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RESUMO
O Desenvolvimento Dirigido por Testes é uma técnica encontrada nos
processos ágeis de desenvolvimento de software, como o Extreme Programming
(XP), que ajuda a descobrir os problemas antes da construção do software por meio
dos testes. Entretanto, os adeptos da técnica encontram dificuldades durante a sua
aplicação, como a necessidade de implementação de testes depois da codificação, a
necessidade de utilizar várias ferramentas para a definição e a automatização dos
testes, o tempo de implementação que pode ser longo e prejudica a entrega de uma
funcionalidade do software, e outros. Além disso, deve-se contabilizar o tempo de
aprendizado para dominar a própria técnica e as ferramentas para implementar os
testes. O objetivo deste trabalho é desenvolver uma ferramenta para automatizar os
testes de aceitação, seguindo o Desenvolvimento Dirigido por Testes, com o apoio
da linguagem LETA (Linguagem para Especificação de Testes de Aceitação). A
linguagem possui poucas estruturas e palavras do inglês e, por se basear na
especificação SBVR (Semantics of Business Vocabulary and Business Rules),
incorpora e valida regras de negócio. A principal contribuição deste trabalho é
oferecer ao analista de qualidade a capacidade de gerar testes a partir de um
modelo definido com a linguagem LETA, sem requerer conhecimento de linguagem
de programação. O principal diferencial da LETA é a definição de um modelo formal
que reúne um vocabulário de termos, regras de negócio e testes no nível do
discurso do analista de qualidade, e não o do programador.

Palavras-chave: processo ágil, teste de aceitação, teste automatizado,
desenvolvimento dirigido por testes, testes baseados em modelos, linguagem de
domínio específico, regras de negócio, SBVR.

ABSTRACT
A Tool for Automating Acceptance Tests Based on Language LETA
Test-driven Development is a technique found in agile software development,
such as Extreme Programming (XP), which helps to discover problems before the
software's implementation by means of tests. However, practitioners of the technique
have found difficulties during the implementation, such as the implementation of the
tests after the coding of feature, the need to use various tools to specify and
automate the testing, the duration of the implementation, which can be long affecting
the delivery of a software feature, and others. Moreover, it is necessary to compute
training and learning time to dominate the technique itself and the tools to automate
the tests. The objective of this work is to develop a tool to automate acceptance
tests, following the Test-driven Development approach, using the LETA language
(Acceptance Test Specification Language, in portuguese). This language has few
structures and words in english and, since it is based on the SBVR specification
(Semantics of Business Vocabulary and Business Rules), incorporates and validates
business rules. The main contribution of the present work is to offer to a quality
analyst the ability to generate tests from a model defined by LETA, without requiring
a programming language knowledge. The main differential of the LETA language is
the definition of a formal model that combines vocabulary of terms, business rules e
testing at the quality analyst level of discourse, and not at the programmer’s one.

Keywords: agile software development, acceptance testing, automated testing, testdriven development, model-based testing, domain specific language, business rule,
SBVR.
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1

INTRODUÇÃO

1.1

Motivação
Teste é um processo de execução de um programa com a intenção de

procurar erros (MYERS, 2004). Ao mesmo tempo, é uma atividade que pode
apresentar algumas limitações, tais como a dificuldade de determinar todas as
possíveis combinações de uma sequência de passos, estados e dados de entrada
que podem causar uma falha e os resultados do sistema (BINDER, 2000). Como é
impraticável explorar todas as combinações de casos de teste, não há garantias
suficientes de que os testes indiquem que o software está ausente de defeitos
(MYERS, 2004 e BINDER, 2000).
Há o método tradicional de teste, no qual os testes são implementados e
executados depois da construção de uma funcionalidade do software. Porém,
atualmente existe uma técnica que se diferencia, denominada Desenvolvimento
Dirigido por Testes ou Test-Driven Development (TDD) (BECK, 2002), normalmente
encontrada nos processos ágeis de desenvolvimento de software, como o Extreme
Programming (XP) criado por Beck (2004). Basicamente, essa técnica consiste em
especificar e implementar os testes antes da implementação de uma funcionalidade
do software. Inicialmente, os testes irão falhar, mas após concluída a implementação
da funcionalidade, eles serão executados novamente indicando algum defeito ou
não.
Além do TDD, também encontram-se nos processos ágeis as histórias de
usuário que descrevem as funcionalidades do software. Normalmente, o cliente
escreve e prioriza as histórias de usuário que devem ser desenvolvidas, pois ele é a
melhor pessoa para expressar as funcionalidades desejáveis do software. Além
disso, há um estímulo ao debate sobre os detalhes da história entre clientes e
desenvolvedores (COHN, 2004).
George e Williams (2003) mencionam alguns benefícios do TDD. A técnica
diminui, mas não elimina, a distância entre as decisões de implementação do projeto
e o resultado destas decisões, pois o código que foi escrito está sendo executado e
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testado em seguida. Também é possível facilitar a identificação dos defeitos e suas
causas, pois o defeito pode estar no código recentemente escrito. Além disso, a
técnica estimula os programadores a escreverem códigos testáveis, como métodos
e funções que retornam valores que podem ser verificados e validados. Há também
a capacidade de definir testes regressivos a partir dos casos de testes executáveis,
uma forma de verificar se alguma parte de um software deixa de funcionar após a
aplicação de alguma mudança nele.
Alguns estudos destacam um aumento de qualidade no software baseado
na quantidade de defeitos identificados. Vu et al. (2009) comparam o TDD com outro
método que implementa tradicionalmente os testes depois da codificação, realizados
por duas equipes de estudantes de graduação e pós-graduação. Concluíram que o
grupo que aplicou o TDD produziu 29% a menos de defeitos que o outro grupo.
Nagappan et al. (2008) mediram o número de defeitos na manutenção de códigos
legados, por quatro equipes, antes e depois da adoção do TDD. Todas as equipes
apresentaram uma queda na quantidade de defeitos nesses códigos legados, em
média 65% a menos de defeitos.
Em contrapartida, há algumas dificuldades na aplicação da técnica TDD.
Rendell (2008) descreve em seu experimento que muitos dos programadores
aplicaram a técnica com dificuldades no início do desenvolvimento. Treinamento e
um período de aprendizagem são necessários, mas este tempo pode variar
conforme a experiência deles. Assim, alguns problemas podem surgir nesse período:
a implementação do teste depois da codificação da funcionalidade pelos
programadores; o tempo exigido para implementar os testes, que pode ser longo e
dificulta a entrega das funcionalidades de uma aplicação; e a redução do número de
testes devido à pressão dos prazos de entrega. São problemas que podem gerar
uma desmotivação nas equipes que, consequentemente, deixam de aplicar a
técnica.
Aniche e Gerosa (2010) elaboraram uma pesquisa com 218 programadores
que tinham entre seis meses e mais de seis anos de experiência na técnica. Cerca
de 25% do programadores cometeram um dos erros que consiste na refatoração de
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um código enquanto existem testes falhos, porém a recomendação é a refatoração
depois que todos os testes passaram com sucesso. Isso ocorreu por causa da
inexperiência dos programadores com a técnica (menos de 3 anos).
Geras, Smith e Miller (2004) comentam que em seu experimento foi
oferecido treinamento para os desenvolvedores criarem testes unitários e de
aceitação, mas sem um treinamento suficientemente adequado e conhecimento
havia uma insegurança em adotar a técnica. Também observaram que os
desenvolvedores se sentiram menos confortáveis com os testes de aceitação.
Concluíram que é necessário alguma assistência para a criação desses testes, seja
na formação técnica e treinamento ou por meio de ferramentas para testes de
aceitação.
Outros estudos também destacam o aumento no tempo de desenvolvimento,
como a pesquisa apresentada por Nagappan et al. (2008). Eles encontraram uma
média de 25% de aumento no tempo de desenvolvimento, depois que as equipes
pesquisadas adotaram o TDD. Da mesma forma, Vu et al. (2009) comentam que a
equipe que utilizou o TDD chegou a gastar 60% a mais do tempo para o
desenvolvimento das funcionalidades de um software que a outra equipe.
Existem algumas variações da técnica TDD. Uma delas é mencionada por
Park e Maurer (2008) em seu estudo, chamada Desenvolvimento Dirigido por Teste
de Aceitação Executável ou Executable Acceptance Test-Driven Development
(EATDD). É uma técnica que melhora a comunicação entre os clientes e
desenvolvedores, ajudando a descobrir problemas antes da construção do sistema.
A execução dos testes de aceitação pode indicar o progresso do desenvolvimento,
além da geração de uma documentação atualizada do software.
As ferramentas podem ajudar na especificação, na implementação e na
automatização da execução dos testes. Crispin (2009) recomenda a automatização
dos testes por causa de alguns problemas na execução manual, tais como o
aumento da quantidade de erros que ocorrem durante a execução dos testes
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manuais e o aumento do tempo de execução destes testes conforme o crescimento
da aplicação.
Algumas das ferramentas mais utilizadas são: FitNesse de Martin (2009),
Selenium da ThoughtWorks (2009) e as do tipo xUnit, como o JUnit de Beck (2002).
A escolha da ferramenta pode depender do tipo de teste que se deseja realizar. Por
exemplo, o Selenium é uma ferramenta que grava as ações do usuário sob uma
interface de usuário, o FitNesse para testes de aceitação na forma tabular, e o JUnit
para testes unitários.
Porém, do ponto de vista de teste funcional, essas ferramentas apresentam
algumas deficiências. As do tipo grava e executa, como o Selenium, geram
procedimentos de testes que são difíceis de ler e de manter (ANDREA, 2007). Além
disso, podem gerar falhas nos testes, como por exemplo, um botão que tem o seu
identificador renomeado pode continuar funcionando, mas os testes que possuem
referências a ele deixam de funcionar (HOLMES e KELLOG, 2006). A tabela do
FitNesse não é apropriada para todas as situações (MUGRIDGE e TEMPERO,
2003). Read, Melnik e Maurer (2005) comentam que a maioria dos estudantes
precisavam de algum apoio, seja na forma de exemplos ou por meio de uma pessoa
que descreva melhor o projeto. Andrea (2007) cita que os testes elaborados pelas
ferramentas do tipo xUnit também não são fáceis de serem lidos e de serem
encontrados.
As ferramentas mencionadas automatizam a execução dos testes, mas a
implementação destes testes são manuais. A técnica chamada Testes Baseados em
Modelos ou Model-Based Testing (MBT) se destaca por automatizar testes de caixa
preta (UTTING e LEGEARD, 2006). Nessa técnica, os testes são gerados a partir de
um modelo simplificado do sistema focalizando apenas o que precisa ser testado.
Diferentemente de um modelo utilizado para a implementação do software que
contém todos os possíveis comportamentos do sistema.
Existem diversas notações para especificar um modelo na técnica MBT. A
mais conhecida é a Unified Modeling Language (UML) do Object Management
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Group (2010) que apresenta um conjunto de diagramas, como o de caso de uso, de
classes, de atividades, de interação, de estado, dentre outros. Também existe uma
linguagem formal para descrever expressões nos modelos em UML, chamada
Object Constraint Language (OCL) (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2006). Ela é
utilizada para especificar restrições de negócio ou técnicas nas classes definidas
num modelo. Para definir um modelo contendo regras de negócio, existem algumas
notações que possuem um vocabulário baseado no inglês, com um pequeno número
de estruturas e palavras. Uma delas é definida na especificação Semantics of
Business Vocabulary and Business Rules (SBVR) do Object Management Group
(2008) e outra no guia RuleSpeak de Ross (2003).
Existem vários casos que adotam a notação SBVR para a definição de um
modelo. Eder et al. (2008) apresentaram uma técnica de transformação de um
modelo definido com a notação SBVR para fluxos de processo de negócio na
notação BPMN, em que as entidades de negócio são transformadas em classes que
representam componentes visuais de uma interface de usuário. Raj, Prabhakar e
Hendryx (2008), apresentaram um método para gerar diagramas de classes, de
atividade e de sequência a partir de um modelo com regras de negócio em SBVR.
Uma das vantagens da utilização do SBVR é que as regras e entidades do negócio
podem ser escritas formalmente.
Utting e Legeard (2006) comentam que há uma vantagem ao adotar dois
níveis de testes, em que o abstrato (teste de alto nível e normalmente gerado a partir
do modelo por meio de um algoritmo) pode ser independente dos testes concretos
(teste de baixo nível, pois normalmente ele utiliza uma API ou os componentes do
sistema, sendo escrito na mesma linguagem que este sistema) e dos ambientes de
teste. Assim, é possível utilizar um teste abstrato com dois testes concretos, escritos
em diferentes linguagens de programação e em diferentes ambientes de execução.
Normalmente, existe uma notação para o modelo e um algoritmo para a
geração dos testes abstratos na técnica MBT. Essa abordagem é encontrada na
proposta elaborada por Fröhlich e Link (2000). Eles apresentaram uma
transformação de uma especificação de caso de uso em um modelo baseado em
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máquina de estados, e um algoritmo para a geração dos testes a partir deste
modelo. Porém, essa abordagem exige a definição manual dos valores esperados
nos casos de testes abstratos e alguns dados de entrada para os testes concretos.
Em outro estudo, Mingsong, Xiaokang e Xuandong (2004) adotaram o
diagrama de atividades da UML para a especificação do modelo e criaram um
algoritmo que percorre os seus caminhos para a geração dos casos de testes.
Diferentemente do anterior, todo o processo é automatizado.
Entretanto, há uma limitação na técnica MBT. Utting e Legeard (2006)
mencionam que uma pessoa precisa ter um bom conhecimento para abstrair o
domínio e projetar um modelo, além de conhecimentos do negócio. Além disso, é
necessários bons conhecimentos técnicos para gerar testes concretos, como uma
linguagem de programação ou uma ferramenta voltada para testes. Isso exige um
custo significativo em treinamento e tempo de aprendizado.
Quanto às ferramentas, existem algumas definidas como softwares livres
que adotam a técnica MBT: mbt ou GraphWalker desenvolvido por Karl (2010), e
ModelJUnit de Utting e Legeard (2006). Elas se baseiam em uma máquina de
estados finitos estendida, nas quais por um critério de seleção, um conjunto de
transições e estados de um modelo são indicados para a geração de casos de
testes.
A ferramenta descrita em Dalal et al. (1999) tem uma abordagem diferente,
baseando-se em vários conjuntos menores de dados e, a partir deles, gerando
combinações para se tornarem valores de entrada para um teste. Essa abordagem é
aplicável em sistemas que utilizam um modelo de dados que descreve o
comportamento do sistema (UTTING e LEGEARD, 2006). Realizaram quatro
estudos de caso para a avaliação da ferramenta. Concluíram que o ponto forte
dessa abordagem é a facilidade de escrever um modelo e a rápida geração dos
testes pelos analistas de teste, pois, quando há alguma mudança no software, um
analista altera o conjunto menor de dados e, automaticamente, são geradas diversas
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combinações de dados para os testes. Entretanto, existe um ponto fraco: a exigência
de conhecimentos técnicos de desenvolvimento que um analista de teste precisa ter.
Outras ferramentas adotam abordagens próprias, como a de Hartmann
(2009). O modelo do sistema é definido por meio de uma linguagem que se
assemelha ao diagrama de casos de uso. O diferencial dessa linguagem está na
definição de cenários com atores que podem ser inseridos entre atores. A partir do
modelo do sistema, é gerado um modelo intermediário na forma de diagramas de
transição de estados com eventos, guardas, e outros elementos. Por fim, os testes
são gerados de um modelo intermediário, executados e os resultados são validados.
Essa ferramenta se destaca por possuir uma linguagem de domínio
específico com um conjunto próprio de elementos visuais para a definição de um
modelo. Hartmann (2009) define que uma linguagem de domínio específico é uma
linguagem adaptada a um tipo específico de problema, o que a torna simples e
pequena, se comparada com uma linguagem genérica que pretende cobrir todos os
tipos de tarefas.
Por fim, como se pode ver, a técnica TDD traz benefícios, mas também
alguns problemas. Uma das causas dos problemas é o conhecimento técnico
exigido para implementar os testes, que pode demandar treinamento e tempo de
aprendizado. Outra causa é o tempo de implementação dos testes que pode ser
longo e compromete a entrega de um software. Normalmente, os testes são
implementados manualmente, mas a técnica MBT pode automatizar esta
implementação. Essa técnica se destaca pela geração e execução de testes a partir
de modelos. Porém, ela ainda exige um profissional com conhecimentos mínimos de
qualidade, de programação, de modelagem e de negócio e, para isto, também é
necessário treinamento e tempo de aprendizado significativos.
1.2

Objetivo
O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de uma linguagem,

denominada LETA (Linguagem para Especificação de Testes de Aceitação), para
utilizá-la na definição de testes de aceitação em processos ágeis de
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desenvolvimento de software que sigam o desenvolvimento dirigido por testes
(TDD). A linguagem não requer conhecimentos técnicos de linguagem de
programação e incorpora um vocabulário de termos e regras de negócio no nível de
discurso de um analista de qualidade ou de teste. Por consequência, os testes de
aceitação especificados na linguagem LETA oferecem um nível de abstração
apropriada para serem entendidos por clientes e analistas de negócio.
Além disso, existem outros dois objetivos considerados secundários neste
trabalho, porém importantes para a avaliação da linguagem LETA e para a
demonstração de suas vantagens e limitações. Os objetivos são: desenvolver uma
ferramenta, denominada GTE (Gerador de Teste Executável), para a execução de
testes de aceitação baseada na linguagem LETA e uma análise comparativa entre a
GTE e outras ferramentas para testes.
1.3

Contribuições
A primeira contribuição deste trabalho é a especificação de uma linguagem

que incorpora regras de negócio nos casos de teste de aceitação de acordo com a
notação encontrada na especificação SBVR (OBJECT MANAGEMENT GROUP,
2008). São gerados testes concretos e executáveis a partir de um modelo
especificado com a linguagem LETA, contendo os testes abstratos definidos no nível
de discurso do analista de qualidade ou de teste, sem exigir conhecimento de
linguagem de programação.
Existem diversos uso da notação encontrada na SBVR, como as
transformações de um modelo baseado na SBVR para fluxos de processo de
negócio (EDER ET AL., 2008) ou para diagramas em UML (RAJ, PRABHAKAR, e
HENDRYX, 2008). Entretanto, a transformação de um modelo escrito na LETA se
diferencia das outras por causa do seu foco em testes de aceitação.
A segunda contribuição da linguagem LETA é a junção de dois artefatos: o
modelo para testes e os testes abstratos. Isso é possível por meio de uma única
notação que permite elaborar os casos de testes e, ao mesmo tempo, definir um
modelo que representa o que se deseja testar.
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Assim, essa característica da linguagem LETA se diferencia de outras
abordagens que separam em dois artefatos: o modelo e o algoritmo para os testes
abstratos, encontradas nos estudos apresentados por Fröhlich e Link (2000) e
Mingsong, Xiaokang e Xuandong (2004). Outro caso apresentado no estudo de
Hartmann (2009), há a separação em três partes: modelo, modelo intermediário e
algoritmo.
A última contribuição é o método adotado para a comparação das
ferramentas de teste. Esse método se baseia em testes de aceitação e na
implementação deles em diversas ferramentas conhecidas e consideradas livres no
mercado, tais como JUnit, Selenium, FitNesse e outros. Existem dois propósitos
dessa comparação: avaliar a dificuldade na definição dos testes de acordo com o
nível de conhecimento exigido pelas ferramentas avaliadas, pois o nível de
conhecimento exigido pode ser proporcional ao nível de treinamento e tempo de
aprendizado; e a forma de implementação, manual e/ou automatizada, pois podem
aliviar o tempo de implementação dos testes.
1.4

Método de trabalho
A pesquisa teve como objetivo a especificação linguagem LETA e o

desenvolvimento da ferramenta GTE, com seus analisadores sintáticos, semânticos
e a geração de código, bem como a especificação, a codificação e os testes da
implementação da linguagem e da ferramenta. Para a realização da pesquisa, foi
adotado o seguinte método de trabalho:
a) Revisão de processos ágeis, histórias de usuário, testes, MBT e
regras de negócio: o processo ágil Extreme Programming (XP) de Beck
(2004), as histórias de usuário com seus testes de aceitação de Cohn
(2005), Model-Based Testing (MBT) de Utting e Legeard (2006), e os
conceitos apresentados por Ross (2003), para a definição de regras de
negócio, são revisados para fornecerem um embasamento conceitual do
trabalho;
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b) Análise das especificações SBVR e RuleSpeak: a sugestão de uma
linguagem baseada no inglês encontrada na especificação Semantics of
Business Vocabulary and Business Rules (SBVR) e a estrutura sintática
encontrada no guia RuleSpeak são analisadas para serem adaptadas à
linguagem apresentada neste trabalho;
c) Estudo da ferramenta ANTLR: estudo da ferramenta ANother Tool for
Language Recognition (ANTLR). Ela utiliza a notação Extended BackusNaur Form (EBNF) para descrever linguagens formais com regras léxicas
e sintáticas. Ela foi adotada para especificar a linguagem apresentada
neste trabalho e para a construção da ferramenta GTE, um gerador de
testes concretos;
d) Especificação das regras sintáticas da linguagem: são especificados
os identificadores, palavras reservadas e outros elementos sintáticos para
a linguagem, em EBNF. Eles são baseados nas sugestões de linguagens
encontradas na especificação Semantics of Business Vocabulary and
Business Rules (SBVR) e no guia RuleSpeak;
e) Especificação das regras semânticas da linguagem: as regras
semânticas são definidas para garantir a consistência da linguagem e
para a geração dos testes concretos. Esses testes são códigos escritos
numa linguagem de programação, no caso Java;
f) Desenvolvimento do protótipo: implementação das regras da
linguagem (sintáticas e semânticas) e do gerador de testes concretos a
partir das especificações definidas em EBNF pela ferramenta ANTLR. O
gerador encontrado na ferramenta GTE transforma os testes de aceitação
especificados com a linguagem deste trabalho em testes concretos, que
são códigos em Java baseados na estrutura de um teste em JUnit.
Durante o desenvolvimento, um conjunto de testes é executado para a
validação da linguagem e do gerador;
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g) Análise comparativa da linguagem: define os cenários com testes de
aceitação para serem utilizados numa comparação de ferramentas. A
comparação consiste em especificar esses testes de aceitação com a
linguagem apresentada neste trabalho e outras ferramentas, como
FitNesse, Selenium, GraphWalker, ModelJUnit, e easyb.
h) Conclusão: os resultados da comparação são analisados e discutidos.
1.5

Organização do trabalho
O capítulo 2, Desenvolvimento Dirigido por Testes, apresenta a técnica

encontrada nos processos ágeis, os tipos de testes e suas variações. São
apresentadas ferramentas para a especificação, a implementação e a automatização
dos testes, como o FitNesse, Selenium, JUnit e easyb.
O capítulo 3, Testes Baseados em Modelos, apresenta a técnica para
automatizar um projeto de testes e todo o seu processo de geração dos testes a
partir de um modelo, além do auxílio das linguagens de domínio específico na
definição dos testes. Depois, apresenta a especificação do Semantics of Business
Vocabulary and Business Rules (SBVR) e do guia RuleSpeak para a definição de
regras de negócio. Por fim, outras ferramentas são descritas, como o ModelJUnit e
GraphWalker.
O capítulo 4, Especificação da linguagem LETA, apresenta a linguagem de
especificação de testes de aceitação com suas características e regras sintáticas e
semânticas.
O capítulo 5, Processo de geração e execução dos testes, apresenta os
componentes e as regras para a geração dos testes concretos a partir de um caso
de teste escrito com a linguagem LETA, assim como sua execução.
O capítulo 6, Descrição do protótipo, contém uma implementação da
ferramenta GTE por meio da ferramenta ANTLR. Além disso, descreve a arquitetura
de software e o processo de geração dos testes concretos.
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O capítulo 7, Avaliação da ferramenta GTE e linguagem LETA, apresenta
quatro cenários de testes de aceitação para a comparação entre algumas
ferramentas selecionadas, destacando o diferencial da ferramenta e linguagem
desenvolvidas neste trabalho, discutindo os resultados e apontando suas limitações.
A comparação é baseada em critérios definidos no capítulo.
O capítulo 8, Conclusão, apresenta as conclusões do trabalho e trabalhos
futuros.
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DESENVOLVIMENTO DIRIGIDO POR TESTES

