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RESUMO
Ainda que ferramentas automatizem a execução dos testes de software, elas
não automatizam a sua implementação completa. Esse fato é mais evidenciado nos
testes de aceitação de um produto de software, em que este deve satisfazer os
critérios de aceitação definidos no nível de abstração dos requisitos do software.
Uma proposta para melhorar a automatização dos testes, em especial dos testes de
aceitação, e dar uma cobertura apropriada ao atendimento dos requisitos funcionais
do software é a técnica denominada Testes Baseados em Modelos (Model-Based
Testing - MBT) de (UTTING E LEGEARD, 2006), que possibilita a geração dos
testes a partir de um modelo simplificado do sistema de software. Tal modelo
focaliza apenas o que precisa ser testado segundo o ponto de vista dos usuários
e/ou dos responsáveis pela aceitação do software. Esta pesquisa tem como objetivo
propor uma ferramenta – o Editor Gráfico e Gerador de Teste da LETAE (EGGTL) –
para automatizar a implementação de testes de aceitação baseado na Linguagem
para Especificação de Testes de Aceitação Estendida (LETAE) – uma extensão não
conservadora da Linguagem para Especificação de Testes de Aceitação (LETA) de
Iokoi (2012) – seguindo a técnica de MBT. A LETAE dá suporte à notação
especificada para escrever regras de negócio do SBVR (Semantics of Business
Vocabulary and Business Rules. No EGGTL, as regras de negócio descrevem o
modelo simplificado do software a ser testado no nível de discurso de analistas de
negócio ou de qualidade, sem a utilização de constructos que não estejam no nível
de abstração deste discurso. A principal meta estabelecida para a ferramenta
EGGTL é a de que não são necessários conhecimentos de linguagem de
programação para escrever os testes de aceitação.
Palavras-chave: teste de aceitação, teste baseado em modelo, regras de negócio,
SBVR, LETA, LETAE.

ABSTRACT

A Tool for Acceptance Test Automation Based on the Language LETAE and
SBVR

Although tools automate the execution of software testing, they do not
automate the test implementation. This fact is more evident in the acceptance test of
a software, in this case the acceptance criteria defined in the level of abstraction of
the software requirements. A proposal to improve the test’s automation, especially
the acceptance test, is to cover properly to the knowledge of the functional
requirements of the software is the technique known as Model-Based Testing (MBT)
of (UTTING AND LEGEARD, 2006), this technique provides the generation of the
test from a simplified model of the software. This model focuses in only what needs
to be tested from of the point view of users and/or people responsible for the
acceptance of the software. This research proposes a tool – the Graph Editor and
Test Generator of LETAE (EGGTL) in Portuguese – to automate the implementation
of an acceptance test based on the LETAE language (Language to Specify of
Acceptance Tests Extended, in Portuguese), a non-conservative extension of LETA
language (Acceptance Test Specification Language, in Portuguese) of Iokoi (2012) –
following the MBT technique. The LETAE supports the notation specified to write
business rules the SBVR (Semantics of Business Vocabulary and Business Rules).
In EGGTL, the business rules describe the simplified software’s model to be tested in
the speech level business analysts and quality without the use of constructs that are
not in the abstraction level of the speech. The main propose for the EGGTL tool is
the no necessary programming language knowledge to write the acceptance tests.
Keywords:
LETAE.

acceptance test, model testing based, business rules, SBVR, LETA,
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1

INTRODUÇÃO

1.1 Motivação
Teste de software é uma atividade realizada para avaliar a qualidade do

produto identificando defeitos e problemas, consistindo em uma verificação dinâmica

do comportamento de um programa frente a um comportamento esperado (IEEE,
2004). O teste é uma atividade que pode apresentar algumas limitações, tais como a

dificuldade de determinar as possíveis combinações de passos, estados e dados de
entrada, podendo causar uma falha ou até mesmo alterar os resultados de um

sistema (BINDER, 2000). Além disso, é impraticável explorar todas as combinações
de casos de testes, pois não há garantias de que o software esteja ausente de
defeitos (MYERS, 2004).

Existem duas maneiras distintas de se realizar o teste de software: o método

tradicional ou teste no final (Test-Last), que consiste na implementação e execução
dos testes após a construção do software, ou o método teste no início (Test-First),

comumente conhecido pela técnica denominada Desenvolvimento Guiado por Teste

ou Test-Driven Development (TDD), que consiste na implementação do teste antes

da codificação do software. Esta última é comumente encontrada nos processos
ágeis de desenvolvimento de software, como por exemplo, no Extreme Programming
(XP) de Beck (2000) (VU ET AL., 2009).
Comparado

com

o

método

tradicional,

o

TDD traz

benefícios

ao

desenvolvimento de software. George e Williams (2003), mencionam que a técnica

diminui a distância entre as decisões de implementação de projeto e os seus

resultados, uma vez que o código escrito é executado e testado em seguida.
Mencionam também a facilidade de identificar os defeitos e suas causas, pois estes

defeitos podem estar no código recém escrito. Porém, o TDD também traz algumas
dificuldades. Por exemplo, Rendell (2008), em seu experimento, descreve que

muitos programadores aplicaram a técnica com dificuldades, identificando que se faz
necessário um período para o treinamento e a aprendizagem da técnica, tempo que
pode variar conforme a experiência do desenvolvedor.
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Entretanto, o TDD é uma técnica que vem ganhando adeptos e evoluções.

Um exemplo é a técnica apresentada no estudo de Park e Maurer (2008), o

Desenvolvimento Guiado por Teste de Aceitação Executável ou Executable
Acceptance Test-Driven Development (EATDD). Com essa técnica é possível

descobrir problemas antes da construção do software, devido à melhora na interação

entre clientes e desenvolvedores que utilizam o teste de aceitação como ponto de
partida para iniciar o desenvolvimento, além de servir como documentação
atualizada do software.

Outro ponto importante com relação ao TDD é a possibilidade de se utilizar

ferramentas que auxiliam na especificação, implementação, automatização e

execução dos testes. Crispin e Gregory (2009) recomendam a automatização dos

testes por causa de alguns problemas existentes na execução manual, como por
exemplo, o aumento da quantidade de erros que ocorrem durante a execução dos
testes, bem como o aumento do tempo de sua execução conforme o crescimento da
aplicação.

Porém a adoção de uma ferramenta

de automatização dependerá

diretamente do tipo de teste que se deseja realizar. Por exemplo, ferramentas da
família xUnit como o JUnit de Beck (2002) são utilizadas para testes unitários, o

Selenium da ThoughtWorks (2009) para a gravação das ações do usuário sob uma
interface gráfica, o Cucumber de Hellesøy (2008) e JBehave de North (2009), o
FitNesse de Martin (2009) para testes de aceitação, entre outras.

Ainda que essas ferramentas automatizem a execução dos testes, elas não

automatizam a sua implementação completa. Dessa forma, essa tarefa acaba sendo

realizada de forma manual, o que não dá garantia de que os testes implementados
estejam ausentes de defeitos.

Uma proposta para melhorar a automatização dos testes e dar uma cobertura

apropriada ao escopo funcional do software é a técnica denominada Testes
Baseados em Modelos ou Model-Based Testing (MBT), que possibilita a geração
dos testes a partir de um modelo simplificado do sistema. Tal modelo focaliza
apenas o que precisa ser testado (UTTING E LEGEARD,

2006), normalmente

adotando o ponto de vista dos usuários e/ou dos responsáveis pela aceitação do
software.
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Uma das caracteristicas do MBT é que ele não está atrelado a um processo

de desenvolvimento particular (como ágil ou “em cascata”), ou a diretivas que guiam

a implementação em um processo de desenvolvimento, como o já citado EATDD. O
importante é que o teste de aceitação de um produto de software possa ser definido

por um modelo de teste considerado adequado para os projetos de seu uso
concreto.

Um modelo na técnica MBT pode ser especificado por diversas notações. A

mais conhecida é a Unified Modeling Language (UML) do Object Management
Group (2010) que apresenta um conjunto de diagramas como o de caso de uso, o

de classes, o de atividades, entre outros. Existe também uma linguagem formal para
descrever expressões nos modelos em UML, denominada Object Constraint
Language (OCL) (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2006). Ela é utilizada para

especificar restrições nas classes definidas em um modelo. Já para definir um

modelo contendo regras de negócio, existem algumas notações que possuem
vocabulário baseado no inglês, palavras reservadas e um conjunto de estruturas-

chave para definir o vocabulário e as regras de negócio, como por exemplo, o

Semantics of Business Vocabulary and Business Rules (SBVR) do Object
Management Group (2015) e o guia do RuleSpeak de Ross (2003).

De acordo com Utting e Legeard (2006), a técnica MBT apresenta uma

limitação, pois requer que a pessoa que irá utilizá-la possua simultaneamente
conhecimentos do negócio, para abstrair o domínio e projetar

um modelo, e

conhecimentos técnicos para gerar testes concretos, como uma linguagem

de

programação ou de uma linguagem específica de ferramenta voltada para testes. A

Linguagem para Especificação de Testes de Aceitação (LETA) proposta por Iokoi
(2012),

tem por objetivo diminuir a necessidade de se possuir conhecimentos

técnicos, como o de uma linguagem de programação. Trata-se de uma linguagem

baseada na técnica de MBT que emprega termos e regras de negócio, em um
modelo específico de cenários de teste. Porém, ela tem um poder expressivo

limitado em relação à capacidade de declarar a variedade de tipos de regras de

negócio que podem existir em um ambiente de negócio, algo que o SBVR pode
suprir.

Por outro lado, um aspecto positivo é que a LETA faz uso de um conjunto

restrito da linguagem natural, sendo, portanto, direcionada para clientes e analistas
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de negócio. Seu ambiente de execução facilita não só o entendimento da parte

desses stakeholders dos testes que devem ser executados, como permite a geração
dos testes concretos e executáveis a partir de um modelo, empregando um esforço

de integração com a aplicação real menor do que várias ferramentas de teste de
aceitação usuais. No entanto, as sentenças escritas em LETA não apresentam em
muitos casos a expressividade de sentenças escritas numa linguagem próxima da
linguagem natural, como as sentenças escritas em SBVR.

1.2 Objetivo
O objetivo deste trabalho é propor uma ferramenta – o Editor Gráfico e

Gerador de Teste da LETAE (EGGTL) – para automatizar a implementação de

testes de aceitação baseada na Linguagem para Especificação de Testes de
Aceitação Estendida (LETAE) – uma extensão da Linguagem para Especificação de
Testes de Aceitação (LETA) de Iokoi (2012) - que dá suporte à notação especificada

no SBVR. A especificação dos teste de aceitação escritos em LETAE segue a
técnica de MBT, na qual o modelo do sistema de software é descrito em SBVR, em
especial em regras de negócio.

A LETAE não é uma extensão conservadora da LETA, isto é, ela não

reconhece as sentenças escritas em LETA, somente aquelas escritas em SBVR. A

linguagem e seu ambiente de execução – o núcleo da ferramenta – permitem

especificar testes de aceitação para programas com interface web e desktop,
baseados no paradigma de orientação a objetos e escritos na linguagem Java.

Garantir que não sejam necessários conhecimentos em linguagem de

programação para escrever os testes de aceitação em LETAE, incorporando o uso

de um vocabulário de termos e regras de negócio no nível do discurso de um

analista de qualidade ou de teste de aceitação, os testes especificados na LETAE

oferecem um nível de abstração apropriado para serem entendidos por clientes e
analistas de negócio.

21

1.3 Contribuições
A primeira contribuição deste trabalho será a especificação da Linguagem para

Especificação de Teste de Aceitação Estendida (LETAE), que consiste em uma
linguagem que permite escrever modelos seguindo a técnica de MBT para

especificar testes de aceitação. Ela incorpora regras de negócio na especificação de
casos de testes de aceitação, baseando-se na linguagem SBVR, possibilitando

assim aos analistas de negócio ou de qualidade definirem os casos de testes de
aceitação em um discurso centrado no negócio.

Outra contribuição é a unificação do comportamento, dados e validação de

um caso de teste em um único artefato. Resultante da interpretação de um teste

escrito em LETAE pelo Editor Gráfico e Gerador de Teste da LETAE (EGGTL), uma
ferramenta compatível com a IDE Eclipse.

Além disso, este trabalho amplia o uso da notação do SBVR tanto na

transformação de um modelo baseado

no SBVR para diagramas em UML

(RAJ,PRABHAKAR, e HENDRYX, 2008), como na Liguagem de Domínio Específico
ou Domain Specific Language (DSL) de (FEUTO ET AL., 2013). A transformação de

um modelo escrito em LETAE diferencia deles por focalizar nos testes de aceitação,
cujos usuários não precisam ter conhecimento de conceitos computacionias, como
UML ou uma DSL.

1.4 Método de Trabalho
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: os processos ágeis Extreme Programming (XP)

(BECK, 2000), Test Driven Development (TDD) de (BECK, 2003) e o

Acceptance Test Driven Development (ATDD) de (GÄRTNER, 2012),
histórias de usuários e seus cenários de testes de aceitação de (COHN,
2004), Model-Based Testing (MBT) de (UTTING; LEGEARD, 2010), os
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conceitos apresentados por (HALLE, 2001) e (ROSS, 2003) para a
definição de regras de negócio e as propostas de classificações de regras

de negócio citadas na literatura (BUSINESS RULE GROUP, 2000) , são
revisados para fornecerem um embasamento conceitual do trabalho;

b) Análise da especificação SBVR: sugerido como uma linguagem natural
restrita baseada no inglês encontrada na especificação Semantics of

Business Vocabulary na Business Rules (SBVR) do Object Management

Group (2015). O SBVR é analisado para servir de base para a linguagem
proposta neste trabalho, sendo utilizada como modelo para especificar
testes de aceitação na forma de regras de negócio;

c) Estudo do Framework Xtext e ANTLR: estudo do framework Xtext e do
ANTLR.

O

Xtext

oferece

suporte

ao

Ambiente

Integrado

de

Desenvolvimento ou Integrated Development Environment (IDE) Eclipse,
além de flexibilizar a utilização da notação Extended Backus-Naur Form

(EBNF) para especificar linguagens formais com regras léxicas e
sintáticas. Ambos foram adotados para estender a linguagem LETA

apresentada neste trabalho, a LETAE, e para a construção de um editor
visual para esta linguagem;

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 na notação encontrada na

especificação Semantics of Business Vocabulary and Business Rules
(SBVR) e na própria linguagem LETAE.

e) Desenvolvimento da Extensão e Editor: implementação das regras da

linguagem (sintáticas e semânticas) e do gerador de testes concretos a
partir da especificação definida pelos frameworks ANTLR e Xtext, para o
editor gráfico de regras. O gerador encontrado na linguagem LETA,

devidamente estendido pelo ambiente de execução da LETAE, transforma
as regras de negócios especificadas com a linguagem proposta neste
trabalho em testes de aceitação concretos, que são códigos em Java

baseados nas estrutura de um teste em JUnit. Durante o desenvolvimento,
um conjunto de regras é criado e seus respectivos testes são executados
para a validação da linguagem e do gerador;
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f) Análise comparativa preliminar da linguagem com ferramentas para

especificação de testes de aceitação: define as regras de negócios e
seus cenários com testes de aceitação para serem utilizados numa

comparação de usabilidade entre as ferramentas Cucumber, JBehave,
LETA + GTE e LETAE + EGGTL. Essa comparação informal, que consiste

em especificar os testes de aceitação com as ferramentas mencionadas,
baseados em uma estrutura denominada de cenário, para identificar qual

ferramenta requer o menor nível de conhecimento técnico, aquela em que
não é necessário usar uma documentação extensa e aquela que exige
menos treinamento para ser usada.

g) Análise dos Resultados: os resultados da comparação são analisados e
discutidos.

1.5 Organização do Trabalho
A seção 2, Testes Baseados em Modelos, apresenta a técnica de Teste

Baseado em Modelo para automatizar um projeto de teste, bem como todo o seu

processo, desde a geração dos testes a partir de um modelo até linguagens de
domínio específico para a definição dos testes. Além de apresentar a técnica de

Desenvolvimento por Guiado por Teste de Aceitação, bem como algumas
ferramentas desta técnica que adotam cenários como modelos para a especificação

de testes. Por fim, apresenta as deficiências e outras notações da técnica de Teste
Baseado em Modelo.

Na seção 3, Regras de Negócio e o Semantics of Business Vocabulary and

Business Rules (SBVR), são apresentados os conceitos básicos sobre regras de

negócio, sua classificação conforme as formas mais citadas na literatura (BUSINESS
RULE GROUP, 2000), além de detalhar modelos do Semantics of Business

Vocabulary and Business Rules, exemplificando seu estilo de representar termos,
fatos, regras e vocabulário de negócio.
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Na seção 4, Linguagem para Especificação de Testes de Aceitação (LETA),

apresenta-se a LETA, suas características, regras sintáticas e semânticas, além do
processo de geração e execução de um teste escrito na linguagem LETA.

A seção 5, Linguagem para Especificação de Testes de Aceitação Estendida

(LETAE), contém a descrição do objeto deste trabalho, que consiste na extensão da

LETA para permitir o uso de regras de negócio baseadas no SBVR para especificar
testes de aceitação.

A seção 6, Protótipo da Ferramenta de Teste de Aceitação, contém a

descrição de uma implementação da ferramenta EGGTL – Editor Gráfico e Gerador

de Teste da LETAE, por meio da ferramenta Xtext. Além disso, descreve a
arquitetura de software e o processo de geração dos testes concretos.

A seção 7, Avaliação Preliminar da Ferramenta EGGTL, apresenta três

cenários de testes de aceitação para a comparação entre as ferramentas
selecionadas, destacando a extensão da linguagem objeto de estudo deste trabalho,

discutindo os resultados e apontando suas limitações e diferenciais da ferramenta
EGGTL.

A seção 8, Conclusão, apresenta as conclusões do trabalho e trabalhos

futuros.
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2

TESTES BASEADOS EM MODELOS

2.1 Introdução
Nesta seção, apresenta-se a técnica denominada Teste Baseada em Modelo

ou Model-Based Testing (MBT), utilizada para automatizar um projeto de teste, bem
como suas características e os passos para gerar um conjunto de testes a partir de
um modelo.

São também apresentadas algumas ferramentas que adotam a técnica de

MBT e seus recursos de automatização de testes, bem como algumas ferramentas

utilizadas na técnica de Desenvolvimento Guiado por Teste de Aceitação ou

Acceptance Test-Driven Development (ATDD), uma abordagem de teste utilizada em

processos ágeis de software, que automatizam especificamente o teste de
aceitação. Estas últimas são incluídas como exemplos de estratégias de
automatização de testes de aceitação inspiradas na técnica de MBT.

2.2 Testes Baseados em Modelos
A técnica denominada Teste Baseado em Modelo ou Model-Based Testing

(MBT), aumenta a automatização de teste de software. Nela os testes são gerados

a partir de modelos simplificados do sistema, que abordam somente o que necessita
ser testado (UTTING e LEGEARD, 2006).

Conforme Utting e Legeard (2006) a técnica MBT é mais precisa do que a

escrita manual de centenas de casos de testes, pois o analista de testes escreve um
modelo abstrato do SUT e uma ferramenta baseada no MBT gera um conjunto de

testes daquele modelo. Reduz-se assim, o tempo usado para projetar os testes,

gerando-se diferentes conjuntos de testes a partir do mesmo modelo, somente por
diferentes critérios de seleção.

O processo de testes para a técnica MBT é composto de cinco passos: 1)

modelar o software em teste; 2) gerar testes abstratos a partir do modelo; 3)

26

concretizar os testes abstratos tornando-os executáveis; 4) executar os testes no
SUT e atribuir vereditos; 5) analisar os resultados dos testes; conforme ilustrado na
Figura 1.

Figura 1 – Processo da Técnica MBT

Fonte: Traduzido e adaptado pelo autor de Utting e Legeard (2006).

As subseções que seguem detalham esses passos.
2.2.1 Modelar o software em teste

Na técnica MBT o primeiro passo é a definição de um modelo abstrato do

software que será testado. Segundo Utting e Legeard (2006), esse modelo deve ser

simples e pequeno em relação ao modelo do SUT, pois ele se preocupa somente
com os aspectos principais que se deseja testar, assim omitindo muitos detalhes do
SUT.
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Um modelo pode ser representado usando diversas notações. Neto et al.

(2007), em sua pesquisa realizada baseando-se em setenta e oito trabalhos,
identificaram que a Linguagem de Modelagem Unificada ou Unified Modeling

Language (UML) do Object Management Group (1997) é a notação mais utilizada
com seus diversos diagramas, juntamente com à Linguagem para Especificação de

Restrições em Objetos ou Object Constraint Language (OCL) da Object
Management Group (2006), em modelos de pré e pós condições, uma vez que a

OCL é uma linguagem usada para descrever expressões nos modelos UML e
restrições de negócio nos objetos definidos em um diagrama de objetos.

Um exemplo de uso da UML como notação para um modelo da MBT é

apresentado por Bouquet et al. (2007). Eles propuseram a utilização do diagrama de

classes para modelar os pontos de controle e observação do software sob teste, e o
diagrama de máquina de estado para modelar o comportamento dinâmico do SUT.

Fröhlich e Link (2000) propõem o mapeamento de elementos típicos de um

documento de caso de uso em um diagrama de máquina de estados da UML

incluindo pré e pós condições, além de um algoritmo para a geração de conjuntos de
testes a partir do diagrama de estados. Entretanto, essa geração é parcialmente

automática pois requer a inserção manual dos dados para completar os testes
abstratos e outros nos testes concretos.

Mingsong, Xiaokang e Xuandong (2006), usam o diagrama de atividades da

UML para especificar o modelo de testes e um algoritmo que percorre os caminhos
deste modelo para gerar os casos de testes.

Hartmman (2009) propõe uma ferramenta que utiliza uma Linguagem de

Domínio Específico ou Domain Specific Language (DSL), para a geração dos casos
de testes. Iokoi (2012) propõe uma DSL denominada Linguagem para Especificação

de Testes de Aceitação (LETA), que se caracteriza por ser uma linguagem textual,
declarativa, que incorpora conceitos de negócio na forma de termos, fatos e regras,
e que utiliza as palavras reservadas (Test, Verify, When e Set); quantificadores
(atMost, atLeast, exactly, atLeastAndAtMost), operadores lógicos (And, Or),
operadores relacionais (<, >, <=, =>, != e =) , operadores matemáticos (<, >, <=, =>,
!= e =), lista de valores e comentários.
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2.2.2 Gerar testes abstratos a partir de modelos
O segundo passo do MBT é gerar os testes abstratos a partir do modelo.

Conforme Utting e Legeard (2006) o teste abstrato normalmente é gerado por um

algoritmo, tendo como objetivo expressar os comportamentos do sistema que se
deseja testar.

Utting e Legeard (2006) apresentam alguns critérios para a seleção e geração

dos testes a partir de modelos.

a) Cobertura estrutural do modelo: baseia-se na cobertura do controle de

fluxo de dados de um programa, proporcionando a capacidade de medir a
cobertura de um modelo. Alguns tipos de coberturas, baseiam-se em
comandos, decisões e repetições.

b) Cobertura de dados: consiste no critério utilizado para escolher um
conjunto de dados para os testes dentro de um conjunto de várias
possibilidades de dados.

c) Cobertura baseada em falhas: este critério é baseado em falhas
específicas de modelos e é usado para especificar os dados de teste,

especificamente, seguindo o conceito de testes mutáveis, nos quais

programas mutantes são criados para aplicar operações mutantes em um
modelo particular.

d) Cobertura baseada em requisitos: critério que define os testes a partir
de requisitos escolhidos, porém para aplicá-lo deve existir uma
rastreabilidade entre o requisito e o teste.

e) Especificação de caso de teste explicito: especificações de caso de
teste explicitas, realizadas por meio de uma notação formal e utilizadas
para determinar quais testes serão gerados.

29

2.2.3 Concretizar os testes abstratos tornando-os executáveis

O terceiro passo é transformar os testes abstratos em testes concretos

executáveis. Para realizar essa transformação há três abordagens distintas,
conforme proposto por Utting e Legeard (2006):

a) Abordagem de adaptação: consiste na escrita manual de códigos

adaptadores, que fornecem uma camada de abstração entre o modelo e o

SUT. Nesta camada há um código adaptador que interpreta e transforma

cada operação do modelo em uma ação do SUT, além de enviar os dados
do modelo para o sistema e obter os resultados obtidos para comparar
com os resultados esperados.

b) Abordagem de transformação: consiste na transformação de cada teste
abstrato em um código executável, em uma determinada linguagem de

programação, contendo todos os valores que serão enviados ao SUT e os
que serão utilizados como resultados esperados para comparar com os
resultados gerados pelo SUT.

c) Abordagem mista: é uma combinação das abordagens anteriores, na

qual o código dos adaptadores define uma interface em um nível maior de
abstração que o SUT, sendo completada pelo código de transformação a

partir dos testes abstratos. Essa abordagem facilita a transformação dos

testes abstratos em um código intermediário, permitindo a reutilização dos
adaptadores por vários testes.

