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RESUMO
Automação é uma maneira reconhecida na diminuição do esforço necessário
para testes de sistemas de software. No contexto de automação de testes de
interface gráfica de usuário (GUI), as técnicas correntemente utilizadas na indústria
e estudadas na academia são: gravação/reprodução, por API e com utilização de
modelos. Enquanto as duas primeiras são de uso mais simples, visto a necessidade
de conhecimento apenas dos programas em teste, a última, baseada em modelo,
permite automação da geração dos casos de teste e não apenas de sua execução.
Este trabalho propõe uma abordagem de automação de testes por modelo, que
permite ao engenheiro de testes modelar o comportamento da GUI com a mesma
simplicidade semântica que se programa a própria GUI, contornando o principal
problema das técnicas baseadas em modelo que é a necessidade de manipulação
explicita de modelos com notações complexas. Um protótipo das ferramentas de
apoio à aplicação desta abordagem é implementada, demonstrando sua viabilidade
técnica.

Palavras Chaves: automação de testes; testes por modelo; testes usando API;
testes de interface gráfica de usuário;

ABSTRACT
Mobile Handset Functional GUI Test Automation
Automation is a proven approach to decrease test efforts during software
development process. Particularly for systems that feature a graphical user interface
(GUI), three techniques may be used for test automation: capture/replay, API-based
and Model-based. Capture/Replay and API-based are the current standards for
industrial environments due to simplicity of usage, while model-based approach has
gained attention from academia due to the possibility of automatic generation of test
cases. This work proposes an approach of mobile model-based GUI test automation
that combines the simplicity of API-based automation with the possibility of automatic
test case generation of model-based techniques, potentially decreasing the test
phase efforts. The prototypes of the supporting tools are implemented to
demonstrate its technical feasibility.

Keywords: test automation, model-based testing; API-based testing, graphical user
interface testing.
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1

INTRODUÇÃO
Ao final de 2011 existiam cerca de 6 bilhões de telefones celulares habilitados

no mundo (MobiThinking, 2012). A grande quantidade e a curta vida útil de tais
aparelhos levam a uma grande quantidade de modelos de dispositivos. Para cada
novo dispositivo o sistema de software tem que ser, ao menos parcialmente,
reescrito e testado. Ramler e Wolfmaier (2006) sugerem que 50% ou mais do custo
de um projeto de software são gastos com testes, fazendo relevante, então, o
estudo da área de testes para sistemas de software embarcados em equipamentos
celulares.
A indústria de telefonia celular é formada basicamente por três atores: os
fornecedores de partes, os fabricantes de dispositivos e as operadoras de serviços
de telefonia, como mostrado na figura 1. Os fornecedores de partes são empresas
como Infineon e Qualcomm disponibilizando chipsets e processadores, empresas
como OpenWave, e MobileFrame que disponibilizam pilhas de protocolos e
aplicações, e empresas como Microsoft e Google que disponibilizam o sistema
operacional. Os fabricantes de dispositivos, como LG Electronics, Sansumg,

Motorola e Nokia, integram hardware e software para produzir os aparelhos. Por fim,
as operadoras de telefonia, como Vivo, TIM e Claro operam as redes de telefonia
móvel, comprando os aparelhos das fabricantes e revendendo aos usuários de suas
redes.
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Figura 1 – Atores na indústria de telefonica celular
Fonte: O autor

Diversas camadas compõem a pilha de software embarcado em um telefone
celular, como o sistema operacional, drivers de dispositivos de hardware, pilhas de
protocolos de acesso à rede móvel e plataformas de aplicação dando apoio ao
desenvolvimento de aplicações para o usuário final. Estas plataformas permitem a
personalização de diversos aspectos da interface gráfica de usuário (GUI), como
menus, imagens e configurações de rede. Tal organização é mostrada na figura 2.
Exemplos de tais pilhas (ou plataformas) de software para sistemas embarcados
são o Microsoft Windows Phone (2011) e a plataforma aberta Google Android
(2011).
Assim, do ponto de vista de um fabricante de dispositivos o trabalho
necessário em software para produzir um modelo consiste na integração da
plataforma de software com o hardware e desenvolvimento e/ou inclusão de
aplicações de terceiros. Além disso, é necessária a adaptação da interface gráfica
de usuário para que tenha o visual da marca. Enquanto a integração do hardware
com a plataforma de software pode ser feita apenas uma vez, para ser usado em
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uma família de modelos, as modificações na interface gráfica de usuário são
exclusivas por modelo, o que justifica o fato da maior parte do esforço de teste ser a
verificação da interface gráfica de usuário do dispositivo.

Figura 2 - Pilha de software de telefone celular
Fonte: O autor

Outro aspecto que aumenta o esforço de teste da interface gráfica de usuário
para os fabricantes de dispositivos é que seus clientes são as operadoras de redes
de telefonia, não os usuários finais. Com isto, para comprar um dispositivo cada
operadora requer uma personalização específica, com alteração de imagens,
ícones, árvores de menus, etc. Assim, na interface gráfica com o usuário, os casos
de teste que se aplicam para uma operadora podem não se aplicar totalmente para
outra.
Dado tal esforço para teste da interface gráfica de usuários em dispositivos
celulares faz-se necessário o estudo de técnicas e ferramentas de software que
suportem a automação de seus testes.
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1.1

Objetivo

O objetivo deste trabalho é reduzir o esforço de testes da interface gráfica de
usuário (GUI) de aplicações embarcados em telefones celulares, pela automação da
geração e execução de casos de teste funcionais.

1.2

Método de trabalho

O trabalho inicia-se com uma revisão da literatura sobre automação de testes,
com foco principal na automação da geração e execução de casos de teste de GUI.
Busca-se, nesta revisão, identificar técnicas que permitam ganho de produtividade
quando aplicadas em ambientes industriais.
Na sequência é estudado o funcionamento, componentes de interface gráfica e
eventos disponíveis na plataforma de desenvolvimento para telefones Google

Android (2011). Esta escolha se dá pela relevância (plataforma de desenvolvimento
para smartphones mais utilizada na atualidade (PCWORLD, 2011)) e pela facilidade
de uso: código aberto, ferramentas de desenvolvimento disponíveis sem custo,
documentação disponível na web, diversas comunidades de discussão também na

web. O resultado de tal estudo é um modelo simplificado de funcionamento da
interface gráfica de usuário do aparelho, que será usado para a geração automática
dos casos de teste.
Na próxima etapa estudam-se os métodos disponíveis para execução
automática de casos de teste na plataforma Google Android (2011). Como
resultado, define-se como os casos de teste gerados no passo anterior podem ser
executados diretamente no telefone.
Como etapa final é feita uma avaliação da abordagem proposta quanto ao
esforço necessário para automação dos testes.
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1.3

Organização do trabalho

Na seção 2, Revisão Bibliográfica, são apresentadas as técnicas correntes
utilizadas na indústria e aquelas em estudo na academia, para automação de testes
de GUI. O foco principal são as técnicas baseadas em modelo, que possibilitam a
automação da geração de casos de teste.
Na seção 3, apresenta-se uma proposta de automação. É exposta uma visão
simplificada do funcionamento da interface gráfica de usuário de um telefone celular,
e proposto um modelo que a represente. Baseado neste modelo é proposto um
projeto de software de ferramenta de geração automática de casos de teste. Tal
ferramenta é especificada utilizando-se notação UML, e codificada em linguagem

Microsoft C# utilizando a biblioteca NModel (2010). Por fim, para execução
automática dos casos de teste, é usada a API de instrumentação da plataforma

Google Android (2011), que consiste de um extensão da API JUnit (2011) para
testes nesta plataforma.
Na seção 4, apresenta se um exemplo de aplicação, onde é avaliado o esforço
necessário de geração dos casos de teste para um modelo de telefone específico, o
que indicará a viabilidade de uso da abordagem em ambiente industrial.
Na seção 5, conclusões, os resultados finais são apresentados, bem como as
contribuições e sugestões para trabalhos futuros.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A automação é uma forma reconhecida de sucesso para se diminuir o esforço

de teste de uma aplicação de software (RAMLER; WOLFMAIER, 2006). Esta seção
visa determinar o estado da arte na área de automação de testes de aplicações de
software pelo uso de sua interface gráfica de usuário.

2.1

Interface Gráfica de Usuário

Interface gráfica de usuário é a camada de software que permite a interação
entre o usuário e o sistema pelo uso de componentes gráficos como janelas, botões
e ícones. A maior parte dos sistemas de software atuais disponibilizam uma
interface gráfica de usuário (LI; WU, 2004). Para sistemas de software embarcados
em telefones celulares, a GUI é o único modo de interação com o usuário. Apesar
de alguns modelos de telefones mais sofisticados permitirem a interação por
comandos de voz, tal funcionalidade também é implementada com uso da GUI.
Myers (2004) divide o software da camada de GUI em 3 subcamadas:
gerenciador de janelas, biblioteca de controles e ferramentas de alto nível. Tal
organização é mostrada na figura 3.

Figura 3 – Software da Camada GUI
Fonte: O autor
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O gerenciador de janelas (ou sistema de janelamento) é a camada de software
da GUI que permite que diversas aplicações utilizem a tela simultaneamente, e de
maneira independente. A tela é dividida em janelas, áreas tipicamente retangulares
e possivelmente sobrepostas, onde cada aplicação pode desenhar seus
componentes gráficos e receber eventos de usuário. O gerenciador de janelas
controla todas as operações sobre as janelas, como: abertura, fechamento,
movimentação e redimensionamento; além de despachar os eventos de usuário
para os elementos corretos. Em telefones celulares os gerenciadores de janelas são
mais simples que aqueles usados em sistemas desktop, visto que, a tela não
precisa ser dividida em diversas janelas. Apenas uma janela ocupa a tela em cada
instante,

não

sendo

necessárias

operações

como

movimentação

e

redimensionamento.
A biblioteca de controles é um conjunto de componentes gráficos que são
usados para programação da GUI de uma aplicação. Controles tipicamente
fornecidos pelas bibliotecas são menus, botões, ícones, caixas de texto e caixas de
seleção. Além dos controles, as bibliotecas fornecem também os contêineres,
responsáveis por agrupar conjuntos relacionados de controles e cuidar de sua
distribuição na janela. Exemplos de bibliotecas de controles para desenvolvimento
de aplicações em sistemas desktop são o Swing (2011) para aplicações Java e
Microsoft Windows MFC (2011) para aplicações em linguagens Microsoft C++,
Visual Basic e C#. Exemplos de bibliotecas de controles para desenvolvimento de
aplicações em telefones celulares são o LWUIT (2011) e eSWT (2011) para
programação em Java ou o próprio Windows MFC em versão simplificada para
programação em linguagens Microsoft.
Cada controle fornecido pela biblioteca é um elemento gráfico que permite a
interação do usuário com um tipo específico de dados. Assim, por exemplo,
enquanto uma caixa de texto permite ao usuário inserir/alterar um texto, uma caixa
de seleção permite a seleção de um único elemento em uma lista. Cada controle
tem um conjunto de propriedades (nome, posição na tela, cor, etc.) e aceita um
conjunto definido de eventos para interação com o usuário. O modo típico de
interação dos programas de aplicação com os componentes é pelos procedimentos
de callback, que programados pelas aplicações e associados aos eventos do
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controle, são acionados quando tal componente é operado pelo usuário (MYERS,
2004).
Myers (2004) descreve também as ferramentas de alto nível, que podem existir
para auxiliar os desenvolvedores na criação da GUI com utilização das bibliotecas.
Microsoft Visual Studio (2011) é um exemplo de tal ferramenta de alto nível para
programação da GUI nas linguagens C++, Visual Basic e C#, tanto para sistemas
desktop quanto para telefones celulares.

2.2

Teste de Interfaces Gráficas de Usuário

Teste é a atividade executada para aumentar a qualidade de um produto de
software, pela identificação e correção de falhas (BOURQUE; DUPUIS, 2004). Paiva
(2006) classifica em três tipos as possíveis falhas na camada de GUI de uma
aplicação: falhas de usabilidade, falhas de desempenho e falhas de funcionalidade.
Usabilidade é o atributo de qualidade que se relaciona com fatores humanos,
como o esforço necessário para aprender, operar, fornecer entradas e interpretar as
saídas do sistema de software (BURNSTEIN, 2003). Para a GUI de um aparelho
celular, por exemplo, o grande número de passos para executar alguma tarefa
(adicionar um contato, fazer uma chamada ou enviar uma mensagem de texto) é
uma falha de usabilidade.
Desempenho é o atributo de qualidade que se relaciona com a eficiência com
que o sistema de software executa suas tarefas e utiliza seus recursos (PAIVA,
2006). Para a GUI

de um aparelho celular, por exemplo, um problema de

desempenho pode ser a demora em abrir a lista de contatos do aparelho, seja por
erro de projeto na aplicação de contatos ou excesso de número de contatos.
As funcionalidades de um sistema de software são as tarefas ou funções que
este precisa efetuar (PAIVA, 2006). Para um telefone celular têm-se funcionalidades
como adicionar um contato, fazer/receber chamadas de voz ou enviar/receber
mensagens de texto. Este trabalho trata exclusivamente dos testes para encontrar
as falhas de funcionalidade, em sistemas onde as operações são efetuadas pelo
uso de sua GUI.
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O teste funcional é um tipo de teste de caixa preta, onde não é considerada a
estrutura interna do software. São apenas fornecidas as entradas para o sistema e
observado se a saída está de acordo com as especificações (KANER; FALK;
NGUYEN, 1993). Para o teste funcional de uma GUI a entrada é uma sequência de
eventos do usuário ou sistema (MENON, 2001) e a saída é o estado final da GUI.
Dada uma sequência de eventos, é necessário também saber a priori qual o estado
final esperado da GUI, para decidir se a operação foi executada com sucesso ou
não. Este é o oráculo do teste. Um oráculo de teste é qualquer agente (humano ou
mecânico) que decida se um programa se comporta corretamente para um
determinado teste, produzindo um resultado de falha ou sucesso (BOURQUE;
DUPUIS, 2004, tradução nossa).

