uma ou mais histórias de testabilidade devem estar associadas a histórias de usuário que
representam requisitos de negócio e agregam valor direto ao produto. A Tabela 14: Histórias
de usuário e histórias de testabilidade, apresenta um exemplo de história de usuário em
associação com histórias de testabilidade. Desenvolver mecanismos para atender as histórias
de testabilidade é uma aplicação direta dos princípios de DfT – design for testability.
Tabela 14: Histórias de usuário e histórias de testabilidade
Fonte: Elaborado pelo autor

Como <tipo de usuário>

Eu quero <uma história>

Para <razão>

Como usuário

eu quero adicionar produtos

para permitir o pagamento

em um carrinho de compras,

online.

eu quero simular falhas na

para permitir a validação do

integração com a instituição

mecanismo de retentativas de

financeira,

pagamento durante compras

Como testador

online.
Como testador

eu quero simular lentidão no

para permitir a verificação do

tempo de reposta com a

fluxo de checkout durante o

instituição financeira,

período de maior volume
(natal, dia das mães etc.).

88

4.3 Mecanismos de controlabilidade
Controlabilidade é um conceito associado à facilidade de um componente prover as entradas
necessárias em termos de valores, operações e comportamentos. Como apresentado no
capítulo 2, ampliar a controlabilidade é fundamental para atingir um elevado grau de
testabilidade em um componente de software.
No sistema PagSeguro dois mecanismos são diretamente responsáveis pelo alcance dos
índices desejados de controlabilidade: 1) Injeção de Dependências e 2) Troca dinâmica de
contexto. Injeção de dependências promove o baixo acoplamento entre as dependências,
permitindo a injeção de simuladores para estimular os diversos cenários de testes. A troca
dinâmica de contextos é um mecanismo arquitetural que por meio de uma interface
padronizada permite a escolha dinâmica entre um simulador (e a escolha do comportamento
do simulador) e a integração real do componente.
4.3.1 Injeção de Dependências
Injeção de dependências é um mecanismo arquitetural utilizado para ampliar a testabilidade
do código, abstraindo as dependências de um componente e transferindo o controle destas
mesmas dependências para o código cliente (inversão de controle). Dependências externas
como banco de dados, acesso ao disco rígido ou operações rede etc., podem ser substituídas
em tempo de testes, permitindo desta forma isolar as unidades a serem testadas.
Existem benefícios diretos ao utilizar a abordagem de injeção de dependências no lugar do
próprio componente estabelecer a comunicação com suas dependências. Entre estes benefícios
se destacam:


Maior reúso: Remover as dependências diretas facilita o reúso de um componente em
diferentes contextos. Dependências podem ser configuradas para cada contexto
específico e injetadas no componente, eliminando a necessidade de modificações no
código.



Eliminar dependências não relevantes para o teste: Injeção de dependências torna
possível reduzir as dependências desnecessárias para a realização de um determinado
caso de teste. Por exemplo, um componente efetua cálculos complexos dependendo de
dados disponíveis em um banco de dados, neste caso a dependência externa com o
banco de dados poderia ser substituída por simuladores que retornam os dados
necessários para cobrir as variações do cálculo, permitindo uma cobertura abrangente
com testes unitários.
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Maior manutenibilidade: Injeção de dependências auxilia a identificação das
dependências diretas de um componente. Desta forma não é necessário varrer todo o
código para compreender quais dependências são necessárias, todas as dependências
são injetadas tornando o código mais legível.



Maior testabilidade: Com injeção de dependências, implementações concretas podem
ser facilmente substituídas por mocks (veja apêndice e). O comportamento do mock
pode ser configurado para simular falhas, cargas excessivas e lentidões. Mocks
também podem armazenar quais foram os parâmetros recebidos, desta forma os testes
podem verificar a entrada gerada com a entrada esperada.

Acoplamento é uma questão transitiva. Se o componente A é acoplado ao componente B e o
componente B é acoplado ao C, então A é acoplado a C. Componentes fortemente acoplados
dificultam o reúso (para o reúso seria necessário trazer todas as dependências do componente
para o novo contexto). De forma semelhante, componentes fortemente acoplados dificultam a
execução em ambientes de testes (seria necessário inicializar todas as dependências do
componente para testar unitariamente o componente).
Para reduzir o acoplamento entre componentes e incentivar o desenvolvimento de testes
unitários, todas as dependências de componentes do PagSeguro utilizam o mecanismo de
injeção de dependências definido pela especificação EJB322. Por meio deste mecanismo, é
possível injetar em um componente dependências como acesso JDBC (acesso a banco de
dados), conexões a filas JMS, recursos de email, variáveis de ambiente, transações etc. O
código da Figura 40: Injeção de dependências com EJB3, ilustra o uso da anotação @EJB
para injetar um bean de acesso a dados em um componente de negócios do PagSeguro. Desta
forma os testes unitários podem substituir a implementação real de acesso ao banco por um
mock que retorne os dados necessários para exercitar os cenários de testes.

22

Acesso em 08 de março de 2009, disponível em:

http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/final/jsr220/index.html
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Figura 40: Injeção de dependências com EJB3
Fonte: Elaborado pelo autor

Testes unitários são testes “caixa branca” que exercitam o comportamento de componentes de
forma isolada, sem a integração real do componente com suas dependências. O código da
Figura 41: Testes unitários e objetos mock apresenta um trecho reduzido do código utilizado
para testar o componente. Nesta abordagem, o componente anteriormente injetado
(HolidayDAO) pôde facilmente ser substituído por um mock.
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Figura 41: Testes unitários e objetos mock
Fonte: Elaborado pelo autor

Componentes preparados para o uso de injeção de dependências são testados mais facilmente
e apresentam um código claro em relação aos componentes que instanciam diretamente suas
dependências ou o fazem por meio de padrões de projeto para a criação de objetos (Static
Factory, Abstract Factory, Service Locator etc.). A principal desvantagem associada ao uso
de injeção de dependências está associada à necessidade do uso de contêineres que suportem
este mecanismo.
4.3.2 Gerenciamento dinâmico de dependências
No sistema PagSeguro os fatores de controlabilidade estão diretamente associados a
capacidade do gerenciamento dinâmico das dependências. A capacidade de escolher a injeção
de um simulador ou a implementação real de uma dependência em tempo de execução, sem a
necessidade de novas entregas (deliveries), é fundamental para a automação dos testes e a
validação dos comportamentos esperados.
No PagSeguro, o componente checkout é o responsável pelo fluxo de navegação e a
solicitação de pagamentos de carrinhos de compras em sítios de comércio eletrônico. A
Figura 42: Fluxo básico do componente de Checkout, apresenta de forma simplificada
algumas das dependências diretas do componente.
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Fluxo Básico: Checkout