2.1

Introdução
Neste capítulo, apresenta-se a técnica chamada Desenvolvimento Dirigido

por Testes ou Test-Driven Development (TDD), utilizada nos processos ágeis de
desenvolvimento, como o Extreme Programing (XP), criado por Beck (2004). Além
disso, são apresentadas alguns tipos de TDD, baseado em teste unitário, de
aceitação, o Desenvolvimento Dirigido por Comportamentos e o Desenvolvimento
Dirigido por Testes de Aceitação Executáveis.
Por fim, são apresentadas algumas ferramentas e suas características para
que o cliente, o analista de teste e o programador possam especificar e automatizar
cada tipo de teste.
2.2

As formas de desenvolvimento dirigido por testes
As equipes de desenvolvimento de software que adotam um processo ágil,

como o XP de Beck (2004), deparam-se normalmente com a técnica denominada
Desenvolvimento Dirigido por Testes ou Test-Driven Development (TDD), também
mencionada por Beck (2002). Ela recomenda que os testes sejam definidos e
implementados antes da codificação de uma funcionalidade de um software para
apoiar as decisões de projeto do software.
Na técnica, o papel do cliente é fornecer as histórias de usuário com a
descrição da funcionalidade de um software para a equipe de desenvolvimento que
adota um processo ágil. Além disso, ele precisa garantir que é possível testar uma
história, pois os testes ajudam a indicar o término da implementação de uma
funcionalidade, quando o código passa com sucesso pelos seus testes. Se a história
não puder ser testada, pode ser que ela tenha alguma característica de um requisito
não funcional, como, por exemplo, a usabilidade. Conforme o caso, as histórias
seguem uma ordem de prioridade e precisam ser reordenadas para se readequarem
às mudanças de planos. Para evitar problemas de priorização e de planejamento, é
recomendado que uma história seja independente das outras (COHN, 2004).
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De acordo com Beck (2004), o papel do analista de teste ou analista de
qualidade é ajudar o cliente a definir os critérios de aceitação e os testes. Esses
testes devem comprovar que o software construído esteja de acordo com as
histórias ou requisitos deste software. O programador precisa automatizar os testes,
implementando-os em uma linguagem de programação ou ferramenta.
O TDD se baseia em dois tipos de teste: unitários e de aceitação (CRISPIN,
2009). Além disso, existem algumas variações do TDD baseados nesses dois tipos:
o Desenvolvimento Dirigido por Comportamentos de North (2006) e o
Desenvolvimento Dirigido por Testes de Aceitação Executáveis.
2.3

Dirigido por testes unitários
A técnica TDD que enfatiza os testes unitários é chamada Desenvolvimento

Dirigido por Testes Unitários ou Unit Test-Driven Development (UTDD). Para
Meszaros (2007), os testes unitários verificam uma funcionalidade no nível de classe
ou método e, normalmente, a linguagem de programação é utilizada para
implementá-los.
Beck (2002) descreve uma sequência de atividades dessa técnica: 1)
implementar os testes; 2) ao executá-los, os casos de testes não irão compilar ou
apresentarão falhas; 3) o desenvolvedor implementa o código para que os testes
passem; 4) executar novamente os testes até que todas as falhas sejam corrigidas;
e 5) reconstruir o código para remover as expressões lógicas duplicadas, que
normalmente estão encapsuladas em métodos de classe, e outros problemas de
projeto.
2.4

Dirigido por testes de aceitação
A outra forma de desenvolvimento dirigido por testes é baseada em testes

de aceitação, chamada Desenvolvimento Dirigido Por Testes de Aceitação ou
Acceptance Test-Driven Development (ATDD). Conforme Cohn (2004), os testes são
elaborados a partir das histórias e são usados para determinar se o software está
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completo e se é aceito pelo cliente. Além disso, esses testes podem conter
informações ou detalhes que não estão nas histórias que ajudam no
desenvolvimento de uma funcionalidade. Depois, os testes são executados para
validar a funcionalidade e para concluir se ela está de acordo com o desejado ou
especificado. Para Meszaros (2007), são testes efetuados na aplicação como um
todo ou grande parte dela.
Podem existir outros nomes para Teste de Aceitação: Teste de Função ou
Function Testing (MYERS, 2004), Teste de Sistema ou System Testing (BINDER,
2002), e Teste do Cliente ou Customer Testing (GERAS, SMITH e MILLER, 2004).
Entretanto, Crispin (2009) esclarece a confusão com o termo aceitação, pois pode
indicar que existe somente Teste de Aceitação do Usuário ou User Acceptance Test
(UAT), um tipo de teste executado pelo cliente ou usuário para verificar a usabilidade
ou a funcionalidade de negócio do sistema. Mas, o uso do termo nos processos
ágeis consiste dos testes funcionais, de usabilidade, segurança, desempenho e
outros.
Deng, Wilson e Maurer (2007) observaram uma diferença entre os testes de
aceitação e os unitários. O tempo entre a definição e a primeira execução nos testes
de aceitação são maiores que nos unitários. Duas situações podem acontecer nesse
período e podem indicar que um teste não passou: o desenvolvimento de uma
funcionalidade que não terminou, ou pior, nem começou; ou o teste passou
anteriormente, mas alguma mudança gerou uma falha no sistema.
A solução proposta por eles é a utilização da ferramenta chamada FitClipse.
Ela indica, ao desenvolvedor, os testes que estão com problemas ou os que não
foram implementados, a partir da análise dos relatórios de execução dos testes.
Outra proposta é apresentada por Holmes e Kellogg (2006). Eles integraram
os testes desenvolvidos pela ferramenta Selenium (THOUGHTWORKS, 2009) com
uma ferramenta de integração contínua, denominada CruiseControl
(THOUGHTWORKS, 2011), que periodicamente verifica se houve alguma mudança
no código num sistema de controle de versão, executa os testes de uma aplicação e
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constrói os artefatos desta aplicação. O resultado é um relatório dessas operações
incluindo se os testes falharam ou não.
2.5

Desenvolvimento dirigido por comportamentos
Existe uma variação do TDD baseada em cenários gerados a partir de uma

história de usuário, chamada Desenvolvimento Dirigido por Comportamentos ou
Behaviour-Driven Development (BDD) de North (2006). Conforme Chelimsky et al.
(2010), essa técnica focaliza o comportamento do software, desde o nível de uma
classe até o nível da aplicação, pois é importante focalizar o domínio e seus termos
que descrevem um comportamento do software. Assim, é possível entregar as
funcionalidades do software ao cliente e, ao mesmo tempo, com a necessária
automação dos testes.
A técnica BDD contém um pequeno vocabulário composto pelas palavras
Given, When e Then para facilitar a comunicação entre os clientes, os
desenvolvedores, os analistas de teste e outros ao especificar, projetar e
implementar os testes do sistema. Assim, um cenário descreve um comportamento
do sistema por meio de um conjunto de passos identificados pelos tipos Given,
When, e Then. O primeiro tipo representa uma pré-condição a um evento. O
segundo descreve uma ação que deve ser realizada. O terceiro descreve o resultado
gerado pelo sistema ou o que deve ser capturado neste resultado.
Ao implementar um teste, North (2006) sugere que cada cenário contenha
os passos do tipo Given, When ou Then na forma textual e numa linguagem natural.
Cada passo contém dados que são enviados ao componente, subsistema ou
sistema que está sendo testado, chamado Sistema Sob Teste ou System Under Test
(SUT). Além disso, um passo contém dados esperados que são comparados com os
resultados gerados pelo SUT.
2.6

Desenvolvimento dirigido por testes de aceitação executáveis
O Desenvolvimento Dirigido por Testes de Aceitação Executáveis ou

Executable Acceptance Test-Driven Development (EATDD) é uma técnica que
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enfatiza a transformação dos requisitos na forma de testes de aceitação
executáveis. Consequentemente, cria uma confiança no cliente de que os requisitos
foram entendidos corretamente, ajudando a comunicar os requisitos às pessoas
envolvidas. Ao mesmo tempo, envolvem clientes, analistas de qualidade e
programadores na escrita, manutenção, teste e implementação do software. Além
disso, a execução dos testes pode ser um indicativo de progresso do
desenvolvimento em tempo real (PARK e MAURER, 2008).
Crispin (2009) recomenda que os testes sejam automatizados e apresenta
alguns motivos:
a) Tempo de execução dos testes: conforme a aplicação começa a
crescer, o tempo para executar todos os testes manuais também
aumenta. Num processo ágil, esse tempo pode consumir dias numa
iteração de 2 a 3 semanas e isso pode se repetir a cada iteração. Esse
tempo pode ser reduzido a minutos ou a horas com a execução
automática dos testes;
b) Diminuição de erros: é um outro motivo para automatização, pois erros
podem surgir ao longo dos passos num teste manual. Pode ser que esse
procedimento fique entediante e uma pessoa distraída pode descartar
algum passo. Isso pode se agravar se os testes forem efetuados sob
pressão de prazos;
c) Respostas frequentes e rápidas: as respostas da execução dos testes
automatizados ajudam o programador a identificar um problema no
software, porque o código desenvolvido numa iteração ainda está na
mente dele. Assim sendo, ele identifica as mudanças ocorridas na
aplicação e a causa do problema.
Park e Maurer (2008) elaboraram um estudo sobre a técnica com base em
várias pesquisas empíricas, enfatizando que ela é relativamente nova e há uma
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necessidade de boas ferramentas, se comparadas com as ferramentas para testes
unitários.
Watt e Fellows (2004) demonstraram como os testes de aceitação
executáveis podem orientar todo o processo de desenvolvimento de software. O que
chama a atenção nesse caso é a adaptação que fizeram no processo ágil XP. Eles
colocaram os testes de aceitação como uma única fonte de informação e, assim,
descreveram as necessidades dos clientes e dos analistas de teste num único
artefato. Desta maneira, as tarefas são definidas a partir dos testes de aceitação, ao
invés de histórias. Conforme o código e seus testes são implementados, pode-se
observar o progresso do desenvolvimento da história. Além disso, outras práticas
foram adicionadas, como a retrospectiva, em que se discute o que foi bom e ruim no
desenvolvimento.
Vários estudos questionam a técnica EATDD. Um deles, elaborado por
Melnik, Maurer e Chiasson (2006), avalia a eficiência em escrever os requisitos
funcionais e as regras de negócio na forma de testes de aceitação executáveis, bem
como a comunicação deles ao time de desenvolvimento. Os clientes no experimento
eram representados por times compostos por estudantes de pós-graduação em
computação e de administração de empresas. Os dois grupos definiram um conjunto
de testes de aceitação com a ferramenta FitNesse (MARTIN et al., 2009) e os
repassaram para outro grupo de desenvolvedores composto por estudantes de
graduação. Os resultados mostraram que os clientes conseguiram especificar os
requisitos claramente, mesmo com algumas dificuldades no aprendizado da
ferramenta.
Outro estudo apresentado por Read, Melnik, e Maurer (2005) contém uma
experiência em que estudantes de engenharia da computação são avaliados quando
aprendiam, liam e escreviam testes de aceitação num projeto. Os autores
observaram que a especificação de novos casos de teste com escopo bem definido
exigia experiência e prática dos estudantes na técnica. Também destacam que os
testes de aceitação executáveis são eficientes para descrever requisitos funcionais.
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Por fim, o Diagrama 1 exemplifica um uso da técnica TDD baseada em
testes de aceitação. Inicia-se com uma história contendo a descrição da
funcionalidade do software. Depois, o analista de qualidade especifica os testes de
aceitação a partir dessa história. A partir desse momento, o programador pode
implementar os scripts ou procedimentos de teste com uma ferramenta e,
simultaneamente, pode construir a funcionalidade do software. Durante a
implementação dessa funcionalidade, os scripts de testes são executados e podem
sofrer diversas manutenções.

História
Analista de
Qualidade

1. Definição

Teste de Aceitação

Programador

2. Implementação

3. Construção
4. Manutenção

Script de Teste

Software

Adaptador

Diagrama 1 - Fluxo de desenvolvimento de software com TDD
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
2.7

Ferramentas para a especificação e a implementação dos testes
Existem diversas ferramentas utilizadas na técnica TDD que dão apoio à

especificação, documentação e automatização dos testes.
Para os testes unitários, é muito comum o uso de ferramentas do tipo xUnit,
como o JUnit de Beck (2002). De acordo com Meszaros (2007), elas normalmente
usam a mesma linguagem de programação utilizada no código da aplicação e,
consequentemente, os programadores não necessitam aprender outra linguagem ou
ferramenta para criarem os testes. Também é possível testar o código interno da
aplicação, tais como objetos, componentes que acessam o banco de dados, e
outros.
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Para os testes de aceitação, existe a ferramenta chamada FitNesse,
baseada no Framework for Integrated Tests (Fit) (MUGRIDGE, 2005; MARTIN,
2009). Ela permite a colaboração de usuários, analistas e programadores para a
especificação de testes de um software com exemplos. Com uma interface Wiki, um
usuário ou analista de teste pode editar as páginas e colocar os casos de teste
numa tabela com os seus dados de entrada e dados esperados.
A ferramenta FitNesse precisa de um componente para complementar a
tabela, pois não é suficiente para a execução dos testes. O componente é um código
escrito na mesma linguagem de programação do SUT que recebe os dados da
tabela e repassa-os para o SUT através de uma API. Depois que o código é
executado, os resultados gerados pelo SUT são comparados com os dados
esperados definidos na tabela.
Mugridge e Tempero (2003) adotaram a estrutura tabular, pois concluíram
que foi superior ao XML na escrita dos testes, embora não seja apropriada para
todos os casos. Eles formataram mensagens enviadas e recebidas de um sistema
de bate-papo numa tabela, e verificaram que ficou mais fácil de escrever e entender
a sequência das comunicações entre os clientes e o servidor. Além disso, a tabela
facilita o entendimento e a visualização dos erros.
Read, Melnik e Maurer (2005) comentam que a maioria dos estudantes
concordaram que a ferramenta FitNesse é boa para definir testes de aceitação para
requisitos funcionais. Um terço achou fácil ou muito fácil de utilizar a ferramenta.
Mas a maioria dos estudantes tiveram dificuldades para concluir as tarefas com a
ferramenta e mencionaram que precisavam de apoio, seja na forma de exemplos, ou
de uma documentação da ferramenta ou de uma pessoa que descreva melhor o
projeto.
Selenium é uma ferramenta desenvolvida pela ThoughtWorks (2009). Ela
simula um conjunto de ações do usuário numa interface gráfica, como cliques em
botões numa página HTML ou preenchimento de campos de texto de um formulário.

37
Além das ações, existe um conjunto de comandos para validar os dados ou
componentes da interface gráfica do SUT, tais como verificar a existência de um
texto ou de um botão na página HTML. Os testes possuem uma sequência de ações
e comandos que podem ser colocados numa tabela HTML ou implementados por
uma linguagem de programação.
Os programadores podem modificar as páginas e verificar se algum defeito
surgiu, pois é possível definir testes regressivos que interajam com as páginas em
HTML. Entretanto, os testes escritos com a ferramenta Selenium podem apresentar
um alarme falso, pois os problemas encontrados em testes de interfaces de usuário
são causadas por falhas nos testes, geradas por alguma mudança na interface. Por
exemplo, quando um identificador de um botão numa página é renomeado, o botão
ainda é exibido normalmente, mas o teste que faz referência a ele ainda utiliza o
nome antigo (HOLMES e KELLOGG, 2006).
Outra ferramenta que também adotou um conjunto de ações foi apresentada
por Talby et al. (2005). Eles comentam que existe a possibilidade de adotar um
número relativamente pequeno de verbos para descrever as ações que ocorrem
numa interface gráfica do usuário, tais como editar o campo, executar uma ação,
abrir o formulário, verificar o campo, e outros. Dessa forma, a sequência de
passos com esses comandos são legíveis e executáveis. Por fim, eles apresentam
sugestões para uma ferramenta de testes de aceitação, tais como não criar uma
ferramenta para programadores, pois os clientes não editam XML, por exemplo; não
utilizar ferramentas do tipo gravar e executar, porque elas criam testes não legíveis e
precisam ser refeitos quando ocorrer qualquer mudança na interface; e criar uma
linguagem de domínio específica de alto nível com verbos simples.
A ferramenta criada por Glover (2010) chamada easyb é baseada no
desenvolvimento dirigido por comportamentos. Ela oferece uma linguagem própria
para a definição de testes baseados em cenários e passos do tipo Given, When e
Then. Cada passo pode ter um código escrito numa linguagem de programação
contendo uma ação. Por exemplo, um passo do tipo Given pode ter uma ação que
instancia uma classe do SUT e, depois, um passo do tipo When utilizará o objeto
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criado para atribuir dados e acionar um método que processará esses dados. Por
fim, um passo do tipo Then validará os resultados deste método.
Essa ferramenta também adota uma outra notação criada por Steven Baker
chamada RSpec (CHELIMSKY et al., 2010). Ela possui algumas palavras
reservadas, como a palavra context para indicar uma pré-condição e a palavra it
para definir um comportamento do sistema no teste. Além disso, cada it pode conter
e executar uma ação escrita numa linguagem de programação.
Em 2008, Aslak Hellesøy criou a ferramenta chamada Cucumber
(CHELIMSKY et al., 2010). Ela se destaca por ler textos contendo exemplos de uma
funcionalidade da aplicação na forma de cenários e passos. Ao executar a
ferramenta com o texto pela primeira vez, ela irá sugerir a construção de um método
para cada passo do tipo Given, When e Then encontrado neste texto. Após
implementar os métodos e acionar a ferramenta com o mesmo texto num segundo
momento, ela executará os métodos associados aos passos do tipo Given e, em
seguida, os métodos associados ao When. Por fim, executa os métodos associados
aos passos do tipo Then.
2.8

Conclusão
Existem duas formas de desenvolvimento dirigido por testes no

desenvolvimento de software com processo ágil: a baseada em testes unitários, que
verificam uma funcionalidade no nível de classe, ou método, ou componente; e a
baseada nos testes de aceitação, usados para validar se o software está de acordo
com os requisitos. Além disso, esses testes podem conter informações ou detalhes
que não estão nas histórias, ajudando no desenvolvimento de uma funcionalidade.
Existem algumas variações do TDD, uma delas é chamada Desenvolvimento
Dirigido por Comportamentos. Ela permite definir cenários com passos do tipo
Given, When e Then para descrever um comportamento do sistema que se deseja
testar.
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Outra variação é chamada Desenvolvimento Dirigido por Testes de
Aceitação Executáveis. Um ponto importante nessa técnica é a automatização dos
testes por meio das ferramentas para evitar que os testes manuais consumam dias
dentro de uma iteração e para diminuir os erros encontrados na execução manual.
Foram apresentadas algumas ferramentas para a especificação e
automatização dos testes, como o JUnit para testes unitários, FitNesse para testes
de aceitação, e as ferramentas easyb e Cucumber para a definição de cenários de
teste.
Porém, as ferramentas automatizam a execução dos testes, mas a
implementação deles é manual. A técnica chamada Teste Baseado em Modelos,
apresentada no próximo capítulo, destaca-se por automatizar a implementação dos
testes.
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TESTES BASEADOS EM MODELOS

3.1

Introdução
Neste capítulo, apresenta-se a técnica chamada Testes Baseados em

Modelos, utilizada para automatizar um projeto de testes. Além das suas
características e os passos para gerar um conjunto de testes a partir de um modelo.
Depois, são apresentadas as características de uma Linguagem de Domínio
Específico, que pode ser textual ou gráfica, e as suas duas principais formas de
implementação.
As regras de negócio podem ajudar o cliente, o analista de teste e o
programador a especificar e compreender os conceitos de um negócio, muitas vezes
definidas em histórias e modelos. As notações e conceitos encontrados nas
especificações SBVR e RuleSpeak podem ajudar a escrever formalmente essas
regras.
Por fim, uma breve apresentação de algumas ferramentas que adotam a
técnica Testes Baseados em Modelos.
3.2

Descrição geral da técnica
De acordo com Utting e Legeard (2006), é possível automatizar um projeto

de testes de caixa preta com a técnica chamada Testes Baseados em Modelos ou
Model-Based Testing (MBT). Os testes são gerados a partir de um modelo
simplificado do sistema, focalizando apenas nos aspectos que precisam ser
testados. Diferentemente de um modelo utilizado para a implementação do software
que contém todos os possíveis comportamentos do sistema. Binder (2000)
menciona que esse modelo para testes expressa os comportamentos de um sistema
com as estruturas ou elementos suspeitos de gerarem defeitos, possuindo
informações necessárias para produzir e avaliar casos de teste.
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Existem dois grandes passos num processo manual de teste: 1) o projeto de
testes, que consiste em elaborar casos de testes a partir de um plano de testes e de
documentos de requisitos; e 2) a execução dos testes, em que há um detalhamento
dos casos de testes para interagirem com o SUT, podendo-se assim comparar os
resultados do SUT com os valores esperados, determinando o sucesso ou a falha no
teste (UTTING e LEGEARD, 2006).
O processo para testes com a técnica MBT possui cinco passos: 1) definir
um modelo para testes; 2) gerar os testes abstratos a partir do modelo; 3)
concretizar os testes abstratos tornando-os executáveis; 4) executar os testes para
interagirem com o SUT e definir o sucesso ou falha; e 5) analisar os resultados dos
testes.
3.3

Definição do modelo para testes
O primeiro passo na técnica MBT é a definição de um modelo com

informações para a geração dos testes. Ele precisa ser simplificado ou menor que
um modelo do sistema, pois enfoca os pontos que se deseja testar, devendo omitir
alguns detalhes do sistema (UTTING e LEGEARD, 2006). Alguns modelos são
baseados em sistemas de transição, como máquinas de estados finitos e máquinas
de estados da Unified Modeling Language (UML) da Object Management Group
(2010), e modelos de pré e pós condições, encontradas, por exemplo, na linguagem
Object Constraint Language (OCL) da Object Management Group (2006).
Existem diversas notações para a especificação desse modelo. Conforme a
pesquisa de Neto et al. (2007) com base em 78 trabalhos de 1979 a 2004, a mais
utilizada é a UML com os seus diversos diagramas. De acordo com Ambler (2002), o
diagrama de caso de uso descreve os requisitos de um sistema por meio das
interações com ele. O diagrama de classes é útil para a modelagem conceitual, de
domínio, ou estrutural de um sistema. O diagrama de atividades serve para
especificar um processo de negócio ou um fluxo lógico de operação. Os diagramas
de interação descrevem as interações entre os componentes de um sistema. O
diagrama de estado é utilizado para especificar um comportamento de um
componente de software ou hardware. OCL é uma linguagem formal para descrever
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expressões nos modelos em UML, restrições de negócios e técnicas nos objetos
definidos num modelo de objetos.
Existem várias formas de se utilizar os diagramas da UML e a OCL para
definir um modelo de objetos. Por exemplo, um estudo apresentado por Bouquet et
al. (2007) propõe uma maneira de utilizar um conjunto de diagramas da UML para a
geração dos testes. Eles adotam o diagrama de classes para modelar os pontos de
controle e de observação do SUT, o diagrama de objetos para definir os dados nos
testes, o diagrama de estados e a OCL para definir o comportamento dinâmico do
SUT.
Outro estudo é apresentado por Fröhlick e Link (2000), que transformam um
caso de uso detalhado num modelo de estados incluindo as pré e pós-condições.
Eles propõem um algoritmo para gerar os casos de testes a partir do modelo de
estados e demonstram que todos os testes gerados são consistentes, pois todas as
pré-condições nas transições são satisfeitas, ao contrário de outros estudos que não
consideram as condições nas transições. Em contrapartida, o processo é
parcialmente automatizado, pois é necessário adicionar manualmente os dados
esperados para completar os testes abstratos e alguns dados de entrada nos testes
concretos.
Outro caso é apresentado por Mingsong, Xiaokang e Xuandong (2004), em
que demonstram o uso do diagrama de atividade da UML para a especificação do
modelo para testes. Além disso, eles desenvolveram um algoritmo que percorre os
caminhos nesse modelo para a geração dos casos de testes.
3.4