2.3

Desafios na automação de testes de GUI

A operação da GUI se dá pela injeção de eventos de usuário, e uma sequência
de tais eventos determina um caso de teste. O conjunto de todas as sequências
possíveis de eventos na GUI constitui o espaço de entradas para teste de tal GUI.
Considerando que um controle Windows MFC, por exemplo, aceita cerca de 60
eventos, uma GUI com dezenas de tais controles teria um espaço de entradas
muito grande para ser explorada de maneira exaustiva.
Alguns trabalhos na literatura tentam resolver este problema estabelecendo
algum critério de cobertura que consiga diminuir o tamanho do conjunto de casos de
teste sem perder a habilidade de detectar falhas. Zhao (2010) estabelece um critério
onde todos os procedimentos de callback e os dados trocados entre eles devem ser
cobertos. McMaster e Menon (2006) estabelecem medidas de cobertura pela
análise da pilha de chamadas da GUI em execução. Menon (2001) separa a GUI em
componentes, dividindo deste modo o espaço de entradas, e estabelece medidas de
cobertura associadas à sequência dos eventos internos a um componente e à
interação dos eventos entre componentes.
Além do grande espaço de entradas possíveis, outro aspecto no teste de GUI
é a grande quantidade de estados. Menon (2001) define o estado da GUI como o
conjunto de valores de propriedades de todos seus componentes em cada instante.
Para cada evento injetado na GUI, manual ou automaticamente, pode-se ter a
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alteração de alguma propriedade de um de seus controles, como por exemplo, a
entrada de um caractere em uma caixa de texto, ou mesmo a abertura de uma nova
janela. Como exemplo, um único controle fornecido pela biblioteca Windows MFC
contém cerca de 60 propriedades, fazendo que uma GUI com dezenas de tais
controles tenha uma quantidade muito grande de estados para ser explorada de
maneira exaustiva.
O grande espaço de entradas e o grande número possível de estados são os
dois aspectos que criam os desafios e influenciam as técnicas empregadas na
automação da geração de casos de teste funcionais. Tais técnicas são
apresentadas nos tópicos a seguir.
Uma vez que se possa gerar automaticamente casos de teste serão
necessárias técnicas para, automaticamente, executar e verificar os resultados.
Para isto, dois problemas precisam ser resolvidos: simular as ações de usuário pela
injeção de eventos na GUI, e obter e interpretar as informações apresentadas na
tela.
A injeção de eventos na GUI é um mecanismo fornecido pela maioria das
plataformas de automação. Um exemplo é a classe SendKeys disponibilizada no
ambiente Microsoft .NET (2011), que injeta eventos de teclas nos controles de GUI
de uma aplicação desenvolvida com linguagens e interface de aplicação (API)
Microsoft Windows. Tal classe é válida tanto para aplicações desktop quanto para
aplicações em telefones Windows Phone (2011). Do mesmo modo, em Java podese usar a classe ActionEvent para, programaticamente, enviar eventos para os
controles da GUI.
A obtenção e interpretação das informações apresentadas na tela podem ser
feitas por três técnicas: comparação de imagens, reconhecimento ótico de
caracteres (OCR), ou pelo uso de uma API (TAKALA; KATARA; HARTY, 2011). Na
comparação de imagens é necessário existir uma imagem da GUI como referência
para comparação após a execução do teste. É de simples implementação, mas tem
problemas de manutenção, visto que em qualquer alteração da GUI será necessário
coletar novamente a imagem de referência. No reconhecimento ótico de caracteres
pode-se extrair as informações textuais contidas na GUI. É uma técnica limitada
para teste de GUI visto que identifica apenas textos e sua posição na tela, e não os
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outros elementos gráficos que compõem a GUI. Além disto, é uma técnica
imprecisa, sendo muito dependente do tipo e tamanho das fontes e da qualidade da
imagem. Pelo uso de API pode-se, programaticamente, verificar os elementos de
GUI e seus estados após o teste. No entanto, é uma verificação indireta, visto que
não é possível garantir como os componentes da GUI estão sendo efetivamente
desenhados na tela.

2.4

Técnicas de automação de testes de GUI

Três técnicas, como mostrado na tabela 1, permitem algum grau de automação
das atividades de geração e execução de casos de teste na GUI de uma aplicação
(PAIVA, 2006).

Tabela 1 - Técnicas de automação de testes de GUI
Técnica

Geração de casos de teste e Oráculos

Gravação/Reprodução
Manual com apoio de ferramenta
Utilizando API
Manual utilizando API
Utilizando Modelo
Automática ou semi-automática a partir do modelo
Fonte: Confeccionada pelo autor com informações de Paiva (2006)

Enquanto as duas primeiras técnicas permitem apenas automação na
execução dos casos de teste, as técnicas que utilizam modelos, apresentadas na
seção 2.3.4, permitem também algum grau de automação na geração dos casos de
teste.
A seguir, estas técnicas são descritas em detalhes, com foco em dois
aspectos: possibilidade de uso em testes funcionais e correlação entre esforço
manual para aplicação da técnica e a cobertura nos testes.
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2.4.1

Automação usando Gravação e Reprodução

Gravação e Reprodução é uma técnica que pode ser aplicada quando uma
versão da aplicação já está pronta, visando os testes de regressão. Como o nome
sugere, existem duas fases: gravação e reprodução. Na fase de gravação, toda a
sequência de eventos na GUI para executar um caso de teste é gravada, bem como
o resultado da execução de cada evento. Com esta sequência de eventos e cada
estado final é gerado um script, que pode, eventualmente, ser adaptado pelo
engenheiro de testes para uso na fase posterior. Na fase de reprodução o script de
teste é executado na aplicação alvo, lançando os eventos previamente gravados e
comparando o resultado da execução de cada evento com aquele previamente
gravado.
Exemplos de ferramentas que implementam esta técnica são TestQuest
(2010), Jacareto (2010) e Marathon (2010). TestQuest é uma ferramenta comercial
que permite gravação, edição e gerenciamento dos conjuntos de teste, utilizando
técnicas de comparação de imagens para a verificação da GUI (BO; XIANG;
XIAOPENG, 2007). Jacareto e Marathon são ferramentas de código aberto que
permitem automação de testes de GUI apenas para programas em Java (RUIZ;
PRICE, 2007). A figura 4 mostra um exemplo de automação utilizando a ferramenta
Marathon. Neste exemplo, o engenheiro de teste inicia uma sessão de gravação e
indica a sequência de eventos que devem ser enviadas à GUI, clicando nos botões
correspondentes. Ao final da sessão de gravação tem-se um script de teste com a
sequência de eventos. Como passo final, o engenheiro de teste adiciona o oráculo
para verificação da GUI, que corresponde no exemplo, à linha assert_p.
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Figura 4 – Exemplo de automação de testes de GUI utilizando Marathon
Fonte: O autor

A principal vantagem deste tipo de abordagem é a simplicidade na criação de
casos de teste funcionais. O engenheiro de testes consegue especificar exatamente
a sequência de eventos,

sendo necessário apenas o conhecimento da

especificação das funcionalidades do sistema.
Um dos problemas associados à maioria das ferramentas que implementam
esta técnica é o custo de manutenção dos casos de teste (RUIZ; PRICE, 2007).
Qualquer alteração na distribuição dos elementos gráficos na tela invalida os casos
de teste associados, seja pelo uso de coordenadas de tela para marcação de
eventos e controles de GUI, seja pelo uso de comparação de imagens como oráculo
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do teste. A ferramenta Marathon contorna este problema fazendo a identificação dos
componentes pelo texto mostrado na GUI, que é independente de posição.

2.4.2

Automação Baseada em API

Na técnica baseada em API, o caso de teste é uma sequência de código que
obtém referências para os componentes da interface gráfica e executa as
sequências de eventos codificadas, testando algumas asserções sobre o estado da
GUI para decidir se o caso de teste foi executado com sucesso ou não. Assim, por
exemplo, para fazer um teste onde um botão abre uma janela, basta obter a
referência para o botão, injetar neste um evento de seleção e verificar se, como
resultado, tal janela foi ativada.
Exemplos de ferramenta que utilizam esta técnica vêm principalmente da
comunidade de código aberto, para uso com Java, como Jemmy (2010), UISpec4J
(2010) e Abbot (2010) (RUIZ; PRICE, 2007). Basicamente, estas ferramentas
fornecem interfaces de aplicação (API) para simulação de eventos de usuário, como
um clique de botão; e para verificação do estado dos elementos da GUI Java. São
adequadas tanto para teste de unidade quanto para os testes funcionais e de
regressão. Os testes de unidade são importantes, na fase de desenvolvimento,
quando se adota a técnica de desenvolvimento dirigido por testes (TDD).
Do mesmo modo que na técnica de gravação/reprodução, a criação dos
casos de teste por API é manual, necessitando mais esforço, visto que não existe
auxílio da ferramenta de gravação das ações de usuário. Embora mais trabalhoso,
existe a mesma simplicidade de criação. Para um determinado caso de teste,
especifica-se programaticamente toda a sequência de eventos necessária para
executar o caso de teste funcional. Como são usadas as referências para os
elementos de GUI e não suas posições físicas na tela, os programas de teste são
menos susceptíveis à manutenção do que os scripts de gravação/reprodução.
Uma diferença essencial desta técnica com relação à gravação/reprodução é
o método de verificação do resultado do caso de teste. Enquanto na técnica de
gravação/reprodução se usa o fluxo de execução do programa, na forma das telas
geradas como saída,

quando se usa uma API é possível criar oráculos mais

elaborados, levando-se em conta o estado do programa e não apenas sua interface
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gráfica. Por exemplo, no caso de um formulário que salva registros no banco de
dados, além de poder verificar que o formulário (janela) indica um sucesso de
operação, é possível acessar o banco e verificar se os dados foram realmente
salvos com sucesso.
Uma desvantagem desta técnica com relação à gravação/reprodução é que
os casos de teste devem ser necessariamente programados na mesma linguagem
de implementação da interface gráfica, visto que os elementos da GUI precisam ser
manipulados diretamente.
A figura 5 mostra um exemplo de programa de teste utilizando a API
fornecida pela ferramenta UISpec4J.

Figura 5 – Exemplo de automação de testes de GUI usando UISpec4J
Fonte: O autor

2.4.3

Automação por Modelos

O teste baseado em modelos é uma técnica para geração e execução
automática de casos de teste usando um modelo abstrato do sistema em teste
(NETO et al., 2007) (UTTING; PRETSCHNER; LEGEARD, 2006).
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El-Far e Whittaker (2001) descrevem as principais atividades envolvidas no
teste baseado em modelo, resumidas na figura 6. A partir do estudo das
especificações e requisitos do sistema, o engenheiro de testes cria um modelo
mental de funcionamento do mesmo e constrói um modelo que expresse seu
comportamento de maneira simplificada. O modelo é usado então para gerar os
casos de teste. Estes casos de teste são executados no sistema em teste e os
resultados comparados com o resultado esperado, dado pelo oráculo do teste.

Figura 6 - Fluxo de atividades na automação de testes usando modelos
Fonte: Adaptado de El-Far e Whittaker (2001)

O ponto central das técnicas baseadas em modelo, e que determinam as
possibilidades de geração de casos de teste do modelo, é sua representação. A
representação de GUI mais usada para automação de testes são as máquinas de
estado finitas (MENON, 2007). Além desta, algumas abordagens experimentam
também o uso de linguagens formais (PAIVA, 2006), UML (VIEIRA, M.; et al., 2006)
e fluxo de eventos (MENON, 2001), como descritos a seguir.
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2.4.3.1 Uso de máquinas de estado

Na representação da GUI por uma máquina de estados finita (FSM), cada nó
é um estado da GUI e os eventos geram transições de estados. Uma sequência de
eventos gerados pelo usuário corresponde a um caminho na máquina de estados, e
representa um caso de teste. Cada nó representa também o oráculo do teste, visto
que é o estado da GUI naquele instante. Tais conceitos são mostrados na figura 7.

Figura 7 – Automação de testes de GUI usando máquina de estados
Fonte: O autor

O grande problema da abordagem por máquina de estados é o aumento
exponencial do espaço de estados com o aumento da complexidade da GUI.
Mesmo uma interface gráfica simples pode ter uma quantidade muito grande de
estados, como discutido na seção 2.3.
Para contornar este problema, algumas técnicas são propostas na literatura:
redução do número de estados (SHEHADY; SIEWIOREK, 1997); repartição do
espaço de entradas (WHITE; ALMEZEN, 2000); representação da máquina de
estados com níveis de abstração diferentes (PAIVA et al., 2005).
Shehady e Siewiorek (1997) propõem o uso de VFSM (variable finite state
machine) para modelar a GUI. Uma VFSM é uma máquina de estados que contém
um conjunto de variáveis globais associadas. Dada uma entrada em um estado
específico, o valor da variável pode ser usado para decidir a saída, o que permite a
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representação da GUI usando um número menor de estados. Após a criação do
modelo, a VFSM é transformada em uma FSM e os caminhos dentro desta são
explorados para a geração dos casos de teste.
Um exemplo de aplicação da técnica de Shehady e Siewiorek (1997) é
mostrado nas figuras 8, 9 e 10. A figura 8 mostra a representação de uma aplicação
simples, contendo 3 janelas. A janela principal (S0) contém apenas um menu com as
opções de entrar e salvar dados. As janelas S1 e S2 são as janelas para entrada e
salvamento dos dados, respectivamente. S2 só pode ser aberta se existem dados
para serem salvos.

