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RESUMO
No desenvolvimento ágil de software, o cliente deve estabelecer como o
requisito deve ser validado no início do desenvolvimento, pois permite determinar de
forma objetiva e automática se o requisito foi atendido e, ainda que se possa testar
manualmente os requisitos, fazê-lo desta forma é geralmente tedioso, caro e
demorado. O teste manual não atende o processo de desenvolvimento ágil, que é
baseado no feedback rápido e em ciclos de desenvolvimento curtos. Atualmente,
uma abordagem de teste complementar, conhecida como "Teste de aceitação
automatizado", passou a ganhar relevância e propõe a descrição dos requisitos em
uma linguagem compreensível pelos clientes e que é transformada automaticamente
em testes executáveis. Contudo, a implementação desses testes é frequentemente
deixada à iniciativa exclusiva do time de desenvolvimento e, como resultado, eles
são frequentemente expressos em uma notação excessivamente técnica, resultando
em dificuldades para os clientes revisarem e validarem os requisitos. Este trabalho
apresenta uma revisão detalhada do BDD - Behaviour Driven Development e uma
avaliação prática das ferramentas de software que auxiliam os clientes a registrar os
requisitos e a gerar os casos de teste de aceitação. Foram selecionadas e testadas
as ferramentas: Fit, Fitness, Concordion, Cucumber, Watir e Calabash. O exemplo
de aplicação é composto por um exemplo com caráter didático e dois exemplos
derivados de problemas reais, onde foram estimados o esforço no uso das
ferramentas e coletados depoimentos dos operadores. Os resultados demonstram
que o Fit é a ferramenta mais adequada para projetos em que o cliente e o time de
desenvolvimento preferem a representação dos requisitos em formato tabular e que
o Cucumber é a ferramenta mais adequada quando a preferência é pelo formato em
linguagem natural semiformal.
Palavras chaves: Testes de Software, Testes de Aceitação, Ferramentas de Testes
de Aceitação, Testes Automatizados, Validação de Requisitos, Documentação de
Requisitos, Teste Ágil, BDD, ATDD, Gherkin

ABSTRACT
Automated acceptance testing: Software tools evaluation
In agile software development, the client must establish how the requirement
must be validated at the beginning of development, since it allows to determine
objectively and automatically whether the requirement has been met and even if it is
possible to manually test the requirements, do it in this way is usually tedious,
expensive and time consuming. Manual testing does not meet the agile development
process, which is based on rapid feedback and short development cycles. Currently,
a complementary test approach, known as "Automated Acceptance Test", has gained
relevance and proposes to describe the requirements in a language understood by
customers and automatically transformed into executable tests. However, the
implementation of these tests is often left to the exclusive initiative of the
development team and as a result, they are often expressed in overly technical
notation, resulting in difficulties for customers to review and validate requirements.
This paper presents a detailed review of the BDD - Behavior Driven Development
and a practical evaluation of the software tools that help the clients to register the
requirements and to generate the acceptance test cases. The tools: Fit, Fitness,
Concordion, Cucumber, Watir and Calabash were selected and tested. The
application example is composed of an example with didactic character and two
examples derived from real problems, where the effort in the use of the tools and the
testimonies of the operators were estimated. The results demonstrate that Fit is the
most suitable tool for projects in which the client and the development team prefer
the representation of the requirements in tabular format and that Cucumber is the
most appropriate tool when the preference is for the semiformal natural language
format.
Keywords: Software Testing, Acceptance Testing, Acceptance Testing Tools,
Automated Testing, Requirements Validation, Requirements Documentation, Agile
Testing, BDD, ATDD, Gherkin
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
No desenvolvimento de software ágil, o cliente é responsável por definir os
requisitos, priorizá-los e validá-los ao final do processo. É desejável que ele
estabeleça como o requisito deve ser validado no início do desenvolvimento, pois
permite determinar de forma objetiva e automática se o requisito será atendido. A
definição de testes no início do desenvolvimento do software também auxilia o time
de desenvolvimento a assegurar que os requisitos desejados sejam implementados
conforme o exigido pelo cliente.
Atualmente, uma abordagem de teste complementar, conhecida como "Teste
de aceitação automatizado", passou a ganhar relevância. Essa abordagem propõe
descrever os requisitos em uma linguagem compreensível pelos clientes e, ao
mesmo tempo, testável. Assim, ao mesmo tempo em que os requisitos podem ser
escritos e validados pelos clientes, são transformados automaticamente em testes
de aceitação executáveis durante o processo de desenvolvimento. Esta abordagem
é possível graças ao uso de um formato padrão de registro dos requisitos e de uma
ferramenta de software que interpreta e transforma esses requisitos em casos de
teste executáveis.
Ainda que se possa testar manualmente os requisitos, fazê-lo desta forma é
geralmente tedioso, caro e demorado. O teste manual também não atende o
processo de desenvolvimento ágil, que é baseado no feedback rápido e em ciclos de
desenvolvimento curtos. A implementação do teste de aceitação automatizado é
frequentemente deixada à iniciativa exclusiva do time de desenvolvimento e, como
resultado, eles são frequentemente expressos em uma notação excessivamente
técnica, resultando em dificuldades para os clientes revisarem e validarem os
requisitos.
1.2 Objetivo
Este trabalho objetiva apresentar uma revisão sistemática e uma avaliação
das ferramentas de software que auxiliam os clientes a registrar os requisitos e a
gerar os casos de teste para validar estes requisitos. Este processo é denominado
"Teste de aceitação automatizado".
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Como objetivos complementares tem-se uma revisão no uso do teste de
aceitação automatizado, assim como o apoio às equipes de desenvolvimento na
seleção das ferramentas mais adequadas ao seu projeto.
Este trabalho também apresenta uma revisão da relação destas ferramentas
com os processos de desenvolvimento ágil, entre eles o Desenvolvimento Guiado
por Testes (TDD do inglês Test Driven Development) e o Desenvolvimento Guiado
por Comportamento (BDD do inglês Behaviour Driven Development).
1.3 Contribuições
Entre as principais contribuições deste trabalho estão um levantamento
detalhado das ferramentas disponíveis para automação do teste de aceitação,
apresentando suas características e principais funcionalidades, além de suas
limitações.
Como contribuições adicionais, tem-se uma revisão do modo de aplicação do
teste de aceitação automatizado, aprofundando as pesquisas realizadas por North
(2006), Haugset e Hanssen (2008), Hanssen e Haugset (2009), Haugset e Hanssen
(2011), Solís e Xiaofeng (2011), Kamalrudin et al. (2013) e Mayer et al (2015); a
elaboração de um critério para seleção de ferramentas, levando em conta o papel do
cliente no processo de desenvolvimento ágil; uma avaliação prática, por meio de
exemplos de aplicação, da utilização destas ferramentas em problemas reais e; a
recomendação da ferramenta de software mais adequada à utilização das equipes
de desenvolvimento, segundo um critério geral de uso.
1.4 Método de trabalho
O método de trabalho utilizado nesta pesquisa é um método experimental
com base no resultado dos exemplos de aplicação criados a partir das
funcionalidades e características desejadas destas ferramentas de software ao se
considerar a sua adoção em um processo de desenvolvimento ágil.
Inicialmente uma revisão bibliográfica infere o estado da arte da interação dos
clientes no processo de desenvolvimento ágil e da automação da atividade de teste
de aceitação, destacando iniciativas semelhantes de análise de técnicas e
ferramentas. Realiza-se também uma revisão das ferramentas disponíveis no
momento em uma classificação de suas funcionalidades.
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Posteriormente à revisão destas ferramentas, são apresentados os critérios
para sua classificação. As ferramentas que permitem o registro e a validação dos
requisitos pelo cliente são selecionadas para uma avaliação experimental que utiliza
exemplos de aplicação de problemas reais.
1.5 Organização do trabalho
A seção 2, Revisão Bibliográfica, apresenta o resultado da pesquisa
bibliográfica em relação à avaliação ou comparação de ferramentas de testes de
aceitação, a utilização dessas ferramentas para registro e validação de requisitos e
as vantagens e desvantagens de sua utilização. Nesta seção também são descritas
as características das ferramentas apresentadas neste trabalho.
A seção 3, Critérios para Seleção das Ferramentas, apresenta os critérios
utilizados para a seleção das ferramentas de software que foram apresentadas na
seção anterior.
A seção 4, Avaliação Experimental das Ferramentas, apresenta o processo
de avaliação experimental realizado com cada ferramenta selecionada na seção 3.
A seção 5, Análise do Resultado, apresenta o resultado das avaliações
experimentais realizadas na seção 4. Nesta seção também são apresentadas as
ameaças à validade do resultado.
A seção 6, Conclusão, apresenta uma síntese deste trabalho para examinar
sua contribuição na avaliação de ferramentas de testes de aceitação para registrar e
validar requisitos no desenvolvimento de software ágil.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Introdução
A pesquisa concentra-se no teste de aceitação automatizado, na utilização de
ferramentas como abordagem para o registro e validação de requisitos e nas
vantagens e desvantagens de sua utilização. Apresenta-se aqui uma introdução à
teoria de testes de aceitação automatizados e uma revisão das ferramentas de
software disponíveis.
2.2 Teste de aceitação
Segundo Pezzè (2008), o propósito do teste de aceitação é orientar a decisão
se um produto de software, em seu estado atual, deveria ser liberado para uso dos
usuários. Essa decisão pode ser baseada em medidas do produto ou do processo.
As medidas do produto são baseadas em testes estatísticos, enquanto as medidas
do processo baseiam-se em comparações e experiências com produtos prévios.
Um teste estatístico válido exige uma definição precisa do que está sendo
medido e para qual população. Consequentemente, a modelagem estatística
envolve a construção de um modelo de uso e o resultado é relativo a esse modelo.
Os modelos estatísticos de uso, também conhecidos como perfis operacionais,
podem estar disponíveis a partir de medições da utilização de sistemas similares
prévios. Em outros casos, não é possível justificar grande fidelidade em um modelo,
no entanto, pode-se limitar a incerteza a um número reduzido de parâmetros
executando-se um teste de sensibilidade para determinar os parâmetros que são
críticos (PEZZÈ, 2008).
O teste de sensibilidade consiste na repetição de testes estatísticos, enquanto
se variam os parâmetros de forma sistemática para observar os efeitos de cada
parâmetro sobre a saída. Um parâmetro pode ter pouco efeito sobre as saídas ao
longo de todo um intervalo de valores possíveis ou pode existir um efeito que varie
de modo suave sobre o intervalo. Se o efeito de um parâmetro é muito maior ou
varia de modo descontínuo, torna-se necessária a realização de previsões diferentes
para intervalos de valores diferentes (PEZZÈ, 2008).
Um segundo problema enfrentado pelo teste estatístico, particularmente para
a confiança, é que podem ser necessários muitos testes para se obter evidências
com um nível de fidelidade suficiente. Para sistemas críticos, pode-se insistir em
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taxas de falhas que são uma fração insignificante das falhas totais. Para muitos
outros sistemas, medidas estatísticas de confiabilidade podem simplesmente não
valerem a preocupação (PEZZÈ, 2008).
Uma abordagem menos rigorosa que os testes estatísticos, no entanto,
frequentemente utilizada em teste de aceitação é testar com usuários. Uma versão
preliminar do sistema é distribuída para uma amostra de usuários que fornecem
informações sobre as falhas e a usabilidade. Estes testes são normalmente
chamados de beta e são executados nos sites dos usuários. No teste beta a amostra
de usuários determina o perfil operacional. Uma amostra adequada deve incluir
representantes de cada categoria de usuários, agrupados por perfil operacional e
significância (PEZZÈ, 2008).
A avaliação da usabilidade a partir das informações dos usuários deve
envolver critérios objetivos, tais como o tempo e quantidade de operações
necessárias para executar uma tarefa e a frequência de erros desses usuários, além
de sua subjetiva satisfação geral. Para o teste e análise é necessário distinguir os
atributos que estão unicamente associados com a usabilidade de outros aspectos da
qualidade do software, tais como o desempenho e a segurança. Essa distinção
possibilita que a responsabilidade por toda classe de propriedades seja alocada para
o pessoal mais adequado. Mesmo que a usabilidade seja apoiada na percepção do
usuário e, desse modo, baseada em seu feedback, ela pode e deve ser verificada
cedo no projeto e durante todo o ciclo de desenvolvimento (PEZZÈ, 2008).
Os testes de aceitação devem ser integrados ao método de desenvolvimento.
Os métodos baseados em planejamento estabelecem etapas de teste de aceitação
ao final de cada iteração, especialmente em iterações que geram versões que são
liberadas aos usuários. Os métodos ágeis são integrados aos testes. Os testes e a
codificação são realizados de forma incremental e interativa, construindo cada
funcionalidade até que ela forneça valor suficiente para ser liberada aos usuários. O
Desenvolvimento Guiado por Testes (TDD) e o Desenvolvimento Guiado por
Comportamento (BDD) estão entre os métodos ágeis mais utilizados atualmente.
2.2.1 Desenvolvimento Guiado por Testes (TDD)
O TDD é uma metodologia de desenvolvimento ágil criada por Kent Beck que
se baseia em um ciclo curto de repetições. Cada ciclo consiste em três fases. Na
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fase vermelha, o desenvolvedor escreve o código de teste para que ele falhe. Um
erro de compilação causado pela falta do código da funcionalidade também é
considerado uma falha. Na fase verde, o desenvolvedor escreve o código da
funcionalidade para fazer com que ele passe no teste previamente criado. Na fase
azul, o desenvolvedor refatora o código da funcionalidade ou o código de teste, de
modo a organizá-lo, remover as duplicações e aprimorar o projeto (HILTON et al,
2015).
Uma das tecnologias fundamentais para a utilização do TDD é um framework
para testes unitários, que deve ser capaz de executar todos os testes automatizados
de forma rápida e simples, uma vez que ao se utilizar o TDD, torna-se importante
determinar se os testes foram executados com sucesso ou se um ou mais testes
falharam. Para os desenvolvedores que utilizam o TDD, saber se os testes estão
sendo executados com sucesso provê a confiança necessária para que os novos
requisitos sejam implementados, além de possibilitar que o código seja refatorado
com frequência e confiança (HILTON et al, 2015).
O TDD pode ser aplicado em dois níveis. O primeiro nível, também conhecido
por Desenvolvimento Guiado por Testes de Aceitação (ATDD do inglês Acceptance
Test Driven Development), foi concebido por Elisabeth Hendrickson em 2008 e seu
objetivo é a criação de uma especificação executável de requisitos. No segundo
nível, conhecido somente por TDD, seu objetivo é a criação dos testes do
desenvolvedor.
2.2.2 Desenvolvimento Guiado por Comportamento (BDD)
O BDD é uma metodologia de desenvolvimento ágil que está em
conformidade com o princípio Test-First, uma vez que os casos de testes são
escritos antes do sistema a ser desenvolvido. Ele foi originalmente concebido em
2003, por Dan North como uma resposta ao TDD que muitas equipes tinham
dificuldades em adotar e utilizar de forma eficaz. Sua utilização estimula a
colaboração entre desenvolvedores e pessoas sem conhecimento técnico em um
projeto de desenvolvimento de software (NORTH, 2006 e MAYER et al, 2015).
A definição das especificações do comportamento do sistema são o foco do
BDD, de modo que elas possam ser automatizadas. Seu principal objetivo é obter
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especificações executáveis de um sistema que são formuladas em linguagem
natural semiformal e executável (NORTH, 2006 e MAYER et al, 2015).
Uma de suas principais características é sua linguagem ubíqua, em que sua
estrutura se origina no modelo do domínio do negócio e permite que clientes e
desenvolvedores