Figura 42: Fluxo básico do componente de Checkout
Fonte: Elaborado pelo autor

Como o checkout é um dos componentes mais críticos do sistema, é importante possibilitar a
capacidade de exercitar os diversos comportamentos (funcionais e não-funcionais) das
dependências do componente para ampliar a cobertura no processo de testes. Cada um dos
pontos de integração (dependências) do fluxo de checkout pode apresentar lentidão e falhas,
etc. e estes comportamentos devem ser exercitados em testes com o objetivo de minimizar
possíveis falhas antes de uma entrega em produção.
Além de falhas e lentidão, alguns resultados precisam ser simulados para exercitar todos os
cenários de teste, esta necessidade se torna clara já na primeira integração (análise de risco). O
componente da análise de risco retorna uma pontuação (score) baseada no comportamento
histórico do comprador. Gerar massa de dados e transações necessárias para o alcance dos
índices de pontuação desejados adicionaria complexidade desnecessária aos testes de
checkout. A capacidade da escolha dinâmica entre um componente de risco real e um
componente de risco simulando a pontuação desejada para o cenário de teste aumentaria a
controlabilidade e a testabilidade do componente. Como conseqüência, esta abordagem
também permite testar o componente de checkout de forma isolada (isolabilidade),
aumentando a capacidade de automação dos testes.
Uma série de requisitos não-funcionais está associado ao mecanismo de gerenciamento
dinâmico das dependências; estes requisitos foram definidos para aumentar a segurança
(evitando chaveamentos incorretos em produção) e a facilidade de injetar simuladores com
comportamentos controlados em ambientes de testes e homologação. Dentre os requisitos se
destacam:


Substituir o contexto de simulação sem necessidades de novas entregas (deliveries).
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Novas entregas estão associadas à reinicialização do componente e muitas vezes do
próprio servidor de aplicações. Empacotar uma nova versão para entrega, efetuar a
cópia dos novos artefatos e a espera da inicialização dos serviços é um processo lento
que inviabilizaria a automação de testes no fluxo de checkout. Desta forma, a
capacidade de trocar dinamicamente a implementação concreta da dependência (ex.
alternando os simuladores a serem injetados) é uma das necessidades associadas ao
controle de entradas do componente.


Exercitar o comportamento real.
Ainda relacionado ao tópico anterior, um dos cenários de testes deve prever a
integração com o componente real. A capacidade de alternar entre um dos simuladores
e o comportamento real (e vice-versa) deve ser considerado pelo mecanismo de
controle.



Injetar falhas, simuladores de lentidão e outros comportamentos associados a
requisitos não-funcionais.
A injeção de falhas amplia a capacidade de automação de testes de requisitos não
funcionais. Desta forma, é possível avaliar o comportamento e a capacidade de
recuperação do componente diante de falhas nos pontos de integração.



Interface padronizada e simples para o gerenciamento de dependência em ambiente de
homologação.
O gerenciamento das dependências deve ser realizado de forma padronizada e simples.
Especialistas de negócio precisam utilizar estas interfaces gráficas durante revisões
para validarem o comportamento esperado do componente. Além dos testes de
aceitação, todos os demais testes de integração são simplificados com a utilização uma
interface comum.



Após a homologação dos artefatos, os mesmos devem seguir sem modificações para o
ambiente de produção.
Todos os artefatos verificados e validados no ambiente de QA devem seguir para o
ambiente de produção sem modificações, o simples fato de gerar um novo build e
empacotar novos artefatos de configuração específicos para produção podem incluir
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erros graves no comportamento do componente. O componente verificado e validado
em QA deve possuir o mesmo hash MD523 do componente de produção.


Não existir a possibilidade do uso de simuladores no ambiente de produção.
As implementações de simuladores devem estar disponíveis apenas em ambientes de
teste e homologação. Um dos requisitos associados ao gerenciamento dinâmico de
dependências é a impossibilidade de substituir uma dependência real por um
simulador no ambiente de produção. Uma troca indevida em produção (ex. trocar a
comunicação com a instituição financeira por um simulador que sempre responda “ok,
pago”) poderia gerar prejuízos financeiros para o produto, desta forma falhas manuais
devem ser evitadas por meio da impossibilidade da troca de dependências críticas em
ambiente de produção.

Desta forma, são quatro os grandes desafios para permitir o gerenciamento dinâmico das
dependências: 1) permitir a escolha da implementação concreta das dependências do
componente sem indisponibilidade da aplicação, 2) O gerenciamento das dependências dever
ser controlado por meio de uma interface simples e padronizada, 3) o mesmo componente de
QA deve ser entregue em produção e 4) não possibilitar o uso incorreto de simuladores em
produção. A Figura 43: Arquitetura do gerenciamento dinâmico de dependências, ilustra a
solução utilizada para resolver estes desafios propostos.

23

No sistemas operacionais Linux/Unix a instrução md5 <filename1> <filename2> <filenameN> é

comumente utilizada para verificar se arquivos são idênticos. Arquivos idênticos produzem o mesmo hash MD5.
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Figura 43: Arquitetura do gerenciamento dinâmico de dependências
Fonte: Elaborado pelo autor

Na solução apresentada, todos as dependências são estabelecidas por meio de injeção de
dependências (veja o item 4.3.1), o componente cliente injeta a dependência utilizando um
nome genérico, desta forma não há ligação entre o cliente e a implementação da dependência,
esta decisão permite que exatamente o mesmo componente cliente seja utilizado nos
ambientes de QA e produção.
O MBean (veja o item 3.4.4) NamingAlias24 é um serviço utilitário que permite criar um nome
alternativo para nomes de serviços publicados na árvore JNDI. O NamingAlias funciona de
forma análoga aos links simbólicos do sistema de arquivos no Unix/Linux. A Figura 44:
NamingAlias MBean apresenta os arquivos de configuração necessários para os ambientes de
QA e produção. No exemplo de QA o serviço MyService é mapeado para o nome
MyServiceMock, enquanto no mapeamento de produção o mesmo serviço é mapeado para
MyServiceImpl.