2.2.4 Executar os testes e analisar os resultados
O quarto passo é a execução dos testes concretos no SUT, no modo

conectado ou online. Os testes serão executados no momento em que são gerados.

Isto é possível pois a ferramenta de MBT gerencia o processo de execução dos

testes e a gravação dos resultados. No modo desconectado ou off-line, os testes são
gerados em uma linguagem existente e desacoplados de uma ferramenta de

execução, possibilitando escolher quais são os testes e quando serão executados
(UTTING e LEGEARD, 2006).

30

O último passo, é a análise dos resultados da execução dos testes e a

realização das ações corretivas para cada teste que apresentou falha, determinando
a sua respectiva causa.

2.2.5 Uma ferramenta para a geração de testes baseada no MBT
Utting e Legeard (2006) propuseram um conjunto de bibliotecas denominado

ModelJUnit, que adota o modelo de máquina de estados finitos estendida,

baseando-se em variáveis internas para armazenar informações mais detalhadas de
um estado e definir um modelo para a geração de teste.

Projetada para ser uma extensão do JUnit para o teste baseado em modelo,

ela foi desenvolvida como uma ferramenta que permite a escrita dos testes em Java,

linguagem familiar aos programadores. Consequentemente, os testes são
executados da mesma maneira que os implementados em JUnit.

No ModelJUnit, cada modelo é escrito como sendo uma classe em Java que

deve conter os seguintes métodos:

a) Object getState (): este método retorna o valor atual do modelo de
estados;

b) void reset(boolean): este método reinicia o modelo de estado, voltando-o
para o seu estado inicial;

c) @Action void name ():

estado do modelo de estados;

este método representa a ação que muda o

d) boolean nameGuard (): cada ação pode ter uma guarda, podendo ter um

método com o mesmo nome da ação mas com a palavra Guard adicionada ao

nome. Quando o método retorna resultado verdadeiro executa-se a ação, e
quando falso não.

Além do ModelJUnit existem outras ferramentas baseadas na técnica de

Teste Baseado em Modelo que não foram investigadas neste trabalho por serem
comerciais, como por exemplo, o Spec Explorer da Microsoft Corporation (2010).
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Além

das

ferramentas

mencionadas

anteriormente,

existem

outras

ferramentas que se baseiam em modelos de especificação de testes de aceitação

utilizadas na técnica denominada Desenvolvimento Guiado por Teste de Aceitação

(ATDD). A seguir, apresenta-se de forma resumida a técnica de ATDD e algumas
das ferramentas baseadas nesta técnica.

2.2.6 Ferramentas de automatização de testes de aceitação baseadas no MBT

A técnica denominada Desenvolvimento Guiado por Teste de Aceitação ou

Acceptance Test-Driven Development (ATDD), conforme Haugset e Stålhane (2012),
é uma técnica que está ganhando a atenção da comunidade ágil por ser

considerada como um método de desenvolvimento que provê um entendimento

comum das necessidades de um sistema, bem como testá-lo em um nível de
abstração de negócio com um máximo de automatização possível. Pode-se dizer
que, de modo geral, essa técnica inpira-se no MBT, pois o SUT é abstraído em um

modelo de especificação que pode ser baseado em descrições de cenários
abstratos de uso, de exemplo de uso, etc.

Existem vários outros nomes e enfoques desta técnica, de acordo com

Gärtner (2012) : Desenvolvimento Guiado por Teste de Aceitação ou Acceptance

Test-Driven Development (ATDD), Desenvolvimento Guiado por Comportamento ou

Behavior-Driven Development (BDD), Especificação por Exemplo ou Specification by
Example, Teste de Aceitação Ágil ou Agile Acceptance Testing, Teste de História ou

Story Testing. Crispin (2009) esclarece a confusão com o termo aceitação, pois pode

indicar que existe somente Teste de Aceitação do Usuário ou Acceptance User Test

(AUT), um tipo de teste executado pelo cliente ou usuário para garantir a usabilidade

de uma funcionalidade de negócio do sistema. Entretanto, o uso do termo nos
processos ágeis consiste dos testes funcionais, de usabilidade, segurança,
desempenho e outros.

De acordo com Dale Emery (GÄRTNER, 2012) o ATDD é uma técnica na qual

todos os membros de uma equipe em conjunto criam exemplos concretos de cada
funcionalidade de um software. Estes exemplos são traduzidos para testes de

32

aceitação executáveis antes de se iniciar o desenvolvimento. Assim compartilham a

compreensão e ganham clareza sobre cada funcionalidade, além de tornarem cada
exemplo e teste em uma descrição mais precisa de cada funcionalidade.

As ferramentas de ATDD utilizadas para a automatização dos testes de

aceitação baseadas na técnica do MBT que serão apresentadas a seguir, têm a

característica de serem ferramentas que geram automaticamente a estrutura dos
métodos dos objetos de
orientado a objeto.

testes que servirão de base para o desenvolvimento

Estas ferramentas, no entanto, podem ser úteis para realizar a automatização

de testes de aceitação em geral, e não apenas como suporte de métodos de
desenvolvimento de software empregados por processos ágeis. Por isso, e por

estarem disponíveis gratuitamente, elas foram selecionadas para servirem de base
de comparação com a ferramenta proposta no presente trabalho.

A ferramenta denominada FitNesse de Martin (2009) baseia-se no Framework

for Integrated Test (FIT) de Mugridge e Tempero (2009). Ela permite que usuários,

analistas e desenvolvedores especifiquem testes de aceitação. Com uma interface

tabular, é possível incluir casos de testes com dados de entrada e resultados
esperados.

Entretanto, para se usar o FitNesse é necessário integrar a estrutura tabular

com um componente para que seja possível executar os testes. Esse componente,

denominado “código cola” ou glue code, consiste basicamente de um código escrito
na mesma linguagem do software em teste ou Software Under Test (SUT), que

recebe os dados da tabela, repassa-os ao software e, depois da execução do SUT,
os resultados gerados são comparados com os resultados esperados definidos na
tabela.

Mugridge e Tempero (2009) utilizaram o FitNesse para verificar e entender a

sequência de comunicação entre cliente e servidor de um sistema de bate-papo
através da formatação em tabela das mensagens enviadas e recebidas. Concluíram
que a estrutura tabular em comparação à Linguagem de Marcação Extensível ou
eXtensible Markup Language (XML) para escrita de testes é melhor, pois a tabela
facilita a visualização e entendimento dos erros.

33

Read, Melnik e Maurer (2005) mencionam que estudantes acharam que o

FitNesse é uma boa ferramenta para especificar testes de aceitação. Porém

comentam também a dificuldade encontrada por outro grupo de estudantes para
concluírem suas tarefas ao utilizar o FitNesse, alegando a necessidade de um apoio
material ou treinamento para o entendimento da ferramenta.

Outra ferramenta que aborda a estrutura tabular com uma sequência de ações

é a de Talby et al. (2005). Com ela é possível adotar um número relativamente

pequeno de verbos para descrever as ações a serem executas em uma interface

gráfica do usuário, bem como os dados de entrada, tornando a sequência de passos
definida pelos verbos legível e executável.

Talby et al. (2005) sugerem que uma ferramenta para automatização de testes

de aceitação não seja criada para desenvolvedores, pois testadores e clientes não
editam XML nem usam IDE. Também não devem ser utilizadas ferramentas do tipo

grava e reproduz, pois elas geram testes ilegíveis e muitos precisam ser refeitos
quando ocorre uma mudança na interface do usuário. Sugerem a criação de uma
linguagem de domínio de alto nível, usando verbos simples.

A ferramenta chamada easyb de Glover(2012) é baseada no BDD, oferecendo

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 em uma
linguagem de programação contendo uma ação. A ferramenta também adota outra
anotação criada por Steven Baker chamada RSpec (CHELIMSKY et. al., 2010). Ela

possui algumas palavras reservadas, como por exemplo, context para indicar uma
pré-condição e a palavra it para definir um comportamento do sistema no teste.

A ferramenta Cucumber de Aslak Hallesøy (2008) (CHELIMSKY et. al., 2010)

assim como a JBehave de North (2009), adotam o padrão Given, When e Then,

lendo textos contendo exemplos de uma funcionalidade da aplicação na forma de
cenários e passos. Ao ser executada pela primeira vez, ela sugere a construção de
um método para cada tipo Given, When e Then encontrado no texto. Após a

implementação manual dos métodos, elas serão executadas utilizando uma interface
para o SUT.

Entretanto, segundo Gärtner (2012), as ferramentas apresentadas dependem

do desenvolvimento do “código cola” (glue code) e do código de suporte (support

34

code), para que os exemplos se tornem automatizados. Esses códigos possibilitam

que a ferramenta ou frameworks se conectem ao SUT, assim possibilitando a

execução da aplicação e posteriormente a comparação entre os resultados obtidos
com os esperados.

Inicialmente esses códigos são bem simples, o que permite uma rápida

automatização dos testes de aceitação, mas conforme o tempo passa novas
funcionalidades começam a surgir. Neste momento, segundo Gärtner (2012), há a

necessidade de se adicionar mais testes de unidade ao “código cola” e ao de
suporte, aumentando a complexidade do código.

2.3 Deficiências da técnica original de Teste Baseado em Modelo
A técnica original de Teste Baseado em Modelo apresenta algumas

deficiências. Neto et al. (2007), em seu estudo, identificam que a técnica não é

integrada ao processo de desenvolvimento de software. Dessa forma, os modelos
utilizados para a geração dos testes não são integrados aos artefatos do processo
de desenvolvimento, às vezes sendo definidos exclusivamente para a abordagem

MBT, o que consequentemente não refletirá uma mudança que ocorrer na

especificação do software gerando um esforço adicional para atualizar os modelos.
Para tal, os autores propõem a utilização de ferramentas de integração para
contornar essa deficiência.

Já as técnicas que dão suporte ao ATDD, propiciam esta integração ao

processo de desenvolvimento de forma mais incisiva: elas pretendem dirigir este

processo. Desse modo, encontram uma ampla aceitação nas equipes de
desenvolvimento de software que adotam processos ágeis.

A técnica original de MBT não possibilita testes de requisitos não funcionais,

como por exemplo, comportamento do usuário, usabilidade, segurança e

rastreabilidade do software. Os autores comentam que soluções para as questões
apresentadas por essa deficiência devem ser propostas.
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Outra deficiência está relacionada aos requisitos necessários para se utilizar a

técnica MBT, que incluem o conhecimento sobre a linguagem de modelagem,
critérios de cobertura de testes, o formato de saída gerado e a ferramenta de apoio.

Por fim, muitas abordagens de MBT não são avaliadas empiricamente e/ou

resta ainda um amplo trabalho de avaliação empírica sistematizada sobre custos,
esforço, qualidade e contexto da aplicação real da abordagem MBT.

2.4 Outras notações utilizadas na técnica MBT
Existem outras notações que podem ser utilizadas na técnica de MBT, segundo

Neto et al. (2007), como por exemplo, a notação Z da International Organization for
Standardization

(2002)

adotada

em

especificações

formais

(uma

notação

matemática para definir os componentes de um sistema com restrições). Em outros

casos há a adoção de uma Linguagem de Domínio Específico - DSL, que para
Fowler (2010) é uma linguagem de programação de expressividade limitada,
focalizada em um domínio específico. Uma DSL pode ser do tipo externa ou interna.

Uma DSL externa consiste em uma linguagem separada da linguagem principal

com a qual ela trabalha, possuindo uma sintaxe personalizada mas que também

pode usar a sintaxe de outra linguagem. Uma DSL interna consiste em utilizar uma
linguagem de propósito geral, utilizando apenas um subconjunto dos recursos da
linguagem, resultando em uma linguagem personalizada. Conforme Fowler (2010)
um exemplo de DSL interna é o framework Rails da plataforma Ruby.

Um outro exemplo de DSL externa em forma de texto é apresentado por Talby

et al. (2005), que a definiram como sendo um conjunto pequeno de verbos como

editar o campo, abrir o formulário, verificar o campo, entre outros, para

descrever as ações que ocorrem numa interface gráfica do usuário. A partir dessas
ações, sequências de passos são definidas para descrever o conjunto de ações de

um usuário interagindo com um sistema. Uma DLS externa também pode ser
gráfica. Musham et al. (2008) propõem uma DSL gráfica que permite a visualização
e compreensão de uma regra de negócio escrita baseando-se na notação SBVR.
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Neste trabalho serão utilizados os conceitos de DSL externa para adaptar a

linguagem LETA, assim permitindo o uso da notação SBVR.

2.5 Conclusão
Nesta sessão foi abordada a técnica denominada Teste Baseado em Modelo,

que facilita a implementação dos testes a partir de um modelo reduzido do sistema,
reduzido apenas ao que necessita ser testado.

Foram apresentados os passos necessários para definir um modelo para

teste, geração dos testes abstratos e concretos, execução e análise dos resultados.
A maioria dos modelos baseia-se em diagramas da UML, outros baseiam-se em
uma linguagem própria ou de domínio específico para definir um modelo. Além
disso, apresentou-se algumas ferramentas ancoradas nessa técnica.

Apresentou-se também algumas ferramentas utilizadas para automatizar os

testes de aceitação baseadas na técnica de MBT para a especificação do teste,

como por exemplo, easyb, Cucumber e JBehave. No entanto, essas ferramentas
automatizam somente a execução dos testes, sendo que a implementação é
realizada manualmente, o que pode provocar erros nos testes.

Além disso, foram apresentadas as deficiências da técnica original de MBT,

como por exemplo, a não automatização de requisitos não funcionais. Porém, a

principal deficiência é o conhecimento que ela exige para ser utilizada, como por
exemplo, linguagem de modelagem e conceitos de cobertura de testes.

Apresentou-se também outras notações utilizadas nas técnica de MBT que

não sejam diagramas UML, utilizadas como uma linguagem de domínio específico.

Na próxima seção, apresentam-se definições de regras de negócio e a

notação do metamodelo SBVR, que será utilizada como o modelo do SUT seguindo
a técnica de MBT para a especificação de testes de aceitação.
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3 REGRAS DE NEGÓCIO E O SEMANTICS OF BUSINESS VOCABULARY AND
BUSINESS RULES (SBVR)

3.1 Introdução
Nesta seção, apresentam-se conceitos sobre regras de negócio e suas

principais classificações.

Apresenta-se também o SBVR, um metamodelo da OMG (2015) que provê

uma forma de capturar regras de negócios a partir de especificações em linguagem
natural e representá-las por meio de uma lógica formal, para serem então

processadas por um computador. O SBVR foi adotado como objeto de estudo deste
trabalho para ser usado como modelo para a técnica de Teste Baseado em Modelo,
descrita na seção anterior.

3.2 Regras de Negócio
Um regra de negócio ou Business Rule, segundo o Business Rules Group

(2000) consiste em uma sentença que define ou contém alguns aspectos de

negócio. Destina-se a afirmar a estrutura de negócio, controlar ou influenciar o

comportamento do negócio. Ross (2003), define regras de negócio como sendo uma
diretiva que influencia ou guia o comportamento dos negócios.

De acordo com Halle (2002), regras de negócio são diretrizes que orientam o

comportamento de um sistema, grupo de pessoas ou corporação. Ela afirma que as

regras de negócio auxiliam os analistas de negócios e de sistemas, por serem uma
forma eficaz de documentação, conforme os seguintes pontos:

a) regras de negócio ajudam a reduzir o tempo gasto com o desenvolvimento
ou alterações do software;

b) regras de negócio são formalizadas e disponibilizadas em local comum,

permitindo a colaboração por parte das pessoas revisando-as e
adequando-as de tempos em tempos.
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3.2.1 Classificação das Regras de Negócio
Embora não exista uma classificação universal sobre regras de negócio,

alguns autores como Ross, Hale e o Business Rules Group especificam regras de
negócio de uma maneira similar, conforme apresentado a seguir.

3.2.1.1

Classificação de Regras de Negócio segundo o BUSINESS RULES

GROUP

O Business Rule Group (2000) classifica as regras de negócio de três formas

distintas, conforme ilustrado na Figura 3.

Figura 2 - Classificação de Regra de Negócio conforme Business Rules Group

Fonte: Traduzido e adaptado pelo autor de BUSINESS RULES GROUP (2000).

3.2.1.2

Sentença Estrutural

Sentença estrutural é uma declaração de que algo de importância para o

negócio existe como conceito de interesse, detalhando um aspecto estático

específico do negócio, expressando coisas conhecidas ou elas se relacionam.
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Sentenças

estruturais

frequentemente

são

representadas

por

entidade/relacionamento. Uma senteças estrutural é subdividida em:

modelos

de

Termo: palavra ou frase que tem um significado específico para o negócio.

Um termo pode ser um Termo de Negócio ou Termo Comum. Termos de Negócio
consistem em um conjunto de palavras ou frases que têm significado específico para

um Contexto de negócio. O Termo Comum, consite em um conjunto de palavras

usadas diariamente em um determinado idioma com seus significados comuns,
sendo basicamente partes do vocabulário.

Fatos: associação entre dois ou mais termos, representando a estutura

operacional de um negócio. Descritos em lingugem natural, ou como relacionamento
entre entidades e atributos ou entre entidades.
Um fato pode ser classificado como:

Atributo: representa o relacionamento existente entre dois termos.

Generalização: representa um termo como uma subclasse de outro termo.
Participação: representa um termo como uma composição de outro termo.

3.2.1.2.1 Sentença de Ação
Uma sentença de ação é uma declaração que diz respeito a aspectos

dinâmicos do negócio. Especifica restrições sobre os resultados que as ações
podem produzir. Sentenças de ação são classificadas de acordo com as relações

que elas efetuam entre os conceitos de negócio, podendo ser: Restrição de
Integridade, Condição e Autorização.

Restrição de Integridade: classificação referente a uma sentença que

precisa sempre ser verdadeira. Normalmente representa elementos como atributos
ou relacionamentos obrigratórios.

Condição: classificação referente a uma sentença que se for verdadeira outra

regra de negócio existente será aplicada.

Autorização: classificação referente a uma sentença que restringe quem

pode executar determinada ação.
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Além disso, sentenças de ação são categorizadas de acordo com a forma que

controlam a interação entre regras, podendo ser: Habilitadora, Temporizadora e
Executora.

Habilitadora: representa uma sentença que se verdadeira permite a

existência de derminado objeto, ou executa uma determinada ação.

Temporizadora: representa uma sentença que executa um controle de tempo

sobre determinada sentença. Ela age como um controlador que assinala o momento
de parada.

Executora: representa uma sentença que executa uma ou mais ações.

3.2.1.2.2 Derivação
Um fato derivado é criado por uma inferência ou um cálculo matemático a

partir de termos, fatos, outras derivações, ou mesmo de sentenças de ação. Sua
principal função é gerar fatos derivados.

Regras de negócio do tipo derivação podem ser de dois tipos:

Cálculo Matemático: derivação que usa algum cálculo matemático de

negócio para produzir um fato derivado.

Inferência: derivação que usa indução lógica ou dedução.

3.2.1.3

Classificação de Regras de Negócio segundo HALLE

Halle (2002) sugere uma classificação genérica, partindo do princípio de que

uma regra de negócio é uma composição de temos, fatos e regras, conforme
ilustrado no Esquema 1.
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Esquema 1 - Classificação de Regra de Negócio

Fonte: Traduzido pelo autor de Halle (2002).

a) Termos: substantivo ou frase com uma definição consensual, que
geralmente descreve um item de interesse do negócio.

b) Fatos: afirmação que conecta termos, por meio de preposições e frases
verbais, em relação a observações sensatas sobre o negócio.

c) Regra: afirmação que contém alguma lógica ou cálculo, resultando na
descoberta de novas informações, ou uma decisão sobre uma ação.

Termos, fatos e regras juntos compõem a semântica da regra de negócio,

assim formando a fundação dos modelos lógicos de dados de negócio. O Quadro 1
contém os elementos usados para descrever a estrutura e classificação de regras
de negócio, segundo Halle (2002).
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Quadro 1 - Classificação de Regra de Negócio
Classificação de
Regra de Negócio
Termo
Fato
Restrição mandatória
Diretrizes e
sugestões
Ativadora de ação

Processamento

Definição Simplificada de
Regra de Negócio
É um substantivo ou frase a
respeito de alguma definição.

É uma declaração que conecta
termos, por meio de preposições
e expressões
Declaração que expressa uma
restrição incondicional e
obrigatória.
Declaração que expressa ou
alerta sobre uma condição.
Declaração que testa uma
condição e se satisfeita, inicia
outro evento de negócio,
mensagem ou atividade.
Declaração de um algoritmo para
obter um determinado valor de
um termo por meio de operações
básicas como soma, divisão,
máximo, mínimo, média.

Declaração que testa condição e
declara a condição de fato
Inferência
verdadeira ao encontrar a
condição desejada.
Fonte: Traduzido pelo autor de Halle (2002)

Exemplos

Conceito – Cliente.
Cliente pode efetuar o
pedido.
Um cliente não pode ter
mais do que dez
pedidos ao mesmo
tempo.
O cliente não pode ter
mais de que dez
pedidos ao mesmo
tempo.
Se o pedido do cliente
for válido, então iniciar
o processamento.
A soma total de um
pedido é calculada
como sendo a soma de
todos os itens por linha,
acrescidos dos valores
de impostos.
O cliente é preferencial
se não houver fatura
pendente.

O Esquema 2 é uma sugestão de Halle (2002) para identificar e classificar

regras.
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Esquema 2 - Classificação de Regra

Fonte: Traduzido pelo autor de Halle (2002).

Halle (2002) descreve as estapas desde a descoberta, a documentação e

aplicação de uma regra, conforme apresentado na Figura 4. A descoberta de uma
regra de negócio se inicia geralmente por pequenos diálogos, de uma

simples

expressão sem padrão e/ou norma para expressá-la, no qual pessoas com mais
conhecimento de negócio começam a estruturar as regas por meio da linguagem
natural. Em seguida, analistas de negócio e de sistema modificam a regra,

adicionando os requisitos necessários para aplicá-la, e por fim, a última etapa, a
aplicação da regra.

Figura 3 - Tipos de Expressões de Regras

Fonte: Traduzido e adaptado pelo autor de Halle (2002).
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Após a descoberta das regras, o uso de um modelo padronizado ajuda a

expressá-las,

por

exemplo,

<termo1><operador><termo2>.

em

combinações

de

cláusulas.

Exemplo:

O operador é relativo ao tipo do termo, podendo ser desde um operador

aritmético, uma expressão ou uma palavra. Regras podem ser encadeadas ou

compostas por diversos termos e operadores, atendendo assim quaisquer
necessidade do negócio.

A especificação do SBVR (OMG, 2015) sugere um padrão para identificação,

análise, categoriazação, expressão e comunicação de regras de negócio.
3.3 Semantics of Business Vocabulary and Business Rules (SBVR)

O Semantics of Business Vocabulary and Business Rules (SBVR) foi

declarado como um padrão em dezembro de 2007 pelo Object Management Group

(OMG) para ser usado como um metamodelo para descrever o vocabulário de
negócio e as regras de negócio (MUSHAM, 2008). Atualmente, a versão vigente da
especificação é a versão 1.3 de 2015 (OMG, 2015).

Segundo Musham (2008) o SBVR destina-se a comunidade empresarial para

se descrever as regras de negócio, e para o desenvolvimento eficaz do negócio,

provendo a eles maior precisão na análise dos negócios. Para este propósito os
analistas de negócio precisam expressar suas ideias em suas próprias maneiras,
pois é durante este processo de transferência de ideias entre diferentes

comunidades que mal entendidos podem ocorrer. Estes problemas podem ser
superados pelo uso do SBVR, fornecendo um vocabulário generalizado para
descrever as regras de negócio.

