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RESUMO

O desenvolvimento tecnológico tem dado origem a novas alternativas de
comunicação, possibilitando que as organizações tenham diferentes modos para se
conectar e interagir com usuários atuais ou futuros. Sistemas multicanais representam
aplicações com mais de um canal de contato com usuários para realizar uma mesma
atividade. Um problema comum desses tipos de sistemas é a ocorrência de erros
relacionados à inconsistência na informação oferecida aos clientes por meio de
diferentes canais. Este trabalho de mestrado se concentra na área de teste de software,
visando à qualidade de software em sistemas multicanais. Dentro do contexto de teste
de software, oráculos de teste verificam os resultados de uma execução de um
programa em teste, e sinalizam discrepâncias entre resultados e comportamentos reais
diante dos resultados esperados. Oráculos de teste são importantes para
automatização das atividades de testes e para o aumento da confiabilidade. Como
contribuição principal deste estudo, propõe-se uma estratégia para automatização de
oráculos de teste de sistemas multicanais que explore logs de execução e
especificações. Tais oráculos devem ter sua eficácia conferida por meio de estudos
empíricos em sistemas multicanais reais como, por exemplo, sistemas bancários.
Palavras-chave: Oráculos de teste; teste de software; análise de arquivo de log; sistema
multicanal; arquitetura de sistema multicanal.

ABSTRACT
Testing Oracles for Multi-Channel Software Systems
Using the Log File Analysis Technique

Recent technological development creates new communication alternatives,
enabling organizations to have different strategies to connect and interact with current or
future users. Multichannel systems represent applications with more than one channel of
contact with users to perform a single activity. A common problem with these systems is
the occurrence of errors related to the inconsistency of information provided to
customers through different channels. This master dissertation focuses on software
testing area, aiming at the quality of software in multi-channel systems. Within the
software test environment, test oracles verify execution results of a program under
testing, and it indicates discrepancies between actual results/behaviors on the expected
results. Test Oracles are necessary to automate testing activities and increase reliability.
The main contribution of this study is the proposition of an automated strategy of test
oracles for multi-channel systems aiming at exploring execution and specifications logs.
Such test oracles should have your efficacy checked trough empirical studies in realworld multichannel systems, such as, bank systems.
Keywords: Test Oracles; software testing; log file analysis; multichannel system;
Multichannel system architecture.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Contexto
Dentro de uma organização, canal é o meio pelo qual os produtos e serviços são
fornecidos ou prestados para o usuário final (PEPPERS; ROGERS, 2004). A
implementação de canais é a chave para ocupar mercados e atrair consumidores para
as mais diversas organizações (CUI, 2007). Rangaswamy e Van Bruggen (2005)
definem multicanal como a variedade de canais que os usuários usam para interagir e
realizar transações com uma organização. Luke (2012) descreve sistema multicanal
como sendo aplicativos que têm mais de uma interface e que usam a mesma lógica de
negócio para realizar uma mesma atividade. Ter acesso multicanal significa que um
sistema pode ser acessado por dispositivos heterogêneos de forma consistente
(NEWCOMER; LOMOW, 2004). Como exemplo de sistema multicanal podem ser
mencionados os sistemas bancários, que disponibilizam uma mesma funcionalidade em
vários canais como: internet, dispositivos móveis, caixa eletrônico (ATM, do inglês,
Automatic Teller Machine), URA (Unidade de Resposta Audível), central de
atendimento, ligando produtos ou serviços a usuários ou possíveis usuários. Segundo
Luke (2012), embora os canais possam não ter as mesmas funcionalidades ou a
mesma forma, todas essas interfaces fazem parte do mesmo aplicativo.
O crescimento tecnológico nos últimos anos tem dado origem a novas
alternativas de comunicação de modo ubíquo, como a internet, email, website, televisão
por satélite e telefones celulares, além de uma grande variedade de mídias. Isso tem
permitido meios de comunicação com mais recursos tecnológicos e personalização com
relativa facilidade (KUMAR, 2010). Esse crescimento tecnológico também tem difundido
e deixado mais poderosos canais como PDAs (do inglês, Personal Digital Assistants),
telefones celulares, laptops e outros dispositivos móveis (JEFFERIES et al., 2008). Há
mais interfaces para o mesmo aplicativo devido à combinação de dispositivos como
tablet, telefone celular, laptop, desktop, e maneiras de interagir com eles, como por
exemplo, app (application) de dispositivos específicos, navegadores e aplicativos
16

clientes tradicionais (LUKE, 2012). O desenvolvimento tecnológico está mudando a
forma como as empresas e prestadores de serviços interagem com consumidores e
usuários, favorecendo o uso de cenários multicanais (CORTIÑAS et al. 2010).
Com essa ampla variação de características e aplicação dos sistemas
multicanais, bem como o problema de inconsistência na informação oferecida aos
usuários por meio dos canais (CORTIÑAS et al., 2010), e a necessidade das empresas
serem capazes de oferecer uma experiência de compra uniforme em todos os canais
(GANESH et al., 2004), é importante que os sistemas multicanais sejam testados
adequadamente de maneira criteriosa e sistemática. Técnicas e critérios de teste
tradicionais não são suficientes para o teste efetivo de sistemas multicanais, trazendo a
necessidade de estratégias específicas.

Outro problema associado aos sistemas multicanais é o fato de que a maioria
deles é desenvolvida sem nenhuma ou pouca integração com outros sistemas de uma
organização (PEPPERS; ROGERS, 2004). Como não existe integração de dados, o
usuário muitas vezes sente-se como se estivesse lidando com empresas diferentes,
dependendo do canal para se conectar à empresa.

Uma possibilidade para facilitação de atividades de teste em sistemas
multicanais é explorar uma arquitetura que contemple baixo acoplamento e alto reúso,
de tal forma que integre os canais de atendimento aos usuários. O uso de serviços ou
de arquitetura desacoplada, além de viabilizar agilidade de integração desses pontos de
contato, proporciona uniformização dos dados (PEPPERS; ROGERS, 2004). Com a
maior prevalência e popularidade de SOA (do inglês, Service Oriented Architecture),
que é a transformação de recursos de TI em serviços de software descentralizados que
podem se comunicar entre si aumentando a flexibilidade dos aplicativos de negócio
(ERL, 2007), e dos serviços da web, os integradores recombinam serviços com novos
frontends mantendo a mesma lógica de negócios (LUKE, 2012).
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A automatização de oráculos de teste é uma possível abordagem para apoiar a
sistematização de atividades de teste para o domínio de sistemas multicanais. Em um
ambiente de teste, oráculo é qualquer mecanismo (assertiva, programa ou função) para
verificar se uma execução do sistema sob teste tem se comportado corretamente
(BARESI; YOUNG, 2001). Um oráculo deve fornecer um julgamento para qualquer
execução possível do programa em teste, sinalizando se a execução passou ou falhou.
Todos os métodos de teste de software dependem da disponibilidade de um oráculo
(BARESI; YOUNG, 2001) direta ou indiretamente. Quando não há uma estratégia de
oráculo estabelecida, geralmente, o papel de oráculo é desempenhado por um humano
que deve verificar os resultados dos testes manualmente. Em termos técnicos, muitas
abordagens diferentes de teste podem ser usadas para gerar, capturar e comparar os
resultados (HOFFMAN, 1998).

Este trabalho propõe uma estratégia de teste baseada em oráculos de teste
utilizando arquivos de log para verificar os resultados das execuções dos canais, de
forma automatizada. Considerando o teste de sistemas multicanais, oráculos baseados
em análises de arquivos de log podem ser uma opção para aliviar esforços de teste
multicanais. Muitos sistemas de software mantêm arquivos de log, sobretudo sistemas
comerciais, críticos, distribuídos, de grande porte, utilizados para registrar eventos do
sistema e facilitar auditoria e diagnóstico de problemas dos sistemas. Esses arquivos
podem ser analisados para verificar se a execução de um programa revela falhas no
sistema. Arquiteturas de referência de sistemas multicanais preveem camada de
controle e segurança, permitindo confidencialidade, rastreabilidade e integridade das
informações por meio de arquivo de log.
1.2 Motivação
Teste de software é uma atividade dinâmica a partir da qual desenvolvedores
exercitam o sistema em teste (SUT, do inglês, Software Under Test) visando a
encontrar defeitos e revelar falhas. Em sistemas bem projetados, no mínimo 40% do
custo de desenvolvimento é empregado na etapa de testes (BASS et al., 2012). O custo
18

é reduzido se há boas estratégias automatizadas de teste para o SUT em
desenvolvimento. Desse modo, dentro do contexto de sistemas multicanais, caso essa
economia possa ocorrer em sistemas com um canal, a economia pode ser ainda mais
significativa em sistemas com muitos canais.
O teste automatizado de sistemas multicanais, em particular, é um desafio e
contribuições acadêmicas são necessárias. Dentro do contexto deste projeto de
mestrado, não foram encontradas na literatura ferramentas que automatizem atividades
de testes em sistemas multicanais. Igualmente, pela particularidade dos sistemas
multicanais, há uma necessidade de estratégias genéricas para o gerenciamento de
entrada e saída para testes automatizados, como record/playback. Consequentemente
são necessários esforços de pesquisas visando estabelecer estratégias de teste
automatizado

capazes

de

exercitar

os

diversos

canais.

Dependendo

das

particularidades da arquitetura multicanal, as equipes de testes podem usar técnicas de
teste particulares ou ad-hoc.

Outro elemento que torna mais complexa a aplicação do teste de sistemas
multicanais é que as plataformas utilizadas para desenvolvimento das interfaces dos
canais em muitos casos não são homogêneas (LUKE, 2012). Adicionalmente, a
escassez de estratégias para reutilização de casos de teste1 e de realização de teste de
regressão por todos os canais, criam empecilhos para testes em sistemas baseados em
arquitetura multicanal. Dentro das organizações, em ambientes práticos de teste de
software, os testadores de um canal realizam as mesmas atividades de testes que as
equipes de testes dos demais canais de forma não integrada ou replicável, e muitas
vezes de forma manual e ad-hoc. Isso aumenta o tempo empregado na etapa de testes,
a probabilidade de não detectar erros comuns aos canais, e o aumento do custo em
testes, com testadores dos canais realizando desnecessariamente as mesmas
atividades.

1

Caso de Teste: par formado por um dado de teste e o resultado esperado para a execução do
programa com aquele dado de teste (DELAMARO et al., 2007)
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1.3 Objetivo
Este projeto de mestrado visa a cooperar com a área de Engenharia de Software
(ES), mais precisamente, a área de Teste de Software estendendo os conceitos
associados aos oráculos de teste baseados em arquivos de log para o contexto do teste
automatizado de sistemas multicanais. A análise de arquivo de log empregada como
uma técnica de oráculo de teste (BARR et al., 2014; ANDREWS e ZHANG, 2003;
YANTZI e ANDREWS, 2007) pode ser aplicada em sistemas multicanais, uma vez que
tais sistemas possuem suporte a mecanismos de log. No log de execução desses
sistemas encontram-se dados que permitem, de forma automatizada, que sejam
extraídos e comparados casos de teste aplicados em todos os canais em teste. À
medida que todos os canais utilizam um mesmo serviço para realizar uma determinada
função do sistema, é comum que fiquem registradas no arquivo de log todas as
execuções dos canais, disponibilizando informações como identificador do canal, nome
do serviço, nome do método, parâmetros de entrada como identificador do cliente,
retorno do serviço. Esses dados de entrada e saída registrados no log podem ser
aproveitados como casos de teste, que podem ser confrontados de forma automatizada
com as execuções anteriores do canal, bem como com as execuções dos demais
canais. Assim, os dados do log de sistemas multicanais configuram importantes fontes
de informações para o teste.
Diante desse cenário introdutório, o objetivo geral deste trabalho é definir uma
estratégia de automatização de oráculos de teste do tipo análise de arquivos de log por
meio da comparação dos registros no arquivo de log com um cadastro de casos de
teste para apoio a sistemas de software baseados em arquitetura multicanal.
Adicionalmente, permeia-se o cruzamento dos resultados dos casos de teste entre os
vários canais. A estratégia de automatização de oráculo desenvolvida e avaliada neste
trabalho é composta no formato de um arcabouço útil para a automatização do teste de
sistemas multicanais diversos, independente das plataformas de desenvolvimento
associadas a ele, permitindo assim a transferência tecnológica da academia para a
indústria.
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1.4 Contribuições
Duas contribuições estão associadas a esse projeto: (1) A definição de uma
estratégia para a automatização de oráculos de teste para sistemas multicanais; (2) A
implementação e experimentação de oráculos de teste do tipo análise de arquivos de
log em um sistema bancário multicanal, utilizando um cadastro de casos de teste como
fonte de informação confiável, que atua como oráculo de exemplo resolvido (do inglês,
Solved Example Oracle) (BINDER, 1999).

Oráculo de exemplo resolvido é empregado quando valores esperados não
podem ser produzidos por outro sistema e não estão disponíveis em uma referência
confiável, devendo ser desenvolvidos manualmente. Quando um caso de teste não é
localizado no cadastro de casos de teste, ou quando é localizado no cadastro de casos
de teste mas as informações não são suficientes para definir se o teste passou ou
falhou, os dados de entrada e de saída são comparados com as execuções anteriores
do canal e dos outros canais existentes no arquivo de log de execuções, atuando como
uma adaptação de oráculo de votação (do inglês, Voting Oracle), indicando uma
possível resposta para essas execuções em particular (OLIVEIRA et al., 2014; BARR et
al., 2014; TSAI et al., 2005; BINDER, 1999; SHIMEALL e LEVESON, 1988). Essas
execuções anteriores dos canais são utilizadas como oráculos. Se houver discordância
sobre a saída das execuções realizadas pelos canais, a decisão baseia-se na votação e
os valores mais comuns são utilizados como a saída esperada.
Adicionalmente a estratégia da associação da análise de arquivo de log a outros
tipos de oráculos - oráculo de exemplo resolvido e oráculo de votação, visa a definir
pontos negativos e positivos acerca da utilização prática de oráculos em sistemas
multicanais. O uso de oráculo do tipo análise de arquivo de log combinado com oráculo
de exemplo resolvido e com oráculo de votação no contexto de sistemas multicanais
pode ser uma estratégia promissora, o que pode configurar uma contribuição
significativa.
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A contribuição genérica do presente projeto é a obtenção de uma visão mais
detalhada sobre automatização de oráculo no contexto de sistemas de software
multicanais, em vez de testes manuais. Pretende-se comparar o número de falhas
identificadas manualmente com os dados do relatório que desempenha o papel de
oráculo, como o número de falhas identificadas e o número de casos de teste não
localizados no cadastro de casos de teste, obtendo-se uma visão genérica do efeito dos
oráculos automatizados. Por esses novos aspectos, considera-se um projeto relevante
e que pode contribuir para o avanço do estado da arte nas áreas em que se insere.
1.5 Organização
Além dessa seção introdutória, o restante deste documento está organizado do
seguinte modo:
 Na Seção 2, “Fundamentação Teórica”, é apresentada a contextualização das

áreas associadas a este trabalho com a exposição de conceitos relativos a
sistemas multicanais e oráculos de testes. Tal seção destaca-se como esses
tópicos se relacionam, e apresenta a taxonomia de oráculos de teste e oráculos
de teste do tipo análise de arquivo de log;
 A Seção 3, “Teste de Sistemas Multicanais”, descreve outras técnicas de teste

para sistemas multicanais e são apresentados os trabalhos relacionados ao
tema, com diferentes abordagens utilizando testes de sistemas multicanais. Em
seguida, é apresentado o workflow do teste de sistemas multicanais. Mostra-se
como oráculos de teste podem ser aplicados em sistemas multicanais;


A Seção 4, “Metodologia”, apresenta em detalhes, a metodologia adotada para o
estudo. Adicionalmente, são definidos objetivos principais da pesquisa, bem
como é apresentada a visão geral do estudo e informações sobre o experimento
conduzido. É definida uma estratégia de oráculo para sistemas multicanais e sua
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validação em sistemas dessa natureza;


A Seção 5, “Estudo Experimental”, descreve o experimento realizado utilizando
oráculos de teste para demonstrar como tal oráculo responde ao problema do
teste de sistemas multicanais. É definido o objetivo global e o objetivo da
medição, questões de pesquisa, planejamento, operação e análise e
interpretação dos resultados. São apresentados os testes de hipóteses
relacionados à estratégia de oráculos de teste;



A Seção 6, “Análise e Interpretação dos Resultados”, são expostos e analisados
os resultados do experimento realizado empregando automatização de oráculos
de teste que explora logs de execução de sistemas multicanais. É apresentada a
análise estatística sobre os participantes, bem como dos dados coletados do
cadastro de casos de teste, do log de execução, do oráculo sem partição de
equivalência e do oráculo com partição de equivalência. Também é apresentada
a verificação das hipóteses;



A Seção 7, “Considerações Finais”, apresenta o resumo da pesquisa, as
contribuições, limitações e ameaças a validade interna e sugestão para futuras
pesquisas.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Considerações Iniciais
Neste capítulo são apresentados aspectos conceituais e teóricos sobre sistemas
multicanais, oráculos de teste e a relação que existe entre esses dois elementos do
desenvolvimento de software. Também são descritos os principais trabalhos da
literatura referentes ao emprego de análise de arquivo de log e que configuram um tipo
de oráculo de teste.
2.2 Sistemas Multicanais
Nesta subseção são apresentadas as definições de sistemas multicanais, a
evolução dos canais de atendimento, os benefícios e problemas de sistemas
multicanais, e estudos relacionados.
2.2.1 Definições
Sistemas multicanais são aplicações de software com mais de um canal de
contato com o usuário e que usam a mesma lógica de negócio para realizar uma
mesma atividade (LUKE, 2012). Zhang et al. (2010) definem multicanal como a
capacidade de vender aos consumidores por meio de vários tipos de canais de varejo.
Rangaswamy e van Bruggen (2005) definem multicanal como a variedade de canais
que os usuário utilizam para interagir e realizar transações com uma organização. Um
canal é um ponto de contato entre o usuário e a empresa usando uma mídia específica
(NESLIN et al., 2006). Um canal pode ser físico, como um contato com o usuário e em
uma

loja

física,

ou

eletrônico,

como

telefone

ou

internet

(BLAUW,

2009;

CONSTANTINIDES et al., 2008). As empresas usam estratégia multicanal quando seus
produtos chegam ao mercado por meio de dois ou mais canais de distribuição
(GASSENHEIMER et al, 2007; WEBB e HOGAN, 2002), usualmente com a finalidade
de ampliação da cobertura de mercado de uma empresa (LASSAR e KERR,1996).
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A Figura 1 apresenta um sistema multicanal, de uma instituição financeira
utilizando vários canais de atendimento de uma empresa. Tais canais acessam um
mesmo serviço para realizar uma mesma atividade de compra de produto. Sistemas
multicanais têm sido empregados nos seguintes segmentos:
 Varejo (GANESH et al., 2004; KHAN e SIDDIQUE, 2004; SUN e CHEN,
2010);
 Setor financeiro (CAPPIELLO et al., 2003; KHAN e SIDDIQUE, 2004; HAN
e YANG, 2010; ABDOLLAHPOURI e ABDOLLAHPOURI, 2013; CUI,
2007; DZIENZIOL el al., 2002; SCHIERHOLZ el al., 2005; SUN e CHEN,
2010; MASSOUD e DUMKE, 2012);
 Serviços do governo (FU e XIAO, 2012);
 Fidelização de clientes (GANESH et al., 2004; KHAN e SIDDIQUE, 2004;
ABDOLLAHPOURI e ABDOLLAHPOURI, 2013);
 Marketing (GANESH et al., 2004; CHEVRIN et al., 2005; DZIENZIOL el al.,
2002); e
 Vendas (GANESH et al., 2004; ABDOLLAHPOURI e ABDOLLAHPOURI,
2013; DZIENZIOL el al., 2002; SCHIERHOLZ el al., 2005)
Dentro do contexto deste trabalho, sistema multicanal é definido como um
sistema que possui mais de um canal eletrônico (e.g., website, dispositivos móveis,
central de atendimento, caixa eletrônico, email, URA, SMS, terminal caixa, terminais
clientes tradicionais, PDA) sendo exposto para o usuário interagir com a empresa. Os
canais utilizam o mesmo serviço por meio de transação eletrônica para realizar uma
mesma atividade (e.g., compra de produto, consulta de resultado de loterias, consulta
de saldo bancário, acompanhamento da entrega de um produto) de forma consistente.
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Figura 1 - Representação de um sistema multicanal bancário