24

Acesso em 08 de março de 2009, disponível em:

http://docs.jboss.org/jbossas/docs/Server_Configuration_Guide/4/html/Additional_Naming_MBeansThe_org.jboss.naming.NamingAlias_MBean.html
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Figura 44: NamingAlias MBean
Fonte: Elaborado pelo autor

No último ponto da arquitetura, a interface JMX funciona como uma extensão para o
gerenciamento das dependências, permitido a escolha dinâmica de qual implementação
utilizar. Desta forma, escolher entre um simulador para injetar falhas e um simulador para
acrescentar lentidão nas chamadas (entre outros simuladores etc.) pode ser controlado por
uma interface única e padronizada.
O uso da arquitetura JMX reduz a complexidade em criar extensões, apenas duas anotações
são necessárias para expor o controlador como um MBean. Um adaptador HTTP permite o
acesso a interface por meio de um browser, o que simplifica as trocas de dependências
ampliando a testabilidade do componente. A Figura 45: MBean para o gerenciamento do
comportamento de risco, traz o código necessário para a exposição do controle como um
MBean JMX.

Figura 45: MBean para o gerenciamento do comportamento de risco
Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 46: Interface para gerenciamento do componente de risco, demonstra a interface web
para o controle do comportamento dos simuladores. Por meio desta interface é possível
ligar/desligar o uso de simuladores, definir a resposta esperada para integração com o
componente de análise de risco e simular lentidões entre as chamadas. De forma semelhante,
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todas as demais dependências com o fluxo de checkout (associação comercial, instituição
financeira, etc.) podem ser controladas.

Figura 46: Interface para gerenciamento do componente de risco
Fonte: Elaborado pelo autor

Como citado no item (3.4.4) o termo Dynamic Component Managemnet Extension foi
apresentado por Souza e Arakaki (2009) como um padrão de testabilidade, o mecanismo
apresentado neste tópico é uma implementação deste padrão e vem sendo utilizado no sistema
PagSeguro para permitir o gerenciamento dinâmico das dependências durante o processo de
testes e homologação do produto.
4.4 Mecanismos de observabilidade
Como apresentado anteriormente (ver 3.5), observabilidade em um componente de software
indica a facilidade de observar o comportamento de um programa em função de seu
comportamento operacional e suas entradas e saídas. Desta forma, a necessidade de
observabilidade afeta, de modo geral, o projeto e a definição da arquitetura dos componentes
no sistema PagSeguro.
De maneira semelhante, a rastreabilidade das operações e comportamentos pode ser apontado
como outro importante fator que afeta a observabilidade de um componente. Os grupos de
rastreabilidade apresentados por Gao, Tsu e Wu (2003) formaram a base teórica para a
definição dos registros de logging do PagSeguro.
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O uso de reporters (BINDER, 1994) para expor dados e estados internos de objetos foi outra
tática explorada nos componentes do sistema PagSeguro com o objetivo de ampliar a
observabilidade e a capacidade de testes.
4.4.1 Atividade de Logging
O mecanismo de logging é uma importante característica para promover a rastreabilidade das
ações e eventos dos componentes no sistema PagSeguro. Seguindo a abordagem apresentada
por Gao, Tsao e Wu (2003), diferentes grupos de rastreabilidade foram utilizados no
experimento, dentre eles os mais relevantes são:
1. Rastreabilidade de operações: informações gerais sobre transações, chamadas de
métodos e o fluxo entre componentes.
2. Rastreabilidade de usabilidade: informações sobre o tempo do usuário em páginas do
sistema, dificuldades em preenchimentos de formulários, comportamento de
navegação etc.
3. Rastreabilidade de desempenho: dados estatísticos sobre porcentagem de falhas,
quantidades e tempo de execução de chamadas remotas (incluindo acesso a disco e
banco de dados).
4. Rastreabilidade de falhas: erros e alertas sobre comportamentos, fluxos de navegação
e dados inconsistentes.
5. Rastreabilidade de segurança: registro de dados do usuário (IP, horário, identificação
do usuário autenticado etc.) e dados de ataques (entradas maliciosas, cross-site
scripting, sql injection etc.).
Cada um dos grupos é persistido em um arquivo independente facilitando o acesso das
informações registradas, tanto pelo time de operações no ambiente de produção quando pelo
time de qualidade no ambiente de testes. O uso de grupos distintos de rastreabilidade amplia a
observabilidade e, conseqüentemente, a testabilidade dos componentes.
A Figura 47: Log de desempenho, apresenta um exemplo25 da rastreabilidade do
comportamento não funcional nos componentes do sistema PagSeguro durante um teste de
desempenho. Desta forma, os dados registrados são comparados com o comportamento

25

durante esta pesquisa os valores reais nas ilustrações e tabelas que envolvem números do sistema PagSeguro

foram substituídos por dados de exemplo, de forma a apresentar os objetivos associados a questão testabilidade e
manter o sigilo comercial do produto utilizado no experimento.
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histórico com o objetivo de avaliar possíveis degradações no comportamento de componentes
específicos do sistema. Com esta capacidade de observar as estatísticas de desempenho,
analistas de qualidade podem apontar comportamentos inadequados (tempos de resposta
elevados, grande variação nos tempos de resposta, falhas nas chamadas etc.) em pontos
específicos do sistema.

Figura 47: Log de desempenho
Fonte: Elaborado pelo autor

No experimento, a instrumentação necessária para o registro de desempenho dos componentes
foi elaborada com base no mecanismo de interceptação apresentado no item 3.5.2 desta
pesquisa.
Um dos desafios encontrados nas atividades de logging e rastreabilidade dos eventos no
experimento estava associado à distribuição em cluster dos componentes do sistema. Cada nó
do cluster produzia seu próprio conjunto de registros, porém um fluxo de negócio (ex.
checkout) é composto de diversas etapas que poderiam ser distribuídas em diferentes
máquinas. Para os testes funcionais, independente do nó em que uma das etapas fora
executada, é importante o registro de toda a linha de execução do fluxo de negócio. Para
atender esta necessidade, uma ferramenta de indexação de logs foi utilizada (Figura 48). Esta
abordagem vem de encontro ao trabalho de Binder (1994) que aponta o uso de ferramentas de
teste como uma das características necessárias para testabilidade.
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Figura 48: Indexação de logs
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.2 Monitoração de atributos e estados internos
Binder introduz o conceito de reporter para expor atributos internos de um componente. Para
o autor, se o componente a ser testado não oferecer uma informação completa do estado de
um objeto, uma extensão de testabilidade (reporter) deve prover estas informações.
Para um reporter ser confiável, os analistas de testes devem assegurar a precisão do
mecanismo. O código do reporter deve passar por um cuidadoso exame detalhado com o
objetivo de reduzir possíveis falhas de implementação.
Nos componentes do sistema PagSeguro, uma extensão de testabilidade também baseada na
plataforma JMX foi utilizada na implementação de reporters com o objetivo de expor
atributos e estados internos de objetos do componente.
Durante o processo de checkout (veja item 4.3.2) atributos internos da transação associada à
compra devem ser expostos por razões de validação do comportamento associado a análise de
risco. O usuário final recebe mensagens amigáveis informando o resultado da transação (em
análise, concluído com sucesso, transação cancelada etc.), porém a pontuação real associada à
transação só esta disponível por meio de um reporter. O código da figura XX: Atributos
internos da transação apresenta a implementação necessária para a exposição do estado da
transação na camada JMX.
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Figura 49: Atributos internos da transação
Fonte: Elaborado pelo autor