conheçam

todos

os

termos

utilizados

no

projeto

sem

ambiguidades, além da execução de testes de aceitação automatizados que são
uma especificação do comportamento do sistema (SOLÍS e XIAOFENG, 2011 e
MAYER et al, 2015).
Outra característica relevante do BDD é a descrição dos requisitos (estórias
de usuário) com a utilização de modelos pré-definidos, conhecidos como cenários.
Um cenário descreve como um sistema que implementa um recurso deve se
comportar quando ele está em um estado específico e um evento ocorre. O
resultado do cenário é uma ação que altera o estado do sistema ou produz uma
saída do sistema (SOLÍS e XIAOFENG, 2011).
Os cenários são escritos em Linguagem de Domínio Específico (DSL do
inglês Domain Specific Language) que pode ser lida por pessoas que não possuem
conhecimento técnico. A DSL descreve o comportamento do sistema e é utilizada
para abstrair os detalhes da implementação do sistema na especificação. No BDD,
os cenários para testes funcionais podem ser escritos em Gherkin e uma ferramenta
que interprete esta linguagem pode ser utilizada para executar testes automatizados
(HARLIN, 2011).
2.2.3 Gherkin
O Gherkin é uma DSL que pode ser interpretada por ferramentas para
execução de testes automatizados, tais como o Cucumber. Ele permite que o
comportamento de um sistema seja descrito sem detalhes sobre como será
implementado. Seu propósito é documentar o sistema e automatizar os testes,
sendo frequentemente utilizado em conjunto com o BDD (HARLIN, 2011).
No desenvolvimento de software é difícil descobrir aquilo que o cliente
realmente deseja e a utilização de exemplos concretos é uma técnica que auxilia a
comunicação entre o cliente e o time de desenvolvimento, sendo uma prática
comum

tanto

para

pessoas

sem

conhecimento

técnico

quanto

para

desenvolvedores. Ao descrever uma funcionalidade com o auxílio de exemplos
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concretos, pessoas sem conhecimento técnico podem imaginar-se utilizando o
sistema e fornecer feedback antes que qualquer código seja escrito (HARLIN, 2011).
Observa-se no trecho destacado abaixo o exemplo de um critério de
aceitação para um sistema de pagamento por cartão de crédito.
“Os clientes devem ser impedidos de inserir detalhes inválidos do cartão de
crédito” (HARLIN, 2011).
Um critério de aceitação escrito dessa forma é comum e pode ser útil, no
entanto, pode ser interpretado de forma ambígua ou mal interpretado pelo leitor. Não
está claro o que são detalhes inválidos, nem o que deveria ocorrer se detalhes
inválidos forem inseridos. Compare, agora, com exemplo concreto abaixo:
“Se um cliente inserir um cartão de crédito que não possua exatamente 16
dígitos, quando ele tentar enviar o formulário, deve ser exibida uma
mensagem de erro informando-o sobre a quantidade correta de dígitos do
cartão de crédito” (HARLIN, 2011).
Um critério de aceitação escrito dessa forma permite que um desenvolvedor
possa ler tudo que for necessário para iniciar a implementação e que uma pessoa
sem conhecimento técnico tenha uma ideia clara do que está sendo desenvolvido.
Com a utilização de um exemplo concreto escrito dessa forma, um critério de
aceitação pode ser utilizado diretamente como um teste de aceitação, uma vez que
é suficientemente claro para testar o comportamento do sistema (HARLIN, 2011).
Este é ponto em que o Gherkin é utilizado no desenvolvimento de software e
pode fornecer documentação que é facilmente compreensível por pessoas sem
conhecimento técnico, desenvolvedores e por ferramentas para automatizar testes.
Seu principal objetivo é a legibilidade humana (HARLIN, 2011 e MAYER et al, 2015).
Com o Gherkin, cada funcionalidade é descrita em um arquivo com a
extensão “feature” que pode descrever vários cenários e cada cenário é descrito
com um título e utiliza o formato “Given”, “When”, “Then” (HARLIN, 2011).
Observa-se na Figura 1 um exemplo de como um arquivo feature é escrito.
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Figura 1 - Exemplo de escrita de um arquivo feature

Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de Harlin (2011)
Um fator importante no desenvolvimento ágil é o entendimento compartilhado
por todos os envolvidos no projeto que está sendo desenvolvido, testado e entregue.
Também é importante que todos

esses envolvidos trabalhem juntos na

especificação, sendo o Gherkin uma maneira de criar uma especificação
compartilhada em uma linguagem de domínio específico que é suficientemente
precisa para descrever os recursos que devem ser implementados (HARLIN, 2011).
Embora a utilização do Gherkin possibilite a criação de uma especificação
que seja adequada a todos os envolvidos no projeto, ele possibilita que iniciantes no
BDD descrevam cenários que cubram múltiplos comportamentos. Como resultado,
esses cenários são desnecessariamente longos, ocasionado atrasos na investigação
de falhas, aumento nos custos de manutenção e confusão entre os envolvidos no
projeto.
2.3 Automatização de testes
A automatização de testes de software é a utilização de um software para
controlar as etapas de: execução dos testes, comparação do resultado esperado
com o resultado obtido, configuração das pré-condições de teste e o relatório de
teste. Sua utilização permite automatizar tarefas repetitivas, no entanto, necessárias
em um processo de teste já estabelecido, pois uma vez automatizados, os casos de
testes

podem

ser

SMOLANDER, 2010).