De acordo com Musham (2008) o mantra básico por de trás do SBVR é,

“Regras de negócio são contruídas de fatos, e fatos de conceitos como os
expressados pelos termos”. Conforme a OMG (2015) o SBVR tem como escopo:

a) definir o vocabulário e regras para documentação da semântica do
vocabuláro de negócio, fatos de negócio e regras de negócio. Bem como
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um esquema XMI 1para o intercâmbio de vocabulário de negócio e regras
de negócio entre organizações e entre ferramentas de software;

b) ser interpretável em lógica de predicados com uma pequena extensão de
lógica modal, permitindo a análise linguistica do texto para vocabulários e

regras de negócio, apesar de a análise linguística não fazer parte do
escopo da especificação;

c) ser aplicável ao domínio de vocabulários de negócio e regras de negócio

de quaisquer tipo de atividade de negócio de quaisquer organizações. Ela
é conceitualmente ideal para pessoas de negócio e foi idealizada para ser

usada para propósitos de negócio, independentemente de sistemas de
informação;

d) ser aplicável para servir como dados de entrada para serem convertidos
por analistas de sistemas em projetos de sistemas de informação.

3.3.1 Fundamentos do SBVR
É possível aprofundar o entendimento da SBVR por meio da compreensão

dos seus cinco aspectos: Comunidade, Conjunto de Significados Compartilhados,
Formulação Lógica, Representação de Negócio e Lógica Formal. O diagrama da
Figura 5 ilustra esses aspectos segundo o Object Management Group (2013).


Comunidade (Community) – a base para o vocabulário de negócio. As

empresas para as quais as regras de negócio estão sendo estabelecidas
e expressas são as comunidades mais importantes. Outras comunidades

também devem ser consideradas, como o setor de operação de empresa,


parceiros, autoridades regulatórias, entre outros.

Conjunto de Significados Compartilhados (Body of Shared Meanings) –

uma comunidade tem um conjunto de significados compartilhados,
compreendendo conceitos, fatos e regras de negócio. Para que os

significados compartilhados possam ser trocados, discutidos e validados,

1

XMI – XML Metadata Interchange – Especificação http://www.omg.org/spec/XMI/
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eles devem ser expressos. Assim o SBVR separa o significado do negócio


de qualquer forma particular.

Formulação Lógica (Logical Formulation) – a formulação lógica provê uma

sintaxe formal, abstrata e independente de linguagem para captar a

semântica de um conjunto de elementos de significados compartilhados.
Permite multiplas formas de representação, como substativos e
expressões verbais, na vozes ativa e passiva.

Figura 4 - Aspectos do SBVR

Fonte: Traduzido e adaptado pelo autor de OMG (2015).

 Representação de Negócio (Business Representation) – os conceitos e regras

de negócio em um conjunto de significados compartilhados, preceisam ser

representados em um vocabulário aceitável, utilizável pelas comunidades
que compartilham os significados. Estes vocabulários podem estar em

diferentes linguagens naturais, em linguagens artificiais como UML, ou em
um conjunto especializado, como as utilizadas por engenheiros e
advogados.
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 Lógica Formal (Formal Logic) – o SBVR tem sua fundamentação teórica

baseada na lógica formal. A base é a lógica de predicados de primeiraordem, com algumas extensões limitadas em lógical modal, para expressar
obrigação, proibição e necessidade.

3.3.2 Vocabulário de Negócio SBVR
Segundo Musham (2008) o vocabulário de negócio no SBVR inclui:




Termo: um conceito substantivo representado por uma palavra ou

grupo de palavras, usado para representar uma entidade do negócio,
como por exemplo, “curso” ou “computador pessoal”.

Nome: um conceito individual e é representado por uma palavra ou
grupo de palavras, que pode ser usado para representar uma entidade

de um termo particular, como por exemplo, “Compaq”, que é um tipo de


computador pessoal.

Tipos de Fatos: são frases no vocabulário SBVR que estabelece uma
relação entre Termo/Nome. Cada fato pode ser representado na forma
de Termo/Nome-Verbo-Termo/Nome, como por exemplo, “curso tem
instrutor”.

Entretanto, para Haarst (2013) o vocabulário deve ser um conceito

extremamente simples, sendo um conjunto de termos interconectados usado por

uma comunidade para expressar o conhecimento do negócio. Em um vocabulário
SBVR, cada termo deve ter um único significado, independentemente de o termo
possuir significados diferentes para coisas diferentes.

Em um vocabulário SBVR, segundo Haarst (2013), os termos que possuem

mais de um significado, ou seja, os termos homônimos, devem ser evitados. Com

relação aos termos diferentes mas com o mesmo significado, ou seja, os termos
sinônimos Haarst (2013), comenta que podem ser aceitos, porém não são muito
desejaveis, aconselhando a identificação de sinônimos preferenciais.
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3.3.3 Regras de Negócio SBVR
Regra de Negócio segundo Musham (2008), é uma regra que está sob

jurisdição do negócio, que retrata a estrutura e o comportamento de uma

organização. Regras de negócio que orientam a estrutura da organização são
chamadas de “Regras de Negócio Estruturais” , as que orientam o comportamento
da organização são chamadas de “Regras de Negócio Operativas”.

Entretanto, para Haarst (2013), uma regra de negócio é uma sentença que se

destina a ajudar as pessoas envolvidas na operação ou projeto de uma empresa
para decidir o que fazer em uma situação específica.

Regras no modelo SBVR podem ser usadas para diferentes propósitos

segundo Haarst (2013):







Buscar a validação de especialistas do domínio de uma forma

estruturada.

Escrever instruções de trabalho com qualidade.
Prover entradas inequívocas para especificações de software.
Trocar regulamentos entre organizações.
Fornecer terminologias necessárias e base de conhecimento para

projetistas de processos de negócio.

Permitir que funcionários recém-chegados à empresa procurem o

conhecimento de negócio, de modo explicito no modelo SBVR, ao invés
de conhecimento implícito presente nas cabeças de funcionários antigos.

3.3.4 Regras de Negócio, Regras Estruturais e Políticas de Negócio
Conforme citado anteriormente, uma regra de negócio é destinada a ajudar as

pessoas a decidirem o que fazer em uma sitaução específica enquanto projetam ou

executam um negócio. Uma regra de negócio pode ser executada, compilada, e
violada.
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Uma regra estrutural é uma sentença nos termos da lei, podendo ser uma lei

externa à organização, por exemplo, uma lei da natureza ou uma lei fiscal. Ela
também pode ser algo que foi decidido em um alto nível na própria organização, não

sendo possível alterá-la e a ideia de sua execução direta não pode ser aplicada a
regras estruturais (HAARST, 2013).

As políticas de negócio são declarações mais genérica de orientação, ao

contrário de uma regra de negócio, não são diretamente aplicáveis. Pelo contrário,
elas criam um quadro geral restritivo que os projetistas de regras são obrigados a
respeitar (HAARST, 2013).

3.3.5 Conselhos, Sugestões e Notas
Conforme Haarst (2013) um conselho diz que algo é possível ou é opcional,

podendo influenciar no comportamento de uma pessoa ou no negócio, porém não há

nenhum elemento de obrigação ou necessidade e nenhum nível de aplicação. Um
conselho pode expressar uma possiblidade, uma permissão, uma contingência, ou
uma opção:

 Uma possibilidade, é uma sequência de eventos que pode acontecer, ou

algum curso de ações disponíveis, e podem ser optadas por um operador
de negócio.

 Uma permissão, consiste no fato de que operadoes de negócio estão
autorizados a realizar uma ação.

 Uma contingência, consiste no fato de que algo não necessariamente
ocorra, sendo uma maneira específica ou equivalente para dizer que pode

se seguir por um caminho, mas também por outro, não importando qual
deles é escolhido.

 Uma opção é algo que não é obrigatório.

Conselhos, assim como regras de negócio, indicam como normalmente o

negócio deve operar ou destina-se a operar.
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Uma sugestão consiste em uma sentença que visa direcionar o curso da ação

de uma pessoa de maneira suave, dizendo que é uma boa ideia agir de uma

determinada maneira, porém não havendo nenhuma obrigação. Em SBVR
sugestões são regras com um nível baixo de execução (HAARST, 2013).

Uma nota pode ser usada para indicar que algo é muito mais provável de ser

um caso do que outro. Uma nota está mais próxima de um conselho, mas em vez de

se afirmar que algo pode ocorrer, indica que provavelmente seja o caso de se ter a
ocorrência.

3.3.6 A linguagem natural restrita do SBVR
A especificação do SBVR define o Inglês Estruturado como a forma de se

usar o inglês para mapear de maneira mecânica os conceitos SBVR, usando um

número pequeno de estruturas em inglês e palavras comuns para prover um

mapeamento simples. O Inglês Estruturado SBVR provê diferentes fontes para se
descrever uma Regra de Negócio SBVR, como por exemplo, termo, Nome e verbo
(MUSHAM, 2008). As cláusulas das regras escritas no Inglês Estruturado seguem

algumas convenções léxicas para denotar conceitos do SBVR, como por exemplo, o
emprego de cores, sublinhados, etc. No texto do presente trabalho não serão
utilizadas as convenções de cores. No entanto, o editor previsto para a entrada das
cláusulas das regras seguirá todas as convenções do SBVR.

Decidiu-se nesta pesquisa fazer uma primeira aproximação para se redigir as

cláusulas em um Português Estruturado. O texto que segue mostra o mapeamento
das palavras reservadas do SBVR inglês para o português, seguindo a
especificação do SBVR.

Conforme a OMG (2015) “termo”, “Nome” e “verbo” são símbolos do

vocabulário SBVR, os quais são usados para criar um fato do vocabulário de
negócio além de serem usados para criar regras de negócio adicionando palavraschave apropriadas. O SBVR define “termo”, “Nome” e “verbo” da seguinte maneira:


termo: usado para designar nome de conceito, sendo parte de um

vocabulário que está sendo usado ou definido, por exemplo, tipo de fato.
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Um termo é definido usando letras minúsculas, a não ser que se trate de




nome próprio, sendo definidos no singular.

Nome: usado para designar um conceito individual, um nome próprio,

por exemplo, Brasil. O nome referência um nome próprio, sendo a
primeira letra, escrita geralmente em maiúsculo.

verbo: usado para designar tipos de fatos, normalmente um verbo,
preposição, ou a combinação de ambos.

Forma de tipo de fato, apresentada no singular como entrada de vocabulário,

na forma verbal ativa, com a exceção que o particípio do presente é, muitas vezes

usado para especificar características do negócio. Formas verbais no infinitivo,
subjuntivo, passivo e plural são usados em instruções e definições do negócio.

Para alguns tipos de fatos binários, a forma passiva implícita do verbo usa o

particípio passado do verbo, precedido da palavra é, está e seguido pela expressão

por. Exemplo, a forma passiva de “expressão representa significado” é “significado
é representado por expressão”.

O mesmo padrão é seguido para tipos de fatos com mais de dois papéis, nos

quais um verbo é usado entre os dois primeiros termos, como por exemplo, a forma
passiva de “leitor compra livro” e “livro é lido por leitor”. Há ainda alguns verbos que são

usados como padrões específicos para ajudar no entendimento do contexto, como
por exemplo, especializa, generaliza, inclui, classifica, é parte de, possui, tem.

 palavra-chave: este tipo de fonte é utilizado para designar símbolos
linguísticos,

usados

para

construir

sentenças.

São

palavras

que

combinadas com outras designações, formam instruções e definições.
Exemplo : cada, é obrigatório que.

Aspas também são representadas na fonte de palavra-chave, podendo ser

simples ou dupla. Se o texto estiver numa fonte simples, significa apenas que não

tem interpretação; se for fonte estilizada, significa que está sendo formalmente
representado.

Aspas simples servem para marcar uma designação ou forma de tipo do fato

que está sendo mencionado, como por exemplo, ‘atualidade’; ‘esquema de
referência é para conceito’. Servem também para mencionar um conceito, quando
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se quer fazer referência ao conceito em si, sendo então precedida de uma palavra
conceito ou por um termo de tipo de conceito.

Exemplo: o conceito ‘quantificação’ é uma categoria do conceito ‘formulação

lógica’.

Outros símbolos de pontuação, como virgulas e parêntesis, também recebem

a fonte de palavra-chave quando fizerem parte de uma expressão formal.
3.3.7 Palavras-chave

Musham (2008) afirma que palavras-chave são usadas para símbolos

linguísticos para a construção de declarações. Dependendo de seus tipos, as

palavras-chave podem ser classificadas como “palavras-chave de quantificação”,
“palavras-chaves lógicas”, “palavras-chave modais” e “outras palavras-chave”.

A Figura 6 ilustra a classificação de palavras-chaves do SBVR de Mursham

(2008) traduzidas para o português. Além disso, a figura contém as letras “n” e “m”
que representam o uso de um literal ou número inteiro, e as letras “p” e “q”
representam expressões de preposições.
3.3.7.1 Palavras-chave de Quantificação
Conforme Musham (2008) palavras-chave de quantificação representam a

quantidade de termos envolvidos em uma regra de negócio, como por exemplo,

“cada curso tem pelo menos um instrutor”. O Quadro 2 apresenta as palavras-chave
de quantificação, em português e em inglês.
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Quadro 2- Palavras-chaves de quantificação
Português

Inglês

Definição

algum

some

quantificação existencial

cada

pelo menos um
pelo menos n

no máximo um
no máximo n

exatamente um
exatamente n

no mínimo n e no máximo m
mais de um

each

at least one
at least n

at most one
at most n

exactly one
exactly n

at least n and at most m
more then one

quantificação universal

quantificação existencial
quantificação existencial
quantificação existencial
quantificação existencial
quantificação
quantificação

quantificação de intervalo
numérico

quantificação ao menos n,
sendo n=2

Fonte: Traduzido e adaptado pelo autor de Musham (2008) e OMG (2015).

Figura 5 - Mapa de Conceito SBVR

Fonte: Traduzido e adaptado pelo autor de Musham (2008).
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3.3.7.2 Palavras-chave da Lógica
Palavras-chave da lógica representam as operações lógicas envolvidas em

uma regra de negócio (MUSHAM, 2008). O Quadro 3 apresenta as palavras-chave
da lógica em português e em inglês.

Quadro 3 - Palavras-chaves lógicas
Português

Inglês

Definição

peq

p and q

conjunção

não é o caso de p
p ou q

p ou q, porém não ambos
se p então q

it is not the case that p
p or q

p or q but not both
if p then q

q se p

q if p

não ambos verdadeiros:

not both p and q

p se somente se q
peq

não ambos falsos p e q
p independente de q

p if and only if q

neither p and q

p whether or not q

negação lógica
disjunção

disjunção exclusiva
implicação
implicação

equivalência

negação da conjunção
formulação nor

formulação whether-or-not

Fonte: Adaptado pelo autor de Musham (2008) e OMG (2015).

3.3.7.3 Palavras-chave Modais
Palavras-chave modais adicionam uma operação modal a uma regra de

negócio, podendo ser de dois tipos: “palavras-chave modais de prefixo” e “palavras-

chaves modais incorporadas”. As palavras-chaves modais de prefixo, são

classificadas em estruturais e operativas (MUSHAM, 2008). O Quadro 4 apresenta
as palavras-chave modais de prefixo estruturais e o Quadro 5 apresenta as palavraschaves modais de prefixo operativas.
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Quadro 4 - Palavras-chaves prefixos modais estruturais
Português

Inglês

Definição

é possível que

it is possible that

declaração de possibilidade

é necessário que
é impossível que

it is necessary that
it is impossible that

declaração de necessidade
declaração de necessidade
embutindo uma negação
lógica

Fonte: Adaptado pelo autor de Musham (2008) e OMG (2015).

Quadro 5 - Palavras-chaves prefixos modais operativos
Português

Inglês

Definição

é permitido que

it is permitted that

declaração de

é obrigatório que

é proibido que

it is obligatory that

it is prohibited that

declaração de obrigação
permissividade

declaração de obrigação

embutindo uma negação
lógica

Fonte: Adaptado pelo autor de Musham (2008) e OMG (2015).

Conforme Musham (2008), as palavras-chave modais incorporadas também

são classificadas em estruturais e operativas. O Quadro 6 apresenta as palavras-

chave modais incorporadas estruturais e o Quadro 7 apresenta as palavras-chave
modais incorpodas operativas.

Quadro 6 - Palavras-chave modais incorporadas estruturais
Português

Inglês

Definição

... pode ...

... can ...

declaração de

... sempre ...

... nunca ...

… always …

... never ...

declaração de necessidade
permissividade

declaração de necessidade
embutindo uma negação
lógica

Fonte: Adaptado pelo autor de Musham (2008) e OMG (2015).

57

Quadro 7 - Palavras-chave modais incorporadas operativas
Português

Inglês

Definição

... pode ...

… may …

declaração de

...deve/tem que...

… must …

... não deve...

… must not …

declaração de obrigação
permissividade

declaração de obrigação

embutindo uma negação
lógica

Fonte: Adaptado pelo autor de Musham (2008) e OMG (2015).

Além das palavras-chaves apresentadas, algumas outras são usadas no meio

das expressões, como verbos no infinitivo para formar expressões verbais
equivalentes a algumas da operações modais.

A palavra-chave somente se é usada de forma combinada com algumas das

palavras-chaves de operações modais, invertendo a modalidade, conforme
apresentado no Quadro 8.

Quadro 8 – Combinações da palavra-chave somente se
Português

... pode ... somente se p
é

permitido

somente se p

que

Inglês

… may … only if p

Definição

declaração

de

obrigação

q it is permitted that q only declaração

de

obrigação

sobre uma implicação

if p

sobre uma implicação

p

sobre uma implicação

é possível que q somente it is possible that q only if declaração de necessidade
se p

Fonte: Adaptado pelo autor de OMG (2015).

3.3.7.4

Outras Palavras-chave

a) the (o, a)

Usada como uma introdução ao nome de uma coisa, ou a uma descrição

específica.
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b) a, an (um, uma)

Quantificação universal ou existencial, dependendo do contexto baseado nas

regras do inglês ou português, ou do emprego em questão.
c) another (outro, outra)

Quantificação existencial, juntamente com a condição de que o termo

referente não é o mesmo que outro previamente usado na sentença.
d) a given (um dado..., um determinado)

Quantificação universal, representando uma determinada coisa no tempo.
e) that (o, a, que)

Precedendo a designação de um conceito, tem o mesmo significado que o

the. Após a designação de um conceito e antes da designação de um tipo de fato, é

usado para introduzir uma restrição em coisas com designação prévia, baseada em
fatos sobre ela.

f) who (quem)

Tem o mesmo significado que o segundo tipo de that, mas é usado para uma

pessoa.

g) is of (o de) , (está na/no)

É uma forma abreviada de that is of, o oposto da forma <termo1> tem

<termo2> sempre agora.
h) what (o que)

Usado para introduzir uma variável em uma projeção, assim como para

indicar que a projeção está sendo formulada para ser considerada por um questão
ou resposta.

i) of the (do, da)

Composição especial de tradução para portugês.
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3.3.8 Exemplos de Regras de Negócio em SBVR
A seguir são apresentados alguns exemplos de regras de negócio no formato

SBVR extraídos do “EU-Rent Example” OMG (2015). Por exemplo, a regra de

negócio “é obrigatório que cada carro de aluguel seja propriedade de apenas um
filial”.

É obrigatório que cada carro de aluguel pertença a exatamente a uma filial.

Outro exemplo é a regra de negócio abaixo que pode ter dois focos

diferentes:

a) Uma locação precisa ter ao menos três motoristas adicionais. ou

b) É obrigatório que cada locação tenha ao menos três motoristas adicionais.

Traduzindo do Inglês Estruturado SBVR, esta regra pode ser expressa da

seguintes formas:

a) Uma locação precisa ter ao menos três motoristas adicionais.

b) É obrigatório que cada locação tenha ao menos três motoristas
adicionais.

Além de regras de negócio, escritas em sentenças ou expressões, uma

definição também pode ser expressa no padrão SBVR, como por exemplo, a
definição de que um “motorista está na idade”, significa que a idade do motorista

dever ser ao menos a Idade Mínima do Código Nacional de Trânsito ou superior,
para que ele possa ter a permissão para dirigir. Portanto em Inglês Estruturado
SBVR, tem-se:

Característica: ‘driver is of age’ (motorista está na idade)

Definição: a idade do motorista é ao menos a Idade Mínima do Código

Nacional de Trânsito.

Na regra acima considera-se Idade Mínima do Código Nacional de Trânsito

como sendo um conceito individual que tem sua definição no vocabulário de negócio
da comunidade envolvida. Assim, um termo conhecido é tratado por essa
nomenclatura, usando o tipo de fonte nome.
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3.3.9 Uso do SBVR
Existem estudos que utilizam o SBVR para conversão do modelo em outros

modelos. Por exemplo, Raj, Prabhakar e Hendryx (2008) aplicam o metamodelo para
especificar regras de negócio, em seguida elas são submetidas a um algoritmo que
as converte em diagramas de atividade da UML. Eder et al. (2008) transforma o
modelo de regras do SBVR em um fluxo de processos de negócio com base na
Notação de Modelagem de Processos de Negócio ou Business Process Modeling
Notation (BPMN).

Reis (2009) desenvolve um estudo de caso, no qual utiliza a documentação

de um sistema para automatização de bares e restaurantes para levantar regras de
negócio utilizando o metamodelo SBVR, representando-as conceitualmente por meio

de diagramas de classes da UML. Conforme citado anteriormente a respeito do uso
de DSLs, Feuto et al. (2013) implementam uma DSL para especificação de regras de

negócio baseada na notação do metamodelo SBVR, utilizando-se da facilidade de
um editor gráfico que auxilia na escrita.
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3.4 Conclusão
Nesta

seção foram apresentados conceitos de

regras de negócio,

classificações feitas pelo Business Rules Group (2000) e Halle (2002). Apresentouse também um detalhamento do metamodelo SBVR, com suas características, além
da definição de fatos e conceitos, e do Português Estruturado para SBVR, que será
objeto deste trabalho, para completar a linguagem de domínio específico LETA, que

baseada na técnica MBT, que usa um modelo não voltado a regras de negócio do
SBVR para a definição e geração de testes de aceitação.

Na próxima seção, apresentam-se as definições das regras léxicas, sintáticas

e semânticas, o processo de geração de testes da linguagem LETA e exemplos de
uso.
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4 LINGUAGEM PARA ESPECIFICAÇÃO DE TESTES DE ACEITAÇÃO (LETA)
4.1 Introdução
Nesta seção, apresenta-se resumidamente a definição da Linguagem para

Especificação de Testes de Aceitação (LETA), utilizada para a definição de testes de
aceitação.

Esta seção está dividida em quatro partes. A primeira parte apresenta o

objetivo da linguagem LETA.

A segunda parte apresenta a definição da LETA e suas regras sintáticas,

contendo identificadores, palavras reservadas, operadores lógicos e outros
elementos sintáticos.
testes.

A terceira parte apresenta a semântica da linguagem na perspectiva dos

A parte parte apresenta o processo de geração e execução de um teste

escrito na linguagem LETA.

4.2 Objetivo da Linguagem LETA
A Linguagem para Especificação de Testes de Aceitação (LETA) criada por

Iokoi (2012) tem como objetivo, definir testes de aceitação em processos ágeis de

software de desenvolvimento de software que sigam o Desenvolvimento Guiado por
Testes (TDD).

Conforme Iokoi (2012), a linguagem LETA não requer conhecimentos técnicos

de linguagem de programação. Além disso, os testes de aceitação especificados na

LETA oferecem um nível de abstração apropriado para serem entendidos por
clientes e analistas de negócio. Isso é possível, pois a linguagem incorpora um
vocabulário de termos e regras de negócio em uma linguagem natural restrita.
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4.3 Estrutura Sintática da Linguagem LETA
A linguagem LETA possui uma gramática que contém identificadores, palavras

reservadas, operadores e demais elementos próprios, que serão descritos a seguir.
4.3.1 Gramatica da Linguagem LETA

Conforme Tremblay e Sorenson (1985), uma gramática livre de contexto

consiste em um conjunto finito ou infinito de cadeias ou sentenças que são

construídas a partir de um alfabeto, e um conjunto finito e não vazio de símbolos.

Além disso, uma gramática é um método de especificação sintática de uma
linguagem, consistindo em um conjunto finito e não vazio de regras de substituição
de cadeias, denominadas de produções.

Tremblay e Sorenson (1985) descreve que uma gramática gerativa G é

definida pela quádrupla G = (VN,VT,S,F), em que:

VN é um conjunto finito e não vazio de símbolos não terminais, denominados

variáveis;

VT é um conjunto finito e não vazio de símbolos terminais que define o

alfabeto

de

uma

gramática

e

VN U VT forma o vocabulário da gramática.

por

conseguinte

o

conjunto

S é um elemento de VN chamado de símbolo inicial;

F é um conjunto finito e não vazio de produções ou regras de substituições.

