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RESUMO

Garantir a compatibilidade de aplicações Web com os diversos navegadores
disponíveis ainda é um desafio para as equipes de desenvolvimento. Dentre os
principais tipos de problema, destaca-se a inconsistência visual das aplicações, que
são causadas por diferentes interpretações dos motores de renderização. Essas
inconsistências causam problemas de navegabilidade e apresentação do conteúdo
para os usuários. Atualmente, algumas ferramentas tratam esses problemas de
maneira parcial e pesquisas relacionadas procuram automatizar a verificação de
páginas e sistemas. Este trabalho apresenta uma técnica para detecção de
deformações visuais em páginas Web, utilizando uma ferramenta desenvolvida
durante o trabalho. A ferramenta compara screenshots de sites coletados em
diferentes navegadores utilizando algoritmos de comparação de imagens e
indicando os sites que apresentam discrepância. Para validar a eficácia da
ferramenta, foram desenvolvidas páginas e coletados sites na Internet que
apresentam inconsistência. A abordagem empregada na ferramenta difere das
utilizadas em trabalhos anteriores, pois permite a verificação de sites publicados e
sem restrição da linguagem de programação utilizada. São apresentadas as falhas
encontradas e o funcionamento da ferramenta ao ajudar as equipes de
desenvolvimento na automatização de seus testes.

Palavras chaves: crossbrowser, compatibilidade de navegadores, automatização de
testes, detecção de problemas em páginas web

ABSTRACT

Technique for detecting cross browser issues in Web Applications
Ensuring compatibility of web applications with the several browsers available today is
still a challenge for development teams. One of the main issues is the visual inconsistency,
which is caused by different interpretations of rendering engines. Such inconsistencies cause
problems for browsing and presenting content to users. Currently, few tools solve these
issues only partially, and related research works try to automate the checks of pages and
systems. This dissertation presents a technique for detecting deformations on Web pages,
using a tool developed during the work. The tool compares screenshots of websites collected
in different browsers using algorithms for image comparison and indicates websites with
discrepancy. To validate the effectiveness of the tool, the author developed and collected
websites that show inconsistency. The approach employed in the tool differs from those used
in previous works, for it allows verification of published sites, regardless the programming
language used. In addition, it shows the errors found and the potential of the tool for helping
development teams to automate their tests.

Keywords: crossbrowser, browser compatibility, test automation, web page issues
detection
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1

INTRODUÇÃO
Neste capítulo é apresentada a introdução do projeto de pesquisa, contendo a

motivação do trabalho, seguido do objetivo, contribuições e método de trabalho.
1.1

Motivação
Com o crescimento do número de aplicações e sistemas sendo desenvolvidos

na plataforma WEB (World Wide Web) e com dezenas de navegadores disponíveis,
continua sendo um desafio garantir a compatibilidade de aplicações, páginas e
navegadores. Quatro navegadores detêm parcela considerável de usuários (Mozilla
Firefox, Google Chrome, Internet Explorer e Opera). Apesar de todos seguirem os
padrões da W3C (World Wide Web Consortium) W3C (2012), seus motores de
renderização que transformam o código em imagem não seguem um mesmo
padrão, criando inconsistências visuais e funcionais ao representar um determinado
código de aplicação, como demonstra a pesquisa realizada por Grosskurth et al
(2006).
Conteúdos

dinâmicos,

vídeos

e

interatividade

criam

obstáculos

no

funcionamento e apresentação das aplicações. Algumas técnicas foram criadas para
auxiliar os desenvolvedores na verificação de compatibilidade de suas páginas.
Aplicações como o Browserhots da browsershots.org (2013), IECapt (2013)
desenvolvido por Höhrmann e Webkit2png (2013) desenvolvido por Hammond que
processam um determinado URL (Uniform Resource Locator) e geram imagens da
renderização

das

páginas

em

diversos

navegadores,

possibilitando

os

desenvolvedores verificarem o resultado. Ferramentas como o Adobe DreamWeaver
da Adobe (2013) e Microsoft Expression Web (2013) fornecem meios para os
desenvolvedores investigarem as diferenças na visualização durante a modelagem
das páginas. Alguns programadores procuram validar seus códigos em ferramentas
como a do W3C Validator (2012) ou até mesmo utilizando técnicas para automatizar
a geração de código padronizado, como a API (Application Programming Interface)
HtmlPurifier criado por Yang (2012) e disponibilizado em htmlpurifier.org para a
linguagem PHP.
Estudiosos continuam trabalhando nessa área, como os pesquisadores Eaton
et al. (2007), que demonstraram o uso de uma ferramenta que realiza varredura no
código HTML (Hyper Text Markup Language) para encontrar tags inválidas ou
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utilizadas incorretamente que geram inconsistência na visualização de uma
aplicação. Já os pesquisadores Choudhary et al. (2010), propuseram a utilização de
uma ferramenta que realiza validações na estrutura DOM (Document Object Model)
das páginas e também na análise de imagens (screenshots). Com uma abordagem
distinta, Zhu et al. (2010) demonstrou uma técnica para a criação de layouts, que
contém um gerador de HTML preparado para produzir código ajustado para cada
versão e modelo de navegador.
Os estudos e soluções mencionados demonstram a relevância do problema e o
interesse da comunidade e do mercado em criar opções para os desenvolvedores
verificarem suas páginas e garantir o funcionamento nos diferentes navegadores.
Além desse aspecto, como motivação pessoal do autor, que é empresário e
profissional da área de tecnologia e busca desenvolver aplicações Web compatíveis
com o maior número de navegadores existentes, a fim de satisfazer as
necessidades dos seus clientes. Também como usuário de Internet, o autor procura
utilizar aplicações em sites de maneira independente do navegador e do sistema
operacional. Esses aspectos, além de consistirem em motivação pessoal para a
pesquisa, são o objetivo deste trabalho.
1.2

Objetivo
O objetivo deste trabalho de pesquisa é apresentar uma técnica para detecção

de compatibilidade de sites e aplicações Web com diferentes navegadores. A
abordagem trata os problemas do tipo visual, ou seja, distorções geradas por
diferentes implementações de motores de renderização. Portanto, este trabalho não
contempla problemas funcionais ou de comportamento de sites e sistemas Web.
Durante a pesquisa, foi desenvolvida uma ferramenta que implementa a
técnica proposta e possui dois processos principais. O primeiro processo realiza
obtenção de screenshots com o conteúdo de uma página em diferentes
navegadores e o segundo verifica as imagens geradas utilizando algoritmos de
comparação de imagens. O resultado do processamento aponta se a página
apresenta ou não discrepâncias entre os navegadores. A ferramenta foi chamada de
DDD (Detector de Deformações). Cenários foram criados para validar o
funcionamento da ferramenta e a eficácia do uso dos algoritmos de comparação de
imagens aplicado a esse proposito.
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1.3

Contribuições
A técnica apresentada tem como base os trabalhos apresentados por

Choudhary et al. (2010), Zhu et al. (2010) e Mesbah et al. (2011). Diferentemente
das técnicas e ferramentas propostas por esses autores e apresentadas em detalhe
no capítulo Estado da Arte, este trabalho apresenta uma solução com foco nos
problemas visuais das páginas e no uso de algoritmos de Percepção visual para
detecção desses problemas.
Como contribuição científica e técnica desse trabalho, é possível destacar os
seguintes pontos:
a) Geração de screenshots de páginas publicadas em servidores Web com
diferentes navegadores e não somente de páginas estáticas ou arquivadas no
próprio computador do desenvolvedor, como apresentado em técnicas para
geração de código HTML. Não há limitação devido à linguagem de
programação utilizada, já que a imagem gerada é do resultado da página no
navegador que realiza a chamada em um servidor Web ativo.
b) Pesquisa de diferentes componentes para geração de screenshots nos três
navegadores mais utilizados no mercado e sua implementação na linguagem
Java. Não foi identificada pesquisa semelhante em nenhum trabalho
analisado.
c) Os endereços URL das páginas são registrados em uma base de dados,
permitindo automatizar o processo de geração de screenshots e fazer
controle e registro dos resultados.
d) Compatibilidade com qualquer versão de HTML, incluindo HTML5, já que a
verificação ocorre em imagens dos sites e não no código fonte.
e) Comparação dos screenshots obtidos utilizando algoritmos para análise de
imagens. A técnica apresenta dois algoritmos de Percepção visual que são
utilizados em aplicativos para comparação e análise de imagens. Não foi
identificado o uso desse algoritmo para comparar imagens em pesquisas
voltadas para validação de páginas WEB. Os pesquisadores Choudhary et al.
(2010) utilizaram um algoritmo de EAD (Earth Move Distances) para verificar
as diferenças dos screenshots, como um complemento à varredura DOM
demonstrado em sua pesquisa.
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1.4

Método de Trabalho
Para o desenvolvimento da ferramenta, as seguintes atividades foram

realizadas para concepção, construção e testes do DDD.
1) Especificação funcional e sistêmica
1.1) Especificação de requisitos:
Criação dos requisitos funcionais necessários para o desenvolvimento
da ferramenta, representado por Diagramas de Caso de uso da UML
(Unified Modelling Language).
1.2 ) Modelagem
Modelagem do sistema representada por diagramas da UML
descrevendo as entidades e processos. O Diagrama de Classe
representa as entidades, propriedades e funções do sistema. Os
processos serão representados pelo Diagrama de Sequências.
1.3 ) Modelagem da base de dados
Modelagem da base de dados utilizando diagramas ER (Entidaderelacionamento).
2) Especificação dos componentes e ambientes
2.1) Definição dos navegadores que serão validados
Definição dos navegadores de Internet que foram adaptados para
gerar imagens dos sistemas dos sites utilizados no Estudo de caso. Os
navegadores

que

foram

selecionados

possuem

motores

de

renderização distintos, pois suas diferentes implementações são
responsáveis por muitos dos problemas de compatibilidade na
apresentação dos sites.
2.2) Definição dos componentes de geração de screenshots
Esta

atividade

determinou

os

componentes

que

permitem

automatização da geração de screenshots das páginas e sistemas
Web nos navegadores selecionados.
2.3) Definição dos algoritmos ou componentes para comparação de
imagens
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Nesta atividade foram definidos os algoritmos e componentes
utilizados no processo de comparação de imagens. Os critérios de
escolha foram suporte a formato de imagens PNG e JPEG e
apresentação dos resultados em valores numéricos para melhor
apuração.
3) Codificação
Essa atividade refere-se ao desenvolvimento do código do aplicativo
que automatiza o processo de screenshots, o processo de comparação das
imagens e o processo responsável pelo registro no banco de dados das
principais informações, como data e hora do processamento, resultado da
comparação das imagens, velocidade na carga e geração das imagens e
velocidade na comparação das imagens.
4) Testes unitários e integrados
Durante esta atividade, o DDD passou por testes unitários em cada
função e testes integrados para verificação do funcionamento na geração de
screenshots e na comparação das imagens.
5) Validação e Testes controlados
Foram criadas páginas WEB simulando problemas visuais. Esses
foram processados pelo aplicativo

desenvolvido

e

comparados

nos

navegadores definidos. Também foi verificado um total de 10 sites da Internet
com diferentes problemas visuais.
6) Análise dos resultados
Essa atividade consistiu na descrição dos pontos observados e dos
resultados obtidos com a ferramenta DDD durante os testes realizados em
ambiente controlado. Além da verificação da eficácia do DDD, os dois
algoritmos de comparação de imagens foram analisados com base nos
resultados obtidos. Adicionalmente outras análises foram realizadas, como
tempo de processamento na geração de screenshots e na comparação das
imagens.
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1.5

Organização do trabalho
Este trabalho está organizado da seguinte forma:
Capítulo 1, esta introdução.
Capítulo 2, Arquitetura dos navegadores e problemas de compatibilidade,

apresenta em detalhes a arquitetura dos navegadores e os problemas de
compatibilidade identificados durante a pesquisa.
Capítulo 3, Estado da arte, faz uma revisão sobre a literatura e estudos
abordados neste trabalho. Apresenta os tipos de problemas de compatibilidade
existentes e as pesquisas e estudos atuais aplicados ao tema.
Capítulo 4, DDD (Detector de Deformações), contém os detalhes da ferramenta
de apoio desenvolvida durante o trabalho, incluindo processos, componentes e seu
funcionamento.
Capítulo 5, Validação e testes do DDD, apresenta os resultados obtidos na
utilização da ferramenta no ambiente controlado.
Capítulo 6, Análise dos resultados, apresenta os pontos observados nos
resultados obtidos no Estudo de caso, como a eficácia na detecção de falhas, os
tempos de resposta na obtenção de screenshots e a comparação de imagens.
Capítulo 7, Conclusões, encerra o trabalho de pesquisa, destacando os
resultados desta pesquisa e apresentando sugestões para trabalhos futuros.
Apêndice contém informações relevantes e detalhes técnicos do DDD.
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2

NAVEGADORES E PROBLEMAS DE COMPATIBILIDADE
Neste capítulo apresenta-se uma breve descrição da arquitetura dos

navegadores web e a definição desse trabalho para os tipos de problemas
encontrados.
2.1