Geração dos testes abstratos
O segundo passo é a geração dos testes abstratos a partir do modelo. O

teste abstrato é um teste de alto nível de abstração e normalmente gerado por um
algoritmo. Ele tem o objetivo de expressar os comportamentos do sistema que se
deseja testar (UTTING e LEGEARD, 2006).
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A geração de testes a partir de um modelo pode ser extensa e pode ser
necessário fazer uma seleção dos testes. Por isso, Utting e Legeard (2006)
apresentam algumas famílias de critérios para essa seleção:
a) Cobertura estrutural do modelo: ela é baseada no controle de fluxo de
programas e oferece a capacidade de medir a cobertura de um modelo.
Alguns tipos de coberturas, como a cobertura por controle de fluxo são
baseados em comandos, decisões, repetições e caminhos no modelo.
Outro tipo é a cobertura baseada em transição, que explora as mudanças
de estados num modelo baseado em máquina de estados. Mingsong,
Xiaokang e Xuandong (2004) estudam esse tipo em seu algoritmo,
percorrendo os estados de atividade, as transições e os caminhos de um
diagrama de atividade;
b) Cobertura dos dados: é um critério utilizado para determinar um
conjunto de dados para os testes dentro de um conjunto com várias
possibilidades de dados. Todavia, Dalal et al (1999) comentam que esse
critério é aplicável somente a sistemas que utilizam um modelo de dados
para captar o comportamento do sistema e que não são exigidas
informações de controle;
c) Cobertura baseada em falhas: ela é baseada em mutações no modelo.
São aplicadas operações nos modelos para gerar modelos mutantes.
Cada conjunto de dados utilizados nos testes para distinguir cada mutante
é utilizado como um caso de teste;
d) Cobertura baseada em requisitos: é um critério que define quais testes
são gerados a partir dos requisitos escolhidos. Mas, para aplicar esse
critério é importante que exista algum tipo de rastreabilidade entre os
testes e os requisitos;
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e) Caso de teste explícito: as especificações de casos de testes podem ser
escritas numa notação formal, sendo utilizadas para determinar quais
testes são gerados;
De acordo com os critérios adotados, existe a possibilidade de uma
automatização completa ou parcial da geração dos testes abstratos. Entretanto, há a
necessidade de intervenção humana nessa geração. Por exemplo, a geração
aleatória de transições, dentro de um modelo de estados, pode ser fácil de se
implementar, mas pode ser difícil alcançar um nível aceitável de cobertura. Assim, é
necessário um ajuste manual para alcançar um nível desejado e satisfatório
(UTTING e LEGEARD, 2006).
3.5

Geração dos testes concretos
O terceiro passo é a transformação dos testes abstratos em testes concretos

e executáveis. O teste concreto é um teste de baixo nível de abstração, pois
normalmente é escrito na mesma linguagem que o SUT. Ele preenche um buraco
entre o teste abstrato e o SUT (UTTING e LEGEARD, 2006).
Há três principais abordagens na geração dos testes concretos,
apresentadas por Utting e Legeard (2006):
a) Abordagem da adaptação: é criada uma camada de abstração
intermediária entre o modelo e o SUT. Nessa camada intermediária, existe
um código adaptador que transforma cada operação do teste abstrato
numa operação no SUT. Esse código envia os valores do modelo para o
SUT e, depois, recupera os resultados do SUT para serem comparados
com os valores esperados no modelo;
b) Abordagem da transformação: cada teste abstrato é transformado num
código, escrito numa linguagem de programação, contendo todos os
valores do modelo que são enviados para o SUT e os valores esperados
são comparados com os resultados gerados pelo SUT;
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c) Abordagem mista: uma combinação das duas anteriores. Os códigos
adaptadores definem uma interface num nível de abstração maior que o
SUT, sendo complementados com códigos transformados a partir dos
testes abstratos, que se conectam com a interface dos adaptadores. A
vantagem da abordagem mista é a facilidade na transformação do teste
abstrato em código intermediário, e a independência e reutilização dos
adaptadores, pois vários testes abstratos podem reutilizar um adaptador.
3.6

Execução dos testes e análise dos resultados
O quarto passo é a execução dos testes concretos, existindo duas formas de

executá-los. Os testes conectados ou online testing são testes gerados e
executados no SUT num mesmo momento. Eles são bons para um SUT com
comportamento não determinístico e para longas sessões de execução. Enquanto
que os testes desconectados ou offline testing possuem um desacoplamento entre
as fases de geração e execução. Assim, pode-se analisar o modelo e selecionar
uma pequena e boa quantidade de testes, transformá-los em testes regressivos ou
colocá-los num sistema de controle de versão.
Por fim, o quinto passo analisa o resultado da execução e toma as ações
corretivas, se necessário.
Utting e Legeard (2006) comentam que há uma vantagem ao adotar duas
camadas de testes, o abstrato e o concreto, em que o abstrato pode ser
independente da linguagem usada para escrever os testes concretos e do ambiente
de teste. Assim, é possível reutilizar um conjunto de testes abstratos em diferentes
ambientes, apenas alterando o código adaptador.
3.7

Deficiências da técnica MBT
Neto et al. (2007) elaboraram uma extensa pesquisa com diversas

abordagens da técnica MBT. Concluíram que existem algumas deficiências na
técnica: as abordagens desta técnica não são integradas com o processo de
desenvolvimento de software, pois os modelos usados para a geração dos testes
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normalmente não são integrados com os artefatos do software, e uma mudança nas
especificações do software pode gerar um esforço de análise das mudanças que
ocorreram nos testes de regressão; as abordagens não representam e testam os
requisitos não funcionais, como a usabilidade e segurança; a técnica exige
conhecimentos de modelagem, critérios de cobertura de testes, e outros; e falta
avaliar empiricamente as abordagens num ambiente corporativo ou industrial,
porque esse tipo de pesquisa pode oferecer outras informações, como custos,
esforços, qualidades e os contextos em que a técnica MBT pode ser aplicada.
Uma possível solução para a primeira deficiência está na característica dos
testes de aceitação incorporarem detalhes das histórias. Assim, um único artefato
representa um caso de teste e modela um comportamento do SUT a ser testado,
incorporando os requisitos de uma funcionalidade. Além disso, o teste de aceitação
está ligado a uma história, pois é gerado a partir dela.
Sobre o modelo, Ambler (2002) recomenda a abordagem incremental, em
que o modelo é definido aos poucos e suficiente para atender uma história num
processo ágil de desenvolvimento. Mas é importante presumir a independência das
histórias e dos testes, pois Cohn (2004) recomenda que as histórias sejam
independentes para evitar problemas de priorização e de planejamento. Mosley e
Posey (2002) também recomendam que um teste não pode depender do término ou
do resultado de outro teste.
A abordagem incremental difere da encontrada nos casos de Hartmann
(2009) e Mingsong, Xiaokang e Xuandong (2004). Pois esses casos apresentam um
comportamento descrito por Ambler (2002), em que um modelo é definido por
completo com o máximo possível de informações numa única fase do
desenvolvimento de software, podendo consumir semanas ou meses para ser
criado.
3.8

Linguagem de domínio específico
Neto et al. (2007) mencionam outros tipos de abordagens e notações

utilizadas na técnica MBT, como a notação Z publicada pela International
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Organization for Standardization (2002). Ela é utilizada em especificações formais,
adota uma notação matemática e define os componentes de um sistema com
restrições. Outros casos adotam uma notação própria ou uma linguagem de domínio
específico para a definição de um modelo.
Uma Linguagem de Domínio Específico ou Domain-Specific Language (DSL)
é uma linguagem de alto nível de abstração para atender um determinado objetivo e
projetada para resolver problemas específicos (PARR, 2007), diferentemente de
outras linguagens usadas para problemas diversos. Um exemplo de linguagem
específica é o HTML para formatação de textos em navegadores e as expressões
regulares para a identificação de uma sequência de caracteres num texto.
Existem duas formas de implementar uma DSL: a interna e a externa. A
primeira utiliza uma linguagem genérica ou hospedeira para a definição e construção
da DSL, seguindo todas as regras sintáticas e trabalhando no mesmo ambiente de
desenvolvimento da linguagem hospedeira. É comum implementar a DSL interna
através de uma sequência de funções ou métodos, em que cada um possui um
significado e uma ação específica no domínio. No exemplo a seguir, definem-se os
componentes de um computador através de uma sequência de métodos (FOWLER,
2010).
Exemplo:
computador()
.processador()
.nucleo(2)
.velocidade(2000)
.disco()
.tamanho(150)
.fim()
Na segunda forma, a DSL possui uma sintaxe ou uma gramática
personalizada e um componente que a processa. Esse componente pode interpretar
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um código escrito na DSL e executar um conjunto de ações ou transformá-lo em
outro código. Assim, a forma externa difere da interna por possuir uma separação
entre o código da linguagem e o componente que o processa, enquanto que a DSL
interna contém os dois juntos (FOWLER, 2010).
Um caso de DSL do tipo externa é apresentado por Talby et al. (2005). Eles
definiram um número pequeno de verbos para descrever as ações que ocorrem
numa interface gráfica do usuário, como editar o campo, fazer uma ação, abrir o
formulário, verificar o campo, e outros. A partir disso, são formadas sequências de
ações ou passos para descreverem as interações do usuário com o sistema. Essas
sequências são interpretadas que acionam as operações no SUT.
Também nessa experiência, eles apresentam algumas sugestões para uma
ferramenta de testes de aceitação. Uma delas recomenda que não se crie uma
ferramenta para programadores, pois clientes não editam XML, por exemplo. Outra
diz que não se deve utilizar ferramentas do tipo gravar e executar, porque elas criam
testes não legíveis que precisam ser refeitos quando há qualquer mudança na
interface. Uma outra recomenda a criação de uma linguagem de domínio específica
de alto nível com verbos simples e a armazenagem dos testes em arquivos e não
em banco de dados, para permitir o uso de sistemas de controle de versão. Além
disso, deve-se unificar as ferramentas ao escrever e executar os testes para tornar a
atividade mais produtiva para os usuários e desenvolvedores, e para compartilhar as
mesmas informações entre eles.
Em outros casos, uma DSL pode ser gráfica. Hartmann (2009) apresenta
uma DSL visual para validar diversos serviços integrados de um aeroporto, tais
como o sistema de alimentação dos passageiros num vôo e o sistema de ajuda ao
passageiro no aeroporto com informações de táxis, hotéis e vôos. Esses serviços se
comunicam através de diversos meios, como redes sem fio e redes de telefonia
celular. O modelo é definido por meio de uma linguagem que se assemelha ao
diagrama de casos de uso. No entanto, a diferença dessa linguagem está na
definição de cenários com atores que podem ser inseridos entre atores. A partir
disso, é gerado um modelo intermediário baseado em diagramas de transição de
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estados com eventos, guardas, e outros elementos. Por fim, há um simulador com
acesso a diversos protocolos de comunicação que é configurado conforme o modelo
intermediário. Os dados são carregados nele e os casos de testes são compilados e
executados nesse ambiente.
3.9

Regras de negócio
Regras de Negócio ou Business Rules, segundo Ross (2003), são diretivas

que possuem a intenção de influenciar ou guiar o comportamento nos negócios.
Ross (2003) recomenda o uso de uma linguagem para expressar as regras de
negócio de forma clara e sem ambiguidade, além de criar a comunicação e o
entendimento comum entre clientes, analistas e programadores.
Existem alguns benefícios mencionados por Ross (2003) ao utilizar regras
de negócios. Um dos benefícios é evitar o mal entendimento sobre os conceitos
essenciais do negócio e evitar uma má comunicação dentro da equipe. Outro é
diminuir as confusões ou contradições, pois diminui o tempo perdido e as frustrações
passadas aos clientes ou à equipe (por exemplo, durante uma venda ao cliente, não
pode haver dúvidas sobre as transações monetárias da venda). Por diversos
motivos, existem mudanças rápidas nos negócios que exigem uma implementação
rápida das regras nas aplicações. Além da orientação que as regras fornecem para o
projeto ou para a arquitetura de um sistema.
A especificação do Object Management Group (2008), denominada
Semântica do Vocabulário de Negócios e Regras de Negócio ou Semantics of
Business Vocabulary and Business Rules (SBVR) e desenvolvida pelo Business
Rules Group (BRG), define um meta-modelo para a criação de modelos de negócios
por meio de um vocabulário, uma notação, e orientações para uma descrição formal
das regras de negócio. Raj, Prabhakar, e Hendryx (2008) enfatizam que é uma
forma de expressar os artefatos de negócios numa linguagem natural.
O vocabulário é uma coleção de entidades de negócio, suas instancias e as
relações entre elas (RAJ, PRABHAKAR e HENDRYX, 2008). Assim, os vocabulários
e as regras de negócio são elementos essenciais de um modelo em SBVR,
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baseando-se numa descrição encontrada no manifesto publicado pelo Business
Rules Group (2003): “Regras são baseadas em fatos e fatos são baseados em
termos”.
Os termos expressam os conceitos do negócio. Por exemplo, os termos
Funcionário e Departamento são conceitos de uma organização empresarial. Os
fatos criam uma afirmação sobre os conceitos (“Funcionário pertence ao
Departamento”). As regras restringem ou auxiliam os fatos (“O Funcionário deve
pertencer a pelo menos um Departamento”).
A especificação define duas categorias de regras: a Estrutural e a Operativa.
A primeira expressa a forma de organização das idéias e conceitos. Assim, a regra
“Cada Funcionário sempre tem exatamente uma Carteira de Trabalho” indica uma
relação entre dois conceitos, o Funcionário e a sua Carteira de Trabalho. As regras
do tipo Operativa conduzem as atividades ou os comportamentos nos negócios, seja
de forma obrigatória ou sugestiva. Por exemplo, a regra “O Funcionário deve
verificar o Produto no Estoque antes de efetuar a sua Venda” restringe a conclusão
de uma venda.
A notação sugerida pela SBVR é baseada no inglês com um número
reduzido de estruturas e palavras, definindo como expressar termos, verbos, e
palavras resrvadas para a construção lógica das regras. Existem palavras
reservadas para quantificar os termos como each, at least one, exactly one, entre
outras. Para as operações lógicas, existem as palavras and e or. Da mesma forma,
para a categoria de regra Operativa, existem as palavras must, must not, e may, e
para a Estrutural, as palavras always, never e sometimes.
Existem vários exemplos de uso do SBVR, alguns casos consistem na
transformação de modelo para modelo. Eder et al. (2008) demonstram uma técnica
de transformação de um modelo em SBVR para fluxos de processo de negócio
escritos com a Notação de Modelagem de Processos de Negócios ou Business
Process Modeling Notation (BPMN), que captam a sequência das atividades de um
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negócio. O processo de transformação consiste em mapear os fatos em atividades,
termos em participantes e regras em fluxos de sequência, bifurcações e junções.
Além disso, eles demonstram uma outra técnica que transforma um termo
ou conceito encontrado num modelo em SBVR numa classe de domínio. Essa
classe é utilizada por uma ferramenta chamada Grails, desenvolvida pela
SpringSource (2011), para a geração de uma simples interface de usuário.
A especificação SVBR apresenta uma proposta de transformação de um
modelo em SBVR em um diagrama de classes da UML. Raj, Prabhakar, e Hendryx
(2008) mencionam que essa proposta não é suficiente, pois não fornece
informações sobre funções ou métodos dos objetos. Assim, eles apresentam uma
técnica aprimorada para gerar diagramas de classes a partir de um modelo com
regras de negócio em SBVR, com métodos das classes, associações entre elas e
cardinalidades. Além disso, essa técnica também incorpora a geração de outros
diagramas, tais como o diagrama de atividades e de sequência.
O guia chamado RuleSpeak, de Ross (2003), apresenta um conjunto de
recomendações para escrever as regras. Ele sugere que as regras estejam na forma
declarativa e afirmativa, sem questões ou condições implícitas, entre outras
recomendações.
Para ajudar na organização das regras, ele define três tipos: Reprovador,
uma regra que rejeita um evento quando ela é violada; Produtor, que gera um valor a
partir de funções matemáticas ou produz valores precisos como verdadeiro ou falso;
Projetista, que executa ações quando um evento ocorre, mas nunca rejeita estes
eventos.
Ele também define um conjunto de padrões de escrita para cada tipo de
regra com o objetivo de manter as regras consistentes e, assim, conduz uma pessoa
a seguir uma única forma de escrita para facilitar o entendimento das regras.
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Andrea (2007) destaca em seu estudo a comparação de um teste escrito na
forma declarativa com outra na forma imperativa. A forma declarativa utiliza précondições e validações que descrevem um processo ou uma regra de negócio, em
oposição à forma imperativa que descreve como usar o sistema. Um dos benefícios
de se escrever na forma declarativa é oferecer ao leitor uma maneira mais fácil de
avaliar e criticar o conteúdo do teste.
3.10

Ferramentas para geração de testes
Com características de testes baseados em modelos, existe a biblioteca

ModelJUnit de Utting e Legeard (2006). Ela adota uma máquina de estados finitos
estendida, baseada em variáveis que armazenam informações detalhadas de um
estado, para a definição de um modelo para a geração de testes. Além disso, ela é
projetada para ser uma extensão do JUnit. Assim, os modelos são escritos em Java,
uma linguagem conhecida pelos programadores, e executados da mesma maneira
que os testes em JUnit.
A ferramenta funciona em dois modos: conectado e desconectado. O
primeiro gera uma sequência de estados e transições, formando um caso de teste, e
o executa, enviando os dados ao SUT e validando-os em seguida. O segundo
apenas apresenta as sequências de estados e transições.
Cada modelo de estados é escrito na forma de uma classe em Java e deve
implementar os métodos:
a) Object getState(): este método retorna o estado atual do modelo de
estados;
b) void reset(boolean): este método reinicia o modelo de estados ao seu
estado inicial;
c) @Action void name(): este método representa uma ação que muda o
estado atual do modelo;
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d) boolean nameGuard(): cada ação pode ter uma guarda, um método com
o mesmo nome da ação e com a palavra Guard. Quando o método
retorna verdadeiro, a ação correspondente é executada.
ModelJUnit possui um algoritmo para a geração dos testes que seleciona
aleatoriamente um estado e uma das ações. Quando a guarda dessa ação retorna
um valor positivo, executa-se a ação que muda o estado atual.
Em cada método executado que representa uma ação, pode-se definir os
dados a serem enviados ao SUT e a validação das suas respostas. Dessa forma, a
classe que implementa o modelo de estados incorpora toda a comunicação com o
SUT.
A ferramenta mbt ou GraphWalker, desenvolvida por Karl (2010), baseia-se
em máquinas de estados finitos estendidas com variáveis que armazenam
informações para a definição de um modelo para os testes.
A ferramenta não possui uma interface gráfica para o usuário, mas oferece a
capacidade de ler arquivos no formato GraphML, um formato utilizado para definir
diagramas em XML (GRAPHML WORKING GROUP, 2010). Assim, com uma
ferramenta auxiliar, constrói-se um diagrama de estados em GraphML e, a partir
deste arquivo, a GraphWalker gera os testes.
Ela possui um mecanismo para a geração de código, o qual é, em seguida,
adaptado para a realização da comunicação com o SUT. Entretanto, ela somente
trabalha com testes conectados, repassando os valores ao SUT no momento em
que os testes são gerados.
Existem outras ferramentas baseadas na técnica MBT que não são
exploradas neste trabalho por serem comerciais, como por exemplo: CertifyIt da
Smarttesting (2010), Conformiq Tool Suite da Conformiq (2010), Hexawise da
Hexawise (2010), TestOptimal da TestOptimal (2010) e Spec Explorer da Microsoft
Corporation (2010).
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3.11

Conclusão
A técnica MBT auxilia na geração dos testes a partir de um modelo. Foram

apresentados os passos da técnica: especificação do modelo para testes, geração
dos testes abstratos, geração do testes concretos, execução e análise dos
resultados. A maioria dos modelos encontrados são baseados em UML, ou em
máquinas de estados finitos, ou em modelos com pré e pós condições. Poucos são
os casos que adotam uma linguagem própria para a definição de um modelo.
Existem diversos critérios de seleção na geração dos testes abstratos e abordagens
de geração dos testes concretos.
Para auxiliar na definição da linguagem LETA, foram apresentadas as
características gerais de uma linguagem de domínio específico e seus dois tipos de
implementação: interna e externa. Há vários casos de DSLs utilizadas em testes,
porém nenhuma delas adota a técnica MBT, sendo ainda necessário implementar os
testes manualmente.
Uma linguagem para regras de negócio é uma forma de criar a comunicação
e o entendimento comum entre clientes, analistas e programadores. A especificação
SBVR apresenta uma forma de expressar as regras de negócio numa linguagem
natural restrita e formal. Encontram-se vários usos da notação apresentada na
especificação SBVR e das regras de negócio na transformação de um modelo para
outro.
No próximo capítulo, apresentam-se as definições das regras léxicas,
sintáticas e semânticas da linguagem LETA, objeto deste trabalho.
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4

ESPECIFICAÇÃO DA LINGUAGEM LETA

4.1

Introdução
Este capítulo apresenta a especificação da linguagem LETA. Uma linguagem

utilizada para a definição de testes de aceitação.
Está dividido em duas partes. A primeira apresenta a gramática utilizada
para descrever as regras sintáticas da linguagem LETA, contendo os seus
identificadores, palavras reservadas, operadores e outros elementos sintáticos.
Grande parte da sintaxe é baseada na especificação SBVR (OBJECT
MANAGEMENT GROUP, 2008) e no guia RuleSpeak (ROSS, 2003), enquanto que
outra parte é baseada em conjuntos matemáticos e cálculos aritméticos.
A segunda parte apresenta a semântica da linguagem na perspectiva dos
testes. São definições que orientam o uso da linguagem LETA, como a estrutura de
um caso de teste e a forma das regras de negócio que estão embutidas no teste.
4.2

Gramática livre de contexto
Uma linguagem consiste de um conjunto, finito ou infinito, de cadeias ou

sentenças que são construídos a partir de um alfabeto, um conjunto finito e não
vazio de símbolos. A gramática é um método de especificação sintática de uma
linguagem, que consiste de um conjunto finito e não vazio de regras de substituição
de cadeias, também denominadas produções. Além disso, a gramática impõe uma
estrutura nas sentenças de uma linguagem (TREMBLAY e SORENSON, 1985).
Formalmente, uma gramática G pode ser definida como a quádrupla
(RÉVÉSZ, 2012):
G = (VN, VT, S, F)
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onde:
VN é um conjunto finito e não vazio de símbolos não terminais, ou
denominadas variáveis;
VT é um conjunto finito e não vazio de símbolos terminais que define o
alfabeto da gramática e, por conseguinte, o conjunto VN ∪ VT forma o vocabulário
da gramática;
S é um elemento de VN chamado símbolo inicial;
F é um conjunto finito e não vazio de produções ou regras de substituição.
Cada regra de substituição ou produção da gramática segue a forma
(RÉVÉSZ, 2012):
P→Q
onde:
P é constituído de elementos de VN ∪ VT, com pelo menos um símbolo não
terminal;
Q é constituído de elementos de VN ∪ VT, podendo ser vazia.