Fonte: Elaborado pelo autor

Os canais eletrônicos são expostos para os usuários por meio de interfaces em
dispositivos como tablet, telefone celular, laptop, desktop, e maneiras de interagir com
tais usuários, como app de dispositivos específicos, navegadores e aplicativos clientes
tradicionais, localizados em plataformas heterogêneas (e.g., internet, mobile, windows,
linux).
Ainda no âmbito desse estudo, é considerado o acesso ao sistema multicanal
quando o contato é realizado diretamente pelo usuário por meio de interação com a
interface do canal (e.g., website, dispositivos móveis, caixa eletrônico, URA, SMS, etc),
ou indiretamente, quando um funcionário da empresa, ao ser contactado pelo usuário,
interage com o sistema da empresa para prestar um serviço ao usuário (e.g., operador
de central de atendimento, operador de caixa de agência bancária,

chat,

videoconferência, email, etc).
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2.2.2 Evolução dos Canais de Atendimento
Antes da década de 1990, o cenário tecnológico na maioria das organizações
consistia de um sistema de software que realizava o controle de estoque, compras,
vendas, contas a pagar e receber e outras áreas existentes no negócio. Em alguns
casos, o único canal de vendas dessas empresas eram lojas físicas nas quais seus
funcionários registravam as vendas em um computador desktop, utilizando uma
interface gráfica (GUI, do inglês, Graphical User Interface) do sistema de controle da
empresa. Outras organizações ampliaram seus canais de vendas e, além da loja física,
incluíram um sistema de telemarketing para vendas, que em muitos casos, consistia do
mesmo sistema de software disponibilizado na loja física. Com o avanço tecnológico e a
expansão das redes de computadores na década de 1990, os sistemas web
começaram a ter representatividade no mercado e as empresas estenderam seus
sistemas para um público maior. Assim, foram disponibilizandos canais de vendas
também em um site na web, e na década de 2000 esses canais de vendas e de
interação foram implementados para o usuário em dispositivos móveis, como telefones
celulares e tablet.
O número de empresas que utilizam múltiplos canais para distribuição de seus
produtos está em crescimento (COELHO e EASINGWOOD, 2008). Dentre os vários
fatores que estimulam esse avanço destacam-se: (1) o desenvolvimento tecnológico,
como a internet que cria oportunidade para as empresas comercializarem seus
produtos em ambientes B2B (do inglês, Business-to-business) e B2C (do inglês,
Business-to-consumer) explorando canais de distribuição baseados na internet
(eChannels); (2) o aparecimento dos negócios eletrônicos (e-business) que trouxe
diversos pontos de vendas à disposição do cliente/usuário possibilitando-o ter diversas
formas de contato com a empresa (CHENG et al., 2007); e (3) a fidelização de
clientes/usuários, na qual empresas têm se esforçado muito para desenvolver produtos
e serviços adequados, precificá-los e comercializá-los de forma apropriada para o seu
público alvo, em um esforço para satisfazer os seus clientes (KUMAR, 2010). Para
Abdollahpouri e Abdollahpouri (2013), em um mercado de software competitivo, a
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fidelização do cliente e oferecimento de melhores serviços e produtos, com base em
suas necessidades e preferências, pode ser uma estratégia de negócio essencial. Isso
leva as empresas a transformarem-se em organizações de varejo multicanal,
disponibilizando contato simultaneamente por meio de vários canais para melhor
atender seus consumidores (SOUSA e VOSS, 2006).
Como demonstração da dependência de sistemas bancários em relação aos
canais eletrônicos de atendimento e indicação que os canais devem ser confiáveis e
consistentes, uma análise quantitativa sobre ambientes de sistemas multicanais pode
ser obtida por meio dos dados do 4° trimestre 2014 da apresentação institucional do
Banco Itaú (ITAÚ, 2015), 23° maior banco do mundo em valor de mercado. A instituição
possui 5.070 agências e PAB’s (Posto de Atendimento Bancário) no Brasil e no exterior,
e 27.916 caixas eletrônicos no Brasil e no exterior. O banco possui 7 canais eletrônicos
de atendimento, compostos por internet banking, mobile, call center, URA, caixa
eletrônico, sistema para operador de caixa, sistema para gerente de agência. 41% do
número total de transações são realizadas por canais padrão, compostos por agências,
caixa automático e telefone, e 59% compostos pelos canais eletrônicos remotos
website e dispositivos móveis. Com relação aos canais eletrônicos remotos, segundo
dados do 3° trimestre 2013, 29,7% dos usuários de internet banking também usam o
celular para fazer transações bancárias; 97,9% de aumento no número de clientes que
usam internet e/ou celular, comparado a 2009, 2,6% de aumento no número de clientes
que usam celular, comparado a 2009. De acordo com dados de 2013, a participação
dos canais nas transações é representada por 17% agências, 28% caixa eletrônico, 4%
telefone, 45% internet, 6% celular.
Em uma pesquisa sobre a relevância dos canais para as transações bancárias,
realizada pela Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) em 2013, o uso dos
canais tradicionais, compostos por agências, ATM e contact center diminuiu em
comparação ao uso de canais internet banking e mobile banking, que aumentou. Em
2012 notou-se uma equivalência entre a utilização desses canais. Por fim em 2013,
internet e mobile banking foram os principais canais de relacionamento entre bancos e
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clientes. De acordo com a pesquisa, em 2013 o internet banking e mobile banking se
consolidaram como os principais canais de transação, representando 47% de todas as
transações bancárias (Figura 2).
Figura 2 - Comportamento dos usuários (% da soma do volume de transações)

Fonte: FEBRABAN (2013)

2.2.3 Benefícios e Problemas de Canais e Sistemas Multicanais
Os benefícios das organizações adicionarem canais eletrônicos de atendimento
baseados na internet (do inglês, eChannel) aos seus sistemas de canais existentes são:
(1) aumentar e sustentar a sua vantagem competitiva; (2) aprender sobre as
preferências dos usuários; (3) identificar oportunidades de novos serviços e produtos;
(4) reduzir os custos de transação; (5) melhorar desempenho financeiro (CHENG et al.,
2007); e (6) otimizar e integrar recursos dos canais (CUI, 2007). Segundo Kotler e Keller
(2006), ao acrescentar mais canais, as empresas podem obter as vantagens de maior
cobertura de mercado e venda mais personalizada. Um benefício adicional é maximizar
a retenção de clientes e melhorar a mobilidade da força de trabalho (KHAN e
SIDDIQUE, 2004). Para usufruir desses benefícios os sistemas de software precisam
ser desenvolvidos ou modificados para fornecer acesso multicanal (JEFFERIES et al.,
2008).
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Dentre as vantagens proporcionadas pela utilização de sistemas multicanais, ao
otimizar a utilização dos recursos de cada canal, organizações bancárias, por exemplo,
podem consolidar mercado, reter consumidores e encontrar novos pontos de
crescimento de lucro, criar experiências únicas e consistentes para os diversos canais,
promover reúso de componentes para redução de custo e time-to-market, aumento de
produtividade e qualidade no desenvolvimento de aplicações. Bancos também podem
recuperar grandes investimentos em infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) na
construção de canais de distribuição.
Junto à expansão dos sistemas multicanais, na medida em que a tecnologia
evolui e novos canais são disponibilizados, novos desafios surgem para área de ES.
Problemas como os observados por Newcomer e Lomow (2004), em que sistemas
legados são geralmente projetados para um canal, devem ser modelados para
oferecerem a funcionalidade do sistema por meio de múltiplos canais, em função dos
canais serem implementados em momentos diferentes dentro de projetos de software
independentes. Cappiello et al. (2003) destaca que os canais estão sujeitos a diferentes
requisitos de disponibilidade e desempenho. A falta de integração funcional dos canais
levantam problemas de qualidade de dados que podem afetar o padrão dos produtos e
serviços de uma organização. Considerando o exemplo de instituições bancárias,
Dwayne et al. (2006) destaca que, com o crescimento rápido dos bancos eletrônicos, as
instituições tornam-se capazes de oferecer mais serviços aos seus clientes. Entretanto,
junto aos novos serviços surgiu o problema de sobrecarga de informação - problema
que muitos e-commerce e indústrias encontram.
2.2.4 Aplicação de Sistemas Multicanais
A Tabela 1 apresenta um conjunto de 15 aplicações recentes envolvendo
sistemas multicanais. Utilizando como palavra-chave o termo “multicanal”, a partir de
uma busca nas principais bases indexadas de artigos científicos (Scopus/Elsevier, IEEE
e ACM), selecionaram-se 47 artigos científicos associados a sistemas multicanais. A
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partir do conjunto de estudos mencionados extraíram-se algumas informações sobre as
tecnologias, arquiteturas e segmentos de negócio acerca de sistemas multicanais:
 Observam-se estudos a respeito de SOA (6 artigos), web services (7),
sobre reúso (4) e integração de recursos e sistemas (7) como forma de
integrar os serviços multicanais. Essa análise aponta que uma arquitetura
com

baixo

acoplamento,

baseada

em

serviços,

com

alta

interoperabilidade, reutilizável, flexível e escalável pode ser uma
arquitetura de referência que atenda às necessidades de sistemas
multicanais;
 O tema custo (10) mostra preocupação em preservação de investimento e
redução de despesas;
 Arquiteturas (10) e frameworks (6) para sistemas multicanais indicam
necessidade da organização e estruturação física e evolutiva;
 A busca por novas tecnologias relacionadas a negócios eletrônicos,
desenvolvimento de novos produtos e serviços, difusão de canais,
aumento da vantagem competitiva e ampliação da cobertura de mercado
são identificadas em e-commerce (5), e-government (1), e-services (3),
B2B/B2C (1), CRM (3), fidelização de clientes (3) e marketing (3),
sistemas ubíquos (4); e
 Varejo (3) e setor financeiro/banco (9) são as áreas com concentração de
linha de negócio
Tabela 1 - Análise quantitativa de estudos sobre temas relacionados a sistemas multicanais
Assunto

Quantidade

Autores
Jefferies et al., 2008; Ganesh et al., 2004; Chevrin et al., 2005; Cappiello et al., 2003;

Arquitetura

10

Khan e Siddique, 2004; Abdollahpouri e Abdollahpouri, 2013; Sperling et al., 2007;
Sun e Chen, 2010; Massoud e Dumke, 2012; Herceg e Madison, 2004

B2B/B2C

1

Chevrin et al., 2005

CRM

3

Ganesh et al., 2004; Chevrin et al., 2005; Herceg e Madison, 2004
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Ganesh et al., 2004; Cappiello et al., 2003; Khan e Siddique, 2004; Han e Yang,
custo

10

2010; Cui, 2007; Dzienziol el al., 2002; Schierholz el al., 2005; Fu e Xiao, 2012;
Massoud e Dumke, 2012; Herceg e Madison, 2004
Chevrin et al., 2005; Abdollahpouri e Abdollahpouri, 2013; Cui, 2007; Dzienziol el al.,

e-commerce

5

e-government

1

Fu e Xiao, 2012

e-services

3

Chevrin et al., 2005; Sperling et al., 2007; Fu e Xiao, 2012

fidelização de clientes

3

Ganesh et al., 2004; Khan e Siddique, 2004; Abdollahpouri e Abdollahpouri, 2013

2002; Schierholz el al., 2005

Cappiello et al., 2003; Khan e Siddique, 2004; Han e Yang, 2010; Abdollahpouri e
financeiro / bancos

9

Abdollahpouri, 2013; Cui, 2007; Dzienziol el al., 2002; Schierholz el al., 2005; Sun e
Chen, 2010; Massoud e Dumke, 2012
Ganesh et al., 2004; Khan e Siddique, 2004; Han e Yang, 2010; Sperling et al., 2007;

framework

6

integração de sistemas

7

marketing

3

Ganesh et al., 2004; Chevrin et al., 2005; Dzienziol el al., 2002

mobile

4

Ganesh et al., 2004; Han e Yang, 2010; Dzienziol el al., 2002; Schierholz el al., 2005

reúso

4

SOA

6

computação ubíqua

4

Chevrin et al., 2005; Han e Yang, 2010; Cui, 2007; Sun e Chen, 2010

varejo

3

Ganesh et al., 2004; Khan e Siddique, 2004; Sun e Chen, 2010

vendas

4

Web Services

7

Sun e Chen, 2010; Massoud e Dumke, 2012
Ganesh et al., 2004; Cappiello et al., 2003; Khan e Siddique, 2004; Sperling et al.,
2007; Sun e Chen, 2010; Massoud e Dumke, 2012; Herceg e Madison, 2004)

Ganesh et al., 2004; Khan e Siddique, 2004; Sun e Chen, 2010; Massoud e Dumke,
2012
Jefferies et al., 2008; Ganesh et al., 2004; Chevrin et al., 2005; Khan e Siddique,
2004; Abdollahpouri e Abdollahpouri, 2013; Massoud e Dumke, 2012

Ganesh et al., 2004; Abdollahpouri e Abdollahpouri, 2013; Dzienziol el al., 2002;
Schierholz el al., 2005
Jefferies et al., 2008; Ganesh et al., 2004; Chevrin et al., 2005; Khan e Siddique,
2004; Fu e Xiao, 2012; Sun e Chen, 2010; Massoud e Dumke, 2012

Fonte: Elaborado pelo autor

Embora os estudos analisados destaquem a necessidade da redução de custos
com TI, não foram identificados trabalhos sobre verificação, validação e teste de
software (VV&T), e qualidade de software para sistemas multicanais.
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2.3 Arquitetura de Referência Multicanal
Esta seção apresentada definições e como é a arquitetura de referência
multicanal. Como exemplo, é descrita em detalhes a arquitetura de referência de um
sistema multicanal bancário. Conceitos de arquiteturas de referência são importantes
para o contexto deste estudo, pois são empregados elementos da arquitetura no
experimento.
2.3.1 Definições
Arquitetura é a representação que permite analisar a capacidade do projeto em
satisfazer seus requisitos, bem como reduzir custos associados à construção do
software (PRESSMAN, 2010). Bass et al. (2012) definem a arquitetura de software de
um programa ou sistema computacional como sendo a estrutura do sistema que
abrange os componentes de software, as propriedades externamente visíveis desses
componentes e as relações entre eles.
Bass et al. (2012) expõem três vantagens de uma arquitetura de software:
 Comunicação entre os envolvidos no processo: representa uma abstração
do sistema e pode ser usada para entender, negociar, acordar e
comunicar;
 Antecipar decisões de projetos: manifesta antecipadamente as decisões
de projeto sobre um sistema, e essas primeiras conexões têm grande
relevância comparadas às suas implementações; e
 Constituição de um modelo relativamente pequeno, intelectualmente
inteligível de como o sistema é estruturado e como seus componentes
trabalham em conjunto.
Bass et al. (2012) sugere que três estágios intermediários compõem uma
estrutura arquitetural: i) Padrão Arquitetural ou Estilo Arquitetura; ii) Modelo de
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Referência; e iii) Arquitetura de Referência. Cada estágio representa a saída de um
conjunto de decisões arquiteturais, que vincula as escolhas arquiteturais. Estes
estágios não são arquiteturas, sendo elementos usados para capturar a arquitetura.
Alguns

desses

estágios

intermediários

são

muito

utilizados,

podendo

ser

individualmente estudados:
 Padrão Arquitetural ou Estilo Arquitetural é uma descrição de elementos e
tipos de relações com um conjunto de regras de uso;
 Modelo de Referência é a divisão de funcionalidade juntamente ao fluxo
de dados entre os elementos. É uma decomposição padrão de um
problema conhecido em partes que colaboram para resolver o problema,
explicando em termo gerais como as partes trabalham em conjunto para
atingir um propósito coletivo; e
 Arquitetura de Referência é um modelo de referência mapeado para
elementos de software e os fluxos de dados entre eles. São componentes
de software que cooperativamente implementam a funcionalidade definida
no modelo de referência.
A diferença entre modelo de referência e arquitetura de referência é que a
primeira divide a funcionalidade, e a segunda representa o mapeamento dessa
funcionalidade para examinar as partes do sistema (BASS et al., 2012).
Assim, segundo Kotler e Keller (2006), uma arquitetura multicanal deve otimizar
a cobertura, a personalização e o controle do sistema, minimizando o custo e o conflito.
Conforme apresentado na seção anterior, para adequação desses sistemas, alguns dos
trabalhos apresentados na literatura recomendam abordagens de reúso de serviços,
integração com canais e redução de custo.
A compreensão sobre arquitetura de referência é importante para fundamentar o
entendimento da próxima seção, arquitetura de referência multicanal em sistemas
bancários.
34

2.3.2 Arquitetura de Referência Multicanal em Sistemas Bancários
O conceito sobre arquitetura de referência multicanal em sistemas bancários é
importante para o entendimento da integração entre os elementos de software e os
fluxos de dados utilizados nos experimentos e validações empíricas deste trabalho.
Uma arquitetura de referência multicanal para sistemas bancários foi
apresentada pela empresa Accenture no Congresso e Exposição de Tecnologia da
Informação das Instituições Financeiras (CIAB) da Federação Brasileira de Bancos
(FEBRABAN) 2011. Na Figura 3 é apresentada essa arquitetura, que é centrada no
cliente e permite integrar sistemas distintos e canais para desenvolver novos aplicativos
a um menor custo e risco, com canais e processos integrados. Os benefícios são
design rápido, integração e implementação de soluções multicanais complexas
permitindo maior velocidade para o mercado; experiência do usuário rica, única e
consistente em todos os canais; redução do custo total de propriedade (TCO, do inglês,
Total Cost of Ownership) por meio da melhoria de infraestrutura e redução do custo de
construção.

Essa arquitetura de referência multicanal para sistemas bancários é composta
pelos elementos: (1) Arquitetura Multicanal para disponibilizar a mesma transação de
negócio em múltiplos canais e em transações que se iniciam por um canal e se
encerram por outro canal; (2) Visão 360o do cliente, para informação única e integrada
do relacionamento, do comportamento, do potencial e das propensões do cliente; (3)
Integrador Único de Gestão, como fonte única para geração de informações de gestão,
risco, contabilidade e fiscal; Industrialização de produtos bancários por meio de
configuração de parâmetros e composição de serviços de software pré-existentes; (4)
Desacoplamento Negócio & Administração, para atividades de Negociação (oferta,
simulação,

proposta,

aprovação)

suportadas

por

sistemas

independentes

da

Administração (processamento e produtos); (5) Plataforma Web de Interface, para
disponibilização de uma camada de apresentação, de evolução continua, possibilitando
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maior interatividade e enriquecimento da experiência do cliente; (6) Convergência de
Serviços, para disponibilização de serviços transacionais e serviços integrados de
conteúdo, colaboração, comunidade e comunicação nos diversos canais; (7)
Experiência do Cliente em Tempo Real, para avaliação e geração de ações pró-ativas
durante a execução de transações do cliente; e (8) Arquitetura Global para
disponibilização de serviços e produtos em múltiplos países com múltiplas moedas em
múltiplos idiomas.
Figura 3 - Arquitetura de referência multicanal para sistemas bancários adaptada do modelo de
referência multicanal proposto pela Accenture na CIAB FEBRABAN (2011)

Fonte: Elaborado pelo autor

Dos elementos apresentados na Figura 3, são empregados neste trabalho de
mestrado o reúso de serviços, que disponibilizam a mesma transação de negócio em
múltiplos canais; a disponibilização de camadas de apresentação, representadas pelos
canais; e integrador multicanal para captura e geração do log de aplicação. Utiliza-se
essa representação para mostrar como o sistema é estruturado e como seus
36

componentes trabalham em conjunto.

2.4 Teste de Software
Nesta seção são apresentados conceitos fundamentais sobre teste de software e
técnicas e critérios de teste.

2.4.1 Fundamentos
A atividade de teste é realizada para avaliar a qualidade do produto de software
e para melhorá-lo por meio da identificação de defeitos e problemas (SWEBOK, 2014).
O teste de software consiste na verificação do comportamento dinâmico de um
programa em um conjunto finito de casos de teste2, adequadamente selecionado a
partir do domínio de execuções geralmente infinito, comparando com o comportamento
esperado (SWEBOK, 2014). Em outras palavras, teste de software é um conjunto de
atividades que podem ser planejadas antecipadamente e conduzidas sistematicamente
com o objetivo de identificar erros antes que o software seja liberado para utilização,
assegurando que a maneira que o software está sendo construído e o software em si
estejam em concordância com o especificado (DELAMARO et al., 2007). Deve ser
definido um modelo para o processo de teste, ou seja, um conjunto de passos no qual é
possível incluir geração de casos de teste e a utilização de critérios de teste específicos
(PRESSMAN, 2010).
Atividades de Teste de software são em grande parte realizadas de forma adhoc, sendo caras e de eficácia imprevisível (BERTOLINO, 2007). Segundo Myers
(2011), embora seja desejável testar cada comportamento e funcionalidade de um
sistema de software, na maioria dos casos, isso não é possível, pois um sistema
simples pode ter infinitas combinações possíveis de entrada e saída. É impraticável a
criação de casos de teste para todas essas possibilidades. O teste completo de uma

2

Conjunto de casos de teste: conjunto de todos os casos de teste usados durante determinada
atividade de teste (DELAMARO et al., 2007)
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aplicação, simples ou complexa, tomaria muito tempo de projeto e seriam necessários
muitos recursos humanos (MYERS, 2011). A complexidade, abrangência e criticalidade
do software crescem continuamente e garantir que ele se comporte de acordo com os
níveis desejados de qualidade e confiabilidade torna-se mais importante, mais difícil e
caro (BERTOLINO, 2007). As atividades de teste podem contribuir para melhoria da
qualidade de software, mas pode levar a um custo significativo para organizações
(DELAMARO et al., 2007). O custo da verificação de software frequentemente
corresponde a mais da metade do custo total do desenvolvimento e manutenção
(Myers, 2011; PEZZÈ; YOUNG, 2008). Novas técnicas e ferramentas de suporte à
automatização podem reduzir gastos com atividades de teste. Entretanto não se pode
garantir a implementação de sistemas de software sem defeitos (PEZZÈ; YOUNG,
2008). Segundo Patton (2001), a origem de defeitos e falhas se encontra 50% na
especificação, 25% no projeto, 20% no código fonte e 5% em outros.
Durante

e

depois

do

processo

de

implementação,

o

programa

em

desenvolvimento deve ser verificado para certificar-se de que ele atende a sua
especificação e cumpre as funcionalidades esperadas. VV&T é a denominação dada a
esses processos de verificação e análise. Atividades de VV&T ocorrem em cada estágio
do processo de software (SOMMERVILLE, 2007). Verificação se refere ao conjunto de
atividades que garante que o software está de acordo com suas especificações.
Validação se refere a um conjunto de atividades que garante que o software construído
corresponde aos requisitos de software do cliente. Atividades de validação procuram
medir o quanto o sistema realmente atinge suas especificações, e buscam
discrepâncias entre as necessidades reais do usuário e a especificação de requisitos,
um projeto ou um sistema executável. Validação envolve julgamento humano e visa
sanar ambiguidades, mal-entendidos ou desacordos (PEZZÈ; YOUNG, 2008). VV&T
engloba muitas atividades que são abrangidas pela garantia da qualidade de software
(SQA, do inglês, software quality assurance) (PRESSMAN, 2010; SOMMERVILLE,
2007). Por fim, nesse contexto, teste de software é um recurso da SQA que parte da
premissa que existem defeitos e tenta detectá-los, enquanto a SQA tenta evitar que os
erros aconteçam. Segundo o glossário de terminologia de ES (IEEE 610, 1990),
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mistake (engano) ação humana que produz um defeito; fault (defeito) é um passo,
processo ou definição de dados incorretos; error (erro) consequência de um defeito
durante a execução de um programa; failure (falha) resultado produzido pela execução
diferente do resultado esperado.
A atividade de teste é dividida em fases com objetivos distintos. As fases de teste
abordadas por Durelli et al. (2013) enfocam o comportamento do software de uma
maneira ampla, e com objetivos diferentes, são elas: Teste de Sistema, Teste de
Integração, Teste de Unidade e Teste de Regressão. Teste de Sistema verifica
coerência entre o software e sua especificação. Os casos de teste são derivados da
especificação de requisitos do sistema. Considerando o Teste de Sistema, deve-se
abstrair detalhes de código e focar nas funcionalidades do sistema. No Teste de
Integração, os casos de teste derivam das especificações de arquitetura e projeto, e
objetiva a integração dos módulos. É necessário haver visibilidade de alguns detalhes
do código, como interfaces. Teste de Unidade tem seus casos de teste derivados da
especificação dos módulos, sendo necessário ter visibilidade de todos os detalhes do
código. Concentra-se no comportamento dos módulos individuais. Teste de Regressão
consiste em reexecutar todos os casos de teste projetados para versões anteriores. Ao
criar uma nova versão do sistema com a correção de um defeito, alteração ou
acréscimo de funcionalidades, pode-se introduzir defeitos de maneira não intencional.
Quando isso ocorre, diz-se que a nova versão regrediu em relação às anteriores
(PEZZÈ; YOUNG, 2008). Não regredir novas funcionalidades significa que as
funcionalidades foram preservadas e o objetivo de qualidade foi atendido (PEZZÈ;
YOUNG, 2008).