executados

repetidamente

(KASURINEN,

TAIPALE

e
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Ela tem como principais benefícios a reusabilidade, a repetibilidade, a
economia de esforço na execução de testes e uma melhor cobertura do teste. Seus
benefícios ficam evidentes quando um requisito necessita ser testado repetidas
vezes (RAFI et al, 2012).
Embora seja possível testar manualmente os requisitos e encontrar erros em
um sistema, fazê-lo de forma manual é geralmente tedioso, caro e demorado,
segundo Kamalrudin et al. (2013) e Haugset e Hanssen (2008), sendo considerado
por Kasurinen, Taipale e Simolander (2010) uma das atividades mais caras de um
projeto de software. O teste manual também não atende o processo de
desenvolvimento ágil que é baseado no feedback rápido e em ciclos de
desenvolvimento curtos.
2.4 Teste de aceitação automatizado
O processo de desenvolvimento ágil trouxe visibilidade ao teste de aceitação
automatizado. O conceito deste tipo de teste está na criação de casos de testes
executáveis, no entanto, o teste de aceitação automatizado possui enfoque na
relação entre os clientes e os desenvolvedores.
No teste de aceitação automatizado os casos de testes precisam ser
compreensíveis para clientes que não possuem formação técnica e apresentarem
detalhes suficientes para que sejam codificados pelos desenvolvedores. Desse
modo, os casos de testes atuam como um meio de comunicação, pois podem ser
compreendidos tanto pelos clientes quanto pelos desenvolvedores, permitindo uma
melhor integração do cliente no processo de desenvolvimento.
A validação automatizada do sistema contra os casos de testes de aceitação
possibilita que a funcionalidade desejada pelo cliente seja disponibilizada
corretamente, sendo que neste tipo de teste, os casos de teste podem ser
considerados contratos de aceitação, uma vez que o sistema será considerado
aceito pelo cliente apenas se passar em todos eles.
O teste de aceitação automatizado permite o envolvimento de todo o time de
desenvolvimento para escrever, manter, testar e desenvolver os testes, além de
propiciar maior confiança ao cliente de que os requisitos foram entendidos
corretamente e melhorar a comunicação entre todos os envolvidos no projeto (PARK
e MAURER, 2008).
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Embora o envolvimento do cliente na definição dos testes de aceitação seja
primordial, a escrita desses testes não é uma das atividades priorizadas por eles,
que a consideram complexa e preferem expressar os requisitos em linguagem
natural.
A utilização do teste de aceitação automatizado produz uma melhor
especificação de requisitos, auxilia a identificação de requisitos não identificados ou
requisitos inconsistentes e permite que o desenvolvimento do software seja
conduzido pelos requisitos, ao invés de perder essa perspectiva conforme o
desenvolvimento progride. Sua integração com o código possibilita um melhor
controle do progresso (HAUGSET e HANSSEN, 2008, PARK e MAURER, 2008).
A automatização do teste de aceitação é uma grande promessa para
melhorar a eficiência do desenvolvimento. Contudo, a escrita e manutenção desses
testes traz consigo um custo que torna importante a avaliação do benefício em
relação a esse custo sobre quais requisitos devem ter os testes implementados.
Desse modo, esses testes devem fielmente implementar a intenção do requisito para
que tenham valor, caso contrário, podem criar um falso senso de controle
(HAUGSET e HANSSEN, 2008).
2.5 Trabalhos relacionados
Deng, Wilson e Maurer (2007) apresentam o FitClipse, uma ferramenta
baseada no Fit para a execução do teste de aceitação automatizado. O resultado
demonstra que o FitClipse permite a distinção de diferentes tipos de falhas ao
manter um histórico do resultado dos testes no servidor, sendo este um aspecto
importante para analisar o progresso existente e conduzir melhorias.
Haugset e Hanssen (2008) conduzem um estudo de caso numa consultoria
de software norueguesa de médio porte, no qual são selecionados dois projetos que
utilizam teste de aceitação automatizado, sendo ambos compostos por times de 10 a
15 participantes que utilizam Scrum. Um dos projetos utiliza o Fit enquanto o outro
utiliza o Selenium. Foram selecionados 4 desenvolvedores para participar de
entrevistas e o resultado dessa entrevista foi dividido em três categorias principais:
modo de utilização do teste de aceitação automatizado, experiência dos
entrevistados com sua utilização e efeitos e resultados de sua utilização.
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Em relação à utilização do teste de aceitação automatizado, o resultado
demonstra que os testes eram escritos pelos desenvolvedores, não existindo
nenhuma pessoa com responsabilidade exclusiva sobre sua escrita e nenhum
cliente participou de sua elaboração.
O modo como os testes eram escritos variava de acordo com a experiência
do desenvolvedor. No início da utilização do teste, tendia-se criá-los para a maioria
das coisas, mesmo as mais simples. Ao longo do tempo, tal situação mudou e
somente as funcionalidades mais complexas eram cobertas por testes. Eles eram
escritos quando surgia a necessidade e não existia nenhuma fase específica ou
marco na iteração para que isso ocorresse.
Em relação à experiência dos entrevistados com sua utilização, são
destacados como principais aspectos positivos a maior segurança para modificar o
código, a redução da necessidade de teste manual e a reflexão sobre os requisitos
ao se escrever testes de aceitação, pois geralmente as especificações provenientes
de clientes não são adequadas.
Os principais aspectos negativos destacados foram o tempo necessário para
definir e manter os testes sincronizados com o código e a dificuldade de alguns
desenvolvedores em escrever testes adequados quando existem regras de difícil
entendimento. Os testes para essas se tornam difíceis de entender e modificar. No
entanto, todos os desenvolvedores se mostraram propensos a continuar utilizando o
teste de aceitação automatizado em novos projetos.
Em relação aos efeitos e resultados de sua utilização, o resultado demonstra
que a utilização desses testes melhora a confiança entre os membros do time de
desenvolvimento, pois deixa claro o que o código pretende fazer e sua condição
atual, além de aprimorar o entendimento do negócio e do sistema em
desenvolvimento.
Para Haugset e Hanssen (2008), um dos principais motivos para se aplicar o
teste de aceitação automatizado não é refletido em ambiente de produção, pois não
é adequado para os clientes expressarem os requisitos na forma desses testes. No
entanto, isso não prejudica sua viabilidade, sendo uma questão de como isso é
priorizado pelo cliente.
Hanssen e Haugset (2009) investigam se a utilização do Fit poderia resolver
três problemas principais do desenvolvimento de software: comunicação, agilidade e
equilíbrio. Seu objetivo é identificar se tais benefícios são observados em ambiente
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de produção de um estudo de caso. São utilizados os dados de Haugset e Hanssen
(2008) para a realização dessa investigação.
O resultado sugere que os testes não foram utilizados para comunicação
entre clientes e desenvolvedores, uma vez que o próprio time de desenvolvimento
os escreveu com base em sua experiência com o negócio e em outra forma de
comunicação com o cliente. Embora a comunicação seja um dos efeitos pretendidos
com a utilização do Fit, sua utilização inadequada pode reduzir a comunicação entre
o cliente e o time desenvolvimento.
Em relação à agilidade, a utilização do Fit deveria dar suporte às
modificações de projeto quando as necessidades do negócio mudassem. O
resultado sugere que escrever testes com o Fit auxilia a melhorá-la, pois ao longo do
tempo o conjunto de testes cresce e forma uma rede segura que determina como os
desenvolvedores podem modificar o código, uma vez que veriam imediatamente se
uma modificação afetou negativamente um requisito já completo.
Em relação ao equilíbrio, a utilização do Fit deveria reduzir o tempo para obtêlo, pois seria mais rápido se recuperar de problemas. O resultado sugere que sua
utilização auxiliou na identificação de erros em menos tempo quando comparado ao
teste de aceitação manual.
Para Hanssen e Haugset (2009), o teste de aceitação é uma grande
promessa. No entanto, ainda existe a necessidade de mais pesquisas sobre essa
prática de teste e, embora uma de suas características mais promissoras seja
melhorar a relação entre clientes e desenvolvedores, tanto para especificar os
requisitos quanto para verificar o resultado, isso ainda é um desafio, sendo
necessárias mais pesquisas para entender o motivo pelo qual essa interação é tão
difícil.
Tsung-Hsing, Yeh e Miller (2010) conduzem um experimento em que
apresentam o Sikuli, uma nova abordagem para o teste da interface do usuário que
utiliza a visão por computador para auxiliar os testadores de interface do usuário a
automatizar suas tarefas ao permitir que criem scripts visuais utilizando imagens
para definir quais componentes da interface do usuário devem ser testados e quais
reações devem ser observadas.
O resultado sugere que o Sikuli oferece vantagens em relação a legibilidade
dos casos de testes e independência de plataforma, pois é fácil ler um script de teste
e entender quais características da interface do usuário são testadas por ele. A
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independência de plataforma possibilita que o Sikuli seja utilizado para testar
sistemas de múltiplas plataformas. Embora não tenha sido projetado para possibilitar
que os scripts de teste sejam escritos apenas uma vez e utilizados em múltiplas
plataformas, isso é possível desde que a aparência dos sistemas permaneça a
mesma.
Apesar das vantagens oferecidas pelo Sikuli, ele possui limitações que podem
ser eliminadas ou reduzidas no futuro. Reações não previstas da interface do
usuário não são possíveis de serem identificadas e as funcionalidades internas da
interface do usuário não são possíveis de serem testadas.
Haugset e Hanssen (2011) conduzem um estudo de caso em uma empresa
que utiliza o teste de aceitação com sucesso, sendo o FitNesse a ferramenta
escolhida. Os desenvolvedores que participaram do projeto foram entrevistados e
relataram

suas

experiências

e

impressões

sobre

o

teste

de

aceitação

automatização.
O resultado demonstra que o teste de aceitação automatizado é utilizado
tanto para a comunicação de requisitos quanto para testes e verificação automática.
Sua utilização ocorre entre o cliente e os desenvolvedores e dentre os
desenvolvedores. Os desenvolvedores utilizam o FitNesse para comunicar requisitos
complexos, garantir que foram entendidos corretamente, obter uma documentação
adequada de questões complexas e confirmar se o código produzido está aderente
ao requisito. Nesse sentido, o teste de aceitação automatizado auxilia a
comunicação a evoluir para um conhecimento compartilhado do domínio e de suas
peculiaridades. O FitNesse também auxilia na redução do esforço de teste, uma vez
que possibilita a verificação automática daquilo que seja possível testar de forma
automatizada.
Borjesson e Feldt (2012) apresentam um estudo comparativo entre o Sikuli e
uma ferramenta proprietária para automatização do teste da interface do usuário.
Ambas as ferramentas utilizam a visão por computador para automatizar as tarefas
de teste. Em função de questões de sigilo, o nome da ferramenta proprietária não é
revelado.
O resultado sugere que as ferramentas comparadas apresentam diferenças
em suas funcionalidades. No entanto, ambas as ferramentas não apresentam
diferenças estatísticas significantes no tempo de desenvolvimento, tempo de
execução e linhas de código dos scripts de testes. Além desse resultado, cerca de
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98% dos casos de testes podem ser completamente ou parcialmente automatizados
com a utilização da visão por computador, trazendo benefícios em relação ao custo
e a qualidade do teste. O tempo de execução dos casos de testes automatizados é
78% inferior que executar o mesmo caso de teste manualmente.
Para Borjesson e Feldt (2012), a utilização da visão por computador para
automatizar as tarefas de teste pode superar obstáculos enfrentados por outras
técnicas de teste, tais como a gravação e reprodução, que requer acesso ao código
para interagir com o sistema que está sendo testado ou ligada especificamente ao
local físico dos componentes da interface. O teste com a utilização da visão por
computador é mais flexível, pois interage com os componentes da interface do
usuário pelo reconhecimento de imagens. No entanto, as ferramentas devem ser
aprimoradas para especificar e manipular eventos inesperados do sistema de
maneira adequada, além de serem necessárias maiores pesquisas em relação ao
custo de manutenção dos scripts conforme o sistema evolui.
Pyshkin, Mozgovoy e Glukhikh (2012) avaliam abordagens para utilização do
BDD no desenvolvimento e teste de software, especialmente em sua utilização como
meio de comunicação entre o time de desenvolvimento e o cliente.
O resultado dessa avaliação sugere que embora existam ferramentas que
suportem o BDD, elas ainda estão orientadas para o lado do desenvolvedor, o que
contrasta com sua concepção inicial de facilitar a comunicação entre o time de
desenvolvimento e o cliente. A maioria dessas ferramentas implementa o BDD
apenas em nível superficial, possibilitando seu aprimoramento em desenvolvimentos
futuros.
Liebel, Alegroth e Feldt (2013) conduzem múltiplos estudos de caso
realizados com times de desenvolvimento diferentes em 6 empresas de
desenvolvimento de software com o objetivo de obter o estado da arte do teste de
sistema e aceitação baseado na interface do usuário.
O resultado dos estudos de caso demonstra que ainda existem vários
problemas na utilização do teste de sistema e aceitação baseado na interface do
usuário. Todos os times de desenvolvimento participantes do estudo de caso
relataram o envolvimento do cliente como uma das principais dificuldades
enfrentadas. No entanto, algumas abordagens utilizadas demonstram serem
promissoras e podem ser combinadas de modo a se complementarem.
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Kamalrudin et al. (2013) abordam a validação de requisitos na fase inicial do
desenvolvimento de software, mais especificamente a utilização de testes de
aceitação e ferramentas automatizadas como uma abordagem para essa finalidade.
São selecionadas cinco ferramentas para avaliação, sendo três baseadas em
pesquisas (AcceptSoftware, UCAT e AnnoTestWeb/Run) e duas de código aberto
(Concordion e Cucumber). Essas ferramentas foram comparadas de modo que se
destacasse a sua forma de representação de requisitos, linguagem de programação,
inclusão do usuário final, usabilidade e representação da saída.
O resultado dessa comparação sugere que a maioria das ferramentas
pesquisadas aceita a representação informal de requisitos e que a utilização de
ferramentas de testes de aceitação é benéfica para os clientes e o time de
desenvolvimento, pois permite superar o trabalho tedioso do processo de teste de
aceitação manual. A participação ativa dos clientes e sua comunicação com o time
de desenvolvimento são essenciais durante a realização desses testes para que se
obtenham requisitos precisos. Os clientes deveriam estar junto ao time de
desenvolvimento para validar e confirmar suas necessidades, especificando os
requisitos numa linguagem que entendam. No entanto, a linguagem natural pode
não ser suficiente, pois é sujeita a erros e interpretações incorretas, sendo alguns
fluxos de informações melhor representados utilizando diagramas de atividades ou
diagramas de casos de uso.
Singh e Tarika (2014) apresentam uma comparação entre as ferramentas
Selenium, Sikuli e Watir em relação a sua eficiência, linguagens suportadas e
reusabilidade de código e testes. Foram considerados como fatores para a
comparação das ferramentas seus recursos de gravação, velocidade de execução,
geração de scripts, teste orientado aos dados, facilidade de aprendizado, relatórios
de testes e formato da saída dos testes.
O resultado dessa comparação sugere que o Selenium superou as demais
ferramentas avaliadas devido as suas características de gravação aprimoradas,
facilidade de aprendizado e suporte para integração com aplicações externas. O
Watir apresentou menor tempo de execução dos casos de teste. No entanto, oferece
menor apoio de linguagens para as quais os casos de teste podem ser exportados e
não possui suporte nativo para registrar os casos de teste. Em relação ao Sikuli, o
resultado demonstra que somente a natureza gráfica não é suficiente para a eficácia
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de uma ferramenta de teste. Depende, também, do apoio de linguagens para as
quais os casos de teste podem ser exportados e de mínimos recursos de gravação.
Angmo e Sharma (2014) apresentam uma avaliação de desempenho das
ferramentas Selenium e Watir para a realização de testes em sistemas hospedados
na internet. As ferramentas são avaliadas em relação a sua velocidade de execução,
gravação e reprodução, compatibilidade com navegadores, compatibilidade de
plataformas, representação do resultado dos testes e usabilidade e acessibilidade.
O resultado dessa avaliação sugere que o Selenium WebDriver é uma
ferramenta mais eficiente que o Watir WebDriver para a realização de testes em
sistemas Web.
Dubey e Shiwani (2014) apresentam uma avaliação das ferramentas Ranorex
e Test Complete em relação a sua facilidade de geração de scripts, capacidade de
reprodução de scripts, representação do resultado dos testes e custo.
O resultado dessa avaliação sugere que o Ranorex é mais adequado para a
realização de testes em sistemas hospedados na internet devido as diferentes
ferramentas disponíveis para testes desse tipo de sistema, enquanto o Test
Complete seria mais adequado quando todas as situações estão definidas e
asseguradas.
Bar et al. (2015) apresentam um levantamento das abordagens atuais para o
problema dos oráculos de teste e uma análise das tendências nesta área de
pesquisa do teste de software.
O resultado desse levantamento demonstra que ainda existe muito trabalho a
ser realizado em relação aos oráculos de teste, pois eles ainda permanecem abertos
a novas direções de pesquisa. O resultado também demonstra que os oráculos de
testes são difíceis de construir e, por isso, sua reutilização é um problema relevante
que merece atenção. A utilização dos oráculos de teste como medida de quão bem
um sistema tem sido testado já foi iniciada e ao se tornarem predominantes, exigirão
que os testadores sejam capazes de avaliar os recursos oferecidos por oráculos de
teste alternativos.
2.6 Ferramentas de testes de aceitação
As ferramentas disponíveis para automação do teste de aceitação estão
relacionadas na Tabela 1.