Além disso, cada regra de substituição ou produção da gramática segue a

forma (TREMBLAY E SORENSON,1985):
P→Q

em que :

P é constituído de elementos de VN U VT, com pelo menos um símbolo não

terminal;

Q é constituído de elementos de VN U VT, podendo ser vazio.
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Conforme Tremblay e Sorenson (1985), Chomsky estabeleceu uma

classificação hierárquica para gramáticas baseando-se no formato de suas
produções, definindo-as em quatro classes:

Irrestritas: gramáticas denominadas irrestritas, pois não há nenhuma

definição de restrição;

Sensíveis ao Contexto: gramáticas denominadas sensíveis ao contexto,

pois suas produções em F possuem o formato q1Aq2 → q1Bq2, em que q1, q2 e B

são cadeias de elementos de VN U 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 , em que L é uma cadeia vazia de símbolos.

Livre de Contexto: gramáticas denominadas livre de contexto são

gramáticas cujas produções em F no formato A → B, em que A é um elemento de
VN e B é uma cadeia composta de elementos de VN U VT, podendo ser vazia;
Gramáticas Regulares ou Gramáticas de Estados Finitos:

denominadas gramáticas regulares ou

gramáticas

gramáticas de estados finitos, são

gramáticas em que cada produção em F segue um dos formatos: A → PB ou A → P,

em que A e B são elementos de VN e P é uma cadeia de elementos de VT, podendo
ser vazia.

Iokoi (2012) declara que a LETA é uma linguagem livre de contexto. Apesar

de não haver uma prova desta, um exame informal mostra que suas produções não
contém qualquer formato de uma linguagem sensível ao contexto.

4.3.2 Estrutura de Caso de Teste Escrito em LETA
Assim com uma especificação em BDD se baseia nos termos Given-When-

Then, um caso de teste na linguagem LETA está baseado nos termos Test-VerifyWhen, a Figura 7 ilustra um caso de teste escrito na LETA.
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Figura 6 - Caso de Teste Escrito na linguagem LETA

Fonte: Exemplo elaborado por Iokoi (2012).

Conforme Iokoi (2012), o termo Test juntamente com um identificador é usado

para nomear um caso de teste. O identificador consiste em uma sequência de

caracteres, podendo ser numérico compreendido de 0 a 9 e letras compreendidas de
A a Z.

O termo Verify é usado para especificar um critério de sucesso de teste. Por

último, o termo When é usado para definir um cenário de teste, que pode conter

regras de negócio e comportamentos do sistema que se deseja testar. Tanto o termo
Verify quanto When são sucedidos de fatos.

Conforme Iokoi (2012), um fato é composto por termos e complementos,

podendo ser definidos por meio de identificadores. Um fato pode ser: unário, binário

e n-ário. O fato unário é formado por um termo e um complemento; o fato binário é
formado por dois termos e um complemento entre eles; por último, o fato n-ário é
formado pela intercalação de complementos entre os termos.

4.3.3 Literais e Instâncias de Termos
Conforme Iokoi (2012), há cinco tipos de literais: a cadeia de caracteres; os

números inteiros; os números com casas decimais, tendo o ponto como separador; a
data e hora; e o valor vazio (null).

Na LETA a data com hora deve estar entre colchetes, início ( [ ) e fim ( ] ), no

formato yyyy-MM-dd hh:mm:ss.SSS aa ?zz:zz (com hífen, dois pontos e ponto).

No formato da data, os caracteres yyyy denotam ano, MM denotam o mês do

ano, dd o dia do mês, hh a hora (podendo ser de 1 a 12 ou 0 a 23, conforme fuso
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horário e localidade), mm os minutos, ss os segundos, SSS os milissegundos (de 0

a 999), aa denota AM ou PM e ?zz:zz o fuso horário no qual a interrogação indica +
ou - e as horas entre 0 e 23.

Na LETA cada termo pode ter uma instância, indivíduos ou casos particulares

dos termos, sendo definidos por um dos tipos de literais. A Figura 8 apresenta
alguns termos e suas instâncias.

Figura 7 - Exemplo de Termos e Instâncias

Fonte: Exemplo elaborado por Iokoi (2012).

4.3.4 Operadores Lógicos
A linguagem LETA possui seus próprios operadores lógicos, são eles: And,

Or. Conforme Iokoi (2012), o operador And para conjunção lógica e o operador Or
para disjunção, são usados para combinar fatos, conforme apresenta a Figura 9.
Figura 8 - Exemplo de Operador Lógico

Fonte: Exemplo elaborado por Iokoi (2012).
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Para evitar ambiguidades no uso do operador lógico Not, como por exemplo,

o operador ser interpretado como uma palavra reservada ou complemento em um

fato “Usuário Not Válido”, ou, o operador ser usado em uma combinação de fatos
como “Not Usuário

tem

Apelido “usuário”

And

Usuário

tem

Senha

“usuario123”” não ficando claro se ele está negando o primeiro fato ou ambos, ele
não é utilizado na LETA. Assim, o operador Not deixa de ser uma palavra reservada

da linguagem. Para se realizar uma negação, Iokoi (2012) sugere o uso de uma
palavra negativa ou contrária, por exemplo, o complemento nãoÉVálido.

4.3.5 Operadores, Expressões ou Fórmulas Matemáticas
De acordo com Iokoi (2012), se um comportamento do sistema consiste em

um cálculo aritmético, as fórmulas em um teste ajudam a especificar e validar o
cálculo. Os operadores matemáticos definidos na LETA estão descritos no Quadro 9.
Quadro 9 - Operadores Matemáticos usados nas Fórmulas
Operador
+
-

Definição

Soma de literais numéricos e concatenação de cadeias
de caracteres

Subtração de literais numéricos

/

Divisão de valores numéricos

**

Elevar um número a potência

*

%
=

Multiplicação de valores numéricos
Determina o resto de uma divisão de valores

numéricos inteiros

Operador de Igualdade

Fonte: Adaptado pelo autor de Iokoi (2012).

Na LETA uma fórmula matemática deve seguir o formato TR = T1 Op1 ... OpN

TN, em que TR é um termo que pode ter muitas instâncias, T1 e TN são termos com
instâncias, e Op1 e OpN são operadores, exceto o operador de igualdade ‘=’. Há
também parênteses para modificar as precedências na fórmula matemática.
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4.3.6 Operadores Relacionais
A LETA, assim como uma linguagem de programação, possui operadores

relacionais para expressar uma comparação entre um termo e uma instância desse
termo, conforme descrito no Quadro 10.

Quadro 10 – Operadores Relacionais
Operador
<
>

<=
>=
!=

Definição

Operador comparativo menor que
Operador comparativo maior que

Operador comparativo menor ou igual a
Operador comparativo maior ou igual a
Operador comparativo diferente de

Fonte: Adaptado pelo autor de Iokoi (2012).

4.3.7 Precedências
A precedência na combinação de fato e operadores lógicos segundo Iokoi

(2012) ocorre da esquerda para a direita, conforme o exemplo apresentado na
Figura 10, fatos estão combinados com o operador And.

Figura 9 - Exemplo de Precedência com Operador Lógico

Fonte: Exemplo elaborado por Iokoi (2012).

Iokoi (2012) ressalta que no caso do uso de termos em fórmulas matemáticas,

a precedência dos grupos de operadores seguem a ordem: operadores

multiplicativos (* / % **), operadores aditivos (+ -), e operadores relacionais ( < > <=
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>= !=). Quando dois operadores do mesmo grupo forem utilizados em uma

expressão, a precedência é da esquerda para a direita. Porém é possível alterar

essa precedência por meio de parênteses, conforme apresentado na Figura 11, no

qual a linha 2 tem o resultado 120, devido à ordem dos operadores matemáticos
com o uso dos parênteses, e na linha 5 tem o resultado 82, pois não possui
parênteses.

Figura 10 - Exemplo de Precedência para Fórmulas Matemáticas

Fonte: Exemplo elaborado por Iokoi (2012).

4.3.8 Quantificadores
Uma característica da LETA que a distingue de uma linguagem de

programação é o uso de quantificadores. Os quantificadores, segundo Iokoi (2012),
determinam o número de indivíduos, ocorrências ou instâncias de um termo.

Os quantificadores devem ser usados antes de um termo. Sua origem é da

especificação SBVR da OMG (2015), a qual sugere diversos quantificadores.

Entretanto Iokoi (2012), não segue o SBVR, tendo optado somente pelos
quantificadores apresentados no Quadro 11.
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Quadro 11 - Quantificadores da LETA usado com os termos
Quantificadores

Definição

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

atLeastAndAtMost n m

termo.

Determina ao mesmo tempo um número mínimo n e

um número máximo m de ocorrências de um termo.

Fonte: Adaptado pelo autor de Iokoi (2012).

A relação entre os quantificadores e as multiplicidades de um modelo de

objetos da UML segundo Iokoi (2012) não está clara na especificação SBVR. Por
isso os quantificadores da LETA foram definidos de acordo com as multiplicidades
mais comuns e encontradas em um modelo UML, como 0..1 (atMost 1), 1..*

(atLeast 1), 1 (exactly 1), 2..5 (atLeastAndAtMost 2 5). Na LETA essa relação de
quantificadores e multiplicidade é usada no processo de geração dos testes
concretos na forma de objetos, atributos e métodos.

Como será visto na seção 5, na extensão da LETA, a linguagem LETAE

proposta por esta pesquisa, não há essa restrição, pois a LETAE segue a
especificação do SBVR.

4.3.9 Listas de Valores
De acordo com Iokoi (2012), durante a especificação de um teste na LETA

pode ocorrer a necessidade de se especificar mais de um instância de um termo,

consequentemente gerando a repetição dos termos com valores diferentes. Para
diminuir esta duplicidade, Iokoi (2012) adota o uso de listas de valores para cada
termo.

Essas

listas

baseiam-se

em

conjuntos

matemáticos,

possuindo

as

características que delimitam um conjunto: início ({), final (}), e o separador de itens
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(,) , como por exemplo, o conjunto {{1,1}, {2,2}, {3,3}} com três listas, com dois
valores em cada.

Para associar um termo aos valores de um lista, Iokoi (2012) define a

utilização do caractere especial arroba ( @ ) seguido de um número inteiro que

indica a ordem do valor, como por exemplo, para a lista {100, 80, 20} e do fato
Resultado @1 = ValorA @2 + ValorB @3. Neste exemplo, o termo Resultado está
associado

ao

primeiro

valor

da

lista,

e

consequentemente ao segundo e terceiro valores.

os

termos

ValorA

e

ValorB

Além da associação de termos e uma lista de valores, Iokoi (2012) define que

o uso de operadores relacionais entre o termo e a ordem de uma lista para
expressar uma relação entre eles, como por exemplo, Calculadora tem Resultado
>= @1.

Por fim, é possível definir uma lista com sublistas em um caso de teste na

LETA, fazendo uso da palavra reservada Set. A Figura 12 apresenta um exemplo de
definição de uma lista com sublistas.

Figura 11 - Exemplo de teste com listas de valores

Fonte: Exemplo elaborado por Iokoi (2012).

4.3.10 Comentários
A LETA permite comentários, que podem ser definidos na forma de linha ou

blocos. Na forma de linha usa-se duas vezes o caractere especial barra (//). Na
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forma de bloco, usa-se os caracteres barra e asterisco (/*) antes de iniciar um
comentário e os caracteres asterisco e barra (*/) depois do comentário.

4.4 Estrutura Semântica da Linguagem LETA
Conforme Iokoi (2012) a LETA é uma linguagem de especificação de testes

de aceitação que se caracteriza por ser textual, declarativa e que incorpora
conceitos de negócio na forma de termos, fatos e regras. Aqui deve-se entender a

categorização de ser declarativa em seu aspecto informal: uma linguagem é

declarativa quando ela tem o intuito de dizer o que se deseja fazer, em vez de como
fazer.

Na LETA a característica declarativa está em sua estrutura de teste, na qual a

palavra reservada When e seus fatos definem um cenário de teste, e a palavra
reservada Verify define os critérios de sucesso, por meio de fatos que contêm dados
ou resultados esperados que validam o teste. Além disso, durante a elaboração do

teste que ocorre antes da codificação, nem sempre se tem todos os detalhes para a
implementação deles, apenas uma ideia do que se testará (IOKOI, 2012).

Além da característica declarativa, Iokoi (2012) destaca que a LETA incorpora

conceitos de negócio, compostos como já foi dito por três partes: termo, fato e regra.

Essas partes se relacionam de certo modo às especificações SBVR e o RuleSpeak,
nos quais o termo representa um conceito de negócio expresso na forma de um
nome ou substantivo, podendo representar uma categoria de objetos, pessoas, etc.

O fato, segundo Iokoi (2012), cria uma afirmação com um termo, dando

significado à ele, ou descrevendo a relação entre dois termos. O fato é composto por
termo e complementos, os complementos podem ser uma combinação de verbos,
pronomes, artigos, adjetivos e advérbios.

A regra de negócio na LETA é formada por fatos, assim transmitindo um

comportamento de negócio, seja ele do tipo sugestivo ou restritivo. Conforme Iokoi

(2012), a regra de negócio está embutida em um teste na linguagem LETA, não
existindo nenhum identificador ou palavra reservada na LETA para indicar regra de

negócio. Assim os testes contêm regras de negócios e comportamentos do sistema
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que necessitam de validações por meio dos critérios de sucesso definidos e dos
dados enviados sistema em teste.

4.5 Processo de Geração de Testes Concretos Escritos na LETA
Iokoi (2012) definiu um processo de geração de testes concretos, conforme o

exemplo apresentado no Diagrama 1. Incialmente ocorre a leitura de um caso de

teste escrito na linguagem LETA, chamado de CasoUm. Em seguida, o analisador

léxico identificado pelo número 1, gera uma lista de símbolos contendo as palavras
reservadas, identificadores e outros elementos da LETA.

Após a análise léxica, o analisador sintático, identificado por 2 gera uma

árvore sintática a partir dos símbolos, possibilitando que o analisador semântico,

identificado pelo número 3, alimente o modelo semântico com os dados da árvore

sintática. Por último, o motor de modelo, identificado pelo número 4, gera o código
do teste concreto a partir dos dados contidos no modelo semântico.
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Diagrama 1 - Processo de Geração de Teste Concreto

Fonte: Elaborado por Iokoi (2012).
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4.6

Conclusão
Foi apresentado o objetivo da linguagem LETA, que se caracteriza por ser

usada para definir testes de aceitação em processos ágeis de software. Além disso,
a LETA caracteriza-se por ser declarativa e incorporar conceitos de negócios.

Em seguida, foi apresentada a estrutura sintática da linguagem, composto por

sua gramática, estrutura de teste (Test, Verify, When), e outros elementos
gramaticais como, literais (cadeia de caracteres, números inteiros, números com

ponto flutuante, data e vazio), operadores lógicos (And e Or), operadores
matemáticos (+, -, /, *, **, % e =), operadores relacionais (<, >, <=, >=, != e =),

quantificadores (atLeast, atMost, exactly e atLeastAndAtMost), listas de valores e
comentários.

Foi delineada a estrutura semântica da linguagem sob a perspectiva dos

testes mas com foco no negócio, incorporando regras de negócio e comportamentos
esperados do sistema, inspirados no SBVR e RuleSpeak.

Por fim, foi apresentado um exemplo de geração de testes concretos a partir

da definição dos testes na linguagem LETA.

Na próxima seção apresenta-se a Linguagem para Especificação de Testes

de Aceitação Estendida (LETAE), objeto de estudo deste trabalho.
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5 LINGUAGEM PARA ESPECIFICAÇÃO DE TESTES DE ACEITAÇÃO
ESTENDIDA (LETAE)

5.1 Introdução
Nesta seção, apresenta-se resumidamente a proposta de extensão da

Linguagem para Especificação de Testes de Aceitação (LETA), utilizada para
definição de testes de aceitação, a LETAE.

Inicialmente, é apesentado o objetivo da extensão da linguagem LETA, bem

como um exemplo de caso de teste especificado usando a LETA e a LETAE.

Apresenta-se o escopo do SBVR para a LETAE. Bem como apresenta-se as

regras sintáticas da linguagem LETAE, contendo seus identificadores, palavras
reservadas e outros elementos sintáticos.

Por fim, é apresentando a semântica da linguagem na perspectiva dos testes.

São definições que orientam o uso da linguagem LETAE, com a estrutura de um
caso de teste e a forma das regras de negócio que estão embutidas no teste.

5.2 Objetivos da Extensão da Linguagem LETA
Conforme apresentado na seção anterior, a Linguagem para Especificação de

Testes de Aceitação (LETA) criada por Iokoi (2012) tem como objetivo definir testes
de aceitação em processos ágeis de software de desenvolvimento de software que

sigam o Desenvolvimento Guiado por Testes (TDD). Entretanto, a linguagem não

incorpora por completo o uso de regras de negócio em alguma notação, como por
exemplo, o SBVR.

Para que a linguagem LETA permita a especificação de testes de aceitação a

partir de uma regra de negócio escrita no universo de discurso do negócio e, em

particular, de um stakeholder com a visão de qualidade, será necessário que esta
linguagem dê suporte a construções deste universo de discurso. Como foi visto

anteriormente, o SBVR tem expressividade suficiente para dar suporte a essa
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perspectiva. Assim sendo, a LETA deverá ter sua estrutura sintática e suas ações

semânticas estendidas. Essa extensão será denominada de Linguagem de
Especificação de Teste de Aceitação Estendida (LETAE).

Essa extensão contemplará alterações na gramática livre de contexto da

LETA, gerando uma nova estrutura sintática e semântica, bem como novos

analisadores léxico, sintático e semântico. Também devem ser alterados os modelos
semântico e de teste, bem como a técnica para gerar os testes concretos a partir de
uma regra.

Como dito na seção 3.3.6, a LETAE utiliza-se de uma primeira aproximação

do Português Estruturado correspondente ao Inglês Estruturado especificado pelo
SBVR.

Um teste na LETA tem a seguinte estrutura: Test, Verify, When, que organiza

as declarações do cenário a ser testado. Com a extensão para dar suporte ao

SBVR, a estrutura de teste será: Test, Verify Rule, When, na qual a cláusula Verify
Rule será usada somente para regras de negócio.

A Figura 13 apresenta exemplos de dois testes simples. O primeiro teste

segue a estrutura de teste proposta por Iokoi (2012); o segundo especifica o mesmo
teste, porém usando a estrutura sintática de uma regra de negócio em SBVR
utilizando a LETAE.

Figura 12 - Teste Especificado em LETA e em LETAE

Fonte: Adaptado pelo autor de OMG (2015).
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Além da extensão da linguagem LETA, faz-se necessário a implementação de

um editor visual compatível com a IDE Eclipse. O editor identifica a extensão do

arquivo da linguagem LETAE (.letae), fornecendo o suporte de um editor de texto
voltado para a estrutura sintática da linguagem LEATE, permitindo a especificação
de testes de aceitação usando a notação do SBVR.

O editor contará com as funcionalidades de complemento automático,

mensagens de auto ajuda durante a especificação dos testes, bem como o recurso
de identificação por cor de palavras e estruturas-chave da linguagem SBVR.

5.3 Escopo do SBVR para a LETAE
Conforme Aiello et al. (2014), o objetivo do SBVR é expressar especificações

em uma linguagem formal ou similar à linguagem natural. Entretanto, a especificação
do SBVR não se destina a especificar diretamente regras de produção que podem
ser processadas por um motor de regras. O SBVR representa regras declarativas

expressadas a partir de uma perspectiva de negócio. No entanto, a partir de regras
SBVR é possível definir artefatos de software que podem ser executados por um
motor de regras.

O SBVR dá suporte à lógica de primeira ordem com igualdade, a uma lógica

restrita de ordem superior, a uma lógica modal alética e deôntica, à teoria de

conjuntos e à lógica aritmética. A lógica modal alética segundo Mortari (2001), é

aquela que se ocupa dos conceitos de necessidade e possibilidade. As
proposições podem ser classificadas como:
 necessárias – proposições

que necessariamente são verdadeiras ou

falsas, ou seja, sua negação é impossível;

 possíveis – proposições que podem levar a uma ocorrência, ou seja, não
são necessariamente falsas;

 contingentes – proposições que podem ser ou não verdadeiras;

 impossíveis – proposições que indicam a impossibilidade de um
acontecimento.
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A lógica modal deôntica, ao contrário da lógica alética, procura modular a

ideia de dever e permissão, ou seja, estuda a validade de argumentos nos quais
frases regidas por expressões como “É obrigatório que...”, “É permitido que...”. A
expressão “É obrigatório que...”, pode ser representada pela letra maiúscula O
(operador de obrigação), e a segunda letra maiúscula P (operador de permissão).

Regras SBVR, segundo Aiello et al. (2014), podem ser de dois tipos:

estrutural e operacional. Uma regra estrutural faz uso de um operador modal alético,
por exemplo, “é necessário que” ou “é possível que”, já uma regra operacional segue

um operador modal deôntico, por exemplo, “é obrigatório que”, “é permitido que”, “é
proibido que” ou “é impossível que”.

Para garantir a expressividade de um teste de aceitação na LETAE usando a

notação do SBVR, ela dará suporte a tais tipos de regras, seguindo Aiello et al.

(2014): uma regra é formada por um prefixo opcional, consistindo de um operador
alético ou deôntico seguido de uma expressão “se-então” ou por uma série de
expressões com o operador lógico “e/ou” entre elas. As restrições de negócio são
expressas por meio do uso de operadores lógicos e quantificadores adequados.

Conforme a especificação do SBVR e Aiello et al. (2014), nem todas as regras

de negócio podem ser traduzidas em regras de produção. Regras operacionais que

incluem operadores modais como “é possível que”, “é permitido que” e “não é
necessário que”, expressam apenas uma possibilidade, uma probabilidade ou a não

necessidade de que um fato aconteça ou não. Essa falta de determinismo
impossibilita que um motor de regras determine quais as ações que devem ser

realizadas. Entretanto existem operadores tais como “é impossível que”, “não é
permitido que”, “é proibido que” que descrevem violações dentro do domínio de
interesse e não deixam qualquer dúvida sobre sua interpretação.

Por fim, em uma regra é possível usar um operador modal como “é

necessário que” e “é obrigatório que” para expressar um conjunto de ações a serem

executadas, quando certas condições são satisfeitas ou alguns requisitos devem ser
checados.
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5.4 Extensão da Gramática da LETA para contemplar o SBVR
De acordo com Iokoi (2012), a gramática da linguagem LETA é livre de

contexto. Entretanto a gramática não dá suporte ao SBVR, fazendo-se necessário
estendê-la. Essa extensão não deverá alterar a classe da linguagem. Cabe observar
que esse ponto merece atenção, Aiello et al. (2014) afirmam que a técnica utilizada

para transformar regras de negócio expressas em SBVR em regras de produção
executáveis, que podem ser interpretadas por uma máquina de regras, foi a de
restringir-se a um tradutor para linguagens da classe livre de contexto.

Tem-se aqui duas alternativas: adotar a posição pragmática assumida por

Aiello et al. (2014), que considera a linguagem do SBVR como livre de contexto; ou
analisar mais cuidadosamente a linguagem do SBVR para verificar se ela é livre de
contexto.

Na primeira alternativa, o procedimento para a avaliação do processo de

aceitação das sentenças da LETAE é ad-hoc e exaustivo. No caso de falha, deverá

haver uma diretiva para a reescrita da sentença de modo que ela seja aceita pelo
analisador sintático.

A segunda alternativa requer um esforço considerável, pois até o presente, a

especificação do SBVR (OMG, 2015) não contém a especificação formal da
gramática que gera sentenças bem formadas do SBVR. Essa especificação

descreve as declarações do universo do discurso do SBVR utilizando um inglês
estruturado que as mapeia mecanicamente em conceitos do SBVR. Estas últimas

são formalmente definidas. Todas as definições e regras formais dessa
especificação são autoreferências do próprio Inglês Estruturado SBVR.

Esse esforço estará fora do escopo do presente trabalho, optando-se pela

primeira alternativa. Apenas para levantar uma questão, dentre várias, no que se

refere à segunda alternativa: a linguagem de lógica de primeira ordem utilizada no

SBVR é livre de contexto? Uma pesquisa mais aprofundada pode revelar que as

propriedades semânticas dessa linguagem foram extensivamente estudadas, mas
suas propriedades sintáticas parecem não ter tido a mesma atenção. Como se sabe,

há várias versões dessa linguagem, por exemplo, alguns preferem a notação

polonesa para os operadores lógicos, enquanto que outros não; alguns usam,
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símbolos distintos para as variáveis livres e amarradas, enquanto que outros não,
etc., restando-se verificar quais as suas posições na hierarquia de Chomsky, em
especial a versão utilizada no SBVR.