Uma vez que um reporter pode quebrar regras de encapsulamento, a segurança do valor
exposto (ex. dados sigilosos) deve ser uma das preocupações associadas à implementação do
componente, novamente o tradeoff entre segurança e testabilidade deve ser avaliado.
Um reporter esta diretamente associado a dois fatores primários de testabilidade:
observabilidade e testes embutidos. Desta forma, a exposição de atributos e estados internos
de objetos deve ser considerado como uma das características necessárias para ampliar a
capacidade de validação e verificação em um componente de software.
4.5 Mecanismos de testes embutidos
Os tópicos anteriores descreveram como mecanismos de controlabilidade e observabilidade
são utilizados para ampliar a testabilidade de um componente de software. Em termos
práticos, o uso de testes embutidos se apresenta como outro importante recurso para ampliar a
capacidade de observar o comportamento do sistema. Testes embutidos ampliam a
observabilidade (e conseqüentemente a testabilidade) dos componentes por meio do auxílio
na identificação precoce de estados internos incorretos e pontos de falha em integrações,
agregando valor ao processo de testes.
No sistema PagSeguro são utilizadas quatro abordagens para testes embutidos: 1) Testes de
inicialização, que são executados imediatamente após entregas ou modificações no ambiente,
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como um mecanismo para avaliar se o sistema apresenta o mínimo de condições necessárias
para o funcionamento. 2) Validações de dados para testar entradas com formatos incorretos ou
maliciosos, 3) Assertivas para verificar em diversos pontos do sistema se o fluxo é válido e se
os dados se apresentam em um estado consistente e 3) Sondas de verificação, mecanismos
passivos que em intervalos regulares realizam varreduras em dados e estados internos dos
componentes procurando por inconsistências.
4.5.1 Testes de inicialização
O funcionamento completo do sistema PagSeguro depende de uma série de recursos externos
como banco de dados, integração com web-services de terceiros, serviços de storage,
servidores de imagens, CRM, ERP etc. Todos estes pontos de integração são possíveis pontos
de falha.
Falhas em pontos de integração representam uma das principais causas de instabilidade em
um sistema (NYGARD, 2007). Cada chamada remota, socket aberto, processo ou até mesmo
a busca por registros em um banco de dados pode falhar, desta forma é necessário um serviço
centralizado para validar todos os pontos de integração no menor tempo possível. Esta
validação deve ser executada imediatamente após a entrega de novas versões (para detectar
possíveis quebras de integração decorrentes das mudanças) e após incidentes de operação
(como ferramenta de auxílio na detecção de problemas).

Figura 50: Cenário de atributos de qualidade: BIST – Built in Self Testing
Fonte: Elaborado pelo autor
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O mecanismo de auto teste deve tentar estabelecer conexões com cada ponto de integração.
Em linguagens como Java, C, C#, Ruby etc. existem mecanismos e APIs que deixam claro
um problema de conexão (como exceções em Java ou retornos "-1" em C). O componente de
auto teste deve saber lidar com falhas de conexão e notificar exatamente qual o componente
afetado.
Um dos grandes desafios de mecanismos de auto teste esta ligado aos diferentes tipos de
falhas de pontos de integração. Estas falhas podem variar desde problemas de rede até erros
de sintaxe de XMLs de retorno. Nem sempre o erro é claro, algumas vezes a falha pode estar
associada a violações de protocolo, respostas lentas etc. Desta forma os mecanismos de auto
teste podem apresentar um núcleo abstrato, porém as características de cada ponto de
integração devem ser consideradas individualmente em uma implementação concreta.
O padrão de testabilidade BIST: Built in Self Testing (SOUZA & ARAKAKI, 2009) é
implementado como um teste de inicialização no sistema PagSeguro por meio de um MBean
e esta integrado a uma interface padronizada de gerenciamento (JBoss JMX Console, um
adaptador padrão do JBoss para expor MBeans por HTTP). O exemplo da Figura 51:
Implementação do Self Testing MBean ilustra um trecho do mecanismo de auto teste da
integração com banco de dados no sistema PagSeguro.

Figura 51: Implementação do Self Testing MBean
Fonte: Elaborado pelo autor

Por meio da camada JMX a chamada do auto teste pode ser agendada para ser executada
automaticamente e/ou disparada por meio de um clique em um cliente web. Esta facilidade
amplia a testabilidade de toda a integração do PagSeguro com componentes externos, auxilia

104

no processo de tomada de decisões e na identificação da causa raiz de falhas em caso de
problemas.

Figura 52: Interface padronizada do BIST
Fonte: Elaborado pelo autor

A resposta do mecanismo de auto teste deve apresentar o resultado da validação de forma a
indicar o motivo da falha e facilitar o processo de debug. Como o componente de self testing
pode executar diversas validações (banco de dados, chamadas remotas, acesso a discos etc.),
uma fachada pode ser desenvolvida para disparar grupos específicos (ou todos) de testes,
facilitando assim a execução dos cenários. A saída desta fachada pode apresentar a
porcentagem, o tempo de resposta e o nome dos componentes que falharam no processo de
validação. É importante ressaltar que cada saída dos auto testes específicos devem ser
compatíveis, de forma a permitir a automação da comparação do resultado esperado com o
resultado produzido.
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Figura 53: Resultado do Self Testing com falha