Figura 8 – Representação de GUI contendo três janelas
Fonte: O autor

A partir da representação da aplicação, figura 8, é construída uma VFSM
com uma variável, mostrada na figura 9. A variável Vdata indica se existem dados
para serem gravados.
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Figura 9 - VFSM com uma variável
Fonte: O autor

A partir da VFSM, figura 9, é gerada então a FSM mostrada na figura 10.

Figura 10 - FSM gerada a partir de VFSM
Fonte: O autor

Uma característica a ser notada no exemplo acima é que o uso da VFSM
permitiu construir uma máquina com um número de estados igual ao número de
janelas, o que é mais intuitivo do que construir diretamente a FSM da figura 10.
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Assim, a proposta de Shehady e Siewiorek (1997) de uso da VFSM simplifica
a modelagem da GUI, visto que contêm menos estados. No entanto, o esforço
manual de aplicação do método é tanto maior quanto maior a cobertura desejada.
White e Almezen (2000) fazem a repartição do espaço de entradas usando o
conceito de responsabilidade. Uma responsabilidade corresponde a uma sequência
de ações em objetos da GUI. Cada responsabilidade tem a ela associada uma
sequência de interações (CIS) com objetos da GUI que produzem um resultado
observável. Para cada CIS é gerada uma FSM, que passa por duas transformações
consecutivas. Estas transformações são a aglutinação de nós fortemente
conectados, e a junção dos nós que tem simetria estrutural. Detalhes destes dois
tipos de transformação são encontrados em White e Almezen (2000). Após estas
duas transformações, todos os caminhos dentro da FSM são explorados para a
geração de casos de teste.
O ponto forte da abordagem de White e Almezen (2000) é a noção de
responsabilidade, visto que pode corresponder diretamente a um teste funcional,
sendo de fácil identificação pelo engenheiro de testes. No entanto, a criação e
redução da FSM associada a cada responsabilidade é uma atividade não trivial e
totalmente manual, sendo necessário mais esforço na medida em que se aumenta a
cobertura dos testes.
Paiva et al. (2005) usam a estrutura hierárquica da GUI para partilhar o modelo
em diversos níveis de abstração, usando máquinas de estados finitas hierárquicas
(HFSM). A ideia principal é que cada diálogo modal pode ser representado por uma
máquina de estados, e diálogos modais que são abertos a partir deste serão
representados por suas próprias máquinas de estado, contidas dentro de algum
estado do diálogo anterior. Além disto, define-se que dois diálogos são
independentes se o estado e ações efetuadas em um não afeta o comportamento
do outro. Assim, a estrutura hierárquica e o conhecimento dos diálogos
independentes são usados para reduzir os possíveis caminhos dentro do modelo e
consequentemente os casos de teste. Tal proposta é sumarizada na figura 11.
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Figura 11 - Uso de HFSM
Fonte: O autor

Com o uso da hierarquia da GUI no modelo, Paiva et al. (2005) dividem o
problema em várias máquinas de estado, do mesmo modo que White e Almezen
(2000) fazem com o uso das responsabilidades. No entanto, a necessidade de
identificação manual dos diálogos independentes para a redução de cada máquina
de estados também causa o aumento do esforço de aplicação do método, na
mesma medida em que se aumenta a cobertura dos testes.
Chinnapongse et al. (2009) propõem construir um modelo mental do sistema
em teste e modelá-lo como uma máquina de estados finita estendida (EFSM). Uma
EFSM corresponde a uma FSM onde cada transição contém um conjunto de
condições de guarda. Esta EFSM é então codificada utilizando a API fornecida com
a ferramenta NModel. O modelo codificado é explorado utilizando os recursos de
automação da geração e execução dos casos de teste da ferramenta. É fornecido
um estudo de caso para demonstrar sua viabilidade. A EFSM e sua codificação
usando a API NModel são específicos para o cenário de teste dado como exemplo,
não existindo nenhum mecanismo de reutilização. Assim, o esforço manual de
aplicação

do

método

cresce

proporcionalmente

à

cobertura

desejada.

Chinnapongse et al. (2009) também não tratam do problema do aumento
exponencial no espaço de estados.
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2.4.3.2 Uso de linguagens formais

Paiva (2006) propõe automação dos testes de GUI com uso de modelos
formais, utilizando a ferramenta SpecExplorer (2010). SpecExplorer é uma
ferramenta dos laboratórios da Microsoft baseada no formalismo das máquinas de
estado abstratas. O modelo é construído usando-se as linguagens formais AsmL ou
Spec#. Paiva (2006) explora a possibilidade da ferramenta de representar o sistema
em diversos níveis de abstração para modelar os diversos aspectos das GUI. Em
um nível de abstração menor, são representados os componentes da GUI, como os
botões, e suas operações. No último nível de abstração são representados os
cenários, que são conjuntos de ações de mais alto nível, retratando uma
funcionalidade visível pelo usuário. Paiva (2006) usa também a característica
hierárquica da GUI para reduzir a FSM pela identificação dos diálogos
independentes, como proposto por Paiva et al. (2005) e descrito na seção 2.4.3.1.
A figura 12 mostra uma visão geral da proposta de Paiva (2006), onde
inicialmente o modelo de comportamento da GUI é codificada utilizando-se a API
fornecida pela ferramenta Spec#, ou diretamente em linguagem AsmL. O modelo
Spec# (ou AsmL) é explorado pela ferramenta, resultando em uma FSM, que é
então reduzida pela identificação dos diálogos independentes. A ferramenta Spec#
gera automaticamente os casos de teste a partir da FSM reduzida. No processo de
geração de casos de teste pela ferramenta, diversas técnicas podem ser usadas
para varrer a FSM, como cobertura total de estados e transições, o caminho mais
curto e aleatório.
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Figura 12 – Proposta de automação de testes de GUI usando ferramenta SpecExplorer
Fonte: Adaptado de Paiva (2006)

Silva, Campos e Paiva (2008) concluem que o nível de abstração fornecido
pela linguagem usada é muito baixo para ser prático no uso de representação da
GUI, sendo necessário grande esforço manual para criação do modelo. Mesmo
assim, quando comparado com os métodos de White e Almezen (2000), e Paiva et
al. (2005), existe um ponto positivo: uma vez que os menores níveis de abstração
estejam representados no sistema (controles de GUI, como um botão), o esforço
para se criar mais casos de teste e aumentar a cobertura é baixo, visto que apenas
o alto nível precisa ser especificado. Este aspecto é particularmente vantajoso se
considerado que a modelagem de elementos de GUI de baixo nível pode ser
compartilhada por qualquer tipo de aplicação.
Outro ponto positivo do trabalho de Paiva (2006) é que o modelo expresso no
SpecExplorer é um modelo executável, programado na linguagem Spec#. O uso de
uma linguagem de programação diretamente facilita a implementação do modelo,
visto ser mais natural aos desenvolvedores do que outras representações.

2.4.3.3 Uso de Grafos LTS

Kervinen et al. (2006) usam a ideia de ações (actionwords) e palavras chave
(keywords) (BUWALDA, 2003) para testar a GUI de smartphones. As ações e
palavras chave servem como alfabeto para construir as máquinas de ações (action

34

machines) e máquinas de refinamento (refinement machines), que correspondem a
máquinas de estado LTS (Labeled Transition Systems). Cada ação é composta por
um conjunto de palavras chave, que por sua vez representa um evento de baixo
nível do sistema, como a seleção de um botão. O modelo permite incluir testes de
aplicações concorrentes pelo uso de um operador de composição paralela definido
por Karsisto (2003). A geração dos casos de teste é feita pela exploração da
máquina de ações e máquina de refinamento, que representam uma função do
aparelho, como por exemplo, adicionar um contato.
O ponto forte da abordagem de Kervinen et al. (2006) é a divisão da
complexidade de operação da GUI em dois níveis de abstração. Por um lado a
máquina de ações representa uma operação de alto nível, facilitando a criação dos
casos de teste; por outro, as máquinas de refinamento correspondem diretamente
às ações na aplicação, facilitando a implementação do modelo.
Tendo em vista que cada funcionalidade do aparelho necessita de uma dupla
de Grafos LTS, quanto maior a cobertura, maior o esforço de criação do modelo.

2.4.3.4 Modelo de Fluxo de Eventos

Menon (2001) propõe um modelo baseado em um grafo das possíveis
interações entre eventos. Baseia-se no fato de que qualquer interação do usuário
com a GUI se dará por uma sequência de eventos. Neste modelo, chamado modelo
de fluxo de eventos, cada nó do grafo representa um evento, e arcos entre os nós
indicam que um evento pode ser executado em sequência a outro, como mostrado
na figura 13. Cada evento é codificado como um operador, com precondições e
efeitos, que leva a GUI de um estado para outro. A precondição é o estado da GUI
na qual o evento pode ser executado e os efeitos são as mudanças de estado da
GUI após o evento ser executado, como mostrado na figura 14. Vale ressaltar que o
grafo de fluxo de eventos representa apenas as possíveis sequências de eventos
dentro da GUI e não seus estados. O estado da GUI em si pode ser computado e
usado dentro do processo de teste pelos efeitos dos eventos gerados durante a
exploração do grafo.
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Figura 13 - Grafo de fluxo de eventos
Fonte: Paiva (2006)

Figura 14 - Evento e estado
Fonte: Adaptado de Menon (2001)

Menon (2001) constrói seu modelo usando a noção de interfaces gráficas
modais do Microsoft Windows, e além do grafo em si, contém também uma árvore
de integração, mostrada na figura 15, que representa a sequência de janelas
modais abertas pela aplicação. Uma vez construído o grafo, é usada a técnica de
planejamento de inteligência artificial (IA) para criar os casos de teste. No primeiro
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passo, o engenheiro de testes define os operadores de planejamento, que
consistem dos eventos, suas precondições e efeitos. Em seguida o engenheiro de
testes define uma tarefa, que consiste de um estado inicial e um estado final da
GUI. Dada uma tarefa e um conjunto de operadores, usam-se algoritmos de
planejamento de IA para gerar o conjunto de casos de teste que levam a GUI do
estado inicial ao final, com o uso daqueles operadores. Para aumentar a eficiência
dos algoritmos de planejamento, que é afetado pelo número de operadores, Menon
(2001) define operadores de alto nível. Eles são formados pela composição de
diversos operadores mais simples. Internamente estes operadores de alto nível
podem então ser tratados como um novo problema de planejamento. O resultado é
que o planejamento é feito em vários níveis de abstração, tornando o processo mais
eficiente.

Figura 15 - Árvore de integração
Fonte: Adaptado de Paiva (2006)

O mérito do trabalho de Menon (2001) está no fato de que seu modelo
captura a lógica temporal de relacionamento entre os componentes da GUI (JIN et
al., 2009) e não seu estado, evitando a explosão do modelo. O estado da GUI e
seus componentes são usados apenas para construir os operadores de
planejamento. Em trabalho posterior Hackner e Menon (2008) apresentam uma
ferramenta que consegue extrair o modelo diretamente da interface gráfica em
execução, diminuindo o esforço manual de se construir o modelo. No entanto esta
ferramenta funciona apenas para GUI´s desenvolvidas para Microsoft Windows.
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Além disto, é útil apenas para construção do modelo para testes de regressão, visto
que uma versão da aplicação precisa existir para se poder extrair o modelo.
Do mesmo modo que na proposta de Paiva (2006), o esforço manual de
criação do modelo não aumenta significativamente com o aumento da cobertura,
visto que, uma vez especificados os operadores de baixo nível, serão
compartilhados por qualquer aplicação.
O uso do conceito de janelas modais para definir um componente de GUI
dificulta o uso direto desta técnica e ferramentas em telefones celulares, onde todas
as janelas são modais.

Isto causaria um aumento significativo da árvore de

integração (interações entre componentes), que contém todas as janelas do
telefone.

2.4.3.5 Uso de UML

Vieira et al. (2006) propõem um método baseado em diagramas de caso de
uso, diagramas de atividade e diagramas de classes UML. Para exemplificar o
método, Vieira et al. (2006) usa o diálogo do assistente de cartas do Microsoft Word
2003. A partir da GUI do assistente de cartas é criado o diagrama de casos de uso
UML, como mostrado na figura 16.

Figura 16 - Diagrama de casos de uso de assistente de cartas
Fonte: Vieira et al. (2006)
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Para cada caso de uso da figura 16 é criado um diagrama de atividades. A
figura 17 mostra o diagrama de atividades do caso de uso de entrada de
informações de destinatário (Specify Recipient Info). Cada diagrama de atividade
pode ser refinado, com a inclusão de sub-diagramas. Além do refinamento, os
diagramas de atividades são anotados com as classes de dados que servirão de
condição de guarda no processo de geração automática dos casos de teste. Neste
exemplo, as classes de dados usadas são RecipientName, DeliveryAddress e
SalutationType.