Arquitetura dos navegadores
A World Wide Web (WWW) pode ser descrita como um espaço de informações

universais. Cada website é identificado por um URL (Uniform Resource Locator). As
páginas são geralmente escritas em HTML (Hyper Text Markup Languages) e
podem conter diferentes tipos de informações como texto, imagens, sons e vídeos.
(Grosskurth et al., 2006).
O termo WWW foi descrito pela primeira vez por Tim Berners Lee em 1990 no
European Nuclear Research Center (CERN). Em 1991, ele escreveu o primeiro
navegador Web, com uma interface gráfica e um editor embutido. (Grosskurth et al.,
2006).
Em 1992, estudantes da NCSA (National Center for Supercomputing
Applications) na Universidade de Illinois em Urbana-Champaign modificaram o
navegador proposto por Tim Berners Lee e criaram o MOSAIC, que viria a ser o
predecessor do Netscape, navegador mais utilizado no início dos anos 90.
(computerhistory.org, 2013)
Atualmente existem mais de 40 navegadores (evolt.org, 2012) disponíveis,
para diferentes sistemas operacionais e plataformas. Pelo menos 5 navegadores
detêm uma parcela considerável do mercado. Segundo dados fornecidos pelo site
StatCounter (statcounter.com, 2013), no último ano, três navegadores atingiram ao
menos 20% do total de acessos a sites na Internet. O gráfico abaixo ilustra a parcela
de cada navegador dentre o período de abril de 2012 a abril de 2013.
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Gráfico 1 – Porcentagem dos 5 navegadores de abril de 2012 a abril de 2013

Fonte: StatCounter.com (2013)

A mesma divisão e fragmentação ocorre ao verificar a utilização dos
navegadores no mundo, onde alguns predominam em determinados países e
continentes, demonstrando a relevância do problema de compatibilidade. O gráfico
abaixo mostra o navegador mais utilizado em cada uma das regiões do planeta.
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Figura 1 – Distribuição dos navegadores no mundo

Fonte: StatCounter.com (2013)

No mapa ilustrado na Figura 1, é possível visualizar que em regiões como
Estados Unidos, Canada, Austrália e China, o Internet Explorer é o navegador mais
utilizado. Já na América Latina, parte da Europa e Rússia existe um predomínio do
navegador Google Chrome. O Mozilla Firefox tem forte presença em países da
África.
Contudo, desenvolver aplicações compatíveis com a maioria dos navegadores
existentes ainda é um problema para os desenvolvedores, devido às diferenças de
implementação na maioria de seus componentes, que interpretam e renderizam os
códigos de maneiras diferentes.
Os pesquisadores Grosskurth et al. (2006), apresentaram os 8 (oito)
componentes que compõem a arquitetura dos navegadores de Internet,
1.

Interface do usuário

2.

Motor do navegador

3.

Motor de renderização

4.

Subsistema de rede

5.

Interpretador JavaScript

6.

Interpretador XML

7.

Subsistema de exibição

8.

Persistência de dados
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Também durante a pesquisa, verificou-se que tais componentes são
implementados de maneiras distintas pelas empresas que desenvolvem os
navegadores.
Figura 2 – Arquitetura do navegador Mozilla

Fonte: Grosskurth et al. (2006)
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Figura 3 – Arquitetura do navegador Safari

Fonte: Grosskurth et al. (2006)

As Figuras 2 e 3 mostram a arquitetura de dois navegadores distintos. É
possível observar os diferentes componentes. As áreas de User Interface, Browser
Engine, Rendering Engine, Data Persistence, Networking, JavaScript Interpreter,
XML (eXtensible Markup Language) Parser e Display backend possuem diferenças
em suas implementações. O mais perceptível para o usuário é a interface do usuário
(User interface), que difere explicitamente entre os navegadores. Componentes
como Networking, por serem diferentes, expõem vulnerabilidades de segurança
específicas de cada navegador e, por isso, raramente uma mesma vulnerabilidade
encontrada está contida em todos os navegadores. Outros componentes influem
diretamente no desempenho dos navegadores, como o JavaScript Interpreter. Suas
diferentes implementações fazem com que um navegador seja mais eficiente para
execução de scripts e programações específicas nas páginas. É comum encontrar
códigos JavaScript que não funcionam em todos os navegadores. Como exemplo, a
instrução document.getElementById, que deveria retornar o identificador único de
um objeto em uma página em todos os navegadores, em algumas versões do
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navegador Internet Explorer pode retornar valores inesperados, conforme artigo da
Microsoft (Microsoft, 2013)
Com relação ao processo e funcionamento dos navegadores, Gupta (2012),
descreveu o carregamento de uma página em um navegador como um processo de
6 etapas (não necessariamente nessa ordem em todos os navegadores):
1.

Carga do código HTML

2.

Interpretação

3.

Processador de estilos

4.

Construção dos frames

5.

Construção do layout

6.

Exibição

As diferenças explícitas nas implementações de seus componentes e no
processo de seu funcionamento representam uma dificuldade aos times de
desenvolvimento para escrever código HTML, CSS (Cascade Style Sheet) e
JavaScript que seja compatível visual e funcionalmente nos diversos navegadores.

2.2

Tipos de problema de compatibilidade
O problema de compatibilidade das aplicações Web com os navegadores foi

classificado neste trabalho em dois tipos, com base na pesquisa de trabalhos do
gênero, como os trabalhos apresentados pelos pesquisadores Choudhary et al.
(2010), Zhu et al. (2010) e Mesbah et al. (2011). O primeiro tipo refere-se à
renderização de uma página com conteúdo HTML, JavaScript e CSS: na
interpretação do código pelos navegadores, surgem diferenças visuais ou falhas que
descaracterizam o conteúdo. Esse é um problema classificado neste trabalho como
tipo Visual. Já o segundo tipo trata de falhas funcionais, quando uma determinada
ação ou evento não é interpretado de maneira correta pelo navegador. Esse
problema é classificado neste trabalho como tipo Funcional. Os dois tipos são
descritos com mais detalhes a seguir:
Tipo Visual: Para os desenvolvedores que produzem o conteúdo visual, no
qual as páginas são criadas para propaganda, divulgação e marketing, a não
apresentação adequada de uma determinada página implica em uma mensagem
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que não é entregue para o usuário de forma adequada. Garantir que suas
aplicações funcionem em dispositivos com telas de diversos tamanhos é outro
desafio que se apresenta devido à grande diversidade de telas que os dispositivos
do mercado disponíveis atualmente. Ferramentas como Browsershots (2013), Adobe
BrowserLab (2013) e WebKit2PNG (2013) automatizam o processo de screenshoot
dos sites em um ou mais navegadores. Após esse processo o desenvolvedor pode
verificar o resultado, e visualmente, avaliar se existem diferenças. O Microsoft
Expression Web (2013) permite a validação da página diretamente na estação de
trabalho do desenvolvedor, para que ele veja as diferenças no momento em que
ainda está codificando. Entretanto, essas ferramentas possuem poucos modelos de
navegadores habilitados, deixando de fora versões mais recentes. Também
requerem um esforço maior dos desenvolvedores que precisam fazer uma validação
manual e visual. As imagens abaixo mostram uma aplicação de abertura de
chamados, que é apresentada corretamente no navegador Internet Explorer e
deformada no navegador Google Chrome.

Figura 4 - Ferramenta de abertura de chamados no navegador Internet Explorer

Fonte: Ferramenta de abertura de chamado (Anônima)
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Figura 5 - Ferramenta de abertura de chamados no navegador Google Chrome

Fonte: Ferramenta de abertura de chamado (Anônima)

Como é possível observar nas imagens acima, extraídas de uma ferramenta
para abertura de chamados de suporte, os botões na área superior desaparecem e
deformam no navegador Google Chrome, dificultando a utilização do formulário.
Tipo Funcional: Desenvolvedores que criam sistemas que necessitam de
interatividade em suas páginas e tratamento de eventos são afetados pelo segundo
tipo de problema de compatibilidade, que pode afetar o funcionamento do sistema
do ponto de vista funcional. Sistemas como sites de instituições financeiras,
sistemas de reserva de passagem e sistemas de Webmail são alguns exemplos.
Uma interpretação distinta de um navegador pode causar a falha no funcionamento
de um botão, na verificação de um campo ou no disparo de uma ação. Algumas
empresas

vêm

trabalhando

na

criação

de

ferramentas

para

auxiliar

os

desenvolvedores a testarem suas aplicações ou automatizar os testes de
aplicações. Para validação e automatização de testes, existem ferramentas como
NetMechanic (2012) e Wave (2012). Essas aplicações analisam o código gerado
pelos servidores Web, preenchem formulários, executam ações com base em regras
e parâmetros predefinidos, conseguindo simular acessos e navegação em páginas.
Essas ferramentas demandam um grande esforço de configuração e manutenção
por parte dos desenvolvedores ou equipes de teste porque seus parâmetros iniciais
precisam ser configurados com dados específicos da aplicação a ser testada. As
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imagens abaixo ilustram diferentes navegadores apresentando falhas do tipo
funcional.

Figura 6 – Erro funcional em um site apresentado no navegador Internet Explorer

Fonte: Computerworld (2007)

Figura 7 – Erro funcional em um site apresentado no navegador Internet Explorer

Fonte: Ferramenta web anônima (2013)
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Como é possível visualizar nas Figuras 6 e 7, ao realizar uma operação nas
páginas apresentadas, o navegador apresenta falhas de execução, impossibilitando
sua utilização.
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3

ESTADO DA ARTE
Neste capítulo, apresenta-se uma breve descrição dos estudos relacionados a