2.4.2 Técnicas e Critérios de Teste
É preciso aumentar a produtividade do teste de software. Por isso, técnicas e
critérios de teste foram criados. Técnicas e critérios de teste proporcionam uma
abordagem sistemática e teoricamente fundamentada para condução da atividade de
teste, podendo auxiliar a SQA, bem como em aumentar a probabilidade de revelar
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defeitos no software. Essas técnicas são diferenciadas de acordo com a origem da
informação para estabelecer os requisitos de teste (DELAMARO et al., 2007). Durelli et
al. (2013), (Figura 4), definem um mapa conceitual com as principais ideias em teste de
software. As três características de teste levadas em conta nesse mapa conceitual são
tecnologia de teste de software, origem da informação e fase do teste. De acordo com o
referido trabalho, cada tecnologia utilizada no teste requer uma origem da informação e
é empregada durante uma ou mais fases do teste. Tecnologia está classificada em três
sub-categorias técnicas de teste, oráculo e processo. Técnicas de teste são
classificadas em randômica, funcional, estrutural ou teste baseado em mutação.
Também é considerado se o critério de teste é usado para avaliação ou geração de
casos de teste.
Figura 4 - Mapa Conceitual de Teste de Software

Fonte: Durelli et al. (2013)

Dentre as técnicas de teste abordadas no referido mapa conceitual de Durelli et
al. (2013), o Teste Funcional, também conhecido como teste caixa-preta, teste baseado
em especificação ou teste comportamental, é empregado para projetar casos de teste.
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Os casos de teste são derivados da especificação funcional, seja ela formal, seja
informal, que é uma descrição do comportamento esperado do programa para o qual
são fornecidas as entradas e avaliadas as saídas geradas. Essa estratégia de teste
abstrai os detalhes internos do código fonte (DELAMARO et al. , 2007). Comparado ao
teste estrutural, é mais barato de projetar e executar, e é eficaz em encontrar algumas
classes de defeitos (PEZZÈ; YOUNG, 2008). Os critérios mais conhecidos da técnica
de teste funcional são Particionamento de Equivalência, Análise de Valor Limite, Grafo
Causa-Efeito, Error Guessing, Teste Funcional Sistemático, Syntax Testing, State
Transition Testing e Graph Matrix (DELAMARO et al. , 2007).

O critério de particionamento de equivalência apoia a determinação de um
subconjunto de todas as possíveis entradas do programa, tornando a quantidade de
dados finita e mais viável para atividade de teste (DELAMARO et. al, 2007). Segundo
Myers (2011), esse subconjunto de entradas deve ter uma grande probabilidade de
encontrar defeitos. Particionamento de equivalência divide o domínio de entrada em
classes de equivalência, que de acordo com a especificação do programa, são tratadas
da mesma maneira. Uma vez definida as classes de equivalência, pode-se assumir que
qualquer elemento da classe pode ser considerado representante desta, pois todos
podem se comportar de forma similar (DELAMARO et. al, 2007).

Teste Estrutural é uma abordagem para projetar casos de teste na qual os testes
são derivados do conhecimento da estrutura e implementação do software. Também
conhecido como teste de caixa-branca, o teste estrutural pode extrair casos de teste
que garantam, por exemplo, que todos os caminhos independentes do módulo tenham
sido realizados pelo menos uma vez; exercitem todas as decisões lógicas de seus lados
verdadeiro e falso; executem todas as etapas nos seus limites e dentro de seus limites
intervalos operacionais; garantir a validade por meio do exercício das estruturas de
dados internas (PRESSMAN, 2010). Os critérios da técnica estrutural são classificados
baseados na complexidade, no fluxo de controle ou no fluxo de dados e por cobrir
classes distintas de defeitos. Por isso, a técnica estrutural é vista como uma técnica
complementar às demais técnicas de teste. A classificação dos critérios estruturais são
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critérios baseados na complexidade, critérios baseados em fluxo de controle e critérios
baseados no fluxo de dados (DELAMARO et al., 2007).
De acordo com Delamaro et al. (2007), Teste de Mutação (DeMillo, 1978) é um
critério de teste da técnica baseada em defeitos para avaliar a qualidade dos casos de
teste. O programa em teste é alterado diversas vezes por meio da inserção de defeitos
por meio de operadores de mutação que modelam desvios sintáticos comuns, gerando
programas alternativos ou mutantes. O objetivo é aplicar os casos de teste em todos os
programas mutantes gerando saídas diferentes do programa original. Se os casos de
teste forem eficazes eles irão revelar os defeitos inseridos nos programas mutantes,
“matando” os mutantes. Se os defeitos inseridos não forem reveladas, diz-se que o
mutante continua vivo, indicando que os casos de teste não foram eficazes ou que o
programa mutante é equivalente ao original. A identificação de mutantes equivalentes é
um problema indecidível manualmente. Os passos para aplicar o critério de teste de
mutação são geração dos mutantes; execução do programa em teste; execução dos
mutantes; análise do resultado (DELAMARO et al., 2007).
2.5 Oráculos de Teste
Após terem sido apresentados os fundamentos, técnicas e critérios de teste de
software, esta seção apresenta conceitos, definições e taxonomias sobre oráculos de
teste de software.
2.5.1 Conceitos e Definições
Em teste de software, o mecanismo utilizado para julgar os resultados de
execuções específicas é chamado um oráculo (HOFFMAN, 1998). A completa
automatização de teste de software implica determinar se resultados de execuções
particulares estão corretos. Assim, é necessário um mecanismo de oráculo de teste
(DURELLI et al., 2013). A primeira vez que o termo oráculo de teste foi apresentado, foi
em 1978, em um trabalho de William Howden (HOWDEN, 1978), mas o estudo de
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Weyuker (1982) foi o primeiro a apresentar e a detalhar o conceito. Richardson et al.
(1992) inseriu a distinção entre informação do oráculo, que especifica o comportamento
correto, e o procedimento do oráculo, que compara o resultado da execução do teste
com a informação correspondente no oráculo.
Oráculo de teste é o instrumento que decide se a saída obtida de uma
determinada execução está de acordo com a saída esperada (DELAMARO et al.,
2007). Um oráculo de teste é um método (programa, função, conjunto de dados ou
valores, etc) usado para verificar se o sistema em teste se comporta corretamente em
uma execução específica (BARESI; YOUNG, 2001). Oráculos de teste verificam o
código e sinalizam discrepâncias entre os resultados obtidos e esperados. Além de
possibilitarem a avaliação de uma grande quantidade de casos de teste, oráculos de
teste automatizados tornam possível a classificação de comportamentos que de outra
forma excedem a habilidade humana, uma vez que o julgamento humano pode não ser
eficiente. Como exemplos de avaliação de casos de teste e classificação de
comportamentos, pode-se citar a verificação de respostas em tempo real versus
requisitos de latência, ou lidar com grandes volumes de dados em um formato acessível
para máquinas (PEZZÈ; YOUNG, 2008). Um conjunto de resultados esperados é
necessário para cada conjunto de teste, a fim de verificar os resultados do teste
(HOFFMAN, 1998).
2.5.2 Taxonomias
Devido à diversidade dos sistemas de software, várias taxonomias sobre
oráculos de teste foram criadas. Nesta seção são apresentadas as taxonomias.
2.5.2.1 Taxonomia apresentada por Douglas Hoffman (1998)
Hoffman (1998) identifica que são necessários diferentes tipos de oráculos para
diferentes tipos de sistema de software. O domínio, alcance e forma de dados de
entrada e saída varia substancialmente entre os programas. A maioria dos sistemas
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tem múltiplas formas de insumos e resultados, e podem ser necessários vários tipos de
oráculos para um único programa (HOFFMAN, 1998). O estudo apresenta métodos
para avaliar os resultados esperados como, verificação manual dos resultados (oráculo
humano); implementação do mesmo algoritmo em outra versão do programa; simular o
sistema de software para produzir resultados paralelos; simulador de depurador de
hardware para emular as operações de hardware e software; versão anterior do
software; mesma versão do software em uma plataforma de hardware diferente;
verificação de valores específicos para respostas conhecidas; verificação da
consistência dos valores gerados e restrições; e amostragem de valores contra os
resultados esperados gerados de forma independente.
O estudo destaca cinco diferentes tipos de oráculos e suas características. A
Tabela 2 apresenta a taxonomia proposta por Hoffman (1998).
Tabela 2 - Cinco tipos de oráculos definidos por Hoffman (1998)
Tipo de
Oráculo

Definição

Verdadeiro

Estocástico

Heurístico

Amostragem

Consistente

Reproduz

Centra-se na

Gera valores

Utiliza uma

Compara o

fielmente todos

verificação de

para verificar

amostra de

resultado da

os resultados

uma amostra

pontos

valores

execução n

relevantes

de valores

específicos e

especialmente

com a n-1. O
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Fonte: Adaptado de Hoffman (1998)

2.5.2.2 Taxonomia apresentada por Robert Binder (1999)
Binder (1999) apresenta 15 padrões de oráculos divididos em quatro grupos: (1)
Avaliação; (2) Pré-especificado; (3) Oráculo Padrão-Ouro; e (4) Orgânico.
Os padrões de oráculos do grupo Avaliação (Judging) são empregados quando
uma pessoa decide se o teste passou ou não passou, olhando a saída na tela, listagem,
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debugger (depurador), ou outra interface.
Os padrões de oráculos do grupo Oráculo Pré-especificado (Prespecification
Oracles) são empregados quando os resultados esperados são determinados antes do
teste ser iniciado. Esses resultados são disponibilizados para um comparador.
 Oráculo de Exemplo Resolvido (Solved Example Oracle): desenvolve
resultados esperados manualmente ou obtém por meio de um trabalho de
referência. Quando esperamos valores que não podem ser produzidos por
outro sistema e não são disponíveis de uma referência confiável, eles
devem ser resolvidos manualmente. Quando um caso de teste é
desenhado, cada saída é preparada manualmente. O resultado esperado
pode ser incorporado com a implementação do caso de teste para
suportar avaliação automática. Esse oráculo é útil em qualquer escopo,
mas é geralmente limitada a avaliação de regras de processamento
simples com muitas variáveis de saída;
 Oráculo de Simulação (Simulation Oracle): são produzidos resultados
esperados usando uma versão mais simples, reduzida ou um protótipo do
SUT. A responsabilidade essencial do SUT pode ser simulada por uma
versão simplificada do SUT;
 Oráculo de Aproximação (Approximation Oracle): desenvolve resultados
esperados aproximados manualmente ou com uma construção simples do
SUT; e
 Oráculo Paramétrico (Parametric Oracle): usa um algoritmo para calcular
os parâmetros a partir de resultados reais e comparar os parâmetros reais
para os valores dos parâmetros especificados.
Os padrões de oráculos do grupo Padrão-Ouro (Gold Standard Oracles3) são
empregados quando utiliza-se uma ou mais versões de um sistema de software para
gerar resultados esperados.
3

Este jargão tem origem no desenvolvimento de hardware: padrão-ouro (do inglês, gold standard)
ou implementação-ouro (do inglês, golden implementation) é um dispositivo que é conhecido por ser
“bom”. (BINDER, 1999).
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 Oráculo de Sistema Confiável (Trusted System Oracle): executa um novo
caso de teste contra um sistema confiável para gerar resultados
esperados;
 Oráculo de Teste Paralelo (Parallel Test Oracle): executa uma mesma
entrada no SUT e em um sistema confiável. Compara a saída;
 Oráculo de Teste de Regressão (Regression Test Oracle): executa uma
suíte antiga de teste contra um sistema parcialmente novo; e
 Oráculo de Votação (Voting Oracle): é similar a oráculo de sistema
confiável e oráculo de teste paralelo. A diferença é que utiliza duas ou
mais versões de um sistema existente para gerar resultados esperados.
Os mesmos parâmetros de entrada são utilizados para todas as versões
do sistema e os resultados são comparados. Se todos os resultados são
verdadeiros pode-se ter alta confiança que o resultado é correto.
Os padrões de oráculos do grupo Orgânico (Organic Oracles) exploram uma
redundância informacional presente em alguns sistemas.
 Teste

Fumaça

(Smoke

Test):

usa

as

verificações

básicas

de

operacionalidade do ambiente em tempo de execução;
 Oráculo Reverso (Reversing Oracle): reverte a transformação do SUT;
 Oráculo de Verificação Embutido (Built-in Check Oracle): usa um algoritmo
para gerar campos ou objetos que codificam determinadas relações do
SUT. Compara o valor codificado do pré-teste para o valor codificado do
pós-teste;
 Oráculo de Teste Embutido (Built-in Test Oracle): implementa uma
assertiva que define resultados válidos e inválidos;
 Oráculo de Especificação Executável (Executable Specifiction Oracle):
valores de entrada e de saída reais são usados para instanciar os
parâmetros de uma especificação executável. Uma verificação na
especificação irá rejeitar uma instanciação que é inconsistente, indicando
uma saída incorreta;
 Oráculo de Implementação Gerada (Generated Implementation Oracle):
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gera uma nova implementação de uma especificação, compara a saída do
SUT e é gerado um SUT para o mesmo caso de teste; e
 Oráculo Equivalente Mas Diferente (Different But Equivalent Oracle): gera
sequencias de mensagens que são diferentes mas devem ter o mesmo
resultado, executa o objeto em separado e compara a igualdade.

2.5.2.3 Taxonomia apresentada por Luciano Baresi e Michael Young (2001)
Baresi e Young (2001) apresentam um relatório técnico com uma abordagem
para o problema do oráculo que não requer pares de entrada e saída pré-computada,
nem versão prévia do SUT. A taxonomia apresentada por meio do Relatório Técnico
divide oráculos em 6 classes distintas, a saber:
 Oráculos para Transdutores (Oracles for Transducers): programas transdutores
leêm uma sequência de entrada e produz uma sequência de saída, mantendo
uma correspondência lógica entre a estrutura de entrada e saída. Um exemplo
são serviços web que são transdutores de algum formato de arquivo nativo para
HyperText Markup Language (HTML), traduzindo uma especificação formal de
arquivos de entrada e saída em um oráculo automatizado. A especificação para
extrair oráculos de teste é dividida em uma seção de sintaxe e uma seção de
semântica;
 Linguagens com Assertivas Embarcadas (Embedded Assertion Languages):
linguagens com assertivas permitem que expressões sejam embarcadas
diretamente no programa. Propriedades de estado de linguagens com assertivas
embarcadas podem verificar pontos específicos do programa. Utilizando-se
assertivas pode-se avaliar uma expressão boleana e exibir uma mensagem de
erro se a expressão avaliada não for verdadeira;
 Contratos

de

Interface

Extrínseco

(Extrinsic

Interface

Contracts):

são

considerados sistemas que fornecem verificações de especificações em um nível
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de detalhe que podem ser utilizados como oráculos de teste, mas com a
característica de manter a especificação separada da implementação;
 Linguagens de Especificação Pura (Pure Specification Languages): os oráculos
de teste apresentados anteriormente, embora sejam expressos em linguagens
de especificação projetadas para verificação em tempo de execução, eles não
são considerados especificações puras por não serem primeiramente escritos
para comunicar o comportamento esperado de um componente ou sistema, e
somente em seguida usar como fonte de oráculos de teste. Esse desafio pode
ser superado com a combinação: restringir as expressões que podem ser
traduzidas para testar oráculos, transformar algumas expressões em outras
expressões equivalentes que são mais adequadas para a avaliação em tempo
de execução, e exigir que o usuário desenvolva partes do código que não pode
ser obtido automaticamente;
 Verificação de Rastro de Execução (Trace Checking): rastro de eventos é
disponível com facilidade ou pode ser obtido por meio de instrumentação no
programa. O rastro pode ser verificado por um oráculo derivado de uma
especificação formal do comportamento externamente observado, ou pode ser
verificado para conformidade para um modelo operacional do comportamento do
programa mais detalhado; e
 Análise de Arquivo de Log (Log File Analysis): o arquivo de log produzido pela
aplicação é lido e uma máquina de estados responde aos eventos relevantes
logados.
De acordo com Baresi e Young (2001) a diferença entre oráculos do tipo
verificação de rastro de execução e análise de arquivo de log é que rastro de execução
é a saída parcial do programa, enquanto análise de log pode ser mais rico, desde que o
testador decida o que quer registrar.
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2.5.2.4 Taxonomia apresentada por Earl T. Barr et al. (2012)
Barr et al. (2012) fornecem uma análise abrangente e revisam trabalhos
relacionados ao problema do oráculo (Figura 5) - o desafio de determinar o
comportamento desejado do SUT de acordo com a entrada de dados - com o objetivo
de obter maior automatização de testes e integrar soluções de oráculos automatizados
e parcialmente automatizados com técnicas de geração de dados de teste.
Figura 5 - Ordem cronológica das técnicas e conceitos de cada tipo de oráculos de teste

Fonte: Barr et al. (2012)

Os autores destacam quatro pesquisas relacionadas a oráculos de teste: Binder
(2000), que aborda o problema do oráculo em teste de software; Baresi e Young (2001)
que apresentam um levantamento parcial que abrange quatro temas predominantes na
ocasião em que o trabalho foi publicado, como assertivas, especificações, testes de
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conformidade baseado em estados, e análise de arquivo de log; Shahamiri et al. (2009)
que comparam seis técnicas da categoria específica de oráculos derivados; Staats et al.
(2011) o qual propõe uma análise teórica que inclui oráculos de teste em uma
revisitação dos fundamentos de teste. Mesmo esses estudos sobre o problema do
oráculo é tratado de forma fragmentada. O propósito do trabalho de Barr et al. (2012) é
vencer esta fragmentação por meio de uma ampla pesquisa sobre oráculos de teste
classificados em tipos de técnicas ou conceitos, agrupando os estudos em quatro
categorias: (1) Oráculos Especificados; (2) Oráculos Derivados; (3) Oráculos Implícitos;
e (4) Ausência de Oráculos.
 As técnicas ou conceitos de oráculos da categoria Oráculos Especificados
(Specified Oracles) julgam todos os aspectos do comportamento do sistema
dado uma especificação formal. Essa categoria é organizada em três
subcategorias: linguagens baseadas em especificações; assertivas e contratos; e
linguagens de especificações algébricas;
 As técnicas ou conceitos de oráculos da categoria Oráculos Derivados (Derived
Oracles) podem ser derivados de outros artefatos como, documentação,
execução do sistema, ou propriedades do SUT, ou de outras versões do sistema.
O oráculo derivado pode tornar-se um oráculo especificado parcial. Essa
categoria é organizada nas subcategorias: pseudo oráculo e n-versões; relações
metamórficas; conjunto de teste de regressão; execução do sistema; e
documentação textual;
 As técnicas ou conceitos de oráculos da categoria Oráculos Implicitos (Implicit
Oracles) não exigem conhecimento do domínio ou especificação formal para a
execução, e por isso, podem ser aplicados a todos os programas executáveis
num sentido geral. Como exemplo, um oráculo que detecta anomalias, devido a
um acidente ou uma falha de execução. Nesse caso, não são necessárias mais
informações para verificar se o programa se comportou corretamente ou não.
Não existe oráculo implícito único e universal que possa ser aplicado a todos os
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programas. Pesquisas relacionadas a oráculos implícitos envolvem deadlock,
livelock, fuzzing (utilizado em vulnerabilidade de segurança), e atributos não
funcionais como performance, robustes, vazamento de memória; e
 As técnicas ou conceitos de oráculos da categoria Ausência de Oráculo
(Handling the lack of Oracles) referem-se a soluções para o problema do oráculo.
Em alguns casos não existe artefato para servir como um oráculo ou como um
oráculo parcial. Como não tem automatização do oráculo, o teste humano é
requerido para verificar se o comportamento do software está correto. A ES pode
desempenhar um papel na redução do esforço com teste humano, conhecido
como custo do oráculo humano. Pesquisas para redução quantitativa do custo,
como redução de suíte de testes e redução de casos de teste; redução
qualitativa do custo, reutilizando saídas de serviços para testar outros serviços,
reutilização de cadeias de caracteres extraídas da web para auxiliar no processo
de geração de teste, e replicar o uso de padrões de API (do inglês, Application
Programming Interface) na geração de casos de teste; Crowdsourcing, onde um
grande número de pessoas podem prover respostas, determinando a saída
correta.
2.5.2.5 Taxonomia apresentada por Rafael A. P. Oliveira et al. (2014)
Outro estudo recente que dedica esforços de pesquisa em direção à
categorização e classificação dos diversos tipos de oráculos de teste consiste do survey
apresentado por Oliveira et. al. (2014). Tal estudo define uma taxonomia acerca de
oráculos de teste similar à taxonomia apresentada por Barr et al. (2014). Entretanto,
analisando características básicas de oráculos para diferentes domínios, os autores
propõem a seguinte taxonomia: (1) oráculos baseados em especificação; (2) oráculos
baseados em relações metamórficas; (3) oráculos baseados em aprendizado de
máquina; e (4) oráculos baseados em diferentes versões do SUT. Além da
categorização dos oráculos, o estudo apresenta diversas análises quantitativas
incluindo mais de 300 estudos cujos temas centrais são oráculos de teste. Mapa de
52

colaboração entre pesquisadores, número de estudos para cada tipo de oráculo,
número de estudos conduzidos em ambiente industrial, etc. são algumas das
informações apresentadas no estudo.
O survey mostra que as pesquisas acerca de oráculos de teste vêm
aumentando, e revela o fato que o uso de relações metamórficas, apesar de estar
intimamente ligada às especificações do SUT, merecem ser consideradas em uma
categoria de oráculos específica, compondo uma área de pesquisa particular. Relações
metamórficas são estudos de como alterações em entradas do SUT, sejam estas
aleatórias ou definidas automaticamente, podem refletir nas saídas (Oliveira et. al.,
2014). Sendo assim, relações metamórficas podem ser definidas como um conjunto de
propriedades que associam entradas e saídas do SUT.
2.5.3 Oráculos de Teste do tipo Análise de Arquivo de Log
Devido as características de sistemas multicanais, como disponibilizar a mesma
transação de negócio em múltiplos canais por meio do reúso de serviços; da
disponibilização de camadas de apresentação; e do integrador multicanal para captura
e geração do log de aplicação, a análise de arquivos de log (LFA, do inglês, Log File
Analysis) pode ser útil para teste de software no cenário multicanal. LFA vem sendo
utilizada com máquinas de estados de acordo com estudos de Andrews (1998),
Andrews e Zhang (2003), Yantzi e Andrews (2007), Tu et al. (2009) e Shi et al. (2011) e,
com banco de dados como motor de raciocínio (FEATHER, 1998; FEATHER e SMITH,
1999).
Análise de arquivo de log é uma estratégia que serve um tipo de oráculo de
teste. Do ponto de vista de classificação genérica de oráculos passivos e ativos, este
tipo de oráculo se enquadra como oráculo passivo, uma vez que verifica o
comportamento do SUT mas não o reproduz, que diferentemente dos oráculos ativos,
imitam o comportamento do SUT (PASALA et al., 2007).