Figura 17 - Diagrama de atividades de assistente de cartas
Fonte: Vieira et al. (2006)

As classes de dados usados no diagrama de atividades são especificadas por
diagramas de classes UML, como mostrado na figura 18.
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Figura 18 - Classes de dados para assistente de cartas
Fonte: Vieira et al. (2006)

Os casos de teste são os caminhos dentro do diagrama de sequências. As
classes de dados fornecem as entradas possíveis para cada atividade. Deste modo,
obtém-se cobertura de caminhos e dados.
O ponto de partida do método é a criação dos casos de uso UML, que
fornecem um nível de abstração adequado, por representarem de maneira natural
uma interação com o sistema. Os casos de uso também filtram o espaço de entrada
de eventos total da interface gráfica, incluindo apenas os elementos de interesse e
evitando o crescimento exponencial do modelo. Mas do mesmo modo que em
outras abordagens, a criação dos casos de uso e dos diagramas de atividade
refinados e anotados é um esforço manual necessário para cada cenário, fazendo o
esforço de implementação crescer proporcionalmente à cobertura desejada.
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2.5

Ferramenta NModel

Máquinas de estados abstratas (ASM) são extensões das máquinas de estado
finitas onde o estado é uma estrutura de dados abstrata qualquer. Além disto, são
definidas operações de manipulação desta estrutura de dados, e, para cada estado,
condições de guarda indicam quais operações estão habilitadas para serem
executadas. As operações habilitadas em cada estado representam as transições
da máquina (BÖRGER, 2005).
NModel é uma ferramenta baseada na teoria das máquinas de estados
abstratas (ASM) desenvolvida pelos laboratórios Microsoft e fornecida como uma
biblioteca na linguagem C#. Além disto, fornece um conjunto de ferramentas que
permitem visualizar o modelo e gerar automaticamente os casos de teste. Para
aplicações desenvolvidas em linguagens Microsoft é possível também executar
automaticamente os casos de teste.
Com a biblioteca NModel é possível codificar o modelo de funcionamento de
um sistema em linguagem C#, que posteriormente é explorado, gerando uma
máquina de estados. Este modelo consiste basicamente de variáveis de estado,
ações e condições. As variáveis de estados determinam os nós da máquina de
estado, enquanto as ações são os arcos. As condições indicam quando uma ação
(ou transição) está habilitada.
A tabela 2 mostra um exemplo trivial de modelo para um telefone com dois
possíveis estados: ligado e desligado. Tal estado é dado pela variável
estadoTelefone. As ações que mudam o estado do telefone são dadas pelas
operações LigaTelefone() e DesligaTelefone(). O estado do telefone para o qual
estas operações estão habilitadas ou não, são dadas

pelas operações

LigaTelefoneEnabled() e DesligaTelefoneEnabled() respectivamente.
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Tabela 2 - NModel – Máquina de estados abstrata
1

public enum EstadosTelefone { Ligado, Desligado }

2

public class ControleTelefone

3

{

4

//Variável de estado

5

public static EstadosTelefone estadoTelefone = EstadosTelefone.Desligado;

6

//Condição

7

public static bool DesligaTelefoneEnabled()

8

{

9

//Condição habilitada somente se telefone ligado

10

return (estadoTelefone == EstadosTelefone.Ligado);

11

}

12

[Action] //Ação para desligar telefone

13

public static void DesligaTelefone()

14

{

15

//Desliga telefone

16

estadoTelefone = EstadosTelefone.Desligado;

17

}

18

//Condição

19

public static bool LigaTelefoneEnabled()

20

{

21

//Condição habilitada somente se telefone desligado

22

return (estadoTelefone == EstadosTelefone.Desligado);

23

}

24

[Action] //Ação para ligar telefone

25

public static void DesligaTelefone()

26

{

27

//Liga telefone

28

estadoTelefone = EstadosTelefone.Ligado;

29
30

}
}

Fonte: O autor
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A exploração de tal máquina de estados abstrata gera a FSM mostrada na
figura 19.

Figura 19 - NModel - Máquina de estados finita
Fonte: O autor

O sistema cujo modelo é representado pela máquina de estados mostrada na
figura 19 pode ser testado usando o fato de que cada nó é um estado do sistema e
cada transição é uma ação executada sobre o sistema. Assim, pode-se gerar o caso
de teste mostrado na tabela 3, onde nas linhas 3, 7 e 11 são verificados os estados
e nas linhas 5 e 9 são efetuadas as ações.

Tabela 3 - Caso de teste gerado a partir de máquina de estados
1

Caso de teste {

2

//Garante telefone no estado inicial

3

Asserção( estadoTelefone == Desligado );

4

//Liga telefone

5

LigarTelefone();

6

//Verifica se telefone ligado

7

Asserção( estadoTelefone == Ligado);

8

//Desliga telefone

9

DesligarTelefone();

10

//Verifica se telefone desligado

11

Asserção( estadoTelefone == Desligado);

12

}

Fonte: O autor
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2.6

Conclusão

As técnicas de automação de teste baseadas em modelo mostram um
avanço com relação às técnicas de gravação/reprodução e baseadas em API, no
sentido de que os casos de teste podem ser gerados automaticamente. Além disto,
as medidas de cobertura e o oráculo do teste podem ser extraídos do próprio
modelo e do método de geração dos casos de teste.
No entanto, a utilização destas técnicas requer a construção de modelos
tipicamente mais complicados que a própria interface gráfica, com grande demanda
de esforço manual especializado em uma notação específica.

O trabalho de

Hackner e Menon (2008) foi o único a propor um método de construir o modelo
automaticamente a partir da própria aplicação em execução, embora isto só tenha
aplicabilidade em testes de regressão.
Todos os trabalhos em automação de teste por modelo apresentados dividem
a complexidade de modelagem da GUI em diversos níveis de abstração. Além disto,
os trabalhos de Menon (2001) e Paiva (2006) conseguem fazer com que os níveis
de abstração de mais baixo nível sejam independentes dos níveis de abstração
superiores, habilitando a composição e reutilização. Estas duas qualidades são dois
dos aspectos importantes a serem considerados.
Outro aspecto verificado na análise dos trabalhos é que todos constroem o
modelo para uma aplicação específica. A construção de modelos genéricos de
funcionamento da GUI parametrizados com aspectos de uma aplicação particular
diminuiria o esforço de uso de tais métodos.
Neste trabalho é utilizado um método baseado em especificações formais
como proposto por Paiva (2006). A razão para tal é o fato de que a utilização direta
de uma linguagem de programação permite mais expressividade na confecção do
modelo. Tal expressividade é necessária visto que é gerado código de teste
diretamente do modelo. A utilização de notações gráficas, como UML, num nível de
detalhamento que permitisse a geração automática de código fonte demandaria a
construção de ferramentas complexas para manipulação do modelo. É usada aqui
também a definição de estado da GUI dado por Menon (2001), que consiste do
conjunto de propriedades e seus valores em cada instante.
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3

GERENCIADOR DE JANELAS NMODEL
Este trabalho usa como base a proposta de Paiva (2006). Dois aspectos são

usados para esta escolha. Primeiramente, o modelo é expresso diretamente em
uma linguagem de programação, não sendo necessária nenhuma notação gráfica
específica. Em segundo lugar, a possibilidade de composição e abstração do
modelo em vários níveis permite dividir o problema em partes menos complexas que
podem, eventualmente, serem compostas.
Embora os conceitos básicos sejam os mesmos, alguns aspectos não
permitem aplicar integralmente o trabalho de Paiva (2006) para testes de GUI de
telefones celulares.
A abordagem é aplicável diretamente apenas para programas em sistemas
desktop, ambiente Microsoft Windows e desenvolvidas com linguagens Microsoft.
Embora a geração dos casos de teste possa ser feita do mesmo modo, seria
necessário o desenvolvimento de uma camada de adaptação para a execução e
verificação dos casos de teste em aparelhos celulares.
Outra limitação para aplicação direta é o fato de que o funcionamento da GUI
em ambiente Microsoft Windows difere em alguns aspectos do funcionamento da
GUI de um telefone celular. A principal diferença está relacionada ao uso da tela,
que em um telefone é compartilhado entre as diversas aplicações em execução,
sendo que apenas uma tem o monopólio em determinado instante. Poder-se-ia, de
maneira simples, associar este aspecto com a noção de janelas modais
(monopolizam o uso da tela) no Microsoft Windows, no entanto, no telefone o
monopólio da tela está associado à prioridade que cada aplicação tem no uso do
mesmo. Ao receber uma chamada de voz, por exemplo, a aplicação de chamadas
terá prioridade para uso da tela, independente de que outra aplicação esteja em uso
no momento.
O trabalho de Paiva (2006) considera apenas uma aplicação em execução em
cada momento, o que não seria uma restrição possível para testes de GUI de
telefones celulares, onde diversas aplicações são executadas ao mesmo tempo e
com diferentes prioridades de uso da tela.
No modelo utilizado por Paiva (2006), as abstrações utilizadas consideram
apenas o estado dos próprios elementos da GUI. Em um telefone celular, alguns
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estados internos afetam diretamente o fluxo da GUI, por exemplo, o fluxo de janelas
na aplicação de chamadas depende do estado de conexão do telefone com a rede
de voz.
Considerando a produtividade na aplicação da abordagem, Paiva (2006) prevê
a codificação manual de uma classe NModel para cada janela da aplicação. No
contexto de um telefone celular com dezenas de janelas, o esforço manual
inviabilizaria sua utilização, ao menos, em um ambiente industrial.
Assim, visando superar as limitações acima, a proposta para automação da
geração e execução de casos de teste funcionais para a GUI de um telefone celular
é implementar o modelo de um gerenciador de janelas de telefone celular na
ferramenta NModel e fornecer uma biblioteca de controles, via API, com os quais é
possível codificar uma GUI qualquer sobre este gerenciador de janelas. Como
resultado tem-se um modelo da GUI, na forma de um programa na ferramenta
NModel, que pode ser explorado gerando a FSM de execução da GUI. Os caminhos
nesta FSM são os casos de teste. Para execução dos casos de teste em um
telefone Android, os caminhos da máquina de estado são convertidos em código de
teste JUnit.
Além de usar como base o trabalho de Paiva (2006), é usado aqui também,
de maneira integral, a definição de estado da GUI proposto por Menon (2001). No
trabalho de Menon (2001) o estado da GUI é dado em cada instante, pelo conjunto
de propriedades e seus valores, de todos os componentes da GUI.
O ponto mais relevante da proposta é que o modelo da GUI é construído do
mesmo modo que própria GUI é construída, ou seja, com o uso das bibliotecas de
componentes. Isto não afeta a independência dos testes, pois, a GUI e o modelo da
GUI podem ser implementados por desenvolvedores independentes, baseados
apenas na especificação da mesma. Além disto, a biblioteca de controles para
construção do modelo é distinta da biblioteca de controles para construção da GUI,
embora tenham sintáticas e semânticas similares.
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Em sumário, seguem abaixo os passos para implementação da proposta aqui
apresentada:

•

Projeto e implementação de um gerenciador de janelas utilizando a API
NModel;

•

Projeto e implementação de uma biblioteca de controles para
construção do modelo da GUI de um telefone celular;

•

Projeto e implementação dos algoritmos de exploração do modelo e
métodos de contenção da máquina de estados;

•

Projeto e implementação de método de geração de código de teste;

•

Projeto e implementação de método de execução dos casos de teste no
telefone
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3.1

Gerenciador de janelas

O primeiro passo da proposta é a especificação do gerenciador de janelas
genérico do aparelho celular, a ser implementado em linguagem C# e com uso da
API da ferramenta NModel. Tal gerenciador de janelas manterá o estado de
execução da GUI do aparelho em cada instante e baseia-se na simplificação do
funcionamento da GUI do aparelho mostrada na figura 20.

Figura 20 - Visão simplificada de funcionamento da GUI de telefone
Fonte: O autor

Na figura 20 tem-se um conjunto de aplicações, sendo uma delas a aplicação
principal, executada quando o aparelho é iniciado. Todas as outras aplicações são
iniciadas a partir da aplicação principal. O gerenciador de janelas mantém uma pilha
de

chamada

de

aplicações,

visto

que,

várias

podem

ser

executadas

simultaneamente. Embora em execução simultânea, apenas uma aplicação usa a
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tela em cada instante. Cada aplicação por sua vez contém um conjunto de janelas e
mantém uma pilha de chamadas para controle do fluxo de abertura e fechamento
das janelas. Por fim, cada janela mantém um conjunto de controles, representando
os controles gráficos de interação com o usuário. Cada elemento do modelo
(telefone, aplicações, janelas e controles) pode conter um conjunto de propriedades,
manipuladas por uma ação quando são recebidos eventos de usuário ou de rede. O
conjunto de valores de todas as propriedades de todos os elementos forma o estado
do modelo em cada instante. Tal estrutura pode ser representada pelo diagrama de
classes UML mostrado na figura 21.

Figura 21 - Diagrama de classes UML para gerenciador de janelas
Fonte: O autor

O diagrama de classes UML dado na figura 21 mostra a classe abstrata
ModelGUIComponent, representando a base para todos os elementos do modelo.
Esta base contém um conjunto de propriedades, representada pela classe Property
e pode se registrar para receber um conjunto de eventos com o uso da classe
EventListener. As classes Widget, Window, Application e Handset derivam de
ModelGUIComponent e implementam o comportamento de um controle, janela,
aplicação e telefone, respectivamente. A classe CallStack representa uma
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propriedade essencial para o funcionamento das aplicações e telefone, que são a
pilha de chamada de janelas e pilha de chamada de aplicações respectivamente.
Em Paiva (2006) já existe a ideia de um módulo de gerenciamento de janelas,
no entanto, trata-se apenas de um conjunto de funções utilitárias para adicionar,
remover e verificar o foco das janelas. No diagrama de classes mostrado na figura
21 o gerenciador de janelas é um conjunto de classes que contém as estruturas e
comportamentos da GUI do telefone.

3.2

Biblioteca de controles

Como próximo passo da proposta é especificado um conjunto de controles de
GUI, disponibilizados via API, para codificação do modelo de uma GUI qualquer. As
principais classes e métodos da API disponibilizada por esta biblioteca são
mostrados pelas tabelas 4, 5, 6, 7 e 8. Cada uma representa um conjunto
relacionado de classes ou pacote de classes. Tal API é fornecida para utilização em
linguagem C#.