validação e testes para prevenção de problemas de crossbrowser. Também é
apresentado o funcionamento dos algoritmos de comparação de imagens utilizados
nesse trabalho. O capítulo é concluído com a discussão e observações importantes
sobre as técnicas e pesquisas realizadas.
Zhu et al. (2010) observaram que o problema do tipo visual estava ligado ao
uso de ferramentas visuais, como o Adobe DreamWeaver (2012), que geram código
HTML a partir da construção gráfica de uma página. As ferramentas visuais para a
montagem das páginas trazem facilidades para a concepção dos layouts. Entretanto,
segundo o autor, tais ferramentas visam primariamente a produtividade e a rapidez,
não aplicando padrões no código gerado. Os autores desenvolveram uma
ferramenta para montagem de layouts, que padroniza o código gerado de uma
página web, buscando garantir que a visualização das páginas seja a mesma em
qualquer navegador. Seu funcionamento consiste em usar a ferramenta para criação
do layout, no qual o desenvolvedor deve colocar todas as propriedades visuais e
funcionais, como tamanho da página, imagens, campos de formulário, cores, etc.
Após a montagem do layout é iniciado o processamento que gera o código da
página e seu respectivo CSS preparado para o funcionamento em cada uma das
versões de navegadores.
Como validação de sua proposta, Zhu et al. (2010) criaram uma aplicação
exemplo utilizando o modelo proposto e validaram o resultado do código gerado
abrindo as páginas em diversos navegadores como Mozilla Firefox, Google Chrome
e Microsoft Internet Explorer. Além do problema de compatibilidade, Zhu et al. (2010)
buscavam melhorar a velocidade de acesso às páginas, agregando ao seu gerador
de páginas a funcionalidade de reduzir o tamanho do código, a fim de reduzir o
tráfego na transmissão entre o servidor e computador cliente.
Os pesquisadores concluíram que a ferramenta de montagem de layouts
apresentada na pesquisa foi eficaz na geração de conteúdo compatível com padrões
da web definidos pelo W3C. Os resultados apurados foram satisfatórios, porém a
ferramenta proposta é experimental e não ficou claro como se faz o uso do conteúdo
dinâmico na criação das páginas. Entende-se que a proposta é valida somente para
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páginas estáticas e que não necessitem de dados processados pelo servidor. A ideia
de prevenir os problemas de compatibilidade na fase de concepção e criação das
páginas Web proposta por Zhu et al. (2010) pode diminuir o esforço planejado para
testes e validação de um sistema WEB no final de um projeto.
Seguindo a mesma linha de geração de código apropriado para cada um dos
navegadores, Yang (2012) desenvolveu uma API (Application Programming
Interface) chamada HTMLPURIFIER. Essa API para ser utilizada em sistemas WEB
criados a partir de scripts PHP realiza ajustes no código HTML antes de ser enviado
para o navegador do usuário. Apesar de inicialmente ter sido criado para tratar
problemas de vulnerabilidade do tipo XSS (Cross Site Scripting), que permite a
execução de scripts e injeção de conteúdo malicioso em páginas Web, o resultado é
um código HTML ajustado e seguindo padrões do W3C, reduzindo problemas
devidos a código HTML mal escrito.
Esse tipo de automatização é adequada a desenvolvedores e empresas que
estão iniciando um novo projeto de desenvolvimento. Eles podem acoplar esse tipo
de API aos seus trabalhos e garantir que o código gerado para o navegador esteja
de acordo com as normas do W3C. Porém, questões de desempenho, segurança e
evolução dos padrões devem ser observadas, além da compatibilidade com outras
linguagens de programação utilizados para sistemas WEB como Microsoft. NET,
Java e Ruby.
As técnicas apresentadas até o momento são aplicáveis em novos sistemas,
porém são pouco eficientes para sistemas que já estão disponíveis e que precisam
ser verificados.
Eaton et al. (2007) propõem uma técnica de análise de código HTML e
detecção de problemas. Os pesquisadores conduziram seu trabalho visando
detectar problemas funcionais e de comportamento de sistemas Web que estão
contidas nos blocos do código HTML de cada página. Esse código contém
elementos como caixas de texto, botões e listas, dentre outros, e cada elemento
pode conter diversas ações que são gerenciadas pelo navegador.
Eaton et al. (2007) desenvolveram seu experimento utilizando a ferramenta
chamada Internet Compliance Engine (ICE), que possui 3 processos distintos. No
primeiro processo, chamado Knowledge acquisition, o operador realiza a carga de
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páginas com conteúdo HTML. Esse conteúdo é processado pela ferramenta que
alimenta a sua base de conhecimento com as tags contidas nas páginas. Um
segundo processo, chamado Automated Acquisition, realiza buscas das tags
carregadas no processo anterior em sites como o Google para verificar em outras
aplicações se são tags válidas. No terceiro e último processo, chamado Web
applications evaluation, o operador carrega um sistema Web. A ferramenta realiza a
leitura das tags e verifica se ela é adequada e se está implementado o código da
página de maneira correta, utilizando para essa verificação a base de conhecimento
gerada nos processos anteriores.
De acordo com os pesquisadores, a ferramenta apresenta limitações em
relação à cobertura das funcionalidades dos sistemas atuais, já que atualmente as
páginas são compostas não só de código HTML, mas também de atributos visuais
como CSS e componentes dinâmicos geralmente escritos em JavaScript. Outra
limitação é sua capacidade de interpretar somente código de páginas estáticas, além
da necessidade de conter uma base de conhecimento bem configurada e treinada.
Mesmo com limitações o trabalho de Eaton et al. (2007) serviu como base para
estudos posteriores de outros autores como Choudhary et al. (2010) e Mesbah et al.
(2011).
Seguindo uma linha semelhante, Artzi et al. (2010), apresentaram o uso de
uma técnica implementada em uma ferramenta chamada Apollo para detectar
conteúdo HTML mal formado, gerado por servidores Web. Em sua pesquisa, a
implementação de sua técnica estava relacionada a sistemas que utilizam a
tecnologia de scripts PHP (General purpose server side scripting language).
O Apollo foi construído com base em 3 componentes. O primeiro, chamado
Executor, processa scripts PHP preenchendo informações em formulários e
variáveis. O segundo, chamado Bugfinder, é um validador que procura erros de
HTML e que faz uso de um banco de dados com regras de validação, além de ser
responsável por armazenar os relatos de problemas (Bug Reports). O terceiro e
último, chamado Input Generator, prepara as informações necessárias para cada
tipo de campo, a fim de criar uma navegação sintética no sistema com base em
regras predefinidas (Artzi et al., 2010).
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Para comparar a eficácia da ferramenta Apollo, foram conduzidos testes em 6
sistemas desenvolvidos em PHP, detectando falhas no código gerado, atingindo em
média mais de 50% de cobertura dos códigos analisados (Artzi et al., 2010).
Em seu trabalho existem limitações quando uma página contém scripts do tipo
client side. Um exemplo pode ser descrito ao se utilizar uma página gerada por um
código PHP que possui um botão com ações definidas por um código JavaScript.
Nesses casos a ferramenta não é capaz de interpretar essas ações definidas pelo
código JavaScript. A ferramenta apresentada é compatível com técnicas atuais de
teste de aplicativos, que fazem uso de Oráculos para criar dados sintéticos para
testes dinâmicos, entretanto, como em casos anteriores, somente um tipo de
linguagem de programação é suportado, o que limita a abrangência de seu uso.
Buscando uma solução não restrita a uma única linguagem de programação,
os pesquisadores Choudhary et al. (2010) demonstraram o uso de uma ferramenta
chamada WEBDIFF. A técnica implementada na ferramenta WEBDIFF consiste em
automatizar a verificação visual, realizando inspeção na estrutura DOM (Document
Object Model) das páginas. O DOM é uma plataforma que permite o controle de
estruturas, elementos e conteúdo que são interpretados pelo navegador ao carregar
uma página. O DOM provê interfaces que permitem a alteração desses conteúdos
por scripts e programas. Para provar seu funcionamento o pesquisador conduziu um
experimento a fim de verificar a eficácia da ferramenta.
O WEBDIFF contém 5 processos independentes para realizar uma verificação
em diferenças visuais e da estrutura DOM das páginas HTML. A primeira, chamada
Data Collection, padroniza a resolução dos navegadores e coleta informações
através da API do DOM. Também obtém um screenshoot das páginas que serão
verificadas em cada um dos navegadores. A segunda etapa, chamada Data
Preprocessing, executa o mesmo processo de capturar imagens das mesmas
páginas e depois compara as diferenças para remover conteúdo dinâmico ou
variável, como banners animados, componentes em Adobe Flash. O conteúdo
dinâmico é marcado e descartado. A terceira etapa, chamada Cross-browser
Matching, compara os elementos DOM em cada estrutura DOM coletada de
navegadores distintos, verificando se são exatamente iguais ou se são próximos. Na
quarta etapa, chamada Cross-browser comparison, as estruturas discrepantes são
verificadas com base na comparação dos screenshots gerados no passo anterior.
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Por fim, a quinta e última etapa, chamada Report Generation, gera o relatório com
as diferenças encontradas (Choudhary et al., 2010).
Como teste de sua proposta, os pesquisadores criaram um experimento
utilizando uma aplicação WEB, com um total de 9 páginas que foram carregadas em
23 navegadores distintos, incluindo o Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e
Google Chrome. Durante os testes ficou comprovado o seu funcionamento, com
total de 121 problemas identificados. Desse total, 17% foram considerados falsos
positivos, casos que a ferramenta apontou como erro, mas em uma verificação
manual não foi observado nenhum problema. Segundo os pesquisadores, os falsos
positivos foram devidos à capacidade da comparação visual da ferramenta
WEBDIFF, que encontrou pequenas diferenças que não influenciaram o conteúdo da
página (Choudhary et al., 2010).
Choudhary et al. (2010) consideraram os resultados satisfatórios, com um
número baixo de falsos positivos, porém apresentaram pontos que precisam de
melhorias, como o desempenho na etapa de varredura da estrutura DOM de uma
página.

O

pesquisador

disponibilizou

a

ferramenta

sob

licença

do

MIT

(Massachusetts Institute of Technology) para uso público.
Posteriormente ao trabalho de Choudhary et al. (2010), Mesbah et al. (2011)
estudaram outro caminho para análise de estrutura DOM para varredura de
problemas de compatibilidade. Com foco nos problemas funcionais e voltado para
aplicações com conteúdo AJAX, os pesquisadores apresentaram uma técnica que
consiste na aplicação de dois processos distintos que envolvem a análise da
estrutura DOM das páginas, assim como proposto por Choudhary et al. (2010).
O primeiro processo, chamado State space exploration, automaticamente
coleta as informações DOM de cada uma das páginas envolvidas no teste. Para
essa etapa, o pesquisador fez uso de uma ferramenta chamada CRAWLAJAX, que
possibilita a navegação entre os componentes da página e coleta o comportamento
da estrutura do DOM. Esse processo é executado em cada um dos navegadores
envolvidos no teste. O segundo processo, chamado Equivalence Checking, realiza
uma varredura nas estruturas DOM das páginas que foram carregadas em cada um
dos navegadores no processo anterior, em busca de diferenças (Mesbah et al.,
2011).

38

No seu experimento com aplicações WEB de código aberto e sites comerciais
(Mesbah et al., 2011), foi possível observar os pontos abaixo, que realçam a
diferença de implementação em cada um dos navegadores:
a) Durante a análise foi possível observar que dado uma determinada
aplicação, em uma tag do tipo <FORM> contido em uma página, que
possui uma tag do tipo <INPUT> foi posicionado de maneira distinta nos
navegadores Mozilla Firefox e Google Chrome, mostrando a diferença na
montagem da estrutura DOM de cada um dos navegadores.
b) Ao analisar somente a estrutura DOM, não foi possível identificar todos os
problemas de compatibilidade, pois não são contemplados problemas com
scripts CSS e JavaScript.
Assim como Choudhary et al. (2010), a técnica proposta por Mesbah et al.
(2011) também identificou problemas de compatibilidade nas páginas verificadas,
porém, de acordo com os próprios pesquisadores, ambas as técnicas necessitam de
aprimoramento para melhorar a eficácia, reduzir o número de falsos positivos e
melhorar a detecção de falhas funcionais.
Analisando outros trabalhos na área de testes e validação de aplicações WEB,
foi possível verificar que os problemas de compatibilidade podem ocorrer quando
existem parâmetros inválidos nas requisições e na integração entre os diversos
componentes que compõe um sistema WEB. Os trabalhos vistos anteriormente
neste capítulo tratam páginas que já foram carregadas e apresentadas para os
usuários. Um problema em uma página pode estar ligado à falta de comunicação ou
de um parâmetro na requisição entre o computador do usuário e o servidor.
Estudos conduzidos por Halfond et al. (2008) tratam especificamente da
automatização e da identificação de problemas de parâmetros que podem causar
falhas de funcionamento na comunicação entre o navegador e o servidor WEB.
Apesar de não estar diretamente ligado à compatibilidade de aplicações entre os
navegadores, esse tipo de problema pode gerar comportamentos distintos e
inesperados para os usuários.
Por fim, os pesquisadores Mickens et al. (2011) propuseram o uso de um
navegador específico para cada aplicação a ser desenvolvida. Essa técnica
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apresenta o navegador como uma plataforma que pode ser personalizada pelos
desenvolvedores, para que funcione adequadamente com suas aplicações.
Em seu trabalho, os pesquisadores apresentam a utilização de um sistema
chamado Atlantis, que os autores denominaram como um Microkernel Web browser.
O Atlantis é um ambiente completo para execução das páginas e seus conteúdos,
no qual implementa somente os serviços básicos para sua execução, oferecendo
acesso a funções do sistema na camada de hardware, permitindo aos
desenvolvedores
convencionais.

explorar

funções

Os desenvolvedores

antes

bloqueadas

também

podem

pelos

utilizar

navegadores
suas

próprias

implementações de HTML, JavaScript e CSS. O Atlantis é um ambiente de
execução de aplicações Web que opera como uma Sandbox, como um ambiente
isolado para execução da aplicação. Essas características permitem aos
desenvolvedores distribuírem seus sistemas sem se preocuparem com as diferenças
de implementação (Mickens et al., 2011).
A proposta de Mickens et al. (2011) pode ser uma alternativa para sistemas
que necessitam entregar mais do que informações ou formulários básicos.
Empresas e desenvolvedores podem criar aplicações WEB que possuem
complexidade alta, sem se preocupar com os problemas de compatibilidade.
Como extensão dos trabalhos descritos neste capítulo, este trabalho procura
explorar o uso de algoritmos de comparação de imagens, que possam apontar a
semelhança entre duas imagens, sem a necessidade de processamento ou
verificação do código fonte.
Algoritmos que tratam desse tema continuam a ser desenvolvidos nas áreas de
computação gráfica e visão. Talvez os algoritmos mais comuns sejam os de Peak
signal-to-noise ratio (PNSR) e Root-mean-square error (RMSE), que são utilizados
para medir a qualidade das imagens (National Instruments, 2012). Esses algoritmos
podem ser encontrados como funções da biblioteca chamada ImageMagick (2013).
Uma evolução desses algoritmos é o Structural Similarity Image Metric (SSIM),
apresentado por Wang et al. (2004), que computa e compara a quantidade de erros
nas imagens para verificar suas semelhanças. Uma implementação desse algoritmo
pode ser encontrada na ferramenta baseada em Python chamada pyssim (2013).
Após a validação das implementações desses algoritmos, foram escolhidas as
implementações de Percepção visual por sua melhor eficácia durante os testes e na
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apuração dos resultados. Os algoritmos RMSE e PNSR não foram eficazes para
verificar as discrepâncias e apresentaram os resultados em decibéis. A
implementação de SSIM apresenta valores entre 0 e 1, dificultando o cálculo para
verificação de similaridade para imagens com áreas diferentes. Em contrapartida, os
algoritmos de Percepção visual apresentaram os resultados com valores numéricos
que facilitam a apuração, incluindo a quantidade de pixels diferentes entre as duas
imagens.
3.1

Comparação de Imagens com algoritmos Perceptual Hash e Perceptual Diff
Existem hoje diversos algoritmos que utilizam Hash e suas aplicações mais

comuns são a verificação de integridade de arquivos ou de um determinado dado.
Algoritmos MD5 e SHA-1 se tornaram populares por sistemas de autenticação, já
que o Hash é único e imutável como uma assinatura (Stevens, 2007), refletindo
exatamente a sequência de bytes. Em caso de qualquer mudança nos bytes o Hash
será diferente. Esses algoritmos seriam eficientes caso seja necessário verificar se
duas imagens são idênticas.
O Perceptual Hash permite verificar a similaridade entre duas imagens, desde
pequenas alterações imperceptíveis ao olho humano, quanto grande mudanças de
cor e forma.
Alguns pesquisadores desenvolverem e aprimoraram os algoritmos ao longo
dos anos. Lin et al.(2001) e Fridrich et al.(2000) apresentaram estudos que verificam
as diferenças de dois coeficientes resultantes do cálculo da Transformação discreta
de cosseno, ou DCT (Discrete Cosine Transform), que é uma fórmula utilizada em
algoritmos de processamento digital e compressão. Apesar de serem trabalhos e
implementações distintos, ambos utilizaram o DCT para cálculo do Hash. Outro
algoritmo utilizado é a Decomposição em Valores Singulares, SVD (Singular Value
Decomposition). Kozat et al.(2004) propôs um algoritmo para cálculo do Hash
utilizando essa fórmula. Implementações de algoritmos de Perceptual Hash estão
disponíveis

para

as

mais

diferentes

linguagens

e

plataformas.

Para

o

desenvolvimento do DDD, foi utilizado o algoritmo de Shepherd (2011), que retorna
a Distância de Hamming ou Hamming Distance: dadas duas strings, a Distância de
Hamming corresponde ao menor número de substituições necessárias para
transformar uma string na outra, ou o número de erros que transformaram uma na
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outra (Hamming, 1950). O algoritmo de Shepherd (2011) foi baseado no artigo
publicado por Krawetz (2007) e pode ser visualizado no código fonte do DDD
disponibilizado nesse trabalho.
O Perceptual Diff, criado por Yee et al.(2004) permite a comparação de duas
imagens, apontando se são similares ou não e a quantidade de pixels diferentes. O
método de comparação utiliza cálculo de métricas das imagens processadas,
estendendo a técnica de VDP (Visible Differences Predictor) apresentada por Daly
(1993). A comparação realizada pelo Perceptual Diff apresenta as diferenças pixel
por pixel na área disponível em cada imagem, levando em conta o ângulo de
análise. O algoritmo também foi aplicado em trabalhos na área de comparação de
imagens de filmes (Yee et al, 2004). Os algoritmos e código fonte podem ser
acessados através do site do SourceForge Pdiff (2013).