A gramática da linguagem LETAE assim como a da linguagem LETA é

baseada no tipo 2 ou livre de contexto. Os itens que seguem apresentam de modo
informal a LETAE. A versão da gramática em EBNF encontra-se no Apêndice A.

5.5 Descrição informal da sintaxe
Um caso de teste na linguagem LETAE é composto por quatro partes: o seu

pacote, o seu nome, um critério de sucesso representado por uma regra e um
cenário de teste.

Para nomear um pacote é necessário utilizar a palavra reservada Package e

um identificador. Para nomear um caso de teste é necessário utilizar a palavra

reservada Test e um identificador. Um identificador é uma sequência de caracteres,

de números de 0 a 9 e de letras A e 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
carteira_de_habilitacao e Carteira_De_Habilitacao.

A palavra reservada Verify Rule especifica um critério de sucesso de teste.

Este critério contém uma regra de negócio escrita na notação SBVR. A palavra

reservada When define um cenário de teste. Essas duas palavras são seguidas de

fatos. Um fato é composto por termos e complementos, que também são definidos
por meio de identificadores.

O tipo de fato que tem suporte da linguagem LETAE é o binário. Este pode

ser formado por dois termos e um complemento, podendo ter a intercalação de um

termo, um complemento, um quantificador e outro termo. A Figura 14 apresenta dois
exemplos de tipos de fatos.
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Figura 13 – Tipos de fatos da linguagem LETAE

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
As quatro palavras reservadas são obrigatórias para a especificação de um

caso de teste, apresentadas no exemplo da Figura 15. No exemplo, há um teste
chamado MotoristaHabilitado com um fato binário associado a regra da palavra
reservada Verify Rule e outro fato binário associado a palavra reservada When.
Figura 14 – Estrutura da Gramática da LETA para um Teste

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

5.5.1 Literais
Há dois tipos de literais: a cadeia de caracteres e de números inteiros. Os

números inteiros são utilizados sempre antecedidos de um quantificador SBVR que
permita a definição de valores maiores que zero.
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5.5.2 Operadores lógicos
Os operadores lógicos E (And), para conjunção lógica, e Ou (Or), para a

disjunção, são utilizados para combinar os fatos. A Figura 16 possui um fato com o
operador lógico E e outro com Ou.

Assim como na linguagem LETA, na LETAE o operador lógico Não (Not) será

eliminado da linguagem para não gerar ambiguidade ao ser colocado num fato,
exceto no caso da utilização dos operadores aléticos e deônticos do SBVR. Seu uso
ficará exclusivo a este tipo de construção, como por exemplo: "Não é permitido que
cada aluguel tenha exatamente 2 motoristas."

5.5.3 Quantificadores
Os quantificadores determinam o número de ocorrências de um termo. Na

regra, seguindo a notação do SBVR, o quantificador deve ser colocado antes do
termo. A especificação SBVR sugere diversos quantificadores, mas para a

linguagem LETAE os quantificadores adotados são somente os apresentados no
Quadro 12.

Quadro 12 - Quantificadores da LETAE usado com os termos
Quantificadores

Pelo menos um

Exatamente um
Exatamente n
No mínimo um
No mínimo n

Definição

Determina pelo menos uma ocorrência de um termo.

Determina um número exato de uma ocorrência de
um termo.

Determina um número exato de n ocorrências de um
termo.

Determina um número mínimo uma ocorrência de um
termo.

Determina um número mínimo de den ocorrências de

um termo.
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Quantificadores

No máximo um
No máximo n

No mínimo n e no
máximo m

Definição

Determina um número máximo de uma ocorrência de
um termo.

Determina um número máximo de n ocorrências de

um termo.

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

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

A especificação SBVR não deixa clara a relação entre os quantificadores e as

multiplicidades em um modelo de objetos em UML. Essa relação é utilizada na
LETAE para a geração dos testes concretos na forma de objetos, atributos e

métodos, conforme descrito na seção 6. A Figura 16 apresenta um exemplo de regra
com quantificadores SBVR.

Figura 15 - Exemplo de caso de teste escrito em LETAE com quantificadores

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

5.5.4 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. A Figura 17, apresenta o primeiro exemplo contendo um comentário que
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ocupa uma linha inteira (linha 1) e está localizado antes da palavra reservada
Package e o segundo (linha 3) está após a regra antes da palavra reservada Test.

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 em bloco tem

duas linhas (linhas 5 e 6) e está localizado antes da palavra reservada Verify Rule.

O segundo comentário está depois da regra (linhas 8 e 9) que também ocupam duas
linhas.

Figura 16 - Exemplo de teste com comentários

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

5.5.5 Palavras reservadas do SBVR
Além das palavras reservadas Package, Test, Verify Rule e When que são

utilizadas para escrever um teste, a linguagem LETAE faz uso de algumas palavras

reservadas do SBVR para compor a estrutura das regras. O Quadro 13 apresenta as
palavras reservadas utilizadas na linguagem.

Quadro 13 - Palavras reservadas do SBVR utilizadas na LETAE
Palavras reservadas
É necessário que

Definição

Determina um operador alético do SBVR.

É possível que

Determina um operador alético do SBVR.

É permitido que

Determina um operador deôntico do SBVR.

É obrigatório que

Determina um operador deôntico do SBVR.

É proibido que

Determina um operador de proibição do SBVR.

Não é permitido que

Determina um operador de negação do SBVR.

É impossível que

Determina um operador de proibição do SBVR.
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Palavras reservadas
Cada

Definição

Determina um quantificador universal do SBVR.

Todo | Todos | Toda |

Determina um quantificador universal do SBVR.

Um | Uma | Uns | Umas

Determina um quantificador universal do SBVR.

Todas

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

5.6 Descrição informal da semântica
5.6.1 Semântica da linguagem na perspectiva dos testes
LETAE 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, ao

invés de como fazer. Além disso, durante a elaboração dos testes, nem sempre
existem todos os detalhes referentes à implementação deles, podendo estar em

construção ou serão construídas ainda. Neste caso, tem-se apenas uma ideia do
que deverá ser testado.

Um caso de teste basicamente possui duas partes. A primeira contém os

dados que são enviados ao um componente do software a ser testado. A segunda
contém os critérios de sucesso que comparam os dados esperados com os
resultados gerados pelos componente (MYERS, 2004).

Na LETAE a palavra reservada When e seus fatos definem um cenário de

teste. Este cenário contêm regras de negócio, ou comportamentos do sistema que

se deseja testar e os dados a serem enviados ao SUT. Os critérios de sucesso,
definidos pela palavra reservada Verify Rule, contêm

a regra com os fatos

esperados que validam um teste. Após a execução do SUT, os resultados gerados
por ele são comparados com os dados esperados, indicando se o teste obteve
sucesso.

Na LETAE, o termo representa um conceito de negócio expresso na forma de

um nome ou substantivo, podendo representar uma categoria de objetos, pessoas,
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etc. Por exemplo, o termo Motorista é considerado uma categoria de pessoas que

são habilitados a dirigir. Quando um termo representa uma categoria, ele pode ter
indivíduos ou casos particulares, denominados instâncias. Um conjunto de instâncias
forma uma população.

O fato cria uma afirmação com um termo, dando um significado a ele, ou

descreve uma

relação entre dois termos. Ele é composto por termos e

complementos. Um complemento pode ser um verbo, pronome, artigo, adjetivo ou
advérbio.

Regras de negócios são formadas por fatos e transmitem um comportamento

do negócio, seja do tipo sugestivo ou restritivo. Ela está implícita ou embutida em um
teste e, diferentemente do termo e fato, na linguagem LETAE a palavra reservada
Rule indica uma regra.

Dessa maneira, um teste de aceitação escrito na linguagem LETAE 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.

5.6.2 Extensão do gerador de testes concretos
Como na LETA, Iokoi (2012), o gerador de testes concretos da LETA possui

características de um compilador. Tem como objetivo transformar um código escrito

numa linguagem orientada ao problema – no caso um modelo de teste escrito em

SBVR – para uma linguagem de programação de alto nível, no caso Java. O gerador
executa as tarefas de análise léxica, sintática e semântica, e a geração do código. A

primeira tarefa é executada por um analisador léxico, a segunda pelo analisador
sintático e as duas últimas pelo analisador semântico.

O analisador léxico examina um texto contendo uma sentença em SBVR,

caractere por caractere, e separa-a em símbolos ou tokens. Ao mesmo tempo, o

analisador identifica o tipo de cada token, normalmente representado por um

número, como 1 para identificador, 2 para constantes e assim por diante. Por fim, os
tokens e seus respectivos tipos são armazenados em uma tabela de símbolos para
serem processados pelo analisador sintático.
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O analisador sintático examina a estrutura sintática de uma sentença bem

formada em SBVR encontrada no texto. A definição da estrutura sintática está

definida na gramática da LETAE. Em gramáticas livre de contexto, a estrutura
sintática usualmente é representada na forma de árvore, devido às derivações
obtidas das regras de produção da gramática (TREMBLAY e SORENSON, 1985).

Por fim, o analisador semântico visa determinar o significado ou a semântica da

sentença por meio da árvore sintática resultante do analisador sintático (TREMBLAY
e SORENSON, 1985). De acordo com Grune e Jacobs (2010), anexar a semântica
na gramática consiste em colocar uma cláusula semântica em cada produção desta

gramática. Um dos formatos para a cláusula semântica pode ser encontrado em uma

gramática de atributos. O presente trabalho não define uma gramática de atributos
para a LETAE.

Para a LETAE, decidiu-se por um enfoque pragmático que associa regras de

transformação de uma Modelo Sintático, contendo regras estáticas e dinâmicas de

testes concretos, a subárvores da árvore semântica conforme descrito na seção
seguinte e na seção 6.4.

5.6.3 Descrição informal do processo de geração dos testes escritos na linguagem
LETAE

Apresenta-se nesta subseção o processo de geração de testes concretos na

linguagem LETAE. Primeiramente, apresenta-se uma visão geral do processo de

geração dos testes concretos, em seguida apresenta-se de forma detalhada cada
etapa do processo, e por fim o resultado final do processo.

5.6.3.1 Visão Geral
O Diagrama 2 apresenta uma visão geral do processo de geração dos testes

concretos escritos na linguagem LETAE. Este processo inicia-se com a leitura de um

caso de teste. Em seguida uma, lista de símbolos é gerada pelo analisador léxico a
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partir do caso de teste, indicado pelo número 1. A partir da lista de símbolos, a

árvore sintática é gerada pelo analisador sintático, indicado pelo número 2. O
analisador semântico, indicado pelo número 3 no diagrama, alimenta o modelo
semântico com os dados encontrados na árvore sintática. Por fim, é gerado o código

do teste concreto a partir dos dados encontrados no modelo semântico por um motor
de modelo, indicado pelo número 4 no diagrama.

Diagrama 2 - Processo de geração de teste concreto

Fonte: Adaptado pelo autor de Iokoi (2012).

5.6.3.2 Leitura do caso de teste e geração da lista de símbolos
Conforme mencionado anteriormente, o processo de geração de testes

concretos inicia-se com a leitura de um caso de teste escrito na linguagem LETAE

pelo analisador léxico. O Diagrama 3 apresenta um caso de teste chamado de
AluguelDeCarro oriundo do "EU-Rent" (OMG,2015). Neste caso de teste é possível
identificar o uso da nova estrutura Test-Verify Rule-When.
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Diagrama 3 - Caso de Teste Compra escrito na LETAE

Fonte: Elaborado pelo autor com base no EU-Rent (OMG,2015).

O analisador léxico da LETAE lê o caso de teste caractere por caractere,

identificando e separando os tokens, identificadores e outros elementos, por fim,
gerando ao final a lista de símbolos. O Diagrama 4 apresenta a lista de símbolos
gerada para o caso de teste AluguelDeCarro.

Diagrama 4 – Lista de símbolos gerada a partir do caso de teste AluguelDeCarro (LETAE)

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
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5.6.3.3 Geração da árvore sintática abstrata
Conforme já mencionado, um analisador sintático diz respeito à estrutura

sintática de uma sentença encontrada em um texto. Usualmente a estrutura sintática
é representada na forma de árvore, a qual pode ser construída de diversas formas.

Uma das formas de construção, segundo Grune e Jacobs (2010), inicia a

construção pela raiz ou pelo símbolo inicial e continua adiante com as outras
produções. Está forma é chamada de top-down. Outra forma de construção, consiste
em iniciar pelas produções e reduzir a sentença até chegar ao símbolo inicial. Esta
forma é denominada de bottom-up.

A leitura da sentença ocorre sempre da esquerda para a direita. O processo de

derivações podem ser leftmost, no qual as substituições de símbolos ocorrem da

esquerda para a direita e são aplicados em casos de top-down, ou rightmost, em que
as substituições ocorrem da direita para esquerda em casos de bottom-up
(TREMBLAY e SORENSON, 1985).

Além disso, analisadores sintáticos do tipo LL caracterizam-se por processar

sentenças da esquerda para a direita ou left to right (origem do primeiro L) e adotam

derivações leftmost (segundo L). Já os analisadores do tipo LR também processam
sentenças da esquerda para a direita ou left to right (corresponde a letra L), porém
adotam a derivação rightmost (corresponde a letra R) (GRUNE e JACOBS, 2010).

O tipo de analisador sintático da LETAE é o mesmo da LETA, o tipo LL. Os

motivos desta escolha são: por ser mais simples para analisar as cadeias válidas, na

recuperação de erros em cadeias inválidas e na realização de funções semânticas
(SCOTT, 2006). Pode-se acrescentar que a descrição da gramática parece ser mais
clara para um leitor humano (GRUNE e JACOBS, 2010). O Diagrama 7 apresenta a

árvore sintática abstrata gerada pelo analisador sintático da LETAE a partir da lista
de símbolos do caso de teste AluguelDeCarro.

Diagrama 5 – Árvore sintática abstrata gerada a partir da lista de símbolos do caso de teste AluguelDeCarro (LETAE)

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
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5.6.3.4 Geração dos testes concretos
Para a linguagem LETAE, o analisador semântico é responsável por alimentar

o modelo semântico com os dados encontrados na árvore sintática. O código dos
testes concretos é gerado a partir dos dados encontrados no modelo semântico pelo

motor de modelos. O Diagrama 9 apresenta o modelo semântico e o código de teste
concreto, ambos gerados para o caso de teste AluguelDeCarro escrito em LETAE.
Diagrama 6 – Modelo Semântico e Código de Teste Concreto gerados para o
caso de teste AluguelDeCarro (LETAE)

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
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Entretanto, para a gerar o modelo semântico e o código de teste concreto, o

analisador semântico tem que executar suas regras estáticas e dinâmicas, bem
como funções semânticas que são descritas a seguir.

As regras de geração do código seguem uma estratégia similar à utilizada por

Iokoi (2012) para a LETA. As alterações, mais significativas encontram-se na regra
dinâmica e nas funções dinâmicas.

5.6.3.5 Regras estáticas no gerador de testes
As regras estáticas seguem as mesmas diretivas de Iokoi (2012):

a) Unicidade dos testes: a regra garante a unicidade dos testes. Realiza-se

uma busca do teste na tabela de símbolos, caso uma duplicidade tenha sido
encontrada ocorre um interrupção no processo de geração do teste;

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;

5.6.3.6 Regra dinâmica no gerador de testes
A única regra dinâmica do gerador é:

Restrição de ocorrências para os quantificadores: um quantificador

associado a um termo precisa ser verificado durante a execução do teste. Para tal,
é gerado um código em linguagem de alto nível, no caso Java, para cada tipo de
quantificador identificado. Por exemplo, definindo-se exatamente 2 Motoristas, fazse necessário

gerar um código de validação similar a if (motoristas.size() ==

2) return true; else return false;. O resultado será verdadeiro caso haja a
quantidade exata de 2 ocorrências do Motorista. Esse código é executado na

comparação dos dados recebidos do SUT com o resultado esperado no teste
concreto.
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5.6.3.7 Funções semânticas no gerador de testes
Para se compreender o funcionamento das funções semânticas da LETAE,

deve ser considerado que a linguagem de alto nível seja orientada a objetos. Essa
restrição é devida à premissa de se adotar um modelo de objetos como modelo de

interpretação da saída do gerador semântico. Contudo, resta definir mais
precisamente a geração da construção sintática Test-Verify Rule - When que dá
suporte ao SBVR.

As funções semânticas da LETAE são:

a) Verificação de testes duplicados: função executada quando a palavra
reservada Test é encontrada na árvore sintática. Recebe-se o nome do teste
por meio de um parâmetro e verifica-se a existência dele na tabela de

símbolos. Caso ele não existe, adiciona-se o teste na tabela. Caso contrário,
gera-se uma mensagem de erro e o código de teste concreto não é gerado;

b) Geração da classe para um teste concreto: função executada quando a
palavra reservada Test é encontrada na árvore sintática. A classe recebe o

nome do teste e o código gerado contém uma classe com este nome.
Posteriormente é executada outra função que transforma os termos e
complementos em código contendo classes e métodos;

c) Geração de instâncias a partir da cláusula Verify Rule: função executada
quando a palavra reservada Verify Rule é encontrada na árvore sintática.
Ela recebe os fatos e executa outra função que gera instâncias das classes
que foram transformadas a partir dos termos e complementos;

d) Transformação do termo e complemento em classe e método: função
executada por outras ações quando se encontra um fato com termos e

complementos na árvore sintática. Ela transforma os termos do fato em
classes.

Se houver um complemento, este é transformado em um método da classe.

Para cada combinação de termo, complemento e termo encontrados em um

fato, a função gera um código contendo duas classes, que corresponde aos
dois termos na associação entre elas, que corresponde ao complemento.
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O tipo de associação é definido conforme o quantificador, sem o
quantificador o código gerado contém uma classe com um atributo
referenciando a outra classe.

e) Geração do termo, instância de um termo e termo associado em
classes e métodos: função executada quando encontra na árvore

sintática: um termo, uma instância de um termo, ou um termo associado a

uma lista de valores. No caso de um termo, o código gerado contém a
identificação do termo como sendo o nome da classe.

f) Geração do código verificador para os quantificadores: função
executada quando o analisador semântico encontra um termo e seu

quantificador na árvore sintática. Gera-se o código que verificará a
quantidade de ocorrências de um termo conforme o quantificador definido;

g) Verificação da ordem associada ao termo: função executada quando na

árvore sintática existir um termo associado a uma lista de valores. Verificase a ordem especificada no termo e a quantidade de valores em uma lista.
No caso de a ordem ser maior que a quantidade, uma mensagem de erro é
gerada e interrompe-se a análise semântica do teste;

h) Geração do conjunto e lista de valores: função executada quando a
palavra reservada Set é encontrada na árvore sintática. Recebe o conjunto

e as listas de valores para gerar um código contendo uma matriz ou array e
seus valores;

5.6.3.8 Etapa final do processo de geração de testes concretos
No final do processo, o teste concreto gerado para o caso de teste

AluguelDeCarro contém a implementação da classe Aluguel correspondente ao

termo aluguel, e Motoristas correspondente ao termo motoristas. Há um método
chamado setup que contém as inicializações das classes que serão usados no
teste.

Além

deste

método

há

outro

método

chamado

aluguelTenhaNoMinimoDoisMotoristas estruturado em JUnit, no qual o código do
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teste deverá ser escrito. O Diagrama 11 apresenta o processo de geração de testes
concretos completo para o caso de teste AluguelDeCarro escrito em LETAE.
Diagrama 7 – Processo de geração de teste concreto para o caso de teste
AluguelDeCarro (LETAE)

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
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5.7 Conclusão
Foram apresentados os objetivos da extensão da linguagem LETA, bem como

a necessidade de implementar um editor visual compatível com a IDE Eclipse, para

auxiliar na escrita de casos de testes na LETAE. Além disso, foi apresentado um

fragmento do escopo do SBVR que será usado na LETAE, bem como fragmentos da
gramática livre de contexto da LETAE elaborados contemplando as estruturas do

SBVR. No Apêndice A encontra-se a definição completa da linguagem LETAE em
EBNF.

Em seguida, foram apresentadas de modo informal as definições léxicas e

sintáticas da linguagem, compostas por elementos gramaticais, como identificador
(cadeia de caracteres, números inteiros), palavras reservadas (Package, Test,

Verify Rule, When), quantificadores, operadores lógicos, comentários, e demais
palavras reservadas.

Foi apresentada também de modo informal a semântica da linguagem do ponto

de vista dos testes. Foram descritas a

estrutura de um caso de teste e a

incorporação de uma regra de negócio na forma de fatos, termos e regras. O

Apêndice B apresenta algumas recomendações para a escrita de um caso de teste
com a linguagem.

Além disso, foi descrito brevemente o gerador de testes que se assemelha a

um compilador, composto pelos analisadores léxico, sintático e semântico. As

responsabilidades de cada um dos analisadores também foram apresentadas, de
modo informal.

Por fim, foram apresentadas as etapas do processo de geração de testes

concretos para um caso de teste escrito na LETAE. Apresentou-se também as ações
associadas às regras estáticas, dinâmicas e as funções semânticas usadas pelo

analisador semântico para a transformação dos casos de testes em um código Java
do teste concreto.

Na próxima seção, apresenta-se o protótipo da ferramenta para testes de

aceitação baseado na linguagem LETAE.
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6 PROTÓTIPO DA FERRAMENTA DE TESTE DE ACEITAÇÃO

6.1

Introdução
Nesta seção, apresenta-se a implementação de um prótipo da ferramenta

para testes de aceitação baseada na linguagem LETAE, o EGGTL – Editor Gráfico e
Gerador de Teste da LETAE. Inicialmente são apresentadas as caracteristicas da
ferramenta Xtext e os recursos que foram adotados para o desenvolvimento do

protótipo. Em seguida, apresenta-se a descrição da implementação do protótipo
para a geração do código de um teste concreto.

6.2

Visão geral da ferramenta Xtext
A ferramenta Xtext, criada pela Eclipse Org (2006), é um framework do tipo

código aberto, utilizada para o desenvolvimento de linguagens de programação e de
Linguagens de Domínio Específico ou Domain Specific Language (DSL). O Xtext

diferentemente dos parsers e geradores padronizados, não somente gera um parser,
mas gera também uma classe modelo para a Árvore Sintática Abstrata e caracterizase por ser baseada em uma IDE Eclipse personalizável.

Para especificar uma linguagem no Xtext, o usuário escreve uma gramática

em uma linguagem similar à EBNF. Essa gramática servirá de base para o Xtext
gerar um metamodelo da linguagem em Ecore2.
Algumas caracteristicas do Xtext:

a) Coloração de sintaxe: o editor tem suporte à coloração de sintaxe com
base na estrutura léxica e nos dados semânticos dos arquivos. Dessa

forma, fica a critério do usuário configurar e personalizas os destaques de
acordo como seu estilo favorito;

ECORE consiste no núcleo do metamodelo do Eclipse Modeling Framework - Especificação:
https://eclipse.org/modeling/emf/
2
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b) Assistente de código: o editor Xtext propõe complementos automáticos de

código válidos em qualquer parte do documento, auxiliando os usuários
com os detalhes sintáticos da linguagem;

c) Validação e correções rápidas: o Xtext tem suporte para a análise estática

e validação de seus modelos. Define restrições para identificar erros e

avisos instantâneos no código, além de fornecer correções rápidas
personalizadas que são aplicadas com uma única tecla;

d) Integração avançada com Java: se o alvo da linguagem for a Máquina
Virtual Java ou Java Virtual Machine (JVM), o Xtext provê suporte para o
Java. Fornece expressões estáticas tipadas embutidas e pode se referir a
qualquer tipo da linguagem Java;

e) Integração com outras ferramentas do Eclipse: o Xtext fornece uma API

rica para se trabalhar com recursos, permitindo o desenvolvimento
adicional de interfaces gráficas de visualização estrutural e gráficas;

6.3

Definição das regras léxicas e sintáticas pela ferramenta Xtext
A ferramenta Xtext oferece um notação semelhante ào 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 apresentada na

Figura 18, que descreve um pequeno trecho da gramática da linguagem LETAE. O
conjunto de regras é identificado pela palavra reservada grammar (linha 1). Possui
uma produção LetaeTest

(linha 5), composta por uma produção Test. O não

terminal Test (linha 8) é composto por uma produção TestCase. A produção

TestCase (linha 13) possui uma combinação de palavras reservadas e não terminais
como VerifyClause, WhenClause e QualifiedName.
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Figura 17 - Exemplo de gramática léxica e sintática

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

A produção com a variável VerifyClause (linha 18) é uma combinação da

palavras reservadas e com a produção SbvrRule. E a produção WhenClause (linha

22) possui a combinação de palavra reservada e a produção SbvrRule. Por fim, a
produção SBVRRule (linha 26) possui a combinação das produções SbvrOp,

UniversalQuantifier e FatoComposto. As produções mencionadas são descritas
com mais detalhes a seguir.

a) LetaeTest: é a principal produção da gramática da linguagem LETAE; ela
contém a próxima produção que representa um teste (Test);

b) Test: a produção teste contém a produção que representa um teste da
linguagem LETAE: a TestCase;

c) TestCase: a produção é composta pela combinação da palavra reservada

package, que tem por objetivo definir um pacote do caso de teste, com a
produção QualifiedName. Contém também a palavra reservada test ou Test
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combinada ao não terminal ID para definir o nome do caso de teste, seguida
das produções VerifyClause e WhenClause;

d) VerifyClause: produção que define a regra de negócio, a qual constitui o

critério de validação e verificação do caso de testes na LETAE é composta por
pelas palavras reservadas verify ou Verify e rule ou Rule, seguida da
produção SbvrRule;

e) WhenClause: produção que define um contexto para o teste na LETAE, é
composta pela palavra reservada when ou When e seguida da produção
SbvrRule;

f) SbvrRule: produção que define um regra de negócio com base na notação do
SBVR, contém as produções SbvrOp (produção que define operador alético

ou deôntico do SBVR), UniversalQuantifier (produção que define um
quantificador universal do SBVR) e a produção FatoComposto (produção que
define a construção de um fato).