Tabela 4 - Pacote de classes para criação e manipulação de telefone
Classe

Phone

TouchPhone
Fonte: O autor

Método
Phone(string id)
AddProperty(Property ppt)
AddApplication(Application win)
AddAction(EventCode evt,
ModelAction act)
TouchPhone(string id)

Descrição
cria instância de telefone
adiciona propriedade
Adiciona aplicação ao telefone
Adiciona ação para tratamento de
evento
Cria instância de telefone operado
por toque na tela
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Tabela 5 - Pacote de classes para criação e manipulação de aplicações
Classe

Application

IdleApp

Método
Application(string id)
AddProperty(Property ppt)
AddWindow(Window win)
AddAction(EventCode evt,
ModelAction act)
IdleApp(string id,
List<Application> apps)

Descrição
cria instância de aplicação
adiciona propriedade
Adiciona janela a aplicação
Adiciona ação para tratamento de
evento
Cria instância de aplicação principal
do telefone com uma janela e
botões para acionar as aplicações
passadas como parâmetro.

Fonte: O autor

Tabela 6 - Pacote de classes para criação e manipulação de janelas
Classe

Método
BaseWindow(string id)

BaseWindow

AddProperty(Property ppt)
AddWidget(ModelWidget wid)
AddAction(EventCode evt,
ModelAction act)

Window(string id)

Window

AddClickAction(ModelAction act)
AddLongClickAction(ModelAction act)
AddKeyAction(ModelAction act)

MessageBox

Fonte: O autor

MessageBox(string id,
LabelWidget label,
ButtonWidget bok,
ButtonWidget bcancel)
MessageBox(string id,
LabelWidget label,
ButtonWidget bcancel)

Descrição
Cria instância de janela com
funcionalidades mínimas
Adiciona propriedade
Adiciona controle a janela
Adiciona ação para
tratamento de evento
Estende a classe
BaseWindow adicionando a
possibilidade de receber
eventos de clique, clique
longo e eventos de teclas
Adiciona ação para evento de
clique na janela
Adiciona ação para evento de
clique longo na janela
Adiciona ação para evento de
tecla na janela

Janela de informação para
usuário, podendo conter os
botões "OK" e "Cancelar"
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Tabela 7 - Pacote de classes para criação e manipulação de controles
Classe

Método
Widget(string id)

Widget

FocusableWidget

ButtonWidget

AddProperty(Property ppt)
AddApplication(ModelApp app)
AddAction(EventCode evt,
ModelAction act)
FocusableWidget(string id,
int focusorder)
AddFocusAction(ModelAction
action)
ButtonWidget(string id)
ButtonWidget(string id, int
focusorder)
AddClickAction(ModelAction action)
EditTextWidget(string id)
EditTextWidget(string id,
int focusorder)
AddClickAction(ModelAction act)

EditTextWidget

AddLongClickAction(ModelAction
act)
AddKeyAction(ModelAction act)
SetText(string txt)
GetText()

LabelWidget

LabelWidget(string id)
GetText()

Descrição
Cria instância de controle
genérico
Adiciona propriedade
Adiciona aplicação ao telefone
Adiciona ação para tratamento
de evento
Controle que pode receber o
foco
Adiciona ação para evento de
foco
Estende FocusableWidget e
adiciona a possibilidade de
receber eventos de clique
Adiciona ação para evento de
clique
Controle que mantém um
texto que pode ser editado
pelo usuário
Adiciona ação para evento de
clique
Adiciona ação para evento de
clique longo
Adiciona ação para evento de
tecla
Substitui texto do controle
Retorna o texto do controle
Controle que mantém um
texto não editável
Retorna o texto do controle

Fonte: O autor

Tabela 8 - Pacote de classes para criação de cenário de teste e exploração do modelo
Classe
TestModel

Método
TestModel()
ModelExplorer(TestModel tm)

ModelExplorer

Fonte: O autor

Explore(List<EventType> evts)

Descrição
Mantém instância do modelo
Cria instancia de classe de exploração
do modelo
Executa o modelo explorando os
eventos fornecidos. Como resultado
tem-se a máquina de estados do
telefone.

GetFSM()

Retorna máquina de estados finita da
GUI do telefone.

GenerateTestSuite()

Explora a FSM com o algoritmo do
carteiro para geração dos casos de
teste
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Com o uso das API´s dos pacotes de telefone, aplicação, janela e controle é
possível criar os elementos da GUI, bem como adicionar as propriedades
necessárias a cada elemento. Além disto, é possível adicionar as ações para tratar
os eventos lançados durante a execução. Como resultado tem-se um modelo
executável da GUI do telefone celular, em linguagem C#.
A manipulação do modelo é feita com a classe ModelExplorer, que executa o
modelo e converte a máquina de estados abstrata numa FSM da operação da GUI
do telefone.
Além da API de controles são fornecidas também algumas propriedades e
ações de manipulação destas propriedades, detalhados nas tabelas 9 e 10,
respectivamente.

Tabela 9 - Pacote de propriedades
Classe
Property
CallStack
PowerProperty
AppState
IntProperty
BoolProperty
TextProperty
OrientationProperty

RadioServiceProperty

Descrição
Classe base para criação de propriedades.
Propriedade que implementa uma pilha. Usada para manter
pilha de aplicações em execução e para cada aplicação, a
pilha de janelas abertas.
Propriedade que mantém estado de execução do telefone.
Valor é um tipo enumerado: {ON, OFF}.
Propriedade que mantém estado de execução de uma
aplicação. Valor é um tipo enumerado: { RUNNING,
STOPPED, BACKGROUND }
Propriedade que mantém valor de tipo básico como inteiro,
booleano ou texto.
Propriedade que mantém a orientação do telefone. Valor é um
tipo enumerado: { LANDSCAPE, PORTRAIT }
Propriedade que mantém o estado do serviço de radio do
telefone. Valor é um tipo enumerado: { EMERGENCY_ONLY,
IN_SERVICE, OUT_OF_SERVICE, POWER_OFF }

Fonte: O autor

O conjunto de valores das propriedades do modelo em cada instante
determina o estado do telefone. Assim, o número possível de estados do telefone é
dado pelo número de combinações distintas dos valores das propriedades.
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Tabela 10 - Pacote de ações
Classe
ModelAction
PowerAction
LaunchApp
GoHome
ShowWindow
CloseWindow
OrientationAction
RadioServiceAction
TextInputAction

Descrição
Classe base para implementação de ações
Liga ou desliga o telefone. Manipula a propriedade
PowerProperty do telefone
Inicia uma aplicação.
Telefone volta para a aplicação principal.
Abre uma janela
Fecha uma janela
Muda orientação do telefone. Manipula a propriedade
OrientationProperty do telefone
Manipula o estado do serviço de radio do telefone. Manipula a
propriedade RadioServiceProperty do telefone
Adiciona texto em caixa de texto. Manipula a propriedade
Textproperty da caixa de texto

Fonte: O autor

As ações manipulam os valores das propriedades do telefone, correspondendo
a uma transição na máquina de estados. O estado da GUI determina se uma ação
está habilitada ou desabilitada para execução. Por exemplo, a ação de fechar uma
janela só está habilitada se a janela está aberta naquele instante.
As ações estão associadas a eventos, sendo executadas quando os eventos
são disparados. A tabela 11 mostra o conjunto de eventos utilizados neste trabalho.

Tabela 11 - Pacote de eventos
Classe
Event
ClickEvent
LongClickEvent
TextInputEvent
PowerEvent
BackKeyEvent
MenuKeyEvent
OrientationEvent
RadioServiceStateChanged
Fonte: O autor

Descrição
Classe base para implementação de eventos.
Clique de usuário em algum ítem de GUI
Clique longo em algum ítem de GUI
Evento de entrada de texto em caixa de texto
Evento de ligar/desligar o telefone, disparado quando
usuário pressiona a tecla física de ligar/desligar o telefone
Evento gerado quando usuário pressiona a tecla física
voltar do telefone.
Evento gerado quando usuário pressiona a tecla física de
menu do telefone.
Evento gerado quando usuário muda a orientação do
telefone. Somente presente se telefone tem giroscópio.
Evento que muda estado do serviço de radio do telefone.
Evento que é recebido da rede móvel.
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Cada componente da API de controles ( tabelas 4, 5, 6 e 7 ) pode tratar um ou
mais tipos de eventos, adicionando uma instância da classe EventListener para o
tipo específico de evento. Assim, como exemplo, um botão tem uma instância da
classe que trata o evento de clique do usuário. Para cada evento que o componente
trata pode-se associar uma ou mais ações que serão executadas quando o evento é
disparado.

3.3

Exploração do modelo

Como mostrado no diagrama de classes UML da figura 21 o modelo tem um
telefone com uma ou mais aplicações. Cada aplicação, por sua vez, tem uma ou
mais janelas. Cada janela tem um ou mais controles. O telefone, as aplicações,
janelas e controles têm um conjunto de propriedades e tratam os eventos que são
pertinentes para sua execução. Para cada evento que o componente trata, existe
uma ou mais ações associadas. O pseudocódigo para exploração de tal modelo é
dada pela tabela 12.

Tabela 12 – Pseudocódigo de exploração de modelo NModel
1

buscarEventos {

2

eventos: Lista

3

Se telefone desligado {

4

eventos.adicionar(LigarTelefone) // Se telefone desligado, a única opção é ligá-lo

5

} senão {

6

eventos.adicionar(Eventos disponíveis no telefone)

7

eventos.adiconar(Eventos disponíveis na aplicação em execução)

8

eventos.adicionar(Eventos disponíveis na janela aberta)

9

eventos.adiconar(Eventos disponíveis no componente que tem o foco)

10

}

11
12

domínioDeEventos {

13

eventosDisponíveis: Lista

14

tiposDeEventosHabilitados: Lista com tipos de eventos que podem ser explorados

15

eventosParaExploração: Conjunto vazio

16
17

eventosDisponíveis = buscarEventos()

18

Para cada evento em eventosDisponíveis {

19

Se evento.tipo está em tiposDeEventosHabilitados

Fonte: O autor.
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Tabela 12 - Pseudocódigo de exploração de modelo Nmodel – Continuação.
20

eventosParaExploração.adicionar(evento)

21

}

22

retornar eventosParaExploração

23

}

24
25

tratarEventoHabilitado(evento:domínioDeEventos) {

26
27

retornar evento.EstáHabilitado()
}

28
29

tratarEvento(evento:domínioDeEventos) {

30

Para cada ação em evento

31
32

ação.executar()
}

Fonte: O autor.

A exploração do modelo é feita pela classe LibraryModelProgram, fornecida
pela API Nmodel. Mas para isto é necessário implementar três métodos,
representadas no código da tabela 12 por: tratarEvento(), tratarEventoHabilitado() e
dominioDeEventos(). A função dominioDeEventos() computa o domínio de
exploração, ou seja, o conjunto de eventos que podem ser disparados no modelo
em cada estado. Para isto é usada a função buscarEventos() que verifica no modelo
quais eventos são possíveis de serem disparados em cada instante. Estes eventos
são o conjunto de eventos disponíveis no telefone, mais os eventos disponíveis na
aplicação em execução, mais os eventos disponíveis na janela ativa, mais os
eventos disponíveis no componente de GUI que tem foco no momento. Como
exemplo de evento que está disponível para ser disparado pode-se considerar o
evento de ligar/desligar, associado ao telefone, que sempre está disponível, visto
que, o usuário pode pressionar o botão físico de ligar/desligar em qualquer instante.
Do mesmo modo, se existe um botão com foco na janela correntemente sendo
mostrado na tela, o evento de clique deste botão também está disponível. Após
buscar os eventos disponíveis no modelo, a função dominioDeEventos() verifica se
o evento deve ser incluído na exploração. Este passo corresponde ao filtro de
eventos do modelo que permite limitar o tamanho da máquina de estados.
Para cada um dos eventos disponíveis e passíveis de exploração fornecidos
pela função dominioDeEventos(), a função tratarEventoHabilitado() verifica se o
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evento está habilitado naquele estado. Um evento está habilitado se uma ou mais
de suas ações estão habilitadas naquele estado. Caso o evento esteja habilitado,
este é passado para a função tratarEvento(), que executa as ações contidas neste.
A execução das ações pode alterar uma ou mais propriedades do modelo, fazendo
com que mude de estado. Para cada um dos novos estados gerados, a exploração
é iniciada com a computação de um novo conjunto de eventos disponíveis. A
exploração termina quando nenhum estado novo pode ser criado. Como resultado
tem-se a máquina de estados que modela o comportamento da GUI.