A gramática é baseada no mecanismo de substituição de cadeias, iniciando
pelo símbolo S e procurando por uma produção contendo o S à esquerda de sua
seta (→). O símbolo S é substituído pela cadeia à direita da seta e o processo
continua se houver símbolos não terminais à direita. O processo termina quando
uma sentença possui apenas símbolos terminais (TREMBLAY e SORENSON, 1985).
Uma série de substituições a partir de um símbolo inicial é chamada derivação
(SCOTT, 2006).
Noam Chomsky estabeleceu uma classificação hierárquica para as
gramáticas baseada no formato de suas produções. Ele definiu quatro classes,
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denominadas tipos 0, 1, 2 e 3, as quais apresentam restrições específicas e maiores
em relação ao tipo anterior (RÉVÉSZ, 2012). São elas:
a) Tipo 0: são gramáticas denominadas irrestritas, pois não há nenhuma
definição de restrições;
b) Tipo 1: são conhecidas como sensíveis ao contexto, pois suas
produções em F possuem o formato q1Aq2 → q1Bq2, onde q1, q2 e B
são cadeias de elementos de VN ∪ VT, q1 e q2 podem ser vazios, B não
pode ser vazio e A é um elemento de VN. Existe a possibilidade de B ser
vazio caso haja a produção S → L, onde L é uma cadeia vazia de
símbolo;
c) Tipo 2: denominadas livre de contexto, são as gramáticas que possuem
produções em F no formato A → B, onde A é um elemento de VN e B é
uma cadeia composta de elementos de VN ∪ VT, podendo ser vazia;

d) Tipo 3: são chamadas gramáticas regulares ou gramáticas de estados
finitos, e cada produção em F segue um dos formatos: A → PB ou A →
P, onde A e B são elementos de VN e P é uma cadeia de elementos de
VT, podendo ser vazia.
Dentre os tipos de gramáticas de Chomsky, o tipo 2 (livre de contexto) se
destaca em relação aos outros. Por causa de três razões: 1) o analisador sintático
dessa gramática gera uma árvore; 2) as linguagens livres de contexto cobrem
grande parte das linguagens que podem ser processadas automaticamente; e 3) os
analisadores sintáticos desta gramática são eficientes, mesmo que existam grandes
dificuldades. Além disso, as gramáticas do tipo 2 são seguidas imediatamente pelas
gramáticas de estados finitos e, consequentemente, são capazes de modelar os
comportamentos baseados em estados finitos, pois são comportamentos
normalmente encontrados em equipamentos e sistemas, tais como controles
remotos, detectores de vírus e outros (GRUNE e JACOBS, 2008).
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Uma das notações utilizadas para descrever a sintaxe de uma linguagem
livre de contexto é a Extended Backus-Naur Form (EBNF) da International
Organization for Standardization (1996).
A gramática da linguagem LETA é baseada no tipo 2 ou livre de contexto. Ela
é apresentada neste capítulo, detalhando sua estrutura sintática e semântica. A
versão da gramática em EBNF encontra-se no Apêndice A.
4.3

Estrutura do teste
Um caso de teste na linguagem LETA é composto por três partes: o seu

nome, um critério de sucesso e um cenário do teste.
Para nomear um caso de teste é necessário utilizar a palavra reservada Test
e um identificador. Um identificador é uma sequência de caracteres, dos números 0
a 9 e das letras A a Z, tendo uma letra ou caractere sublinhado (_) no seu primeiro
caractere. Não existe uma distinção entre dois identificadores quando são usados
letras maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, os identificadores departamento e
Departamento não são considerados distintos.
A palavra reservada When define um cenário de teste. Este cenário pode
conter regras de negócios e comportamentos do sistema que se desejam testar. A
palavra reservada Verify especifica um critério de sucesso do teste. Essas duas
palavras são seguidas de fatos. Um fato é composto por termos e complementos,
que também são definidos por meio de identificadores.
Há três tipos de fatos: unário, binário e n-ário. O primeiro é formado por um
termo e um complemento. O segundo tipo se caracteriza por ser formado por dois
termos e um complemento entre eles. O último é formado por uma intercalação de
complementos entre termos. A Listagem 1 apresenta esses tipos de fatos,
respectivamente.
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Listagem 1 - Três tipos de fatos
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
As três palavras reservadas são obrigatórias para a especificação de um
caso de teste, apresentadas no exemplo da Listagem 2. No exemplo, há um teste
chamado ValidarUsuário com fato unário associado a palavra reservada Verify e
um fato binário relacionado a palavra reservada When.

Listagem 2 - Exemplos de teste em LETA
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
4.4

Literais e instancias de termos
Há cinco tipos de literais: a cadeia de caracteres, os números inteiros, os

números com casas decimais (tendo o ponto como separador), a data com hora e o
valor vazio (null).
A data com hora precisa estar entre colchetes, início ([) e fim (]), e no
formato: yyyy-MM-dd hh:mm:ss.SSS aa ?zz:zz (com hífens, dois pontos e ponto).
No formato, yyyy denota ano, MM o mês do ano, dd o dia do mês, hh a hora (de 1 a
12 ou 0 a 23), mm os minutos, ss os segundos, SSS os milisegundos (de 0 a 999),
aa denota AM ou PM e ?zz:zz o fuso horário (a interrogação indica + ou - e as horas
entre 0 a 23).
Cada termo pode ter instancias, indivíduos ou casos particulares deste
termo, que são definidas por meio de um dos literais. A Listagem 3 apresenta alguns
termos e suas instancias.
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Listagem 3 - Exemplos de termos e
instancias
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
Se o propósito é generalizar o termo, não é preciso definir a instancia deste
termo. Na linha 2 da Listagem 4, o termo Departamento não possui uma instancia,
pois a intenção é representar qualquer departamento.

Listagem 4 - Exemplos de literais e instancias de termos
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
4.5

Operadores lógicos
Os operadores lógicos And, para conjunção lógica, e Or, para a disjunção,

são utilizados para combinar os fatos. A Listagem 5 possui dois fatos com o
operador lógico And.

Listagem 5 - Exemplo de operador lógico
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
O operador lógico Not pode gerar ambiguidades na linguagem LETA. A
primeira ocorre nas situações em que o operador Not é colocado num fato. O
operador poderia ser interpretado como palavra reservada ou complemento, como
no fato “Usuário Not Válido”. A segunda ambiguidade ocorre no uso do Not numa
combinação de fatos, como no seguinte caso “Not Usuário tem Apelido “usuario”
And Usuário tem Senha “usuario123””, em que não está claro se o operador Not

61
está indicando uma negação para o primeiro fato ou para ambos os fatos. Nesse
último caso, os parênteses podem eliminar a ambiguidade, como “Not(Usuário tem
Apelido “usuario” And Usuário tem Senha “usuario123”)”.
Portanto, para eliminar a primeira ambiguidade apresentada, definiu-se por
eliminar o operador Not da linguagem LETA, não sendo mais considerado como
uma palavra reservada. Para utilizar a negação, sugere-se que seja incorporada no
complemento de um fato, através de uma palavra negativa ou contrária. Por
exemplo, o complemento nãoÉVálido apresenta uma negação por meio da palavra
não.
4.6

Quantificadores
Os quantificadores determinam um número de indivíduos, ocorrências ou

instancias de um termo. Coloca-se um quantificador antes do termo. A especificação
SVBR sugere diversos quantificadores, mas para a linguagem LETA foram definidos
somente os apresentados no Quadro 1.

Quantificador

Descrição

atLeast n

Determina um número mínimo n de
ocorrências de um termo

atMost n

Determina um número máximo n de
ocorrências de um termo

exactly n

Determina um número exato n de
ocorrências de um termo

atLeastAndAtMost n m

Determina ao mesmo tempo um valor
mínimo n e um valor máximo m de
ocorrências de um termo.

Quadro 1 - Quantificadores utilizados com os termos
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
A especificação SBVR não deixa clara a relação entre os quantificadores e
as multiplicidades num modelo de objetos em UML. Essa relação é utilizada para a
geração dos testes concretos na forma de objetos, atributos e métodos. Por isso, os
quantificadores foram definidas de acordo com algumas multiplicidades mais
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comuns e encontradas num modelo em UML, como 0..1 (atMost 1), 1..* (atLeast 1),
1 (exactly 1), 2..5 (atLeastAndAtMost 2 5).
Na Listagem 6, o primeiro exemplo na linha 1 determina que o departamento
tem no máximo 100 funcionários. O segundo na linha 2, o usuário está restrito a no
mínimo 1 email. Na linha 3, o usuário deve possuir 1 email. Por fim, no quarto
exemplo na linha 4, uma compra tem 5 sabonetes.

Listagem 6 - Exemplos com quantificadores
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
4.7

Expressões ou fórmulas matemáticas
Os operadores matemáticos são utilizados nas fórmulas matemáticas. Se

um comportamento do sistema consiste em cálculos aritméticos, as fórmulas num
teste ajudam a especificar e a validar esses cálculos. Os operadores definidos estão
descritos no Quadro 2.

Operador

Descrição

+

Soma de literais numéricos e concatenação de cadeias de
caracteres

-

Subtração de literais numéricos

/

Divisão de valores numéricos

*

Multiplicação de valores numéricos

**

Elevar um número à potência

%

Determina o resto de uma divisão de valores numéricos inteiros

=

Operador de igualdade

Quadro 2 - Operadores matemáticos utilizados nas fórmulas
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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A fórmula matemática deve seguir o formato: TR = T1 Op1 ... OpN TN, em
que TR é um termo que pode ter uma instancia, T1 e TN são termos com instancias,
e Op1 e OpN são operadores, exceto o operador de igualdade ‘=’. Há também
parênteses para modificar as precedências na fórmula matemática.
Na Listagem 7, o primeiro exemplo na linha 2 descreve o termo ValorTotal
com o valor R$ 900, depois o operador de igualdade, e o termo QuantidadeProduto
com o valor 10 multiplicado pelo valor R$ 100 do termo ValorProduto e descontado o
valor 10% do termo Desconto. No segundo exemplo na linha 5, definiu-se o valor 0
(zero) para o termo Resto, um operador de igualdade, o Dividendo com o valor 100 e
o Divisor com o valor 10.

Listagem 7 - Outros exemplos com quantificadores
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
4.8

Operadores relacionais
Os operadores relacionais são usados para expressarem uma comparação

entre um termo e uma instancia desse termo. O Quadro 3 apresenta uma lista
desses operadores.

Operador

Descrição

<

Operador comparativo menor que

>

Operador comparativo maior que

<=

Operador comparativo menor ou igual a

>=

Operador comparativo maior ou igual a

!=

Operador comparativo diferente de

Quadro 3 - Operadores relacionais utilizados nos termos
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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Os operadores <, >, <=, >= e != são utilizados para os valores numéricos e
para as datas, porém somente o operador != é utilizado para as cadeias de
caracteres. Não existe o operador de igualdade entre o termo a sua instancia, pois
ela está implícita.
A Listagem 8 apresenta três exemplos. O primeiro, na linha 2, contém um
fato com o termo ValorTotal, o operador maior ou igual e o valor R$ 200. O
segundo, na linha 5, contém o termo QuantidadeProduto com o operador diferente
de e o valor 0 (zero). No terceiro exemplo na linha 8, definiu-se o termo ValorTotal é
igual a R$ 500.

Listagem 8 - Exemplos com operadores
relacionais
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
4.9

Precedência
A precedência na combinação de fatos com operadores lógicos é da

esquerda para a direita. Assim, no exemplo apresentado na Listagem 9, os fatos
estão combinados com o operador And e o primeiro a ser lido é o fato com o
produto sabonete e, em seguida, o fato com o produto desodorante.

Listagem 9 - Exemplo de precedência
com operador lógico
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
Para os termos colocados numa fórmula matemática, a precedência dos
grupos de operadores seguem na seguinte ordem: operadores multiplicativos (* / %
**), operadores aditivos (+ -), e operadores relacionais (< > <= >= !=). Além disso,
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quando dois operadores do mesmo grupo forem utilizados numa expressão, a
precedência ocorre da esquerda para a direita.
É possível alterar essa precedência por meio de parênteses, que são
caracteres especiais. A seguir, no primeiro exemplo apresentado na Listagem 10 e
linha 2, encontra-se o resultado 120, pois foi alterada a ordem dos operadores
matemáticos com os parênteses, ao invés do resultado 82 encontrado no segundo
exemplo na linha 5, pois não possui parênteses.

Listagem 10 - Exemplos de precedência para fórmulas
matemáticas
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
4.10

Lista de valores
Durante a especificação de um teste, pode ocorrer a necessidade de

especificar diversas instancias dos termos num fato e, consequentemente, existe a
repetição desses termos, mas com valores ou instancias diferenciados.
Para diminuir essa duplicidade de termos e fatos, existe a capacidade de
definir uma lista de valores para cada termo. Baseando-se em conjuntos
matemáticos, adotou-se os caracteres especiais que delimitam um conjunto: início
({) e final (}), e o separador de itens (,) para definir as listas e valores. Por exemplo, o
conjunto {{1, 1}, {2, 2}, {3, 3}} tem três listas: {1, 1}, {2, 2} e {3, 3}, com dois valores
em cada.
A partir disso, é necessário definir associações entre os termos e a ordem
dos valores de uma lista. Para isso, utiliza-se de um caractere especial arroba (@)
seguido de um número inteiro que indica a ordem do valor. Por exemplo, a partir da
lista {100, 80, 20} e do fato Resultado @1 = ValorA @2 + ValorB @3, o termo
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Resultado está associado ao primeiro valor da lista, o termo ValorA associado ao
segundo valor e o termo ValorB associado ao terceiro valor.
Pode-se utilizar operadores relacionais entre o termo e a ordem para
expressar uma relação entre eles. No exemplo, Calculadora tem Resultado >= @1,
é utilizado o operador >= para relacionar o termo Resultado com a primeira ordem
da lista.
Enfim, a palavra reservada Set é utilizada para definir a lista de sublistas de
um caso de teste. No exemplo apresentado na Listagem 11, existem duas listas com
dois valores em cada, sendo o primeiro associado ao termo Apelido e o segundo
valor da lista associado ao termo Senha.

Listagem 11 - Exemplo de teste com as
listas de valores
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
4.11

Comentários
Os comentários podem ser na forma de linha ou de bloco. Na forma de linha,

utiliza-se duas vezes o caractere especial barra (//). Para um bloco, utiliza-se os
caracteres barra e asterisco (/*) antes de iniciar o comentário e os caracteres
asterisco e barra (*/) depois do comentário.
Os comentários na forma de linha devem ser colocados somente numa
linha, podendo ser colocados numa linha anterior ou ao lado de um elemento da
linguagem. Na Listagem 12, o primeiro exemplo contém um comentário que ocupa
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uma linha inteira (linha 1) e está localizado antes da palavra reservada Test e o
segundo (linha 4) está após o fato.
Os comentários em bloco aceitam mais de uma linha de texto e podem ser
colocados da mesma forma que os de linha. O primeiro comentário do segundo
exemplo tem duas linhas (linhas 9 e 10) e está localizado antes da palavra
reservada Test. O segundo comentário está depois do fato (linhas 13 e 14) que
também ocupam duas linhas.

Listagem 12 - Exemplos de teste com comentários
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
4.12

Semântica da linguagem na perspectiva dos testes
LETA é uma linguagem utilizada para a especificação de testes de

aceitação, caracterizando-se por ser textual, declarativa e por incorporar conceitos
de negócios na forma de termos, fatos e regras.
A linguagem é declarativa com o intuito de dizer o que se deseja fazer, em
vez de como fazer, pois os testes devem representar um comportamento desejado
do software (CRISPIN, 2009). Além disso, durante a elaboração dos testes, que
ocorre antes da codificação, nem sempre existem todos os detalhes para a
implementação deles, apenas uma idéia do que se precisa testar.
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Basicamente, um caso de teste possui duas partes. Na primeira, os dados
que são enviados a um componente de software a ser testado ou SUT. Na segunda,
os critérios de sucesso comparam os dados esperados com os resultados gerados
pelo componente (MYERS, 2004).
A palavra reservada When e seus fatos definem um cenário de teste. Este
cenário pode conter regras de negócios, comportamentos do sistema que se
desejam testar e os dados a serem enviados ao SUT. Os critérios de sucesso,
definidos pela palavra reservada Verify, contêm fatos com dados ou resultados
esperados que validam um teste. Depois que o SUT é executado, os resultados
gerados por ele são comparados com os dados esperados, indicando se o teste
obteve sucesso.
O SBVR e o RuleSpeak constituem a base para a linguagem LETA ao
incorporar os conceitos de um negócio, composta por três partes: termo, fato e
regra.
Na LETA, o termo representa um conceito de um negócio expresso na forma
de um nome ou substantivo e pode representar uma categoria de objetos, pessoas,
etc. Por exemplo, o termo Departamento é considerado um setor de uma empresa
e pode representar uma categoria de departamentos. Quando um termo representa
uma categoria, ele pode ter indivíduos ou casos particulares, denominados
instancias ou instances. Um conjunto de instancias forma uma população. No caso a
seguir, o termo Departamento pode ter uma população com as seguintes instancias:
Administrativo, Financeiro e Jurídico.
O fato cria uma afirmação com um termo, ou dá um significado a ele, ou
descreve uma relação entre dois termos. Ele é composto por termos e
complementos. Um complemento pode conter uma combinação de verbos,
pronomes, artigos, adjetivos e advérbios.
O fato pode conter apenas um termo e um complemento. Por exemplo,
“Departamento está cheio”, a primeira palavra é um termo e as duas seguintes
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fazem parte de um complemento. Numa outra forma, o fato pode ser uma
intercalação de complementos entre termos. Nos exemplos seguintes, os termos
estão com o primeiro caractere em maiúsculo, “Funcionário trabalha num
Departamento” ou “Funcionário trabalha num Departamento na Filial”.
A regra de negócio é formada por fatos e transmite um comportamento de
um negócio, seja do tipo sugestivo ou restritivo. Ela está implícita ou embutida num
teste e, diferentemente do termo e fato, não existe algo explícito na linguagem LETA
para indicar uma regra, como um identificador ou uma palavra reservada.
Dessa maneira, um teste de aceitação escrito na linguagem LETA contém
regras de negócio e comportamentos do sistema que necessitam ser validadas por
meio dos dados enviados ao SUT, e por critérios de sucesso definidos no teste.
4.13

Conclusão
Foi apresentada a especificação da linguagem LETA, que caracteriza-se por

ser textual, declarativa e por incorporar conceitos de negócios na forma de termos,
fatos e regras.
Em seguida, foram apresentadas as definições léxicas e sintáticas da
linguagem, compostas por elementos gramaticais, como identificador, literal (cadeia
de caracteres, números inteiros, números com ponto flutuante, data e vazio), palavra
reservada (Test, Verify, When e Set), quantificadores (atMost, atLeast, exactly e
atLeastAndAtMost), operadores lógicos (And e Or), operadores relacionais (<, >,
<=, >= e !=), operadores matemáticos (<, >, <=, >=, != e =), lista de valores, e
comentários.
Por fim, foi apresentada a semântica da linguagem sob o ponto de vista dos
testes. São definições como a estrutura de um caso de teste e a incorporação de
regras de negócios na forma de fatos, termos e regras. No Apêndice A encontra-se a
definição completa da linguagem LETA em EBNF. O Apêndice B apresenta algumas
recomendações de escrita de um caso de teste com a linguagem.
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5

PROCESSO DE GERAÇÃO E EXECUÇÃO DOS TESTES

5.1

Introdução
Esse capítulo descreve o processo de geração e execução de um teste

escrito na linguagem LETA.
Inicialmente, é apresentada as características dos analisadores léxico,
sintático e semântico encontrados no gerador de testes. O gerador segue diversas
regras estáticas e dinâmicas, e funções semânticas para a transformação de um
teste escrito em LETA para um código de baixo nível do teste concreto.
Também são apresentados alguns exemplos de testes concretos gerados a
partir de um teste escrito na linguagem LETA. Por fim, as características de um
código adaptador e como ele faz a comunicação do teste concreto gerado com o
SUT.
5.2

O gerador e seus componentes
Tremblay e Sorenson (1985) apresentam uma classificação hierárquica para

linguagens de programação, são:
a) Linguagens no nível da máquina: os programas escritos nestas
linguagens contêm instruções representadas por códigos numéricos e
endereços numéricos que fazem referências às localizações de memória
do computador;
b) Linguagens de montagem: são essencialmente versões simbólicas das
linguagens no nível da máquina. Cada código de operação possui um
código simbólico, como ADD para adição e MUL para multiplicação;
c) Linguagens de alto nível: oferecem mais recursos que as linguagens de
montagem, tais como a construção de um controle estruturado,
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aninhamentos, blocos, procedimentos e outros. PASCAL, FORTRAN, C,
C++, Java e outras linguagens são consideradas de alto nível;
d) Linguagens orientada ao problema: estas linguagens oferecem apoio
na resolução de problemas dentro de um contexto específico ou numa
área problemática. SQL para banco de dados é um exemplo de linguagem
deste tipo.
Baseado nisso, o gerador de testes concretos baseado na linguagem LETA
possui características de um compilador e, assim, tem o objetivo de transformar um
código escrito numa linguagem orientada ao problema para uma linguagem de alto
nível. Além disso, o gerador precisa executar algumas tarefas, tais como a análise
léxica, sintática, semântica e a geração de código. A primeira tarefa é executada por
um componente denominado analisador léxico, a segunda pelo analisador sintático e
as duas últimas pelo analisador semântico.
5.3

Analisador léxico e sintático
O analisador léxico examina um texto contendo uma sentença, caractere por

caractere, e separa-o em pedaços chamados símbolos ou tokens. Ao mesmo tempo,
o analisador identifica o tipo de cada token, que normalmente é representado por um
número, como o 1 para identificador, 2 para constante, e assim por diante. Por fim, o
token e o seu tipo são armazenados numa tabela de símbolos e processados por um
analisador sintático (TREMBLAY e SORENSON, 1985).
O analisador sintático está preocupado com a estrutura sintática de uma
sentença encontrada num texto. A definição da estrutura sintática se encontra numa
gramática. Para as gramáticas livres de contexto, a estrutura sintática é usualmente
representada na forma de árvore, devido as derivações por meio das produções de
uma gramática (RÉVÉSZ, 2012).
Há diversas formas de construir uma árvore. Uma delas, inicia a construção
pela raiz ou pelo símbolo inicial e continua adiante com as outras produções, este
método é chamado top-down (TREMBLAY e SORENSON, 1985). Outro método de
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construção, chamado bottom-up, consiste em iniciar pelas últimas produções e
reduzir a sentença até chegar ao símbolo inicial (GRUNE e JACOBS, 2010).
A leitura da sentença é sempre da esquerda para a direita. Entretanto, o
passo a passo das derivações pode ser leftmost, em que as substituições de
símbolos ocorrem da esquerda para a direita e são aplicadas em casos de top-down,
ou rightmost, em que as substituições ocorrem da direita para a esquerda e são
adotadas em casos de bottom-up (RÉVÉSZ, 2012).
Assim, os analisadores sintáticos do tipo LL se caracterizam por processar
as sentenças da esquerda para a direita ou left to right (o primeiro L se origina deste
nome) e adotam a derivação leftmost (segundo L). Os do tipo LR também
processam as sentenças da esquerda para a direita ou left to right (corresponde a
letra L) e adotam a derivação rightmost (corresponde a letra R) (GRUNE e JACOBS,
2010).
Existem diversas comparações na literatura entre os grupos de analisadores
sintáticos top-down e botton-up ou LL e LR, destacando as vantagens e
desvantagens de cada (TREMBLAY e SORENSON, 1985; SCOTT, 2006; GRUNE e
JACOBS, 2010). Portanto, existem dois motivos para a escolha do top-down ou LL
para a linguagem LETA: há a tendência a ser mais simples na análise de cadeias
válidas, recuperação de erros em cadeias inválidas e na realização das funções
semânticas (SCOTT, 2006); e a descrição da gramática é também mais clara para
um leitor humano (GRUNE e JACOBS, 2010).
5.4

Analisador semântico
O analisador semântico visa determinar o significado (ou a semântica) da

sentença por meio da árvore sintática, resultado do analisador sintático (TREMBLAY
e SORENSON, 1985).
Anexar a semântica na gramática é simples, colocando uma cláusula
semântica em cada produção desta gramática. Existem diversos formatos de
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cláusulas semânticas, uma delas é encontrada numa gramática de atributo (GRUNE
e JACOBS, 2010).
A gramática de atributo associa atributos em cada símbolo de uma
gramática livre de contexto e regras em cada produção. Existem dois tipos de
atributo: sintetizado e herdado. O primeiro é processado apenas em produções em
que o símbolo aparece no lado esquerdo de uma produção. O segundo é
processado em produções em que o símbolo aparece à direita de uma produção. As
regras nas produções podem invocar funções semânticas e, ao mesmo tempo,
utilizar os atributos nos símbolos como parâmetros (SCOTT, 2006).
5.5

Regras e funções para a geração de testes
O analisador semântico possui regras semânticas para garantir a

consistência da linguagem, estando divididas em regras estáticas e dinâmicas. As
estáticas são aplicadas durante a compilação e as dinâmicas são aplicadas durante
a execução do software (SCOTT, 2006). Por exemplo, na linguagem Java, uma
verificação estática ocorre durante a atribuição de valor a uma variável (int i = 10),
em que o valor numérico precisa respeitar o tipo de dado numérico. Diferentemente
de uma regra que verifica a divisão por zero, pois os valores para o cálculo são
fornecidos durante a execução do software e, consequentemente, o erro gerado pela
divisão é detectado em tempo de execução.
Além das regras semânticas, existem funções semânticas que são
invocadas para realizar algo (SCOTT, 2006). Essas funções podem envolver a
geração de um código intermediário que pode ser enviado a um gerador de um
código final (TREMBLAY e SORENSON, 1985).
Para o analisador semântico do gerador de testes concretos, existem regras
estáticas e dinâmicas, bem como funções semânticas, descritas a seguir.
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5.6

Regras estáticas no gerador de testes
As regras estáticas são:
a) Unicidade dos testes: essa regra garante a unicidade dos testes. É
realizada uma busca do teste na tabela de símbolos, e ocorre uma
interrupção no processo de geração do testes caso tenha sido encontrada
uma duplicidade;
b) Associação entre o termo e o valor na lista: ocorre uma interrupção na
geração dos testes, durante a análise, quando a ordem de uma lista
definida a um termo for maior que a quantidade de valores definidos nesta
lista;
c) Verificação da data: é realizada uma verificação dos valores colocados
numa data quando é usada numa instancia de um termo. Por exemplo,
não é possível definir somente um dia com um ano sem o mês
([2011-??-10]), neste caso, é obrigatório definir o mês ([2011-03-10]). Ou
as opções AM, PM e fuso horário que necessitam das horas.