Figura 54: Resultado do Self Testing com sucesso

Fonte: Elaborado pelo autor

Fonte: Elaborado pelo autor

4.5.2 Validações de entradas de dados
O uso de bibliotecas padronizadas para validações de entrada é uma importante estratégia para
reduzir o conjunto de testes necessários na validação de componentes do sistema PagSeguro.
Cada validação de entrada é um pequeno teste embutido de consistência e integridade do dado
recebido. Como as bibliotecas de validação já possuem seu próprio conjunto de testes e a
garantia do funcionamento adequado, os cenários de testes podem ser reduzidos para a
verificação de entradas válidas (além da própria verificação do uso correto das bibliotecas
padronizadas de validação).
Os componentes do sistema PagSeguro fazem uso de bibliotecas padronizadas para validação
de dados relativos a funcionalidades do sistema (ex. validação do número do cartão de crédito
por operadora) e também validações associadas a requisitos não funcionais (ex. segurança:
validação contra dados de entrada maliciosos). Esta padronização reduz o esforço no processo
de desenvolvimento, evitando a construção de mecanismos de validação, e durante o processo
de testes, evitando cenários desnecessários de entradas de dados inválidos.
O código da Figura 55: Validação de entradas, faz uso de bibliotecas padronizadas para
verificar o formato de entrada de cartões de crédito no componente de pagamentos do sistema
PagSeguro. A biblioteca utilizada, Apache Commons Validator26, é um padrão na indústria

26

Apache Commons Validator. Acesso em 08 de março de 2009, disponível em:

http://commons.apache.org/validator/
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para validação de dados. Diversos outros frameworks de mercado (ex. Struts27) confiam nesta
biblioteca como mecanismo interno de validação de entrada de dados. A Figura 56: Suíte de
testes do Commons Validator, apresenta o total de 354 testes para verificar o funcionamento
adequado da biblioteca. Com a pré-existência destes cenários, os especialistas em testes do
PagSeguro podem concentrar os esforços nas validações de regras de negócio do produto.

Figura 55: Validação de entradas
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 56: Suíte de testes do Commons Validator
Fonte: Elaborado pelo autor

27

Struts Validator Guide. Acesso em 08 de março de 2009, disponível em:

http://struts.apache.org/1.2.4/userGuide/dev_validator.html
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Caminhando para a própria padronização das diversas bibliotecas de validação na plataforma
Java, a especificação JSR 303 – Bean Validation28 define um modelo de metadados e APIs
para validação de JavaBeans. Na especificação JSR 303, a origem default de um metadado é
uma anotação com a habilidade de sobrescrever e estender o uso de descritores de validação
em arquivos XML. A API não é acoplada com uma camada de aplicação específica ou
modelo de programação. Também não há acoplamento da especificação com a camada web
ou com a camada de persistência, a validação está disponível tanto para desenvolvimento do
lado servidor quanto para aplicativos desktop.
Os componentes de acesso a dados do PagSeguro fazem uso do Hibernate Validator29 e do
Caelum Stella30, implementações da especificação JSR 303, para testar valores de entrada na
persistência em banco de dados. A Figura 57: Metadados de validação, apresenta um trecho
de código com o uso de anotações e metadados descrevendo regras na validação de entradas.

Figura 57: Metadados de validação
Fonte: Elaborado pelo autor

28

Java Specification Request 303 Bean Validation. Acesso em 08 de março de 2009, disponível em:

http://jcp.org/eng/jsr/detail?id=303
29

Hibernate Validator. Acesso em 08 de março de 2009, disponível em:

http://www.hibernate.org/subprojects/validator.html
30

Caelum Stella. Acesso em 08 de março de 2009, disponível em: http://stella.caelum.com.br/index.html
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A redução da quantidade de testes necessários para validar um componente impacta
diretamente no esforço e custos do processo de homologação, desta forma validações de
entradas padronizadas e o uso de declarações assertivas são características encontradas em
componentes de alta testabilidade.
4.5.3 Declarações assertivas
Assertivas são testes embutidos que identificam de forma precoce falhas em fluxos de
navegação, inconsistências no estado interno de objetos e falhas na integridade de dados. Uma
instrução assertiva é escrita com base nas restrições de negócio definidas por um componente
(ex. uma conta corrente com o limite de saldo devedor limitado a zero nunca poderia estar
negativa).
Diferente das validações de entrada (sempre ativas), e com o objetivo de privilegiar o
desempenho do componente, testes embutidos no formato de declarações assertivas podem
ser desativados em ambiente de produção. Desta forma o tradeoff entre maior desempenho e
maior testabilidade passa a ser um item de configuração do componente. Em Java os
parâmetros de aplicação -ea (enable assertions) e -da (disable assertions, default) controlam
este comportamento.
Nos componentes do sistema PagSeguro, como boa prática de desenvolvimento, os métodos
públicos devem ter as entradas validadas por mecanismos padronizados (veja 3.5.2) e a
integridade dos parâmetros de métodos locais avaliadas por declarações assertivas. O exemplo
da Figura 58: Declarações assertivas, é utilizado como um teste embutido para verificar uma
restrição de negócio (objetos que não deveriam ser nulos em um ponto específico do fluxo).
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Figura 58: Declarações assertivas
Fonte: Elaborado pelo autor

Como as assertivas são pequenos testes espalhados em pontos específicos do código, estas
declarações contribuem diretamente no processo de testes e depuração do componente de
software, ampliando a testabilidade do produto final.
4.5.4 Sondas de verificação
No sistema PagSeguro, sondas de verificação executam rotinas de checagem de falhas em
intervalos regulares. Estas checagens são baseadas na comparação de valores e estados atuais
em relação ao comportamento histórico da aplicação.
Uma importante característica das sondas de verificação está associado a necessidade de
avaliar o comportamento sazonal da aplicação, de forma a evitar falsos alarmes. Períodos
como madrugada e épocas diferenciadas (dia das mães, natal etc.) podem modificar o
comportamento esperado de um componente.
No ambiente de testes, sondas de verificação ampliam a testabilidade do produto ao encontrar
inconsistências não identificadas previamente nos cenários de testes (ex. como uma conta
corrente sem limite de crédito ficou negativa?); já no ambiente de produção, estas sondas
colaboram para a monitoração do comportamento da aplicação e podem integrar-se com
sistemas de alerta de incidentes (ex. o número de cadastros da última hora é 87% menor que o
número de cadastros efetuados na semana passada no mesmo período).
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A Figura 59: Sonda de verificação de score inválido, apresenta o código necessário para
agendar e executar uma varredura por pontuações de risco incorretas. A freqüência de
execução é determinada por uma expressão de tempo (cron) e as transações incorretas são
obtidas do banco de dados por meio de um serviço EJB (transactionRemote).