3.4

Geração e execução de casos de teste

Dada a máquina de estados da GUI os casos de teste serão gerados
automaticamente percorrendo-se esta máquina de estados com uso do algoritmo do
carteiro chinês (Gross; Yellen, 2006). Em tal algoritmo percorre-se toda a máquina
de estados em um número mínimo de passos, visitando-se todos os estados e
passando por cada transição ao menos uma vez. Assim, é conseguida a cobertura
de estados e transições. A escolha do algoritmo do carteiro chinês se dá por
simplicidade, visto já ser disponibilizado pela ferramenta NModel. Isto não constitui
uma limitação da abordagem visto que outros algoritmos de exploração da máquina
de estados podem ser implementados com o uso direto da API NModel.
Cada caso de teste será um programa JUnit, que lança os eventos e verifica o
estado do telefone, de acordo com os eventos (transições) e estados (propriedades)
da máquina de estados. Um exemplo é mostrado na figura 22, onde para o estado 1
a propriedade janelaAberta tem valor janela1. Com a ocorrência do evento de clique
no botão1 a máquina de estados passa para o estado 2, tendo agora propriedade
janelaAberta igual a janela2. O caso de teste JUnit reflete esta sequência enviando
o evento (SendEvent()) para botão1 e verificando se a propriedade foi alterado
como esperado pelo modelo. Em conjunção com a API JUnit será usada a API de
instrumentação da plataforma Google Android (2011), que permite enviar eventos e
obter o estado dos elementos da GUI do telefone Android. Para simplificar a criação
dos casos de teste é usada também a API Robotium (2012), que consiste de uma
API de testes de GUI implementada utilizando a API de instrumentação Android.
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Figura 22 - Geração de código de teste a partir de máquina de estados finita
Fonte: O autor

Embora seja gerado código de teste para a plataforma Android, para
demonstração, poder-se-ia utilizar a máquina de estados para geração de código
em outras plataformas, como a plataforma Microsoft Windows Phone, com o uso da
API de instrumentação Microsoft Windows.
A tabela 13 mostra o código de teste que será gerado para alguns dos eventos
aqui tratados. A variável solo usada na tabela é uma instância da classe Solo
fornecida com a API Robotium.
Tabela 13 - Código de teste de eventos
Evento
ClickEvent
LongClickEvent

TextInputEvent
BackKeyEvent
MenuKeyEvent
OrientationEvent
Fonte: O autor

Código de teste
solo.click(string text), onde text é o texto mostrado no
componente
solo.clickLong(string text), onde text é o texto mostrado no
componente
solo.enterText(int index, string text), onde index é o índice
do componente dentro da janela e text é o texto mostrado no
componente. Como índice é usado o valor da propriedade
FocusOrder do componente
solo.goBack()
solo.sendKey(solo.MENU)
solo.setActivityOrientation(int orientation), onde orientation
é solo.LANDSCAPE ou solo.PORTRAIT
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A tabela 14 mostra o código de teste para verificação do estado do telefone,
que é baseado nos valores de cada propriedade em cada estado.

Tabela 14 - Pacote de propriedades
Propriedade
Código de verificação
solo.searchText(string text), onde text é o texto a ser encontrado
TextProperty
em um dos componentes da janela.
assert(mActivity.getCurrentView() ==R.layout.viewId), onde
WindowCallStack viewed é o identificador da janela, obtido com o método GetId() da
janela.
solo.assertCurrentActivity(string activityId), onde actvityId é o
AppCallStack
identificador da aplicação, obtido pelo método GetId() da aplicação.
config = getResources().getConfiguration().orientation
OrientationProperty
assert(orientation == config.orientation)
Fonte: O autor

As classes envolvidas na geração de código são mostradas no diagrama de
classes UML da figura 23. Neste, a classe CodeGen contém duas outras classes,
EventCodeGenerator e PropertyCodeGenerator, responsáveis por gerar código de
eventos e propriedades respectivamente. Ambas tem o método getSourceCode(),
que recebe um evento ou propriedade, e por reflexão busca um método para gerar o
código fonte do evento ou propriedade especificados. O nome do método de
geração de código fonte é formado pelo nome da classe que implementa o evento
ou propriedade, acrescido de “SourceCode()”. Assim, para gerar código para o
evento de ligar/desligar o telefone é buscado o método PowerEventSourceCode().
Para inserir a geração de código para um novo evento basta implementar um novo
método com tal nomeação.
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Figura 23 – Diagramas de classes UML para geração de código fonte
Fonte: O autor

3.5

Contenção da máquina de estados do modelo

O número de nós da máquina de estados cresce exponencialmente com o
aumento do número de elementos do modelo, sendo este um problema típico deste
tipo de representação. Na literatura, algumas soluções para este problema são
dadas: redução do número de estados (SHEHADY; SIEWIOREK, 1997); repartição
do espaço de entradas (WHITE; ALMEZEN, 2000); representação da máquina de
estados com níveis de abstração diferentes (PAIVA et al., 2005). No entanto, todas
estas abordagens fazem manipulação explicita da máquina de estados, o que torna
sua utilização complexa. É proposto aqui um mecanismo indireto de contenção da
máquina de estados, pelo uso de filtro de eventos. Isto é feito com o método
Explore(), que explora somente os eventos especificados. Tal detalhe é mostrado no
pseudocódigo, linhas 19 e 20 na tabela 12.
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4

EXEMPLO DE APLICAÇÃO
Nesta seção descreve-se um exemplo de uso da API da biblioteca

de

controles especificada na seção 3 para criação do modelo da GUI de um telefone
celular.
O exemplo é uma aplicação simples onde é possível entrar um número e
iniciar uma chamada, como mostrado na figura 24.

Figura 24 - Exemplo de telefone com uma aplicação simples
Fonte: O autor

A janela main_window contém um botão. O acionamento deste botão por um
clique de usuário faz com que a janela edit_window seja aberta. O código fonte de
tal aplicação é mostrado na tabela 15. Tal código fonte é similar ao código para se
criar a própria GUI, ou seja, cria-se a janela e o controle, é adicionada uma ação
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para o momento que o botão receber o evento de clique (AddClickAction()), e por
fim, o botão é adicionado na janela.

Tabela 15 - Código fonte da janela Inicial
1

//Cria janela Inicial

2

Window mainWin = new Window("main_window", true); //Janela Inicial

3

ButtonWidget openEditButton = new ButtonWidget("open_button", 1);

4

//Adiciona ação para abrir janela de edição

5

openEditButton.AddClickAction(new ShowWindow("edit_window"));

6

//Adiciona botão na janela

7

mainWin.AddWidget(openEditButton);

Fonte: O autor

A janela edit_window contém quatro componentes: um rótulo, uma caixa de
texto (number_edit) e dois botões (call_button e cancel_button). O método
AddTestInput() indica os possíveis valores de serem inseridos na caixa de texto. O
botão call_button abre a janela message_window. O botão cancel_button cancela a
operação, voltando para a janela anterior. Pressionando a tecla física de voltar do
telefone também se retorna para a tela anterior. O código do modelo de tal janela é
mostrada na tabela 16.

Tabela 16 - Código fonte janela de edição de número
1

//Janela de edição de número

2

Window numberEditWindow = new Window("edit_window"); //Janela EdiçãoChamada

3

//Cria componentes

4

LabelWidget numberLabel = new LabelWidget("Numero");

5

EditTextWidget numberEdit = new EditTextWidget("number_edit", 1);

6

ButtonWidget callButton = new ButtonWidget("call_button", 2);

7

ButtonWidget cancelButton = new ButtonWidget("cancel_button", 3);

8

//Adiciona as entradas de teste, neste caso apenas um número

9

numberEdit.AddTestInput(new string[] { "012345678"});

10

//Adiciona ações para eventos de clique

11

callButton.AddClickAction(new ShowWindow("message_window"));

12

callButton.AddClickAction(new SetLabelText("message_window", "message_label"));

13

cancelButton.AddClickAction(new CloseWindow("edit_window"));

14

//Adiciona componentes na janela

15

numberEditWindow.AddWidget(numberEdit);

16

numberEditWindow.AddWidget(callButton);

17

numberEditWindow.AddWidget(cancelButton);

Fonte: O autor
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A janela message_window contém apenas um rótulo, mostrando uma
mensagem ao usuário. Se existe conexão com a rede é mostrada a mensagem
“Conectando...” e caso contrário “Sem conexão com a rede”. O código fonte do
modelo de tal janela é mostrado na tabela 17.

Tabela 17 - Código fonte janela de mensagem
1

//Janela de status de chamada

2

Window messageWindow = new Window("message_window");

3

LabelWidget messageWidget = new LabelWidget("message_label", "");

4

messageWindow.AddWidget(messageWidget);

Fonte: O autor

Para

finalizar

o

código

fonte

do

modelo,

cria-se

a

aplicação

(CallNumberActivity) e adicionam-se as janelas. Cria-se também o telefone,
nomeado android, e adiciona-se a aplicação. Tal código fonte é mostrado na tabela
18.

Tabela 18 - Código fonte de criação de aplicação e telefone
1

//Cria applicação

2

Application callApp = new Application("CallNumberActivity", true);

3

//Adiciona janelas

4

callApp.AddWindow(mainWin);

5

callApp.AddWindow(numberEditWindow);

6

callApp.AddWindow(messageWindow);

7
8

//Cria telefone

9

Phone phone = new TouchPhone("android");

10

//Adiciona aplicação

11

phone.AddApplication(callApp);

Fonte: O autor

Tal modelo é explorado com os eventos gerados pela tecla física de
ligar/desligar (PowerEvent()), pela tecla física de voltar (BackKeyEvent()), por clique
em botão (ClickEvent()) e pelo evento de entrada de dados na caixa de texto
(TextInputEvent()), como mostra o código fonte na tabela 19, entre as linhas 18 e
21.
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Tabela 19 - Exploração do modelo com eventos específicos
1

static int Main(string[] args)

2

{

3

//Instancia de classe para explorar o modelo definido no cenário de teste

4

TestModel tm = new TestModel();

5
6

ModelExplorer modelExplorer = new ModelExplorer(tm,

7

new AndroidCodeGen("CallNumberActivityTest.java", //Código de teste

8

"com.example.android.call.test", // pacote de teste

9

"com.example.android.call", // pacote da aplicação

10

"CallNumberActivity")); // Nome da aplicação em teste

11
12

//Inicializa modelo

13

modelExplorer.InitModel();

14
15

//Explora o modelo para determinados tipos de eventos

16

LibraryModelProgram mp = modelExplorer.Explore(new List<Event>

17

{

18

new PowerEvent(PowerProperty.PowerState.ON),

19

new BackKeyEvent(),

20

new ClickEvent(),

21

new TextInputEvent()

22

});

23
24

//Mostra máquina de estados

25

ModelProgramGraphViewForm form =

26

new ModelProgramGraphViewForm("Mobile - Model Program Viewer");

27

form.View.SetModelProgram(mp);

28
29

form.ShowDialog();

30
31

//Gera casos de teste

32

modelExplorer.GenerateTestSuite(form.View.exploredTransitions.GetFA(),

33

form.View.exploredTransitions);

34
35

//Finaliza modelo

36

modelExplorer.TearDown();

37
38
39

return 0;
}

Fonte: O autor
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O código fonte mostrado nas tabelas de 15 a 19 cria o modelo NModel do
telefone celular contendo uma aplicação, como mostrado na figura 24. Tal modelo
NModel é uma estrutura de dados, contendo as classes especificadas no diagrama
UML mostrado na figura 21. A exploração deste modelo gera a FSM representada
na figura 25. No estado 0 o telefone está desligado e recebe o evento de ligar
(PowerEvent(PowerState(“ON”))), passando para o estado 1. Neste estado, o botão
open_button recebe o evento de clique e o telefone passa para o estado 2, e assim
sucessivamente.

Figura 25 - Máquina de estados finita de modelo de telefone
Fonte: O autor

Esta FSM é explorada com o algoritmo do carteiro chinês para geração
automática do código de teste mostrado parcialmente na tabela 20. Tal código de
teste é um programa JUnit onde: as propriedades do estado inicial fornecem a
condição inicial do teste (linhas 2 a 5), cada transição corresponde a injeção de um

65

evento no telefone, e após cada evento são verificadas se as propriedades do
modelo correspondem ao estado do telefone real.

Tabela 20 - Código de teste gerado automaticamente
1

public void test_0() throws Exception {

2

//Initial state verification

3

solo.assertCurrentActivity("Expected Application",

4

"CallNumberActivity");

5

assert(mActivity.getCurrentView() == R.layout.main_window);

6

//Event code

7

solo.clickOnButton("Chamadas");

8

//Oracle code

9

assert(mActivity.getCurrentView() == R.layout.edit_window);

10

//Event code

11

solo.clickOnButton("Cancelar");

12

//Oracle code

13

assert(mActivity.getCurrentView() == R.layout.main_window);

14

//Event code

15

solo.clickOnButton("Chamadas");

16

//Oracle code

17

assert(mActivity.getCurrentView() == R.layout.edit_window);

18

//Event code

19

solo.clickOnButton("Chamar");

20

//Oracle code

21

assert(mActivity.getCurrentView() == R.layout.message_window);

22

//Event code

23

solo.goBack();

24

...

25

}

Fonte: O autor

4.1

Esforço comparativo de aplicação do método

Esta seção trata do esforço manual para aplicação das técnicas de automação
discutidas neste trabalho, e mais especificamente, do esforço manual para criar os
artefatos de software que serão usados no processo de geração dos casos de teste.
Todas as técnicas discutidas aqui permitem a execução automática dos casos de
teste, logo, o esforço manual para criação dos casos de teste indica diretamente o
esforço manual necessário para aplicação de cada técnica.
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A tabela 21 descreve as atividades manuais para aplicar cada uma das
técnicas de automação de testes apresentadas na seção 2. Mostra também qual é o
artefato de software resultante deste esforço manual.