3.2

Considerações sobre o estado da arte
Ferramentas de mercado e estudos continuam a ser desenvolvidos para

contribuir na melhoria de processos de teste, validação e geração de código, como
demonstrado nesse capítulo. Sua aplicabilidade e importância para a comunidade
são realçadas pelos estudos e técnicas citadas nesse capítulo. Eles contribuíram
para o melhor entendimento da arquitetura e funcionamento dos navegadores e na
segmentação do problema de compatibilidade em dois tipos apresentados nesse
trabalho.
O problema do tipo visual tem impacto direto sobre a transmissão e exibição de
um conteúdo, o que fere o princípio básico da Internet, que é a troca de informações
e conteúdo. Apesar das ferramentas e estudos existentes atuarem em áreas como
geração automática de imagens dos navegadores, comparação de estruturas DOM,
análise de código HTML e geradores de código padronizados, existe abertura para
estudos direcionados para diminuição do esforço dos desenvolvedores, tanto na
prevenção de criação de código sujeito a problemas de compatibilidade, como na
automatização na verificação de falhas.
Os trabalhos apresentados pelos pesquisadores Choudhary et al. (2010) e
Mesbah et al. (2011) são propostas interessantes para detecção dos problemas de
compatibilidade, porém exigem varredura de código, o que pode tomar muito tempo
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de processamento em páginas que contenham muitas linhas de código, como
portais de conteúdo. Isso possivelmente dificulta a adoção de desenvolvedores que
necessitam de agilidade para validar novas versões de suas páginas. Por outro lado,
ferramentas comerciais como o Browsershots (2012) apoiam os desenvolvedores na
visualização das suas páginas em diferentes navegadores, porém falham em
automatizar a detecção de alguma distorção visual entre os diferentes navegadores.
A ferramenta apresentada a seguir utiliza os conceitos apresentados nesse capítulo,
com foco no problema do Tipo Visual. Para isso, utiliza a geração de screenshots,
de forma semelhante a outros estudos, como de Choudhary et al. (2010), porém
sem a verificação e varredura de código. Em contrapartida, faz uso dos algoritmos
de Percepção visual para identificar diferenças entre os screenshots, automatizando
a verificação manual que um desenvolvedor precisaria fazer se utilizasse uma
ferramenta de mercado.
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4

DETECTOR DE DEFORMAÇÕES (DDD)
Neste capítulo, é apresentada a ferramenta que apoia a técnica proposta,

batizada de DDD (Detector De Deformações). A ferramenta é uma alternativa aos
trabalhos apresentados por Choudhary et al. (2010), Zhu et al. (2010) e Mesbah et
al. (2011), propondo outra opção de automatização da verificação de falhas nas
páginas WEB, baseada no uso de algoritmos para automatizar a obtenção e
comparação

de

imagens.

A

ferramenta

apresentada

busca

auxiliar

os

desenvolvedores a visualizar o resultado de suas páginas nos diferentes
navegadores e apontar quais páginas possuem diferenças visuais, sem realizar
qualquer tipo de varredura no código fonte, já que a verificação é realizada na
imagem gerada pela ferramenta.
A técnica consiste em um processo de 4 etapas, automatizado por uma
ferramenta desenvolvida durante o projeto e que, executadas de maneira
sequencial,

apontam

quais

páginas

possuem

deformações

em

diferentes

navegadores. A Figura 8 ilustra o processo da técnica proposta com uma visão
geral:
Figura 8 – Macro processo da técnica proposta

Registro de URL’s
Obtenção dos screenshots
Comparação das imagens
Apresentação dos resultados
Fonte: Elaborado pelo autor

O processo Registro de URLs coleta os endereços das páginas a serem
verificadas, que devem estar publicadas em servidores WEB na Internet ou Intranet.
O segundo processo, chamado Obtenção de screenshots, realiza a geração das
imagens das páginas de cada endereço em três navegadores distintos. Antes do
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início desse processo, o usuário precisa selecionar o navegador que será utilizado
como base de comparação (navegador padrão do processo): ou seja, o navegador
na qual a página é considerada como a apresentação correta. O processo de
Comparação de imagens compara os screenshots gerados de cada página no
estágio anterior, registrando o resultado dos dois algoritmos de Percepção visual
implementados. Por fim, o processo de Apresentação dos resultados expõe os
resultados da semelhança entre os URLs nos diferentes navegadores, apontando
quais apresentaram diferenças visuais, e que portanto, não foram exibidas da
mesma maneira em pelo menos um navegador. O código fonte do DDD pode ser
obtido através da página http://www.fei.edu.br/~plinio.aquino/mestrado/sanchez.htm.
4.1

Componentes
Neste capítulo são apresentados os componentes necessários na construção

do DDD, como aplicativos, ambiente computacional e os navegadores.
4.1.1 Navegadores compatíveis com o DDD
Os navegadores escolhidos para o trabalho também são os mais utilizados
atualmente para acessar a Internet: o Microsoft Internet Explorer versão 10, Google
Chrome versão 26 e Mozilla Firefox versão 20.0.1. Especificamente com relação ao
navegador Internet Explorer, foi ativado o modo de compatibilidade, para garantir o
funcionamento das funções antes disponíveis na versão 9 e anteriores. As versões 8
e 9 do Internet Explorer juntas respondem por 90% dos navegadores Internet
Explorer no mundo (statowl.com, 2013).
4.1.2 Componentes de apoio
Para obtenção dos screenshots das páginas nos navegadores selecionados
para o trabalho, inicialmente foram escolhidos os seguintes componentes:
IECapt (2012) e CutyCapt (2012), desenvolvidos por Bjoern Hoehrmann
(2012), são componentes de código aberto que realizam a geração de screenshots a
partir de páginas da Internet, salvando em formatos como PNG e JPG. O IECapt
utiliza as APIs do Internet Explorer e do motor de renderização Trident. O CutyCapt
possui as APIs do Webkit, que é o motor de renderização do Google Chrome e do
Safari. Ambos componentes não possuem interface gráfica e possuem compilação
para plataforma Windows. O IECapt necessita de bibliotecas GDI que estão contidas
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nas versões do Windows XP, 2003, 2008 e 7. O CutyCapt necessita da API Qt
versão 4.4.0 ou superior.
PageSaverPro (2012), desenvolvido pela empresa Pear Crescent é um
componente para o navegador Mozilla Firefox, que também realiza a geração de
screenshots. O componente é pago, e pode ser adquirido através da área de addons no próprio navegador. É compatível com todas as versões superiores a 3.6 e
não se limita a funcionar no Windows, podendo ser utilizado em sistemas Linux e
MAC OSX. É utilizado na ferramenta para obtenção dos screenshots do navegador
Mozilla Firefox.
Entretanto, após o início dos testes com o DDD, foram observadas diferenças
visuais importantes que tiveram impacto na comparação de imagens. Isso ocorreu
porque os componentes utilizados realizavam os screenshots utilizando regras de
tamanho, cores e posicionamento distintas. Por esse motivo, foi necessário analisar
alternativas para a geração das imagens. Como solução final, foi utilizada a API
Java chamada Selenium (2013). Selenium é uma API que permite os
desenvolvedores realizarem ações dinâmicas em páginas e sites através dos
navegadores. Ela é muito utilizada na automatização de testes de aplicações Web.
Como a API do Selenium necessita que o navegador a ser utilizado esteja instalado
no computador, os screenshots são gerados diretamente no próprio navegador. Para
cada navegador foi gerado um pacote já especifico, desacoplado do código do DDD,
contendo todas as dependências da Selenium e a chamada dos métodos da API. A
versão utilizada no DDD é a 2.28.

4.1.3 Ambiente computacional
A linguagem de programação escolhida para ferramenta é o Java. A escolha se
deve pela possibilidade de estender o uso da ferramenta em diferentes sistemas
operacionais e pelo conhecimento do autor do projeto em utilizar essa linguagem.
Como IDE, foi escolhido o Eclipse, por ser mais compacto e ajustável em
comparação com o Netbeans, outra opção disponível no mercado. A versão do Java
mínima para execução da aplicação é a 1.6.
Para a execução da ferramenta no estudo de caso, foi utilizada uma máquina
virtual com Sistema Operacional Windows 8. Sua configuração incluía 1 core e 2
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gigabytes de memoria RAM. Um link de Internet de 10 mbps foi utilizado para os
testes com páginas reais.

4.1.4 Algoritmos de percepção visual
Para o desenvolvimento desse trabalho, optou-se por utilizar duas
implementações diferentes que apresentam os resultados com métricas distintas. O
primeiro algoritmo implementado foi criado por Shepherd (2011) que, utilizando a
linguagem Java, desenvolveu o código que realiza o cálculo do Hash de uma
determinada imagem. Nesse trabalho, o algoritmo é chamado de PHash. O
resultado do algoritmo é um valor inteiro que informa o quanto parecidas são duas
imagens. Para realizar a verificação das imagens, ele utiliza a DCT (Discrete Cosine
Transform) para obter as baixas frequências da imagem, que também é utilizada em
compressores de imagem para JPEG. Para verificar as diferenças dos Hashes é
utilizado um algoritmo de Hamming Distance. Quando o algoritmo retorna de 0 a 10,
significa que as imagens são semelhantes. Caso retorne um valor superior a 10,
significa que as imagens possuem diferenças perceptíveis ao olho humano, como
diferenças de cores e textura.
O segundo algoritmo é chamado de Perceptual Image Diff (2004), criado por
Yee et al. (2004). O algoritmo e seus binários são distribuídos como aplicativo livre
pelo GNU (General Public License). Sua utilização é realizada através da linha de
comando, passando o caminho e o nome das duas imagens a serem verificadas. A
sintaxe do comando é “perceptualdiff imagem1 imagem2”.
Conforme exemplo abaixo:
Perceptualdiff

image1.png image2.png

O algoritmo retorna um texto dizendo se as imagens são semelhantes. No
modo detalhado, ativado através do parâmetro –verbose, também retorna a
quantidade de pixels distintos entre as imagens.
Durante a implementação do Perceptual Image Diff constatou-se que o
utilitário apenas compara imagens com resolução semelhante. Entretanto, os
screenshots gerados pela API Selenium apresentavam pequenas diferenças de
resolução, pois os próprios navegadores apresentam as páginas com uma pequena
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diferença de pixels. Para resolver esse ponto, foi implementado como parte do DDD
o uso de uma API de tratamento de imagens chamada ImageMagick (2013), que
dentre suas diversas funções permite redimensionar uma imagem para uma
resolução desejada. Para evitar distorções e possibilitar uma comparação mais
próxima do tamanho original de cada um dos screenshots, foi escolhido um cálculo
da média da resolução dos pixels da largura e altura. As imagens são
redimensionadas para o valor médio. O exemplo abaixo demonstra a fórmula
aplicada, considerando a Imagem1 como o screenshot obtido do Internet Explorer,
Imagem2 do Google Chrome e Imagem3 do Mozilla Firefox:
Imagem1.largura + Imagem2.largura + Imagem3.largura / 3 = Média da
largura dos screenshots nos três navegadores
Imagem1.altura + Imagem2. altura + Imagem3 altura / 3 = Média da altura dos
screenshots nos três navegadores
A resolução final dos screenshots é convertida pelo ImageMagick para as
médias calculadas na fórmula acima. No DDD os algoritmos PHash e Perceptual diff
se complementam. O primeiro apresenta se as imagens são semelhantes, o
segundo informa a quantidade de pixels distintas e quão diferentes são as duas
imagens.
O diagrama a seguir ilustra a comunicação entre os componentes utilizados
no DDD com os algoritmos de comparação de imagens descritos nesse capítulo e
seguindo o processo implementado pela ferramenta.
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Figura 9 – Componentes e processos DDD

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 9 ilustra três raias contendo as três camadas essenciais no DDD,
sendo o processo principal coordenado pelo sistema na primeira raia, a persistência
dos dados em banco de dados na segunda raia e a interação com o sistema de
arquivos na terceira. As raias estão também divididas em 3 passos (colunas), sendo
a primeira coluna a geração dos screenshots, a segunda, o redimensionamento das
imagens para uma mesma resolução e a terceira, o processamento dos algoritmos
de comparação de imagens.
O primeiro passo ilustra a obtenção dos screenshots. Na primeira raia se
encontra o código do DDD que utiliza a API Selenium para geração dos screenshots.
Essa mesma etapa armazena a imagem em uma pasta no sistema de arquivos e
registra o caminho no banco de dados (raias 2 e 3). A segunda etapa calcula e
redimensiona os três screenshots obtidos na etapa anterior, redimensionado os
screenshots no sistema de arquivos e registrando a dimensão da imagem no banco
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de dados. Na terceira e última etapa é processada a comparação dos screenshots
nos dois algoritmos implementados e os resultados registrados no banco de dados.
A implementação dos componentes acima demonstra a modularidade do
DDD. É possível a implementação de novos navegadores para obtenção de
screenshots, através de novos plug-ins da API Selenium ou componentes
desenvolvidos à parte. Novos algoritmos de comparação de imagens podem ser
igualmente adicionados ou aprimorados em novas versões.
No próximo capítulo serão apresentados os cenários de teste para validação
e funcionamento do DDD, em situações de ambiente controlado e de sites da
Internet.