5.7

Regra dinâmica no gerador de testes
A regra dinâmica é:
Restrição de ocorrências para os quantificadores: um quantificador
associado a um termo precisa ser verificado durante a execução do teste.
Para isso, é gerado um código numa linguagem de alto nível para cada tipo
de quantificador. Por exemplo, se definido atLeast 10 TermoA, é necessário
gerar um código similar a if (quantidadeDoTermoA < 10) return false; else
return true; na linguagem Java. O resultado é verdadeiro se houver a
quantidade mínima de 10 ocorrências do termoA. Esse código é executado
na comparação dos dados recebidos do SUT com os resultados esperados
no teste concreto.
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5.8

Funções semânticas no gerador de testes
Para ajudar a entender o funcionamento das funções semânticas descritas a

seguir, considera-se que a linguagem de alto nível é orientada a objetos.
As funções semânticas são:
a) Verificação de testes duplicados: esta função é executada quando se
encontra a palavra reservada Test na árvore sintática. Ela recebe o nome
do teste por meio de um parâmetro e verifica se ele existe na tabela de
símbolos. Se não existe, adiciona o teste na tabela. Caso contrário, é
gerada uma mensagem de erro e o código do teste concreto não é
gerado;
b) Geração da classe para um teste concreto: essa função é executada
quando se encontra a palavra reservada Test na árvore sintática. Ela
recebe o nome do teste e o código gerado contém uma classe com este
nome. Executa-se uma outra função que transforma os termos e
complementos em códigos contendo classes e métodos. Depois, essa
função gera os critérios de sucesso que comparam os valores esperados
com os recebidos do SUT;
c) Geração de instancias a partir da cláusula When: essa função é
executada quando a palavra reservada When é encontrada na árvore
sintática. Ela recebe os fatos e executa uma outra função para gerar
instancias das classes que foram transformadas a partir dos termos e
complementos;
d) Geração de instancias a partir da cláusula Verify: é executada quando
a palavra reservada Verify é encontrada na árvore. Ela recebe o fato e
uma outra função é executada, gerando um código com as instancias das
classes transformadas a partir dos termos e complementos;
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e) Transformação dos operadores lógicos em classes: essa função é
executada pelas ações associadas às cláusulas When e Verify, e quando
existe uma combinação de fatos com operadores lógicos (And e Or) na
árvore sintática. Ela transforma cada operador numa classe com
associações para outras classes que representam os termos e
complementos;
f) Transformação do termo e complemento em classe e método: ela é
executada por outras ações e quando é encontrado um fato com termos e
complementos na árvore sintática. Ela recebe o fato e transforma os seus
termos em classes. Se houver somente um complemento, este é
transformado num método de uma classe. A Listagem 13 apresenta uma
classe em Java para o termo definido no fato “Departamento
estáCheio”.

Listagem 13 - Classe gerada a partir de
um fato
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
Para cada combinação de termo, complemento e termo encontrados num
fato, a função gera um código contendo duas classes, que correspondem
aos dois termos e uma associação entre elas, que corresponde ao
complemento. O tipo de associação é definido conforme os
quantificadores. Sem os quantificadores, o código gerado contém uma
classe com um atributo referenciando a outra classe. A Listagem 14
apresenta as classes Funcionario e Departamento para o fato
“Departamento possui Funcionario”.
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Listagem 14 - Classes geradas a partir
de um fato
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
Com quantificadores, o código gerado contém duas classes. Uma delas
contém um atributo na forma de lista e regras dinâmicas para os
quantificadores, que são códigos que garantem a quantidade de
ocorrências de um objeto. A Listagem 15 apresenta as classes geradas
para o seguinte fato com quantificadores: “Departamento possui atMost
100 Funcionario”.

Listagem 15 - Classes geradas a partir de um fato com
quantificadores
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
g) Transformação do termo, instancia de um termo e termo associado
em classes e métodos: essa função é executada quando é encontrado
na árvore sintática: um termo, ou uma instancia de um termo, ou um
termo associado a uma lista de valores.
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Quando houver somente o termo, o código gerado contém a identificação
do termo como sendo o nome da classe. Caso seja uma instancia de um
termo, o termo é transformado numa classe com um atributo chamado
value. Este atributo contém o valor da literal definida para a instancia. O
valor é repassado para o SUT ou é usado na comparação de um critério
de sucesso do teste. Além disso, existem os operadores encontrados nas
instancias de termo que são transformados num código e utilizados nas
comparações do critério.
No caso do termo estar associado a um valor de uma lista, é gerado um
código que faz referência aos valores de uma matriz por meio de um
índice. Esse índice corresponde à ordem associada ao termo.
h) Geração do código verificador para os quantificadores: ela é
executada quando o analisador semântico encontra um termo e o seu
quantificador na árvore sintática. Gera-se um código que verifica a
quantidade de ocorrências de um termo conforme o quantificador definido;
i) Verificação da ordem associada ao termo: esta função é executada
quando for encontrado, na árvore sintática, um termo associado a uma
lista de valores. São verificadas a ordem especificada no termo e a
quantidade de valores numa lista. Se a ordem for maior que a quantidade,
é gerada uma mensagem de erro e uma interrupção na análise semântica
do teste;
j) Geração do conjunto e lista de valores: é executada quando a palavra
reservada Set é encontrada na árvore sintática. Ela recebe o conjunto, as
suas listas e valores para gerar um código contendo uma matriz ou array
e seus valores;
k) Geração da fórmula e seus operadores matemáticos: essa função
gera uma classe contendo os operadores matemáticos e os termos
definidos na fórmula.
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5.9

Descrição do processo de geração dos testes concretos
O Diagrama 2 apresenta o processo de geração dos testes concretos.

Inicialmente, há uma leitura de um caso de teste escrito na linguagem LETA,
chamado CasoUm. Depois, o analisador léxico, indicado pelo número 1, gera uma
lista de símbolos, identificando as palavras reservadas, identificadores e outros
elementos. Em seguida, o analisador sintático, indicado pelo número 2, gera uma
árvore sintática a partir dos símbolos. O analisador semântico, indicado pelo número
3 no diagrama, alimenta um modelo semântico com os dados encontrados na árvore
sintática. Por fim, um motor de modelo, indicado pelo número 4, gera um código
contendo o teste concreto a partir dos dados encontrados no modelo semântico.

Diagrama 2 - Processo de geração do teste concreto
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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No final do processo, o teste concreto gerado contém a implementação da
classe Usuário correspondente ao termo Usuário. Há um método chamado test
que contém uma instancia da classe Usuário com o seu atributo éVisitante. O
método sendToSut utiliza os dados dessa instancia em seu parâmetro. Depois que
o teste é executado, o SUT gera um resultado que é comparado com um valor
esperado, definido por outra instancia da classe Usuário com o método éVálido.
5.10

Testes com lista de valores
Quando um teste escrito em LETA contém uma lista de valores, o teste

concreto gerado contém um número de métodos test de acordo com o número de
listas definidas no conjunto. Cada método representa um caso de teste contendo os
dados de uma lista.
Na Listagem 16, há um caso de teste com duas listas de valores (linhas 9 e
10). Os testes gerados para esse teste estão apresentados na Listagem 17. O
primeiro método contém os valores da primeira lista (linhas 10 e 11), e o segundo
contém os valores da segunda lista (linhas 29 e 30).

Listagem 16 - Exemplo de teste com
duas listas de valores
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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Listagem 17 - Dois métodos gerados correspondentes
às duas listas de valores definidos no teste
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
5.11

Testes com operadores relacionais
Quando um teste escrito na linguagem LETA possui uma instancia com um

ou mais operadores relacionais >=, <= ou !=, são gerados dois casos de testes para
cada operador. Por exemplo, a Listagem 18 apresenta um caso de teste que valida
um desconto, caso o valor da nota seja maior que R$ 200. São gerados dois casos
de testes na forma de dois métodos test. Esses testes estão apresentados na
Listagem 19, o primeiro método tem o valor da nota igual a 200 (linha 15) e o
segundo igual a 201 (linha 34).
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Listagem 18 - Caso de teste com
operador >=
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

Listagem 19 - Dois métodos que representam dois casos
de testes para o operador >=
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
A quantidade de casos de testes gerados é baseada nos valores válidos
encontrados numa classe de equivalência (MYERS, 2004), pois somente os valores
válidos atendem aos critérios de sucesso do teste. No exemplo citado, os valores R$
200 e R$ 201 da nota conseguem o desconto de 10%. Não existem critérios ou
validações definidos no teste para valores menores que R$ 200, ou para valores
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inválidos. O segundo valor (R$ 201) foi gerado aleatoriamente para atender à
expressão > 200.
Para o operador !=, também são gerados dois casos de testes, cada um
contendo um valor aleatório. Para os operadores >, < e =, é gerado apenas um caso
de teste, porém o teste gerado com o operador > ou < possui um valor aleatório e
diferente do especificado.
5.12

Código adaptador
Os testes concretos gerados ainda necessitam ser complementados com um

código para se comunicarem com o SUT. Para isso, é necessário implementar uma
classe ou código adaptador.
Os testes concretos gerados possuem um método chamado sendToSut,
que precisa ser implementado por essa classe adaptadora. Esse método tem um
parâmetro que representa os dados a serem enviados ao SUT e o seu retorno
representa a resposta do SUT. A Listagem 20 apresenta a subclasse
ValidarDescontoAdaptadorTest criada a partir da classe ValidarDescontoTest
(apresentado na Listagem 19) com a implementação do método sendToSut (linha
5).

Listagem 20 - Método sendToSut implementado pela
subclasse ValidarDescontoAdaptadorTest
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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5.13

Conclusão
Foram apresentadas as características do gerador de testes, que se

assemelha a um compilador, composto pelos analisadores léxicos, sintáticos e
semânticos.
O analisador semântico é composto por regras estáticas e dinâmicas e as
funções para a transformação de um teste escrito em LETA para um código de alto
nível do teste concreto.
Depois, foi apresentado o processo de geração dos testes concretos a partir
de um teste escrito na linguagem LETA. Além disso, destacam-se dois casos de
geração, que são criados de acordo com as listas de valores e os operadores
definidos no teste.
Por fim, foi apresentado o código adaptador para realizar a comunicação do
teste concreto com o SUT. Para isso, é necessário criar uma subclasse a partir da
classe do teste concreto e implementar o método sendToSut.
No próximo capítulo, apresenta-se a implementação das regras e a geração
de código por meio da ferramenta ANTLR.
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6

DESCRIÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROTÓTIPO

6.1

Introdução
Neste capítulo é apresentado a implementação de um protótipo da

ferramenta para testes de aceitação baseando-se na linguagem LETA com as suas
regras léxicas, sintáticas e semânticas, bem como a geração do teste concreto.
Inicialmente são apresentadas as características da ferramenta ANTLR e os
recursos que foram adotados para o desenvolvimento do protótipo.
Por fim, apresenta-se a descrição da implementação do protótipo e as
vantagens de se adotar um modelo semântico para apoiar a geração do código de
um teste concreto.
6.2

Visão geral da ferramenta ANTLR
A ferramenta ANTLR, criada por Parr (2007), é um gerador de analisadores

que automatiza a construção de compiladores de linguagem. Ela gera um programa
para determinar se as sentenças utilizadas de uma linguagem estão de acordo com
as regras dessa linguagem.
Algumas características dessa ferramenta:
a) Gera analisadores descendentes recursivos com LL(*), uma extensão do
LL(k) que faz uma verificação dos símbolos à frente para tomar decisões;
b) Adota a notação EBNF para especificar as regras léxicas e sintáticas;
c) Integra-se com a ferramenta StringTemplate, criada por Parr (2007), um
motor de modelos projetado para gerar textos estruturados, como um
código fonte;
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d) Anexa ações aos elementos gramaticais para construir e verificar
símbolos em tabelas ou para executar uma instrução.
6.3

Definição das regras léxicas e sintáticas pela ferramenta ANTLR
A ferramenta ANTLR oferece uma notação semelhante ao EBNF para a

definição das regras léxicas e sintáticas, e para a construção da árvore sintática.
Um exemplo desse conjunto de regras léxicas e sintáticas é apresentado na
Listagem 21, que descreve uma expressão aritmética com número inteiros. O
conjunto de regras é identificado pela palavra reservada grammar e o nome Expr
(linha 1). Possui uma produção com o não terminal prog (linha 3), composta por
uma lista contendo o não terminal statement. A produção com a variável statement
(linha 4) é composta por um não terminal expr seguido do não terminal NEWLINE.
A produção com a variável expr (linha 5) é uma combinação de atom com
operadores + (soma), - (subtração), * (multiplicação) e / (divisão), e mais a forma
recursiva do não terminal expr. A produção com a variável atom (linha 11) é formada
por valores inteiros, representada pelo não terminal INT.
Para a definição da árvore sintática, utiliza-se a expressão ^( ) para definir os
fragmentos desta árvore. O primeiro elemento dentro da expressão ^( ) é definido
como o pai do fragmento de árvore, e os restantes são filhos.
Na Listagem 22, existe um rótulo a1 para o não terminal atom e o rótulo a2
para o não terminal expr. Os rótulos definem uma referência aos não terminais.
Na primeira forma da produção com o não terminal expr (linha 2), é gerado
um fragmento de árvore contendo o nó pai INT, para identificar o tipo de símbolo, e o
rótulo a1 como filho, fazendo referência ao não terminal atom que representa o valor
inteiro. Na segunda forma (linha 3), é gerado um fragmento contendo o operador +
(soma) como o pai, e dois elementos filhos a1 e a2. Da mesma maneira se aplica
para as operações - (subtração) (linha 4), * (multiplicação) (linha 5) e / (divisão)
(linha 6).
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Listagem 21 - Exemplo de gramática
léxica e sintática
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

Listagem 22 - Construção de fragmento de árvore
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
6.4

Definição das regras semânticas pela ferramenta ANTLR
Para a definição das regras semânticas, a ferramenta ANTLR oferece uma

notação que mistura as produções com a notação adotada para a definição da
árvore sintática. Consequentemente, a ferramenta gera um analisador que percorre
a árvore sintática e executa as funções associadas aos fragmentos desta árvore.
A Listagem 23 exemplifica essa notação utilizada para a definição de um
conjunto de regras semânticas, chamada Eval. Ela possui uma produção contendo o
não terminal prog (linha 3) com o não terminal statement. A produção statement
(linha 4) contém os não terminais expr e NEWLINE.
Por fim, o não terminal expr (linha 5) especifica cinco formas de fragmento
da árvore sintática. Uma delas é formada por um fragmento contendo um nó pai
chamado INT com o não terminal atom (linha 6). Os outros são formados por um nó
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pai contendo um dos operadores matemáticos e os nós filhos atom e expr. Por fim,
existe a variável atom, que representa os valores inteiros (linha 11).

Listagem 23 - Gramática semântica Eval
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
6.5

Atributos
Cada símbolo terminal ou não terminal de uma produção pode estar

associada um atributo contendo valores. Aqui é possível utilizar os atributos do tipo
sintetizado ou herdado.
A Listagem 24 apresenta o não terminal atom com a palavra reservada
returns e o atributo value do tipo String, esse entre colchetes (linha 6). Depois, há
uma função, entre chaves, que atribui um valor inteiro ao atributo value (linha 7). Um
atributo pode ser utilizado em outras produções, como a produção com o não
terminal expr (linha 1) que possui uma atribuição de valores (linha 4) entre o atributo
value do não terminal atom com o atributo result, tudo isso num código delimitado
por chaves ({ }).

Listagem 24 - Definição de atributos
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

89
6.6

Funções semânticas
As funções semânticas estão anexas ao lado direito de uma produção e

também é definida num código delimitado por chaves ({ }). No exemplo a seguir,
após a avaliação das variáveis (ou não terminais) statement, expr e NEWLINE, é
executada uma função escrita na linguagem Java.
Exemplo:
statement : expr NEWLINE { System.out.println(“OK”); } ;
6.7

Motor de modelos
A ferramenta ANTLR é integrada com um motor de modelos chamado

StringTemplate. Um modelo é uma cadeia de caracteres ou um documento com
lacunas que podem ser preenchidos por funções. As funções são identificadas pelos
símbolos < e > e o motor ignora qualquer texto fora destes símbolos, como se
fossem apenas textos. Um modelo possui uma estrutura composta por um nome, um
conjunto de parâmetros e um corpo contendo textos e funções (PARR, 2007).
Na Listagem 25, existe um modelo chamado showResult com o parâmetro
result (linha 3), e no seu corpo, um texto com a função <result> (linha 4). Nesse
caso, o valor que houver no parâmetro result é colocado após o texto Resultado:.
Os modelos podem ser agrupados e identificados pela palavra reservada group,
que no exemplo é chamado Tpl (linha 1).

Listagem 25 - Modelo showResult
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
A ferramenta ANTLR possui uma sintaxe para associar uma produção a um
modelo. Essa sintaxe é composta pelo símbolo -> e o nome de um modelo com seus
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parâmetros. Na Listagem 26, a produção com o não terminal statement está
associada ao modelo showResult que recebe, como parâmetro, o conteúdo da
variável finalResult (linha 3).

Listagem 26 - Associação da regra com o modelo
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
6.8

Geração e utilização dos analisadores
As regras léxicas e sintáticas ficam num arquivo com o nome Expr.g. Da

mesma forma, as regras semânticas ficam num arquivo chamado Eval.g. Por fim, os
modelos agrupados ficam num arquivo chamado Tpl.stg.
Com essas definições, a ferramenta gera um programa composto pelos
analisadores léxico, sintático e semântico. Se a linguagem escolhida para gerar
esses componentes for Java, são geradas as classes: ExprLexer.java para o
analisador léxico; ExprParser.java para o analisador sintático; e a Eval.java para o
analisador semântico que repassa valores para o motor de modelos.
A Listagem 27 apresenta uma forma de utilização das classes geradas pelo
ANTLR, baseando-se no exemplo que gera uma expressão a partir de uma sentença
formada por números e os operadores + (soma), - (subtração), / (divisão) e *
(multiplicação). Neste exemplo, inicia-se com a leitura de um texto (linhas 3, 5 e 6)
contendo a sentença 1+2*3 até a geração do resultado da expressão Resultado:
32*1+ (linha 37). As gramáticas e os modelos completos para esse programa se
encontram no Apêndice C.
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Listagem 27 - Exemplo de uso das classes geradas pelo ANTLR
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
6.9

Estrutura da ferramenta GTE para a linguagem LETA
A ferramenta GTE (Gerador de Teste Executável) é composta por cinco

componentes:
a) Analisador léxico: recebe um caso de teste na forma de cadeia de
caracteres e o transforma numa lista de símbolos;
b) Analisador sintático: pega a lista de símbolos e a organiza numa árvore
sintática;
c) Modelo semântico: é um tipo de modelo de domínio alimentado pela
DSL e representa a estrutura de um teste concreto;
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d) Analisador semântico: analisa a árvore sintática e alimenta um modelo
semântico com objetos que representam um caso de teste;
e) Modelos para o motor de modelos: recebe os objetos do modelo
semântico e gera o código de um teste concreto na linguagem Java no
formato JUnit.
6.10

Implementação do analisador léxico e sintático da ferramenta GTE
Um arquivo chamado LetaGrammar.g contém as regras léxicas e sintáticas

da linguagem LETA, assim como as definições para a construção da árvore sintática.
As regras léxicas na ferramenta ANTLR definem uma sequência de
caracteres na forma de expressão regular. O Quadro 4 apresenta as regras léxicas e
as suas expressões regulares.

Regra léxica

Expressão regular

ID

('a'..'z' | 'A'..'Z' | '_') ('a'..'z' | 'A'..'Z' | '_' | '0'..'9')*

DIGIT

'0'..'9'

INT

DIGIT+

MINUS_INT

'-' DIGIT+

FLOAT

DIGIT+ '\.' DIGIT*

MINUS_FLOAT

'-' DIGIT+ '\.' DIGIT*

STRING

'"' (~('"' | '\\'))* '"'

DATE_TIME

'[' DIGIT+ ('-' DIGIT+ ('-' DIGIT+)?)? (' ' DIGIT+ ':' DIGIT+ (':' DIGIT+ ('.'
DIGIT+)?)? ('AM' | 'PM')? (('+' | '-') DIGIT+ ':' DIGIT+)?)? ']'

PACKAGE_ID

('a'..'z' | 'A'..'Z') ('a'..'z' | 'A'..'Z' | '_' | '.' | '0'..'9')* ('a'..'z' | 'A'..'Z' | '0'..'9')

COMMENT

'/*' (options {greedy=false;} : .)* '*/' {$channel = HIDDEN;}

LINE_COMMENT

'//' (~'\n')* '\n' {$channel = HIDDEN;}

WS

(' ' | '\t' | '\n' | '\r')+ { $channel=HIDDEN; }

Quadro 4 - As expressões regulares das regras léxicas
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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Uma regra sintática ou uma produção definida na ferramenta ANTLR pode
gerar um fragmento da árvore sintática. O Quadro 5 apresenta os fragmentos para
cada produção da gramática da linguagem LETA. O Apêndice D apresenta o
conteúdo do arquivo LetaGrammar.g com as regras léxicas e sintáticas.