28

Tabela 1 - Lista de ferramentas para automação do teste de aceitação
Ferramenta

Endereço para acesso

Fit

http://fit.c2.com/

FitNesse

http://www.fitnesse.org/

Selenium

http://www.seleniumhq.org/

Concordion

http://concordion.org/

Cucumber

https://cucumber.io/

Sikuli

http://www.sikuli.org/

Watir

https://watir.com/

Ranorex

http://www.ranorex.com/

TestComplete

https://smartbear.com/product/testcomplete/overview/

Calabash

http://calaba.sh/

Eggplant

http://www.testplant.com/eggplant/

RFT

http://www.ibm.com/developerworks/br/downloads/r/rft/

Fonte: Elaborado pelo autor
2.6.1 Fit
O Fit é uma ferramenta de código aberto para registro e validação de
requisitos que foi desenvolvida por Ward Cunningham em 2002. Seu objetivo é
melhorar a comunicação e a colaboração ao permitir a criação de um ciclo de
feedback entre os clientes e os desenvolvedores e que os clientes forneçam
exemplos de como um sistema deveria se comportar sem a necessidade de serem
desenvolvedores (FIT, 2016).
Os requisitos e seus testes podem ser escritos por qualquer editor de texto
que permita gerar arquivos HyperText Markup Language (HTML), tais como o Word,
Excel ou outros editores de texto. O Fit utiliza esses arquivos para ler e executar os
testes, que são expressos em formato tabular com seus dados de entrada e dados
de saída esperados (FIT, 2016).
Cada tabela é interpretada por uma fixture que são classes escritas por um
desenvolvedor e que ligam as tabelas com o sistema que está sendo testado. A
primeira linha da tabela indica ao Fit como ler essa tabela. A segunda linha
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apresenta os cabeçalhos para os exemplos e as linhas restantes constituem os
exemplos.
Após uma fixture ter sido escrita pelo desenvolvedor, o Fit consegue verificar
automaticamente os exemplos contidos nas tabelas. Os resultados corretos são
coloridos pelo Fit na cor verde, enquanto os resultados incorretos são coloridos na
cor vermelha (FIT, 2016).
Observa-se na Figura 2 um exemplo do registro de um requisito e de seus
testes no formato de um documento Fit. Observa-se, também, os resultados corretos
e incorretos da execução do teste.
Figura 2 - Exemplo de documento Fit

Fonte: Fit (2016)
O Fit pode ser utilizado com as linguagens de programação Java, .NET,
Python, Ruby, Perl, PHP, C++, SmallTalk e Delphi (FIT, 2016).
2.6.2 FitNesse
O FitNesse é uma ferramenta de código aberto para registro e validação de
requisitos. Ele foi criado, inicialmente, como uma interface de usuário para o Fit que
pudesse facilitar o registro e atualização de requisitos e testes e a visualização do
resultado desses testes (FITNESSE, 2016).
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Seu servidor utiliza a tecnologia wiki que permite editar um texto diretamente
no navegador e isso torna mais simples registrar os requisitos do sistema e sua
capacidade de execução de testes permite validar a documentação em relação ao
sistema que está sendo testado, garantindo que a documentação permanece
atualizada e o sistema não está sofrendo uma regressão (FITNESSE, 2016 e WIKI,
2017).
As especificações podem ser escritas em sintaxe wiki ou em texto simples e,
assim como no Fit, os requisitos são expressos em formato tabular com dados de
entrada e dados de saída esperados (FITNESSE, 2016).
Observa-se na Figura 3 um exemplo do registro de um requisito e de seus
testes com o FitNesse. A Figura 4 ilustra o exemplo demonstrado na Figura 3 com
as formatações de estilo utilizadas pelo FitNesse.
Figura 3 - Exemplo do registro de um requisito e de seus testes com o
FitNesse

Fonte: Pradeep Kumar (2016)
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Figura 4 - Exemplo de um requisito com a formatação de estilo do FitNesse

Fonte: Pradeep Kumar (2016)
O FitNesse permite a utilização de dois mecanismos de testes: o mecanismo
do Fit que processa cada tabela de teste utilizando a fixture referenciada por essa
tabela e o mecanismo do Simple List Invocation Method (SLIM) que se tornou uma
alternativa ao Fit. Ao invés de executar todo o processamento HTML, comparações
e colorir o resultado dos testes do sistema que está sendo testado, o SLIM foca
apenas em invocar a fixture. Um núcleo muito pequeno que implementa o protocolo
SLIM é executado no sistema que está sendo testado. Esse protocolo é o elemento
principal de um sistema Remote Procedure Call (RPC) que permite ao FitNesse
executar funções no sistema que está sendo testado (FITNESSE, 2016).
A Figura 5 ilustra os mecanismos de teste do FitNesse. Observa-se que os
requisitos e seus testes são registrados em páginas wiki. Após o registro desses
requisitos, as tabelas de teste são processadas pelo mecanismo de teste utilizando
a fixture referenciada por essa tabela.
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Figura 5 - Mecanismos de teste do FitNesse

Fonte: FitNesse (2016)
Toda vez que um teste é executado, o FitNesse registra o resultado desse
teste e permite que ele seja visualizado. Observa-se na Figura 6 o resultado da
execução de um teste com o FitNesse. Os resultados corretos são coloridos na cor
verde, enquanto os resultados incorretos são coloridos na cor vermelha.
Figura 6 - Resultado da execução de um teste com o FitNesse

Fonte: Pradeep Kumar (2016)
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O FitNesse pode ser utilizado com as linguagens de programação Java, .NET,
Python, Ruby, Perl, PHP, C++, SmallTalk e Delphi (FITNESSE, 2016).
2.6.3 Selenium
O Selenium é um conjunto de diferentes ferramentas de código aberto para
testes de software que permite a automação de testes para sistemas baseados na
Web. Ele foi desenvolvido inicialmente por Jason Huggins em 2004 como uma
ferramenta interna da empresa ThoughtWorks. Esse conjunto de ferramentas resulta
num amplo conjunto de funções especificamente orientado para as necessidades de
testes de sistemas baseados na Web de todos os tipos (SELENIUM, 2016).
O conjunto de ferramentas do Selenium é composto pelo Selenium
Integrated Development Environment (IDE), Selenium RC, Selenium Grid e
Selenium WebDriver (SELENIUM, 2016).
2.6.3.1 Selenium IDE
O Selenium IDE é um plug-in do navegador Firefox que permite a criação de
casos de testes utilizando a gravação e reprodução das interações do usuário com o
navegador (SELENIUM, 2016).
Os comandos do Selenium, também conhecidos como Selenese, são o
conjunto de comandos que executam os testes, sendo que uma sequência desses
comandos é um script de teste. Em Selenese, pode-se testar a existência de
elementos da interface do usuário com base em suas tags HTML, links quebrados,
campos de entrada, opções de uma lista de seleção, formas de apresentação e
dados de tabelas entre outras coisas. Os comandos do Selenium também auxiliam o
teste de tamanho de janelas, posição do cursor, alertas, Asynchronous Javascript
and XML (AJAX), janelas pop-up, manipulação de eventos e outras características
de sistemas Web (SELENIUM, 2016).
2.6.3.2 Selenium RC
O Selenium Remote Control (Selenium RC), também conhecido como
Selenium 1, foi o principal projeto do Selenium antes que a fusão do
WebDriver/Selenium trouxesse o Selenium 2, uma ferramenta nova e com mais
recursos. Ele é composto pelos componentes Servidor Selenium e Bibliotecas
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Clientes, sendo que cada componente desempenha um papel específico na
execução dos scripts de teste (SELENIUM, 2016).
A Figura 7 ilustra a visão geral de funcionamento do Selenium RC. Observase que o programa de teste pode ser escrito com a utilização de diversas linguagens
de programação. Os comandos do Selenium são enviados ao Servidor Selenium
que os interpreta e reporta o resultado para esse programa, permitindo que o
programa de teste seja executado em sistemas operacionais e navegadores de
internet diversos.
Figura 7 - Visão geral do Selenium RC