50

5

VALIDAÇÃO E TESTES DO DDD
Neste capítulo são apresentados os cenários criados para validar a eficácia

da técnica proposta. A validação consiste no processamento através da ferramenta
DDD de três casos preparados pelo trabalho, contendo falhas visuais em pelo
menos um dos navegadores. Os casos foram processados pelo DDD para verificar
seu funcionamento. Também foram verificados dez sites da Internet, para fins de
validação do seu funcionamento fora de um ambiente controlado.
Os cenários apresentados neste trabalho foram encontrados em fóruns de
programadores web, que buscavam auxílio para entender por que suas páginas não
funcionavam corretamente em um determinado navegador. Seu código foi criado
pelo autor com base nas falhas reportadas. Todas as imagens deste capítulo foram
geradas pelo DDD durante o seu processamento. Para cada cenário foi selecionado
o navegador padrão, cujo screenshot gerado serve como base para as verificações
com os demais navegadores.
5.1

Caso 1 – Imagem invertida
O Caso 1 utiliza o uso de vários elementos <div> inseridos em um elemento do

mesmo tipo, porém utilizando outras propriedades de CSS. O resultado nos
navegadores Chrome e Firefox é semelhante, porém a imagem aparece invertida no
Internet Explorer.
Navegador padrão: Google Chrome.
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Quadro 1 – Código fonte do Caso 1
<!DOCTYPE
html
PUBLIC
"-//W3C//DTD
XHTML
Transitional//EN""http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

1.0

<head>
<style type="text/css">
#parentDiv{float:left; text-align:right; background-color: gray;}
.childDiv{clear:both; border: 1px solid black; background-color: white;}
</style>
</head>
<body>
<div id="parentDiv">
<div
class="childDiv"
style="width:
125px;backgroundcolor:#F00;">&nbsp;</div>
<div class="childDiv" style="width: 250px">&nbsp;</div>
<div class="childDiv" style="width: 600px">&nbsp;</div>
</div>
</body>
</html>

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 10 – Página caso 1 no Google Chrome

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 11 – Página caso 1 no Mozilla Firefox

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 12 – Página caso 1 no Internet Explorer

Fonte: Elaborado pelo autor

5.2

Caso 2 – Erro de posicionamento
O Caso 2 apresenta uma página que possui texto e imagem. A imagem possui

posicionamento fixo, que é interpretado de maneira distinta pelo Internet Explorer,
forçando como uma quebra de linha.
Navegador padrão: Google Chrome.

Quadro 2 – Código fonte do Caso 2
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD
HTML
4.01
Transitional//EN"
"http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html40119991224/loose.dtd">
<HEAD><TITLE></TITLE>
<style type="text/css">
fi_logo {
min-width: 35px;
height: 35px;
margin-left: 40px;
top:-5px;
left: 262px;
float:left;
}
</style>
</HEAD>
<BODY><!-- MAIN -->
<h2>Apresentando um erro de
<span style="font-weight:bold">CROSSBROWSER</span>
<div class="fi_logo"><img src="http://www.buildit.com.br/img/logo_small.gif" /></div>
</h2>
</BODY>
</HTML>

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 13 – Página caso 2 no Google Chrome

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 14 – Página caso 2 no Mozilla Firefox

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 15 – Página caso 2 no Internet Explorer

Fonte: Elaborado pelo autor

5.3

Caso 3 – Blocos fora de posição
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O terceiro caso apresenta diversos blocos de cores compondo uma imagem.
Porém, um dos blocos, que são desenhados através da tag <div>, é distorcido para
fora da área especificada, deformando completamente a imagem.
Navegador padrão: Google Chrome.

Quadro 3 – Código fonte do Caso 3
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML
4.01
Transitional//EN"
"http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html40119991224/loose.dtd">
<HEAD><TITLE></TITLE>
<style type="text/css">
body{
margin-top:2px;
}
#main_frame{
width:1024px;
height:550px;
position:relative;
margin:0 auto;
padding:0px;
float:center;
text-align:center;
background:black;
}
#logo{
width:275px;
height:75px;
background-image:url(images/logo.png);
background-repeat:no-repeat;
position:relative;
margin:0 auto;
padding:0px;
float:left;
}
#top_center{
width:474px;
height:75px;
position: relative;
top:0px;
margin:0 auto;
padding:0px;
background-color:green;
float:left;
filter:alpha(opacity=50);
-moz-opacity:0.5;
-khtml-opacity: 0.5;
opacity: 0.5;
}
#tag2{
height:375px;
width:256px;
position:absolute;
float:left;
margin-left:256px;

#top_right{
width:275px;
height:75px;
position: relative;
top:0px;
margin:0 auto;
padding:0px;
background-color:red;
position:absolute;
float:left;
margin-left:768px;
padding:0px;
float:left;
}
#main_menu{
width:1024px;
height:25px;
float:none;
position:relative;
float:left;
margin:0 auto;
padding:0px;
background-color: #FF0;
}
#content_frame{
height:400px;
width:1024px;
position:relative;
float:left;
margin:0 auto;
padding:0px;
}
#tag1{
height:375px;
width:256px;
position: absolute;
float:left;
margin:0 auto;
padding:0px;
background-color:#900;
}
padding:0px;
background-color: #930;
}
</style>
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#tag3{
height:375px;
width:256px;
position:absolute;
float:left;
margin-left:512px;
padding:0px;
background-color: #960;
}
#tag4{
height:375px;
width:256px;
display: inherit;
background-color:#990;
}

</HEAD>
<BODY><!-- MAIN -->
<div id="main_frame">
<div id="tag1"></div>
<div id="tag2"></div>
<div id="tag3"></div>
<div id="tag4"></div>
<div id="logo"></div>
<div id="top_center"></div>
<div id="top_right"></div>
<div id="main_menu"></div>
<div id="content_frame">
</BODY>
</HTML>

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 16 – Página caso 3 no Google Chrome

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 17 – Página caso 3 no Mozilla Firefox

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 18 – Página caso 3 no Internet Explorer

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.4

Site 1 – Erros de enquadramento

O website adorabledesign.com.ar apresenta um erro de enquadramento dos
links no canto inferior direito.
URL: http://web.adorabledesign.com.ar/
Navegador padrão: Google Chrome.
Figura 19 – Site 1 no Google Chrome

Fonte: Adorable (2013)
Figura 20 – Site 1 no Mozilla Firefox

Fonte: Adorable (2013)

58

Figura 21 – Site 1 no Internet Explorer

Fonte: Adorable (2013)

5.5

Site 2 – Distorção de fontes

O website toastlettings.com apresenta diferenças na renderização das fontes
no navegador Internet Explorer
URL: http://www.toastlettings.com/
Navegador padrão: Google Chrome.
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Figura 22 – Site 2 no Google Chrome

Fonte: Toast Lettings (2013)
Figura 23 – Site 2 no Mozilla Firefox

Fonte: Toast Lettings (2013)
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Figura 24 – Site 2 no Internet Explorer

Fonte: Toast Lettings (2013)

5.6

Site 3 – Erro de background

O website streetstyles4all.co.uk não apresenta o background na cor azul no
navegador Internet Explorer.
URL: http://wwww.streetstyles4all.co.uk/
Navegador padrão: Google Chrome.
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Figura 25 – Site 3 no Google Chrome

Fonte: StreetStyles4All (2013)
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Figura 26 – Site 3 no Mozilla Firefox

Fonte: StreetStyles4All (2013)
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Figura 27 – Site 3 no Internet Explorer

Fonte: StreetStyles4All (2013)
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5.7

Site 4 – Pequenas distorções no Firefox

A página www.environmentyukon.ca/maps apresenta pequenas distorções e
uma borda no logo no navegador Firefox.
URL: http://www.environmentyukon.ca/maps
Navegador padrão: Google Chrome.
Figura 28 – Site 4 no Google Chrome

Fonte: Yukon (2013)
Figura 29 – Site 4 no Mozilla Firefox

Fonte: Yukon (2013)
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Figura 30 – Site 4 no Internet Explorer

Fonte: Yukon (2013)

5.8

Site 5 – Layout distorcido no Internet Explorer

A página http://www.countrybait.com/Who_Fishing_Bait_Nightcrawlers.html
apresenta distorções em todo layout no navegador Internet Explorer.
URL: http://www.countrybait.com/Who_Fishing_Bait_Nightcrawlers.html
Navegador padrão: Google Chrome.
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Figura 31 – Site 5 no Google Chrome

Fonte: Country Bait (2013)
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Figura 32 – Site 5 no Mozilla Firefox

Fonte: Country Bait (2013)
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Figura 33 – Site 5 no Internet Explorer

Fonte: Country Bait (2013)
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5.9

Site 6 – Formulário oculto no Firefox

A página http://firststepnutrition.com não apresenta um formulário para inserir
email no lado direito da página no navegador Firefox.
URL: http://firststepnutrition.com
Navegador padrão: Google Chrome.

Figura 34 – Site 6 no Google Chrome

Fonte: First Step Nutrition (2013)
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Figura 35 – Site 6 no Mozilla Firefox

Fonte: First Step Nutrition (2013)
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Figura 36 – Site 6 no Internet Explorer

Fonte: First Step Nutrition (2013)

5.10 Site 7 – Banner oculto no Firefox
A página
http://www.alfanet.com.br/default.aspx?pagid=KTLCPKRO&menuid=997 não
apresenta o banner no canto superior esquerdo no navegador Firefox.
URL: http://www.alfanet.com.br/default.aspx?pagid=KTLCPKRO&menuid=997
Navegador padrão: Google Chrome.
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Figura 37 – Site 7 no Google Chrome

Fonte: Banco Alfa (2013)
Figura 38 – Site 7 no Mozilla Firefox

Fonte: Banco Alfa (2013)
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Figura 39 – Site 7 no Internet Explorer

Fonte: Banco Alfa (2013)
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5.11 Site 8 – Distorções de imagem no Internet Explorer
A página http://www.validaltarwine.com apresenta layout distorcido no
navegador Internet Explorer
URL: http://www.validaltarwine.com
Navegador padrão: Google Chrome.
Figura 40 – Site 8 no Google Chrome

Fonte: Valid Altar Wine (2013)
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Figura 41 – Site 8 no Mozilla Firefox

Fonte: Valid Altar Wine (2013)
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Figura 42 – Site 8 no Internet Explorer

Fonte: Valid Altar Wine (2013)

5.12 Site 9 – Área oculta no Google Chrome
A página http://www.kiddlewinks.com.au oculta uma parte central da página
no navegador Chrome
URL: http://www.kiddlewinks.com.au
Navegador padrão: Mozilla Firefox.
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Figura 43 – Site 9 no Google Chrome

Fonte: KiddleWinks (2013)
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Figura 44 – Site 9 no Mozilla Firefox

Fonte: KiddleWinks (2013)
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Figura 45 – Site 9 no Internet Explorer

Fonte: KiddleWinks (2013)
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5.13 Site 10 – Imagens com link inválido no Internet Explorer e no Chrome
A página http://dl.dropboxusercontent.com/u/464119/kuzando/crossbrowser.html apresenta links inválidos no navegador Chrome e Internet Explorer
URL: http://dl.dropboxusercontent.com/u/464119/kuzando/cross-browser.html
Navegador padrão: Mozilla Firefox.
Figura 46 – Site 10 no Google Chrome

Fonte: Página anônima (2013)

81

Figura 47 – Site 10 no Mozilla Firefox

Fonte: Página anônima (2013)
Figura 48 – Site 10 no Internet Explorer

Fonte: Página anônima (2013)
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6

ANÁLISE DE RESULTADOS
Este capítulo apresenta os resultados obtidos através dos dados coletados

durante a validação e testes do DDD, incluindo análise de cada um dos cenários. O
capítulo detalha também seu funcionamento, restrições e os pontos observados.
O objetivo final da análise foi verificar se o DDD é eficaz na verificação de
diferenças visuais em páginas e sites e se pode ser aprimorado para estender-se a
outras funcionalidades e navegadores.
6.1

Resultados do DDD (Comparação das Imagens)

Os critérios de avaliação dos casos de teste analisados foram os resultados
apresentados pelo DDD através dos algoritmos Perceptual Hash e Perceptual Diff, o
tempo apurado na geração e a comparação dos screenshots. A definição de certo
ou errado na tabela de resultados foi definida pelo algoritmo PHash, sendo a
informação dos pixels informados pelo algoritmo Perceptual Diff complementar na
análise.
Todas as páginas e testes realizados no DDD ficaram registrados no banco
de dados e podem ser consultados através da Interface “Visualizar Resultados”. A
Tabela 1 foi preenchida com os resultados obtidos nos testes dos casos, sempre
comparando com o navegador selecionado como base. Ela contém o resultado da
comparação entre os navegadores através de cada um dos dois algoritmos
implementados, o total de pixels da área da imagem e o resultado apontado pela
ferramenta. A Tabela 1 e Gráficos 2 e 3 ilustram os resultados obtidos. Os
navegadores em negrito são os selecionados como base de verificação:

Tabela 1 – Resultados apurados pelo DDD nos cenários de teste
Cenário

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Navegador
A
Mozilla
Firefox
Internet
Explorer

Navegador
B
Google
Chrome
Google
Chrome

Mozilla
Firefox

Google
Chrome

Internet
Explorer
Mozilla

Google
Chrome
Google

Phash
pontos

Pdiff
(pixels)

Total
(pixels)