Produção

Fragmento de árvore sintática abstrata

leta

^(LETA testPackage? testCase+)

testCase

^(TESTCASE ID setClause? verifyClause whenClause)

verifyClause

^(VERIFY factComposite)

whenClause

^(WHEN factComposite)

setClause

^(SET set)

factComposite

^(‘And’ fact factComposite)
^(‘Or’ fact factComposite)
^(‘And’ formula factComposite)
^(‘Or’ formula factComposite)
^(FACTCOMPOSITE fact)
^(FACTCOMPOSITE formula)
^(‘And’ factComposite factComposite)
^(‘Or’ factComposite factComposite)
^(FACTCOMPOSITE factComposite)

fact

^(FACT termComposite complement (termComposite factExt?)?)

factExt

^(FACTEXT complement (termComplement factExt?)?)

termComposite

^(TERMCOMPOSITE quantifier? term)
^(TERMCOMPOSITE quantifier? termInstance)
^(TERMCOMPOSITE quantifier? termWithAssociation)

term

^(TERM ID)

termInstance

^(TERMINSTANCE term notEqualOperator? stringLiteral)
^(TERMINSTANCE term relationalOperator? otherLiteral)

termWithAssociation

^(TERMWITHASSOCIATION term relationalOperator? INT)

quantifier

^(QUANTIFIER ‘atLeast’ INT)
^(QUANTIFIER ‘atMost’ INT)
^(QUANTIFIER ‘exactly’ INT)
^(QUANTIFIER ‘atLeastAndAtMost’ INT INT)

complement

^(COMPLEMENT ID)

formula

^(FORMULA formulaItem formulaExpression)

formulaExpression

^(FORMULAEXPRESSION formulaItem (mathOperator
formulaExpression)?)
^(FORMULAEXPRESSION formulaExpression (mathOperator
formulaExpression)?)

formulaItem

^(FORMULAITEM term? termInstance? termWithAssociation?)
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Produção

Fragmento de árvore sintática abstrata

mathOperator

^(OPERATOR ‘+’)
^(OPERATOR ‘- ‘)
^(OPERATOR ‘/’)
^(OPERATOR ‘*’)
^(OPERATOR ‘%’)
^(OPERATOR ‘**’)

relationalOperator

^(OPERATOR ‘>’)
^(OPERATOR ‘<‘)
^(OPERATOR ‘>=’)
^(OPERATOR ‘<=’)

notEqualOperator

^(OPERATOR ‘!=’)

set

^(SET list set?)

list

^(LIST stringLiteral? otherLiteral? list?)

stringLiteral

^(LITERAL STRING)
^(LITERAL NULL)

otherLiteral

^(LITERAL FLOAT)
^(LITERAL MINUS_FLOAT)
^(LITERAL INT)
^(LITERAL MINUS_INT)
^(LITERAL DATE_TIME)
^(LITERAL NULL)

testPackage

^(PACKAGE PACKAGE_ID)

Quadro 5 - Relação entre produções e os fragmentos de árvore sintática abstrata
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
6.11

Implementação do modelo semântico da ferramenta GTE
Um modelo semântico é uma representação do tema tratado pela DSL.

Assim, se uma DSL descreve uma máquina de estado, então o modelo semântico
pode ter classes e objetos que representam estados, transições e outros. Ele se
diferencia da árvore sintática abstrata por causa do seu propósito. A árvore sintática
tem o propósito de organizar a estrutura de um código escrito numa linguagem. Em
contrapartida, o modelo semântico é baseado no que será feito com a informação
definida nesse código (FOWLER, 2010).
Uma característica de um modelo semântico é a sua separação dos
analisadores sintáticos e semânticos da linguagem, possibilitando a criação de uma
estrutura diferente da árvore sintática. Uma das vantagens dessa separação é a
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divisão de funções, o que pode ajudar na identificação de problemas (FOWLER,
2010).
A ferramenta GTE utiliza o modelo semântico para representar a estrutura
de um teste concreto. Assim, o modelo é composto por objetos relacionados aos
termos, fatos, operadores, quantificadores, listas, e outros itens da linguagem. Cada
nó encontrado na árvore sintática é transformado num objeto do modelo semântico.
As funções semânticas encontradas nas produções geram esses objetos no modelo
semântico.
O modelo semântico incorpora a tabela de símbolos, contendo todos os
objetos com seus valores e outros objetos que fazem referências a eles. Além disso,
o modelo complementa a tabela de símbolos com outras informações, como os
valores de uma lista e outras relações ou dependências.
A implementação do modelo consiste na criação de um conjunto de classes
na linguagem Java. O Diagrama 3 apresenta as classes e as suas associações. A
relação entre os tipos de nó e os objetos do modelo se encontram no Quadro 6.
A seguir, a descrição das classes:
a) SemanticModel: é uma classe que representa o modelo semântico e
contém as instâncias de classes que representam os testes concretos, e o
nome do pacote;
b) Element: é uma classe genérica que representa uma parte de um caso
de teste, como um termo ou um complemento;
c) ClassElement: um termo é transformado num objeto desta classe. Ela é
composta por objetos do tipo MethodElement e Quantifier;
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d) MethodElement: um complemento é transformado num objeto desta
classe. Esse objeto pode se associar com um objeto do tipo
ClassElement;
e) CompositeElement: é uma classe que contém outros dois elementos,
identificados como Left e Right do tipo Element;
f) JunctionElement: ela representa um operador lógico (And ou Or) e
herda as características da classe CompositeElement;
g) OperatorElement: ela representa os operadores matemáticos e herda as
características da classe CompositeElement;
h) Quantifier: contém informações como o tipo de quantificador, as
quantidades, e o operador utilizado com o termo;
i) Matrix: o conjunto de lista de valores é representada por esta classe;
j) MatrixItem: essa classe representa uma lista de valores com os seus
valores;
k) TestCase: essa classe representa um caso de teste composta por: um
objeto da classe Element chamada verifyClasse; um objeto da classe
Element chamada whenClause; um objeto da classe Matrix chamada
matrix; um atributo chamado id para o nome do teste.
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Diagrama 3 - Diagrama de classes do modelo semântico
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
Símbolo

Objeto

Caso de teste

TestCase

Termo, Exemplo de um termo

ClassElement

Complemento

MethodElement

Operador Lógico

JunctionElement

Operador Matemático

OperatorElement

Quantificador

Quantifier

Conjunto de listas

Matrix

Lista de valores

MatrixItem

Quadro 6 - Relação dos símbolos com os objetos do modelo semântico
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
6.12

Implementação do analisador semântico
O Quadro 7 apresenta uma descrição das principais funções semânticas

associadas às produções para a construção do modelo semântico. O código
detalhado dessas funções estão no conteúdo do arquivo LetaTreeGrammar.g e que
se encontra no Apêndice D.
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Nome

Descrição da função semântica

testCase

Cria um caso de teste no modelo semântico e verifica se há
duplicidades de casos de teste.

setClause

Cria uma matriz de valores no modelo semântico e adiciona linhas
nesta matriz.

fact e factExt

Definem as associações entre os objetos do tipo ClassElement e os
objetos do tipo MethodElement.

termComposite

Constrói um objeto do tipo ClassElement com os quantificadores.

term

Somente define um novo objeto do tipo ClassElement.

termInstance

Define um novo objeto do tipo ClassElement com os operadores
relacionais e os valores das instancias de termo.

termWithAssociation

Cria um objeto do tipo ClassElement com o um operador relacional e o
associa com a lista de valores.

complement

Somente constrói um objeto do tipo MethodElement.

formula

Define um novo objeto do tipo MethodElement para o operador igual e
associa a um objeto ClassElement.

formulaExpression

Constrói um objeto do tipo MethodElement para cada operador
matemático e a associa a um objeto ClassElement.

set

Adiciona uma sequência de valores definidos no teste à matriz de
valores.

testPackage

Atribui o nome do pacote definido ao modelo semântico.

Quadro 7 - Descrição das principais ações associadas às regras semânticas
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
6.13

Implementação dos modelos para geração de código
Os modelos associados às regras semânticas estão agrupados no arquivo

chamado LetaTemplate.stg. O Quadro 8 apresenta uma descrição dos principais
modelos para a geração do código. O Apêndice D contém o conteúdo detalhado dos
modelos.
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Modelo

Descrição

generateTestCase

Adiciona o pacote da classe e aciona outros submodelos.

bodyTest

Constrói o código do teste concreto contendo os métodos
sendToSut e test.

generateClass

Gera todas as classes correspondentes aos termos definidos no
teste escrito na linguagem LETA. Esse modelo utiliza uma lista
contendo todos os termos, tanto na cláusula When quanto na
Verify.

generateFactExpression

Constrói um código contendo as associações entre as classes
geradas pelo modelo generateClass. Essas associações
representam as relações entre os termos. Esse modelo é utilizado
nas cláusulas When e Verify, pois elas definem os fatos no teste.

generateInstanceDeclarations

Gera um código com as instancias das classes geradas a partir
dos termos com os valores definidos nas instancias de termos,
encontrados nas cláusulas When e Verify.

generateAsserts

Gera as assertivas a partir dos fatos definidos na cláusula Verify
com as comparações entre os valores esperados e os valores
gerados pelo SUT.

bodyMatrixTest

Gera os diversos métodos test de acordo com as listas de valores
definidos no caso de teste.

Quadro 8 - Relação dos modelos utilizados para a geração de código
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
6.14

Conclusão
Nesta seção, foi apresentada a implementação dos analisadores léxico,

sintático e semântico da ferramenta GTE para a linguagem LETA. A ferramenta
ANTLR oferece mecanismos para gerar esses analisadores. Uma delas é a
implementação de uma gramática, em EBNF, para as regras léxicas e sintáticas da
linguagem LETA. Além disso, há uma notação para definição dos fragmentos de
uma árvore sintática.
Em seguida, foi apresentada a definição das regras semânticas, as funções
semânticas e os métodos de execução e funcionamento do analisador semântico
para percorrer a árvore sintática e alimentar um modelo semântico. Depois, foi
apresentada a maneira de repassar os objetos do modelo semântico para os
modelos de um motor de modelos, chamado StringTemplate. O motor de modelos
preenche os lacunas de um modelo que resultam num código, contendo um teste
concreto baseado na linguagem Java.
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7

AVALIAÇÃO DA FERRAMENTA GTE E LINGUAGEM LETA

7.1

Introdução
Neste capítulo, é apresentada uma avaliação da ferramenta GTE com a

linguagem LETA para testes de aceitação. A análise consiste da comparação dessa
ferramenta com outras e visa dois objetivos: o nível de conhecimento exigido para a
especificação e implementação de um caso de teste e a forma desta implementação
nas ferramentas.
Para isso, são apresentadas quatro histórias e seus testes de aceitação
encontrados num estudo de caso elaborado por Cohn (2004). Desse conjunto de
testes, quatro foram selecionados para serem implementadas nas ferramentas:
JUnit, Selenium, FitNesse, easyb, GraphWalker e GTE+LETA.
Foram obtidas diversas observações a partir da análise dessas
implementações nas ferramentas. Como resultado, é apresentada um comparativo
das características de cada implementação.
Nesse comparativo, são apresentados os conhecimentos necessários para
cada ferramenta, quais artefatos associados aos testes são implementados
manualmente ou de forma automatizada, a possibilidade de testes duplicados e
como podem ser evitados, qual perfil de profissional especifica um artefato envolvido
num teste, e entre outras observações.
Por fim, são apresentadas os diferenciais e as limitações da ferramenta
GET + LETA em relação às ferramentas adotadas na análise e com a técnica MBT.
7.2

Objetivos da avaliação
São dois objetivos: avaliar a dificuldade da definição e implementação dos

testes por meio do nível de conhecimento exigido pelas ferramentas para a
especificação e implementação de um caso de teste, pois o nível de conhecimento
pode ser proporcional ao nível de treinamento e tempo de aprendizado; e as formas
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de implementação dos casos de teste pelas ferramentas, pois existem duas formas:
a manual e automatizada, as quais podem aliviar ou não o tempo de implementação
dos testes.
7.3

Seleção das histórias
De acordo com Ambler (2002), as histórias captam os requisitos

comportamentais, regras de negócio, restrições e requisitos técnicos. Assim, para
uma análise das implementações de testes nas ferramentas, as histórias
selecionadas possuem em seu conteúdo uma das seguintes características: 1) regra
de negócio, uma diretiva que orienta ou restringe os comportamentos do negócio
(Ross, 2003); 2) restrição técnica, uma limitação no grau de liberdade que existe ao
oferecer uma solução técnica (Ambler, 2002); 3) procedimento ou processo de
negócio, um conjunto de atividades para produzir algo de valor para o negócio
(Ross, 2003); ou 4) cálculos aritméticos.
Um estudo de caso apresentado por Cohn (2004) define histórias para o
desenvolvimento de um aplicação para vendas de livros pela Internet. Não é
contemplada nessa seleção, histórias com características de requisitos não
funcionais, como desempenho, usabilidade, etc.
Assim, as seguintes histórias foram selecionadas do estudo de caso:
a) “O usuário pode colocar os livros numa cesta e comprá-los quando
desejar”: é uma história com uma regra de negócio, pois ela orienta a
compra;
b) “Para comprar um livro, é necessário que o usuário forneça os
dados cadastrais, o endereço de entrega e as informações do cartão
de crédito”: esta história contém características de regra de negócio e de
processo de negócio, mas para a implementação deste teste, somente a
segunda característica é considerada, pois é necessário uma sequência
de etapas para efetivar a compra;
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c) “Para a geração de um relatório, o cliente necessita que a base de
dados usada pela aplicação seja a mesma do sistema telefônico de
vendas”: é uma história que apresenta uma restrição técnica, pois os
pedidos efetuados pela aplicação precisam estar na mesma base de
dados contendo os pedidos efetuados pelo telefone;
d) “O usuário pode ajustar a quantidade de qualquer item na cesta de
compras”: é uma história que contém cálculos aritméticos, pois é
necessário recalcular o total da cesta a partir dos itens contidos nela.
7.4

Testes de aceitação
Os testes de aceitação são definidas a partir das histórias (COHN, 2004).

Dessa forma, os testes apresentados no Quadro 9 são retirados dos exemplos de
Cohn (2004) e relacionadas com as histórias selecionadas (indicadas pelas letras).
Dos testes de aceitação apresentados, quatro foram selecionados para
serem implementados:
a) “Colocar um livro com estoque na cesta”;
b) “Testar com um cartão não permitido: American Express”;
c) “Colocar um pedido pela aplicação e verificar se ele está armazenado na
base de dados de pedidos efetuados por telefone”;
d) “Mudar a quantidade de um livro de 0 (zero) para 10 (dez)”.

103
História Testes de Aceitação
a

Colocar um livro com estoque na cesta

a

Colocar o mesmo livro na cesta e verificar se o contador aumenta

a

Colocar um livro sem estoque na cesta

a

Colocar um livro não publicado na cesta

b

Testar com um nome e CPF

b

Testar com um CPF inválido

b

Colocar um endereço com CEP válido

b

Colocar um endereço com CEP inválido

b

Testar com o cartão Visa

b

Testar com o cartão MasterCard

b

Testar com um cartão não permitido: American Express

b

Testar com um cartão MasterCard que ultrapassou o limite

b

Testar com um cartão Visa expirado

b

Testar com um cartão Visa com alguns números

b

Testar com um cartão Visa com números inválidos

c

Colocar um pedido pela aplicação e verificar se ele está armazenado na base
de dados de pedidos efetuados por telefone

d

Mudar a quantidade de um livro de 10 (dez) para 0 (zero)

d

Mudar a quantidade de um livro de 0 (zero) para 10 (dez)

d

Remover um livro mudando a sua quantidade para 0 (zero)

Quadro 9 - Testes de aceitação retirados dos exemplos de Cohn (2004)
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
7.5

A implementação dos testes
A seguir, são apresentadas as implementações dos testes nas seguintes

ferramentas: JUnit de Beck (2002), Selenium da ThoughtWorks (2009), FitNesse de
Martin (2009), easyb de Glover (2010), GraphWalker desenvolvida por Karl (2010) e
GTE + LETA. Essas ferramentas, com exceção da última, foram selecionadas por
serem consideradas livres e são as mais conhecidas e utilizadas no mercado.
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7.6

JUnit
Os testes unitários verificam uma funcionalidade no nível de classe ou

método e, normalmente, a linguagem de programação é utilizada para implementálos (MESZAROS, 2007).
A implementação de um teste unitário pela ferramenta JUnit, conforme as
orientações de Beck (2002), para o teste selecionado “Colocar um livro com
estoque na cesta” é apresentado na Listagem 28.
Esse teste cria os objetos do SUT correspondentes à cesta, ao livro e a um
item de uma cesta e, em seguida, as suas associações. Por fim, existem duas
validações: o livro na cesta e a quantidade de livros desta cesta.

Listagem 28 - Teste unitário “Colocar um livro na cesta”
em JUnit
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
Durante a implementação do teste, é necessário que as classes CestaSUT,
LivroSUT e ItemSUT sejam criadas com as suas interfaces ou métodos, porém sem
as suas implementações para que o código do teste seja compilado. As classes
CestaSUT, LivroSUT e ItemSUT são apresentadas na Listagem 29.
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Listagem 29 - As classes CestaSUT,
LivroSUT e ItemSUT
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
O caso de teste unitário “Testar com um cartão não permitido: American
Express” é apresentado na Listagem 30. Ele define a classe CartaoSUT com os
atributos: nome, tipo, número e vencimento. Em seguida, o método validarCartao
é executado para verificar os dados do cartão e retorna um valor indicando se é
válido ou não. Por fim, é realizada a comparação entre um valor esperado com um
valor resultante do método.

Listagem 30 - Teste unitário para o cartão
inválido em JUnit
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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Para esse teste, é necessário que a classe CartaoSUT, apresentada na
Listagem 31, seja criada com as suas interfaces ou métodos para que o código do
teste seja compilado.

Listagem 31 - Classe CartaoSUT com as
suas interfaces
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
O teste unitário para o seguinte caso: “Colocar um pedido pela aplicação
e verificá-lo se está armazenado na base de dados de pedidos efetuados por
telefone”, é apresentado na Listagem 32.

Listagem 32 - Teste unitário que valida um pedido no
banco de dados
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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Esse teste armazena um pedido com um livro no banco de dados (linha 19),
representado pelo método gerarDadosParaTeste (linha 2) na classe PedidoSUT. A
validação do teste consiste em utilizar componentes que acessam o banco de dados
e averiguar se o pedido existe (linhas 28 a 40). A classe PedidoSUT e as suas
interfaces estão na Listagem 33. As outras classes utilizadas nesse teste já foram
apresentadas anteriormente.

Listagem 33 - Classe PedidoSUT e as suas interfaces
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
Um teste unitário para o caso de teste “Mudar a quantidade de um livro de
0 (zero) para 10 (dez)”, está descrito na Listagem 34. Inicialmente, esse teste
adiciona somente um livro na cesta (linha 13). Em seguida, a quantidade é alterada
para dez exemplares (linha 22). Por fim, a validação consiste em verificar o livro na
cesta e a quantidade total de livros na cesta (linhas 27 e 28).

Listagem 34 - Teste unitário que valida a quantidade de
um livro alterada para dez
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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Para esse último teste, é possível criar uma variação dele para aceitar
valores a partir de uma matriz para evitar a duplicidade de código. Na Listagem 35,
existem os valores definidos numa matriz (linhas 4 a 7) que são enviados para o
método testMudarQuantidadePorCasoDeTeste dentro de um laço (linha 10 a 14).

Listagem 35 - Teste unitário que adota uma matriz com
diversos valores para testes
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
Entretanto, ao executar essa variação de teste, se o primeiro caso definido
na matriz resultar numa falha, o segundo caso não é executado. Portanto, pode ser
difícil identificar alguma falha nos diversos casos de teste da matriz, pois é
necessário executar diversas vezes até que todos casos resultem em sucesso.
A Listagem 36 apresenta outra variação do teste com dois métodos que
representam os dois casos de testes, substituindo a matriz (linhas 3 e 8). Mas nesse
caso, a execução dos testes não é interrompida se algum caso de teste falhar.
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Listagem 36 - Teste unitário que não adota a matriz,
porém possui um método para cada caso de teste
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
7.7

Selenium
Selenium é uma ferramenta que foca na gravação e execução de ações do

usuário numa interface de usuário (THOUGHTWORKS, 2009). Ela oferece uma API
para a criação de um teste e interage com alguns navegadores: Firefox, Internet
Explorer, Chrome ou com um componente em Java chamado HtmlUnit, criado por
Bowler (2011). Outro destaque da API é o uso de iterações e condições encontradas
na linguagem de programação.
A Listagem 37 apresenta o teste “Colocar um livro com estoque na
cesta” escrito com a API do Selenium. Pressupõe-se que exista uma página
contendo os dados do livro selecionado para a compra. Assim, o teste interage com
essa página selecionando o botão Comprar (linha 10) e aguarda a apresentação da
página da cesta (linha 13). Por fim, o teste valida a quantidade total de livros
encontrado na cesta (linha 16).
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Listagem 37 - Código do teste que verifica a quantidade de livros na
cesta por meio da interação com a página em HTML
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
O teste escrito com a API do Selenium para o caso de teste: “Testar com
um cartão não permitido: American Express”, é apresentado na Listagem 38.
Esse teste interage com a página HTML contendo os campos: tipo-cartao, nomecartao, numero-cartao, vencimento-cartao (linhas 9 a 12). Depois que esses
campos são preenchidos com dados inválidos do cartão, o botão enviar é acionado
(linha 15). Passados dois segundos, é realizada uma validação para saber se a
mensagem de retorno está de acordo com o esperado (linha 21).

Listagem 38 - Código do teste que valida o cartão com a API do
Selenium que interage com a página HTML
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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O caso de teste “Colocar um pedido pela aplicação e verificar se ele
está armazenado na base de dados de pedidos efetuados por telefone” não
pode ser implementado pela API do Selenium, pois pressupõe-se que não existe
uma página em HTML que ofereça uma consulta direta ao banco de dados de
pedidos. Isso simplesmente não acontece no teste unitário em JUnit que pode
acessar o banco de dados e realizar uma consulta por meio de um componente.
A implementação em Selenium do caso de teste “Mudar a quantidade de
um livro de 0 (zero) para 10 (dez)” é apresentado na Listagem 39. Inicialmente, o
teste solicita a página do livro e seleciona a opção de compra (linhas 30 e 33).
Depois, na página da cesta, o teste altera a quantidade deste livro, de um para dez
(linha 8). Por fim, a validação consiste em procurar pelo livro e pela quantidade total
de livros na cesta está vazia (linhas 18 e 19).

Listagem 39 - Código do teste que avalia a mudança na
quantidade
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
A variação desse teste com uma matriz está na Listagem 40. Essa variação
possui um laço que altera a quantidade de exemplares e a valida, recebendo os
valores definidos numa matriz. Entretanto, a execução desse teste é interrompida
quando algum caso de teste resultar em falha.
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Listagem 40 - Código do teste que valida a mudança na quantidade
com uma matriz
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
7.8

FitNesse
A ferramenta FitNesse adota uma interface Wiki. Assim, é possível a

colaboração dos analistas de teste e programadores, editando as páginas e
definindo exemplos ou casos de teste numa tabela com os seus dados de entrada e
dados esperados (MARTIN, 2009).
A tabela para o teste “Colocar um livro com estoque na cesta” é
apresentada no Quadro 10. Cada dado de um caso de teste precisa ser discriminado
como coluna. Assim, o nome do livro, a quantidade no estoque e a quantidade
adquirida são os dados enviados ao SUT. Os nomes de coluna com o caractere
interrogação indicam os resultados esperados. Portanto, a coluna adicionarLivro e
total indicam os dados esperados e que são comparados com os resultados do SUT.
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dissertacao.exemplos.historia.um.CestaFixture
nomeLivro

estoque

quantidade

adicionarLivro?

total?