Fonte: Selenium-BR (2016)
a) Servidor Selenium
O Servidor Selenium recebe os comandos do Selenium a partir do programa
de teste, os interpreta e reporta para esse programa o resultado da execução dos
testes (SELENIUM, 2016).
O servidor RC agrupa o Selenium Core e o injeta automaticamente no
navegador. Isso ocorre quando o programa de teste abre o navegador utilizando
uma função da Interface de Programação de Aplicação (API do inglês Application
Programming Interface) da biblioteca cliente. O Selenium Core é um conjunto de
funções JavaScript que interpreta e executa os comandos Selenese utilizando o
interpretador JavaScript nativo do navegador (SELENIUM, 2016).
O servidor recebe os comandos Selenese do programa de teste utilizando
requisições HTTP GET/POST simples. Essa possibilidade indica que qualquer
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linguagem de programação que possa enviar requisições HTTP pode ser utilizada
para automatizar os testes Selenium no navegador (SELENIUM, 2016).
b) Bibliotecas Clientes
Uma biblioteca cliente Selenium fornece uma API que executa comandos do
Selenium a partir do programa de teste. Existe uma biblioteca cliente diferente para
cada linguagem de programação que pode ser utilizada e dentro de cada interface
existe uma função de programação que suporta cada comando do Selenium
(SELENIUM, 2016).
Um comando do Selenium é encaminhado pela biblioteca cliente para o
Servidor Selenium realizar o processamento de uma ação ou teste específico contra
o sistema em teste. Ela também recebe o resultado desse comando e o encaminha
de volta ao programa que pode reportá-lo como sucesso ou falha (SELENIUM,
2016).
A criação de um programa de teste exige a codificação de um programa que
execute um conjunto de comandos do Selenium utilizando a API de uma biblioteca
cliente. Também é possível gerar o código do Selenium RC a partir de um script de
teste Selenium criado no Selenium IDE que pode traduzir os comandos do Selenium
em chamadas de função API da biblioteca cliente (SELENIUM, 2016).
As bibliotecas clientes do Selenium podem ser utilizadas com as linguagens
de programação Java, .NET, Python, Ruby, Perl e PHP (SELENIUM, 2016).
2.6.3.3 Selenium Grid
O Selenium Grid é um servidor proxy que permite encaminhar os comandos
de teste do Selenium para instâncias de navegadores remotas. Seu objetivo é
facilitar a execução de testes em paralelo em vários computadores que utilizam
diferentes navegadores e sistemas operacionais (SELENIUM, 2016).
Com o Selenium Grid, um servidor atua como o ponto central que encaminha
os comandos de teste para um ou mais nós registrados (SELENIUM, 2016).
A Figura 8 ilustra a visão geral do Selenium Grid. Observa-se que o programa
de teste pode ser escrito com a utilização de diversas linguagens de programação.
O hub recebe os comandos do programa de teste e determina sua execução nos

36

nós que estão conectados a ele, sendo que esses nós podem possuir sistemas
operacionais e navegadores diversos.
Figura 8 - Visão geral do Selenium Grid

Fonte: Zhijun (2016)
O hub ou ponto central é o servidor responsável por determinar a execução
dos testes. Em uma grade pode existir apenas um único hub e sua inicialização
pode ocorrer a partir de um único sistema, sendo que um hub pode conectar um ou
mais nós para os quais os testes são delegados (SELENIUM, 2016).
Os nós são diferentes instâncias do Selenium que executam os testes em
computadores individuais, sendo possível a existência de muitos nós em uma grade
(SELENIUM, 2016).
Os computadores que são os nós não precisam ser da mesma plataforma ou
possuir a mesma seleção de navegadores que o ponto central ou outros nós
existentes na grade (SELENIUM, 2016).
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2.6.3.4 Selenium WebDriver
O Selenium WebDriver, também conhecido como Selenium 2, oferece uma
API para simular a interação do usuário com o sistema. Ele realiza requisições
diretas para o navegador utilizando o suporte nativo que cada navegador possui
para a automação. O modo como cada requisição é realizada e os recursos aos
quais oferece suporte dependem do navegador utilizado. (SELENIUM, 2016).
A Figura 9 ilustra a visão geral do Selenium WebDriver. Observa-se que o
programa de teste pode ser escrito com a utilização de diversas linguagens de
programação e existe um driver específico para cada navegador ou plataforma em
que se pretenda testar o sistema.
Figura 9 - Visão geral do Selenium WebDriver

Fonte: Ladila (2016)
As linguagens de programação que podem ser utilizadas pelo Selenium
WebDriver são o Java, .NET, Python, Ruby, Perl e PHP (SELENIUM, 2016).
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2.6.4 Concordion
O Concordion é uma ferramenta de código aberto desenvolvida por David
Peterson e inspirada no Fit para registro e validação de requisitos. Ele permite que
as especificações sejam escritas em linguagem natural, utilizando parágrafos,
tabelas e pontuação adequada, tornando sua leitura e escrita mais claras e
possibilitando um melhor entendimento dos requisitos (CONCORDION, 2016).
As especificações podem ser escritas em Markdown ou HTML e são
expressas através de linguagem natural ou com a utilização da narrativa “GivenWhen-Then”. O Concordion também permite a inclusão de imagens e Cascading
Style Sheets (CSS) à especificação para ajustar ou modificar completamente o estilo
padrão (CONCORDION, 2016).
O Markdown foi desenvolvido por John Gruber para conversão de texto
simples em HTML. O objetivo principal de sua sintaxe de formatação é torná-la o
mais legível possível, de modo que um documento que a utilize possa ser publicado
como texto simples, sem a necessidade de verificar etiquetas ou instruções de
formatação (CONCORDION, 2016).
Observa-se na Figura 10 a formatação de um documento utilizando a sintaxe
Markdown. A Figura 11 ilustra o exemplo demonstrado na Figura 10 com as
formatações de estilo aplicadas pelo Concordion.
Figura 10 - Exemplo do registro de um requisito com a sintaxe Markdown

Fonte: Concordion (2016)
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Figura 11 - Exemplo de um requisito com a formatação de estilo do
Markdown

Fonte: Concordion (2016)
Cada especificação é adaptada com comandos que a tornam executável e
são processados por uma fixture que são classes escritas por um desenvolvedor e
ligam as especificações com o sistema que está sendo testado (CONCORDION,
2016).
A adaptação consiste em separar as palavras que identificam o contexto, a
ação e o resultado esperado. No exemplo demonstrado na Figura 11, o contexto é o
nome “Jane Smith”, a ação é “broken” e o resultado esperado é o primeiro nome
“Jane” e o sobrenome “Smith”. Após a identificação dessas palavras, os comandos
do Concordion são adicionados.
Observa-se na Figura 12 o exemplo demonstrado na Figura 11 com a
identificação das palavras e a inclusão dos comandos do Concordion.
Figura 12 - Exemplo de adaptação de uma especificação do Concordion

Fonte: Concordion (2016)
O Concordion colore os resultados corretos na cor verde e os resultados
incorretos na cor vermelha. Na Figura 13 observa-se o resultado da execução do
teste para o exemplo demonstrado na Figura 11.
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Figura 13 - Resultado da execução de um teste com o Concordion

Fonte: Concordion (2016)
As linguagens de programação que podem ser utilizadas pelo Concordion são
o Java, .NET, Python e Ruby (CONCORDION, 2016).
2.6.5 Cucumber
O Cucumber é uma ferramenta de código aberto para registro e validação de
requisitos. Suas especificações são escritas em texto simples no estilo BDD e são
expressas com a utilização da DSL Gherkin (com a narrativa “Given-When-Then”), o
que torna sua leitura e escrita mais claras e possibilita um melhor entendimento dos
requisitos (CUCUMBER, 2016).
As funcionalidades são descritas em arquivos com a extensão “feature” que
podem descrever vários cenários e são as especificações executáveis que são
executadas pelo Cucumber.
Observa-se na Figura 14 um exemplo de uma funcionalidade escrita com a
utilização da linguagem Gherkin.
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Figura 14 - Exemplo de um documento escrito em Gherkin

Fonte: Cucumber (2016)
O resultado dos testes pode ser reportado pelo Cucumber nos formatos
Pretty, HTML, JSON, Progress, Usage, JUnit e Rerun. As linguagens de
programação que podem ser utilizadas por ele são o Java, .NET, JavaScript, Go,
Python, Ruby, Objective C e Perl (CUCUMBER, 2016).
2.6.6 Sikuli
O Sikuli é um conjunto de diferentes ferramentas de código aberto para
automação de testes da interface do usuário em sistemas de múltiplas plataformas.
Seu conjunto de ferramentas é composto pelo SikuliX e pelo Sikuli Slides.
2.6.6.1 SikuliX
O SikuliX foi desenvolvido no MIT por Tsung-Hsiang e Tom Yeh em 2009.
Ambos deixaram o projeto em 2012, data em que Raimond Hocke assumiu o seu
desenvolvimento (SIKULIX, 2016).
Sua utilização permite a automação de qualquer objetivo visível na tela de um
computador, independentemente da plataforma que esteja sendo utilizada, com a
utilização do reconhecimento de imagem oferecido pela Open Source Computer
Vision (OpenCV) para identificar e controlar os componentes da interface do usuário
(SIKULIX, 2016).
Além de localizar imagens em uma tela, ele permite simular o mouse e o
teclado para interagir com os elementos identificados da interface do usuário e,
embora não esteja disponível em nenhum dispositivo móvel, pode ser utilizado com
os respectivos emuladores em um computador (SIKULIX, 2016).
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O SikuliX também possibilita o reconhecimento ótico de caracteres (OCR do
inglês Optical Character Recognition), com a utilização do mecanismo de OCR
Tesseract, permitindo a pesquisa de textos em imagens. As imagens utilizadas
podem ser capturadas diretamente pelo SikuliX ou podem ser utilizadas quaisquer
ferramentas de captura de imagens (SIKULIX, 2016).
Observa-se na Figura 15 um exemplo de script de teste feito pelo SikuliX. Os
comandos do script de teste executam ações específicas em elementos da interface
do usuário.
Figura 15 - Exemplo de script de teste feito pelo SikuliX

Fonte: Sikuli (2016)
2.6.6.2 Sikuli Slides
O Sikuli Slides foi desenvolvido na Universidade do Colorado e mantido
parcialmente pela Fundação Nacional da Ciência (NSF do inglês National Science
Foundation) (SIKULISLIDES, 2016).
Sua utilização permite transformar apresentações de slides em programas
executáveis para automatizar interfaces gráficas do usuário. Cada slide contém uma
captura de tela e um conjunto de anotações. A captura de tela pode ser de qualquer
parte da interface do usuário, tal como um botão, um grupo de botões, um
formulário, uma caixa de diálogo, uma janela ou até mesmo toda a área de trabalho.
As anotações são caixas de texto que indicam componentes e ações que devem ser
executadas nesses componentes (SIKULISLIDES, 2016).
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Observa-se na Figura 16 e na Figura 17 um exemplo de apresentação de
slides contendo dois slides adaptada para o Sikuli Slides. O primeiro slide é
responsável por iniciar o navegador no endereço https://twitter.com/search-home. O
segundo slide é responsável por digitar o texto “sikuli” no campo destacado na
interface e simular a utilização da tecla “Enter”.
Figura 16 - Exemplo de apresentação de slides para o Sikuli Slides (slide 01)

Fonte: Sikuli (2016)
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Figura 17 - Exemplo de apresentação de slides para o Sikuli Slides (slide 02)

Fonte: Sikuli (2016)
2.6.7 Watir
O Web Application Testing in Ruby (Watir) é um conjunto de diferentes
ferramentas de código aberto para testes de software que permite a automação de
testes para sistemas baseados na Web. Seu conjunto de ferramentas é composto
pelo Watir Classic e Watir WebDriver (WATIR, 2016).
Observa-se na Figura 18 a visão geral do Watir. O Watir Classic pode ser
utilizado apenas com o navegador Internet Explorer, enquanto o Watir WebDriver
utiliza o Selenium WebDriver para simular as interações da interface do usuário e
pode ser utilizado em vários navegadores e plataformas.
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Figura 18 - Visão Geral do Watir

Fonte: Ko (2016)
O Watir também pode ser utilizado de forma conjunta com o Cucumber,
permitindo o registro e a validação de requisitos. Dessa forma, assim como ocorre
com o Cucumber, as especificações são escritas no estilo BDD e são expressas com
a utilização da DSL Gherkin (com a narrativa “Given-When-Then”), o que torna sua
leitura e escrita mais claras e possibilita um melhor entendimento dos requisitos
(WATIR, 2016).
Observa-se na Figura 19 a definição dos passos de um cenário com a
utilização conjunta do Watir e do Cucumber.
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Figura 19 - Definição dos passos de um cenário com o Watir e o Cucumber