Resultado
Apurado

Resultado
Esperado

5

3755

636582

Ok

Ok

20

147729

636582

Erro

Erro

14

6706

807143

17

20607

807143

Erro

Erro

5

39022

636582

Ok

Ok

1

Erro

Ok
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Cenário

Site 1

Site 2

Site 3

Site 4

Site 5

Site 6

Site 7

Site 8

Site 9

Site 10

Navegador
A
Firefox
Internet
Explorer
Mozilla
Firefox
Internet
Explorer
Mozilla
Firefox
Internet
Explorer
Mozilla
Firefox
Internet
Explorer
Mozilla
Firefox
Internet
Explorer
Mozilla
Firefox
Internet
Explorer
Mozilla
Firefox
Internet
Explorer
Mozilla
Firefox
Internet
Explorer
Mozilla
Firefox
Internet
Explorer
Mozilla
Firefox
Mozilla
Firefox
Mozilla
Firefox
Mozilla
Firefox

Navegador
B
Chrome
Google
Chrome
Google
Chrome
Google
Chrome
Google
Chrome
Google
Chrome
Google
Chrome
Google
Chrome
Google
Chrome
Google
Chrome
Google
Chrome
Google
Chrome
Google
Chrome
Google
Chrome
Google
Chrome
Google
Chrome
Google
Chrome
Google
Chrome
Google
Chrome
Internet
Explorer
Google
Chrome
Internet
Explorer

Phash
pontos

Pdiff
(pixels)

Total
(pixels)

Resultado
Apurado

Resultado
Esperado

17

348794

636582

Erro

Erro

7

66773

1169566

Ok

Ok

15

218039

1169566

Erro

Erro

6

213276

1738232

Ok

Ok

7

291147

1738232

Ok

Erro

6

322894

2819295

Ok

Ok

14

1235330

2819295

Erro

Erro

1

88033

908424

Ok

Erro

6

192627

908424

Ok

Ok

4

417848

1966032

Ok

Ok

27

828384

1966032

Erro

Erro

6

285333

2014163

Ok

Erro

2

337863

2014163

Ok

Ok

2

92767

979755

Ok

Erro

2

119258

979755

Ok

Ok

4

282375

1803528

Ok

Ok

21

1173685

1803528

Erro

Erro

13

1037731

2903274

Erro

Erro

14

522682

2903274

Erro

Ok

3

325485

1163376

Ok

Erro

4

321559

1163376

Ok

Erro

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme apresentado na Tabela 1, os casos 1 e 3 apresentaram resultados
semelhantes, onde o algoritmo PHash apresentou uma pontuação abaixo de 10,
para a comparação dos screenshots entre os navegadores Mozilla Firefox e Google
Chrome e pontuação acima de 10 quando comparado com o navegador Internet
Explorer, conforme esperado pelos cenários. Analisando o resultado obtido pelo
algoritmo Perceptual Diff, constatou-se que está condizente com resultados obtidos
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pelo Phash, sendo possível observar o elevado número de pixels distintos quando
os screenshots dos navegadores Mozilla Firefox e Google Chrome foram
comparados com o Internet Explorer. O caso 2 apresentou um resultado diferente do
esperado. O algoritmo Phash atribuiu uma pontuação acima de 10 para os
screenshots dos navegadores Mozilla Firefox e Google Chrome, porém o esperado
era uma pontuação abaixo de 10, pela similaridade das imagens. Já o Perceptual diff
funcionou de maneira esperada, apresentando a similaridade dos screenshots dos
navegadores Mozilla Firefox e Google Chrome e o número elevado de pixels
distintos quando comparados com o Internet Explorer.
Sobre os sites da Internet verificados, os cenários dos Sites 1, 3, 5 e 8
apresentaram os resultados esperados, ilustrando o problema de renderização no
navegador Internet Explorer. Os cenários dos Sites 2, 4, 6, 7 e 10 apresentaram
resultados diferentes do esperado. Esse fato mostra principalmente que o algoritmo
PHash não foi capaz de identificar pequenas diferenças nas páginas, como
mudança nas letras e pequenas imagens ou áreas ausentes. Isso ocorre por conta
da redução da imagem e o uso somente de baixas frequências no processo de
comparação. O Perceptual Diff se mostrou mais assertivo nesses casos, realçando a
diferença de pixels nas páginas que apresentaram maior diferença, que em alguns
casos mostraram mais que 50% de pixels distintos de um navegador para outro,
como por exemplo os sites 4, 6 e 9.
Para melhor comentar as diferenças entre os dois algoritmos, foram
elaborados os Gráficos 2 e 3, que demonstram as informações apresentadas na
Tabela 1.
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Gráfico 2 – Total de pixels x pixels distintos apurados pelo algoritmo Perceptual Diff nos casos de teste

Fonte: Elaborado pelo autor
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No Gráfico 2 é possível visualizar duas linhas, a vermelha apresentando o
total de pixels do screenshot gerado e a linha azul apresentando os pixels diferentes
em cada uma das comparações. É possível observar dois pontos nesse gráfico. O
primeiro é o crescimento do total de pixels na linha vermelha nos últimos testes, que
ocorreu devido à maior área visível dos sites visualizados em comparação com as
páginas especialmente criadas para os Casos 1, 2 e 3. O segundo é a tendência do
aumento de pixels distintos em uma comparação conforme o aumento de pixels
totais em uma determinada imagem. Quanto maior for o tamanho visível de um
screenshot, mais pixels são passíveis de serem diferentes.
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Gráfico 3 – Pontuação do Algoritmo PHash e a porcentagem de pixels distintos apurados pelo Perceptual diff em cada caso de
teste

Fonte: Elaborado pelo autor
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O Gráfico 3 apresenta um comparativo entre os dois algoritmos em cada um
dos testes realizados. As barras em laranja apresentam o resultado do algoritmo
PHash e as barras em azul, a porcentagem de pixels distintos com base no total de
pixel dos screenshots. Foi possível verificar que, nos casos aos quais o algoritmo
PHash atribuiu uma pontuação maior que 10, a porcentagem de pixels distintos
apurados pelo Perceptual Diff também aumentou, exceto o Caso 2, já discutido
anteriormente na análise da tabela de resultados. O Gráfico 3 também ilustra que os
testes com pontuação maior que 10 atribuídos pelo PHash apresentaram mais 19%
ou mais pixels distintos. Apesar das implementações distintas, ambos os algoritmos
de Percepção visual seguem a mesma tendência para identificar as diferenças
visuais, exceto o resultado apurado nos cenários Caso 2 e Site 9.
Como informação complementar aos resultados obtidos, processamento dos
screenshots, o DDD apresentou as seguintes médias de tempo (em segundos), após
três testes consecutivos, na geração das imagens durante o processamento dos
cenários. Os tempos incluem o tempo de abertura de cada um dos navegadores e a
geração dos screenshots.

Tabela 2 – Tempo para geração dos screenshots (em segundos)
Cenários
Casos 1, 2 e 3

Sites 1, ao 10

Navegador
Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Explorer

Mínima
7
7
11
10
10
12

Máxima
10
12
14
36
28
28

Média
8,5
9,5
12,5
23
19
20

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme resultados apresentados pela Tabela 2, foi possível verificar um
tempo maior de processamento dos cenários que envolveram os Sites de 1 a 10 em
comparação com os cenários sintéticos gerados nos Casos 1, 2 e 3. Isso ocorreu
devido ao tamanho maior das imagens geradas, aos maiores conteúdos
apresentados por esses sites e à possível diferença de largura de banda, pois se
tratavam de ambientes não controlados. Outro ponto que é possível observar é o
maior tempo apresentado junto ao navegador Internet Explorer, principalmente com
relação ao seu tempo de carregamento.
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Em relação ao desempenho na comparação de imagens, a Tabela 3 mostra
os tempos apurados no processamento total dos dois algoritmos (Phash e
Perceptual Diff)
Tabela 3 – Tempo de comparação dos screenshots (em segundos)
Cenários

Casos 1, 2 e 3

Sites 1 ao 10

NavegadorA x
NavegadorB
Mozilla Firefox /
Google Chrome
Internet Explorer /
Google Chrome
Mozilla Firefox /
Google Chrome
Internet Explorer /
Google Chrome
Internet Explorer/
Mozilla Firefox

Mínima

Máxima

Média

2

2

2

2

3

3,5

5

25

13,5

5

25

13,5

5

27

16

Fonte: Elaborado pelo autor

Os resultados apresentados na Tabela 3 demonstram o maior tempo de
processamento para cenários dos Sites de 1 a 10. Isso ocorreu por conta da maior
área visível (tamanho) dos screenshots desses cenários. É possível também
observar a similaridade dos tempos apurados entre os tipos de cenários, sendo que
os Casos 1, 2 e 3 obtiveram tempos semelhantes.
Por fim, a Tabela 4 ilustra o tempo médio do processo completo (Screenshots
+ Comparação das imagens).

Tabela 4 – Tempo médio do processo completo (em segundos)
Cenários

Casos 1, 2
e3

Sites 1 ao
10

NavegadorA x
NavegadorB
Mozilla Firefox /
Google Chrome
Internet Explorer /
Google Chrome
Mozilla Firefox /
Google Chrome

Mínima
Individual

Máxima
Individual

9

10

9

15

15

61

Internet Explorer /
Google Chrome

15

Internet Explorer/
Mozilla Firefox

17

Fonte: Elaborado pelo autor

2
3

Total
Mínimo

Total
Máximo

Média

31

42

36,5

47

166

53
52

106,5
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Segundo a Tabela 4, o processo completo de verificação dos Casos 1, 2 e 3
apresentaram valor mínimo de 31 segundos, valor máximo de 42 segundos e média
de 36,5 segundos. Os Sites 1 a 10 apresentaram valor mínimo de 47 segundos,
valor máximo de 166 segundos e média de 106,5 segundos. Esses números,
seguindo a tendência nas análises anteriores apresentadas neste capítulo,
demonstraram o maior tempo necessário para o processamento dos Sites de 1 a 10,
por conta do seu conteúdo e por conta de estarem hospedados em um ambiente
não controlado.
Com base nos tempos apurados neste capítulo é possível obter a projeção de
que o DDD pode verificar 98 páginas semelhantes aos Casos 1, 2 e 3 por hora e
aproximadamente 33 páginas semelhantes publicadas na Internet, como os Sites de
1 a 10.

6.2

Interface do DDD
O DDD possui quarto interfaces principais: Menu Inicial, Registrar URL, Iniciar

testes e Visualizar resultados. O Menu inicial (Figura 49) apresenta a lista das
funções disponíveis. Ela permanece visível enquanto o programa está em execução.

Figura 49 – Interface principal do DDD

Fonte: Elaborado pelo autor

Os cenários foram configurados no DDD seguindo o fluxo normal das
interfaces. Após acessar o menu inicial, o próximo passo foi o registro do endereço
da página na opção Registrar URL (Figura 50). Nessa interface somente existe a
área para digitar o URL a ser verificado.
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Figura 50 – Interface gerenciamento de URL´s do DDD

Fonte: Elaborado pelo autor

Em seguida, o teste do cenário foi iniciado através da opção Iniciar Teste
(Figura 51). Nessa interface, é necessário inserir um nome para o teste e clicar no
botão referente ao URL a ser verificado. Também é necessário selecionar o
navegador que servirá como base para as comparações.
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Figura 51 – Interface iniciar teste

Fonte: Elaborado pelo autor

Após a mensagem de sucesso, o resultado da verificação pode ser obtido
através da interface Visualizar Resultados (Figura 52). Na primeira coluna é possível
visualizar o navegador base selecionado.

93

Figura 52 – Interface Visualizar Resultados do DDD

Fonte: Elaborado pelo autor

Os resultados são apresentados em uma tabela, contendo o nome do teste
informado antes do início do processamento, o URL que foi verificado, o resultado
de ambos os algoritmos e o total de pixels da área da imagem.
6.3

Restrições
Foram encontradas situações de falsos positivos para sites que possuem

conteúdo dinâmico, como banners e imagens do tipo GIFs animados. Como o
processo de aquisição de screenshots é sequencial e ocorre em momentos distintos,
algumas imagens podem mudar nesse intervalo de tempo. Como o conteúdo da
página é alterado, a comparação das imagens ocorre usando imagens diferentes.
Esse ponto pode ser contornado com o uso de um proxy que possa filtrar as
imagens e vídeos dos sites antes de o conteúdo chegar ao navegador. Outra opção
seria fazer a aquisição dos screenshots ao mesmo tempo, mas isso não garante que
o conteúdo será o mesmo. Também foi apurado que o DDD somente está adequado
para ambientes Windows, mesmo utilizando a linguagem de programação e
maquina virtual JVM Multi-plataforma da Oracle, pois foi um pré-requisito para o uso
do Internet Explorer.
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Um outro aspecto é que o DDD não possui a funcionalidade para realizar
ações automatizadas para navegar em sistemas que exigem autenticação. Isso
limita seu uso somente a sites que não solicitem autenticação e, conforme definido
no início do trabalho, o DDD não implementa nenhuma funcionalidade para buscar
falhas do tipo funcional.
Por fim, o DDD pode deixar de funcionar em futuras atualizações dos
navegadores configurados. Isso porque as atualizações podem conter alterações
nas suas interfaces que possam comprometer a API Selenium, utilizada para
geração dos screenshots.