53

Andrews (1998), Andrews e Zhang (2003), e Yantzi e Andrews (2007)
apresentam uma linguagem de programação baseada em máquinas de estados para
escrever analisadores de arquivos de log que atuam como oráculos de teste,
verificando se o arquivo de log revela falhas. Andrews (1998) descreve a linguagem de
análise de arquivo de log (LFAL, do inglês Log File Analysis Language) de domínio
específico simples usando conceitos de máquina de estados para escrever
analisadores de arquivos de log. O analisador LFAL não é uma máquina de estados
finitos, mas um conjunto de máquinas de arquivo de log que processam, em paralelo, o
arquivo de log. Cada máquina que compõe o analisador vai observar um conjunto
diferente de linhas do arquivo de log - a máquina de estados é específica para cada
requisito. O oráculo de teste simula a execução individualmente de cada máquina de
estados, reagindo somente a eventos logados que são relevantes para a máquina de
estados. Um erro é detectado se a saída não for esperada na máquina.
Aspectos do comportamento desejado do software podem ser determinados por
especificação formal, e podem ser utilizadas para outros fins, tais como validação do
modelo ou verificação formal. Métodos formais assumem linguagem com semântica
bem definida. Além de derivação de oráculos de teste a partir de especificações
formais, Andrews e Zhang (2003) também examinam trabalhos relacionados à
assertivas e depuração baseada em eventos. A Figura 6 mostra parte de um arquivo de
log do controle de elevador.

Os seguintes requisitos são apresentados para o sistema de controle de
elevador: (1) a porta do elevador deve se fechada se o elevador se move; (2) o
elevador não deve mover-se quando o programa controlador termina; e (3) a porta
nunca deve permanecer aberta mais que 30 segundos.

Figura 6 - Eventos logados pelo sistema de controle de elevador
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Fonte: Andrews e Zhang (2003)

A Figura 7 mostra duas máquinas de estados. A máquina (a) verifica os
Requisitos 1 e 2. A máquina (b) verifica o Requisito 3.
Figura 7 - Máquina de estados que atendem aos requisitos do controle de elevador

Fonte: Andrews e Zhang (2003)

A Figura 8 mostra a definição da máquina no_delay do analisador elevadorA
escrita em LFAL.

Figura 8 - Definição da máquina no_delay do analisador elevadorA
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escrita em LFAL

Fonte: Andrews e Zhang (2003)

Yantzi e Andrews (2007) descrevem outro trabalho utilizando LFA. O diferencial
deste trabalho comparado aos anteriores é que aplicam a LFA em software comercial.
Apresentam dois casos de estudo aplicados em dois componentes de um software
comercial, chamados de Componente A e Componente B. O Componente A é utilizado
em aplicação comercial com função de editor, tem 21 requisitos a serem verificados e
64 premissas a serem verificadas, possui 49 casos de teste, 8 classes/interfaces, tem
3.603 linhas de código (NLOC, do inglês, Lines Of Code excluding comments and
whitespace) e 4 anos de uso. Foram encontrados 43 defeitos, sendo 13 defeitos no
analisador, 7 no código de log e 23 no SUT.
O Componente B é utilizado em aplicação open source com função de
comunicação, tem 34 requisitos a serem verificados e 43 premissas a serem
verificadas, possui 43 casos de teste, 5 classes/interfaces, tem 4.217 linhas de código
(NLOC) e 6 anos de uso. Foram encontrados 18 defeitos, sendo 13 defeitos no
analisador, 5 no código de log e 0 defeitos no SUT. Não é surpresa que não tenha sido
encontrado defeito no componente B, uma vez que ele é amplamente usado há mais de
cinco anos. O arquivo de log analisado tem tamanho de 8.6 MB e foi processado pelo
analisador em 214 segundos e 210 segundos respectivamente.
Tu et al. (2009) apresentam um modelo de máquina de estados de 7-duplas para
o analisador do arquivo de log e projetam uma linguagem de descrição para descrever
a máquina de estados. Os autores admitem a hipótese que a especificação do SUT
pode ser descrita como o comportamento correto em máquina de estados. Conforme
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Figura 9, a especificação do SUT é representada como um arquivo de descrição da
máquina de estados (SMD, do inglês, state machine description) e em seguida um
interpretador interpreta o arquivo de log e gera o analisador (um conjunto de máquinas
de estados). O SUT gera um arquivo de log em tempo de execução e, após a
execução, o arquivo de log é enviado para o analisador; o analisador lê o arquivo linha
por linha. O SUT notifica ao analisador o que acontece em tempo de execução. A
leitura da linha do arquivo de log e a notificação ao analisador são eventos. Em
seguida, o analisador verifica o estado atual e julga o evento, emitindo uma mensagem
de resultado para a saída. A saída pode ser um arquivo de relatório de teste ou uma
janela de saída.
Figura 9 - Estrutura de oráculo de teste

Fonte: Tu et al. (2009)

Os autores realizam um experimento para testar a capacidade de verificação de
falhas do analisador de log e monitorar o funcionamento das máquinas de estados
simultaneamente. Os autores desenvolveram o jogo Gobang como o exemplo de teste.
Como análise dos resultados, este oráculo de teste pode ser aplicado para testar vários
tipos de software, seja em nível de teste de unidade, seja em nível de teste de
integração. Como problemas encontrados, não pode-se usar máquina de estados para
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descrever um conceito recursivo, bem como o conjunto de estados não é finito em
algumas situações. É necessário que o desenvolvedor projete o mapeamento entre os
eventos em propriedades especificadas e eventos em nível de implementação, e que
instrumente o código-fonte para gerar o arquivo de log.
Shi et al. (2011) apresentam uma abordagem de teste para sistemas
operacionais embarcados e real-time utilizando oráculo baseado em análise de arquivo
de log por meio de máquina de estados. É construído o modelo de máquina de estados
para as operações inerentes a caixa de correio eletrônico. Após isso, são utilizadas as
mensagens do log para conduzir a execução da máquina de estados. O objetivo é
encontrar problemas no sistema que controla a caixa de correio eletrônico.
É especificado um formato para o arquivo de log o qual é apropriado para a
máquina de estado detectar os eventos. O arquivo de log é composto por linhas que
contém palavra-chave, caracteres e números, conforme Figura 10. A máquina de
estados processa os registros no arquivo de log, inicia um estado e responde a cada
linha do log. Se a linha não pertencer ao evento o qual será analisado pela máquina de
estados, a máquina de estados mantém o estado original e abandona a linha. Se a
máquina de estados considerar que a linha pertence ao evento que será analisado, a
máquina de estados analisa se a linha pode transitar para outro estado. Se puder,
então transita para o estado, do contrário, a máquina de estados mantém o estado e
reporta um erro. Quando a máquina de estados chega ao final do arquivo de log e
existem estados que não encontram o estado final, a máquina de estados informa o
erro.

Figura 10 - Log de execução do sistema de correio eletrônico
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Fonte: Shi et al. (2011)

Alguns requisitos de sistemas de correio eletrônico são criar e inicializar a caixa
de correio eletrônico, enviar e receber informações na caixa de correio eletrônico. Um
exemplo de potencial risco de geração de erro pode ocorrer ao enviar uma mensagem
para a caixa de correio eletrônico. Se o sistema reiniciar por alguma condição
inesperada, pode resultar em perda de mensagem. A Figura 11 mostra o resultado da
análise da máquina de estados agindo sobre o log de execução da caixa de correio
eletrônico.
Figura 11 - Análise da MEF que atua sobre o log de execução da caixa de
correio eletrônico

Fonte: Shi et al. 2011

Feather (1998) e Feather e Smith (1999) investigam a viabilidade de métodos
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formais leves que empregam banco de dados como motor de raciocínio subjacente, e
desenvolveram um gerador automático de oráculos de teste (Figura 12) utilizando um
banco de dados.
Em um dos estudos apresentados, os autores analisam a sequência produzida
de eventos de propriedades simples em projetos que envolvem astronaves, utilizando a
ferramenta de banco de dados, AP5, desenvolvida pela University of Southern
Califórnia. Os eventos contém dados de sensores e acionadores de comandos, e são
armazenados (log de execução) em um banco de dados sensível a sequência. Esses
eventos são analisados por meio de consultas ao banco de dados utilizando a
ferramenta AP5. Cada linha do arquivo de log começa com o nome da mensagem,
seguido pelos argumentos para essa mensagem. A análise foi verificar a aderência às
regras de voo (exigências explícitas expressas em termos de condição da nave
espacial) e a conformidade com a operação normal do próprio software de controle
(protocolos de fluxo de mensagens entre os módulos de software).
Figura 12 - Arquitetura do gerador automático de oráculos de teste

Fonte: Feather e Smith (1999)
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O estudo demonstra que consultas em banco de dados podem ser usadas para
realizar análises simples. A criação dessas consultas é uma tarefa relativamente
simples, embora o manual.

O conceito de oráculo pode ser explorado para o teste de sistemas com
arquiteturas multicanais. Na seção seguinte é apresentada a proposta de trabalho sobre
oráculos de teste como apoio a arquitetura de referência multicanal.
2.6 Considerações Finais
Neste capítulo foram apresentados aspectos conceituais e teóricos sobre
sistemas multicanais, oráculos de teste e a relação que existe entre esses dois
elementos do desenvolvimento de software. Também foram descritas a definição de
arquitetura de referência multicanal, os fundamentos de teste de software, as
taxonomias de oráculos de teste e os principais trabalhos da literatura referentes ao
emprego de análise de arquivo de log, um tipo de oráculo de teste, com exemplos das
dificuldades enfrentadas e práticas recomendadas pelos seus autores. No capítulo
seguinte, é apresentado o estado da arte considerando o tema da proposta de
mestrado a ser executada.
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3 TESTE DE SISTEMAS MULTICANAIS
3.1 Considerações Iniciais
Neste capítulo são apresentados dados e informações úteis para o completo
entendimento do estado da arte acerca de teste de sistemas multicanais. Para isso, são
apresentados trabalhos relacionados a teste de sistemas multicanais, avaliação de
técnicas de teste para sistemas multicanais, e um workflow genérico do teste de
sistemas multicanais.
3.2 Teste de Sistemas Multicanais
Embora a preocupação com redução de custos de desenvolvimento e de
manutenção tenha sido relatada em estudos sobre sistemas multicanais (GANESH et
al., 2004; CAPPIELLO et al., 2003; KHAN e SIDDIQUE, 2004; HAN E YANG, 2010;
CUI, 2007; DZIENZIOL et al., 2002; SCHIERHOLZ et al., 2005; FU e XIAO, 2012;
MASSOUD e DUMKE, 2012; HERCEG e MADISON, 2004), não foram observadas na
literatura trabalhos sobre VV&T e qualidade de software para sistemas multicanais. A
escassez de estudos a respeito de automatização de testes de sistemas multicanais
mostra que suas atividades de teste são realizadas de forma manual para domínios
específicos.
Luke (2012) relata os desafios do teste em sistemas multicanais. Em seu estudo,
a autora informa que não foram identificadas ferramentas que automatizam atividades
de testes em todas as interfaces de diferentes canais. Adicionalmente observou que as
equipes de desenvolvimento e testes criam seus casos de teste de forma individual
para cada canal. O estudo cria uma arquitetura para testar mais de uma interface a
partir de uma única base de código de automatização de teste, utilizando uma
hierarquia de lógica de negócio para permitir reutilização de casos de teste entre as
interfaces. Essa abordagem de lógica de negócios é representada por classes abstratas
usando métodos que definem um conjunto de operações que expressam um fluxo pelo
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aplicativo. Como benefícios dessa abordagem, podem-se citar a reutilização dos casos
de teste e a utilização de um conjunto de regressão para versões futuras. Isso
contribuiu para identificar mais de 50 defeitos. Um problema identificado nessa
abordagem é o volume significativo de trabalho de codificação na etapa inicial. Outros
fatores podem gerar trabalhos adicionais de codificação, representando possíveis
obstáculos à adoção dessa abordagem de teste, como i) alterações de regras de
negócio que envolvam as interfaces; e ii) a inclusão de um novo canal (uma vez que
será necessário incluir as operações que expressam o fluxo pelo aplicativo e incluir as
novas funcionalidades inerentes ao novo canal que não existam nas demais interfaces).
Por fim, o estudo descreve que as plataformas utilizadas para desenvolvimento das
interfaces dos canais em muitos casos não são homogêneas, e que as equipes de
desenvolvimento dos canais são distintas e muitas vezes realizam as mesmas
atividades, mas de forma não integrada.

3.3 Avaliação de Técnicas e Critérios de Teste para Sistemas Multicanais
Para o contexto do presente estudo, foi realizado um levantamento bibliográfico
criterioso a partir do qual algumas técnicas e critérios de teste para sistemas
multicanais foram identificados. Foram avaliadas algumas técnicas de teste visando
encontrar potenciais soluções para o teste de sistemas multicanais e identificar pontos
positivos e negativos de cada técnica. Cinco estratégias de teste foram identificadas
para o domínio multicanal: i) estratégias de record/playback; ii) teste de regressão; iii)
teste de mutação; iv) teste baseado em modelo; e v) oráculos de teste.
Ferramentas de Record/playback implementam uma estratégia de captura e
reprodução de sequências de eventos por meio de ferramenta. Uma sequência de
eventos e interações, feitas por meio da interface, são gravadas e reproduzidas n vezes
para que o comportamento da interface seja testado (Baresi e Young, 2001). Em uma
análise inicial sobre a abordagem record/playback, para automatizar o teste em
sistemas multicanais é necessário construir os scripts que atuam sobre as interfaces de
cada canal. Os canais possuem interfaces diferentes, o que dificulta a reutilização do
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script em mais de um canal, sendo necessário gerar um script para cada canal.
Também é necessário realizar manutenção nesses scripts de todos os canais a cada
manutenção no sistema por alteração de regras de negócio, o que aumenta o tempo
para realização das atividades de teste. Igualmente não foi verificada a existência de
ferramenta de automatização de teste que realize a geração de script em todas as
plataformas e dispositivos. É necessário adquirir mais de uma ferramenta, o que
aumenta o custo do teste.

Teste de regressão consiste em reexecutar todos os casos de teste projetados
para versões anteriores. Para empregar o teste de regressão, é necessário criar testes
de unidade para as interfaces dos canais e para os serviços. Como a plataforma de
desenvolvimento dos canais pode ser diferente, bem como a dos serviços, os testes de
unidade podem não ser reutilizados. Também é necessário realizar manutenção nos
testes de unidade de acordo com as alterações realizadas no sistema. Teste de
regressão exige resultados armazenados que foram julgados corretos e, portanto, é de
uso limitado para novos casos de teste.
Teste de mutação (DeMillo, 1978) é um critério para revelar os defeitos mais
comuns introduzidos nos programas pelos programadores. São criadas várias versões
modificadas (mutantes) a partir de um programa original em teste (DeMillo, 1978). Para
aplicar o critério de teste de mutação em todas as interfaces de todos os canais e nos
serviços, é necessário efetuar os seguintes passos: i) gerar os mutantes; ii) executar os
programas em teste; iii) executar os mutantes; e iv) analisar os mutantes. Igualmente, é
necessária a realização de manutenção em todos esses artefatos na medida em que o
sistema sofre alterações.
Outra técnica analisada foi o teste baseado em modelo. No contexto de teste de
sistemas multicanais, algumas dessas estratégias consistem em gerar o modelo a partir
de planilha padronizada que os testadores dos canais registram os casos de teste. Para
empregar teste baseado em modelo é necessário, a partir de modelos formais que
retratam o comportamento desejado de diferentes requisitos, gerar automaticamente os
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casos de teste e executá-los. Construir, verificar o modelo que retrate o comportamento
desejado de todos os canais e dos serviços, e realizar manutenção desses artefatos,
pode ser mais complexo do que testar o sistema multicanal.
Embora seja necessária uma análise mais aprofundada da estratégia a ser
desenvolvida em cada técnica e da relação custo/benefício, em uma análise preliminar
houve entendimento de que as técnicas apresentadas podem demandar mais esforços
para construção e para manutenção no contexto de teste de sistemas multicanais,
quando comparadas a oráculos de teste do tipo análise de arquivos de log, escopo do
presente trabalho. A Tabela 3 apresenta análise dos impactos de cada técnica de teste.
Tabela 3 – Impactos das técnicas e critérios de teste para sistemas multicanais
Técnicas /

Impactos

Ferramentas

▪ construir um script para cada canal;
Ferramentas
Record /
Playback

▪ manutenção nos scripts de automatização de todos os canais a cada
alteração em regras de negócio;
▪ não foi verificada a existência de ferramenta de automatização de teste que
realize a geração de script para todas as plataformas e dispositivos;
▪ necessário adquirir mais de uma ferramenta (aumento do custo do teste);
▪ os testes de unidade podem não ser reutilizados - a plataforma de
desenvolvimento dos canais pode ser diferente, bem como a dos serviços;

Teste de

▪ necessário realizar manutenção nos testes de unidade em todos os canais,

Regressão

de acordo com as alterações realizadas no sistema;
▪ exige resultados armazenados que foram julgados corretos. Portanto, é de
uso limitado para novos casos de teste;

Teste de

▪ manutenção em todos artefatos relacionados à mutação para todos os

Mutação

canais e serviços em caso de alteração no sistema;

Teste

▪ construir, verificar o modelo que retrate o comportamento desejado para

Baseado em

todos os canais e serviços, e realizar manutenção desses artefatos, pode ser
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Modelo

mais complexo do que testar o sistema multicanal;
▪ não foi encontrada a existência de ferramenta de automatização de teste
baseado em modelo para sistemas multicanais;

Fonte: Elaborado pelo autor

3.4 Workflow de Teste de Sistemas Multicanais
Visando a identificar como o teste é praticado em sistemas multicanais
atualmente, foi elaborado um survey (Apêndice A) a ser aplicado em setores de
tecnologia da informação de empresas que utilizam sistemas multicanais. O survey foi
aplicado em uma empresa que atende ao critério de testar sistemas de software que
possuem mais de um canal eletrônico de contato com o cliente para realizar uma
mesma atividade, consumindo um mesmo serviço, ou seja, em sistemas multicanais. A
equipe de teste concordou em colaborar com a pesquisa sob a condição de sigilo de
identidade da empresa a que pertence. Em vista disso a empresa será identificada por
Empresa 1. Os dados foram coletados por meio de entrevistas com 7 analistas de
sistemas com sólidos conhecimentos sobre o canal que atua, e que também realizam
atividades de teste. A Empresa 1 é uma instituição financeira brasileira com
aproximadamente 90.000 funcionários no Brasil. Possui 11 canais eletrônicos de
atendimento a clientes, website, dispositivos móveis, URA, caixa eletrônico, central de
atendimento, chat, videoconferência, email, SMS (do inglês, Short Message Service),
terminal caixa (sistema utilizado por operadores de caixa) e, terminal client (sistema
utilizado por gerentes de agências). Os canais chat, email e videoconferência não são
considerados na pesquisa, uma vez que eles por característica, não são integrados aos
sistemas de backoffice para realizar transações. A Tabela 4 apresenta aspectos
técnicos investigados pelo Survey sobre as práticas de teste em sistemas multicanais.
Tabela 4 – Aspectos Técnicos sobre as práticas de teste em sistemas multicanais
Aspecto
1

Descrição

identificar os canais eletrônicos utilizados pela empresa
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2

nível de reutilização de serviços e componentes pelas GUI dos canais
eletrônicos

3

existência de arquivo de log de execução único para todos os canais

4

estratégia de teste utilizada

5

utilização de ferramentas de teste

6

7

8

para testar uma mesma funcionalidade, os casos de teste são reutilizados e
compartilhados entre as equipes de desenvolvimento e testes dos canais
Linguagem empregada no desenvolvimento do canal
percepção do entrevistado sobre a eficácia dos testes empregados em
sistemas multicanais

Fonte: Elaborado pelo autor

Do ponto de vista técnico, os sistemas dos 7 canais eletrônicos de atendimento a
clientes da Empresa 1 utilizam as mesmas funcionalidades de aplicação de negócio
existentes que estão disponibilizadas e publicadas na forma de serviços em três
integradores de canais distintos e independentes que se comunicam com os sistemas
bancários, em que são executadas as transações eletrônicas para realizar uma mesma
atividade. Os três integradores de canais possibilitam comunicação entre os 7 canais e
os sistemas bancários. Os integradores de canais são necessários, uma vez que as
aplicações são distribuídas e estão em plataformas de software diferentes. A Figura 13
apresenta a arquitetura de software da Empresa 1.
Considerando aspectos de teste, cada integrador de canal possui um log de
execução, que contém dados do que é transacionado pelos canais, tornando possível a
visão unificada dos casos de teste. O arquivo de log dos integradores multicanais tem a
informação do código do canal que realiza a transação, o que possibilita extrair, analisar
e comparar casos de teste entre as execuções dos canais.
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Figura 13 Arquitetura de software da Empresa 1

Fonte: Elaborado pelo autor

Embora alguns sistemas não multicanais da Empresa 1, como sistemas de
backoffice, utilizem ferramentas de teste para realizar teste funcional, teste de
regressão, teste de carga, teste de unidade, não foram analisados os resultados dos
testes por não fazer parte do objetivo deste estudo. Com relação às tecnologias, a
Empresa 1 utiliza a ferramenta Rational Test Workbench e Microsoft Visual Studio para
realização de teste funcional, teste de regressão, teste de unidade. A ferramenta
Rational Quality Manager é utilizada para registro e gerenciamento de casos de teste.
Também é utilizada a ferramenta Cucumber/Calabash para automatização de testes
funcionais de algumas aplicações em dispositivos móveis.