Tabela 21 – Atividades e artefatos gerados pela aplicação de técnicas de automação
Técnica
Gravação e
Reprodução

Artefato

• Gravação do caso de teste

Script de teste

• Programação do caso de teste

Programa de
teste

Uso de Máquinas
de Estados

• Modelar o comportamento da GUI como uma FSM:
- Definir estados, transições, entradas e saídas
- Efetuar reduções da FSM se necessário

Máquina de
estados

Linguagens
Formais(PAIVA,
2006)

• Programação do comportamento da GUI em
linguagem Spec#
• Redução da máquina de estados

Máquina de
estados

Grafo de fluxo de
eventos
(MENON, 2001)

• Modelar o comportamento da GUI como um grafo
de fluxo de eventos:
- Definir eventos e transições entre eles
- Criar operadores (pré-requisitos e efeitos) para
cada evento

Grafo Fluxo de
eventos

Diagramas UML
(VIEIRA, M.; et
al, 2006)

• Criação:
- diagrama de casos de uso
- diagramas de atividades para cada caso de uso
- Refinar diagramas de atividade se necessário
- Anotar diagramas de atividades com classes de
dados

Diagramas UML

Gerenciador de
janelas NModel
com API de
controles

• Modelar o comportamento da GUI através de um
programa utilizando a API de controles fornecida

Programa de
teste

API

M
O
D
E
L
O

Atividade
(Esforço Manual)

Fonte: O autor

Diversos métodos de estimativa de esforço para desenvolvimento de artefatos
de software são dados na literatura, como análise de pontos por função, pontos por
caso de uso, COCOMO (COnstructive COst MOdel) e análise de especialistas
(MAHAJAN, 2011). Sharma e Kushawaha (2012) propõem o uso de uma medida
baseada na complexidade dos requisitos de software para estimar tanto o esforço
de desenvolvimento quanto de testes do sistema de software. Bashir e Thompson
(2000) apresentam uma metodologia de estimativa de esforço e tempo para a fase
de projeto, baseado na complexidade das funcionalidades do sistema.
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Estas técnicas de estimativa de esforço se baseiam em diversos fatores.
COCOMO por exemplo, se baseia na estimativa de tamanho e fatores como tipo de
projeto, experiência da equipe e uso de novas tecnologias. Os artefatos de software
gerados pelo esforço manual das técnicas de automação de testes são distintos,
como mostrado na tabela 21, o que dificulta a aplicação direta de alguma das
técnicas de estimativa. Não teria uma acuracidade razoável, por exemplo, estimar o
esforço de criar um programa de teste e criar uma máquina de estados, usando a
mesma técnica, visto que, os parâmetros de ajuste seriam distintos.
Outra possibilidade de comparação do esforço manual de aplicação das
técnicas de automação seria a elaboração de um experimento, onde, dada uma
GUI, se mediria o esforço de aplicar cada uma das técnicas. No entanto, algumas
das técnicas não disponizam as ferramentas usadas e outras usam ferramentas
pagas. Para aplicar a técnica de Paiva (2006), por exemplo, é necessária a
ferramenta SpecExplorer, que embora não seja paga, só pode ser usada com as
versões pagas do Microsoft Visual Studio. Além disto, a maior parte das técnicas
não se aplica diretamente para a GUI de um telefone celular, necessitando ao
menos algum tipo de adaptação.
Assim, a comparação de esforço das técnicas de automação é feito neste
trabalho através da análise de alguns fatores que sabidamente tem influência no
esforço de geração de artefatos de software, como: dificuldade, possibilidade de
composição e reutilização, possibilidade de automação da geração de casos de
teste, e a relação entre cobertura e esforço.
A dificuldade de desenvolvimento de um produto de software é um fator
significante na determinação do esforço necessário para seu desenvolvimento
(SUBRAMANIAN; PENDHARKAR;

WALLACE, 2006)

(MOHAPATRA, 2012).

COCOMO usa a dificuldade como um dos parâmetros para cálculo de esforço
(GREGORY, 2009). Esta dificuldade é dada em COCOMO em três níveis, ou modos
de desenvolvimento: orgânico, semi destacado e embutido (FUTRELL; SHAFER;
SHAFER, 2002). A classificação do projeto nestes níveis depende de seu tamanho
e características, como sumarizadas na tabela 22.
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Tabela 22 – Classificação de modos de desenvolvimento em COCOMO
Tamanho do
Utilização de
Modo de
Projeto/Equipe
novas
Prazos e
Ambiente de
desenvolvimento
e experiência da
tecnologias,
restrições desenvolvimento
(Dificuldade)
equipe
ferramentas
Orgânico
pequeno
pequena
baixa
estável
(baixa)
Semi destacado
médio
média
médio
médio
(média)
grande
grande
alto
Complicado
Embutido (alta)

Fonte: adaptado de Futrell, Shafer e Shafer (2002)
O nível de dificuldade usado aqui para classificar os artefatos de software
mostrados na tabela 21 baseia-se nos níveis COCOMO, como mostrado na tabela
22. São consideradas a experiência da equipe e a necessidade de uso de novas
tecnologias e ferramentas. Os outros fatores como o tamanho do projeto e da
equipe, podem ser considerados constantes, portanto não afetando a avaliação.
Composição em orientação a objetos significa combinar objetos simples, auto
contidos, para formar objetos complexos. O uso da composição facilita o projeto
visto que permite dividir o problema em diversas partes mais simples. Permite
também a reutilização das diversas partes em outros projetos/objetos. Estes dois
aspectos levam à diminuição do esforço necessário no desenvolvimento do sistema.
Wang, Valerdi e Fortune (2010) usam a reutilização como parâmetro para estender
o modelo de estimativa de esforço chamado COSYSMO (Constructive Systems
Engineering Cost Model). Assim, considera-se aqui que os métodos de automação
de testes que permitem composição e reutilização demandarão menos esforço
manual de aplicação, visto que parte dos artefatos de software podem ser
reaproveitados.
Todos os métodos de automação de teste por modelos estudados permitem a
geração automática dos casos de teste, o que diminui, ao menos potencialmente, o
esforço

manual

de

teste

quando

comparados

com

as

técnicas

de

gravação/reprodução e por API.
Quanto maior a cobertura desejada dos testes, maior será o esforço manual na
automação. No caso de automação por gravação/reprodução e por API esta relação
é diretamente proporcional, visto que, para criar novos casos de teste é necessário
gravar ou programar estes novos casos. Para as técnicas baseadas em modelo a
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relação entre cobertura e esforço manual depende da representação do modelo.
Modelos construídos em várias camadas de abstração ou que sejam construídos
pela composição de módulos necessitam de menos esforço manual para aumentar
a cobertura, visto que, uma vez construídas as camadas de abstração de baixo nível
ou os módulos básicos, estes podem ser reaproveitados na construção de um caso
de teste.
Nas seções a seguir cada uma das técnicas de automação estudadas neste
trabalho é analisada com relação aos fatores dificuldade, possibilidade de
composição e reutilização, possibilidade de automação da geração de casos de
teste, e a relação entre cobertura e esforço. Um sumário é apresentado na tabela
23.

4.1.1

Gravação e reprodução

O esforço manual para aplicar a técnica de gravação e reprodução consiste da
gravação da sequência de eventos que compõem o caso de teste. A dificuldade é
baixa, visto que, o engenheiro de testes precisa conhecer somente a especificação
funcional da aplicação e a operação da ferramenta de gravação. Mesmo que não
exista experiência prévia da equipe nas ferramentas de gravação, estas são simples
e de fácil aprendizado.
Conceitualmente não existe a noção de composição e reutilização, visto que a
técnica não prevê explicitamente a identificação e manipulação de módulos
independentes. No entanto, pode-se manualmente conseguir algum grau de
composição, por exemplo, unindo dois scripts de teste sequenciais num script de
teste maior. Do mesmo modo, pode-se manualmente conseguir algum grau de
reutilização reaproveitando-se scripts de sequências de teste comuns, como por
exemplo, a abertura e fechamento de arquivos.
Visto que cada caso de teste precisa ser manualmente gravado, o esforço de
automação cresce proporcionalmente à cobertura desejada.
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4.1.2

Por API

O esforço manual para aplicar a técnica consiste da codificação do programa
de teste contendo a sequência de eventos e asserções que compõem o caso de
teste. A dificuldade é baixa, visto que, o engenheiro de teste precisa conhecer
somente a especificação funcional da aplicação e a API de teste em uso. O uso de
API´s de testes é tipicamente simples e de fácil aprendizado.
Composição e reutilização podem ser implementados, pois se usa diretamente
uma linguagem de programação. No entanto, isto deve ser feito manualmente, ou
seja, o engenheiro de teste precisa projetar os testes de modo que se tenham
módulos que possam ser reutilizados.
Visto que, cada caso de teste precisa ser manualmente programado, o esforço
de automação cresce proporcionalmente à cobertura desejada.

4.1.3

Técnicas baseadas em modelos

O esforço manual de aplicação das técnicas baseadas em modelo consiste da
criação de um modelo que represente o comportamento da GUI. São técnicas
tipicamente mais complexas que gravação/reprodução e por API, pois requerem o
conhecimento de notações específicas e tipicamente complexas. No entanto, a
possibilidade de geração automática dos casos de teste permite, ao menos
potencialmente, a diminuição no esforço manual de teste quando comparado com
as técnicas de gravação/reprodução e por API.

4.1.3.1 Máquinas de estados

Na proposta de Shehady e Siewiorek (1997) o esforço manual corresponde ao
esforço de criação da HFSM que modela o comportamento da GUI. Na proposta de
White e Almezen (2000) o esforço manual é a identificação das responsabilidades,
criação e redução das máquinas de estados correspondentes. Em Paiva et al.
(2005) este esforço manual corresponde a criação da HFSM que modela o
comportamento da GUI, a identificação dos diálogos independentes para redução
da HFSM e a criação da FSM correspondente. Em todas as propostas, as máquinas
de estados precisam ser manipuladas diretamente. As máquinas de estados tem
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notação simples e intuitiva, no entanto a aplicação das técnicas acima é
considerada complexa, visto a necessidade de manipulação para algum tipo de
redução.
Nenhuma das propostas de automação por máquina de estados prevê
composição ou reutilização.
Em todas as propostas, cada cenário de testes necessita a criação e
manipulação das máquinas de estado daquele cenário específico, fazendo com que
o esforço manual cresça proporcionalmente á cobertura desejada.

4.1.4

Linguagens Formais

Na proposta de Paiva (2006) o esforço manual de aplicação da técnica
consiste na codificação do comportamento da GUI e seus componentes na
linguagem Spec#, bem como na identificação dos diálogos independentes. Spec# é
uma linguagem de especificação formal, que embora não seja complexa, não é de
uso direto como uma API de testes, sendo necessário maior tempo de aprendizado.
Assim considera-se a aplicação desta técnica de dificuldade média.
Composição e reutilização são conseguidas pelo uso de vários níveis de
abstração, como exposto na seção 2.4.3.2. Em um nível de abstração menor são
especificados os controles da GUI, como botões e caixas de texto. Num nível mais
alto são representados os cenários, que correspondem aos casos de teste.
Visto que os níveis de abstração de mais baixo nível podem ser
compartilhados, o esforço manual não aumenta significativamente quando se deseja
aumentar a cobertura.

4.1.5

Modelo de fluxo de eventos

No modelo de fluxo de eventos o esforço manual consiste na criação do grafo
de fluxo de eventos para cada diálogo modal, criação da árvore de integração
mostrando a interação entre os diálogos modais e especificação dos pré-requisitos e
efeitos de cada evento de usuário. Menon (2001) apresenta uma ferramenta para
extração automática da árvore de integração e grafos de fluxo de eventos, no
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entanto, isto é aplicável somente em testes de regressão, visto que, uma versão da
aplicação precisa estar pronta. Os operadores de planejamento, que consistem dos
eventos, seus pré-requisitos e efeitos precisam ser especificados manualmente. O
grafo de fluxo de eventos não é uma maneira natural de representar a GUI, o que
torna difícil a criação do modelo manualmente. Além disto, usa técnicas não triviais,
como planejamento de IA. Assim considera-se que é uma técnica com dificuldade
alta.
Composição e reutilização são conseguidas pela composição e reutilização
dos operadores de planejamento. Para o grafo de fluxo de eventos em si não existe
composição.
O esforço manual para aumentar a cobertura é baixo visto que os operadores
de baixo nível são compartilhados por qualquer aplicação.

4.1.6

Uso de UML

O esforço manual de aplicação da técnica de Vieira et al. (2006) consiste na
criação dos diagramas de caso de uso e diagramas de atividade anotados e
refinados. A dificuldade é baixa, visto que os diagramas de casos uso e atividades
representarem uma interação com o sistema de maneira natural, além de serem
notações amplamente conhecidas.
Composição e reutilização são conseguidas pela composição e reutilização
dos diagramas. Isto ocorre, por exemplo, quando um caso de uso faz parte de
vários cenários, como a abertura e gravação de arquivos.
O esforço manual de aplicação da técnica é diretamente proporcional à
cobertura desejada, visto que, cada novo cenário precisa ser expresso por novos
diagramas. Embora possa se conseguir alguma diminuição de esforço com o
reaproveitamento de diagramas, isto ocorre apenas no nível de caso de uso, que
tem uma granularidade muito grande para ter impacto significativo no esforço
manual de implementação de cada cenário. Assim, por exemplo, podem-se
reaproveitar os diagramas usados para modelar a abertura e gravação de arquivos,
mas o impacto no esforço é pequeno, visto que, aparecem em poucos lugares no
sistema.
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4.1.7

API de controles com gerenciador de janelas NModel

Na proposta apresentada neste trabalho a tarefa manual consiste na
codificação da GUI utilizando a API de controles fornecida. Considera-se esta
atividade de dificuldade baixa, visto que, o engenheiro de testes precisa conhecer
somente a semântica de construção de uma GUI. Embora o resultado final do
modelo seja uma especificação formal, como na proposta de Paiva (2006), o
engenheiro de testes não precisa lidar diretamente com esta especificação, que é
abstraída pela API de controles fornecida.
Composição e reutilização são conseguidas pela utilização da API de controles
que são válidas para qualquer GUI. Para criar uma GUI é necessário apenas
instanciar os componentes, como janelas, botões e caixas de texto. Tais
componentes são fornecidos pela API de controles e reusados em qualquer modelo
de GUI.
O esforço manual de aplicação da técnica não aumenta significativamente com
o aumento da cobertura, visto que uma vez implementados os controles de baixo
nível, serão utilizados por qualquer GUI, sendo necessário apenas codificar o algo
nível.