6.4

Discussão e pontos observados
Após os testes realizados e avaliação dos resultados obtidos, foi possível

apurar sua eficácia na geração de screenshots com imagens fiéis às apresentadas
no navegador e a comparação das imagens utilizando os dois algoritmos de
Perceptual Hash escolhidos pelo autor. O DDD detectou as falhas em 50% dos
casos de testes selecionados, os quais apresentaram grandes diferenças entre os
screenshots obtidos. Testes adicionais devem ser realizados para comparar a
eficácia do DDD com a análise manual de um especialista. O teste utilizando
pessoas não foi realizado pois o resultado seria um valor subjetivo dependente da
eficácia de um especialista, que pode variar de acordo com a experiência, a
cognição e os aspectos emocionais do especialista.
Como fatores positivos, é possível destacar a possibilidade de extensão para
outros navegadores e a existência de mais áreas de estudo, como verificadores de
segurança e violação de sites, bem como também a não dependência de linguagem
de programação ou framework utilizado pelo site ou sistema a ser verificado.
Com referência a outros trabalhos do gênero, o DDD possui estratégia
semelhante utilizada pela ferramenta Webdiff apresentada pelos pesquisados
Choudhary et al. (2010). O Webdiff também utilizou um algoritmo de comparação de
imagem em processo de verificação de problemas em páginas web. As principais
diferenças estão no foco em problemas visuais; não existe nenhum tipo de
verificação de código fonte ou estrutura DOM, como no Webdiff, e a utilização de
algoritmos de Perceptual Hash em vez de EMD (Earth Move Distance). O DDD e o
Webdiff também são diferentes em suas implementações e utilizam diferentes
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bibliotecas para realizar as atividades. O Webdiff utiliza scripts Python para coletar
informações da estrutura DOM e utiliza o OpenCV , uma biblioteca para computação
visual. O DDD utiliza linguagem de programação Java em 99% das suas
funcionalidades, sendo somente o Perceptual Image diff um algoritmo externo que é
executado através da linha de comando.
Por fim, acerca das perguntas feitas no início deste capítulo, como objetivo da
análise da ferramenta DDD. A primeira questão é “O DDD é eficaz na verificação de
diferenças visuais em páginas e sites?”. O autor verificou que o DDD foi eficaz e
funcionou na verificação das deformações, apesar das restrições e desvantagens
citadas. Sobre a segunda pergunta, “O DDD pode ser aprimorado para estender
outras funcionalidades, navegadores e propósitos?”, o autor apurou que sim, sendo
possível estender seu funcionamento para outras áreas que exigem comparação de
duas imagens geradas em momentos distintos. Também pode ser estendido para
outros navegadores, como de tablets e dispositivos móveis, através de emuladores
disponíveis.
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7

CONCLUSÕES
Com base nos cenários avaliados durante a pesquisa, foi possível comprovar

a viabilidade do DDD como ferramenta para detecção de deformações visuais
causadas pela incompatibilidade na interpretação e renderização do conteúdo
HTML. Considero que os objetivos de geração de screenshots e uso de algoritmos
de Percepção visual estabelecidos no início do projeto foram alcançados.
Foi possível explorar diferentes maneiras para resolver os dois principais
pontos da solução. A geração de screenshots foi realizada utilizando diferentes
componentes, passando por validações e análises até chegar ao componente
escolhido por esse trabalho, contribuindo para projetos de outras áreas que
necessitam trabalhar com screenshots gerados a partir de navegadores de Internet.
Os exemplos com grandes diferenças utilizados no ambiente controlado foram
detectados pelo DDD com sucesso e representaram cerca de 50% dos casos
gerados, identificando distorções causadas pelo navegador ao interpretar um código
HTML. Ao selecionar um navegador padrão, o usuário do DDD define uma base
onde seu código foi testado, permitindo a comparação com os demais navegadores,
permitindo diferentes combinações.
Comparando os algoritmos de Percepção visual utilizados no trabalho, foi
demonstrada a maior eficiência do algoritmo Perceptual Diff, que apresentou com
eficiência os pixels distintos durante a comparação dos screenshots. O Algoritmo
PHash atribuiu pontuações que foram questionadas durante a análise nos cenários
onde as diferenças visuais estavam em pequenas áreas, sendo possível concluir
que seu funcionamento pode não ser assertivo em cenários com imagens com
grande área visível. Para um futuro trabalho, seria interessante explorar melhor o
algoritmo de Perceptual Diff, delegando ao usuário a tarefa de definir a porcentagem
de pixels distintos aceitáveis para um determinado teste, ou seja, permitindo o
usuário escolher qual o nível aceitável de diferenças para suas páginas. A
comparação dos dois algoritmos foi inevitável, agregando valor à pesquisa. O
resultado também demonstra a correta decisão de utilizar os dois algoritmos de
maneira complementar, pois possibilita a análise de duas visões distintas. Permitir a
autenticação em páginas para realização de testes em áreas restritas e definir a
resolução dos navegadores ao realizar um teste também são melhorias desejáveis
em futuras versões.
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Faltam ferramentas que permitam aos desenvolvedores validarem suas
páginas automaticamente, sem a necessidade de varredura manual em busca de
problemas.

O

DDD

pode

ser

utilizado

diretamente

no

computador

dos

desenvolvedores que podem validar suas páginas após a codificação. Permite
também web designers a verificarem suas páginas logo após a geração do código
HTML. O código fonte disponibilizado permite também a adaptação de novos
navegadores, algoritmos de comparação de imagens e novas funcionalidades. Na
minha opinião essas são as melhores contribuições do DDD e da pesquisa.
Como contribuições adicionais, pode-se destacar o DDD como uma
alternativa aos métodos propostos pelos autores Choudary et al. (2010) e Mesbah et
al. (2011), com foco nas deformações visuais causadas pela incompatibilidade entre
os navegadores, e a implementação da API Selenium, geralmente utilizada para
testes de aplicativos e que foi adaptada para automatização dos screenshots.
Para trabalhos futuros, o autor sugere que a técnica possa ser empregada
para testes de aplicações e sites em dispositivos móveis, que possuem navegadores
embarcados com diferentes interfaces, funcionalidades e resoluções de tela,
aumentando as chances de deformação ou problemas de apresentação de páginas
existentes. Com o uso de emuladores que estão embarcados nas interfaces de
desenvolvimento como o Xcode para dispositivos com Apple iOS e no Eclipse para
dispositivos com Android, pode ser possível obter screenshots a partir dos
navegadores contidos nesses dispositivos. Os screenshots podem passar pelo
mesmo processo de verificação realizados nesse trabalho para apontar a
semelhança das páginas no seu formato para dispositivo móvel. Outros algoritmos
de verificação de imagens podem ser utilizados em trabalhos futuros, permitindo
comparar áreas específicas das páginas, na tentativa de obter melhores resultados e
gerando imagens de apoio mostrando somente as diferenças encontradas.
Por fim o autor acredita que o DDD pode incentivar o desenvolvimento de
outras ferramentas e técnicas, utilizando os conceitos aqui apresentados, para
atender outras áreas que demandam verificações de páginas ou imagens, como
identificadores de cópias de imagens ou sistemas de buscas de imagens por
semelhança, sistemas de monitoramento de sites e portais contra ataques de
phishing.
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Para desenvolver a ferramenta, foram identificados os requisitos abaixo como
necessários para cobrir todas as funcionalidades propostas pela técnica. A tabela
abaixo contém em alto nível esses requisitos e sua respectiva justificativa.
Quadro 4 – Lista de requisitos
#
Descrição requisito

Justificativa

Req1

O sistema deve permitir
a inserção de URLs que
serão
processados
pela
ferramenta,
sendo
armazenadas para testes
futuros

Req2

O sistema deve permitir
Esse requisito permite restringir o
a seleção de qual site irá ser número de sites que serão verificados,
verificado
reduzindo o tempo de processamento
caso seja necessário verificar somente um
endereço.

Req3

O sistema deve gerar
screenshot nos navegadores
disponíveis. Para uso na
técnica foram escolhidos o
Internet Explorer, Chrome e
Firefox

Req4

O
sistema
deve
Outro
requisito
essencial
da
comparar
as
imagens ferramenta, pois deve-se comparar as
geradas e apontar se existem imagens geradas e apontar se existem
diferenças
diferenças visuais.

Req5

O sistema deve gerar
Após a execução da ferramenta, é
um
relatório
com
os necessário apresentar quais páginas
resultados da bateria de apresentaram diferenças.
teste, apontando os casos
que apresentaram problema.

Fonte: Elaborado pelo autor

Modelagem do sistema

A
ferramenta
valida
páginas
carregadas em servidores, portanto o
endereço da página é obrigatório.
Armazenar
o
endereço
torna
desnecessário digitar novamente o
endereço em novos testes.

Requisito essencial da ferramenta,
obter as imagens dos sites para posterior
comparação. Necessário que as imagens
possuam o mesmo tamanho e resolução
para que o algoritmo de comparação de
imagens funcione corretamente.
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Para a modelagem da ferramenta, os diagramas UML foram escolhidos para
representar as entidades, propriedades e funções. Os diagramas escolhidos foram
Casos de uso, Classes e Sequência.
O diagrama de Casos de Uso foi escolhido pois descreve as funções do
sistema, de acordo com os requisitos levantados. Os diagramas de Classe e
Sequência ilustram os Objetos, suas funções e propriedades e a comunicação entre
si. Também foi criado um modelo ER (Entidade-relacionamento) para representar as
tabelas necessárias pela ferramenta para acomodar os dados estatísticos e as
informações das páginas.
Como se trata de uma ferramenta que possui entradas e saídas definidas,
entende-se que não é necessário o uso de outros diagramas ou métodos para a
modelagem da ferramenta.
Casos de uso
Foram identificados um total de 4 casos de uso e 1 ator, que cobrem as
principais funcionalidades e requisitos do sistema. Neste apêndice será descrito
cada caso de uso em detalhe. A Figura 53 demonstra o Diagrama de Casos de uso.
Figura 53 – Diagrama de Casos de Uso

Fonte: Elaborado pelo autor
Os quadros abaixo contêm a descrição completa dos casos de uso e seus
relacionamentos.
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Quadro 5 – Caso de uso Cadastrar URL principal
Nome do Caso de Uso:

Cadastrar URL principal

Código de Identificação:

CSU01

Ator:

Usuário do sistema

Precondições:
4
Descrição Caso de Uso:

Permitir que o usuário realize o cadastro de um URL
principal (Homepage)

Fluxo Principal
1. O caso de uso se inicia quando o usuário abre o sistema e seleciona opção “Cadastrar
URL”;
2. O sistema apresenta um formulário contendo uma caixa de texto, solicitando que o
usuário digite o URL;
3. O usuário do sistema digita o URL e pressiona o botão “Gravar”;
4. O sistema apresenta uma mensagem de sucesso e retorna para o menu principal;
Fluxo de Exceção
1. Usuário informa URL inválido que contém caracteres não suportados;
2. Usuário tenta pressionar o botão Ok sem ter digitado um URL válido;

Fonte: Elaborado pelo autor
Quadro 6 – Caso de uso Obter screenshots
Nome do Caso de Uso:

Obter screenshots

Código de Identificação:

CSU03

Ator:

Usuário do Sistema

Precondições:

Possuir uma ou mais URLs cadastrados na ferramenta
(CSU1 e CSU2)

Descrição Caso de Uso:

Permitir que sejam geradas imagens (screenshots) da
ferramenta em cada um dos navegadores

Fluxo Principal
1. O caso de uso se inicia quando o usuário abre o sistema e seleciona a opção “Iniciar
um novo teste”;
2. O sistema apresenta uma lista com os URLs cadastrados para seleção do usuário;
3. O usuário do sistema seleciona um ou mais URLs que deseja processar e seleciona a
opção “Obter screenshots”;
4. O sistema apresenta uma mensagem de sucesso e retorna para a mesma tela
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aguardando novas instruções;
Fluxo de Exceção
1. Caso o URL não esteja disponível, será informado ao final do processamento que o
endereço estava indisponível;
2. Caso o URL não exista, será informado ao final do processamento que o endereço
não existe;
Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 7 – Caso de uso Executar verificação de compatibilidade
Nome do Caso de Uso:

Executar verificação de compatibilidade

Código de Identificação:

CSU04

Ator:

Usuário do Sistema

Precondições:

Ter realizado a obtenção dos screenshots (CSU3)

Descrição Caso de Uso:

Executar a comparação dos screenshots gerados e
marcando os sites que apresentarem diferenças

Fluxo Principal
1. O caso de uso se inicia após o processamento dos screenshots descritos no caso de
uso CSU3;
2. O usuário seleciona a opção “Verificar compatibilidade”;
3. O sistema apresenta uma mensagem de sucesso e retorna para a para tela inicial,
apresentando o código do teste gerado para consulta futura;
Fluxo de Exceção
5

Fonte: Elaborado pelo autor
Quadro 8 – Caso de uso Visualizar resultado dos testes
Nome do Caso de Uso:

Visualizar resultado dos testes

Código de Identificação:

CSU05

Ator:

Usuário do Sistema

Precondições:

Ter realizado a verificação de compatibilidade (CSU4)

Descrição Caso de Uso:

Apresenta o resultado da verificação de compatibilidade dos
sites selecionados pelo usuário do sistema.