Figura 59: Sonda de verificação de score inválido
Fonte: Elaborado pelo autor

4.6 Resultados do experimento
Durante o desenvolvimento do sistema PagSeguro, foram priorizados mecanismos e artefatos
relacionados aos fatores primários de testabilidade. Esta atitude foi responsável por reduzir os
esforços e aumentar os resultados do processos de testes. A Tabela 15: Fatores de
testabilidade no PagSeguro, apresenta o resumo dos resultados obtidos para cada atributo de
testabilidade desenvolvido.
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Tabela 15: Fatores de testabilidade no PagSeguro
Fonte: Elaborado pelo autor

Fator Primário

Fator Secundário

Resultado obtido

Controlabilidade

Alta coesão

Isolabilidade. Capacidade de testar individualmente cada
componente da aplicação.

Controlabilidade

Baixo acoplamento e

Capacidade de substituir cada dependência do sistema por um

Injeção de dependências

simulador (mock). Esta característica ampliou a possibilidade
da regra de negócio de cada componente ser testada
unitariamente, sem depender da disponibilidade de um
servidor de aplicação, banco de dados ou sistema de arquivos.
Anteriormente os testes não poderiam ser executados em
paralelo (dois desenvolvedores não podiam executar testes
simultaneamente) e dependiam de massa de dados e um banco
de dados em execução.
A Figura 60 apresenta 1513 testes unitários executados em
onze segundos. A cada nova modificação no repositório os
testes são imediatamente executados.

Controlabilidade

Gerenciamento dinâmico

Substituição em tempo de execução da implementação

de dependências

concreta de uma dependência. Desta forma foi possível injetar
falhas e forçar comportamentos específicos durante testes de
integração. Esta abordagem permitiu passar por testes de
requisitos não funcionais que não eram exercitados
anteriormente a esta proposta.
Os problemas identificados nesta fase evitaram falhas criticas
em produção. A Figura 61 apresenta um registro de bug
encaminhado para o time de desenvolvimento do servidor de
aplicação JBoss, após uma falha identificada nos testes de
desempenho do componente de checkout do PagSeguro.

Observabilidade

Interceptação de

Registro de detalhes não funcionais de cada componente

mensagens e

(segurança, desempenho) etc. e a exposição de atributos

Rastreabilidade

internos para um processo mais rigoroso de verificação.
Anteriormente a esta proposta os componentes não tinham
seu desempenho avaliado individualmente e muitos dos
atributos internos não eram conferidos.
A Figura 62 apresenta detalhes do desempenho de
componentes de acesso ao banco de dados (a escala foi
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removida para manter a confidencialidade dos dados). A
pesquisa por métricas de desempenho é tão simples quanto a
procura por textos em mecanismos de busca. Inicialmente
projetado para auxiliar os testes de desempenho, este
mecanismo atualmente é uma importante ferramenta de
monitoração dos tempos de resposta do PagSeguro em
produção.
Testes embutidos

Validação de entradas e

A validação padronizada dos dados de entrada foi importante

Assertivas

para a reduzir o número de testes de segurança. A validação
básica dos dados de entrada também reduziu a quantidade
necessária de testes unitários para validar um componente.

Testes embutidos

Testes de inicialização

Identificação precoce de falhas em pontos de integração do
sistema. Imediatamente após a entrega de novos componentes
ou modificações no ambiente, uma série de testes são
realizados com o objetivo de validar as corretas integrações
entre dependências do sistema.
A Figura 63 apresenta o resultado do teste de integração
entre o componente de cálculo de frete do PagSeguro e o
webservice dos correios.

Testes embutidos

Sondas de verificação

Verificações em intervalos regulares do comportamento e do
estado de componentes críticos do sistema PagSeguro.
A Figura 64 apresenta o resultado de uma sonda de
verificação identificando um comportamento inconsistente no
número de cadastros do PagSeguro, na mesma imagem o
resultado de uma verificação posterior exibindo o retorno do
funcionamento correto do componente.

Figura 60: Testes unitários no PagSeguro
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 61: Registro de falha no JBossAS
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 62: Detalhes de desempenho no acesso aos dados
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 63: Teste de inicialização da integração com correios
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 64: Log da sonda de verificação de cadastros PagSeguro
Fonte: Elaborado pelo autor
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5 CONCLUSÕES
5.1 Sumário
A introdução deste trabalho apresentou questões associada à necessidade da indústria de
identificar fatores e desenvolver mecanismos práticos para facilitar o processo de testes em
componentes de software.
No capítulo 2 foram apresentados os conceitos fundamentais de teste e testabilidade na
perspectiva de componentes de software. Os principais autores e obras foram avaliados de
forma a construir um acervo teórico para esta pesquisa.
No capítulo 3, este trabalho identificou os principais fatores relacionados a testabilidade em
componentes de software. Para esta pesquisa, a testabilidade de um componente depende
diretamente de fatores como controlabilidade e observabilidade, além de testes embutidos.
Ainda capítulo 3, com base nos fatores de testabilidade identificados, foram elaboradas uma
série de recomendações de boas práticas de testabilidade.
De forma a ilustrar mecanismos práticos de testabilidade, o capítulo 4 apresentou um
experimento onde diversas abordagens foram utilizadas com o objetivo de ampliar a
testabilidade em um sistema real de pagamentos on line (PagSeguro).
Finalizando o trabalho, este capítulo resume as contribuições e resultados desta pesquisa,
além de expor as limitações e apresentar propostas para trabalhos futuros na área de
testabilidade de componentes de software.
5.2 Objetivos alcançados
Este trabalho identificou três grandes fatores associados à testabilidade de componentes de
software: controlabilidade, observabilidade e testes embutidos. Cada um dos fatores foi
analisado individualmente e uma dezena de fatores secundários foram extraídos. Uma vez
identificados os fatores de testabilidade, foi possível estabelecer um conjunto de
recomendações de boas práticas times de desenvolvimento.
O experimento do capítulo 4 apresentou mecanismos práticos que seguiram as recomendações
e fatores de testabilidade, facilitando o processo de testes no sistema PagSeguro. Sem esta
abordagem, muitos dos testes de requisitos não-funcionais não seriam possíveis.
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5.3 Contribuições
A intenção desta pesquisa foi contribuir, por meio de uma abordagem prática, com soluções
para algumas das atuais dificuldades da indústria em testar componentes de software.
As principais contribuições deste trabalho são:


Identificação de fatores de testabilidade: uma dezena de fatores, agrupados em três
grupos (controlabilidade, observabilidade e testes embutidos), foram identificados por
meio da revisão de publicações na área de testes e qualidade de software. Os fatores
identificados servem como uma referência inicial aos atributos de qualidade
relacionados a testabilidade de componentes software. Um mapa com o resultado da
identificação dos fatores esta disponível no apêndice a.