74

4.1.8

Conclusão

A tabela 23 mostra um resumo dos fatores selecionados para cada uma das
técnicas de automação de testes de GUI discutidas neste trabalho.

Tabela 23 – Sumário de avaliação de técnicas de automação de testes de GUI
Dificuldade

Possibilidade
de
Composição
e
Reutilização

Geração
automática
de casos de
teste

Relação Cobertura x
Esforço

baixa

não

não

diretamente proporcional

baixa

sim

não

diretamente proporcional

alta

não

sim

diretamente proporcional

Linguagens
Formais(PAIVA,
2006)

média

sim

sim

Esforço não cresce
proporcionalmente a
cobertura

Grafo de fluxo
de eventos
(MENON, 2001)

alta

sim

sim

Esforço não cresce
proporcionalmente a
cobertura

Diagramas
UML (VIEIRA,
M.; et al, 2006)

baixa

sim

sim

diretamente proporcional

Gerenciador de
janelas NModel
com API de
controles

baixa

sim

sim

Esforço não cresce
proporcionalmente a
cobertura

Técnica

Gravação e
Reprodução
API
Uso de
Máquinas de
Estados

M
O
D
E
L
O
S

Fonte: O autor

Por este sumário percebe-se que o uso do gerenciador de janelas NModel com
API de controles permite o uso das técnicas de automação por modelos mantendo a
mesma simplicidade de aplicação dos métodos tradicionais de gravação e
reprodução e por API, com a vantagem de permitir a geração automática dos casos
de teste.
Usando as técnicas de automação por máquina de estados, linguagens
formais (PAIVA, 2006) e grafo de fluxo de eventos (MENON, 2001), é possível
também a geração automática dos casos de teste. No entanto, a técnica do
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gerenciador de janelas NModel é de menor dificuldade, o que potencialmente pode
levar a um menor esforço manual de aplicação.
A técnica com uso de diagramas UML (VIEIRA, M.; et al, 2006) apresenta uma
baixa dificuldade de aplicação. No entanto, o grau de composição e reutilização é
baixo (no nível de casos de uso) quando comparado com a técnica de uso de
gerenciador de janela NModel, fazendo com que o esforço manual para aumentar a
cobertura seja maior.
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5

RESULTADOS E CONCLUSÃO
As técnicas de automação de testes baseadas em modelo permitem, em

teoria, diminuir o esforço na fase de testes pela criação e execução automática dos
casos de teste. No entanto, as técnicas correntes se baseiam em modelos
complicados que precisam ser manipulados diretamente, o que inviabiliza sua
adoção em ambientes industriais. Isto ocorre tanto pela inexistência de especialistas
em tais modelos na indústria quanto pelo esforço de criação e manipulação dos
modelos, que pode ser maior que o esforço de criação e execução dos testes
manualmente.
Neste trabalho foi proposta uma abordagem com uso de gerenciador de
janelas NModel e API de controles que permitem ao engenheiro de testes trabalhar
com uma interface de desenvolvimento semanticamente similar à interface de
construção da própria GUI. O modelo da GUI é criado e manipulado internamente
pelo gerenciador de janelas, sem necessidade de manipulação pelo engenheiro de
testes. Isto diminui o esforço de teste, visto que, une a simplicidade da criação de
casos de teste da técnica de automação por API com a possibilidade da geração
automática dos casos de teste fornecida pelo uso de modelos.
Foi implementado um protótipo de tal gerenciador de janelas e API de
controles utilizando a linguagem C# e API NModel, demonstrando a viabilidade
técnica de tal proposta. O uso da linguagem C# não caracteriza uma limitação da
abordagem, visto que, apenas o modelo é manipulado nesta linguagem, a geração
de código de teste pode ser feita para qualquer linguagem e plataforma.
Como mostrado na seção 4, alguns passos são necessários para aplicação da
abordagem: criação do modelo usando a API de controles fornecida, exploração do
modelo, geração do código de teste a partir da máquina de estados e execução do
código de teste. Nos parágrafos a seguir são discutidas as limitações de cada um
destes passos nas implementações efetuadas.
Para criação do modelo foram fornecidos apenas os elementos de GUI mais
simples como janelas, botões, caixas de teste, rótulos e listas. Para modelar uma
GUI real, elementos como caixas e listas de seleção, tabelas e caixas de rolagem
precisariam ser implementadas. Também não é incluída a barra de estado, um
elemento de GUI comum em telefones celulares, onde é indicado ao usuário o
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estado de vários elementos do telefone, como estado da bateria e de conexão com
a rede. A não inclusão destes elementos se fez por simplicidade e todos podem ser
criados estendendo-se os elementos básicos, visto o modelo ser programado em
linguagem orientada a objetos. O comportamento de uma caixa de seleção (combo
box), por exemplo, pode ser implementada criando-se um elemento derivado de
GUIComponent e que incluía um botão, uma caixa de texto e uma lista, como
mostrado na tabela 24.

Tabela 24 - Código fonte para criação de componente ComboBox
1

//Represents a push-button widget

2

public class ButtonWidget : FocusableWidget,

3

ClickEventListener.ClickHandler…

4
5

//Editable text field

6

public class EditTextWidget : FocusableWidget,

7

KeyEventListener.KeyEventHandler,

8

TextInputEventListener.TextInputEventHandler…

9

//Non-editable text field

10

public class LabelWidget : Widget…

11
12

//Drop down list

13

public class ComboBox : GUIComponent

14

{

15

private ButtonWidget selectButton;

16

private LabelWidget label;

17

private ListWidget list;

18

...

19

}

Fonte: O autor

Na etapa de exploração do modelo a principal limitação é o tamanho da
máquina de estados que será gerada. É fornecida a possibilidade de limitar este
tamanho especificando os eventos que serão explorados, como mostra o código na
tabela 25. No entanto, se o modelo contiver muitas aplicações, janelas e controles,
mesmo fazendo a exploração com poucos eventos a máquina de estados gerada
será muito grande. Este problema poderia ser minimizado adicionando outros tipos
de filtro na exploração, como filtro de elementos de GUI. Mesmo com a adição de
novos tipos de filtros, a abordagem ainda é limitada para testes funcionais, visto que
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não existe um mecanismo explicito para especificar que operação o usuário deseja
fazer na GUI. A solução para isto seria a adição de um nível de abstração extra,
como a especificação de cenários de teste proposto por Paiva (2006). Estes
cenários serviriam para especificar qual o objetivo do teste em termos funcionais e
ao mesmo tempo limitar o tamanho da máquina de estados.

Tabela 25 - Código fonte para filtrar eventos a serem explorados
1

//Explora o modelo para determinados tipos de eventos

2

LibraryModelProgram mp = modelExplorer.Explore(new List<Event>

3

{

4

new PowerEvent(PowerProperty.PowerState.ON),

5

new BackKeyEvent(),

6

new ClickEvent(),

7

new ShowWindowEvent(),

8

new TextInputEvent()

9

});

Fonte: O autor

Na fase de geração de código de teste uma limitação da implementação
fornecida é que o código de teste está restrito ao código da classe JUnit para
execução do teste. Diversos outros arquivos são necessários para geração do
pacote que efetivamente consiga ser executado no telefone, como o arquivo
AndroidManifest.xml que especifica as características de uma aplicação Android. A
geração destes outros arquivos de projeto não foi implementado por simplicidade,
não havendo limitações técnicas para isto.
Outra limitação para geração de código é que o nome dos componentes
utilizados no modelo tem que ser os mesmos utilizados na aplicação que será
testada, pois o código de teste faz referência direta aos componentes, seja para
lançar eventos ou verificar o seu estado. Isto cria uma necessidade de comunicação
entre o desenvolvedor da GUI e o desenvolvedor do modelo que pode prejudicar a
independência dos testes. E cria também uma dependência entre o modelo e a
plataforma para a qual se está gerando código, prejudicando a portabilidade do
modelo para outras plataformas. Para resolver esta limitação,

uma tabela de

mapeamento precisaria ser criada, convertendo os nomes no modelo para os
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nomes na GUI. Tal tabela de mapeando seria então utilizada no momento da
geração de código.
Na última fase, da execução dos casos de teste, algumas restrições foram
encontradas, relacionados com as capacidades de automação de testes fornecidas
pela plataforma Android. A primeira delas é que só é possível fazer testes dentro da
mesma aplicação em um caso de teste. Assim, embora o modelo possa ser
construído com várias aplicações, não é possível gerar um caso de teste que passe
por todas elas. Uma solução para este problema seria a criação de casos de testes
separados para cada aplicação, e a implementação de um script que coordene a
execução dos diversos casos de teste nas diversas aplicações. A segunda limitação
para execução dos casos de teste é que o teste e a aplicação precisam ser
compilados usando a mesma assinatura, sendo necessário ter o código fonte da
aplicação. Como última limitação, tem-se o tempo de execução do caso de teste.
Para executar um caso teste em uma aplicação utilizando instrumentação, a
plataforma Android fecha a aplicação e a inicia novamente usando a infraestrutura
de instrumentação. Esta operação é lenta e pode ser significativa no caso de
execução de muitos casos de teste.
A implementação de um gerenciador de janelas NModel e uma API de
controles que contemplassem todos os detalhes de um telefone real, bem como, os
testes para garantir que funcionassem de maneira correta, são atividades que
demandariam um grande esforço manual. Assim, considera-se que está técnica
somente é viável se aplicada a uma grande quantidade de modelos de telefones.
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5.1

Conclusão

Este trabalho propôs uma abordagem de automação da geração e execução
de casos de teste baseados num gerenciador de janelas genérico e numa API de
controles de GUI. Tal organização permitiu fornecer ao engenheiro de testes uma
ferramenta de modelagem do comportamento da GUI como uma máquina de
estados abstrata, usando a mesma semântica de programação usada no
desenvolvimento da própria GUI.
Protótipos das ferramentas de apoio para tal abordagem foram implementadas,
demonstrando sua viabilidade técnica. Como resultado, tem-se a possibilidade de
uso das técnicas baseadas em modelos, eliminando-se um dos seus principais
problemas, que é a necessidade de criação e manipulação direta de modelos
complicados.

5.1.1

Contribuições

As principais contribuições deste trabalho foram:
1) Criação da estrutura de dados que representa a GUI de um telefone
celular, bem como dos elementos para sua operação. Tal estrutura de
dados contém o gerenciador de janelas, API de controles, eventos,
propriedades e ações. Foi implementada com o uso da API e os tipos
básicos NModel. Esta estrutura de dados representa uma máquina de
estados abstrata que pode ser explorada utilizando-se as ferramentas
NModel;
2) Criação de algoritmo para determinação dos eventos disponíveis para
exploração da GUI do telefone em cada instante. Tal algoritmo utiliza a
estrutura de dados do item anterior e é instanciado pela ferramenta NModel
durante a exploração do modelo.
3) Criação de algoritmo para geração de código fonte de testes automáticos
utilizando as API´s JUnit e Robotium.
Tais contribuições são representadas pelas caixas 1, 2 e 3 da figura 26, onde
se mostra também a relação de tais implementações com os elementos externos
usados na proposta. Tal organização permitiu demonstrar que é possível usar
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técnicas de automação de testes por modelo sem expor o engenheiro de testes a
notações complexas. Deste modo, permitindo uma possível diminuição do esforço
de automação e a adoção de tais técnicas em ambientes industriais.

Figura 26 – Contribuições do Trabalho
Fonte: O autor
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5.1.2

Sugestões para futuras pesquisas

São dadas abaixo diversas sugestões de melhorias, extensões e possíveis
novas pesquisas relacionadas com este trabalho:

•

A contenção da máquina de estados gerada pelo modelo proposto aqui é
feita apenas por filtros de eventos. Uma sugestão seria criar um nível extra
de abstração relacionado a um cenário de teste, como proposto por Paiva
(2006). O cenário de teste poderia por um lado especificar o objetivo do teste
em termos funcionais e por outro limitar o tamanho da máquina de estados.

•

Além dos filtros de eventos, outra sugestão seria a criação de filtros por
aplicações, janelas e componentes de GUI. Deste modo seria possível excluir
os elementos que o engenheiro de testes não tenha interesse em explorar,
contendo o tamanho da máquina de estados.

•

A geração de código de teste implementada neste trabalho é feita
diretamente na exploração do modelo. Como sugestão, a exploração do
modelo poderia gerar casos de teste abstratos, possivelmente como
estruturas XML, para posteriormente ser gerado o código executável,
isolando o modelo da geração de código.

•

Estudo das capacidades de detecção de defeitos do modelo.

•

Projetar experimentos para comprovar a diminuição de esforço de teste
usando a proposta

•

Atualmente muitas ferramentas, como Microsoft Visual Studio, permitem criar
a GUI de maneira gráfica, somente arrastando componentes em um layout.
Tal abordagem poderia ser estendida para criação do modelo aqui proposto
de maneira gráfica, sem necessidade de uso de programação diretamente
pelo engenheiro de testes.

•

A máquina de estados gerada com o modelo proposto neste trabalho terá
uma quantidade de estados e transições muito grande para explorar a GUI de
maneira exaustiva. Além disto, o tempo de execução de cada caso de teste é
significativo, limitando a quantidade de casos de teste que podem ser
executados em determinado tempo. Outro método de verificação da GUI que
poderia ser investigado é a implementação de uma ferramenta que extraia o
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modelo da GUI em execução, como implementado por Menon (2001) para
aplicações Microsoft Windows. Em teoria, bastaria comparar o modelo
implementado com o modelo extraído da GUI para verificar os defeitos de
implementação, sem necessidade de execução direta dos casos de teste.
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