Fluxo Principal
1. O caso de uso se inicia após a verificação de compatibilidade descritos no caso de
uso CSU4;
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2. No menu inicial o usuário seleciona a opção “Resultado dos testes”;
3. O sistema apresenta uma lista com os últimos testes executados;
4. O usuário seleciona um dos testes disponíveis na lista;
5. O sistema apresenta o resultado dos testes de cada URL, com sucesso para os
casos em que a imagem gerada de cada navegador for semelhante e falha para os
casos que apresentarem diferenças;
Fluxo de Exceção

Fonte: Elaborado pelo autor

Diagrama de Classes
Na modelagem foram identificadas 27 classes para composição da ferramenta.
O diagrama abaixo ilustra a disposição das classes e ligação entre si.
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Figura 54 – Diagrama de Classes

Fonte: Elaborado pelo autor
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As classes foram divididas em 5 grupos, cada grupo representado por uma cor
para facilitar a visualização.
As classes em azul representam as interfaces de usuário, sendo uma classe
principal

TelaPrincipal

e

suas

telas

secundárias

TelaURL,

TelaTeste

e

TelaResultados.
As classes em amarelo possuem a lógica e coordenam o processamento da
ferramenta. A classe ConfiguradorTestes realiza as operações com os endereços
dos sites; ComparadorScreenshots realiza a comparação dos screenshots e o
algoritmo ImagePHash.
As classes em cinza contêm a lógica de captura de screenshots, foi
especificado classes dedicadas para cada navegador, IECapture, MozillaCapture e
ChromeCapture.
As classes em laranja representam os DAO’s (Database access objects) e são
responsáveis por prover acesso e funções de manipulação dos registros na base de
dados.
As classes em verde representam os registros de uma tabela, que serão
objetos que carregam somente valor.
Diagrama de sequência
Os diagramas de sequência ilustram as principais funções e fluxos do sistema
descritos nos casos de uso, ilustrando a comunicação dos objetos através dos seus
métodos. Foram criados 6 (seis) diagramas de sequência, cobrindo os 6 (seis) casos
de uso descritos na seção 3.2.1.
O diagrama Cadastrar URL ilustra o fluxo do caso de uso CSU01, onde o
usuário realiza o cadastro de um URL no sistema.
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Figura 55 – Diagrama de Sequência (Cadastrar URL)

Fonte: Elaborado pelo autor
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O diagrama Obter Screenshots representa o fluxo do caso de uso CSU03, onde o usuário inicia o processo de obter
screenshots das páginas a serem validadas.
Figura 56 – Diagrama de Sequência (Obter Screenshots)

Fonte: Elaborado pelo autor
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O diagrama Comparar Screenshots demonstra a comparação das imagens em busca de diferenças visuais. Esse diagrama
demonstra o início da verificação solicitado pelo usuário da ferramenta e descrito no fluxo do caso de uso CSU04.
Figura 57 – Diagrama de Sequência (Comparar Screenshots)

Fonte: Elaborado pelo autor
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Por fim o diagrama “Verificar resultados” demonstra o processo para verificar o resultado da comparação de um teste
previamente realizado, especificado no Caso de uso CSU06.
Figura 58 – Diagrama de Sequência (Verificar resultados)

Fonte: Elaborado pelo autor
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Modelo ER
Para armazenar as informações do sistema, foi definido um modelo de dados
que contém as informações necessárias, incluindo os endereços dos sites, tempos
de processamento, configurações e resultados. Foram identificadas cinco entidades:
•

Testes: Armazena as informações das baterias de testes, como hora da
execução. Serve com chave primária para as demais tabelas dos
sistemas

•

Screenshots: Armazena as informações dos screenshots obtidos dos
URLs fornecidos. Essas informações incluem além do URL fornecido,
informações do navegador e o caminho onde o screenshot foi
armazenado.

•

Navegador: Contém as informações sobre os navegadores disponíveis
na ferramenta. É uma tabela de configuração do sistema que não será
modificada pelo usuário.

•

URL: Armazena os URLs carregados pelo usuário do sistema.

•

ResultadoComparacao: Armazena as informações da comparação de
dois screenshots em uma bateria de testes. É a tabela que armazena as
informações com os resultados do processo de comparação.

•

Log: Contém informações gerais sobre o processamento da ferramenta,
como tempo para geração e comparação dos screenshots.

A Figura 59 ilustra a modelagem proposta.
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Figura 59 – Modelo de dados ER (Entidade Relacionamento)

Fonte: Elaborado pelo autor
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APÊNDICE B - Ambiente de desenvolvimento e APIs

A preparação do ambiente de desenvolvimento contou com os seguintes passos:

1. Instalação do Eclipse
2. Instalação do Hibernate tools
3. Criação do Projeto
4. Instalação das bibliotecas necessárias
O Eclipse foi instalado em computador da plataforma Apple, que contém
sistema operacional Mac OSX 10.8 (Mountain Lion). A versão escolhida foi a estável
mais atual disponível, de codinome Juno, com compilação número 20120614-1722.
Para o funcionamento do Eclipse é necessária uma máquina virtual Java, que no
caso da plataforma Apple, vem instalada com o sistema operacional Mac OSX. No
ambiente utilizado a máquina virtual Java possui versão 1.6.0_35.
Após a instalação do Eclipse, foi carregado o plug in Hibernate Tools, que
facilita o mapeamento de bancos de dados relacionais em objetos, facilitando a
geração das Classes de acesso ao banco de dados descritos na seção 4.2. Em
seguida um projeto denominado DDD foi criado no Eclipse, seguindo as
configurações sugeridas pelo próprio Eclipse. Após a criação do projeto, foi
configurado o padrão de compatibilidade da máquina virtual Java para 1.5. Essa
configuração permite compatibilidade com versões anteriores da máquina virtual
Java. A estrutura de pastas dentro do projeto seguiu o formato padrão sugerida pelo
Eclipse, contendo as pastas Src para arquivamento do código fonte e a pasta Lib
para arquivamento das bibliotecas utilizadas pelo sistema.
As bibliotecas Java utilizadas no sistema apoiam as funções necessárias no
sistema. Dentre as principais podemos destacar:
Htmlunit-2.9: Biblioteca Java que simula navegação em páginas web. Pode
simular navegadores de diferentes empresas e permite ajustar configurações
personalizadas. Sua utilização facilita o acesso a páginas Web e na manipulação
dos objetos encontrados em uma página. É utilizado na classe URLCrawler que
captura todos os links de uma página.
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Hibernate-core-4.1.5.SP1: Hibernate é uma das bibliotecas Java que permite a
manipulação de sistemas gerenciadores de banco de dados. Utilizando o
mapeamento ORM (Object Relational Mapping), permitindo o mapeamento de
modelos relacionais em objetos. O acesso ao banco de dados da aplicação foi
desenvolvido nesse trabalho utilizando essa biblioteca, com todas as classes de
manipulação de dados utilizando recursos providos pelo Hibernate.
mysql-connector-java-5.1.21-bin: É o driver em Java que permite a conexão ao
sistema gerenciador de banco de dados MySQL utilizado na pesquisa.
Outras bibliotecas são carregadas como dependências das citadas acima. A
imagem abaixo ilustra a estrutura criada no Eclipse.
Figura 60– Estrutura do projeto no Eclipse

Fonte: Elaborado pelo autor
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Estrutura das Classes de acesso a banco de dados
Para geração das classes de acesso ao banco de dados, foi utilizada a
funcionalidade Hibernate Code Generation. Essa funcionalidade realiza o acesso ao
banco de dados e, após uma varredura na estrutura das tabelas existentes, gera
automaticamente as classes de acesso ao banco de dados. Para cada tabela
disponível na base de dados, as seguintes classes são geradas:

•

Nome_da_Tabela.java: Essa classe segue o conceito de bean, sendo uma
classe do tipo propriedade / valor. Possui getters / setters para todas
propriedades que são privadas. Cada objeto dessa classe representa a linha
de uma tabela e cada propriedade a coluna. Exemplo desse tipo de classe no
sistema é Url.java

•

Nome_da_TabelaHome.java: Contém as operações permitidas em uma
determinada tabela. Os métodos dessa classe representam essas operações.
Por padrão o código gerado pelo processo automatizado cria as seguintes
operações: persist (inserir), attachDirty (inserir ou atualizar sem garantia de
transação), attachClean (inserir ou atualizar com garantia de transação),
delete (apagar), merge (mesclar), findbyId (Buscar pela chave primaria da
tabela), findbyExample (buscar a partir de um exemplo). Outros métodos
foram criados para suportar as operações necessárias durante o projeto.

•

Nome_da_TabelaDAO.java: São as interfaces das classes do tipo Home
descritas anteriormente. Para esse projeto não fazem diferença em termos de
funcionalidades,

pois

o

projeto

não

possui

fontes

de

dados

ou

implementações distintas de acesso ao banco de dados.

Para facilitar as chamadas de acesso ao banco de dados, foi implementada
uma Classe abstrata chamada DAOFactory, que implementa o padrão de projeto
Factory. Ela permite chamadas diretas às classes de acesso ao banco, reduzindo
consideravelmente as linhas de código. Como exemplo, para se chamar o método
persist da classe de acesso a tabela Url, utilizamos a sintaxe:
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DAOFactory.getUrlDAO().save(url);

O método getURLDAO() retorna uma instancia da UrlHome através da
interface UrlDAO. No mesmo comando podemos executar o método save() da
classe UrlHome.
Estrutura das interfaces gráficas
As interfaces gráficas da aplicação foram desenvolvidas em um modelo
simplista e com intuito apenas funcional. As interfaces foram desenvolvidas
utilizando a API Swing do Java, padrão para aplicativos dessa linguagem. Existem
um total de 4 interfaces gráficas no sistema listadas abaixo:

Tela Principal
URL
Testes
Resultados

A Classe Java base para as interfaces é a JFrame. Também são utilizados
objetos como JButton para botões, JLabel para títulos e textos, JTextField para
campos de texto. Para capturar as ações dos objetos todas as classes de interface
implementam o objeto ActionListener.
Classes de obtenção de screenshots
As classes de obtenção de screenshots utilizam a API Selenium conforme
apresentado nesse trabalho. Para não acoplar as chamadas aos navegadores
dentro do código do DDD, o autor construiu três classes distintas em projetos
separados no Eclipse. Cada uma das classes realiza a chamada da API Selenium e
executa o screenshot. O quadro abaixo ilustra essa chamada para o navegador
Google Chrome.
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Quadro 9 – Código com chamada para API Selenium para geração de screenshot
no navegador Google Chrome
WebDriver driver = new ChromeDriver();
Dimension dim = new Dimension(1366, 768);
driver.manage().window().setSize(dim);
driver.get(args[0]);
try {
File scrFile = ((TakesScreenshot) driver).getScreenshotAs(OutputType.FILE);
FileUtils.copyFile(scrFile, new File(args[1]));
} catch (IOException e1) {
e1.printStackTrace();
}

Fonte: Elaborado pelo autor
A Classes Webdriver é genérica, suportando diversos navegadores
implementados no Selenium. O quadro acima demonstra a chamada para o
navegador Google Chrome. Essa classe recebe dois parâmetros. O primeiro, O
args[0] é o URL a ser acessado pelo navegador e posteriormente gerado o
screenshot. A segunda, args[1] é o caminho no disco rígido onde deve ser salvo a
imagem, incluindo o nome do arquivo. Essa informação é passada pelo DDD
durante a execução.
O DDD realiza a chamada para execução do screenshot diretamente na
camada do sistema operacional, como um componente externo. O quadro abaixo
demonstra a chamada para gerar um screenshot no navegador Google Chrome.

Quadro 10 – Código com chamada do DDD para geração do screenshot no
navegador Google Chrome
public String run(String siteName, String url, String pluginFolder, String destFolder){
Process p = null;
try
{
Runtime rt = Runtime.getRuntime() ;
String command = "java -jar ChromeScreenshot.jar " + url +
" "+ destFolder + siteName +"_Chrome.png";
System.out.println("ChromeCommand:" + command);
p = rt.exec(command);
p.waitFor();
}catch(Exception exc){
exc.printStackTrace();
return "ERROR";
}finally{
p.destroy();
}

Fonte: Elaborado pelo autor
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Classes de comparação de imagens
A classe ComparadorScreenshots centraliza as chamadas nos dois
componentes que fazem a verificação das imagens. Durante o processo principal do
DDD, dois métodos dessa classe são executados. O primeiro método, chamado
ImagePHashMethod(), realiza a execução do algoritmo PHash. O Quadro 11
demonstra o código que realiza a chamada para comparação dos screenshots
utilizando esse algoritmo.

Quadro 11 – Código que realiza a verificação das imagens com algoritmo PHash
public Integer ImagePHashMethod()
{
int distance = 0;
pHash = new ImagePHash();
FileInputStream image1 = pHash.loadImage(fileName1);
FileInputStream image2 = pHash.loadImage(fileName2);
Resultadocomparacao result = null;
try {
distance = pHash.distance(pHash.getHash(image1),
pHash.getHash(image2));
} catch (Exception e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}
return distance;
}

Fonte: Elaborado pelo autor
Os parâmetros utilizados por esse método são supridos pela classe
ComparadorScreenshots. O método recebe o caminho no disco rígido dos dois
screenshots a serem verificados. O resultado conforme demonstrado durante o
trabalho, retorna uma pontuação indicando se as imagens são semelhantes.
O segundo método, chamado perceptualDiffMethod(), realiza a chamada
diretamente no sistema operacional, ja que o componente que compara as imagens
é compilado e distribuído como um executável. O Quadro 12 demonstra a chamada
do componente Perceptual diff.
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Quadro 12 – Código que realiza a verificação das imagens com algoritmo
Perceptual Diff
public Integer perceptualDiffMethod()
{
Process p = null;
String temp = null;
Integer result = null;
try
{
Runtime rt = Runtime.getRuntime() ;
String command = "perceptualdiff -fov 10 " + fileName1 + " " +
fileName2;
System.out.println("perceptualdiff: " + command);
p = rt.exec(command);
p.waitFor();
InputStream in = (InputStream) p.getInputStream() ;
BufferedInputStream buffer = new BufferedInputStream(in);
BufferedReader commandResult = new BufferedReader(new
InputStreamReader(buffer));
String line = "";
while ((line = commandResult.readLine()) != null) {
if(line.contains("pixels")){
temp = line;
}
}
temp = temp.substring(0,temp.indexOf(" ")+1);
System.out.println(temp);
}catch(Exception exc){
exc.printStackTrace();
}finally{
p.destroy();
}
result = Integer.parseInt(temp.trim());
return result;
}

Fonte: Elaborado pelo autor
Assim como o algoritmo PHash, o executável perceptualdiff.exe recebe como
parâmetros o caminho no disco rígido onde estão salvos os screenshots a serem
verificados. A saída gerada pelo Perceptual Diff é filtrada, sendo coletado somente
as informações dos pixels distintos entre as imagens e utilizado para verificação de
semelhança entre os dois screenshots.