As demais produções da gramática da linguagem LETAE podem ser

encontradas no Apêndice A.

Na definição da árvore sintática, utiliza-se a primeira letra das produções em

letra maiúscula para definir os fragmentos desta árvore. O primeiro elemento é

definido como o fragmento pai da árvore e os restantes são filhos. A Figura 18
também apresenta essa estrutura de definição dos fragmentos da árvore sintática.

6.4

Definição das regras semânticas pela ferramenta Xtext
Para a definição das regras semânticas, a ferramenta Xtext 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 Figura 18 apresentada anteriormente, exemplifica a notação utilizada para a

definição de um conjunto de regras semânticas.
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6.5

Motor de modelos
Em vez de ser integrada a um motor de modelos, como o ANTLR de Parr

(2007) utilizado na LETA (IOKOI, 2012), a Xtext fornece uma classe geradora que

implementa a interface IGenerator, permitindo ao usuário elaborar seus próprios

modelos. Um modelo é uma cadeia de caracteres com lacunas que podem ser
preenchidas por funções, variáveis, ou dados oriundos da árvore sintática abstrata.

Essas lacunas são identificadas pelos símbolos << e >>, que identificam as

associações às funções, variáveis e dados da árvore sintática abstrata, além de
permitir a associação de textos.

A Figura 19 apresenta um trecho da implementação da classe de geração

com o modelo para o exemplo apresentado para a gramática da LETAE. A classe
completa encontra-se no Apêndice C.

Figura 18 - Exemplo classe de geração de código para a linguagem LETAE

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

Por meio da execução dessa classe, são geradas as classes modelo que

utilizam a estrutura de uma classe Java normal.

104

6.6

Descrição da ferramenta EGGTL para a linguagem LETAE
A ferramenta EGGTL (Editor Gráfico e Gerador de Teste da LETAE) é

composta por seis componentes que implementam os modelos léxico, sintático e
semântico apresentados na seção 5. A LETAE é considerada como uma Linguagem

de Domínio Específico (DSL), no caso uma linguagem para testes de aceitação
seguindo parte do SBVR.

a) Analisador léxico: recebe um caso de teste escrito em LETAE na forma
de cadeia de caracteres e transforma-o numa lista de símbolos;

b) Analisador sintático: pega a lista de símbolos e a organiza em uma
árvore sintática abstrata;

c) Modelo semântico: um modelo de domínio que representa o teste
concreto descrito em LETAE;

d) Motor do Modelo: recebe os objetos do modelo semântico e gera o código
de um teste concreto na linguagem Java no formato JUnit.

e) Editor gráfico: interface gráfica do IDE Eclipse utilizada para a
especificação dos
LETAE;

6.7

casos de testes de aceitação escritos na linguagem

Implementação do analisador léxico e sintático da ferramenta EGGTL
Um arquivo chamado Letae.xtext contém as regras léxicas e sintáticas da

linguagem LETAE, assim como as definições para a construção da árvore sintática
abstrata.

As regras léxicas na ferramenta Xtext definem uma sequência de caracteres

na forma de expressão regular. O Quadro 14 apresenta as regras léxicas e as suas
expressões regulares.
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Quadro 14 - Expressões regulares das regras léxicas
Regra léxica

Expressão regular

ID

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

STRING

'"' ( '\\' . /* 'b'|'t'|'n'|'f'|'r'|'u'|'"'|"'"|'\\' */ | !('\\'|'"') )* '"' |

ML_COMMENT

'/*' -> '*/'

WS

(' '|'\t'|'\r'|'\n')+

INT

('0'..'9')+

SL_COMMENT
ANY_OTHER

"'" ( '\\' . /* 'b'|'t'|'n'|'f'|'r'|'u'|'"'|"'"|'\\' */ | !('\\'|"'") )* "'"
'//' !('\n'|'\r')* ('\r'? '\n')?
.

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

As regras léxicas apresentadas no Quadro 14, definem os tokens das

sentenças escritas em uma linguagem usando a Xtext. Elas são definidas por
expressões regulares. Uma regra sintática ou uma produção na ferramenta Xtext
pode gerar um fragmento na árvore sintática. O Quadro 15 apresenta fragmentos de

trechos da produção da gramática da linguagem LETAE, conforme apresentado no
Apêndice A (regras léxicas e sintáticas da LETAE).

Quadro 15 - Relação entre produções e os fragmentos de árvore sintática

abstrata

Produção

Fragmento de árvore sintática abstrata

Test

Test:

LetaeTest

TestCase
VerifyClause
WhenClause

LetaeTest:
letaetest+=Test;

test=TestCase;
TestCase:
('package' pacote = QualifiedName)?
('test' | 'Test') name = ID verifyClause = VerifyClause whenClause
= WhenClause;
VerifyClause:
('verify' | 'Verify') ('rule' | 'Rule') rule = SbvrRule
;

WhenClause:
('when' | 'When') fc = FatoComposto;
SbvrRule
SbvrRule:
sbvrOp = SbvrOp uQ = UniversalQuantifier fc = FatoComposto;
Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
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6.8

Visão geral da ferramenta EGGTL
Conforme Fowler (2010), um modelo semântico é a representação do tema

tratado por uma DSL. Dessa forma, se a DSL descreve uma máquina de estado, o
seu modelo semântico pode ter classes e objetos que representam os estados, as
transições e outros. Em termos práticos, a árvore sintática abstrata tem como
propósito organizar a estrutura de um código escrito em uma linguagem. Já o

modelo semântico baseia-se no que será feito com a informação definida nesse
código.

A ferramenta EGGTL 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 e outras características da

LETAE.

Dessa forma, para cada nó encontrado na árvore sintática ocorre a transformação
em um objeto do modelo semântico.

O modelo semântico incorpora a tabela de símbolos, contendo todos os

objetos com seus respectivos valores e outros objetos que os referenciam. Além

disso, que o modelo complementa a tabela de símbolos com outras informações,
como por exemplo as relações ou dependências entre objetos.

A implementação do modelo consiste na criação de um conjunto de classes

na linguagem Java. A Figura 20 apresenta o modelo semântico da linguagem
LETAE.

Descrição das classes:

a) LetaeTest: é uma classe que representa o modelo semântico e contém a
variável de instância da classe que representa um teste;

b) Test: é uma classe que contém a variável de instância da classe que
representa os testes concretos;

c) TestCase: é uma classe que representa os testes concretos e contém as
variáveis de instâncias de classes que representam partes do testes, como o
nome do pacote, nome do teste, o critério de sucesso e o cenário;

d) VerifyClause: é uma classe que representa o critério de sucesso, ela
contém a variável de instância da classe que representa uma regra em SBVR;
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e) WhenClause: é uma classe que representa o cenário, ela contém as
variáveis de instâncias de fatos compostos em SBVR;

f) SbvrRule: é uma classe que representa uma regra em SBVR, ela contém
as variáveis de instâncias de operador SBVR, quantificador universal, e fato
composto;

g) FatoComposto: é uma classe que representa a combinação de dois fatos

por meio do uso de operadores lógicos, contendo as variáveis de instâncias
de fatos e operador lógico;

h) OperadorLógico: essa classe que representa os operadores lógicos E,
Ou;

i) Fato: essa classe que representa a combinação de termos, complemento e
quantificador, contendo as variáveis de instâncias de termos, complemento e
quantificador;

j) Termo: essa classe representa um termo conforme a especificação de
termo do SBVR;

k) Complemento:

essa

classe

representa

especificação de complemento do SBVR;

complemento

conforme

a

l) Quantificador: essa classe representas os quantificadores do SBVR.
A Figura 20 mostra um diagramas de classes da UML representando essas
classes e suas relações.
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Figura 19 - Diagrama de classes do modelo semântico

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

6.9

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

chamado LetaeGenerator.xtend. O Quadro 16 apresenta uma descrição dos

principais modelos para a geração do código. O Apêndice C apresenta o
detalhamento.

Quadro 16 - Relação dos modelos utilizados para a geração de código
Modelo
compile

compileTermClass
compileRule

obtemDadosFato

Descrição

Constrói o código do teste concreto contendo os

atributos referente aos termos, os métodos setup e o
método de teste de acordo com a regra aplicável.
Constrói classes de acordo com cada termo.

Separa as partes que compõem uma regra SBVR.

Separa as partes que compõem um fato, os termos, o

complemento e o quantificador da cláusula Verify
Rule.
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Modelo

compileQuantificador

Descrição

Identifica e separa o quantificador SBVR utilizado na

regra na cláusula Verify Rule.

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

6.10 Implementação do editor gráfico
O framework Xtext é baseado na IDE Eclipse, oferecendo todos os recursos

que a IDE possui para o seu uso na escrita de código fonte na Linguagem Java e
outras.

Conforme mencionado na subseção 6.2, o Editor Gráfico da linguagem

LETAE utilizará de algumas das características do Xtext. Como por exemplo:
coloração de sintaxe, assistente de código, validação e correções rápidas.

Com base na gramática da linguagem LETAE escrita em EBNF, o Xtext gera

toda a estrutura básica necessária para fornecer o editor da linguagem. A Figura 21

apresenta a HistoriaDois com o caso de teste AluguelDeCarro especificado na
LETAE, utilizando o Editor Gráfico.

Figura 20 - Teste escrito na Linguagem LETAE utilizando o Editor Gráfico

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
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Além da integração com a interface gráfica da IDE Eclipse, o Editor Gráfico da

Linguagem LETAE tem também o recurso de geração automática do código de
teste, desde que o teste especificado esteja sintaticamente correto. A Figura 22

apresenta o código de teste gerado pelo Editor Gráfico para o caso de teste
AluguelDeCarro.

Figura 21 - Teste concreto gerado utilizando o Editor Gráfico da Linguagem
LETAE

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

6.11 Conclusão
Nesta seção foi apresentada a implementação do analisador léxico e

semântico da ferramenta EGGTL para a linguagem LETAE.

O framework Xtext

oferece mecanismos para a geração dos analisadores, definidos pelas regras léxicas
e sintáticas da linguagem LETAE.

Em seguida, foi apresentada uma descrição geral da implementação do

modelo semântico da linguagem, assim como o modelo para a geração dos testes

concretos. Por fim foi apresentado o editor gráfico da linguagem LETAE, com um
caso de teste como exemplo e o código de teste concreto gerado para ele.
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7 AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA FERRAMENTA EGGTL

7.1

Introdução
Nesta seção, é apresentada uma avaliação da ferramenta EGGTL com a

linguAgem LETAE para testes de aceitação. A análise consiste da comparação
informal dessa ferramenta com outras, visando dois objetivos: o nível de

conhecimento exigido para a especificação e implementação de um caso de teste e
aspectos do código gerado pelas ferramentas.

Para essa avaliação, são apresentadas quatro histórias e seus testes de

aceitação encontrados em um exemplo elaborado por Cohn (2004). Esse conjunto

de testes foram selecionados para serem implementados nas ferramentas:
Cucumber, JBehave, GTE + LETA (Iokoi, 2012), e EGGTL+LETAE.

A partir da análise dos códigos gerados por essas ferramentas, apresenta-se

um comparativo das caracteristicas de cada implementação. No comparativo, são
apresentados os conhecimentos necessários para cada ferramenta, os artefatos
associados aos testes que devem ser implementados de forma manual ou de forma

automatizada, a possibilidade de testes duplicados e os modos de evitá-los, o perfil
ideal do profissional requerido para gerar cada artefato envolvido em um teste e
outras observações.

Por fim, apresenta-se, de modo preliminar e informal, diferenciais e limitações

da ferramenta EGGTL + LETAE em relação às ferramentas utilizadas na análise na
perspectiva da técnica em MBT, destacada na seção 2.2.

7.2

Objetivos da avaliação
São dois objetivos: a) 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, segundo que o nível de

conhecimento deva ser proporcional ao nível de treinamento e no tempo de
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aprendizado; b) as formas de implementação dos casos de testes pelas ferramentas,

podendo ser manual ou automatizada, as quais podem minimizar ou não o tempo de
implementação dos testes.

7.3

Seleção das histórias e geração das regras de validação
Em termos conceituais, as histórias selecionadas para essa avaliação

possuem embutidas nas suas decisões as seguintes características: 1) regra de

negócio que consiste em uma diretiva que orienta ou restringe os comportamentos

do négocio (ROSS, 2003); 2) restrição técnica, ou seja, uma limitação no grau de
liberdade que existe ao oferecer uma solução técnica (AMBLER, 2002); 3)

procedimento ou processo de negócio, ou seja, um conjunto de atividades para
produzir algo de valor para o negócio (ROSS, 2003).

O exemplo retirado de Cohn (2004) define histórias para o desenvolvimento

de uma aplicação de vendas de livros pela Internet. Não contempla nessa seleção
histórias com caracteristicas de requisitos não funcionais, tais como desempenho,
usabilidade, etc.

As seguintes histórias foram selecionadas:

a) "O usuário pode colocar os livros em uma cesta e comprá-los quando
desejar".

A regra em SBVR de validação dessa história poe ser:

obrigatório que cada cesta tenha no mínimo um livro";

"É

b) "Para comprar um livro, é necessário que o usuário forneça os dados

cadastrais, o endereço de entregra e as informações do cartão de
crédito". A regra em SBVR de validação dessa história pode ser: "É
obrigatório que cada cartão_de_crédito seja válido";

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". A regra SBVR de validação dessa história pode ser: "É
obrigatório que cada pedido esteja na base de dados";
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d) "O usuário pode ajustar a quantidade de qualquer item na cesta de
compras". A regra em SBVR de validação dessa história pode ser: "É
obrigatório que cada cesta tenha exatamente um livro ou a cesta tenha
no mínimo um e no máximo 10 livros ".

7.4

Testes de aceitação
Os testes de aceitação segundo Cohn (2004) são definidos a partir das

histórias. Os testes apresentados no Anexo A foram elaborados por Iokoi (2012) a

partir dos exemplos de Cohn (2004) e relacionados com as histórias selecionadas
(indicadas abaixo).

Entretanto, dos testes de aceitação elaborados por Iokoi (2012), foram

selecionados apenas três para serem implementados, devido às suas regras de
negócio, explorarem a cobertura dada ao SBVR pela LETAE.
a) "Colocar um livro com estoque na cesta";

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

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

7.5

A implementação dos testes
A seguir, são apresentadas as implementações dos testes para as regras das

histórias apresentadas acima nas seguintes ferramentas: Cucumber de Hellesøy
(2008), JBehave de North (2009), GTE + LETA de Iokoi (2012) e EGGTL + LETAE.
Cucumber e JBehave, foram selecionadas por serem consideradas livres, sendo

bastante conhecidas e utilizadas na comunidade ágil de desenvolvimento como
ferramentas de ATDD (Desenvolvimento Guiado por Teste de Aceitação).
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7.6

Cucumber
Esta

ferramenta,

criada

por

Hellesøy

(2008),

está

baseada

no

desenvolvimento guiado por comportamentos, Behaviour Driven Development

(BDD), uma variação do ATDD, descrito na seção 2 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
código na linguagem de programação no caso Java.

O cenário para o teste "Colocar um livro na cesta" pode ser escrito

conforme apresentado na Figura 23. Nesse cenário, há um passo do tipo Given
contendo a regra em SBVR da respectiva história (linha 5). Depois, o segundo

passo, do tipo When, informa que a cesta possui livro (linha 6). Por fim, o último
passo, do tipo Then, verifica a quantidade na cesta (linha 7). Observa-se que o
método permitido pelo BDD não utiliza, nem sequer menciona, o SBVR. No entanto,
em determinadas circunstâncias, como no caso, é possível definir o passo Given
como uma regra de definição escrita em SBVR.

Figura 22 - Cenário para o teste "Colocar um livro com estoque na cesta" em
Cucumber

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

A Figura 24 apresenta o código de teste concreto gerado automaticamente a

partir do teste definido com o Cucumber para o cenário "Colocar um livro na

cesta". Esse código contém três métodos: o primeiro refere-se ao passo Given, no

qual pode ser observado que seu nome é a descrição do passo. O segundo método
refere-se ao passo When, e o último ao passo Then.
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Em todos os métodos não há nenhuma implementação do corpo do método,

ficando pendente o desenvolvimento do “código-cola” para o SUT. Os métodos
possuem uma exceção para ser lançada ao se tentar executar o código inicialmente
sem nenhuma implementação feita.

Figura 23 - Código de teste concreto gerado automaticamente pelo Cucumber
para o cenário "Colocar um livro com estoque na cesta"

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
O teste "Colocar um pedido pela aplicação e verificar se ele está

armazenado na base de dados de pedidos efetuados por telefone" tem sua
implementação em Cucumber apresentada na Figura 25 e o código de teste

concreto apresentado na Figura 26. No código gerado para cada And do passo
When foi gerado um método de teste.

Figura 24 - Teste escrito em Cucumber para validar um pedido na base de dados

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
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Figura 25 - Código de teste concreto gerado automaticamente pelo Cucumber
para o cenário que valida um pedido na base de dados

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

A Figura 27 apresenta o teste "Mudar a quantidade de um livro de 0 (zero)

para 10 (dez)" definido na ferramenta Cucumber. A Figura 28 apresenta o teste
concreto gerado automaticamente.

Figura 26 - Teste que valida a alteração de exemplares de um livro em Cucumber

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
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Figura 27 - Teste concreto gerado automaticamente pelo Cucumber que valida a
alteração de exemplares de um livro

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

7.7

JBehave
Esta ferramenta, criada por North (2009), assim como o Cucumber de

Hellesøy (2008), está baseada no BDD. Do mesmo modo, ela oferece a linguagem

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 código na
linguagem de programação no caso Java.

A Figura 29 apresenta um cenário de teste escrito em JBehave para o teste

"Colocar um livro na cesta". Nesse cenário, há um passo do tipo Given contendo a
regra em SBVR da respectiva história (linha 4). Depois, o segundo passo, do tipo
When, informa que a cesta possui livro (linha 5). Por fim, o último passo, do tipo
Then, verifica a quantidade na cesta (linha 6).

A Figura 30 apresenta o código de teste concreto gerado automaticamente a

partir do teste definido com o JBehave para a teste "Colocar um livro na cesta". A

estrutura desse código não difere muito do que é gerada pelo Cucumber. O código
gerado pelo JBehave contém três métodos: o primeiro refere-se ao passo Given, no

qual pode ser observado que seu nome é a descrição do passo. O segundo método
refere-se ao passo When e o último ao passo Then.
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Figura 28 - Cenário para o teste "Colocar um livro com estoque na cesta" em
JBehave

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

Figura 29 - Código de teste concreto gerado automaticamente pelo JBehave para

o cenário "Colocar um livro com estoque na cesta"

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

Do mesmo modo que no Cucumber, em todos métodos não há nenhuma

implementação do corpo do método, ficando pendente o desenvolvimento do

“código-cola” para o SUT. Mas, diferentemente do código gerado pelo Cucumber, os
métodos gerados pelo JBehave são anotados com @Pending. Esta anotação indica

ao mecanismo de escrita que a implementação do cenário está pendente e
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consequentemente, ele não executará os demais passos seguintes no mesmo
cenário. No Cucumber, o código automaticamente gerado inclui uma exceção.

O teste "Colocar um pedido pela aplicação e verificar se ele está

armazenado na base de dados de pedidos efetuados por telefone" tem sua
implementação em JBehave apresentada na Figura 31.

Figura 30 - Teste escrito em JBehave para validar um pedido na base de dados

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

A Figura 32 apresenta o teste concreto gerado pelo JBehave para o teste

"Colocar um pedido pela aplicação e verificar se ele está armazenado na base

de dados de pedidos efetuados por telefone". De forma análoga ao Cucumber,
para cada And do passo When foi gerado um método de teste.

A Figura 33 apresenta o teste "Mudar a quantidade de um livro de 0 (zero)

para 10 (dez)" definido na ferramenta Cucumber. E a Figura 34 apresenta o teste
concreto gerado automaticamente.

121

Figura 31 - Código de teste concreto gerado automaticamente pelo JBehave para
o cenário que valida um pedido na base de dados

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

Figura 32 - Teste que valida a alteração de exemplares de um livro em JBehave

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
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Figura 33 - Teste concreto gerado automaticamente pelo JBehave que valida a
alteração de exemplares de um livro

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

7.8

LETA
A Figura 35 apresenta a implementação na linguagem LETA de Iokoi (2012)

para o teste "Colocar um livro com estoque na cesta". Nessa implementação 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.

Figura 34 - Cenário para o teste "Colocar um livro com estoque na cesta" em
LETA

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
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A Figura 36 apresenta o código de teste concreto gerado automaticamente a

partir do teste definido com a linguagem LETA. Esse código contém as classes

geradas a partir dos termos: Cesta e Livro. Ao final do código, há um método
gerado, chamado test, contendo a definição dos dados que são enviados ao SUT e
a comparação entre os dados esperados e os resultados gerados pelo SUT.

Conforme Iokoi (2012), é necessário realizar a implementação manual dos

códigos adaptadores para realizar a comunicação com o SUT. Para isso, é

necessário criar uma subclasse da classe de teste gerada e implementar o método
sendToSut, a qual faz a “cola” com o código do SUT.

Figura 35 - Teste concreto gerado automaticamente pelo teste "Colocar um livro
com estoque na cesta" em LETA

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
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O teste "Colocar um pedido pela aplicação e verificar se ele está

armazenado na base de dados de pedidos efetuados por telefone" tem sua

implementação em LETA apresentada na Figura 37. O teste possui a cláusula Verify
contendo a descrição do fato que valida um pedido que são armazenados na base
de dados. A cláusula When, os dados do pedido que são armazenados na base de
dados. A Figura 38 apresenta o teste concreto gerado automaticamente.

Figura 36 - Teste gerado para validar um pedido na base de dados em LETA

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

A implementação do código adaptador para o teste, deve ser feita de forma

manual.

O teste "Mudar a quantidade de um livro de 0 (zero) para 10 (dez)" definido

na linguagem LETA é apresentado na Figura 39. A cláusula Verify contém a

validação de um livro e a quantidade total de livros na cesta. Já a cláusula When

define a alteração para dez na quantidade de um livro. A Figura 40 apresenta o teste
concreto gerado automaticamente.
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Figura 37 - Teste concreto gerado automaticamente para validar um pedido na

base de dados em LETA

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
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Figura 38 - Teste que valida a alteração da quantidade de exemplares de um

livro em LETA

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
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Figura 39 - Teste concreto gerado automaticamente que valida a alteração da

quantidade de exemplares de um livro em LETA

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
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7.9

LETAE

Com relação à escrita de um teste de aceitação na linguagem LETAE, há

vários pontos a serem discutidos. Um teste de aceitação escrito em LETAE tem o

seu nível de abstração elevado, comparado com as três ferramentas anteriores, pois
nelas os casos de testes são concretos, isto é, eles são baseados em exemplos, em

instâncias específicas, por exemplo, Pedido tem “Livro A” e Pedido tem Código
10. Em Cucumber, JBehave e LETA, cada caso de teste concreto requer a

especificação de um caso de teste específico, potencialmente gerando uma grande
coleção

de especificações similares. Observa-se que tanto Cucumber, como

JBehave, permitem a definição de tabelas e muitos recursos, para minimizar o

esforço de repetição das especificações. De todo modo, os arquivos gerados pelas
ferramentas contêm todos os casos de testes concretos.