Fonte: Patange (2016)
A única linguagem de programação que pode ser utilizada pelo Watir é o
Ruby.
2.6.7.1 Watir Classic
O Watir Classic foi desenvolvido, inicialmente, por Bret Pettichord e Paul
Rogers, permitindo a automação de testes de sistemas baseados na Web para o
navegador Internet Explorer. Diferentemente de outras ferramentas de testes com
base em HTTP que simulam o navegador, o Watir Classic aciona diretamente o
navegador através do protocolo Object Linking and Embedding (OLE) que foi
desenvolvido pela Microsoft e implementado sobre a arquitetura Component Object
Model (COM) (WATIR, 2016).
A arquitetura COM permite a comunicação entre processos (como entre o
Ruby e o Internet Explorer) e a criação e manipulação de objetos dinâmicos (o
programa escrito em Ruby faz isso para o Internet Explorer). A Microsoft denomina
essa comunicação de automação OLE e o programa de manipulação de controlador
de automação. O processo do Internet Explorer é o servidor e disponibiliza os
objetos de automação pela exposição de seus métodos. O programa escrito em
Ruby se torna o cliente que manipula os objetos de automação (WATIR, 2016).
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2.6.7.2 Watir WebDriver
O Watir WebDriver é uma nova versão da API do Watir baseada no Selenium
WebDriver que foi construída a partir da especificação HTML e é compatível com as
especificações do World Wide Web Consortium (W3C) (WATIR, 2016).
Ela foi desenvolvida por Jeri Bakken que a implementou como um wrapper
em torno da API do Selenium WebDriver e, assim como o Selenium WebDriver,
realiza requisições diretas para o navegador utilizando o suporte nativo que cada
navegador possui para a automação (WATIR, 2016)
2.6.8 Ranorex
O Ranorex é um conjunto de diferentes ferramentas proprietárias para
automação de testes da interface do usuário que foi desenvolvido pela Ranorex e
permite a automação de testes para sistemas de múltiplas plataformas.
Sua utilização possibilita a automação de qualquer objetivo visível na tela de
um computador ou dispositivo móvel, independentemente da plataforma que esteja
sendo utilizada, através da aplicação do reconhecimento de imagem para identificar
e controlar os componentes da interface do usuário (RANOREX, 2016).
O conjunto de ferramentas do Ranorex é composto pelo Ranorex Studio,
Ranorex Recorder e Ranorex Spy. Todas essas ferramentas estão integradas ao
Ranorex Studio (RANOREX, 2016).
As linguagens de programação que podem ser utilizadas pelo Ranorex são o
Java, .NET, Delphi, Dynamics, Flash/Flex, Oracle Forms e Objective-C (RANOREX,
2016).

2.6.8.1 Ranorex Studio
O Ranorex Studio é a ferramenta central para o Ranorex. Ela permite
gerenciar todos os itens de testes, tais como projetos e conjuntos de testes e iniciar
as ferramentas Ranorex Recorder e Ranorex Spy que são integradas a ele
(RANOREX, 2016).
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2.6.8.2 Ranorex Recorder
O Ranorex Recorder possibilita a gravação e reprodução das ações do
teclado e do mouse durante a execução de um teste manual da interface do usuário.
Durante a gravação ele permite a criação de pontos de validação das ações
executadas, que podem ser realizadas com o estado dos elementos da interface do
usuário ou podem ser validadas imagens ou regiões da tela de um sistema
(RANOREX, 2016).

2.6.8.3 Ranorex Spy
O Ranorex Spy possibilita a exploração e análise do código e da interface do
usuário de sistemas de múltiplas plataformas, permitindo verificar todos os controles
e elementos da interface do usuário (RANOREX, 2016).
2.6.9 TestComplete
O TestComplete é uma ferramenta proprietária para automação de testes da
interface do usuário. Ela foi desenvolvida pela SmartBear Software e é composta por
módulos que permitem a automação de testes para sistemas de múltiplas
plataformas.
Sua utilização possibilita a criação de casos de testes pela gravação e
reprodução das ações do teclado e do mouse ocorridas na interface do usuário ou
com a utilização de quaisquer das linguagens de programação que podem ser
utilizadas. Ele possibilita, também, a criação de pontos de validação das ações
executadas, sendo que tais validações podem ser realizadas com o estado dos
elementos da interface do usuário ou podem ser validadas imagens ou regiões da
tela de um sistema (TESTECOMPLETE, 2016).
O resultado dos testes pode ser visualizado diretamente na ferramenta ou ser
exportado para os formatos HTML, XML e MHT, sendo possível sua personalização
com a inclusão de mensagens, imagens e anexos ao relatório (TESTECOMPLETE,
2016).
Os módulos que compõem o TestComplete são o TestComplete Desktop,
TestComplete Web e TestComplete Mobile. Todos eles possuem as mesmas
funcionalidades. No entanto, os módulos TestComplete Web e TestComplete
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Mobile possuem funcionalidades específicas que estão descritas em suas
respectivas seções (TESTCOMPLETE, 2016).
As linguagens de programação que podem ser utilizadas pelo TestComplete
são o Python, .NET, JavaScript, C++ e Delphi (TESTCOMPLETE, 2016).
2.6.9.1 TestComplete Web
O TestComplete Web possibilita a reutilização dos testes da interface do
usuário como testes de desempenho e valida a compatibilidade de navegadores,
requisições JavaScript e CSS (TESTECOMPLETE, 2016).

2.6.9.2 TestComplete Mobile
O TestComplete Mobile possibilita a automação de testes da interface do
usuário para sistemas Mobile (iOS e Android), possibilitando que os scripts de testes
sejam

executados

tanto

em

dispositivos

físicos

quanto

em

simuladores

(TESTECOMPLETE, 2016).
2.6.10 Calabash
O Calabash é uma ferramenta de código aberto que foi desenvolvida pela
Xamarin e que permite o registro e validação de requisitos em sistemas Mobile (iOS
e Android). Ele é altamente integrado aos projetos Xamarin.iOS e Xamarin.Android e
também pode ser utilizado em projetos iOS e Android escritos em Objective-C e
Java, respectivamente, além de permitir que os scripts de testes sejam executados
tanto em dispositivos físicos quanto em simuladores (CALABASH, 2016).
Seu modo de operar consiste em permitir interações automáticas da interface
do usuário dentro de uma aplicação, tais como pressionar botões, digitar textos e
validar respostas dentre outros. Assim como ocorre com o Cucumber, as
especificações são escritas no estilo BDD e são expressas com a utilização da DSL
Gherkin (com a narrativa “Given-When-Then”), o que torna sua leitura e escrita mais
claras e possibilita um melhor entendimento dos requisitos (CALABASH, 2016).
Observa-se na Figura 20 a definição dos passos de um cenário com a
utilização conjunta do Calabash e do Cucumber.
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Figura 20 - Definição dos passos de um cenário com o Calabash e o
Cucumber

Fonte: Calabash (2016)
O Calabash pode ser utilizado apenas pela linguagem de programação Ruby.
2.6.11 eggPlant
O eggPlant é um conjunto de diferentes ferramentas proprietárias para
automação de testes que foi desenvolvido pela TestPlant e que permite a
automação de testes para sistemas de múltiplas plataformas. Seu conjunto de
ferramentas é composto pelo eggPlant Functional, eggPlant Mobile, eggPlant
Network, eggPlant Performance, eggPlant Manager e eggCloud.
2.6.11.1 eggPlant Functional
O eggPlant Functional possibilita a automação de qualquer objetivo visível na
tela de um computador ou dispositivo móvel, independentemente da plataforma que
esteja sendo utilizada, através da aplicação do reconhecimento de imagem para
identificar e controlar os componentes da interface do usuário (EGGPLANT, 2016).
Sua utilização possibilita a criação de casos de testes pela gravação e
reprodução das ações do teclado e do mouse ocorridas na interface do usuário
(EGGPLANT, 2016).
O eggPlant Funcional também possibilita a condução de testes em
dispositivos móveis utilizando agentes do iOS e do Android para realizar a conexão
em dispositivos físicos ou emuladores, permitindo testes completos em sistemas
Mobile codificados para iOS, Android, Windows Phone e BlackBerry dentre outros
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com a utilização de um único script para todos os dispositivos e plataformas em
utilização (EGGPLANT, 2016).
Observa-se na Figura 21 a visão geral do funcionamento do eggPlant
Funcional.
Figura 21 - Visão geral do funcionamento do eggPlant Funcional

Fonte: EggPlant (2016)
2.6.11.2 eggPlant Network
O eggPlant Network é um emulador de rede que possibilita a condução de
testes em sistemas de múltiplas plataformas sob diferentes condições de rede,
permitindo a avaliação da experiência do usuário nessas condições. Sua utilização
não exige conhecimento de rede, sendo necessário apenas informar a localização
do cliente e do servidor, o tipo de rede e sua qualidade de conexão para realizar a
emulação (EGGPLANT, 2016).
2.6.11.3 eggPlant Performance
O eggPlant Performance possibilita a validação em sistemas com base na
nuvem ou com base em servidor sob diferentes condições de demanda de usuários

52

simultâneos, permitindo o controle do teste enquanto ele ainda está em execução,
auxiliando a identificação de problemas no sistema que está sendo testado
(EGGPLANT, 2016).
2.6.11.4 eggCloud
O eggCloud possibilita o gerenciamento de dispositivos de testes na nuvem,
permitindo a criação de laboratórios de testes que podem ser acessados de
qualquer local com a utilização de um navegador. Ele pode conter dispositivos
móveis, computadores, servidores com configurações diversas de sistemas
operacionais e navegadores, sendo utilizado de forma integrada com o eggPlant
Manager e eggPlant Functional (EGGPLANT, 2016).
Observa-se na Figura 22 a visão geral do funcionamento do eggCloud.
Figura 22 - Visão geral do funcionamento do eggCloud

Fonte: EggPlant (2016)
2.6.11.5 eggPlant Manager
O eggPlant Manager é uma ferramenta com base na Web que realiza o
gerenciamento de testes, sendo utilizado em conjunto com o eggPlant Functional e
eggCloud. Ele permite a definição de execuções de testes, agendamentos de
execuções de testes, gerencia os dispositivos e sistemas que estão sendo testados
e realiza o gerenciamento de várias instâncias em execução do eggPlant Functional,
analisando o resultado de forma consolidada.
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2.6.12 Rational Functional Tester (RFT)
O RFT é uma ferramenta proprietária para automação de testes da interface
do usuário, desenvolvida pela IBM, que permite a automação de testes para
sistemas de múltiplas plataformas.
Sua utilização possibilita que usuários possam escrever testes que simulem
ações e avaliações de um testador humano e seus scripts de testes são criados com
a utilização de um gravador de testes que captura as ações do usuário no sistema
que está sendo testado e são representados por uma sequência de telas
(RATIONAL, 2016).
Durante a gravação do teste é possível a introdução de pontos de verificação
que capturam um estado esperado do sistema, tais como um valor esperado em um
campo ou o estado de um objeto. Ao realizar a reprodução do teste, quaisquer
divergências entre a linha base capturada durante a gravação e o resultado obtido
na reprodução são registradas, permitindo ao usuário que realizou o teste,
determinar se um erro foi encontrado. Ele também possibilita o controle de versão
automatizado para manter diversos conjuntos de testes e permitir o desenvolvimento
em paralelo de diferentes versões de um sistema (RATIONAL, 2016).
As linguagens de programação que podem ser utilizadas pelo Rational
Functional Tester são Java e .NET (RATIONAL, 2016).
2.7 Conclusão
Ao analisar as pesquisas que são a base deste trabalho, identifica-se que a
utilização das informações referentes à apenas um projeto impõe limitações às
pesquisas de Haugset e Hanssen (2008), Hanssen e Haugset (2009) e Haugset e
Hanssen (2011) que impedem a generalização de suas conclusões. Os próprios
autores são claros ao afirmar esse fato.
Outro aspecto dessas pesquisas que impede a generalização do resultado se
refere à falta de critérios para escolha dos desenvolvedores que participaram das
entrevistas. A utilização de perguntas dissertativas para a formulação do
questionário também possibilita entendimentos divergentes.
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No entanto, as pesquisas abordam tópicos muito importantes da utilização de
ferramentas de testes de aceitação que podem ser úteis para a comparação dessas
ferramentas.
O Sikuli, abordagem de teste da interface do usuário introduzida por TsungHsing, Yeh e Miller (2010) é bastante interessante e promissor, uma vez que
possibilita o teste em sistemas de múltiplas plataformas. Contudo, não foi realizado
nenhum estudo de caso em ambiente de produção para avaliação da ferramenta, o
que impede que suas conclusões sejam generalizadas.
A pesquisa realizada por Kamalrudin et al. (2013) aborda aspectos
importantes para a comparação de ferramentas de testes de aceitação. No entanto,
suas conclusões não podem ser generalizadas, pois não são informados os critérios
que foram utilizados para escolha dessas ferramentas e se as ferramentas permitem
a representação e validação dos diversos tipos de requisitos. Também não foi
realizado nenhum estudo de caso em ambiente de produção para sua comparação.
Singh e Tarika (2014), Angmo e Sharma (2014) e Dubey e Shiwani (2014)
também abordam aspectos importantes para a comparação de ferramentas que
podem ser utilizadas para testes de aceitação. No entanto, a decisão dos autores de
utilizar um sistema de pontuação 1-5 para avaliar cada métrica deixou a avaliação
subjetiva, pois não são informadas as justificativas de cada pontuação concedida.
Os autores também não informam os critérios utilizados para a escolha das
ferramentas avaliadas.
A revisão das ferramentas de software possibilitou a compilação da Tabela 2
que destaca as principais características dessas ferramentas.
Tabela 2 - Principais características das ferramentas de software revisadas
Ferramenta
Fit