Recomendações de testabilidade: no universo das publicações avaliadas por esta
pesquisa, não foram encontradas recomendações diretas para ampliar a testabilidade
de componentes de software. Um dos produtos deste trabalho foi a elaboração de 22
recomendações de boas práticas para equipes de desenvolvimento ampliarem a
capacidade de um componente ser testado. A listagem geral com recomendações de
testabilidade se encontra disponível no apêndice b.



Exemplos de mecanismos de testabilidade: apenas 14% das referências sobre testes e
testabilidade avaliadas nesta pesquisa apresentavam trechos de código. Para cobrir
esta lacuna, mais de 40 trechos de código foram produzidos durante este trabalho.
Estes exemplos são mecanismos que podem ser reproduzidos por desenvolvedores que
buscam soluções práticas de testabilidade para a indústria de software.

5.4 Limitações
Este trabalho se limita a discutir testabilidade na perspectiva de componentes de software, por
meio de uma abordagem prática, diretamente associada a mecanismos de implementação de
controlabilidade, observabilidade e testes embutidos. Porém, outras abordagens podem ser
utilizadas para ampliar a testabilidade em sistemas, dentre elas é possível citar o uso de
ferramentas de testes (como mecanismos automatizados de gravação de cenários,
reaproveitamento de etapas e objetos de testes, etc.) e processos (como documentação para
facilitar o entendimento, atividades de revisão em partes etc.).
Outra limitação desta pesquisa foi o uso da plataforma Java para a demonstração dos
mecanismos práticos de testabilidade. Apesar dos fatores identificados e recomendações
propostas não estarem ligados a uma plataforma específica, o experimento apresentado e
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todos os trechos de código deste trabalho usam Java como linguagem e plataforma de
desenvolvimento. Para o uso em outras linguagens e plataformas, se faz necessário a
adaptação dos exemplos.
Por fim, como a identificação de métricas de testabilidade não fez parte do escopo deste
trabalho, uma medição direta e não subjetiva do ganho de testabilidade no uso dos fatores e
recomendações propostos por este trabalho não foi possível. O trabalho se limitou a
apresentar mecanismos e exemplos práticos para ampliar a testabilidade em componentes de
software, sem a preocupação em mensurar o ganho em valores quantitativos do uso desta
abordagem.
5.5 Trabalhos futuros
Apesar dos diversos trabalhos publicados, a área de testabilidade de componentes de software
está em sua infância. É possível observar na indústria de software que desenvolvedores ainda
projetam seus sistemas sem considerar testabilidade com um dos atributos de qualidade do
produto final. Todavia, a área de testabilidade de software parece seguir o caminho da área de
testabilidade de hardware, onde há algumas décadas testabilidade é considerada como um dos
objetivos explícitos nos projetos de larga escala.
Para diminuir a subjetividade associada ao grau de testabilidade de um componente de
software, métricas de testabilidade devem ser definidas. Estas métricas permitiriam identificar
de forma sistemática pontos de baixa testabilidade em componentes de software.
Em conjunto com o uso destas métricas, o desenvolvimento de ferramentas para identificação
estática de falhas de testabilidade em pontos críticos do sistema levaria a rápidos feedbacks
para desenvolvedores e arquitetos sobre a testabilidade geral do sistema e representariam
ganhos para o processo de testes na indústria de software.
O uso de outros experimentos, em diferentes tipos de contextos de software, com o objetivo
de identificar novos fatores e recomendações de testabilidade também pode ser um caminho
importante para a continuação deste trabalho.
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APÊNDICES
a) Mapa dos principais fatores de testabilidade em componentes de software

123

b) Recomendações de testabilidade
Recomendações de controlabilidade
[

]

O componente é focado em uma responsabilidade única e bem definida. (3.4.1)

[

]

O componente pode ser testado individualmente. (3.4.2)

[

]

O componente respeita os princípios da Lei de Demeter. (3.4.2)

[

]

As dependências podem ser substituídas sem necessidade de recompilação. (3.4.3)

[

]

As dependências podem ser substituídas em tempo de execução. (3.4.4)

[

]

A implementação concreta das dependências pode ser definida por uma interface
padronizada. (3.4.4)

[

]

O comportamento de simulação pode ser definido por uma interface padronizada.
(3.4.4)

[

]

O estado interno do componente e seu comportamento podem ser modificados por
uma interface padronizada. (3.4.4)

Recomendações de observabilidade
[

]

Fatores que afetem a saída do componente (internos ou externos) são visíveis. (3.5)

[

]

Falhas são automaticamente detectadas, registradas e reportadas. (3.5.1)

[

]

Registros de operação e funcionalidade estão presentes. (3.5.1)

[

]

Medições de desempenho individuais para os componentes do sistema. (3.5.2)

[

]

É possível interceptar a troca de mensagens entre objetos. (3.5.2)

[

]

Existe padronização nas praticas e formatos de mensagens de logging. (apêndice d)

[

]

O estado interno, comportamentos e funcionalidades do componente podem ser
observados por uma interface padronizada. (3.5)

[

]

O estado interno, comportamento e funcionalidades das dependências do componente
podem ser observados por uma interface padronizada. (3.5)
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Recomendações de testes embutidos
[

]

A origem e integridade dos dados utilizados como parâmetros de entrada em
interfaces públicas são validados antes da execução do componente (3.6.1).

[

]

Exceções específicas são utilizadas para identificar falhas na validação das restrições
de pré-condição de execução de um componente (3.6.1).

[

]

Regras restritivas são verificadas em pontos específicos do código por meio de
declarações assertivas (3.6.2).

[

]

Existência de um componente de monitoração, executado em intervalos regulares,
reportando objetos e estados inconsistentes no sistema (3.6.3).

[

]

As pré-condições de ambiente (como acesso, configurações e o correto
funcionamento de dependências) são verificadas de forma padronizada após
modificações no sistema (3.6.4).