Dentro da empresa avaliada, atividades de teste para sistemas multicanais são
realizadas

por

funcionários

como,

por

exemplo,

analistas

de

sistemas,

desenvolvedores, analistas funcionais e também por empresa outsourced, que é a
utilização de mão-de-obra de outra empresa para realização de serviço. A equipe de
teste de um canal particular elabora o roteiro de casos de teste para o seu canal (Figura
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14), registrando em uma planilha eletrônica e testando de forma não integrada aos
outros canais. Como não há compartilhamento e comparação dos roteiros de testes de
cada canal entre as equipes que realizam o teste, não é possível identificar casos de
teste não contemplados por uma ou mais equipes de teste do canal, o que poderia
contribuir com revelação de possíveis defeitos no sistema dos canais.
Figura 14 - Workflow de teste de Sistemas Bancários Multicanais na Empresa 1

Fonte: Elaborado pelo autor

Em relação aos resultados obtidos no survey, observa-se que o teste de
sistemas multicanais realizado pela Empresa 1, embora os canais i) possuam as
mesmas de regras de negócio para a realizar uma mesma funcionalidade; ii) consumam
os mesmos serviços ou componentes para realizar um requisito funcional de sistema;
iii) registram no mesmo arquivo de log as transações realizadas pelos canais, serviços e
componentes; e iv) construam os mesmos casos de teste para verificar defeitos de uma
mesma funcionalidade, 100% dos casos de teste não são reutilizados ou
compartilhados entre os testadores dos canais, e cada canal é testado separadamente.
85% dos canais realizam teste manual. No único canal que emprega automatização,
dispositivos móveis, a mesma está em estágio inicial para alguns aplicativos. Não foram
analisados os resultados preliminares do teste por se tratar de estratégia de teste
empregada apenas para o canal de dispositivos móveis. Como a estratégia de teste
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não é reutilizada por outros canais, a Empresa 1 não realiza teste de sistemas
multicanais. 100% dos participantes têm a percepção que a eficácia dos testes nos
canais é satisfatória.
3.5 Considerações Finais
Neste capítulo foram apresentados dados e informações úteis para o teste de
sistemas multicanais, como avaliação de técnicas de teste para sistemas multicanais,
trabalhos relacionados a atividades de teste em sistemas multicanais e, por fim, um
workflow do teste de sistemas multicanais.
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4 METODOLOGIA
4.1 Considerações Iniciais
Neste capítulo é apresentada, em detalhes, a metodologia adotada para o
estudo. Adicionalmente, são definidos objetivos principais da pesquisa, bem como é
apresentada a visão geral do estudo e informações sobre o experimento conduzido. É
definida uma estratégia de oráculo para sistemas multicanais e sua validação em
sistemas dessa natureza.
4.2 Contexto e Objetivos
Este trabalho de mestrado coopera com a área de ES, mais precisamente, a
área de Teste de Software, estendendo os conceitos associados a oráculos de teste
baseados em arquivos de log para o contexto do teste automatizado de sistemas
multicanais.
A análise de arquivo de log empregada como técnica de oráculo de teste pode
ser aplicada no contexto de sistemas multicanais. Isso é devido ao fato que em geral no
log de execução desses sistemas encontram-se dados que podem ser fontes de
informações para seu teste, permitindo a extração e comparação de casos de teste
aplicados em todos os canais em teste. À medida que todos os canais do sistema
utilizam um mesmo serviço para realizar uma determinada função, geralmente todas as
execuções dos canais ficam registradas no arquivo de log. Tal fato gera informações
valiosas como, por exemplo, i) identificador do canal, ii) nome do serviço, iii) nome do
método, e iv) parâmetros de entrada como número do cpf e v) retorno do serviço. Esses
dados de entrada e saída registrados no log podem compor casos de teste, que podem
ser confrontados de forma automatizada com as execuções anteriores do canal, bem
como com as execuções dos demais canais.
Diante desse cenário, o objetivo geral do presente estudo é definir e documentar
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uma estratégia de teste de software que possibilite a automatização de oráculos de
teste do tipo análise de arquivos de log. Tais oráculos são concebidos por meio da
comparação dos registros localizados no log de execução gerado pelos sistemas
multicanais com os resultados armazenados em um cadastro de casos de teste
multicanal para apoio a sistemas de software baseados em arquitetura de referência
multicanal. O cadastro de casos de teste atua como um roteiro de teste, apoiando o
teste manual de software. Tal cadastro é um artefato utilizado pelos testadores dos
canais para registrar em um banco de dados os casos de teste relativos ao canal em
que atua. Sendo assim, em um ambiente de teste, cada testador registra os casos de
teste de acordo com os requisitos do sistema que devem ser testados, baseado em
especificações funcionais, atuando como teste funcional. Os dados do cadastro de
casos de teste são empregados na execução dos testes. Desse modo, a técnica de
automatização

de oráculo

desenvolvida

compõe um arcabouço

útil para a

automatização do teste de sistemas multicanais diversos, independente das
plataformas de desenvolvimento associadas a ele.
4.3 Arcabouço
Nesta seção é apresentada a visão geral das tecnologias e ambientes de
desenvolvimento e teste ajustados no estudo, a estratégia de implementação, a forma
de validação do estudo e o planejamento de trabalho a ser conduzido com a descrição
das atividades desenvolvidas para atingir o objetivo de automatização de oráculos de
teste do tipo análise de arquivos de log.
4.3.1 Um Arcabouço para Oráculos de Testes para Sistemas Multicanais Bancários
A presente subseção define a solução de automatização da análise de arquivo
de log de sistemas multicanais. Para ilustrar a estrutura geral do arcabouço para
oráculos de teste no domínio de sistemas multicanais bancários, uma operação de
DOC/TED é incluída na ilustração do ambiente. A visão geral do estudo empírico é
apresentada na Figura 15. A solução é composta pelos artefatos: (Passo 1 - Fig.15)
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interface dos canais de atendimento, serviço responsável por realizar uma operação de
DOC/TED, arquivo de log de execução, (Passo 2 - Fig.15) mecanismo de identificação
dos casos de teste no arquivo de log; (Passo 3 - Fig.15) cadastro de casos de teste;
(Passo 4 - Fig.15) relatório do veredito de oráculo de teste com a comparação dos
resultados esperados com os resultados obtidos.
Figura 15 – Estrutura genérica de oráculos de teste para sistemas de software multicanais
usando análise de arquivos de log

Fonte: Elaborado pelo autor

Como pode ser visualizado na Figura 15 (Passo 1), a interface do canal website
e canal dispositivo móvel utiliza o serviço de DOC/TED para realizar a transação de
DOC/TED. As interfaces e o serviço são instrumentados para, ao exercitar o SUT,
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inserir o registro da execução no arquivo de log (Passo 1 - Fig.15). O arquivo de log tem
layout definido, visando à coleta de informações estruturadas para o experimento.
O mecanismo para automatizar a identificação e extração dos casos de teste de
um ou mais canais do arquivo de log de execuções (Passo 2 - Fig.15) localiza no
arquivo de log (Tabela 6) o nome do serviço, operação, identificador do canal,
parâmetros de entrada e resultado. Adicionalmente, o mecanismo armazena tais dados
em um banco de dados complementar para facilitar a comparação com o resultado do
caso de teste localizado no cadastro de casos de teste (Tabela 5). Essa automatização
ocorre no âmbito de teste funcional e não tem integração ou dependência do SUT,
podendo esse mecanismo ser processado em qualquer momento. Esses casos de teste
identificados no arquivo de log (Passo 2 - Fig.15) e (Tabela 6) são utilizados para
comparar com os resultados dos casos de teste localizados no cadastro de casos de
teste (Passo 3 - Fig.15), descrito a seguir.

De acordo com a (Passo 3 - Fig.15) o cadastro de casos de teste multicanal
(Tabela 5) armazena em um banco de dados o identificador do canal, nome do serviço
ou componente, operação, conjunto de entradas, e resultado esperado. Os testadores
de cada canal utilizam esse cadastro para catalogar os casos de teste do seu canal.
Isso pode ser visualizado na Tabela 5. Dessa forma, se existirem dois canais poderá
haver dois registros do mesmo caso de teste, um para cada canal, conforme destacado
pelas cores na Tabela 5. É possível incluir, alterar e excluir casos de teste nesse
cadastro. Os dados desse cadastro (Passo 3 - Fig.15) são utilizados pelo relatório de
veredito (Passo 4 - Fig.15) (Tabela 7) para comparação com os casos de teste
identificados no arquivo de log, e emissão do veredito, descrito a seguir.

O relatório do veredito (Passo 4 - Fig.15) é detalhado na Tabela 7, que atua
como oráculo de teste, avaliando os resultados das execuções, pode empregar duas
técnicas distintas de oráculo de teste - oráculo de exemplo resolvido e oráculo de
votação - com o objetivo de identificar possíveis defeitos e colaborar com o teste entre
os canais. Ao iniciar o processamento do relatório do veredito é realizada a leitura de
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uma linha de cada vez do arquivo de log (Passo 2 - Fig.15 e Tabela 6), momento esse
em que os dados do caso de teste lido são armazenados em variáveis.

A próxima etapa é localizar o caso de teste equivalente no cadastro de casos de
teste (Passo 3 - Fig.15 e Tabela 5) por meio dos dados código do canal, nome do
serviço, nome do método, parâmetros de entrada. Nesse contexto, o oráculo obtém a
saída esperada e compara com a saída obtida no cadastro de casos de teste
multicanal, apresentando os resultados: passou/falhou. O cadastro de casos de teste
(Tabela 5) atua como oráculo de exemplo resolvido. Tais oráculos são empregados
quando valores esperados não podem ser produzidos por outro sistema e não estão
disponíveis em uma referência confiável, devendo ser desenvolvidos manualmente.
Como os casos de teste são projetados, cada saída é preparada manualmente. Os
resultados esperados podem ser incorporados com a implementação do caso de teste
para apoiar avaliação automática. Oráculo de exemplo resolvido é empregado em
casos especiais, podendo complementar o emprego de outro oráculo.
A seguir, as Tabelas 5, 6 e 7, que apresentaram exemplos de utilização
mencionados anteriormente, demonstram simulações de como é produzido o veredito
do teste no experimento a ser implementado. Na Tabela 5 - Exemplo de cadastro de
casos de teste realizado pelos testadores, pode ser observado na linha #7 um caso de
teste cadastrado com resultado esperado errado, e na linha #9, um caso de teste que
foi cadastrado apenas por um canal - situações passíveis de ocorrer.
Tabela 5 - Exemplo do cadastro de casos de teste multicanal realizado pelos testadores dos
canais
parâmetro

parâmetro de

#

id canal

de entrada 1

entrada 2

Serviço

método

Resultado

1

1

2

1

operacao_matematica

multiplicacao

2

2

2

2

1

operacao_matematica

multiplicacao

2

3

3

2

1

operacao_matematica

multiplicacao

2
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4

1

2

2

operacao_matematica

multiplicacao

4

5

3

2

2

operacao_matematica

multiplicacao

4

6

1

2

3

operacao_matematica

multiplicacao

6

7

2

2

3

operacao_matematica

multiplicacao

5

8

3

2

3

operacao_matematica

multiplicacao

6

9

1

5

5

operacao_matematica

multiplicacao

25

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 6 pode-se observar um exemplo dos dados do registro de log separados por
ponto-e-vírgula. Analisando a primeira linha do arquivo de log de execução, o primeiro
dado identifica o canal (1). Depois são identificados os dois parâmetros de entrada
(2;1), o nome do serviço (operacao_matematica) e o método (multiplicacao), o resultado
(2), e a hora que o registro foi gerado no log.
Tabela 6 – Exemplo de arquivo de log de execução com
registros das transações dos canais

Fonte: Elaborado pelo autor
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A Tabela 7 demonstra exemplos de vereditos apresentados pelo relatório de
oráculo de teste. Os dados demonstrados no relatório são lidos no arquivo de log,
comparados com dados do cadastro de casos de teste. A primeira coluna identifica o
número da linha do relatório, utilizada para facilitar a localização do registro no log e
compreensão dos exemplos apresentados a seguir. As próximas três colunas
identificam o canal, e os dois parâmetros de entrada. Na sequência, são apresentadas
as colunas com o nome do serviço e método, bem como o resultado do teste obtido e a
hora que o registro foi gerado no log de execução. As próximas sete colunas mostram
dados relativos ao oráculo de teste, indicando se há resultado de caso de teste
cadastrado para o canal, para outros canais. As colunas seguintes indicam o veredito
(passou/falhou), se foi exibida mensagem de warning, bem como falso positivo e falso
negativo, se houver.
Tabela 7 – Exemplos de vereditos apresentados pelo relatório de oráculo de teste

Fonte: Elaborado pelo autor

São analisados alguns registros do relatório (Tabela 7) que atua como oráculo de
teste para demonstrar como é empregado oráculo de exemplo resolvido e respectivos
critérios da estratégia de teste:
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Oráculo de Exemplo Resolvido: nesse cenário, é utilizado apenas o cadastro de
casos de teste multicanal para emissão do veredito. (1) De acordo com a Tabela
7, pode-se observar que na linha #4 não foi localizado registro correspondente
para o canal no cadastro de casos de teste (Tabela 5). Como alternativa, a
estratégia de teste pesquisou e localizou no cadastro de casos de teste (Tabela
5) um caso de teste semelhante cadastrado por outro canal. Foi exibido veredito
“passou” e mensagem de warning, indicando que não há caso de teste
registrado para o canal no cadastro de casos de teste; (2) na Tabela 7.linha #7 o
resultado do arquivo de log foi comparado com o resultado do cadastro de casos
de teste (Tabela 5, linha #7) que teve seu valor cadastrado errado, gerando um
veredito falso negativo “falhou” e exibindo mensagem de warning, indicando que
existe um registro no cadastro de caso de teste para outro canal com o valor
igual ao registrado no arquivo de log;

4.4 Considerações Finais

Neste capítulo foi apresentada a metodologia adotada para o estudo, os
objetivos principais da pesquisa, a visão geral do estudo e informações sobre a
validação experimental do trabalho.
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5 ESTUDO EXPERIMENTAL

5.1 Considerações Iniciais

Neste capítulo é descrito o experimento realizado utilizando oráculos de teste
com base na especificação do Capítulo 4, para demonstrar como tal oráculo responde
ao problema do teste de sistemas multicanais. O experimento foi modelado conforme
Wohlin (2012). É definido o objetivo global e o objetivo da medição, questões de
pesquisa, planejamento, operação e análise e interpretação dos resultados. Esta seção
é importante para o contexto do trabalho, pois apresenta os testes de hipóteses
relacionados à estratégia de oráculos de teste.

5.2 Objetivo Global

O objetivo global da experimentação sobre oráculos de teste para sistemas de
software multicanais utilizando a técnica de análise de arquivos de log é verificar a
eficácia e confiabilidade dos oráculos de teste em sistemas multicanais reais.

5.2.1 Objetivos da Medição

Os objetivos da medição devem identificar:
(i)

Se a estratégia de automatização empregando oráculos sem partição de
equivalência em sistemas multicanais utilizando arquivos de log e
cadastro de casos de teste é mais eficaz que testes manuais;

(ii)

Se a estratégia de automatização empregando oráculos com partição de
equivalência em sistemas multicanais utilizando arquivos de log e
cadastro de casos de teste é mais eficaz que testes manuais; e

(iii)

Verificar a eficácia do cruzamento dos resultados dos casos de teste entre
os vários canais.
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5.2.2 Escopo do Experimento

O escopo do experimento é:

Analisar a técnica de oráculos de teste
Com o propósito de avaliar
Com respeito à confiabilidade e eficácia
Do ponto de vista do testador
No contexto de sistemas multicanais

5.3 Questões de Pesquisa e Métricas

Após definir os objetivos da medição e escopo do experimento, é utilizada a
abordagem Goal / Question / Metric (GQM) para definir e avaliar um conjunto de metas
operacionais usando medição.

GOAL: verificar a eficácia e confiabilidade do oráculo de teste automatizado no
teste de sistemas multicanais reais

Q1: A eficácia do teste automatizado utilizando Oráculo de Exemplo Resolvido
sem partição de equivalência é maior que o número de falhas encontradas no teste
manual (Oráculo de Exemplo Resolvido).
Métrica: comparar o número de falhas encontradas pelos testes manuais com o
número de falhas encontradas pelo oráculo de teste sem partição de equivalência

Q2: O número de falhas encontrados no teste automatizado utilizando Oráculo
de Exemplo Resolvido com partição de equivalência é maior que o número de falhas
encontradas no teste manual.
Métrica: comparar o número de falhas encontradas pelos testes manuais com o
número de falhas encontradas pelo oráculo de teste com partição de equivalência
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Q3: O número de falhas encontrados no teste automatizado utilizando oráculo
com partição de equivalência é maior que o número de falhas encontradas utilizando
oráculo sem partição de equivalência (Oráculo de Exemplo Resolvido).
Métrica: comparar o número de falhas encontradas pelo oráculo de teste com
partição de equivalência com o número de falhas encontradas pelo oráculo de teste
sem partição de equivalência.

5.4 Planejamento do Experimento

Nesta Subseção é descrita a seleção do contexto do experimento, a seleção dos
participantes. Também são apresentadas as variáveis dependentes e independentes,
bem como as hipóteses e o ambiente para estudos empíricos.

5.4.1 Seleção do Contexto

Conforme as quatro dimensões abaixo, o experimento pode ser caracterizado:


processo: on-line / off-line;



participantes: alunos / profissionais;



realidade: problema real / modelado (toy);



generalidade: específico / geral;

O processo foi conduzido de forma off-line, em laboratório e em condições
controladas, nas quais os eventos foram organizados para simular o cenário real
bancário da Empresa 1. O experimento foi distribuído e aplicado fora do ambiente de
trabalho dos participantes que testam sistemas multicanais na Empresa 1, e teve a
supervisão do pesquisador. Os participantes tiveram o mesmo ambiente para cadastrar
os casos de teste.
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Os participantes são profissionais que possuem experiência no domínio de teste
de software. Em sua maioria são analistas de sistemas que desenvolvem e testam, e
têm experiência em sistemas multicanais na Empresa 1.

O estudo possibilita que esse novo conceito possa ser testado antes do seu uso
na indústria. Baseia-se em um problema real originado na indústria e pode ser aplicado
na indústria. Possui um caráter geral, pois a aplicação do estudo não se restringe a
testes de sistemas multicanais, podendo ser adaptado e aplicado em sistemas que
possuem um único canal.

5.4.2 Seleção dos Participantes

Foram selecionados participantes com experiência em teste de sistemas
multicanais na indústria bancária. Foram convidados a participar do experimento 30
testadores. 4 convidados não participaram. O tamanho da amostra é de 26
participantes. Como caracterização, os participantes trabalham na Empresa 1 e têm
experiência de testes em sistemas multicanais bancários, sabem modelar um roteiro de
teste funcional de acordo com os requisitos, bem como executar testes funcionais.

De acordo com a avaliação dos participantes do experimento (Apêndice B), o
tempo de experiência profissional dos 18 participantes que responderam a pesquisa
varia de 4 anos a 30 anos de experiência em teste de sistemas em instituições
financeiras. A aleatoriedade da seleção contempla profissionais que ocupam os cargos
de Analista de Sistemas Junior, Analista de Sistemas Pleno, Analista de Sistemas
Sênior,

Especialista

I

e

Especialista

II.

Os

participantes

necessitavam

ter

disponibilidade de tempo após o horário de trabalho para realização dos testes.

5.4.3 Variáveis

Nesta seção são definidas as variáveis dependentes e variáveis independentes
do estudo empírico. As variáveis independentes são aquelas que podem ser
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controladas e podem mudar durante o experimento. O efeito dos tratamentos é medido
por meio de variável dependente (WOHLIN, 2012).

Variáveis Independentes (variáveis de entrada): são aquelas que provocam as
variações no estudo. No contexto do experimento, variáveis independentes são:
- quantidade de erros encontrados no teste manual do canal web;
- quantidade de erros encontrados no teste manual do canal mobile;
- quantidade de erros encontrados pelo oráculo sem partição de equivalência; e
- quantidade de erros encontrados pelo oráculo com partição de equivalência;

Variáveis Dependentes (variáveis de saída): são as medidas para verificar as
variações encontradas no estudo
- eficácia do teste manual;
- eficácia do oráculo de teste automatizado sem partição de equivalência
empregado em sistemas multicanais; e
- eficácia do oráculo de teste automatizado com partição de equivalência
empregado em sistemas multicanais.

5.4.4 Hipóteses

A base para a análise estatística de um experimento é o teste de hipóteses. Uma
hipótese é afirmada formalmente, e os dados recolhidos durante a experiência são
utilizados para, se possível, rejeitar a hipótese. Se a hipótese for rejeitada, é possível
tirar conclusões, com base no teste de hipóteses sob riscos apresentados (WOHLIN,
2012). Assim, a definição experimento é formulada em hipóteses. Duas hipóteses têm
de ser formuladas: i) hipótese nula, H0, que afirma não haver tendências ou padrões
entre os fenômenos medidos. É hipótese que o aplicador do experimento quer rejeitar;
ii) hipótese alternativa, H1, é a hipótese a favor da qual a hipótese nula é rejeitada
(WOHLIN, 2012).

No contexto deste experimento, são apresentadas três hipóteses:
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Teste automatizado utilizando oráculo de teste sem partição de equivalência
(Oráculo de Exemplo Resolvido) comparado ao teste manual:

Hipótese Nula (H0): a eficácia em identificar falhas é igual entre o teste
automatizado utilizando oráculo de teste sem partição de equivalência (Oráculo
de Exemplo Resolvido) e o teste manual.
Ca: número de erros encontrados por meio de testes manuais entre os 26
participantes que realizaram o teste manual
Cb: número de erros encontrados por meio de testes automatizados utilizando
oráculo de teste sem partição de equivalência
H0: Cb = Ca
Hipótese Alternativa (H1), a eficácia em identificar falhas é diferente entre o
teste automatizado utilizando oráculo de teste sem partição de equivalência
(Oráculo de Exemplo Resolvido) e o teste manual.
H1: Cb ≠ Ca

Teste automatizado utilizando oráculo de teste com partição de equivalência
(Oráculo de Exemplo Resolvido) comparado ao teste manual:

Hipótese Nula (H0): a eficácia em identificar falhas é igual entre o teste
automatizado utilizando oráculo de teste com partição de equivalência (Oráculo
de Exemplo Resolvido) e o teste manual.
Ca: número de erros encontrados por meio de testes manuais entre os 26
participantes que realizaram o teste manual
Cc: número de erros encontrados por meio de testes automatizados utilizando
oráculo de teste com partição de equivalência
H1: Cc = Ca
Hipótese Alternativa (H1): a eficácia em identificar falhas é diferente entre o
teste automatizado utilizando oráculo de teste com partição de equivalência
(Oráculo de Exemplo Resolvido) e o teste manual.
H1: Cc ≠ Ca
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Teste automatizado utilizando oráculo de teste com partição de equivalência
(Oráculo de Exemplo Resolvido) comparado ao teste automatizado utilizando oráculo
de teste sem partição de equivalência:

Hipótese Nula (H0): a eficácia em identificar falhas é igual entre o teste
automatizado utilizando oráculo de teste com partição de equivalência (Oráculo
de Exemplo Resolvido) e o oráculo de teste sem partição de equivalência.
Cb: número de erros encontrados por meio de testes automatizados utilizando
oráculo de teste sem partição de equivalência
Cc: número de erros encontrados por meio de testes automatizados utilizando
oráculo de teste com partição de equivalência
H0: Cc = Cb
Hipótese Alternativa (H1): a eficácia em identificar falhas é diferente entre o
teste automatizado utilizando oráculo de teste com partição igual (Oráculo de
Exemplo Resolvido) e o oráculo de teste sem partição de equivalência
H1: Cc ≠ Cb

5.4.5 Ambiente para Estudos Empíricos
Os estudos empíricos conduzidos consistem de um experimento por meio da
construção de alguns artefatos como:

i) interface de canal website (canal web) e interface de canal dispositivo móvel
(canal mobile),
ii) serviço para realização de DOC (Documento de Ordem de Crédito) e TED
(Transferência Eletrônica Disponível),
iii) arquivo de log de execução dos canais e do serviço,
iv) cadastro de casos de teste,
v) ferramenta de automatização de teste para canal website,
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vi) dois relatórios de oráculo de teste - que devem ler o arquivo de log de
execução e os dados do cadastro de casos de teste para definir um veredito.