Outro ponto a ressaltar é com relação ao código gerado pelas ferramentas

Cucumber e JBehave. No caso do Cucumber, os argumentos são passados aos
métodos gerados, mas caso os tipos não sejam primitivos (inteiro, String, etc.), é
necessário escrevê-los manualmente e recorrer a bibliotecas definidas pelo
programador. Isto é feito de forma idêntica no JBehave, mas o objetivo é o mesmo:
escrever cenários de teste.

No caso da LETA, a solução automatizada é mais sofisticada, pois além de

gerar como argumentos as variáveis, ela gera a verificação do resultado esperado
pelo SUT por meio do adaptador (“código cola”) escrito pelo programador.

No caso da LETAE, não há valores passados aos métodos pois as cláusulas

são escritas em cenários mais abstratos escritos em SBVR, abstraindo os casos de

testes concretos. Assim, um caso de teste escrito em LETAE com o EGGTL, como
apresentado neste trabalho, deve ser codificado manualmente.

A evolução imediata da LETAE + EGGTL é a incorporação de recurso que

permita ao testador definir os valores dos casos de teste que serão aplicados às
cláusulas escritas em SBVR. O ambiente de execução da LETAE gerará então

automaticamente os casos de testes de modo similar à LETA, com os argumentos a
serem passados para o adaptador e a verificação dos resultados retornados por ele.
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Diferentemente das ferramentas de BDD, a LETAE possui o mecanismo de

geração de quantificadores, uma vez que essas ferramentas possuem apenas

suporte para cenários concretos de casos de testes. No caso da LETA, os
quantificadores são ainda bem limitados, sendo este um ganho na LETAE. Além
disso, a LETAE gera automaticamente os casos de testes com as respectivas
variáveis de instâncias de acordo com os termos encontrados nas regras escritas em

SBVR. Entretanto, a implementação do caso de teste e sua verificação é realizada
de forma manual, constituindo em uma limitação atual da LETAE + EGGTL.

A Figura 41 apresenta a implementação na linguagem LETAE para o teste

"Colocar um livro com estoque na cesta". A cláusula Verify Rule contém a regra
em SBVR que verifica a quantidade de um livro. A cláusula When descreve a
quantidade de livro existente na cesta.

Figura 40 - Definição do teste que valida um livro na cesta na linguagem

LETAE

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

A Figura 42 apresenta o código do teste concreto gerado automaticamente a

partir do teste definido com a liguagem LETAE. Esse código contém as instâncias
das classes Cesta e Livro. Um método setup responsável por inicializar as

instâncias e o método de test derivado da regra, o qual deve ser implementado
manualmente, de modo similar ao Cucumber e JBehave.

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 LETAE apresentada na Figura 43. O teste possui a cláusula
Verify Rule contendo a regra de validação de um pedido na base de dados. Na
cláusula When, os dados do pedido. A Figura 44 apresenta o teste concreto gerado
automaticamente.

130

Figura 41 - Teste concreto gerado automaticamente pela LETAE para o teste

AdicionarLivro

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

Figura 42 - Teste gerado para validar um pedido na base de dados escrito em

LETAE

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

Figura 43 - Teste concreto gerado automaticamente para validar um pedido na

base de dados escrito em LETAE

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
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A Figura 45 apresenta o teste "Mudar a quantidade de um livro de 0 (zero)

para 10 (dez)" definido na linguagem LETAE. A cláusula Verify Rule contém a regra
de validação. A cláusula When define as alterações. A Figura 46 apresenta o teste
concreto gerado automaticamente.

Figura 44 - Teste que valida a alteração da quantidade de exemplares de livro em

LETAE

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

Figura 45 - Teste concreto gerado automaticamente pela LETAE que valida a

alteração da quantidade de exemplares de um livro

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

7.10 Resultado das comparações
Seguem as principais observações a respeito das ferramentas analisadas.

Elas foram agrupadas em cinco tópicos. Deve-se destacar aqui dois aspectos:
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alguns tópicos baseiam-se na realidade em hipóteses formuladas pelo autor,
estando portanto sujeitas à comprovação em um trabalho futuro; nem sempre as
ferramentas ATDD/BDD no caso Cucumber e JBehave, assim como a LETA,
permitem expressar cenários seguindo cláusulas do SBVR. Nos exemplos acima,
foram escolhidas histórias e cenários que permitem pelo menos nas cláusulas de
definição de contexto ( “Given” no caso do BDD), a escrita no formato SBVR.
a) Pré-requisitos

necessários.

Apresenta-se

uma

relação

de

conhecimentos necessários de cada ferramenta para a implementação dos
testes, com efeitos colaterais no tempo de aprendizado.

b) Implementação manual e/ou automatizada e duplicidade de testes.

Cada ferramenta oferece uma forma distinta de se implementar os testes,
seja manual e/ou automatizada e, em alguns casos, pode ocorrer a
duplicação destes testes.

c) Componentes de teste. Apresenta uma relação dos componentes
requeridas pelos testes;

d) Diferentes abordagens. Define-se uma relação entre os componentes os
testes e os papéis ou profissionais responsáveis para descrever as
abordagens

utilizadas

pelas

ferramentas

e

suas

maximização do tempo de implementação dos testes.

implicações

na

e) Outras observações na implementação dos testes. Comentários
adicionais

a

respeito

implementação dos testes.

de

observações

encontradas

durante

a
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7.11 Pré-requisitos necessários
O Quadro 17 apresenta as principais hipóteses para os pré-requisitos e/ou

conhecimentos necessários de cada ferramenta analisada para a implementação
dos testes, baseados no conhecimento e experiências do autor.

Quadro 17 - Pré-requisitos ou conhecimentos exigidos para a implementação

dos testes

Ferramenta
Cucumber

JBehave

LETA

Conhecimentos Necessários

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 em uma linguagem de programação, contendo os
dados de 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.
Linguagem de programação para o código adaptador.
Definir manualmente todo o corpo dos métodos gerados, bem
como as variáveis de instância comuns aos métodos para a
comunicação com o SUT.
Conhecimento do SUT - normalmente está na forma de classes
ou interfaces de componentes de uma aplicação.
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 em uma linguagem de programação, contendo os
dados de 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.
Linguagem de programação para o código adaptador.
Definir manualmente todo o corpo dos métodos gerados, bem
como as variáveis de instância comuns aos métodos para a
comunicação com o SUT.
Conhecimento do SUT - normalmente está na forma de classes
ou interfaces de componentes de uma aplicação.
Linguagem LETA - para especificar um caso de teste nessa
linguagem é necessário conhecer a sua sintaxe, termos, fatos e
regras.
Linguagem de programação para o código adaptador - este
código somente contém os passos para a comunicação com o
SUT, sendo que boa parte do corpo dos métodos é gerada
automaticamente. 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.

134
Ferramenta
LETAE

Conhecimentos Necessários

Notação SBVR - para especificar uma regra de negócio no
formato da notação encontrada no SBVR, é necessário conhecer
sua sintaxe, termos, fatos, palavras reservadas e quantificadores.
Linguagem LETAE - para especificar um caso de teste nessa
linguagem, é necessário conhecer sua sintaxe.
Linguagem de programação para o código adaptador - este
código somente contém os passos para a comunicação com o
SUT, sendo que na versão deste trabalho o corpo dos métodos
deve ser escrito manualmente. As variáveis de instância comuns
aos métodos são geradas automaticamente. 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.
Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

7.12 Implementação manual e/ou automatizada dos artefatos
Existem um artefatos relacionados ao teste, encontrados nas ferramentas

analisadas, que são implementados manual ou automaticamente durante a definição

e execução do teste. O Quadro 18 apresenta esses artefatos e a sua forma de
implementação.

Quadro 18 - Artefatos encontrados nas ferramentas com a sua forma de

implementação e a possibilidade de duplicidade de testes
Ferramenta

Artefato

JBehave

Cenários,
passos, ações e
a comunicação
com o SUT

Cucumber

Cenários,
passos, ações e
a comunicação
com o SUT

Implementação

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

GTE + LETA

Artefato

Caso de Teste

Teste Concreto
Código
adaptador
EGGTL + LETAE Caso de Teste
Teste Concreto

Código
adaptador
Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

Implementação

É implementado manualmente na
linguagem LETA.
Os testes concretos são gerados
automaticamente a partir dos testes
definidos na linguagem LETA.
A implementação é manual, pois é
necessário utilizar uma linguagem de
programação para acessar a API ou o
componente da aplicação a ser testada.
É implementado manualmente na
linguagem LETAE.
Os testes concretos são gerados
automaticamente a partir dos testes
definidos na linguagem LETAE. Porém a
validação dos resultados gerados pelo
SUT deve ser feita manualmente.
A implementação é manual, pois é
necessário utilizar uma linguagem de
programação para acessar a API ou o
componente da aplicação a ser testada.

7.13 Componentes de um teste
Utting e Legeard (2006) definem que um teste de aceitação pode ter as

seguintes partes ou componentes: modelo, teste de aceitação propriamente dito,
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 propriamente dito é um teste de alto nível de abstração, contendo os

comportamentos que se deseja testar e detalhes que não estão contidos no modelo.

O script ou procedimento de teste, que consiste em um teste executável contendo os
passos e comportamentos do teste de aceitação, porém escrito em uma linguagem

de programação. O adaptador é um subcomponente de um teste que repassa os
dados do modelo e do caso de teste para o SUT, recuperando os dados

processados por ele. Há comunicação do teste com o software que é representada
pela API ou por um componente da aplicação.

Com base nessa definição, foi elaborada uma relação entre esses

componentes de um teste com as ferramentas analisadas, com o foco no tipo de
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implementação de um componente de teste, manual ou automatizado. O Quadro 19
apresenta essa relação.

Quadro 19 - Artefatos encontrados nas ferramentas com a sua forma de

implementação

Ferramenta

Cucumber

JBehave

GTE +
LETA

EGGTL +
LETAE

Componente de teste
Modelo
Não se
aplica.

Teste de

aceitação

Especificase os
passos do
tipo Given,
When, e
Then.
Não se
Especificaaplica.
se os
passos do
tipo Given,
When, e
Then.
Define-se formalmente
as regras de negócio
com os cenários e
critérios de sucesso de
um teste.
Define-se formalmente
as regras de negócio
com os cenários e
critérios de sucesso de
um teste.

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

Script de

Adaptador

Comunicação

Deve-se
implementar o
corpo dos
passos.

Não se
aplica.

Utiliza-se a
API da
aplicação.

Deve-se
implementar o
corpo dos
passos.

Não se
aplica.

A ferramenta
gera os testes
executáveis
parcialmente
automatizados.
A ferramenta
gera os testes
executáveis,
embora na
versão deste
trabalho o
corpo dos
métodos ainda
é
implementado
manualmente.

Deve-se
Utiliza-se a
implementar API da
os
aplicação.
adaptadores.

teste

Deve-se
implementar
os
adaptadores

com o SUT

Utiliza-se a
API da
aplicação.

Utiliza-se a
API da
aplicação.

7.14 Diferentes abordagens das ferramentas
Conforme o Quadro 18 é possível definir três abordagens que são

encontradas nas ferramentas. As abordagens se destacam nas relações entre os
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componentes de teste e os profissionais adequados para a construção dos
componentes.

A primeira abordagem apresentada, refere-se à maneira como os testes de

aceitação escritos em uma linguagem estruturada, porém com teste informal, podem

ser escritos pelo analista de qualidade na forma de um cenário contendo seus dados
e/ou passos. Ela permite que vários detalhes referentes à realização do testes sejam

definidos de modo informal e manual na forma de comentários em texto livre,

requerendo também a interpretação do programador. Dessa forma, esses detalhes e
a comunicação com o SUT, feita pelo código adaptador, são codificados pelo
programador no script e executado por um motor. Essa abordagem é encontrada
nas ferramentas Cucumber e JBehave.

A segunda abordagem, refere-se à representação dos testes de aceitação em

um modelo que define as regras de negócio envolvidas nos testes, escritas em uma
linguagem cuja sintaxe é definida formalmente, mas cujas cláusulas não têm uma
estrutura formal, bem como os dados concretos do teste. Neste caso, os scripts de

teste contendo os dados e passos são gerados automaticamente por um gerador. A
única parte manual, que requer a intervenção de um programador, é a que

implementa o código adaptador. A ferramenta baseada na linguagem LETA adota
essa abordagem.

A última abordagem, refere-se à representação dos testes de aceitação em

um modelo que define regras de negócio formais dos testes, baseado no SBVR, isto
é, no qual as regras são escritas em uma notação formal com expressividade

próxima à da linguagem de negócios. Neste caso, os scripts de teste são gerados

automaticamente por um gerador. A parte manual dessa atividade requer a
intervenção de um programador para gerar as validações e realizar as chamadas ao

SUT, através do código adaptador. A ferramenta baseada na linguagem LETAE
adota essa abordagem.

Na seção 8 – Conclusão – encontra-se uma discussão a respeito da

comparação informal entre a LETAE e a LETA.
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7.15 Outras observações na implementação dos testes
Outras observações, apresentadas no Quadro 20, foram encontradas durante

a implementação dos testes pelas ferramentas, as quais estão restritas ao tipo de
análise conduzida nesta seção.

Quadro 20 - Pré-requisitos ou conhecimentos exigidos para a implementação

dos testes

Ferramenta
Cucumber

Observações

Os testes elaborados pela ferramenta exigem a implementação
manual e total dos testes.
JBehave
Os testes elaborados pela ferramenta exigem a implementação
manual e total dos testes.
Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

7.16 Diferenciais da linguagem LETAE e ferramenta EGGTL
A linguagem LETAE e o gerador de testes EGGTL apresentam os mesmos

diferenciais que a linguagem LETA e o gerador de testes GTE com relação a outras
ferramentas que se baseiam na técnica de MBT. Os diferenciais da LETA foram
analisadas por Iokoi (2012) em seu estudo.

Com relação às ferramentas Cucumber, JBehave e LETA, o diferencial da

linguagem LETAE é a oferta de um meio formal para descrever as regras de negócio

e suas validações com base na notação definida na especificação SBVR,
procurando manter a redação dos enunciados o mais próximo possível do discurso

de negócio. A notação permite descrever regras de negócios na forma de termos,
fatos e regras. Essa característica permite, portanto, a evolução da EGGTL para a
verificação dos elementos que compõem um teste de aceitação.
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7.17 Limitações da linguagem LETAE e da ferramenta EGGTL
A linguagem LETAE e ferramenta EGGTL apresentam pelo menos sete

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, uma vez que a ferramenta EGGTL não

possui um mecanismo próprio. O formato do código gerado pela EGGTL é baseado
nas anotações @Before, @Test do JUnit.

A terceira está no uso de operadores matemáticos, que não são aceitos pela

versão atual da linguagem LETAE.

A quarta limitação está na ausência da reutilização dos testes concretos e do

código adaptador, pois um teste concreto não é reutilizado por outro teste abstrato
escrito em LETAE. Da mesma forma, o código adaptador também não é reutilizável
por outros testes concretos.

A quinta consiste da dependência do caractere "_" sobrescrito, para poder

escrever termos e complementos compostos, limitação imposta pela ferramenta
Xtext.

A sexta limitação está no uso de parte da notação definida no SBVR, pois a

versão atual da linguagem LETAE somente tem suporte para regras escritas usando

operadores aléticos e deônticos e estruturas compostas simples, bem como
cláusulas com quantificação simples..

A sétima e última limitação consiste na geração automática parcial dos testes

concretos pela ferramenta EGGTL, que não gera, na versão atual, o corpo dos
métodos das classes criadas automaticamente e não aplica as validações ou
asserções. Assim, o desenvolvedor deve implementar essas caracterísitcas.
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7.18 Conclusão
Foram apresentadas quatro histórias, suas regras e seus testes de aceitação

retirados de um estudo de caso elaborado por Cohn (2004). Foram selecionados três
histórias para serem implementados nas ferramentas: Cucumber, JBehave, GTE +
LETA e EGGTL + LETAE.

Em seguida, foi elaborado um comparativo informal das implementações dos

testes nas ferramentas mencionadas. Os critérios utilizados foram: conhecimentos

necessários para cada ferramenta, artefatos associados aos testes implementados
de forma manual ou automatizada, possibilidade de testes duplicados e como evita-

los, perfil de profissional especifico para a elaboração dos artefatos em um teste e
outras observações complementares.

Por fim, foram apresentados os diferenciais e as limitações da linguagem

LETAE e da ferramenta EGGTL em relação às ferramentas adotadas na análise e
com a técnica MBT.
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8 CONCLUSÕES
Nesta seção são apresentados um resumo do trabalho e da avaliação

informal da ferramenta EGGTL, das contribuições do trabalho, e algumas sugestões
para trabalhos futuros.

8.1

Resumo Geral
Após a apresentação da motivação e objetivos, a dissertação descreve a

técnica denominada Teste Baseado em Modelos (MBT), bem como algumas
ferramentas baseadas nesta técnica, incluindo algumas ferramentas que adotam a

técnica de Desenvolvimento Guiado por Teste de Aceitação uma vez que algumas
delas são comparadas com a ferramenta proposta no presente trabalho para servir

de uma avaliação preliminar desta última. Por fim, foram apresentadas algumas
deficiências da técnica de Teste Baseado em Modelo.

Apresentou-se, em seguida conceitos básicos sobre regras de negócio e sua

classificação, mostrando a importância de se realizar esta classificação. Dentre as
iniciativas de representação de regras de negócio, a especificação do Semantics of

Business Vocabulary and Business Rules (SBVR) foi escolhido por algumas de suas
características, dentre as mais a de fazer uso da linguagem natural na formalização
do vocabulário e das regras, e por ser direcionado ao pessoal de negócio.

Descreveu-se em seguida o SBVR, detalhando-se as partes utilizadas no

trabalho, no que concerne ao vocabulário e às regras de negócio. É realizada uma
aproximação do Inglês Estruturado SBVR para o Português Estruturado SBVR,
possibilitando a aplicação do SBVR em definições no idioma nacional.

Na sequência, é apresentada a Linguagem para Especificação de Testes de

Aceitação (LETA) de Iokoi (2012), linguagem que serviu de ponto de partida para o
presente trabalho, pois esta linguagem baseia-se na técnica de MBT para a
especificação de testes de aceitação incorporando alguns conceitos de negócio.
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Apresentou-se em seguida a Linguagem pra Especificação de Testes de

Aceitação Estendida (LETAE), objeto de estudo deste trabalho e base para a
ferramenta descrita no presente trabalho. A linguagem é utilizada para a

especificação de testes de aceitação sem a necessidade de conhecimentos técnicos
de programação e destinada a ser utilizada pelo pessoal de negócio que tenha

algum conhecimento de SBVR. Descreveu-se a ferramenta Editor Gráfico e Gerador
de Teste da LETAE (EGGTL), que gera os testes concretos a partir dos casos de
testes escritos em LETAE.

A linguagem LETAE caracteriza-se por ser uma linguagem de domínio

específico com regras de negócio, baseada em partes da notação encontrada na
especificação do Semantics of Business Vocabulary and Business Rules (SBVR) do
Object Management Group (2015).

8.2

Resumo da avaliação informal do EGGTL
Na seção 7, encontra-se uma avaliação preliminar e informal da ferramenta

EGGTL e da linguagem LETAE, realizada em uma análise comparativa com outras
ferramentas tais como Cucumber, JBehave, GTE e a linguagem LETA. Inicialmente,
a avaliação compreendeu a implementação de um conjunto de testes a partir de
histórias de usuário encontradas nos exemplos apresentados por Cohn (2004).

Como apresentado e discutido na seção 7, um dos resultados dessa análise

indica que a definição de um caso de teste escrita na LETAE não exige
conhecimentos de programação. Outro resultado indica que a ferramenta gera os

testes concretos a partir da definição de um caso de teste escrito de modo mais
abstrato na linguagem LETAE, característica não encontrada nas ferramentas

Cucumber e JBehave. Um teste concreto gerado pela ferramenta EGGTL tem sua
estrutura baseada na entrada esperada pela ferramenta JUnit, amplamente utilizada

nos ambientes de desenvolvimento, com todos os termos e fatos representados em

objetos automaticamente criados. Com respeito à ferramenta GTE de Iokoi (2012), a
EGGTL está no mesmo nível de abstração que ela, com a diferença de que permite
escritas dos testes de modo mais natural em SBVR. Na ferramenta GTE, os testes
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são escritos em LETA que contém várias construções que guardam alguma
similaridade com uma linguagem de programação de alto-nível.

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

especificação do SBVR, permitindo que analistas de negócio ou de qualidade

definam um caso de teste em termos do negócio. Outra contribuição é a unificação

dos comportamentos, dados e validação de uma caso de teste em um único artefato,
realizado através da ferramenta EGGTL.

Contudo, a ferramenta EGGTL e a linguagem LETAE apresentam algumas

limitações, como a geração dos testes concretos para valores válidos em classes de

equivalência e a dependência de outro mecanismo para a execução real dos testes
no sistema de software em teste.

8.3

Trabalhos futuros
Inicialmente, existem vários pontos de melhoria a serem realizados na

linguagem LETAE, tais como a ampliação da cobertura da estrutura do SBVR na
linguagem, permitindo assim a especificação de regras, por exemplo, com

operadores condicionais, e de regras sem os operadores aléticos e deônticos. Outro
ponto importante é evitar a repetição de termos e complementos, que podem levar à

duplicidade de casos de testes. Por fim, complementar o código do gerador de testes
concretos para chegar ao nível de geração da LETA que automatiza grande parte
dos recursos esperados pela proposta do MBT.

Com relação à ferramenta EGGTL, é possível estendê-la para criar geradores

de códigos para outras linguagens, como C#, Ruby, Scala e outras. Assim, os testes
abstratos podem ser utilizados para outras implementações de testes concretos em
diferentes linguagens e paradigmas de programação.

Um trabalho importante é a realização de um estudo de caso em um ambiente

real de desenvolvimento de software, para identificar e medir tempos de aprendizado
e de treinamento, tempos de implementação dos testes ou do desenvolvimento
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empregando os enfoques do TDD e do ATDD, bem como o de identificar problemas
do uso da ferramenta EGGTL pelo seu público-alvo.

Por fim, com relação ao SBVR, sugere-se a elaboração de um guia contendo

a especificação formal da gramática que gera sentenças bem formadas em SBVR.