[

]

Regras de negócio críticas são exercitadas e os resultados validados imediatamente
após modificações no sistema (3.6.4).
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c) Principais conceitos e autores associados à testabilidade
Tabela 16: Principais conceitos e autores associados a testabilidade

Autores

Termo original

(FREEDMAN, 1991) (GAO, TSAO, & WU, 2003) Controllability
(BACH, 1995)
(FREEDMAN, 1991) (GAO, TSAO, & WU, 2003) Observability
(BACH, 1995)
(BINDER, 1994)

Representation

(BINDER, 1994)

Implementation

(BINDER, 1994)

Built-in test

(BINDER, 1994)

Test suite

(BINDER, 1994)

Test tools

(BINDER, 1994)

Test process

(GAO, TSAO, & WU, 2003)

Understandability

(GAO, TSAO, & WU, 2003)

Traceability

(GAO, TSAO, & WU, 2003)

Test suport capability

(BACH, 1995)

Availability

(BACH, 1995)

Stability

(BACH, 1995)

Simplicity

(BACH, 1995)

Information
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d) Boas práticas de logging
Diferentes prioridades de mensagens devem ser representadas por diferentes níveis de logs. A
escolha deve ser guiada pela Tabela 17: Níveis de logging.
Tabela 17: Níveis de logging

Nível
TRACE
DEBUG

INFO

WARN

ERROR

FATAL

Descrição de uso
Devido à semelhança com DEBUG, evitar a utilização.
 Diagnóstico de problemas
 Detalhes do código
o Contadores de iterações (Loops FOR, Wait... polling etc.)
o Impressões de variáveis-chave
 Fluxos de dados nos componentes
 Início / fim de processos (para todas as implementações de interfaces
expostas)
 Desvios condicionais relevantes para o negócio
o Entradas de Ifs
o Saídas de laços while etc.
 Condições incomuns que não param a aplicação e podem eventualmente
levar a intervenções
o Tentativas de manipular URLs pelos usuários
 Chamadas a métodos deprecados
 Tempo limite de processamento ultrapassado / outros RNF
 Equipes de monitoração devem acionar especialistas no domínio do
problema
 Falhas que não podem ser tratadas
 Falha na integração com sistemas externos
 Falha ao processar um item em um lote de n-milhares de itens
 Runtime Exceptions
 Indica a necessidade de uma intervenção manual
o Erro ao obter uma conexão do pool de conexões
o Ausência de um recurso (templates, imagens etc.)
Devido à semelhança com ERROR, evitar a utilização.
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As mensagens devem seguir um formato padronizado, o formato deve respeitar a Tabela 18:
Formato das mensagens de logging.
Tabela 18: Formato das mensagens de logging

Campo
Thread ID

Descrição/Valor
Identificador da Thread em execução. Útil para avaliar mensagens em
ambientes com grande concorrência de acessos.

Caller ID

Identificador do cliente que faz chamada ao serviço. Esta identificação
pode variar de produto para produto, ex. Para um determinado sistema o
Caller Id deve ser o email do cliente, enquanto outros sistemas poderão
considerar o IP ou o ID principal como Caller Id. Em Java, o Caller Id
deve ser implementado com a API MDC do Apache Log4J31.
(veja Figura 65: Contexto de identificação do Caller ID).

Time

Identificação da data/hora (no formato ISO) da saída da mensagem.

Source Code Info

Nome da classe (Full Qualified Name) e método que disparou a
mensagem de logging.

Level

Nível de prioridade/criticidade da mensagem segue as regras da Tabela
17: Níveis de logging.

Mensagem

Texto, no idioma local, sem acentos ou caracteres especiais descrevendo
o evento. Para sistemas internacionais, dê preferência para utilização do
idioma Inglês nas mensagens.

Modelo para o padrão (pattern) de mensagens na configuração dos appenders Log4J.
<param name="ConversionPattern" value="%d %-5p [%c] (%t:%x) %m%n"/>

Modificar padrões de mensagens em sistemas pré-existentes pode levar a efeitos colaterais em
monitorações que fazem parsing do log. Mudanças em formatos de mensagens devem ser
comunicadas para os times de operação.
Em Java, o Caller Id deve ser implementado por meio da API MDC do Apache Log4J e deve
representar uma maneira de identificar o cliente que faz a chamada para a aplicação/serviço.
31

Apache Log4J http://logging.apache.org/log4j/1.2/index.html
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Esta identificação varia entre as aplicações - pode ser um IP, um e-mail, o código da conta do
usuário etc.

Figura 65: Contexto de identificação do Caller ID
Tabela 19: Recomendações de logging

Recomendações de logging
[

]

As regras de formatos de mensagens são seguidas.

[

]

As regras de níveis de logging são seguidas.

[

]

Todo input e output de interfaces expostas são logadas.

[

]

Logs incorretos são registrados como bugs.

[

]

O Log expõe detalhes do objeto que encapsula a exceção (stack trace).

[

]

O Log registra o resultado do processamento (mesmo em caso de sucesso).

129

e) Objetos Mock
Um mock é um objeto que simula o comportamento de um objeto real durante a realização de
testes. Para Mackinnon, Freeman & Craig (2001) um objeto mock pode auxiliar a
testabilidade do componente quando:


O objeto real possui um comportamento não determinístico (ex. variações de cotações
de ações na bolsa de valores).



A inicialização do objeto real exige grande esforço.



O objeto real possui comportamentos de difícil reprodução (ex. erro de rede).



O objeto real é lento.



O objeto real tem (ou é) uma interface para o usuário.



Quando o objeto real ainda não existe (ex. integrações com outros times, novos
sistemas de hardware etc.).

Como regra geral, os passos para a utilização de mocks como ferramentas de apoio aos testes
são: (1) definir uma interface para descrever o objeto, (2) implementar a interface com o
código de produção e (3) implementar a interface como um mock para atender aos propósitos
do sistema sob testes.
O código-fonte do componente deve chamar pontos de integração apenas por meio de
interfaces, desta forma reduz o acoplamento com a implementação real e permite a
substituição por objetos mock preparados para atender os cenários de testes.
Objetos mock são utilizados em conjunto com testes unitários como uma alternativa para a
implementação concreta de um componente. Nygard (2007) cita o exemplo de uma aplicação
que utiliza um objeto como uma fachada para uma camada de persistência. A implementação
real desta fachada precisa considerar parâmetros de conexão, servidores de banco de dados e
dados para testes. É um acoplamento muito forte para um teste unitário. Um objeto mock pode
ampliar a testabilidade isolando todas as conexões externas da fachada de persistência.
Objetos mock são comumente utilizados como limites entre camadas da aplicação e
substitutos de pontos de integração.
Neste trabalho o termo objeto mock é utilizado de forma genérica para qualquer objeto que
substitua o comportamento de um objeto real durante a execução dos testes. Gerard Meszaros
(2007) utiliza o termo genérico dublê de testes e apresenta uma classificação para estes
dublês, nesta classificação um objeto mock é um tipo específico de dublê.
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f) Relações entre fatores de testabilidade