A implementação das interfaces dos canais foi baseada em interfaces gráficas
dos canais foi baseada em empresas do segmento financeiro a ser definido. Foi
escolhido o segmento financeiro para validação do experimento, pois empresas dessa
natureza utilizam sistemas multicanais, uma vez que disponibilizam para seus clientes
mais de um canal eletrônico de atendimento como ponto de contato.
Diante do exposto, definem-se os seguintes requisitos para o experimento:
utilizar arquitetura de referência multicanal, descrita na Seção 2.3; construir o serviço
utilizando padrão SOAP. As interfaces dos canais devem funcionar no browser IE
(Internet Explorer) 11 ou superior ou Chrome versão 39 ou superior, a aplicação mobile
deve funcionar no Android 4.0. As interfaces dos canais e o serviço são construídos
utilizando a plataforma Microsoft Visual Studio 2010 empregando linguagem C#, e os
dados são armazenados em banco de dados Microsoft Access 2010, sendo esses
artefatos hospedados em uma máquina virtual Amazon (Anexo A).
5.5 Operação do Experimento

Depois do experimento ter sido projetado e planejado, esta subseção aborda
como os participantes executaram as atividades e como os dados do experimento
foram coletados. Essas atividades estão organizadas em três etapas: i) cadastrar os
casos de teste no portal do experimento; ii) executar os casos de teste no canal website
e no canal mobile; e iii) executar os dois relatórios que atuam como oráculo de teste,
indicando divergências entre resultados obtidos e resultados esperados.

5.5.1 Cadastrar os Casos de Teste

Inicialmente, foi dada a opção aos participantes de escolherem se queriam testar
o canal website ou o canal dispositivo móvel. Após os participantes terem escolhido o
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canal, foi dada permissão de acesso ao usuário no Portal do Experimento (Figura 16)
para os 15 participantes que testaram o canal website e para os 11 participantes que
testaram o canal mobile. Este portal está hospedado em uma máquina virtual Amazon
(http://ec2-52-3-7-207.compute-1.amazonaws.com/mestrado). O Portal do Experimento
contém: i) Cadastro de Casos de Teste; ii) Especificação dos Requisitos; iii) Aplicação
web para efetivação de transferência de DOC/TED; e iv) webservice para transferência
de DOC/TED. Para cada participante foi fornecido um usuário e senha para acesso ao
portal.

Posteriormente aos participantes receberem o acesso ao portal, foi explicado
individualmente para cada participante as seguintes informações: i) o objetivo do
experimento; ii) os requisitos funcionais do experimento, detalhando os requisitos para
efetuar uma TED e um DOC; iii) a massa de dados válida para teste; iv) o processo do
teste empregado no experimento; e v) como utilizar o portal do experimento, e v) como
preencher o cadastro de casos de teste.
Figura 16 – Portal do Experimento

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 17 – Cadastro de Casos de Teste

Fonte: Elaborado pelo autor

Na sequência, os 26 participantes cadastraram os casos de teste (Figura 17),
que são o par formado pelos dados de entrada do teste e o resultado esperado. Os 15
testadores do canal website cadastraram 437 casos de teste, e os 11 testadores do
canal mobile cadastraram 267 casos de teste. Foram cadastrados um total de 704
casos de teste.
5.5.2 Executar os Casos de Teste no canal website e no canal mobile
Após os casos de testes terem sido cadastrados no Portal do Experimento,
iniciou-se a etapa de execução dos testes. A interface do canal website e canal mobile
utilizam o serviço de DOC/TED para realizar a transação de DOC/TED. As interfaces e
o serviço foram instrumentadas para, ao exercitar o SUT, registrar a execução no
arquivo de log. O teste do aplicativo website foi realizado de forma automatizada. Foi
construída uma ferramenta para realizar a automatização de teste no canal website
(Figura 18). A interface do canal website pode ser vista na Figura 19. A ferramenta de
automatização de teste lê a base dados com os casos de teste cadastrados para o
canal website, processando um registro de cada vez. Os dados de cada registro lido
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são atribuídos para os respectivos controles da interface do canal website e a
ferramenta dispara o evento de clique do botão “Efetivar DOC/TED”, na qual é efetuado
o DOC/TED. Após cada tentativa de efetivação de DOC/TED foi observada a
mensagem de retorno na interface website e posteriormente registrado manualmente
no cadastro de casos de teste, indicando se o teste passou ou falhou (Figura 20). Nesta
etapa do experimento foi contabilizada a quantidade de erros que cada testador do
canal website identificou.
Figura 18 – Ferramenta de automatização de testes funcionais para canal website

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 19 – Interface do canal website para realização de DOC/TED

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 20 – Atualização do resultado do teste no Cadastro de Casos de Teste

Fonte: Elaborado pelo autor
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A execução de teste do aplicativo mobile foi realizado de forma manual. Os
casos de teste mobile foram impressos, gerando um relatório dos casos de teste
cadastrados para o canal mobile. O relatório foi utilizado para apoiar a execução dos
testes no canal mobile e anotar o resultado da execução dos casos de teste. Cada caso
de teste foi executado manualmente na interface mobile (Figura 21) utilizando um
dispositivo móvel tablet com sistema operacional Android. Após cada execução de caso
de teste para efetivação de DOC/TED foi observada a mensagem de retorno na
interface mobile e registrado no cadastro de casos de teste se o teste passou ou falhou
(Figura 20). Nessa etapa do experimento foi verificada a quantidade de erros de cada
testador do canal mobile identificou.
Figura 21 – Interface do canal mobile para realização de DOC/TED

Fonte: Elaborado pelo autor

5.5.3 Executar Relatórios que atuam como Oráculo de Teste

Finalizadas as etapas para cadastrar os casos de teste no portal do experimento
e para executar os casos de teste no canal website e no canal mobile, foi realizada a
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etapa de execução de dois relatórios que atuam como oráculo de teste: i) relatório de
oráculo de teste sem partição de equivalência; e ii) relatório de oráculo de teste com
partição de equivalência. O funcionamento de ambos é similar. Os relatórios comparam
os resultados esperados, que estão armazenados no cadastro de casos de teste, com
os resultados obtidos das execuções de DOC/TED realizadas por meio dos canais
website e mobile, que estão localizadas no arquivo de log. O objetivo é verificar se a
estratégia de oráculo de teste automatizado baseada em análise de arquivos de log é
mais eficaz que o teste manual, colaborando com o teste em sistemas multicanais.
Ambos os dados estão armazenados no cadastro de casos de teste.

Com relação ao funcionamento do relatório que atua como oráculo de teste, o
referido exerce as seguintes as seguintes funções: i) lê um registro do log de execução
(Figura 22); ii) procura um ou mais registros idênticos no cadastro de casos de teste por
meio dos dados: nome do serviço, nome do método, banco de origem, agência de
origem, conta corrente de origem, o tipo da transferência (DOC/TED), CPF ou CNPJ de
destino, banco de destino, agência de destino, conta corrente de destino, valor do
DOC/TED, enviar ou agendar o DOC/TED, data do DOC/TED, finalidade do DOC/TED,
senha do cliente. O código do canal não é utilizado na comparação entre o log de
execução e o cadastro de casos teste, pois para o relatório que atua como oráculo,
quanto mais casos de teste idênticos criados pelos testadores dos canais, melhor para
o veredito do oráculo; iii) se localizar um ou mais registros lidos no log de execução no
cadastro de casos de teste, compara a saída obtida do log de execução com a(s)
saída(s) obtida(s) no cadastro de casos de teste, apresentando os valores:
passou/falhou; e iv) se não localizar registro lido no log de execução no cadastro de
casos de teste, não emite veredito, e lê o próximo registro do log de execução, até o
último registro do log de execução.
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Figura 22 – Arquivo de log de execução das efetivações de DOC/TED realizadas pelo
canal website e mobile

Fonte: Elaborado pelo autor

5.5.3.1 Partição de Equivalência empregada no Oráculo de Teste
O relatório que atua como oráculo de teste foi eficaz, apresentando o veredito
correto. Entretanto, o relatório que atua como como oráculo de teste não reaproveitou
os casos de teste entre os canais em detrimento da grande variação de valores
utilizados pelos testadores na “data do registro” e no “valor” do DOC/TED. Por essa
razão, foi utilizada partição de equivalência no oráculo de teste.

A partição de equivalência foi empregada em três dados do DOC/TED: data do
DOC/TED, valor do DOC e valor do TED.
i)

Data do DOC/TED:


Classe de equivalência válida:
o Data do DOC/TED = Data de Inclusão do DOC/TED



Classe de equivalência inválida:
o Data do DOC/TED < Data de Inclusão do DOC/TED



Classe de equivalência inválida:
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o Data do DOC/TED > Data de Inclusão do DOC/TED


Classe de equivalência inválida:
o Data do DOC/TED nula

ii)

Valor do DOC:


Classe de equivalência válida:
o Valor do DOC > 0 “E” Valor do DOC <= 3990



Classe de equivalência inválida:
o Valor do DOC > 3990



Classe de equivalência inválida:
o Valor do DOC <= 0



Classe de equivalência inválida:
o Valor do DOC nulo

iii)

Valor do TED:


Classe de equivalência válida:
o Valor do TED >= 250 “E” Valor do TED <= 3990



Classe de equivalência inválida:
o Valor do TED > 3990



Classe de equivalência inválida:
o Valor do TED < 250



Classe de equivalência inválida:
o Valor do TED nulo

5.5.4 Coleta e Validação dos Dados

Inicialmente foi utilizado um testador aplicando todo o processo de teste de
software em sistemas multicanais. A partir desse teste, foram realizadas melhorias e
correções em todo ambiente de estudo empírico. Após as correções e realização das
melhorias, dois novos testadores aplicaram todo o processo de teste de software em
sistemas multicanais de DOC/TED. Foram realizadas mais algumas correções e
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melhorias. Sendo o sistema disponibilizado para uso para os demais testadores. Os
dados gerados na etapa de validação do experimento foram preservados.

Os dados do log de execução, utilizados para validação do experimento, foram
gerados por meio de ferramenta durante a execução dos casos de teste nos canais
website e mobile. Os dados foram armazenados em um banco de dados MS Access.
Os dados gerados no cadastramento dos casos de testes, também por meio de
ferramenta, foram armazenados no mesmo banco de dados MS Access. A coleta dos
dados consistiu em utilizar as informações armazenadas no banco de dados MS
Access.

5.6 Considerações Finais
O presente capítulo descreve o experimento realizado utilizando oráculos de
teste para sistemas multicanais. Foram definidos os objetivos, questões de pesquisa,
planejamento, operação e análise e interpretação dos resultados. Adicionalmente,
detalhes da condução do experimento foram apresentados e diversas escolhas foram
justificadas. No próximo capítulo são descritas as analises e interpretações de
resultados coletados.
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6 Análise e Interpretação dos Resultados

6.1 Considerações Iniciais

Neste capítulo são expostos e analisados os resultados do experimento
realizado empregando automatização de oráculos de teste que explora logs de
execução de sistemas multicanais. É apontado o perfil dos participantes, bem como são
expostas as medidas de posição e de dispersão, análise da distribuição normal e
outliers dos dados coletados. É apresentada a análise quantitativa dos dados do
cadastro de casos de teste e do log de execução, bem como do oráculo sem partição
de equivalência e do oráculo com partição de equivalência. Por fim, é revelada a
verificação das hipóteses e as considerações finais.

6.2 Análise dos participantes

Foi distribuído um formulário (Apêndice B) por email para os 26 participantes do
experimento com objetivo de realizar análise qualitativa dos participantes, revelando a
experiência dos participantes na área de TI e a experiência em teste de sistemas
multicanais. 17 participantes responderam a pesquisa.

Os participantes do experimento representam uma amostra aleatória simples da
população que realiza atividades de teste em sistemas multicanais na Empresa 1. Foi
necessário trabalhar com uma amostra da população, pelos seguintes motivos: i) é
inviável identificar todas as pessoas que realizam teste de software em sistemas
multicanais na Empresa 1, uma vez que a empresa possui aproximadamente 6.000
funcionários na área de TI; e ii) levaria muito tempo para aplicar o experimento e
concluir o trabalho utilizando todos os profissionais que trabalham com teste na
Empresa 1.

O tempo médio de experiência dos participantes na área de TI é de 18 anos,
com tempo mínimo de experiência de 7 anos, e máximo de 33 anos. O tempo médio de
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experiência dos participantes em empresas do setor financeiro é de 14 anos, com
tempo mínimo de 4 anos, e máximo de 30 anos.

O experimento foi realizado utilizando os canais web e mobile. Analisando a
experiência dos profissionais que participaram do experimento nesses canais e que
responderam a pesquisa: i) no canal web, 11 participantes tem experiência de teste
nesse canal. O tempo médio de experiência dos participantes é de 8 anos, com tempo
mínimo de experiência de 2 anos, e máximo de 18 anos; ii) no canal mobile, 6
participantes tem experiência de teste nesse canal. O tempo médio de experiência dos
participantes é de 1 ano, com tempo mínimo de experiência de 1 ano, e máximo de 2
anos.

A Tabela 8 apresenta o número de participantes com experiência em cada canal,
e a Figura 23 demonstra: i) a experiência dos participantes em execução de teste de
software nos canais, explicitando a média de número de anos que o participante do
experimento tem experiência de teste em cada canal; ii) o menor número de anos que o
participante do experimento tem experiência de teste em cada canal; iii) o maior número
de anos que o participante do experimento tem experiência de teste em cada canal; iv)
o número de anos de experiência na área de TI; e v) o número de anos de experiência
na área de TI em instituições financeiras.
Tabela 8 – Quantidade de participantes com experiência nos canais

Canal de Atendimento
Central de Atendimento
Web
Sistema Gerente de Agência
Mobile
URA
Outros canais: Backoffice Digital
Outros Canais
Outros canais: IMS online

Qtd de Participantes
com Experiência

Representatividade
dos Respondentes (17)

16
12
7
7
6
2
1
1

94,1%
70,6%
41,2%
41,2%
35,3%
11,8%
5,9%
5,9%

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 23 – Anos de experiência médio, mínimo e máximo dos participantes na área
de TI, em instituições financeiras e nos canais

Fonte: Elaborado pelo autor

Os dados apresentados indicam que a experiência dos participantes gera
confiabilidade na maneira que o experimento foi realizado, bem como nos resultados
obtidos.

6.3 Aplicação do Teste Estatístico

Nesta seção são expostas as medidas de posição e de dispersão, análise da
distribuição normal e outliers. É apresentada a análise quantitativa dos dados do
cadastro de casos de teste e do log de execução, bem como do oráculo sem partição
de equivalência e do oráculo com partição de equivalência.

6.3.1 Medidas de Posição e Medidas de Dispersão
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A análise por meio da estatística descritiva expõe características importantes de
dados populacionais ou amostras. A análise empregada neste trabalho foi baseada em
Kazmier (2007). Diante desse contexto, foi analisada a amostra que representa a
população que identificou erros por meio de teste manual no sistema multicanal (canal
web e canal mobile) que realiza DOC/TED, verificando se os números gerados são
centrados e simétricos ao redor de uma tendência central, se existem dados
discrepantes dos outros, se há ou não relação entre variáveis.

A análise dos resultados também contempla a comparação dos resultados dos
testes manuais individuais com o resultado dos testes automatizados utilizando oráculo
baseado no arquivo de log com todas as execuções dos testes manuais e no cadastro
de casos de teste. Adicionalmente, é feito um comparativo do número de erros
identificados pelo oráculo sem partição de equivalência com o oráculo com partição de
equivalência.

Na Tabela 9 é apresentada a quantidade de casos de teste e de resultados
passou e falhou por meio de testes manuais. A Figura 24 apresenta o número de erros
encontrados utilizando teste manual (testador x canal), e a Tabela 10 apresenta a
estatística descritiva referente amostra realizada no teste manual.
Figura 24 – Número de erros encontrados utilizando teste manual (testador x canal)

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 9 – Quantidade de Casos de Teste, e de resultados Passou e Falhou no Teste Manual

#id
Testador

Qtd Casos de % do Total
Canal
Teste
Casos de
Cadastrados
Teste

Passou

% do Total
de Passou

Falhou

% do Total
de Falhou

5
web
7
web
8
web
10
web
11
web
12
web
13
web
14
web
15
web
16
web
17
web
20
web
21
web
28
web
30
web
Total Web...:

19
14
27
22
13
11
9
15
12
14
18
15
10
218
20
437

2,70%
1,99%
3,84%
3,13%
1,85%
1,56%
1,28%
2,13%
1,70%
1,99%
2,56%
2,13%
1,42%
30,97%
2,84%
62,07%

3
1
0
9
0
1
0
4
5
3
1
3
2
8
1
41

4,41%
1,47%
0,00%
13,24%
0,00%
1,47%
0,00%
5,88%
7,35%
4,41%
1,47%
4,41%
2,94%
11,76%
1,47%
60,29%

16
13
27
13
13
10
9
11
7
11
17
12
8
210
19
396

2,52%
2,04%
4,25%
2,04%
2,04%
1,57%
1,42%
1,73%
1,10%
1,73%
2,67%
1,89%
1,26%
33,02%
2,99%
62,26%

23
mobile
24
mobile
25
mobile
26
mobile
33
mobile
35
mobile
37
mobile
41
mobile
42
mobile
43
mobile
44
mobile
Total Mobile..:
Total Web+Mobile:

16
20
42
11
56
12
10
34
25
31
10
267
704

2,27%
2,84%
5,97%
1,56%
7,95%
1,70%
1,42%
4,83%
3,55%
4,40%
1,42%
37,93%
100%

1
5
4
3
0
3
2
0
2
7
0
27
68

1,47%
7,35%
5,88%
4,41%
0,00%
4,41%
2,94%
0,00%
2,94%
10,29%
0,00%
39,71%
100%

15
15
38
8
56
9
8
34
23
24
10
240
636

2,36%
2,36%
5,97%
1,26%
8,81%
1,42%
1,26%
5,35%
3,62%
3,77%
1,57%
37,74%
100%

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 10 – Estatística Descritiva referente amostra realizada no Teste Manual

Estatística Descritiva

Canal Web

Média das Falhas
Moda das Falhas
Mediana da Falhas
Desvio Padrão da amostra da Falhas
Variância

26,4
13
13
51,03752121
2604,828571

Canal Mobile Canal Web e Mobile
21,81818182
15
15
15,3741223
236,3636364

24,46153846
13
13
39,47883562
1558,578462

Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 10 apresenta medidas de tendência central, como Média, Moda e
Mediana, que são úteis para identificar valores típicos no grupo de valores referentes ao
número de falhas identificadas pelos testadores que realizaram teste manual, bem
como medidas de dispersão Desvio Padrão, Variância, Coeficiente de Variação, que
indicam a descrição da variabilidade entre os valores referentes ao número de falhas
identificadas pelos testadores que realizaram teste manual. Desvio Padrão e Variância
indicam desvios específicos dos valores individuais para média.

A fórmula da Média da amostra das falhas identificadas no teste manual do canal
web e canal mobile é dada por:
𝑥´ =

𝛴𝑋
𝑛

onde,


𝑥´ = Média aritmética da amostra (24,46 falhas);



ΣX = somatória de todas as falhas identificadas pelos testadores por meio do
teste manual (636 falhas); e



n = número de itens da amostra (26 testadores que realizaram teste manual).
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A Moda da amostra das falhas identificadas no teste manual do canal web e
canal mobile, indica o valor que ocorreu mais frequentemente no conjunto de valores
(13 falhas localizadas pelos testadores).

A Mediana da amostra das falhas identificadas no teste manual do canal web e
canal mobile indica o valor do item central quando todos os itens no grupo são
arranjados em ordem crescente.

O Desvio Padrão da amostra das falhas identificadas no teste manual do canal
web e canal mobile indica a variação em relação à média. A fórmula é dada por:

𝛴(𝑋 − 𝑥´)
𝑠=√
= 39,47
𝑛−1

em que,


S = Desvio Padrão;



X = cada valor da amostra, que compõe o conjunto de dados das falhas
identificadas por testador por meio do teste manual (26 valores);



𝑥´ = média aritmética da amostra que representa o conjunto de dados das

falhas identificadas por testador por meio do teste manual = 24,46; e


n = número de elementos da amostra (26 valores).

A Variância da amostra das Falhas do canal web e canal mobile é dada por:
𝑆² = 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜² = 1558,57

Coeficiente de Variação, CV, indica a magnitude relativa do desvio padrão
comparada com a média da distribuição das medições, como uma porcentagem. É útil
para comparar a variabilidade do conjunto de dados em relação ao nível geral de
valores. A fórmula é dada por:
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𝑠
𝐶𝑉 = 𝑥100
𝑥´

em que,


CV = Coeficiente de Variação;



S = desvio padrão da amostra; e



𝑥´ = média aritmética da amostra que representa o conjunto de dados das

falhas.
𝑑𝑜𝑠𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠𝑛𝑜𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒
𝐶𝑉( |𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑑𝑜𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑤𝑒𝑏) = 51,0375 / 26,4 x 100 = 193,32%
𝑑𝑜𝑠𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠𝑛𝑜𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒
𝐶𝑉( |𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑑𝑜𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒) = 15,3741 / 21,8182 x 100 = 70,46%

Logo, comparando o coeficiente de variação dos erros localizados no teste
manual do canal web com o do canal mobile, observa-se que o teste do canal web foi
2,74 vezes (193,32% / 70,46%) mais variável que o teste do canal mobile. Isso indica
que o conjunto de dados mobile é mais homogêneo que o conjunto de dados web. Essa
diferença foi ocasionada pelo outlier identificado no conjunto de dados web.