Essa especificação descreveria as declarações do universo do discurso do SBVR
para representar de modo mais abrangente.
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Apêndice A: Regras léxicas e sintáticas da linguagem em EBNF e Produções
da Gramática

Definição completa das regras léxicas e sintáticas da linguagem em EBNF:
1 grammar br.com.ipt.letae.Letae with org.eclipse.xtext.common.Terminals
2
3 generate letae "http://www.com.br/ipt/letae/Letae"
4
5 LetaeTest:
6 letaeTest+=Test;
7
8 Test:
9 test=TestCase
10 ;
11
12
13 TestCase:
14 ('package' pacote = QualifiedName)?
15 ('test' | 'Test') name = ID verifyClause = VerifyClause whenClause = WhenClause
16 ;
17
18 VerifyClause:
19 ('verify' | 'Verify') ('rule' | 'Rule') rule = SbvrRule
20 ;
21
22 WhenClause:
23 ('when' | 'When') fc = FatoComposto
24 ;
25
26 SbvrRule:
27 sbvrOp = SbvrOp uQ = UniversalQuantifier fc = FatoComposto
28 ;
29
30 FatoComposto:
31 (f=Fato) (op=OperadorLogico f2=Fato)?
32 ;
33
34 OperadorLogico:
35 opl = 'e' | opl = 'ou'
36 ;
37
38 OperadorLogicoE:
39 olE = 'e'
40 ;
41
42 OperadorLogicoOu:
43 olOu = 'ou'
44 ;
45
46 Fato:
47 (t = Termo) (c = Complemento) (quantifier = SbvrQuantifier)? (t2 = Termo)
48 ;
49
50 Complemento:
51 ID
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52 ;
53
54 Termo:
55 termo = ID
56 ;
57 SbvrOp:
58 AlethicOp
59 | DeonticOp
60 | ForbiddenOp
61 | NotPemissionOp
62 ;
63
64 AlethicOp:
65 'É' 'necessário' 'que'
66 |
67 'É' 'possível' 'que'
68 ;
69
70 DeonticOp:
71 'É' 'obrigatório' 'que'
72 |
73 'E' 'permitido' 'que'
74 ;
75
76 ForbiddenOp:
77 'É' 'proibido' 'que'
78 |
79 'É' 'impossível' 'que'
80 ;
81
82 NotPemissionOp:
83 'Não' 'é' 'permitido' 'que'
84 ;
85
86 UniversalQuantifier:
87 'cada'
88 |
89 'todo'
90 |
91 'todos'
92 |
93 'toda'
94 |
95 'todas'
96 |
97 'um'
98 |
99 'uma'
100 |
101 'uns'
102 |
103 'umas'
104 ;
105
106 SbvrQuantifier:
107 eq = ExistencialQuantifier
108 |
109 eoq = ExactlyOneQuantifier
110 |
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111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

enq = ExactlyNQuantifier
|
amoq = AtMostOneQuantifier
|
amnq = AtMostNQuantifier
|
alnq = AtLeastNQuantifier
|
nrq = NumericRangeQuantifier
;
ExistencialQuantifier:
'pelo' 'menos' 'um'
;
AtLeastOne:
'pelo' 'menos' 'um'
;

ExactlyOneQuantifier:
'exatamente' 'um'
;
ExactlyNQuantifier:
'exatamente' i=INT
;

AtMostOneQuantifier:
'no' 'máximo' 'um'
;

AtMostNQuantifier:
'no' 'máximo' i = INT
;
AtLeastNQuantifier:
'no' 'mínimo' i = INT
;

NumericRangeQuantifier:
'no' 'mínimo' i1=INT ople = OperadorLogicoE 'no' 'máximo' i2=INT
;
QualifiedName:
ID ('.' ID)* ';'
;
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Terminals.xtext

1 /*******************************************************************************
2 * Copyright (c) 2008 itemis AG and others.
3 * All rights reserved. This program and the accompanying materials
4 * are made available under the terms of the Eclipse Public License v1.0
5 * which accompanies this distribution, and is available at
6 * http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html
7 *******************************************************************************/
8 grammar org.eclipse.xtext.common.Terminals hidden(WS, ML_COMMENT, SL_COMMENT)
9
10 import "http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" as ecore
11
12 terminal ID : '^'?('a'..'z'|'A'..'Z'|'_') ('a'..'z'|'A'..'Z'|'_'|'0'..'9')*;
13 terminal INT returns ecore::EInt: ('0'..'9')+;
14 terminal STRING :
15 '"' ( '\\' . /* 'b'|'t'|'n'|'f'|'r'|'u'|'"'|"'"|'\\' */ | !('\\'|'"') )* '"' |
16 "'" ( '\\' . /* 'b'|'t'|'n'|'f'|'r'|'u'|'"'|"'"|'\\' */ | !('\\'|"'") )* "'"
17 ;
18 terminal ML_COMMENT : '/*' -> '*/';
19 terminal SL_COMMENT : '//' !('\n'|'\r')* ('\r'? '\n')?;
20
21 terminal WS : (' '|'\t'|'\r'|'\n')+;
22
23 terminal ANY_OTHER: .;

Além das regras léxicas da gramática da linguagem LETAE, a Xtext define as

regras dos não terminais fornecidos para a especificação em EBNF, a seguir são
apresentadas as regras léxicas, suas expressões e definições.

Quadro 21 - Expressões regulares das regras léxicas fornecidas pelo Xtext
Regra léxica
ID

Expressão regular

Definição

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

caracteres de a..z ou

'^'?('a'..'z'|'A'..'Z'|'_')

Permite uma cadeia de
A..Z,

separados

sobescrito.

Ou

por

uma

cadeia de caracteres de
a..z ou A..Z e 0..9,
separados
INT

('0'..'9')+

sobescrito .

Permite

uma

por

cadeia

números positivos de
0..9.
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Regra léxica
STRING

Expressão regular

Definição

!('\\'|'"') )* '"' |

cadeia de caracteres

'"' ( '\\' . /* 'b'|'t'|'n'|'f'|'r'|'u'|'"'|"'"|'\\' */ |

"'" ( '\\' . /* 'b'|'t'|'n'|'f'|'r'|'u'|'"'|"'"|'\\' */ |
ML_COMMENT

!('\\'|"'") )* "'"
'/*' -> '*/'

Permite o uso da

em forma de String.
Permite

blocos

comentários.

de

SL_COMMENT

'//' !('\n'|'\r')* ('\r'? '\n')?

Permite comentários de

WS

(' '|'\t'|'\r'|'\n')+

Permite

ANY_OTHER

.

Outros.

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

linha.

espaços

quebras de tabulação.

e

A seguir a descrição completa das produções da gramática da linguagem

LETAE.

a) LetaeTest: é a principal produção da gramática da linguagem LETAE, ela
contém a próxima produção que representa um teste (Test);

b) Test: a produção teste contém a produção que representa um teste da
linguagem LETAE a TestCase;

c) TestCase: a produção é composta pela combinação da palavra reservada

package, que tem por objetivo definir um pacote do caso de teste, com a
produção QualifiedName. Contém também a palavra reservada test ou
Test combinada ao não terminal ID para definir o nome do caso de teste,
seguida das produções VerifyClause e WhenClause;

d) VerifyClause: produção que define a regra de negócio que é o critério de

validação e verificação do caso de testes na LETAE, é composta por pelas
palavras reservadas verify ou Verify e rule ou Rule seguida da produção
SbvrRule;
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e) WhenClause: produção que define um contexto para o teste na LETAE, é
composta pela palavra reservada when ou When e seguida da produção
SbvrRule;

f) SbvrRule: produção que define um regra de negócio com base na notação

do SBVR, contém as produções SbvrOp (produção que define operador
alético ou deôntico do SBVR), UniversalQuantifier (produção que define
um quantificador universal do SBVR) e a produção FatoComposto
(produção que define a construção de um fato);

g) FatoComposto: produção que define a composição entre dois fatos e um
operador lógico, contém as produções Fato e OperadorLogico;

h) OperadorLogico: produção que contém as palavras reservadas e e ou,
definindo os operadores lógicos;

i) Fato: produção que define um fato em SBVR, contém as produções
Termo, Complemento, SbvrQuantifier (opcional) e Termo;

j) Termo: produção composta pelo não terminal ID;

k) Complemento: produção composta pelo não terminal ID;

l) SbvrQuantifier: contém uma das produções que representa uma
quantificador

SBVR

ExactlyOneQuantifier,

(ExistencialQuantifier,

ExactlyNQuantifier,

AtLeastOne,

AtMostOneQuantifier,

AtMostNQuantifier, AtLeastNQuantifier e NumericRangeQuantifier;

m) ExistencialQuantifier: produção que representa um quantificador SBVR,
composta pelas palavras reservadas pelo menos um;

n) AtLeastOne: produção que representa um quantificador SBVR, composta
pelas palavras reservadas no mínimo um;

o) ExactlyOneQuantifier: produção que representa um quantificador SBVR,
composta pelas palavras reservadas exatamente um;

p) ExactlyNQuantifier: produção que representa um quantificador SBVR,
composta pela palavra reservada exatamente e pelo não terminal INT;

q) AtMostOneQuantifier: produção que representa um quantificador SBVR,
composta pelas palavras reservadas no máximo um;
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r) AtMostNQuantifier: produção que representa um quantificador SBVR,
composta pelas palavras reservadas no máximo e pelo não terminal INT ;

s) AtLeastNQuantifier: produção que representa um quantificador SBVR,
composta pelas palavras reservadas no mínimo e o não terminal INT;

t) NumericRangeQuantifier: produção que representa um quantificador

SBVR, composta pelas palavras reservadas no mínimo, um não terminal
INT, a produção OperadorLogicoE, as palavras reservadas no máximo e
o não terminal INT;

u) UniversalQuantifier: produção compostas pelas palavras reservadas,
cada, todo, todos, toda, todas, um, uma, uns, umas;

v) SbvrOp: produção que contém as produções que representam os
operadores

do

NotPemissionOp;

SBVR,

AlethicOp,

DeonticOp,

ForbiddenOp,

w) AlethicOp: produção que representa os operadores aléticos do SBVR,
contém as palavras reservadas, É necessário que ou É possível que;

x) DeonticOp: produção que representa os operadores deônticos do SBVR,
contém as palavras reservadas, É obrigatório que ou É permitido que;

y) ForbiddenOp: produção que representa os operadores de proibição do
SBVR, contém as palavras reservadas, É proibido que ou É impossível
que;

z) NotPemissionOp: produção que representa o operador de negação do
SBVR, contém as palavras reservadas Não é permitido que;

aa) QualifiedName: produção utilizada para definir um pacote, contém os não
terminais ID (. ID*) e ; .
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O Quadro 22 apresenta as produções da gramática da linguagem LETAE e os

respectivos fragmentos da árvores sintática abstrata

Quadro 22 - Relação completa entre produções e os fragmentos de árvore

sintática abstrata
Produção
LetaeTest
Test
TestCase

VerifyClause
WhenClause
SbvrRule
FatoComposto

Fragmento de árvore sintática abstrata

LetaeTest:
letaetest+=Test;

Test:

test=TestCase;
TestCase:
('package' pacote = QualifiedName)?
('test' | 'Test') name = ID verifyClause =
VerifyClause whenClause = WhenClause
;

VerifyClause:
('verify' | 'Verify') ('rule' | 'Rule') rule = SbvrRule
;

WhenClause:
('when' | 'When') fc = FatoComposto;
SbvrRule:
sbvrOp = SbvrOp uQ = UniversalQuantifier fc
= FatoComposto;
FatoComposto:
(f=Fato) (op=OperadorLogico f2=Fato)?
;

OperadorLogico

OperadorLogico:
opl = 'e' | opl = 'ou'
;

OperadorLogicoE

OperadorLogicoE:
olE = 'e'
;
Fato:
(t = Termo) (c = Complemento) (quantifier =
SbvrQuantifier)? (t2 = Termo)
;

Fato

Complemento
Termo

Complemento:
ID
;
Termo:
termo = ID
;
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Produção
SbvrOp

AlethicOp

DeonticOp

ForbiddenOp

NotPemissionOp
UniversalQuantifier

Fragmento de árvore sintática abstrata

SbvrOp:
AlethicOp
| DeonticOp
| ForbiddenOp
| NotPemissionOp
;
AlethicOp:
'É' 'necessário' 'que'
|
'É' 'possível' 'que'
;

DeonticOp:
'É' 'obrigatório' 'que'
|
'E' 'permitido' 'que'
;
ForbiddenOp:
'É' 'proibido' 'que'
|
'É' 'impossível' 'que'
;
NotPemissionOp:
'Não' 'é' 'permitido' 'que'
;
UniversalQuantifier:
'cada'
|
'todo'
|
'todos'
|
'toda'
|
'todas'
|
'um'
|
'uma'
|
'uns'
|
'umas'
;
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Produção

SbvrQuantifier

ExistencialQuantifier
AtLeastOne
ExactlyOneQuantifier
ExactlyNQuantifier
AtMostOneQuantifier

Fragmento de árvore sintática abstrata

SbvrQuantifier:
eq = ExistencialQuantifier
|
alo = AtLeastOne
|
eoq = ExactlyOneQuantifier
|
enq = ExactlyNQuantifier
|
amoq = AtMostOneQuantifier
|
amnq = AtMostNQuantifier
|
alnq = AtLeastNQuantifier
|
nrq = NumericRangeQuantifier
;
ExistencialQuantifier:
'pelo' 'menos' 'um'
;
AtLeastOne:
'no' 'mínimo' 'um'
;
ExactlyOneQuantifier:
'exatamente' 'um'
;
ExactlyNQuantifier:
'exatamente' i=INT
;
AtMostOneQuantifier:
'no' 'máximo' 'um'

;

AtMostNQuantifier

AtMostNQuantifier:
'no' 'máximo' i = INT
;

AtLeastNQuantifier

AtLeastNQuantifier:
'no' 'mínimo' i = INT
;

NumericRangeQuantifier

NumericRangeQuantifier:
'no' 'mínimo' i1=INT ople = OperadorLogicoE
'no' 'máximo' i2=INT
;
QualifierName
QualifiedName:
ID ('.' ID)* ';'
;
Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
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Apêndice B: Recomendações para a escrita em LETAE
Este apêndice apresenta algumas recomendações de escrita de um caso de

teste na linguagem LETAE:

a) Identificadores: são utilizados em termos e complementos de um fato. Em
um complemento pode existir a necessidade de combinar verbos
compostos, pronomes, artigos, advérbios e adjetivos. Nestes casos é

necessário mesclar estas palavras. Para diferenciar uma palavra das
outras, nessa mescla, recomenda-se o uso do subscrito entre as palavras.
Por

exemplo,

motorista

tem

carteira_de_habilitacao ou aluguel

baseado_em proposta_de_locacao são fatos contendo termos e
complementos e suas palavras estão mescladas com o subscrito.

b) Ordem das palavras reservadas: recomenda-se uma ordem com as
palavras reservadas ao elaborar um caso de teste. Primeiro Package,
depois a palavra Test, depois Verify Rule e a palavra When. De acordo

com a recomendação de Beck (2002), as assertivas de um teste, que
denotam os critérios de sucesso, devem ser os primeiros a serem

especificados em um teste. Por isso, recomenda-se que a palavra Verify
Rule esteja antes de When. No exemplo a seguir, encontra-se a ordem
mencionada.

Package br.com.domínio;

Test NomeDoCasoDeTeste

Verify Rule <regra de negócio que é o critério de sucesso>
When <Cenário>

c) Negação: para representar a negação utilizada apenas nas regras que

usam operadores aléticos e deônticos, sugere-se que sejam empregados
somente os operadores de proibição e negação do SBVR. Como no
exemplo a seguir, em que existe a estrutura SBVR de negação.
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Exemplo:
Package br.ipt.mestrado.letae.exemplo;
Test NomeDoCasoDeTeste

Verify Rule É impossível que cada aluguel tenha no máximo 2
motoristas

When aluguel tem exatamente 1 motorista
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Apêndice C: Arquivo LetaeGenerator.xtend, Regras léxicas e Expressões
regulares, Produções da Gramática

Este apêndice apresenta por completo o arquivo LetaeGenerator.xtend, que

contém todo o código para a geração de testes concreto, bem como o modelo do
código de teste e o de objetos.

LetaeGenerator.xtend
1 /*
2 * generated by Xtext
3 */
4 package br.com.ipt.letae.generator
5
6 import br.com.ipt.letae.letae.Fato
16
17 /**
18 * Generates code from your model files on save.
19 *
20 * see http://www.eclipse.org/Xtext/documentation.html#TutorialCodeGeneration
21 */
22 class LetaeGenerator implements IGenerator {
23
24 var Set<String> listaDeTermosDominantes = null;
25 var Set<String> listaDeTermosRecesivos = null;
26 var Set<String> listaDeTermosRecesivosQuantificados = null;
27 var Set<String> listaDeTermos = null;
28 var String nomeDoTeste = null;
29 var String pacoteLETAE = null;
30
31 override void doGenerate(Resource resource, IFileSystemAccess fsa) {
32
33 listaDeTermosDominantes = new HashSet<String>();
34 listaDeTermosRecesivos = new HashSet<String>();
35 listaDeTermosRecesivosQuantificados = new HashSet<String>();
36 listaDeTermos = new HashSet<String>();
37
38 resource.allContents.toIterable.filter(typeof(TestCase)).forEach [
39 pacoteLETAE = pacote.replace(";","")
40 fsa.generateFile('''«pacoteLETAE»/test/«name»Test.java''', compile)
41 ]
42
43 resource.allContents.toIterable.filter(typeof(TestCase)).forEach[
44 for (String termo : listaDeTermos) {
45 fsa.generateFile('''«pacoteLETAE»/modelo/«termo.toFirstUpper».java''',
compileTermClass(termo))
46 }
47 ]
48 }
49
50 def compile(TestCase test) {
51
52 '''«test.verifyClause.rule.compileTestMethod»
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53 package «pacoteLETAE».test;
54
55 import org.junit.Test;
56 import static org.junit.Assert.*;
57 import java.util.List;
58 import java.util.ArrayList;
59
60 «FOR String termo : listaDeTermos»
61 import «pacoteLETAE».modelo.«termo.toFirstUpper»;
62 «ENDFOR»
63
64 public class «test.name»Test {
65
66 «FOR String termo : listaDeTermosDominantes»
67 private «termo.toFirstUpper» «termo.toFirstLower»;
68 «ENDFOR»
69 «FOR String termo : listaDeTermosRecesivosQuantificados»
70 private List<«termo.toFirstUpper»> «primeiraLetraLowerCase(trataPlural(termo))»;
71 «ENDFOR»
72 «FOR String termo : listaDeTermosRecesivos»
73 private «termo.toFirstUpper» «termo.toFirstLower»;
74 «ENDFOR»
75
76 @Before
77 public void setup() {
78 «FOR String termo : listaDeTermosDominantes»
79 «termo.toFirstLower» = new «termo.toFirstUpper»();
80 «ENDFOR»
81 «FOR String termo : listaDeTermosRecesivosQuantificados»
82 «primeiraLetraLowerCase(trataPlural(termo))» = new
ArrayList<«termo.toFirstUpper»>();
83 «ENDFOR»
84 «FOR String termo : listaDeTermosRecesivos»
85 «termo.toFirstLower» = new «termo.toFirstUpper»();
86 «ENDFOR»
87 }
88
89 @Test
90 public void «nomeDoTeste»() {
91 //TODO Escreva o codigo do teste aqui.
92 }
93 }
94 '''
95 }
96
97 def compileTermClass(String termo) {
98 '''
99 package «pacoteLETAE».modelo;
100
101 public class «termo.toFirstUpper» {
102
103
104 }
105 '''
106 }
107
108 def compileTestMethod(SbvrRule rule) {
109 compileRule(rule.fc)
110 }
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111
112
113
114 def sbvrOperador(SbvrRule rule) {
115 val String[] oper = rule.sbvrOp.split(" ");
116 val String emTexto = oper.get(0).toFirstLower + oper.get(1).toFirstUpper +
oper.get(2).toFirstUpper
117 }
118
119 def void compileRule(FatoComposto fatoComposto) {
120 var String parteUm = null;
121 var String operadorLogico = null;
122 var String parteDois = null;
123
124 parteUm = obtemDadosFato(fatoComposto.f)
125
126 if(possuiOperadorLogico(fatoComposto)) {
127 operadorLogico = fatoComposto.op.opl
128 parteDois = obtemDadosFato(fatoComposto.f2)
129 }
130
131 if(operadorLogico != null && parteDois != null) {
132 nomeDoTeste = parteUm + primeiraLetraUpperCase(operadorLogico) +
primeiraLetraUpperCase(parteDois)
133 } else {
134 nomeDoTeste = parteUm
135 }
136 }
137
138 def String obtemDadosFato(Fato fato) {
139 var String dadosDoFato = null;
140 var String termoUm = fato.t.termo
141 var String complemento = fato.c
142 var String termoDois = fato.t2.termo
143 var String quantificador = "";
144 var boolean possuiQuantificador = false;
145
146 termoUm = tratarUndeline(termoUm)
147 complemento = tratarUndeline(complemento)
148 termoDois = tratarUndeline(termoDois)
149
150 if(possuiQuantificadorSbvr(fato)) {
151 possuiQuantificador = true;
152 quantificador = compileQuantificador(fato.quantifier)
153 }
154
155 dadosDoFato = termoUm + primeiraLetraUpperCase(complemento) + quantificador +
primeiraLetraUpperCase(termoDois)
156
157 termoDois = trataTermoSingular(termoDois)
158
159 adicionaTermoDominante(termoUm)
160
161 if (possuiQuantificador) {
162 adicionaTermoRessessivoQuantificados(termoDois)
163 } else {
164 adicionaTermoRessessivo(termoDois)
165 }
166 return dadosDoFato

165
167 }
168
169
170 def boolean possuiQuantificadorSbvr(Fato fato) {
171 if (fato.quantifier != null) {
172 return true;
173 }
174 return false;
175 }
176
177 def boolean possuiOperadorLogico(FatoComposto fatoComposto) {
178 if (fatoComposto.op != null) {
179 return true;
180 }
181 return false;
182 }
183
184 def compileQuantificador(SbvrQuantifier quantifier) {
185 var String quantificador = "";
186
187 if (quantifier != null) {
188 if (quantifier.eq != null) {
189 val String[] qtf = quantifier.eq.split(" ");
190 quantificador = qtf.get(0).toFirstUpper + qtf.get(1).toFirstUpper + 1
191 } else if (quantifier.alo != null) {
192 val String[] qtf = quantifier.alo.split(" ");
193 quantificador = qtf.get(0).toFirstUpper + qtf.get(1).toFirstUpper + 1
194 } else if (quantifier.eoq != null) {
195 val String[] qtf = quantifier.eoq.split(" ");
196 quantificador = qtf.get(0).toFirstUpper + 1
197 } else if (quantifier.enq != null) {
198 quantificador = "Exatamente" + quantifier.enq.i
199 } else if (quantifier.amoq != null) {
200 val String[] qtf = quantifier.amoq.split(" ");
201 quantificador = qtf.get(0).toFirstUpper + qtf.get(1).toFirstUpper + 1
202 } else if (quantifier.amnq != null) {
203 quantificador = "No" + "Maximo" + quantifier.amnq.i
204 } else if (quantifier.alnq != null) {
205 quantificador = "No" + "Minimo" + quantifier.alnq.i
206 } else if (quantifier.nrq != null) {
207 quantificador = "No" + "Minimo" + quantifier.nrq.i1 + "E" + "No" + "Maximo"
+ quantifier.nrq.i2
208 }
209 }
210 quantificador
211 }
212
213 def void adicionaTermoDominante(String termo) {
214
215 if (!listaDeTermosRecesivos.contains(termo) &&
!listaDeTermosRecesivosQuantificados.contains(termo)) {
216 listaDeTermosDominantes.add(termo)
217 listaDeTermos.add(termo)
218 }
219 }
220
221 def void adicionaTermoRessessivo(String termo) {
222 if (!listaDeTermosRecesivosQuantificados.contains(termo)) {
223 listaDeTermosRecesivos.add(termo)
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224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274

listaDeTermos.add(termo)
}
}

def void adicionaTermoRessessivoQuantificados(String termo) {
listaDeTermosRecesivosQuantificados.add(termo)
listaDeTermos.add(termo)
}
def String primeiraLetraUpperCase(String value) {
return value.toFirstUpper
}
def String primeiraLetraLowerCase(String value) {
return value.toFirstLower
}

def String trataTermoSingular(String termo) {
var String termoTratado = null
if (termo.endsWith("s")){
var int ultimoChar = termo.length() - 1
termoTratado = termo.substring(0, ultimoChar).replace('s','')
return termoTratado
}
return termo
}
def String trataPlural(String value) {
return value.concat("s")
}

def String tratarUndeline(String value) {
var String[] partes = value.split("_");
var String completo = "";
var int i = 0;

if (partes.length > 0) {
for (i = 0; i<partes.length; i++) {
if (i == 0) {
completo += primeiraLetraLowerCase(partes.get(i))
} else {
completo += primeiraLetraUpperCase(partes.get(i))
}
}
return completo
} else {
return value
}
}
}
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Anexo A: Testes de aceitação elaborados a partir do exemplo de Cohn
Este anexo contém os testes de aceitação elaborados a partir do exemplo de

Cohn (2004), para as histórias de usuários apresentadas na subseção 7.3, para a
avaliação das ferramentas.

Quadro 23 - Testes de aceitação retirados dos exemplos de Cohn (2004)
História

Teste de Aceitação

a

Colocar um livro com estoque na cesta

a

Colocar um livro sem estoque na cesta

a
a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
c

Colocar o mesmo livro na cesta e verificar se o contador aumenta
Colocar um livro não publicado na cesta
Testar com um nome e CPF

Testar com um CPF inválido

Colocar um endereço com CEP válido

Colocar um endereço com CEP inválido
Testar com cartão Visa

Testar com cartão MasterCard

Testas com um carão não permitido: American Express

Testar com um cartão MasterCard que ultrapassou o limite
Testar com um cartão Visa expirado

Testar com um cartão Visa com alguns números

Testar com um cartão Visa com alguns números inválidos

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

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

d

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

Fonte: Elaborado pelo Iokoi (2012).