Livro A

10

1

TRUE

1

Livro B

15

2

TRUE

3

Quadro 10 - Tabela criada no FitNesse contendo os dados para o teste que valida
um livro na cesta
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
Além da tabela, é necessário complementar com um código adaptador, pois
ela não é suficiente para a execução dos testes. Este código é escrito na mesma
linguagem de programação do SUT, recebendo os dados da tabela e repassando ao
SUT. Depois que esse código é executado, os resultados gerados pelo SUT são
comparados com os dados esperados na tabela. A associação entre a tabela e a
classe adaptadora está indicada no cabeçalho da tabela.
Cada coluna contendo os dados de entrada possui um método na classe
adaptadora com um parâmetro (linhas 13, 21 e 29). Cada coluna que possui os
dados esperados possui um método com um valor de retorno (linhas 33 e 45). O
código adaptador denominado CestaFixture é apresentado na Listagem 41.
A implementação para o teste “Testar com um cartão não permitido:
American Express” pode ser escrito de acordo com o Quadro 11.

dissertacao.exemplos.historia.dois.CartaoFixture
nome

tipo

numero

vencimento

validarCartao?

João da Silva

American Express

344168608834057

01/2015

FALSE

Quadro 11 - Tabela criada no FitNesse contendo os dados para o teste do cartão
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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Listagem 41 - Código adaptador do teste
que valida um livro na cesta
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
A classe adaptadora do teste, chamada CartaoFixture, está na Listagem 42.
Os métodos implementados dessa classe apresentam a interação com as classes
do SUT (linhas 25 a 30).
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Listagem 42 - Código adaptador para o teste do cartão
inválido
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
A implementação em FitNesse para o teste “Colocar um pedido pela
aplicação e verificar se ele está armazenado na base de dados de pedidos
efetuados por telefone” exige a criação de uma tabela adicional para a definição
do teste. Aqui, o teste necessita de uma tabela contendo os livros da cesta e outra
com a operação de armazenamento dos dados da cesta. Essas tabelas estão nos
Quadros 12 e 13, respectivamente.

dissertacao.exemplos.historia.tres.PedidoFixture
nomeLivro

quantidade

adicionarLivro?

Livro A

1

TRUE

Livro B

2

TRUE

Quadro 12 - Tabela criada no FitNesse contendo os livros
de um pedido para o teste que verifica o pedido na base
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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dissertacao.exemplos.historia.tres.VerificarPedidoNaBaseDadosFixture
numeroPedido

salvarPedido?

encontrouNaBaseDadosTelefone?

1000

TRUE

TRUE

Quadro 13 - Tabela criada no FitNesse com os dados do pedido
para verificá-lo na base de dados
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
As classes PedidoFixture e VerificarPedidoNaBaseDadosFixture estão
apresentadas na Listagem 43. A validação de um pedido no banco de dados, na
classe VerificarPedidoNaBaseDadosFixture, utiliza a mesma API encontrado nos
testes em JUnit para as consultas aos dados (linhas 54 a 65).

Listagem 43 - Códigos adaptadores para o teste que
verifica um pedido na base de dados
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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O teste “Mudar a quantidade de um livro de 0 (zero) para 10 (dez)” pode
ser representado conforme o Quadro 14, o qual contém um livro com a quantidade
alterada para 10. Depois ocorre a verificação do livro na cesta, sua quantidade,
preço, quantidade total e preço total da cesta. A classe
MudarQuantidadeDeUmLivroFixture encontra-se na Listagem 44.

dissertacao.exemplos.historia.quatro.MudarQuantidadeDeUmLivroFixture
nomeLivro quantidade

preco

atualizarQuantidade?

totalNaCesta?

precoTotal?

Livro A

23,50

TRUE

10

235,00

10

Quadro 14 - Tabela no FitNesse contendo um livro com a quantidade alterada para
10 e a validação dele na cesta
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

Listagem 44 - Códigos adaptadores para
o teste de alteração na quantidade
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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7.9

easyb
Essa ferramenta, criada por Glover (2010), baseia-se no desenvolvimento

dirigido por comportamentos. Ela oferece uma linguagem própria para a definição de
testes baseados em cenários com passos do tipo Given, When, e Then. Cada passo
tem uma descrição e pode ter uma ação na forma de um código na linguagem de
programação Groovy, desenvolvida por Laforge (2010). Groovy é uma linguagem
dinâmica que funciona na máquina virtual Java.
O cenário para o teste “Colocar um livro com estoque na cesta” pode ser
escrito conforme é apresentado na Listagem 45. Nesse cenário, há um passo do tipo
Given contendo um código que define a cesta (classe CestaSUT na linha 3), o livro
(classe LivroSUT na linha 4) e o item de uma cesta (classe ItemSUT na linha 5).
Depois, o segundo passo, do tipo When, aciona a opção de compra do livro e
adiciona-o na cesta (linhas 11 a 14). Por fim, o último passo, do tipo Then, verifica o
livro e o total da cesta (linhas 17 a 21).

Listagem 45 - Cenário para o teste “Colocar um livro com
estoque na cesta”
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
Para o teste “Testar com um cartão não permitido: American Express”,
o cenário é apresentado na Listagem 46. Há o cenário chamado Cartão Inválido
com três passos. O primeiro passo do tipo Given descreve o cartão a ser testado por
meio de um código que atribui os dados à classe CartaoSUT (linhas 3 a 8). Em

119
seguida, o passo do tipo When aciona a validação do cartão (linha 11). Por fim, o
passo do tipo Then avalia a resposta esperada da validação do cartão (linha 14).

Listagem 46 - Cenário para o teste do cartão inválido
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
O cenário para o teste “Colocar um pedido pela aplicação e verificar se
ele está armazenado na base de dados de pedidos efetuados por telefone”
pode ser escrito de acordo com a Listagem 47. O primeiro passo define o pedido
(classe PedidoSUT), o livro (classe LivroSUT), o item do pedido (classe ItemSUT) e
as associações entre eles (linhas 3 a 13). Em seguida, o segundo passo salva esse
pedido (linha 18). Por fim, o último passo valida o pedido armazenado na base de
dados, por meio de uma consulta direta ao banco de dados (linha 21 a 35).

Listagem 47 - Cenário para o teste de validação do
pedido na base de dados
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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O cenário para o teste “Mudar a quantidade de um livro de 0 (zero) para
10 (dez)” é apresentado na Listagem 48. O primeiro passo define somente um
exemplar de um livro (linhas 3 a 6), e depois uma etapa complementar do tipo And
adiciona este livro na cesta (linhas 9 a 13). Em seguida, o passo do tipo When faz a
mudança na quantidade do livro para dez (linha 18). Enfim, o último passo valida o
livro na cesta, a sua quantidade e total de itens na cesta (linhas 26 e 27).

Listagem 48 - Cenário para o teste de alteração na quantidade de um livro
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
A variação desse teste com uma matriz se encontra na Listagem 49. Os
passos do tipo When e Then são executados conforme o número de itens definidos
na matriz (linhas 16 a 19). Porém, se algum caso de teste falhar, toda a execução é
interrompida.
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Listagem 49 - Cenário para o teste de alteração na
quantidade de um livro com uma matriz
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
Outra forma do teste poderia ser na forma de dois cenários, porém há uma
duplicidade de código neles, conforme está apresentado na Listagem 50. Somente
os valores são diferentes no primeiro caso de teste (linhas 11, 17 e 20) do segundo
caso (linhas 34, 40 e 43).

Listagem 50 - Dois cenários para o teste de alteração na quantidade
de um livro com códigos duplicados
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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7.10

GraphWalker
A ferramenta GraphWalker desenvolvida por Karl (2010) baseia-se em

máquinas de estados finitos ou máquinas de estados finitos estendidas para a
definição de um modelo para os testes.
A ferramenta yEd da yWorks (2010) foi utilizada para a construção do
modelo. Ela grava os modelos no formato GraphML, pois a ferramenta GraphWalker
consegue ler arquivos neste formato e gerar os testes.
Um modelo que representa as etapas da compra de livro por meio de uma
aplicação na Internet é apresentado no Diagrama 4. Inicialmente, uma cesta é criada
quando algum livro é adicionado nela e, assim, o estado inicial da compra passa a
ser Andamento. Se a compra é efetivada, há a transição para Pagamento e a cesta
se transforma num pedido. Depois, com a definição dos dados de um cartão válido,
uma transição passa para o estado PagamentoAutorizado. Em seguida, o produto
é empacotado e o estado passa a ser ProdutoEmTransporte. Por fim, se o produto
foi entregue, o estado da compra é ProdutoEntregue. Caso o cartão não seja
autorizado, ocorre a transição para o estado PagamentoNãoAutorizado. A partir
disso, há a possibilidade de um novo cartão, o que faz voltar ao estado Pagamento
para validar o cartão novamente. A compra pode ser cancelada em várias situações,
atingindo o estado Cancelada.
A ferramenta GraphWalker recomenda que todos os estados e transições
sejam indicados por uma letra, e_ e t_, respectivamente. O estado Stop é utilizado
apenas em submodelos, pois é possível definir submodelos e torná-los partes de um
modelo.
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Diagrama 4 - Modelo de estados e transições para a geração dos testes
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
A ferramenta também possui um motor de modelos para a geração de
código, utilizado na construção de adaptadores para a comunicação com o SUT. Ao
executar um comando, a ferramenta gera um método para cada estado e transição
no modelo. Um código parcial gerado a partir do modelo está apresentado na
Listagem 51.

Listagem 51 - Classe gerada pela
ferramenta contendo métodos para cada
estado e transição
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
Porém, é necessário implementar os métodos encontrados na classe para
realizar a comunicação com o SUT.
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A Listagem 52 contém o teste “Colocar um livro com estoque na cesta” e
está representado pela transição t_AdicionarItem (linha 1) e pelo estado
e_Andamento (linha 21). O método correspondente à transição contém o código
que define um livro e adiciona-o a cesta por meio das classes CestaSUT, LivroSUT
e ItemSUT (linhas 5 a 18). O método correspondente ao estado possui a validação
da quantidade total de livros na cesta (linhas 28 e 29).

Listagem 52 - Implementação dos métodos t_AdicionarItem e
e_Andamento para validar um livro adicionado à cesta
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
Para o teste “Testar com um cartão não permitido: American Express”,
o método t_CartaoInvalido contém um código que atribui os dados à classe
CartaoSUT, apresentados na Listagem 53. Depois, o código encontrado no método
e_PagamentoNaoAutorizado aciona a validação do cartão (linha 16) e, em
seguida, o seu valor de retorno é verificado (linha 18).
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Listagem 53 - Implementação dos métodos t_CartaoInvalido e
e_PagamentoNaoAutorizado para validar um livro adicionado à
cesta
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
O teste “Colocar um pedido pela aplicação e verificar se ele está
armazenado na base de dados de pedidos efetuados por telefone” possui uma
validação de difícil representação no modelo, pois não é possível representá-la
como um estado ou transição de uma compra. Diferentemente de outras que podem
ocorrer num pedido, tais como a verificação de um item no estoque, ou a verificação
do cartão que está sendo utilizado como pagamento. São verificações que trazem
algum valor ao negócio.
É possível colocar esse teste num estado ou transição existente do modelo,
porém não fica claramente definido no modelo. Dessa maneira, pode-se colocar na
transição t_CartaoAutorizado e no estado e_PagamentoAutorizado, pois são os
momentos em que a cesta se transforma em pedido com a confirmação de
pagamento. Assim, o método t_CartaoAutorizado contém a definição de um pedido
e o seu armazenamento na base de dados pela classe PedidoSUT, linhas 3 a 8 na
Listagem 54. O método e_PagamentoAutorizado verifica se o pedido está
armazenado na base de dados por meio de uma consulta direta ao banco de dados
(linhas 14 a 25).
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Listagem 54 - Implementação dos métodos t_CartaoAutorizado e
e_PagamentoAutorizado para validar um pedido na base de dados
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
O teste “Mudar a quantidade de um livro de 0 (zero) para 10 (dez)” está
definido na transição t_MudarQuantidadeItem e no estado e_Andamento. O
método correspondente à transição define a quantidade de dez exemplares de um
livro. O método correspondente ao estado verifica a quantidade total de livros na
cesta e se o livro existe, caso a quantidade seja diferente de zero (linhas 16 e 17 da
Listagem 55). Pela característica não determinística da ferramenta, pode ocorrer a
mudança de 0 (zero) para 10 (dez) exemplares na primeira execução ou nunca.

Listagem 55 - Implementação dos métodos t_MudarQuantidadeItem
e e_Andamento para validar a alteração na quantidade de
exemplares
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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De acordo com as opções fornecidas à ferramenta neste exemplo, a seleção
dos testes adota o algoritmo de menor caminho entre dois estados. Dessa forma,
dado dois estados, o algoritmo irá percorrer as transições e estados que estiverem
entre eles. Ao mesmo tempo, ele armazena o caminho que percorreu para evitar a
repetição do mesmo caminho. Para evitar um tipo de laço infinito, existe uma
condição que define uma interrupção na execução quando todas as transições forem
percorridas. Por fim, a ferramenta executa um método correspondente a cada
estado ou transição percorrida, passando os valores ao SUT e validando o
resultado.
A variação desse teste com uma matriz contendo casos de teste está na
Listagem 56. Quando o algoritmo da ferramenta executar o método
t_MudarQuantidadeItem pela primeira vez, os dados do primeiro caso de teste são
utilizados, na segunda execução, os dados do segundo caso (linhas 1 a 4). Porém,
devido às características não determinísticas do algoritmo, pode ser que o método
t_MudarQuantidadeItem seja executado somente uma única vez, nunca duas.

Listagem 56 - Implementação dos métodos t_MudarQuantidadeItem
e e_Andamento com uma matriz contendo casos de teste
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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7.11

LETA
A Listagem 57 apresenta a implementação na linguagem LETA para o teste

“Colocar um livro com estoque na cesta”. A cláusula Verify contém os fatos que
verificam um livro na cesta e o total de livros. A cláusula When descreve o livro que
é adicionado à cesta.

Listagem 57 - Definição do teste que
valida um livro na cesta na linguagem
LETA
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
A Listagem 58 apresenta o código do teste concreto gerado
automaticamente a partir do teste definido com a linguagem LETA. Esse código
contém as classes geradas a partir dos termos: Cesta (linha 2), Livro (linha 12) e
Total (linha 22). Ao final desse código, há um método gerado, chamado test (linha
34), contendo a definição do dados que são enviados ao SUT (linhas 46 a 48) e a
comparação entre o dados esperados e os resultados gerados pelo SUT (linhas 57 a
68).
Para completar os testes, é necessário implementar manualmente os
códigos adaptadores para realizar a comunicação com o SUT. Para isso, é
necessário criar uma subclasse da classe AdicionarLivroTest e implementar o
método sendToSut. A Listagem 59 apresenta a classe
AdicionarLivroAdaptadorTest com a implementação do método sendToSut que
atribui os valores das classes Cesta, Livro e Item às classes CestaSUT, LivroSUT
e ItemSUT. Por fim, esse método retorna um resultado gerado pelo SUT.
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Listagem 58 - Testes concretos gerados a partir do teste AdicionarLivro
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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Listagem 59 - Implementação
AdicionarLivroAdaptadorTest
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

da

classe

A implementação do teste “Testar com um cartão não permitido:
American Express” na linguagem LETA pode ser escrito conforme a Listagem 60.
Na cláusula Verify, há a descrição da validação do cartão. A cláusula When
apresenta os dados do cartão que são enviados ao SUT.

Listagem 60 - Teste escrito em LETA para
validar o cartão
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
A Listagem 61 apresenta um código contendo as classes automaticamente
geradas a partir dos termos: Cartao, Nome, Tipo, Numero e Vencimento, bem
como o método test, contendo a definição dos dados enviados ao SUT e a
comparação entre o dados esperados e os resultados gerados pelo SUT.
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Listagem 61 - Classes geradas para cada termo e o
método test
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
A implementação manual do código adaptador contendo as classes do SUT
para validar o cartão está na Listagem 62.
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Listagem 62 - Código adaptador para o teste de validação do cartão
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
O teste “Colocar um pedido pela aplicação e verificar se ele está
armazenado na base de dados de pedidos efetuados por telefone” tem a sua
implementação em LETA na Listagem 63. O teste possui a cláusula Verify contendo
a descrição do fato que valida um pedido na base de dados. Na cláusula When, os
dados do pedido que são armazenados na base de dados. A Listagem 64 apresenta
o teste concreto gerado automaticamente.

Listagem 63 - Teste gerado para validar
um pedido na base de dados em LETA
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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Listagem 64 - Teste concreto gerado para validar um pedido na
base de dados
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
A implementação manual do método sendToSut, do código adaptador
VerificarPedidoNaBaseDadosAdaptadorTest apresentado na Listagem 65, efetua
uma consulta direta ao banco de dados para encontrar o pedido armazenado.
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Listagem 65 - Implementação do método sendToSut que consulta
um pedido na base de dados
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
A Listagem 66 apresenta o teste “Mudar a quantidade de um livro de 0
(zero) para 10 (dez)” definido na linguagem LETA. A cláusula Verify contém a
validação de um livro e a quantidade total de livros na cesta. A cláusula When define
a alteração para dez na quantidade de um livro. A Listagem 67 apresenta o teste
concreto gerado automaticamente.

Listagem 66 - Teste que valida a
alteração da quantidade de exemplares
de um livro em LETA
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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Listagem 67 - Teste concreto gerado que valida a
alteração da quantidade de exemplares de um livro
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
Por fim, a Listagem 68 apresenta a implementação manual do código
adaptador contendo as classes do SUT com o método sendToSut da classe
MudarQuantidadeDeUmLivroAdaptadorTest.
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Listagem
68
Classe
MudarQuantidadeDeUmLivroAdaptadorTest
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

adaptadora

A variação desse teste com um conjunto de lista de valores em LETA é
apresentada na Listagem 69. Cada lista representa um caso de teste, e cada valor
desta lista é utilizada como instancia de um termo, através de uma referência
(indicada pelo caractere @).

Listagem 69 - Teste que valida a
quantidade de exemplares de um livro em
LETA com uma matriz
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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O teste concreto gerado automaticamente contém dois métodos test com os
valores definidos nas listas. A Listagem 70 apresenta os dois métodos gerados com
os valores da primeira lista nas linhas 7, 10, 15 e 16 e da segunda lista nas linhas
43, 46, 51 e 52.

Listagem 70 - Teste concreto gerado contendo dois
métodos com os dados de cada lista
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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A classe adaptadora para esse teste concreto é a mesma classe
apresentada na Listagem 40, pois a definição do teste continua sendo a mesma ou
não houve modificações nos fatos. Todavia, somente um conjunto de listas foi
incorporado no teste e as referências das instancias de um termo aos valores da
lista.
7.12

Resultado das comparações
Seguem as observações sobre as ferramentas analisadas. Elas foram

agrupadas em cinco partes:
a) Pré-requisitos necessários: é apresentada uma relação de
conhecimentos necessários de cada ferramenta para a implementação
dos testes, implicando no tempo de aprendizado;
b) Implementação manual e/ou automatizada e duplicidade de testes:
cada ferramenta oferece uma forma de implementar os testes, seja
manual e/ou automatizada e, em alguns casos, ocorre a duplicação
destes testes;
c) Componentes de teste: é apresentada uma relação de diversos
componentes envolvidos nos testes;
d) Diferentes abordagens: a partir da tabela definida no item anterior, foram
montadas relações entre os componentes de um teste e os papéis ou
profissionais, resultando em quatro abordagens utilizadas pelas
ferramentas que destacam a maneira de minimizar o tempo de
implementação dos testes;
e) Outras observações na implementação dos testes: são comentadas
outras observações encontradas nas ferramentas durante a
implementação dos testes.
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7.13

Pré-requisitos necessários
O Quadro 15 apresenta os pré-requisitos ou os conhecimentos necessários

de cada ferramenta analisada para a implementação dos testes.

Ferramenta

Conhecimentos necessários

JUnit

Linguagem de programação - exige o conhecimento de classes e anotações da
ferramenta para a implementação do teste e para a definição dos critérios de
validação na forma de assertivas.
Conhecimento do SUT - normalmente está na forma de classes ou interfaces de
componentes de uma aplicação.

Selenium

Linguagem de programação - precisa conhecer a API da ferramenta para a
implementação do teste e para a definição dos critérios de validação.
Conhecimento do SUT - o teste interage com as páginas HTML, para isso, é
necessário discriminar os elementos desta página que são manipulados pela API
da ferramenta.

FitNesse

Tabela - a ferramenta oferece diversos tipos de tabelas, como a tabela de decisão,
outra contendo uma sequência de passos, uma subtabela que pode ser
adicionada a outras tabelas, entre outras.
Código adaptador - esse código, também chamado Fixture, conecta o teste
definido na tabela com o SUT. Para cada tipo de tabela há um tipo de código
adaptador. Assim, é necessário conhecer a API da ferramenta que oferece os
tipos de adaptadores.
Conhecimento do SUT - normalmente está na forma de classes ou interfaces de
componentes de uma aplicação, ou API da aplicação.

easyb

Cenário e passos - existem três tipos de passos que descrevem um cenário de
teste.
Ação - cada passo identificado num caso de teste pode ter uma ação, escrito
numa linguagem de programação, contendo os dados do teste e a API do sistema
que recebe estes dados e os processa. Além disso, uma ação permite descrever
uma validação dos resultados gerados pelo SUT.
Conhecimento do SUT - normalmente está na forma de classes ou interfaces de
componentes de uma aplicação.

GraphWalker

Modelo - a ferramenta GraphWalker adota um modelo de estados finitos
estendidos, porém é necessário utilizar uma outra ferramenta visual para definir
este modelo contendo os comportamentos que se deseja testar de um sistema.
Teste abstrato - estes testes são gerados por um algoritmo que pode ser
parametrizado ou personalizado pela ferramenta.
Teste concreto - os dados que são enviados ao SUT, as validações e a
comunicação com o SUT são escritos numa linguagem de programação.
Conhecimento do SUT - normalmente está na forma de classes ou interfaces de
componentes de uma aplicação.
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Ferramenta

Conhecimentos necessários

LETA

Linguagem LETA - para especificar um caso de teste nesta linguagem, é
necessário conhecer a sua sintaxe e os termos, fatos e regras.
Linguagem de programação para o código adaptador - este código somente
contém os passos para a comunicação com o SUT. Assim, é necessário o uso de
uma linguagem de programação para construir o adaptador.
Conhecimento do SUT - normalmente está na forma de classes ou interfaces de
componentes de uma aplicação.

Quadro 15 - Pré-requisitos ou conhecimentos exigidos para a implementação dos
testes
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
7.14

Implementação manual e/ou automatizada dos artefatos
Existe um conjunto de artefatos relacionados ao testes, encontrados nas

ferramentas analisadas, que são implementados manual ou automaticamente
durante a definição e execução dos testes. O Quadro 16 apresenta esses artefatos e
a sua forma de implementação.

Ferramenta

Artefato

Forma de implementação

JUnit

Caso de teste,
teste executável
e a comunicação
com o SUT

São implementados manualmente e os códigos assumem
a forma de classes e métodos que devem conter os dados
e os critérios de sucesso do teste, assim como a
comunicação com o SUT.