Características


Permite o registro dos requisitos pelo cliente



Os requisitos são registrados em formato tabular em
qualquer editor de texto que permita gerar arquivos HTML



Fixtures são codificadas por desenvolvedores e ligam o
requisito aos testes que o validam



Pode ser utilizado com as linguagens de programação
Java, .NET, Python, Ruby, Perl, PHP, C++, SmallTalk e
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Ferramenta

Características
Delphi

FitNesse



Permite o registro dos requisitos pelo cliente



Os requisitos são registrados em formato tabular em
páginas wiki



Fixtures são codificadas por desenvolvedores e ligam o
requisito aos testes que o validam



Pode ser utilizado com as linguagens de programação
Java, .NET, Python, Ruby, Perl, PHP, C++, SmallTalk e
Delphi

Selenium



Não permite o registro dos requisitos



Permite a captura e reprodução das ações do usuário no
sistema



Conjunto de ferramentas específicas para o teste de
sistemas Web



Pode ser utilizado com as linguagens de programação
Java, .NET, Python, Ruby, Perl e PHP

Concordion



Permite o registro dos requisitos pelo cliente



Os requisitos são registrados em linguagem natural ou
Gherkin



Fixtures são codificadas por desenvolvedores e ligam o
requisito aos testes que o validam



Pode ser utilizado com as linguagens de programação
Java, .NET, Python e Ruby

Cucumber



Permite o registro dos requisitos pelo cliente



Os requisitos são registrados em Gherkin



Fixtures são codificadas por desenvolvedores e ligam o
requisito aos testes que o validam



Pode ser utilizado com as linguagens de programação
Java, .NET, JavaScript, Go, Python, Ruby, Objective C e
Perl

Sikuli



Não permite o registro dos requisitos
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Ferramenta

Características


Permite a automação dos testes da interface do usuário



Conjunto de ferramentas específicas para o teste de
sistemas de múltiplas plataformas



Pode ser utilizado com as linguagens de programação
Java, .NET, Python, Ruby, Perl e PHP

Watir



Permite o registro dos requisitos pelo cliente quando
utilizado em conjunto com o Cucumber



Os requisitos são registrados em Gherkin quando utilizado
em conjunto com o Cucumber



Fixtures são codificadas por desenvolvedores e ligam o
requisito aos testes que o validam quando utilizado em
conjunto com o Cucumber



Específico para o teste de sistemas Web



Pode

ser

utilizado

apenas

com

a

linguagem

de

programação Ruby
Ranorex



Não permite o registro dos requisitos



Permite a captura e reprodução das ações do usuário no
sistema



Conjunto de ferramentas específicas para o teste de
sistemas de múltiplas plataformas



Pode ser utilizado com as linguagens de programação
Java, .NET, Delphi, Dynamics, Flash/Flex, Oracle Forms e
Objective-C

TestComplete



Não permite o registro dos requisitos



Permite a captura e reprodução das ações do usuário no
sistema



Conjunto de ferramentas específicas para o teste de
sistemas de múltiplas plataformas



Pode ser utilizado com as linguagens de programação
Python, .NET, JavaScript, C++ e Delphi

Calabash



Permite o registro dos requisitos pelo cliente
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Ferramenta

Características


Os requisitos são registrados em Gherkin



Fixtures são codificadas por desenvolvedores e ligam o
requisito aos testes que o validam



Pode ser utilizado com as linguagens de programação
Java, .NET, JavaScript, Go, Python, Ruby, Objective C e
Perl

eggPlant



Não permite o registro dos requisitos



Permite a captura e reprodução das ações do usuário no
sistema



Conjunto de ferramentas específicas para o teste de
sistemas de múltiplas plataformas

RFT



Não permite o registro dos requisitos



Permite a captura e reprodução das ações do usuário no
sistema



Conjunto de ferramentas específicas para o teste de
sistemas de múltiplas plataformas



Pode ser utilizado com as linguagens de programação Java
e .NET

Fonte: Elaborado pelo autor
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3 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DAS FERRAMENTAS
Esta seção descreve os critérios para seleção das ferramentas utilizadas para
a automatização do teste de aceitação.
3.1 Autonomia do cliente no registro dos requisitos
O registro e a validação dos requisitos pelo cliente são um dos grandes
desafios para a implementação da automatização dos testes de aceitação. O
envolvimento do cliente e do time de desenvolvimento se torna essencial nessa
atividade, sendo este tópico abordado por North (2006), Haugset e Hanssen (2008),
Hanssen e Haugset (2009), Haugset e Hanssen (2011), Solís e Xiaofeng (2011),
Kamalrudin et al. (2013) e Mayer et al (2015). Nesse sentido, torna-se relevante
verificar como as ferramentas que serão comparadas neste trabalho tratam o
registro e a validação dos requisitos pelo cliente.
O objetivo principal deste critério de seleção é verificar se as ferramentas
possibilitam que o registro e a validação dos requisitos sejam realizados apenas pelo
cliente ou se é necessário o envolvimento do time de desenvolvimento. Espera-se
observar neste critério que apenas o cliente faça o registro e a validação dos
requisitos

ou

que

eles

sejam

realizados

em

conjunto

com

o

time

de

desenvolvimento.
A necessidade de aprendizado prévio e o formato de representação dos
requisitos são as medidas que serão observadas. A necessidade de aprendizado
prévio indica que o cliente é capaz de utilizar a ferramenta somente após a
realização de treinamento específico. Espera-se que o aprendizado prévio seja
necessário para todas as ferramentas. Em relação ao formato de representação dos
requisitos, espera-se a utilização dos formatos tabulares e do formato em linguagem
natural semiformal.
3.2 Facilidade de manutenção dos testes
A modificação de requisitos exige um esforço para readequar os casos de
testes existentes. A manutenção desses testes é essencial para a utilização do teste
de aceitação automatizado, sendo este tópico abordado por Haugset e Hanssen
(2008), Hanssen e Haugset (2009), Kasurinen, Taipale e Smolander (2010), Rafi et
al. (2012), Dubey e Shiwani (2014).
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O objetivo principal deste critério de seleção é verificar a facilidade de
manutenção dos testes. Espera-se observar neste critério se a manutenção dos
testes é simples de ser realizada ou se ela é difícil de ser realizada.
O esforço (em horas) necessário para realizar a adequação dos casos de
testes existentes é a medida que será observada.
3.3 Facilidade de aprendizagem e utilização
A utilização bem-sucedida do teste de aceitação automatizado depende da
facilidade com que o cliente e o time de desenvolvimento aprendem e utilizam uma
ferramenta. Ferramentas complexas de serem utilizadas podem dificultar o
envolvimento do cliente. Esse tópico é abordado por Haugset e Hanssen (2008),
Solís e Xiaofeng (2011), Rafi et al. (2012), Angmo e Sharma (2014), Singh e Tarika
(2014).
O objetivo principal deste critério de seleção é verificar a facilidade de
aprendizagem e utilização das ferramentas pelo cliente e pelo time de
desenvolvimento. Espera-se observar neste critério se a aprendizagem e utilização
de uma ferramenta são fáceis ou se elas são difíceis, de modo a requerer
treinamento especializado.
O tempo de aprendizado (em horas) necessário para que o cliente e o time de
desenvolvimento estejam aptos a utilizar uma ferramenta é a medida que será
observada. Em relação ao cliente, trata-se do tempo requerido para que ele conheça
as funcionalidades necessárias para realizar o registro e a validação dos requisitos.
Em relação ao time de desenvolvimento, trata-se do tempo requerido para que ele
conheça os recursos de teste necessários para realizar a codificação dos testes que
validam os requisitos registrados pelo cliente.
3.4 Formato de representação da saída
A possibilidade de reportar o resultado dos testes em vários formatos é
desejável, pois possibilita atender vários tipos de usuários. Este tópico é abordado
por Haugset e Hanssen (2008), Hanssen e Haugset (2009), Kamalrudin et al. (2013),
Singh e Tarika (2014) e Dubey e Shiwani (2014).
O objetivo principal deste critério de seleção é verificar o formato de
representação do resultado dos testes executados pelas ferramentas comparadas

60

neste trabalho. Os formatos esperados são os formatos tabulares, o formato HTML,
entre outros.
3.5 Facilidade de registro dos requisitos
A facilidade de registro dos requisitos é um dos principais aspectos do teste
de aceitação automatizado, pois quanto mais simples essa atividade, maior a
possibilidade de envolvimento do cliente. Haugset e Hanssen (2008), Park e Maurer
(2008), Hanssen e Haugset (2009), Haugset e Hanssen (2011), Solís e Xiaofeng
(2011), Kamalrudin et al. (2013), Harlin (2015) e Mayer et al. (2015) abordam esse
tópico e sua relação direta com a utilização do teste de aceitação automatizado.
O objetivo principal deste critério de seleção é verificar a facilidade de registro
dos requisitos pelo cliente. Espera-se observar neste critério se o registro dos
requisitos é simples de ser realizado ou se ele é difícil de ser realizado.
O esforço (em horas) e o número de linhas necessário para o registro do
requisito pelo cliente são as medidas que serão observadas. Em relação ao esforço,
será considerado apenas o tempo utilizado pelo cliente para o registro do requisito.
Em relação ao número de linhas, serão consideradas apenas as linhas utilizadas
para o registro do requisito pelo cliente.
3.6 Plataformas testáveis
O suporte à várias linguagens de programação é um dos principais atributos
que uma ferramenta para testes pode possuir, pois possibilita a realização de testes
em sistemas das mais diversas plataformas. Este tópico é abordado por Haugset e
Hanssen (2008), Hanssen e Haugset (2009), Solís e Xiaofeng (2011), Kamalrudin et
al. (2013), Angmo e Sharma (2014) e Dubey e Shiwani (2014).
O objetivo principal deste critério de seleção é verificar as plataformas
testáveis pelas ferramentas comparadas neste trabalho. As plataformas esperadas
são a plataforma .NET, a plataforma Java, entre outras.
3.7 Comparação das ferramentas
Na Tabela 3 observa-se a comparação inicial realizada com as ferramentas
revisadas

com

a

utilização

dos

critérios

descritos

nesta

seção.
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Tabela 3 - Comparação inicial das ferramentas