6.3.2 Distribuição de Probabilidade Normal

Na Figura 25 é apresentada a distribuição de probabilidade normal, que mostra
que as medições obtidas de vários processos aleatórios seguem a distribuição normal.
Foi definido o intervalo de confiança de 95%, que é o intervalo estimado em que há
95% de probabilidade da média verdadeira da população inteira ocorrer. Isso significa
que 95% das falhas localizadas nos testes manuais descritos na série histórica deverão
estar entre a média mais duas vezes o desvio. A distribuição da amostra se concentra
em 65,24% da curva normal.
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Como o gráfico de distribuição normal (Figura 25) apresentou um elemento da
amostra fora da curva normal, foi realizada a análise de outliers relacionados à
identificação de falhas durante o teste manual (Tabela 11). Outlier é um ponto extremo,
com comportamento diferente dos demais. Aplicando Teorema de Tchebitchev para
identificar outliers fora do intervalo +/-2S, tem-se:
Figura 25 – Gráfico da distribuição normal de erros da amostra localizados no Teste Manual

Gráfico de Distribuição

Normal; Média=24,46; DesvPad=39,47
0,010

Densidade

0,008

0,006

0,004

0,002

0,6524
24,46
0,000

9

210

Intervalo com número mínimo (9) e máximo (210) de erros localizados no Teste Manual
Fonte: Elaborado pelo autor
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O histograma da amostra de teste manual (Figura 26) apresenta a distribuição
dos erros encontrados por meio do teste manual, com intervalo de classe de 10 erros,
valor inicial do intervalo 0, e com as classes definidas em {0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220}:
Figura 26 – Histograma da amostra de Teste Manual

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 11 – Identificação de outliers na amostra realizada no Teste Manual
#id
Testador
5
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
20
21
28
30
23
24
25
26
33
35
37
41
42
43
44

Qtd Casos de
Canal
Teste
Cadastrados
web
web
web
web
web
web
web
web
web
web
web
web
web
web
web
mobile
mobile
mobile
mobile
mobile
mobile
mobile
mobile
mobile
mobile
mobile

19
14
27
22
13
11
9
15
12
14
18
15
10
218
20
16
20
42
11
56
12
10
34
25
31
10

Passou

Falhou

Média

3
1
0
9
0
1
0
4
5
3
1
3
2
8
1
1
5
4
3
0
3
2
0
2
7
0

16
13
27
13
13
10
9
11
7
11
17
12
8
210
19
15
15
38
8
56
9
8
34
23
24
10

24,461538
24,461538
24,461538
24,461538
24,461538
24,461538
24,461538
24,461538
24,461538
24,461538
24,461538
24,461538
24,461538
24,461538
24,461538
24,461538
24,461538
24,461538
24,461538
24,461538
24,461538
24,461538
24,461538
24,461538
24,461538
24,461538

Identificando outliers fora
Média-2dp Média+2dp do intervalo +/-2S (Teorema
de Tchebitchev)
-54,496133
-54,496133
-54,496133
-54,496133
-54,496133
-54,496133
-54,496133
-54,496133
-54,496133
-54,496133
-54,496133
-54,496133
-54,496133
-54,496133
-54,496133
-54,496133
-54,496133
-54,496133
-54,496133
-54,496133
-54,496133
-54,496133
-54,496133
-54,496133
-54,496133
-54,496133

103,41921
103,41921
103,41921
103,41921
103,41921
103,41921
103,41921
103,41921
103,41921
103,41921
103,41921
103,41921
103,41921
103,41921
103,41921
103,41921
103,41921
103,41921
103,41921
103,41921
103,41921
103,41921
103,41921
103,41921
103,41921
103,41921

210

Fonte: Elaborado pelo autor

Para medir o afastamento da simetria pela expressão da diferença entre a média
e a mediana em relação ao desvio padrão do grupo de medidas, é calculado o
Coeficiente de Assimetria de Pearson:

𝐴𝑠 =

3(𝑥´ − 𝑀𝑑)
= 0,87
𝑆

onde,
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As = Coeficiente de Assimetria



𝑥´ = média aritmética da amostra = 24,46



Md = Mediana = 13



S = Desvio Padrão = 39,47

De acordo com cálculo de assimetria de Pearson, 0,15 < | As | < 1, a assimetria
da curva normal é considerada “moderada”, indicando que a amostra colhida no teste
manual é válida.

6.3.3 Análise dos Oráculos de teste para sistemas de software multicanais utilizando a
técnica de análise de arquivos de log

Nesta subseção é apresentada a análise quantitativa dos dados do cadastro de
casos de teste e do log de execução, bem como do oráculo sem partição de
equivalência e do oráculo com partição de equivalência.

6.3.3.1 Análise do Cadastro de Casos de Teste e do Log de Execução

Os 26 participantes do experimento cadastraram 704 casos de teste. Logo, foi
constituída uma tabela de casos de teste com 704 registros, conforme descrito na
Subseção 6.3.1.

Após a etapa de execução dos 704 casos de teste para realização do DOC/TED,
observou-se que a tabela de log de execução possuía 1338 registros. Para cada
transação de DOC ou TED são gravadas duas linhas no log, sendo registrada uma
linha na chamada do serviço, e outra linha no retorno do serviço. Portanto, os 1338
registros do log de execução formam 669 pares de registros de log com os dados de
entrada e de saída. Foram logados todos os pares compostos pela chamada e retorno
do serviço, não havendo casos de divergência de quantidade de registros de log.
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Analisando o arquivo de log após o cadastramento dos casos de teste por parte
dos participantes, foi notado que 53 registros no log de execução possuíam mensagem
de erro. O erro é distribuído em duas mensagens, mas que possuem o mesmo
significado, sendo: i) 30 registros no log de execução possuíam a mensagem: “Microsoft
Access Database Engine. O campo é muito pequeno para aceitar a quantidade de
dados que você tentou adicionar. Tente inserir ou colar menos dados.”; e ii) 23 registros
no log de execução possuíam a mensagem: “Microsoft Access Database Engine. The
field is too small to accept the amount of data you attempted to add. Try inserting or
pasting less data”. Embora gravada a mensagem anterior no banco de dados, foi
apresentada a mensagem para o usuário do canal mobile: “ORG.KSOAP2.SOAP Fault
can not be cast to ORG.KSOAP2.Serialization.Soap Object”, indicando problema com
conversão de tipo de dado.

Comparando a quantidade de casos de teste (704 casos de teste) e a
quantidade de pares de registros no log de execução (669 pares de registros),
localizados na Figura 27, verificou-se que existem 35 pares de registros a menos no log
de execuções (-4,97%) comparado ao cadastro de casos de teste (704 casos de teste –
669 pares de registros no log de execuções = 35 pares de registros). No entanto,
executando o programa que lê os registros do cadastro de casos de teste e os procura
no log de execução listando os casos de teste não localizados, observou-se que não
foram encontrados 62 pares de registros, ou seja, mais que os 35 pares de registros a
menos no log de execução. Essa verificação foi realizada comparando os registros
campo-a-campo, utilizando um número identificador do caso de teste que foi gravado
no log de execução. Isso ocorreu devido a dois motivos principais: i) 35 casos de teste
não foram localizados no log de execução; ii) os dados utilizados na execução de 27
casos de teste estavam diferentes do cadastro de casos de teste. Os fatores que
podem indicar essa diferença de registros são apresentados na Tabela 12:
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Tabela 12 – Diferença de registros entre o Cadastro de Caso de Teste e
Log de Execução

#id

Fatores Que Podem Indicar a Diferença

1

esquecimento em executar o caso de teste
utilizar um dado diferente do caso de teste ao exercitar a aplicação
de doc/ted (falta de atenção ao executar o caso de teste)
falha durante a gravação do doc/ted no banco de dados
casos de teste que não puderam ser executados. Exemplo: ao
tentar preencher o campo do formulário mobile “Enviar Hoje ou
Agendar” como valor “HH”, uma vez que o campo permite gravar 1
byte, ou tentar preencher o campo numérico do "banco origem"
com o valor “AAA”, pois há validação no formulário mobile; no
canal mobile, ao escolher o tipo de documento CPF e tentar
preencher o número do documento no campo CNPJ
caso de teste com dados em branco que, ao ser executado, fechou
a aplicação mobile e não gravou log
conflito de tipo de dado durante a gravação do doc/ted no banco de
dados (Exemplo: no caso de teste do canal web, o campo
"enviarhoje-agendar" possui o valor "B", e no log de execução o
valor estava em branco)

2
3

4

5

6

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 27 – Análise quantitativa do cadastro de casos de teste e Arquivo de
Log de Execução

Fonte: Elaborado pelo autor
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Dos 62 casos de teste que não foram localizados no log de execução, 8 casos
de teste pertenciam ao canal web, e 54 casos de teste pertenciam ao canal mobile (dos
casos de teste não localizados no log, o canal mobile representa 87,09%, e o canal web
representa 12,90%). O número maior de casos de teste não localizados no canal mobile
(6,75 vezes maior que o canal web) pode ter ocorrido devido ao fato que os casos de
teste do canal web foram exercitados de forma automatizada, enquanto os casos de
teste do canal mobile foram exercitados manualmente. O teste manual pode ter
contribuído com as falhas na execução.

6.3.3.2 Análise do Oráculo sem Partição de Equivalência e Oráculo com Partição de
Equivalência

Analisando a Tabela 13, cujas informações apresentam uma visão geral sobre os
dados coletados referente ao oráculo de teste sem partição de equivalência e oráculo
de teste com partição de equivalência, podem-se observar os seguintes pontos:

i) a execução dos 704 casos de teste geraram 669 pares de registros no log de
execução

ii) a quantidade de pares de registros lidos da tabela de log de execução que foram
localizados no cadastro de casos de teste foi de:
a) 641 pares de registros utilizando oráculo sem partição de equivalência,
representando 95,81% do total de registros do log de execução e 91,05% do
total de registros do cadastro de casos de teste;
b) 646 pares de registros utilizando oráculo com partição de equivalência,
representando 96,56% do total de registros do log de execução e 91,76% do
total de registros do cadastro de casos de teste.

Esses números indicam que os oráculos de teste utilizando a técnica de
análise de arquivos de log com partição de equivalência e sem partição de
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equivalência se mostraram efetivos, cobrindo respectivamente 91,05% e
91,76% do total de casos de teste cadastrados e sendo capaz de apresentar
um veredito passou/falhou para uma maioria expressiva dos casos de teste.

Pode-se verificar que o oráculo com partição de equivalência localizou no
cadastro de casos de teste 5 registros a mais do que o oráculo sem partição
de equivalência, indicando uma maior cobertura insignificante de casos de
teste (0,75%) para dar o veredito passou/falhou. Abaixo, são relacionados os
casos de teste não localizados pelo oráculo sem partição de equivalência.
Para cada um dos casos é apresentada uma análise que facilita o
entendimento dos motivos a não localização desses casos de teste:


Caso de teste 705 - no cadastro de casos de teste, o campo "enviarhojeagendar" possui o valor "B", e no log de execução o valor estava em
branco: indica conflito de tipo de dado durante a gravação no banco de
dados;



Caso de teste 961 - no cadastro de casos de teste, o campo "doc-ou-ted"
possui o valor "xxx", e no log de execução o valor estava em branco:
indica conflito de tipo de dado durante a gravação no banco de dados;



Caso de teste 1028 - no cadastro de casos de teste, o campo "valordestino" possui o valor "4.999,00", e no log de execução o valor é
"4.999,99": indica falta de atenção ao executar o caso de teste;



Caso de teste 1103 - no cadastro de casos de teste, o campo "doc-ou-ted"
possui o valor em branco, e no log de execução o valor é "DOC": indica
falta de atenção ao executar o caso de teste;



Caso de teste 1107 - no cadastro de casos de teste, o campo "valordestino" possui o valor "123,455", e no log de execução o valor é "123,46":
indica problema de arredondamento ao persistir o dado no log de
execução.
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34,38%
36,17%
242
0,00%

45,88%

0,00%

48,28%

10,09%

0

323

10,61%

81,68%

45,88%

82,81%

71

85,95%

3,27%

48,28%

quantidade de registros lidos pelo oráculo na tabela de
(D) log que localizou mais de um caso de teste com a mesma
resposta para dar o veredito passou ou falhou
conseguindo obter o resultado em dois canais
(Multicanal) mostra a eficácia que o oráculo

total de registros na log que localizou
mais de um registro na tabela de Casos de
Teste:
Total de registros que utilizaram 2 canais
para dar o veredito

87,14%

9,52%

575

3,44%

91,76%

323

583

quantidade de registros lidos na tabela de log que
(E ) localizou apenas um caso de teste com a resposta para
dar o veredito passou ou falhou

total de registros na log que localizou
apenas 1 registro na tabela de Casos de
Teste:

10,01%

81,53%

23

96,56%

8,24%

67

quantidade de registros que o oráculo identificou que o
(G) resultado esperado (tb Casos de Teste) é IGUAL ao
resultado obtido (tb de Log): PASSOU

qtd de Passou identificados pelo oráculo

85,80%

3,98%

646

8,67%

574

quantidade de registros que o oráculo identificou que o
(F) resultado esperado (Tb Casos de Teste) é DIFERENTE do
resultado obtido localizado (tb de Log): FALHOU

qtd de Falhou identificados pelo oráculo

4,19%

91,05%

58

28

quantidade de registros lidos da tabela de log que NÃO
foram localizados no cadastro de casos de teste

95,81%

95,03%
100,00%
669

95,03%

100,00%

669
641

4,97%
N/A

% DOS
REGISTROS DE
LOG EM RELAÇÃO
AOS QTD DE
CASOS DE TESTE
(704)

N/A

% DOS
REGISTROS DE
LOG DE
EXECUÇÃO EM
RELAÇÃO AO
TOTAL (669)

4,97%

% DOS
REGISTROS DE
QTD REGISTROS
LOG EM RELAÇÃO
DE LOG DE
AOS QTD DE
EXECUÇÃO
CASOS DE TESTE
(704)

N/A

% DOS
REGISTROS DE
LOG DE
EXECUÇÃO EM
RELAÇÃO AO
TOTAL (669)

TESTE USANDO ORÁCULO "COM" PARTIÇÃO DE
EQUIVALÊNCIA

N/A

QTD REGISTROS
DE LOG DE
EXECUÇÃO

(C )

quantidade de registros lidos da tabela de log que foram
(B)
localizados no cadastro de casos de teste

nem todos os casos de teste executados foram
executados com sucesso (35 registros). Alguns casos
falharam e por isso o numero de casos de teste (704
registros) é maior que o numero de registros logados
casos de teste que foram executados com sucesso e
(A)
geraram log de execução

DESCRIÇÃO

qtd_NOTmatch_LOG_CT:

qtd_match_LOG_CT: D+E e F+G

total de registros da tabela de Log: B+C

total casos de teste que não geraram log
de execução

ITEM

TESTE USANDO ORÁCULO "SEM" PARTIÇÃO DE
EQUIVALÊNCIA

Tabela 13 – Dados coletados referente aos Oráculos de Teste
Sem Partição de Equivalência e Com Partição de Equivalência

Fonte: Elaborado pelo autor
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iii) a quantidade de registros lidos da tabela de log de execução que não foram
localizados no cadastro de casos de teste foi de:
a) 28 registros utilizando oráculo sem partição de equivalência, representando
4,19% do total de registros do log de execução e 3,98% do total de registros
do cadastro de casos de teste; e
b) 23 registros utilizando oráculo com partição de equivalência, representando
3,44% do total de registros do log de execução e 3,27% do total de registros
do cadastro de casos de teste.

Esses números indicam um baixo percentual de não correspondência entre
os registros do cadastro de casos de teste e os do log de execução (3,98% e
3,27%), apontando nesse contexto, o baixo custo-benefício do emprego de
outro tipo de oráculo, como o oráculo de votação (comparação com as
execuções anteriores do canal e dos outros canais existentes no arquivo de
log de execuções). Os fatores que podem indicar essa diferença são
apresentados e sintetizados na Tabela 12.

iv) a quantidade de registros que o oráculo identificou resultado esperado localizado
no cadastro de casos de teste diferente do resultado obtido localizado no log de
execução, indicando o veredito falhou, foi de:
a) 574 registros utilizando oráculo sem partição de equivalência, representando
85,80% do total de registros do log de execução e 81,53% do total de
registros do cadastro de casos de teste; e
b) 575 registros utilizando oráculo com partição de equivalência, representando
85,95% do total de registros do log de execução e 81,68% do total de
registros do cadastro de casos de teste.

Esses percentuais indicam que os oráculos com partição de equivalência e
sem partição de equivalência identificaram um alto número de falhas na
aplicação de DOC/TED nos canais web e mobile baseando-se na
correspondência entre os registros do cadastro de casos de teste e do log de
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execução (81,53% e 81,68%). Essa constatação sinaliza que a técnica de
oráculos de teste utilizando análise de arquivo de log é eficaz e produtiva.
Esse número também indica que houve uma concentração maior de casos de
teste com o objetivo de identificar falhas, quando comparam-se tais dados
com os percentuais de casos de teste que obtiveram o resultado “passou”.

v) a quantidade de registros que o oráculo identificou resultado esperado localizado
no cadastro de casos de teste igual ao resultado obtido localizado no log de
execução, indicando o veredito passou, foi de:
a) 67 registros utilizando oráculo sem partição de equivalência, representando
10,01% do total de registros do log de execução e 9,52% do total de registros
do cadastro de casos de teste; e
b) 71 registros utilizando oráculo com partição de equivalência, representando
10,61% do total de registros do log de execução e 10,09% do total de
registros do cadastro de casos de teste.

Esses números apontam que os oráculos identificaram um percentual baixo
de vereditos passou na aplicação de DOC/TED nos canais web e mobile,
baseado na correspondência entre os registros do cadastro de casos de teste
e do log de execução (9,52% e 10,09%). Esse número é baixo porque os
testadores focaram na construção de casos de teste com o objetivo de revelar
falhas nos sistemas de softwares.
vi) Em relação ao oráculo sem partição de equivalência:
a) a quantidade de registros lidos na tabela de log que localizou apenas um
caso de teste com a resposta para dar o veredito passou ou falhou, foi de 583
registros utilizando oráculo sem partição de equivalência, representando
87,14% do total de registros do log de execução e 82,81% do total de
registros do cadastro de casos de teste; e
b) a quantidade de registros lidos na tabela de log que localizou mais de um
caso de teste com a resposta para dar o veredito passou ou falhou, foi de 58
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registros utilizando oráculo sem partição de equivalência, representando
8,67% do total de registros do log de execução e 8,24% do total de registros
do cadastro de casos de teste;

vii) Em relação ao oráculo com partição de equivalência:
a) a quantidade de registros lidos na tabela de log que localizou apenas um
caso de teste com a resposta para dar o veredito passou ou falhou, foi de 323
registros utilizando oráculo com partição de equivalência, representando
48,28% do total de registros do log de execução e 45,88% do total de
registros do cadastro de casos de teste;
b) a quantidade de registros lidos na tabela de log que localizou mais de um
caso de teste com a resposta para dar o veredito passou ou falhou, foi de 323
registros utilizando oráculo com partição de equivalência, representando
48,28% do total de registros do log de execução e 45,88% do total de
registros do cadastro de casos de teste; e
c) 242 registros utilizaram dois canais para dar o veredito, representando
36,17% do total de registros do log de execução e 34,38% do total de
registros do cadastro de casos de teste.

Comparando o Oráculo sem partição de equivalência (item vi) com Oráculo
com partição de equivalência (item vii), conclui-se que o veredito apresentado
pelo oráculo com partição de equivalência é mais confiável que o veredito
apresentado pelo oráculo sem partição de equivalência. Isso é devido ao fato
que uma vez que em 323 registros do log de execução o oráculo com
partição de equivalência decidiu se a saída obtida de uma determinada
execução estava de acordo com a saída esperada, utilizando o resultado
esperado de muito mais casos de teste comparado ao oráculo sem partição
de equivalência, em que isso ocorreu com 58 registros do log de execução. A
razão entre o número de registros do log de execução que o oráculo com
partição de equivalência emitiu o veredito utilizando mais de um registro,
comparado ao oráculo sem partição de equivalência, é 5,57 vezes maior (323
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registros / 58 registros). A Tabela 14 apresenta análise detalhada dos
registros do log de execução que utilizaram mais de um caso de teste para
emitir o veredito no Oráculo com Partição de Equivalência.

Deve ser destacada a eficácia do oráculo com partição de equivalência, uma
vez que 242 registros do arquivo de log de execução utilizaram dois canais de
atendimento (canal web e canal mobile) para fornecer o veredito,
representando 34,38% do total de registros do cadastro de casos de teste,
sugerindo maior confiabilidade ao emitir o veredito passou/falhou quando
comparado ao oráculo sem partição de equivalência.

Conforme a Tabela 14 (Análise detalhada dos registros do log de execução
que utilizaram mais de um Caso de Teste para emitir o veredito no Oráculo
com Partição de Equivalência), pode-se observar que a quantidade de
registros no log de execução que localizaram mais de um caso de teste foi
distribuída em 13 grupos de registros, onde os grupos se distinguem pela
quantidade de casos de teste que localizou. Esses grupos abrangem desde 2
casos de teste utilizados para emitir o veredito, e vão até 50 casos de teste.
Quanto maior o número de casos de teste utilizados para emitir o veredito,
mais confiável é o oráculo de teste.

Examinando os 13 agrupamentos que reúnem os 323 registros do arquivo de
log que localizaram mais de um caso de teste para emitir o veredito, nota-se
que cada agrupamento utilizou em média 23,8 casos de teste, não havendo
concentração de registros em grupos com mais ou menos casos de teste.
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Tabela 14 – Registros que utilizaram mais de um Caso de Teste para emitir o veredito

REGISTROS DO LOG X CASOS DE TESTE
Qtd de registros no log que localizaram 1 caso de teste
Qtd de registros no log que localizaram 2 casos de teste
Qtd de registros no log que localizaram 3 casos de teste
Qtd de registros no log que localizaram 4 casos de teste
Qtd de registros no log que localizaram 5 casos de teste
Qtd de registros no log que localizaram 6 casos de teste
Qtd de registros no log que localizaram 7 casos de teste
Qtd de registros no log que localizaram 8 casos de teste
Qtd de registros no log que localizaram 10 casos de teste
Qtd de registros no log que localizaram 12 casos de teste
Qtd de registros no log que localizaram 15 casos de teste
Qtd de registros no log que localizaram 16 casos de teste
Qtd de registros no log que localizaram 36 casos de teste
Qtd de registros no log que localizaram 50 casos de teste

QUANTIDADE

PERCENTUAL

323
37
26
32
30
35
7
24
10
12
14
16
37
43
646

50,00%
5,73%
4,02%
4,95%
4,64%
5,42%
1,08%
3,72%
1,55%
1,86%
2,17%
2,48%
5,73%
6,66%
100%

Fonte: Elaborado pelo autor

6.4 Verificação das Hipóteses

Inicialmente, na Seção 5, foram apresentadas algumas hipóteses tecidas a
respeito do experimento a ser conduzido. A presente seção apresenta uma avaliação
sucinta a respeito da confirmação ou refusão de cada uma das hipóteses previamente
formuladas.