Selenium

Caso de teste,
teste executável
e a comunicação
com o SUT

São implementados manualmente e são classes e
métodos que utilizam a API da ferramenta para interagir
com uma página HTML. Deve repassar os dados do teste
à página HTML através dessa API. Além disso, a validação
do teste consiste na comparação dos dados encontrados
num página HTML com os valores esperados.

FitNesse

A tabela e o
código adaptador

São implementados manualmente. A ferramenta oferece
diversos tipos de tabelas, como a tabela de decisão, outra
para sequência de passos, uma subtabela que pode ser
adicionada a outras tabelas, entre outras. O código
adaptador, também chamado Fixture, deve ser escrito
numa linguagem para utilizar a API ou componente da
aplicação.

easyb

Cenário, passos,
ações e a
comunicação
com o SUT

São implementados manualmente. Os cenários e passos
são definidos utilizando uma sintaxe própria da
ferramenta. As ações contém os dados do teste e a API do
sistema que recebe estes dados e os processa. Além
disso, deve ser escrito uma validação dos resultados
gerados pelo SUT. Tudo isso por meio de uma linguagem
de programação.
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Ferramenta

Artefato

Forma de implementação

GraphWalker

Modelo de
estados finitos

É implementado manualmente e pode ser construído com
uma ferramenta visual ou editando um arquivo XML
baseado no padrão GraphML.

Teste abstrato

Os testes abstratos são gerados automaticamente pela
ferramenta. Porém, a parametrização do algoritmo é
realizada manualmente para adaptar a geração dos testes
abstratos de acordo com o propósito do usuário da
ferramenta.

Teste concreto,
caso de teste e
código adaptador

São implementados manualmente e por meio de uma
linguagem de programação que utiliza a API da ferramenta
e da aplicação.

Caso de teste

É implementado manualmente na linguagem LETA.

Teste concreto

Os testes concretos são gerados a partir dos testes
definidos na linguagem LETA.

Código
adaptador

A implementação é manual, pois é necessário utilizar uma
linguagem de programação para acessar a API ou o
componente da aplicação a ser testada.

GTE + LETA

Quadro 16 - Artefatos encontrados nas ferramentas com a sua forma de
implementação e a possibilidade de duplicidade de testes
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
7.15

Componentes de um teste
De acordo com Uting e Legeard (2006), um teste pode ter as seguintes

partes ou componentes: modelo, teste de aceitação, script ou procedimento de teste,
adaptador e a comunicação com a aplicação.
O modelo representa a parte do software que se deseja testar. O teste de
aceitação é um teste de alto nível de abstração, contendo os comportamentos que
se deseja testar e detalhes ausentes do modelo. O script ou procedimento de teste é
um teste executável contendo os passos e comportamentos do teste de aceitação,
porém escrito numa linguagem de programação, como Java. O adaptador é um
subcomponente de um teste executável que repassa os dados do modelo e do caso
de teste para a aplicação (SUT), recuperando os dados processados nela. A
comunicação do teste com o software é representada pela API ou por um
componente da aplicação.
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Com essa definição, foi elaborada uma relação entre os componentes de um
teste e as ferramentas acima analisadas, focalizando no tipo de implementação de
um componente de um teste, seja manual ou automatizada. O Quadro 17 apresenta
essa relação.

Ferramenta

Componente de teste
Modelo

Teste de
aceitação

Script de
Teste

Adaptador

Comunicação
com o SUT

JUnit

Não se
aplica.

Não se aplica.

O código do
teste é escrito
manualmente na
forma de
classes e
métodos.

Não se
aplica.

A comunicação é
realizada
manualmente e
normalmente por
uma API ou
classes e
interfaces do
software.

Selenium

Não se
aplica.

Não se aplica.

É necessário
utilizar a API da
ferramenta.

Não se
aplica.

É necessário
construir a
página HTML
com seus
elementos.

FitNesse

Não se
aplica.

Deve-se definir
os casos de
teste em
tabelas.

A ferramenta
possui um motor
que interpreta
uma página
HTML ou
comandos Wiki.

É necessária
a
implementaç
ão dos
adaptadores
ou fixtures.

É realizada pela
API do software.

easyb

Não se
aplica.

Especifica-se
os passos do
tipo Given,
When, e Then.

Deve-se
implementar o
corpo dos
passos.

Não se
aplica.

Utiliza-se a API
da aplicação,
composta por
classes e
métodos.

GraphWalker

Define-se
um
modelo
de
estados.

O algoritmo
gera uma
combinação
de passos,
formando um
caso de teste
automaticamente.

Implementa-se
os métodos
correspondentes às
transições e
estados do
modelo.

Não se
aplica.

É essencial a
utilização da API
da aplicação.

GTE + LETA

Define-se formalmente as
regras de negócio com os
cenários e critérios de
sucesso de um teste.

A ferramenta
gera os testes
executáveis.

Deve-se
implementar
os
adaptadores
.

Utiliza-se a API
da aplicação.

Quadro 17 - Lista de artefatos e a forma de implementá-los
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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7.16

Diferentes abordagens
De acordo com o Quadro 17 é possível definir quatro abordagens que são

encontradas nas ferramentas. As abordagens se destacam nas relações entre os
componentes de teste e os profissionais adequados para a construção dos
componentes.
A primeira é apresentada no Diagrama 5a, em que um teste de aceitação é
escrito informalmente, normalmente em linguagem natural, por um analista de
qualidade a partir de uma história. Em seguida, o programador deve interpretar a
história e implementar manualmente todo o script de teste contendo os seus dados,
passos e a comunicação com o SUT. Os casos de teste dependerão exclusivamente
da interpretação do programador, o que pode se constituir num ponto frágil da
atividade de teste. Essa é a abordagem encontrada nas ferramentas JUnit e
Selenium.
O Diagrama 5b se diferencia da anterior devido ao teste de aceitação ser
formal, podendo ser escrito pelo analista de qualidade numa tabela ou na forma de
cenário contendo seus dados e/ou passos. Vários detalhes que permitem a
realização do teste devem ser definidos de modo informal e manual na forma de
comentários em texto livre, requerendo também a interpretação do programador.
Assim, esses detalhes, o adaptador e a comunicação com o SUT são codificados no
script por um programador e executado por um motor. Essa abordagem é
encontrada na ferramenta FitNesse e easyb.
A abordagem apresentada no Diagrama 5c incorpora um modelo de estados
que precisa ser definido por um analista de qualidade com conhecimentos de
modelagem. Depois, um programador implementa um script de teste contendo os
passos e dados para cada estado e transição do modelo e executado por um motor.
A ferramenta GraphWalker adota essa abordagem e, além disso, utiliza um algoritmo
para gerar automaticamente diversas combinações de passos, formando diversos
casos de teste.
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A última abordagem, apresentada no Diagrama 5d, representa um teste de
aceitação contendo um modelo que define as regras de negócio envolvidas num
teste, escritas em uma linguagem formal com expressividade muito próxima à
linguagem de negócios, bem como os dados concretos do teste. Em seguida, os
scripts de teste contendo os dados e passos são gerados automaticamente por um
gerador. A única parte manual dessa atividade, que requer a intervenção de um
programador, é o código do adaptador. A ferramenta baseada na linguagem LETA
adota essa abordagem.

História

História

História

Analista de
Qualidade

Analista de
Qualidade

História

Analista de
Qualidade

Analista de
Qualidade

Teste de Aceitação

Teste de Aceitação
Informal

Dados

Teste de Aceitação

Modelo

Passos

Dados

Programador

Gerador

Script de Teste

Passos

Dados

Modelo

Script de Teste

Motor

Motor

Script de Teste

Script de Teste

Passos
SUT

Adaptador
SUT

a)

b)

Programador

Passos

Dados

Passos

Programador

SUT

c)

Dados

Adaptador

Programador

SUT

d)

Geração manual
Geração automatizada

Diagrama 5 - As diferentes abordagens encontradas nas
ferramentas
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
7.17

Outras observações na implementação dos testes
Outras observações, listadas no Quadro 18, foram encontradas durante a

implementação dos testes pelas ferramentas, as quais estão restritas ao tipo de
análise conduzida neste capítulo.
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Ferramenta

Observações

JUnit

O JUnit exige que o programador construa todo o teste, isto inclui a sua definição,
a implementação e a execução.
Os testes elaborados pela ferramenta exige a implementação manual e total dos
testes.

Selenium

A ferramenta somente interage com o SUT por meio de páginas HTML. Assim,
não é possível realizar algumas operações, como a consulta direta ao banco de
dados através de um componente.
Os testes elaborados pela ferramenta exigem a implementação manual e total dos
testes.

FitNesse

O controle de versão dos testes é realizado pela própria ferramenta.
Com um mecanismo próprio de controle de versão, não é possível associar um
teste a uma versão da aplicação diretamente.
Os testes são divididos em duas partes. A primeira na forma de tabela e a
segunda na forma de um código adaptador.
Os testes elaborados pela ferramenta exige a implementação manual e total dos
testes.

easyb

Os testes elaborados pela ferramenta exige a implementação manual e total dos
testes.

GraphWalker

Um modelo de teste utilizado na ferramenta pode não representar todos os tipos
de testes na forma de estados e transições.
A característica não determinística da ferramenta GraphWalker não garante que
uma sequência de operações seja executada a cada solicitação de execução.
Assim, pode ser que uma validação de um comportamento do sistema nunca seja
realizada, ou somente uma vez, ou diversas vezes.
A ferramenta exige que a definição do teste esteja em artefatos diferentes. Por
exemplo, os comportamentos estão definidos no modelo e os dados estão nos
testes concretos.
A ferramenta não permite definir dados no modelo de testes e, portanto, é
necessário definí-los manualmente nos testes concretos.

Quadro 18 - Lista das demais observações encontradas na implementação dos
testes
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
7.18

Diferenciais da linguagem LETA e ferramenta GTE
A linguagem LETA e o gerador de testes GTE apresentam cinco diferenciais

em relação às ferramentas apresentadas na análise e da técnica MBT.
O primeiro diferencial está na definição de um caso de teste que não exige
conhecimentos de programação e de modelagem. Diferentemente das ferramentas

146
JUnit e Selenium que exigem uma linguagem de programação para especificar um
teste e para utilizar a sua API, e do GraphWalker que necessita definir um modelo de
estados finitos.
O segundo diferencial da linguagem LETA é a independência do teste com
respeito à sua implementação durante a especificação do teste. Com a ferramenta
Selenium, na maioria das vezes é necessário alguma implementação das páginas
HTML, ou até um protótipo, para definir a interação dos elementos destas páginas e
para a implementação dos critérios de sucesso nos testes.
O terceiro é sobre a geração de dois testes concretos pela ferramenta GTE
quando utilizam os operadores relacionais >=, <= ou != na definição de um caso de
teste. Pode-se observar que a linguagem LETA e FitNesse são muito semelhantes
num ponto, em que ambas não requerem que um analista de qualidade conheça
uma linguagem de programação. Porém, a diferença mais relevante entre as duas
ferramentas ocorre após a definição de um teste. A ferramenta GTE com a
linguagem LETA gera automaticamente combinações de subcasos de teste a partir
de um caso de teste escrito na linguagem LETA. A ferramenta FitNesse não gera
automaticamente casos de teste a partir de uma tabela. A tabela, escrita
manualmente por um analista de qualidade, precisa conter todas as possibilidades
de testes.
O quarto diferencial é a adoção de um único artefato contendo os
comportamentos, dados e validações de um caso de teste. A ferramenta
GraphWalker necessita de três artefatos: um modelo de estados para definir os
comportamentos, um algoritmo para a geração dos testes abstratos e os testes
concretos para os dados e validações.
O último diferencial é que a linguagem LETA oferece um meio formal para
descrever as regras e as suas validações com base na notação encontrada na
especificação SBVR e no guia RuleSpeak, procurando manter a redação dos
enunciados o mais próximo possível do discurso corrente dos negócios. A notação
permite descrever regras de negócios na forma de termos, fatos e regras.
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Com a ferramenta Selenium, as validações de regras de negócio envolvidas
num teste nem sempre estão claras no código de um teste. Às vezes, é preciso
recorrer a outros meios para descrever as regras, as validações necessárias para
estas regras e os objetivos de um teste. Há a possibilidade de descrever essas
regras na forma de comentários em seu código, um meio informal e dependente da
interpretação do programador.
Em alguns casos, as tabelas na FitNesse também não descrevem
claramente as regras de negócio. É preciso recorrer a um meio informal e descrever
as regras em linguagem natural numa página da ferramenta.
7.19

Limitações da linguagem LETA e ferramenta GTE
A linguagem LETA e ferramenta GTE apresentam cinco limitações.
A primeira limitação encontra-se na geração dos testes concretos apenas

para valores válidos em classes de equivalência, pois não há critérios de sucesso
para valores inválidos.
A segunda consiste na dependência de outro mecanismo de execução dos
testes, neste caso da ferramenta JUnit, pois a ferramenta GTE não possui um
mecanismo próprio. O formato do código gerado pela GTE é baseado nas anotações
@Test do JUnit.
A terceira está nos parênteses encontrados nas cláusulas Verify e When.
Eles não são utilizados ou transformados em códigos no teste concreto, não
possuindo uma função no teste concreto, somente são utilizados para a definição do
teste. Além disso, as classes TCInput e TCOutput, encontradas respectivamente
como parâmetro e tipo de resposta do método sendToSut do teste concreto, não
reproduzem os parênteses definidos na combinação de fatos da cláusula Verify e
When.
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A quarta está nos operadores matemáticos que não efetuam cálculos,
apenas são utilizados na definição do teste.
A quinta limitação está na ausência da reutilização dos testes concretos e do
código adaptador, pois um teste concreto não é reutilizável por outros testes
abstratos escritos em LETA. Da mesma forma, o código adaptador também não é
reutilizável por outros testes concretos.
7.20

Conclusão
Foram apresentadas quatro histórias e seus testes de aceitação retirados de

um estudo de caso elaborado por Cohn (2004). Quatro testes foram selecionados
para serem implementados nas ferramentas: JUnit, Selenium, FitNesse, easyb,
GraphWalker e GTE + LETA.
Em seguida, foi elaborado um comparativo das implementações dos testes
nas ferramentas mencionadas. Os quadros apresentam os conhecimentos
necessários para cada ferramenta, quais artefatos associados aos testes são
implementados manualmente ou de forma automatizada, a possibilidade de testes
duplicados e como podem ser evitados, qual perfil de profissional especifica um
artefato envolvido num teste e outras observações.
Por fim, são apresentados os diferenciais e as limitações da linguagem
LETA e da ferramenta GTE em relação às ferramentas adotadas na análise e com a
técnica MBT.
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CONCLUSÕES
Encontra-se nos processos ágeis de desenvolvimento de software, como o

Extreme Programming (XP) criado por Beck (2004), a técnica denominada
Desenvolvimento Dirigido por Teste ou Test-Driven Development (TDD) (BECK,
2002). Essa técnica consiste em especificar e implementar os testes antes da
implementação de uma funcionalidade do software. Ela se diferencia do método
tradicional de teste, no qual os testes são implementados e executados depois da
construção de uma funcionalidade do software.
Existem algumas dificuldades na aplicação da técnica TDD, tais como o
tempo de aprendizado, o custo em treinamento e o tempo de implementação dos
testes. A inexperiência dos profissionais na técnica pode gerar alguns problemas,
como a implementação dos testes depois da codificação da funcionalidade
(RENDELL, 2008) e a refatoração do código enquanto existem testes falhos
(ANICHE e GEROSA, 2010). Quanto ao tempo de desenvolvimento com o TDD,
alguns casos indicam um aumento de 25% em relação ao desenvolvimento com o
método tradicional de teste (NAGAPPAN et al., 2008) e outros chegam a 60% de
aumento (VU et al., 2009). Para enfrentar essas dificuldades, é necessário alguma
assistência para a criação desses testes, seja na formação técnica e treinamento ou
por meio de ferramentas para testes (GERAS, SMITH e MILLER, 2004).
As dificuldades ainda são maiores por causa das ferramentas para testes de
aceitação, pois as próprias ferramentas apresentam algumas deficiências. As que
adotam o enfoque de gravar ações do usuário e executá-las, como o Selenium,
geram procedimentos de testes que são difíceis de ler e de manter (ANDREA,
2007). Além disso, podem introduzir falhas nos testes, como por exemplo, um botão
que tem o seu identificador renomeado pode continuar funcionando, mas os testes
que possuem referências a ele deixam de funcionar (HOLMES e KELLOG, 2006). A
tabela do FitNesse não é apropriada para todas as situações (MUGRIDGE e
TEMPERO, 2003). Read, Melnik e Maurer (2005) comentam no seu estudo de caso
que a maioria dos usuários precisavam de algum apoio, seja na forma de exemplos
ou por meio de uma pessoa que descrevesse melhor o projeto. Andrea (2007) cita
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que os testes elaborados pelas ferramentas do tipo xUnit também não são fáceis de
serem lidos e de serem encontrados.
Normalmente, as ferramentas automatizam a execução dos testes, mas a
implementação destes testes são manuais. A técnica Testes Baseados em Modelos
ou Model-Based Testing (MBT) se destaca por automatizar um projeto de testes de
caixa preta (UTTING e LEGEARD, 2006). Nessa técnica, os testes são gerados a
partir de um modelo simplificado do sistema focalizando apenas o que precisa ser
testado.
Entretanto, a técnica MBT apresenta uma limitação em que as pessoas
precisam ter um bom conhecimento para abstrair o domínio e projetar um modelo,
além de conhecimentos do negócio. Para gerar testes concretos a partir dos testes
abstratos, é necessário bons conhecimentos técnicos, bem como uma linguagem de
programação ou uma ferramenta para testes. Isso implica custo em treinamento e
tempo de aprendizado.
O presente trabalho oferece uma ferramenta baseada na linguagem LETA
que procura superar algumas dessas limitações. A linguagem é utilizada para a
especificação de testes de aceitação sem a necessidade de conhecimentos técnicos
de programação. Consequentemente, espera-se uma diminuição do tempo de
aprendizado, de treinamento e da definição desses testes. Ao mesmo tempo, a
ferramenta GTE gera os testes concretos e executáveis a partir dos casos de teste
escritos na LETA, aliviando a carga de implementação manual destes testes.
A linguagem LETA se caracteriza por ser uma linguagem de domínio
específico com regras de negócios, pois é baseada na notação encontrada na
especificação Semantics of Business Vocabulary and Business Rules (SBVR) do
Object Management Group (2008).
Para avaliar a ferramenta GTE e a linguagem LETA, no Capítulo 7 foi
elaborada uma análise comparativa com outras ferramentas, tais como JUnit,
Selenium, FitNesse, easyb e GraphWalker. Inicialmente, essa avaliação consistiu da
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implementação de um conjunto de testes a partir das histórias de usuário
encontradas nos exemplos apresentados por Cohn (2004).
Como apresentado e discutido no Capítulo 7, um dos resultados dessa
análise indica que a definição de um caso de teste escrito na linguagem LETA não
exige conhecimentos de programação e de modelagem. Diferentemente das
ferramentas JUnit e Selenium que exigem uma linguagem de programação e do
GraphWalker que necessita definir um modelo de estados finitos. Outro resultado
indica que a ferramenta gera os testes concretos a partir da definição de um caso de
teste na linguagem LETA, característica não encontrada em quase todas as outras
ferramentas comparadas. A exceção é a GraphWalker que gera somente testes
abstratos, porém os testes concretos são implementados manualmente.
Uma das contribuições deste trabalho é a especificação de uma linguagem
que incorpora regras de negócio nos casos de testes de aceitação, baseando-se na
notação encontrada na especificação SBVR, permitindo que analistas de qualidade
definam os casos de teste. Outra contribuição é a unificação dos comportamentos,
dados e validações de um caso de teste num único artefato. Consequentemente,
dispensa um algoritmo específico para a geração dos testes abstratos. A última
contribuição é o método utilizado para comparar as ferramentas de teste.
Entretanto, a ferramenta GTE e a linguagem LETA apresentam algumas
limitações, tais como a geração dos testes concretos apenas para valores válidos
em classes de equivalência, a dependência de outro mecanismo de execução dos
testes e a reduzida reutilização dos testes concretos e do código adaptador.
Como futuros trabalhos, existem vários pontos de melhorias na linguagem
LETA, tais como melhorias na sintaxe para diminuir a repetição de termos,
complementos, ou outros elementos de um caso de teste, ou para evitar
duplicidades entre diversos casos de testes.
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Para a ferramenta GTE, é possível estendê-la para gerar códigos em outras
linguagens, como C, C++ e outras. Assim, os testes abstratos podem ser reutilizados
para diversas implementações de testes concretos em diversos ambientes de teste.
Outro trabalho futuro é a realização de um estudo de caso em um ambiente
real de desenvolvimento para mensurar os custos, os tempos de aprendizado e
treinamento, os tempos de implementação dos testes ou do desenvolvimento com a
técnica TDD, a quantidade de problemas encontrados durante a aplicação da
técnica TDD, e outros.
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Apêndice A: Regras léxicas e sintáticas da linguagem em EBNF
Definição completa das regras léxicas e sintáticas da linguagem em EBNF:
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Apêndice B: Recomendações de escrita para a linguagem
Esse apêndice apresenta algumas recomendações de escrita de um caso de
teste com a linguagem LETA:
a) Identificadores: são utilizados em termos e complementos de um fato.
Num complemento, pode existir a necessidade de combinar verbos
compostos, pronomes, artigos, advérbios e adjetivos, e nestes casos é
necessário mesclar estas palavras. Para diferenciar uma palavra das
outras, nessa mesclagem, recomenda-se colocar o primeiro caractere em
maiúsculo na segunda palavra e adiante. Por exemplo, Departamento
estáCheio ou Funcionário trabalhaNum Departamento são fatos
contendo apenas um complemento e suas palavras estão mescladas com
um caractere em maiúsculo na segunda palavra.
b) Ordem das palavras reservadas: recomenda-se uma ordem com as
palavras reservadas ao elaborar um caso de teste, primeiro Test, depois a
palavra Verify, depois When e a palavra Set, se houver. De acordo com a
recomendação de Beck (2002), as assertivas ou asserts, que são os
critérios de sucesso, devem ser os primeiros a serem especificados num
caso de teste. Por isso, recomenda-se que a palavra Verify esteja antes
de When. No exemplo a seguir, encontra-se a ordem mencionada.
Exemplo:
Test NomeDoCasoDeTeste
Verify
<critérios de sucesso>
When
<dados a serem enviados>
Set
{...}
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c) Negação: para representar a negação, sugere-se que seja incorporada
no complemento de um fato, através de uma palavra negativa ou
contrária. Como no exemplo a seguir, em que existe um complemento
nãoÉVálido com uma negação representada pela palavra não.
Exemplo:
Test NomeDoCasoDeTeste
Verify
Usuário nãoÉVálido
When
Usuário tem Apelido “usuario”
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Apêndice C: Exemplo introdutório da ferramenta ANTLR
A seguir, a gramática léxica e sintática do exemplo apresentado no capítulo
6 sobre a ferramenta ANTLR com as ações que definem os fragmentos da árvore
sintática abstrata:

Depois, a definição da gramática com as ações que alimentam valores a
uma pilha:
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Por fim, os modelos para a geração do resultado:
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Apêndice D: Arquivos LetaGrammar.g, LetaTreeGrammar.g e LetaTemplate.stg
A especificação das regras léxicas e sintáticas da linguagem LETA em EBNF
e com ações que definem os fragmentos da árvore sintática abstrata:
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A seguir, a especificação do analisador escrito numa notação semelhante ao
EBNF com ações que validam a árvore sintática abstrata, conforme as regras
semânticas, e alimentam o modelo semântico:
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Por fim, a especificação dos modelos utilizados para a geração do código do
teste concreto:
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