A análise dos resultados é fundamentada no teste paramétrico da análise
variância. Análise de variância é um método estatístico que, por meio do teste de
igualdade de médias, verifica se os fatores (variáveis independentes) produzem
mudanças sistemáticas em alguma variável de interesse (variável dependente), sendo a
hipótese nula (Ho) do teste que as médias dos k tratamentos são iguais. A hipótese
alternativa H1 indica que pelo menos duas médias sejam diferentes. Caso o teste
estatístico indique a rejeição de Ho, pode-se concluir com risco α, que o fator
considerado tem influência sobre a variável de estudo. A estrutura de tópicos
117

apresentada abaixo descreve uma análise de cada uma das hipóteses, como se a
hipótese é aceita ou rejeitada.

6.4.1 Teste automatizado utilizando oráculo de teste sem partição de equivalência
(Oráculo de Exemplo Resolvido) comparado ao teste manual:

Hipótese Nula (H0): a eficácia em identificar falhas é igual entre o teste
automatizado utilizando oráculo de teste sem partição de equivalência (Oráculo de
Exemplo Resolvido) e o teste manual.
Hipótese Alternativa (H1): a eficácia em identificar falhas é diferente entre o
teste automatizado utilizando oráculo de teste sem partição de equivalência (Oráculo de
Exemplo Resolvido) e o teste manual.
Ca: número de erros encontrados por meio de testes manuais (Tabela 9) entre
os 26 participantes que realizaram o teste manual: 636
Cb: número de erros encontrados por meio de testes automatizados utilizando
oráculo de teste sem partição de equivalência (Tabela 13): 574 erros.

Procedimento para efetivação do teste de análise de variância:
1º) Dispõem-se os elementos, obtendo-se a soma:
Somatória de erros identificados por meio do teste manual entre os 26
participantes: {16, 13, 27, 13, 13, 10, 9, 11, 7, 11, 17, 12, 8, 210, 19, 15, 15, 38,
8, 56, 9, 8, 34, 23, 24, 10} = 636
Total de erros identificados por meio do oráculo sem partição de equivalência:
574
2º) Cálculo da constante:
C = 636+574 = 1210
C = 1210² / 27 = 1.464.100 / 27 = 54.225,93
3º) Cálculo da soma, obtendo-se a variação total:
Qᵗ = 383.998 - 54.225,93 = 329.772,07
4º) Cálculo da variação entre tratamentos:
Q ͤ = (636^2 / 26) + (574^2 / 1) – 54.225,93
Q ͤ = (404.496 / 26) + (329.476 / 1) - 54.225,93 = 290.807,61
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5º) Variação residual por diferença:
Q ͬ = Q ᵗ - Q ͤ = 329.772,07 - 290.807,61 = 38.964,46
6º) Quadro de Análise de Variância:
Tabela 15 – Quadro de ANOVA para hipótese Ho:
ANOVA
Fonte da variação
Entre grupos
Dentro dos grupos

SQ
290807,6
38964,46

Total

329772,1

gl

MQ
F
1 290807,6 186,5852
25 1558,578

valor-P
F crítico
0,0000000000004261 4,241699

26

Fonte: Elaborado pelo autor

7º) Fcal = 186,58
8º) Ftab = 4,24

Figura 28 - ANOVA: região crítica (RC) e de aceitação (RA) para hipótese Ho

Análise de Variância

RA
Fonte: Elaborado pelo autor

H0: Cb

=

Ca ∴ Como Fcal 186,58 > Ftab 4,24, pode-se rejeitar essa hipótese,

concluindo-se com nível de 5% que há diferença na eficácia em identificar falhas entre
as estratégias de testes. A razão para a diferença na eficácia, diante do estudo com
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esse contexto, pode ser observada no número de erros encontrados por meio de testes
automatizados utilizando oráculo de teste sem partição de equivalência (Cb) foi de 574
erros, e esse número de erros é maior que: i) os 210 erros, que foi o maior número de
erros encontrados por um participante dentre os 26 participantes que realizaram o teste
manual (Ca); ii) a média de erros localizadas pelos 26 participantes foi de 24 erros (Ca).

6.4.2 Teste automatizado utilizando oráculo de teste com partição de equivalência
(Oráculo de Exemplo Resolvido) comparado ao teste manual:

Hipótese Nula (H0): a eficácia em identificar falhas é igual entre o teste
automatizado utilizando oráculo de teste com partição de equivalência (Oráculo de
Exemplo Resolvido) e o teste manual.
Hipótese Alternativa (H1): a eficácia em identificar falhas é diferente entre o
teste automatizado utilizando oráculo de teste com partição de equivalência (Oráculo de
Exemplo Resolvido) e o teste manual.
Ca: número de erros encontrados por meio de testes manuais (Tabela 9) entre
os 26 participantes que realizaram o teste manual: 636
Cc: número de erros encontrados por meio de testes automatizados utilizando
oráculo de teste com partição de equivalência (Tabela 13): 575 erros.

Procedimento para efetivação do teste de análise de variância:
1º) Dispõem-se os elementos, obtendo-se a soma:
Somatória de erros identificados por meio do teste manual entre os 26
participantes: {16, 13, 27, 13, 13, 10, 9, 11, 7, 11, 17, 12, 8, 210, 19, 15, 15, 38,
8, 56, 9, 8, 34, 23, 24, 10} = 636
Total de erros identificados por meio do oráculo com partição de equivalência:
575

2º) Cálculo da constante:
C = 636+575 = 1211
C = 1211² / 27 = 1.464.521 / 27 = 54.315,59
3º) Cálculo da soma, obtendo-se a variação total:
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Qᵗ = 385.147 - 54.315,59 = 330.831,41
4º) Cálculo da variação entre tratamentos:
Q ͤ = (636^2 / 26) + (575^2 / 1) – 54.315,59
Q ͤ = (404.496 / 26) + (329.476 / 1) - 54.225,93 = 291.866,95
5º) Variação residual por diferença:
Q ͬ = Q ᵗ - Q ͤ = 330.831,41 - 291.866,95 = 38.964,46
6º) Quadro de Análise de Variância:
Tabela 16 – Quadro de ANOVA para hipótese Ho:
ANOVA
Fonte da variação
Entre grupos
Dentro dos grupos

SQ
291866.9
38964.46

Total

330831.4

gl

MQ
F
1 291866.9 187.2648
25 1558.578

valor-P
F crítico
0.0000000000004093 4.241699

26

Fonte: Elaborado pelo autor

7º) Fcal = 187,26
8º) Ftab = 4,24

Figura 29 - ANOVA: região crítica (RC) e de aceitação (RA) para hipótese Ho

Análise de Variância

RA
Fonte: Elaborado pelo autor
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H0: Cc

=

Ca ∴ Como Fcal 187,26 > Ftab 4,24, pode-se rejeitar essa hipótese,

concluindo-se com nível de 5% que há diferença na eficácia em identificar falhas entre
as estratégias de testes. A razão para a diferença na eficácia, diante do estudo com
esse contexto, pode ser observada no número de erros encontrados por meio de testes
automatizados utilizando oráculo de teste sem partição de equivalência (Cc) foi de 575
erros, e esse número de erros é maior que: i) os 210 erros, que foi o maior número de
erros encontrados por um participante dentre os 26 participantes que realizaram o teste
manual (Ca); ii) a média de erros localizadas pelos 26 participantes foi de 24 erros (Ca).

6.4.3 Teste automatizado utilizando oráculo de teste com partição de equivalência
(Oráculo de Exemplo Resolvido) comparado ao teste automatizado utilizando oráculo
de teste sem partição de equivalência:

Hipótese Nula (H0): a eficácia em identificar falhas é igual entre o teste
automatizado utilizando oráculo de teste com partição de equivalência (Oráculo de
Exemplo Resolvido) e o oráculo de teste sem partição de equivalência.
Hipótese Alternativa (H1): a eficácia em identificar falhas é diferente entre o
teste automatizado utilizando oráculo de teste com partição (Oráculo de Exemplo
Resolvido) e o oráculo de teste sem partição de equivalência.
Cb: número de erros encontrados por meio de testes automatizados utilizando
oráculo de teste sem partição de equivalência (Tabela 13): 574 erros
Cc: número de erros encontrados por meio de testes automatizados utilizando
oráculo de teste com partição de equivalência (Tabela 13): 575 erros.

H0: Cc

=

Cb ∴ Essa hipótese não pode ser rejeitada porque o número de erros

encontrados por meio de testes automatizados utilizando oráculo de teste com partição
(Cc) foi de 575 erros, e esse número de erros não é significativamente maior que os 574
erros localizados pelo oráculo de teste sem partição de equivalência (Cb).
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6.5 Considerações Finais

Este capítulo apresenta a análise de resultados obtidos por meio do experimento
definido e detalhado no Capítulo 5. Apresentou-se um panorama do perfil dos
participantes, bem como análise da correspondência entre os registros do cadastro de
casos de teste e os registros do arquivo de log de execução. No contexto de sistemas
de software multicanais utilizando dois canais (web e mobile), foram expostos os
resultados do desempenho do teste manual e do teste automatizado utilizando um
oráculo sem partição de equivalência e um oráculo com partição de equivalência
baseados no arquivo de log de execução. Foi exposta a análise dos vereditos obtidos
por meio dos oráculos de teste e foi apresentada uma análise pragmática das
hipóteses.
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7 Considerações Finais

A presente seção apresenta o resumo da pesquisa, as contribuições, limitações
e ameaças à validade e sugestão para futuras pesquisas.

O crescimento tecnológico tem difundido os canais de atendimento a clientes,
disponibilizando mais interfaces para o mesmo aplicativo. Com essa ampla variação de
características e aplicação dos sistemas multicanais, e a ampla necessidade das
empresas serem capazes de oferecerem uma experiência de compra uniforme em
todos os canais, é importante que os sistemas multicanais sejam testados
adequadamente. Sistema multicanal são aplicativos que têm mais de uma interface e
que usam a mesma lógica de negócio para realizar uma mesma atividade.

Este trabalho de mestrado sugere e avalia uma estratégia de oráculos de teste
automatizados, visando melhorar a eficácia e confiabilidade em sistemas multicanais,
por meio da comparação dos registros localizados no arquivo de log gerados por
sistemas multicanais, com os dados de um cadastro de casos de teste adaptado para
sistemas multicanais, permeando o cruzamento dos resultados dos casos de teste entre
os vários canais.

Vale ressaltar que os resultados da condução de uma revisão criteriosa de
pesquisa não foram capazes de identificar na literatura ferramentas que automatizem
atividades de teste em sistemas multicanais ou estratégias de teste para sistemas
multicanais. Portanto é possível afirmar que há necessidade de estratégias genéricas
para gerenciamento de entrada e saída para testes automatizados capazes de exercitar
diversos canais. Outro elemento que torna complexa a aplicação do teste de sistemas
multicanais é que as plataformas utilizadas para desenvolvimento das interfaces dos
canais, em muitos casos, não são homogêneas.
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7.1 Contribuições
A presente pesquisa apresenta as seguintes contribuições para área de teste de
software:
i)

Apresentou-se uma estratégia de oráculos de testes baseados em
arquivos de log como forma de automatizar os testes em sistemas
multicanais. Tal estratégia pode ser estudada na forma de um arcabouço
que pode ser aplicado em outros contextos de sistemas multicanais;

ii)

Evidenciou-se, de modo empírico, que a estratégia de oráculos de teste é
mais eficaz e confiável que esforços manuais no teste de sistemas
multicanais reais;

iii)

Apresentou-se uma visão detalhada sobre automatização de oráculo no
contexto de sistemas de software multicanais, baseada em oráculos de
teste sem partição de equivalência e oráculo de teste com partição de
equivalência;

iv)

Disponibilizou-se

o

código

fonte

para automatização

de oráculo

desenvolvido e avaliado neste trabalho em formato de um arcabouço que
é útil para teste de sistemas multicanais diversos, independente das
plataformas de desenvolvimento associadas a ele, permitindo que
trabalhos futuros façam uso desse código; e
v)

Disponibilizaram-se os dados coletados no experimento, permitindo que
trabalhos similares explorem a utilização de outros canais de sistemas
bancários para realizar experimentos mais aprofundados.

7.2 Limitações e Dificuldades

A seguir são elencadas algumas dificuldades e limitações identificadas durante a
condução deste trabalho:

i)

O trabalho exigiu um esforço considerável para a configuração da
máquina virtual na Amazon. Diversos problemas técnicos associados à
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definição do setup inicial, instalação e configuração dos softwares tiveram
de ser solucionados;
ii)

Os participantes do experimento, devido a demanda de trabalho dentro da
instituição, demoraram um tempo maior do que o esperado para que
finalizar suas tarefas no contexto da geração dos casos de teste. Nesse
contexto, foram necessárias diversas solicitações de colaboração para
finalização do experimento;

iii)

Foram empregados muitos esforços de trabalho no refinamento dos
relatórios de oráculos de teste;

iv)

Diversos esforços técnicos foram despendidos para a implementação da
análise e verificação das execuções das operações de DOC/TED, do log
de execuções e do cadastro de casos de teste, bem como para gerar
visualizações dos resultados obtidos;

v)

Por fim, uma limitação do trabalho é o fato de não terem sido utilizados os
oráculos de votação no contexto de sistemas multicanais. Em função do
baixo número de registros no arquivo de log de execução (oráculo sem
partição de equivalência: 3,98%; oráculo com partição de equivalência
3,27%) que não localizaram registros correspondentes no cadastro de
casos de teste, o esforço para esse estudo não é justificável.

7.3 Ameaças à Validade

Validade da Conclusão: as ameaças à validade da conclusão se referem a
questões que afetam a capacidade de tirar a conclusão correta sobre as relações entre
o tratamento e o resultado da experiência. Os seguintes aspectos podem representar
ameaça a validade da conclusão: i) Baixa potência estatística. Não houve análise
estatística sobre a eficácia na identificação de falhas comparando o teste automatizado
utilizando oráculo de teste com partição de equivalência (Oráculo de Exemplo
Resolvido) e o oráculo de teste sem partição de equivalência. Foram comparados os
valores absolutos: número de erros identificados por meio do oráculo de teste com
partição de equivalência e número de erros do oráculo de teste sem partição de
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equivalência.

Validade Interna: ameaças à validade interna são influências que podem afetar a
variável independente com relação à causalidade, sem o conhecimento do pesquisador.
Nesse estudo, os seguintes aspectos não apresentaram ameaças a validade interna: i)
Histórico: não houveram diferentes tratamentos aplicados ao mesmo objeto em
momentos diferentes; ii) Teste: como o teste não foi repetido, os indivíduos
responderam de uma única forma; iii) Mortalidade: nenhum participante abandonou o
experimento; iv) Ambiguidade: sobre a direção da influência causal. O programa é
baseado em cenário real da Empresa 1, programa semelhante a este é utilizado por
clientes de instituições bancárias do segmento varejo, não apresentando complexidade
e sendo familiar aos testadores.

Entretanto os seguintes aspectos de validação interna podem ter influenciado,
revelando uma ameaça ao experimento: i) Maturação: os participantes podem ter
reagido de forma diferente com o passar do tempo ao realizar o experimento. Podem ter
ficado cansados ou entediados durante o curso do experimento. O comportamento dos
participantes pode ser diferente quando realizam o teste na Empresa 1, uma vez que
existe consequência negativa em caso do não cumprimento do papel de testador de
forma adequada; ii) Seleção: é o efeito da variação natural no desempenho humano. Os
participantes foram convidados a participar. Este fator pode indicar que seriam menos
motivados que participantes voluntários.

Validade Externa: refere-se à generalização do resultado da experiência para
outros ambientes, como a prática industrial. A seleção dos participantes e a
instrumentação não representam ameaças a validade externa neste experimento, pois
o estudo utiliza profissionais que possuem experiência no domínio de aplicações
bancárias na Empresa 1, desenvolvendo e empregando teste em sistemas de software
multicanais. Pode-se assumir que os participantes são representativos para a
população dos testadores de sistemas de software multicanais no segmento bancário.
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Utiliza-se um processo de teste de sistemas de software multicanais semelhante
ao da Empresa 1 e construiu-se um aplicativo mobile e outro web, que são a camada
de apresentação do aplicativo DOC/TED, bem como serviço de efetivação de DOC/TED
para efetivação do DOC/TED, arquivo de log com o mesmo padrão de formatação.
Todos esses artefatos são semelhantes ao que a Empresa 1 disponibiliza para seus
clientes

Validade da Construção: preocupa-se em generalizar o resultado do experimento
com o conceito ou teoria por trás do experimento. Foram analisados os seguintes
aspectos que poderiam representar ameaça a validade da construção: i) Explicação
pré-operacional inadequada sobre construção. As construções foram suficientemente
definidas antes de serem traduzidas em medidas ou tratamentos. A teoria foi
suficientemente clara e, portanto, o experimento pode ser considerado suficientemente
claro. A de se considerar que os participantes já desempenhavam essa função na
Empresa 1; ii) Interação de diferentes tratamentos. O indivíduos não estavam
envolvidos em mais de um estudo. Sendo assim não houve interação dos tratamentos
entre diferentes estudos; iii) Interação dos testes e tratamentos. Não houve
demonstração de sensibilidade ou receptividade dos indivíduos na aplicação dos
tratamentos, indicando intenção em aumentar a localização de erros no sistema. Houve
um comportamento semelhante ao utilizado na Empresa 1, não indicando ameaça a
validade; iv) Generalização restrita entre construções. Essa ameaça torna o resultado
difícil de generalizar em outros resultados potenciais. São efeitos colaterais não
intencionais. No contexto desse experimento, caso no futuro seja necessário realizar
manutenção na aplicação de DOC/TED, pode ser necessário também realizar
manutenção no programa que desempenha o papel de oráculo de teste. Da mesma
forma esse efeito colateral ocorre com outras ferramentas de automatização de teste,
não representando uma ameaça a validade.

7.4 Sugestões para Futuras Pesquisas
Em relação a trabalhos futuros, diversas abordagens de extensão do trabalho
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aqui apresentado são vislumbradas, a saber:

i) estender a pesquisa utilizando mais canais de atendimento a clientes com o
objetivo de verificar a eficácia do oráculo de teste, bem como os impactos no
oráculo sem partição de equivalência e oráculo com partição de equivalência.
ii) empregar o arcabouço em outros segmentos de negócio, como por exemplo,
varejo. Essa extensão possibilita analisar se o desempenho do oráculo de
teste no segmento varejo é o mesmo que em sistemas bancários;
iii) experimento mais detalhado para avaliação minuciosa e monitoramento dos
vereditos falsos positivos e falsos negativos apresentados pelo oráculo de
teste. Essa avaliação possibilita verificar de forma mais aprofundada a
eficácia dos oráculos de teste baseados em arquivos de log; e
iv) avaliação do tempo empregado pelos testadores no teste manual, bem como

o tempo utilizado no teste automatizado. Essa comparação tem a finalidade
de quantificar a relação entre teste manual e teste automatizado no contexto
de sistema multicanal.

7.5 Conclusões

A estratégia de oráculos de teste automatizados proposta neste trabalho é mais
eficaz e confiável que teste manual e apoia efetivamente o teste de sistemas
multicanais reais. A estratégia de comparar registros localizados no arquivo de log
gerados por sistemas multicanais e dados de um cadastro de casos de teste adaptado
para sistemas multicanais ainda pode ser adaptada e aperfeiçoada em estudos futuros.

De um modo geral, a estratégia se mostrou promissora e considera-se que novos
esforços de pesquisa sobre oráculos automatizados para sistemas multicanais
utilizados em setores como: serviços financeiros, varejo, manufatura, governo, saúde,
energia, telecomunicações, ensino, entretenimento. Por firm, considera-se que pode
haver transferência tecnológica, sendo mais viável que tal cooperação ocorra mais
efetivamente em sistemas multicanais do setor bancário.
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APÊNDICE A: AVALIAÇÃO DA PRÁTICA DE TESTE EM SISTEMAS MULTICANAIS
Considerar como eram os testes antes da horizontalização.

Pesquisa sobre o canal: ______________________

1. esse canal consome serviço ou componente para realizar operação (exemplo: doc, ted,
bloqueio de cartão, etc) de qual(is) middlware (*)?

( ) controlador multicanal
( ) transação ims
( ) API
( ) nenhum
( ) Outros. Quais? __________________________________________________

(*) utilizado para mover ou transportar informações e dados entre programas de diferentes
protocolos de comunicação, plataformas e dependências do sistema operacional.

2. Os middlewares utilizados possuem log de transações?

( ) sim
( ) não

Observação: _______________________________________________________

3. qual(is) estratégia é reutilizada?

( ) teste manual
( ) teste de unidade
( ) teste de integração
( ) teste de sistema
( ) teste de regressão
( ) teste randômico
( ) teste funcional
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( ) teste estrutural
( ) teste de mutação
( ) oráculo de teste
( ) teste baseado em modelo

4. é utilizada alguma ferramenta de teste para o canal?

( ) sim Quais? ______________________________________________________
( ) não

5. o teste realizado no canal reaproveita casos de teste elaborados em outros canais para testar
a mesma funcionalidade?

( ) sim
( ) não

6. qual a(s) linguagem(s) de programação empregada(s) para desenvolvimento de software do
canal?

____________________________

7. em sua percepção, como você avalia a eficácia dos testes empregados atualmente no canal?

( ) satisfatória
( ) regular
( ) insatisfatória
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APÊNDICE B: AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO EXPERIMENTO
1. Nome:

________________________________________________________________

2. Cargo:

________________________________________________________________

3. Tempo que trabalha com TI?

________________________________________________________________

4. Tempo que trabalha com TI em instituição financeira?

________________________________________________________________

5. Tempo que testa canal Central de Atendimento

________________________________________________________________

6. Tempo que testa canal Estação Administrativa

________________________________________________________________

7. Tempo que testa canal Web

________________________________________________________________

8. Tempo que testa canal Mobile

________________________________________________________________
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9. Tempo que testa canal URA

________________________________________________________________

10. Tempo que testa outros canais

________________________________________________________________

10.1 Outros canais: Backoffice Digital

________________________________________________________________

10.2 Outros canais: IMS Online

________________________________________________________________

6. Total de erros encontrados

________________________________________________________________
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