Autonomia do cliente no registro dos
requisitos
Facilidade de aprendizagem e utilização
Formato de representação da saída

Plataformas testáveis
Facilidade de registro dos requisitos

RFT

eggPlant

Calabash

TestComplete

Ranorex

Watir

Pelo cliente e pelo time de desenvolvimento

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Somente pelo cliente

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Aprendizagem e utilização fáceis

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

HTML

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Tabular

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Outros

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

JAVA

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

.NET

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Outras

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Registro simples de ser realizado

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Fonte: Elaborado pelo autor
Legenda
Sim

Sikuli

Cucumber

Concordion

Selenium

Fit

Critérios

FitNesse

Ferramentas

Ferramenta suporta integralmente o critério

Não

Ferramenta não suporta o critério
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Serão selecionadas para avaliação experimental as ferramentas que
permitem o registro de requisitos, seja pelo cliente ou pelo time de desenvolvimento.
Observa-se na Tabela 4 essas ferramentas e seus respectivos endereços para
acesso à sua homepage oficial. Embora existem outros critérios de seleção descritos
na Tabela 3, o critério determinante na seleção das ferramentas é a autonomia no
registro dos requisitos, pois é primordial que o cliente ou o time de desenvolvimento
consigam registrar os requisitos e que eles sejam transformados em casos de testes
executáveis ao final do desenvolvimento.
Tabela 4 - Ferramentas selecionadas para avaliação
Ferramenta

Endereço para acesso à homepage oficial

Fit

http://fit.c2.com/

FitNesse

http://www.fitnesse.org/

Concordion

http://concordion.org/

Cucumber

https://cucumber.io/

Watir

https://watir.com/

Calabash

http://calaba.sh/

Fonte: Elaborado pelo autor
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4 AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DAS FERRAMENTAS
Esta seção descreve o processo de avaliação experimental das ferramentas
selecionadas.
4.1 Processo de avaliação das ferramentas
As ferramentas selecionadas foram avaliadas com a utilização de exemplos
de aplicação. Foram utilizados um exemplo didático e dois exemplos de problemas
reais.
O exemplo didático foi realizado pelo próprio autor da pesquisa e os exemplos
de problemas reais foram disponibilizados para um grupo de desenvolvedores
convidados. Os desenvolvedores desempenharam o papel do cliente e do time de
desenvolvimento em dois exemplos de problemas reais selecionados para o
experimento. Esses desenvolvedores foram responsáveis pelo registro dos
requisitos, dos testes que os validam e da codificação e execução desses testes.
4.2 Descrição do experimento
A avaliação experimental das ferramentas foi realizada por um grupo de 6
desenvolvedores

que

foram

convidados

pelo

autor

da

pesquisa.

Esses

desenvolvedores receberam treinamento conduzido pelo autor com base no
exemplo didático descrito na seção 4.3 Exemplo didático.
Após a conclusão do treinamento, foram apresentados aos desenvolvedores
dois exemplos de problemas reais que estão descritos na seção 4.4 Exemplos de
problemas reais e as medidas que seriam utilizadas para avaliação das
ferramentas para que estes realizassem o registro dos requisitos e dos testes que os
validam. Cada desenvolvedor foi responsável pela realização dessas atividades nos
dois exemplos de problemas reais apresentados com a utilização de apenas uma
ferramenta. Os desenvolvedores também deveriam reportar ao autor o tempo
utilizado em cada medida utilizada na avaliação. Nenhum dos desenvolvedores que
participou deste experimento possuía conhecimento sobre os exemplos de
problemas reais selecionados.
A ferramenta que seria utilizada por cada desenvolvedor foi escolhida através
de sorteio. Foi atribuído um número (de 1 até 6) para cada ferramenta e para cada
desenvolvedor para que pudessem ser identificados individualmente. Para que não
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houvesse preferência por ferramentas pelos desenvolvedores, o número atribuído
para cada ferramenta não foi informado a eles.
Após essa identificação, foi solicitado a cada desenvolvedor (a partir do
número 1 até o número 6) que escolhesse um número de 1 até 6 para definir qual
ferramenta seria utilizada. Cada número escolhido por um desenvolvedor não podia
ser escolhido por outro, de modo que cada ferramenta seria avaliada por um único
desenvolvedor e cada desenvolvedor avaliaria apenas uma única ferramenta. Após
todos os desenvolvedores escolherem o número que definiria qual ferramenta seria
utilizada, eles foram informados sobre o número que havia sido atribuído a cada
ferramenta.
Após os exemplos de aplicação terem sido concluídos por todos os
desenvolvedores, o autor reuniu-se com eles para que informassem os principais
aspectos positivos e negativos que haviam identificado.
As características do grupo de desenvolvedores estão descritas no
APÊNDICE

A

-

Grupo

responsável

pela

avaliação

experimental

das

ferramentas.
4.3 Exemplo didático
Para que o grupo responsável pela avaliação das ferramentas tenha melhor
compreensão em sua utilização, apresenta-se um exemplo didático e sua aplicação
em cada uma dessas ferramentas.
O exemplo didático constitui descrever os requisitos para um software que
implemente o cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física com base no valor
base mensal em cada uma das ferramentas de automação de testes selecionada.
Observa-se na Tabela 5 a alíquota e a parcela a deduzir do imposto de cada
faixa de valores para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física para
o exercício de 2017, ano-calendário 2016.
Tabela 5 - Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto de Renda de
Pessoa Física para o exercício de 2017, ano-calendário de 2016
Base de cálculo mensal

Alíquota

Parcela a deduzir do imposto

(R$)

(%)

(R$)

Até R$1.903,98

-

-
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De R$1.903,99 à R$2.826,65

7,5%

R$142,80

De R$2.826,66 à R$3.751,05

15,0%

R$354,80

De R$3.751,06 à R$4.664,68

22,5%

R$636,13

Acima de R$4.664,68

27,5%

R$869,36

Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de Receita Federal do Brasil.
Todos os códigos fontes utilizados no exemplo didático estão disponíveis no
GitHub

e

podem

ser

acessados

pelo

endereço

https://github.com/bdpelosi/ipt/tree/master/exemplodidatico. A implementação da
classe responsável pelo cálculo do imposto de renda também está disponível no
APÊNDICE B - Implementação da classe responsável pelo cálculo do imposto
de renda de pessoa física.
4.3.1 Exemplo didático com o Fit
O primeiro passo realizado foi a criação do documento Fit com o editor de
texto Microsoft Word. Como requerido pelo Fit, o documento foi salvo em formato
HTML. Observa-se na Figura 23 o registro do exemplo didático da Tabela 5.
Verifica-se, também, a tabela contendo os exemplos que o validam. A primeira linha
da tabela que indica ao Fit como validar os exemplos permanece vazia, pois é
informada posteriormente.
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Figura 23 - Registro do exemplo didático em formato de tabela do Fit com a
utilização do Microsoft Word

Fonte: Elaborado pelo autor
O segundo passo realizado é a criação de um projeto do tipo Class Library.
Para sua criação foi utilizado o Microsoft Visual Studio 2015, linguagem C# e .NET
Framework 2.0. Após a criação do projeto foi incluída a referência à biblioteca
FIT.DLL que é necessária para a validação dos exemplos. Essa biblioteca pode ser
obtida em Fit (2016).
O terceiro passo realizado é a implementação da fixture que é responsável
pela interpretação da tabela contendo os exemplos e de sua ligação com a classe
responsável pelo cálculo do imposto de renda de pessoa física.
Observa-se na Figura 24 a implementação da fixture. O valor do salário
mensal é identificado pela propriedade SalarioMensal. O imposto devido é
calculado pelo método ImpostoDevido(). Os nomes das propriedades e métodos
utilizados devem ser iguais aos definidos no documento Fit e devem possuir
modificador de acesso público.
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Figura 24 - Implementação da fixture do exemplo didático (Fit)
using fit;
namespace Exemplo.Fit
{
public class IrpfMensalFixture : ColumnFixture
{
public double SalarioMensal;
public double ImpostoDevido()
=> new IrpfMensal(SalarioMensal).ObterImpostoDevido();
}
}

Fonte: Elaborado pelo autor
O quarto passo realizado é a modificação do documento Fit para adicionar na
primeira linha da tabela o caminho que o Fit deve utilizar para validar os exemplos.
Esse caminho é composto pelo namespace e pelo nome da classe da fixture.
Observa-se na Figura 25 que para este exemplo didático a composição do
caminho resulta em Exemplo.Fit.IrpfMensalFixture.
Figura 25 - Documento Fit com a inclusão do caminho da fixture

Fonte: Elaborado pelo autor
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O quinto passo realizado é a execução dos testes pelo Fit. Para isso utiliza-se
o aplicativo de linha de comando RUNFILE.EXE que pode ser obtido em Fit (2016).
Sua execução exige que três parâmetros sejam informados. O primeiro parâmetro
indica o caminho e o nome do documento Fit. O segundo parâmetro indica o
caminho e o nome do arquivo de resultado dos testes. O terceiro parâmetro indica o
caminho onde encontra-se a versão compilada do projeto Class Library criado
anteriormente.
Observa-se na Figura 26 a execução dos testes com a utilização do aplicativo
RUNFILE.EXE. Após executar os testes, o aplicativo informa a quantidade de testes
corretos, incorretos, ignorados e a quantidade de exceções.
Figura 26 - Execução dos testes com o aplicativo RUNFILE.EXE

Fonte: Elaborado pelo autor
Observa-se na Figura 27 o resultado dos testes para o exemplo didático. Os
resultados corretos são coloridos na cor verde.
Figura 27 - Resultado dos testes do exemplo didático (Fit)
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Fonte: Elaborado pelo autor
4.3.2 Exemplo didático com o FitNesse
O primeiro passo realizado é a instalação do servidor do FitNesse. Para isso é
necessário realizar seu download. Após a conclusão do download, com o auxílio de
um aplicativo de linha comando, deve-se iniciar a execução do servidor do FitNesse.
Sua execução exige que o Java Runtime Environment (JRE) esteja instalado no
computador em que será executado.
Observa-se na Figura 28 a inicialização do servidor do FitNesse. Seu
processo de inicialização exibe se houve atualização de arquivos, em qual local
verificar as correções e novidades da versão utilizada e a última linha de
informações indica que o FitNesse está sendo inicializado na porta 8080 conforme
definido no comando para inicialização.
Figura 28 - Inicialização do FitNesse

Fonte: Elaborado pelo autor
Após a execução do comando para inicialização do servidor do FitNesse,
deve-se iniciar um navegador e acessar o endereço http://localhost:8080/ para
acesso a sua interface principal.
O segundo passo realizado é o registro do exemplo didático da Tabela 5 no
FitNesse. O registro é realizado através da funcionalidade “Página de Teste” que
pode ser acessada através do menu Add  Test Page. Observa-se na Figura 29 o
registro do exemplo didático da Tabela 5. Verifica-se, também, a tabela contendo os
exemplos que o validam. A primeira linha da tabela que indica ao FitNesse como
validar os exemplos é informada posteriormente.
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Figura 29 - Registro do exemplo didático em formato de tabela do FitNesse

Fonte: Elaborado pelo autor
O terceiro passo realizado é a criação de um projeto Java. Para sua criação
foi utilizado o Eclipse Oxygen 4, linguagem Java e plataforma Java Standard Edition
8.
O quarto passo realizado é a implementação da fixture que é responsável
pela interpretação da tabela contendo os exemplos e de sua ligação com a classe
responsável pelo cálculo do imposto de renda de pessoa física.
Observa-se na Figura 30 a implementação da fixture. Todos os métodos que
definem valor para as propriedades da tabela do FitNesse devem seguir a
convenção

de

SalarioMensal

nomes
definida

“set+NomeDaPropriedade”.
na

tabela

do

FitNesse

Para

deve-se

a
criar

propriedade
o

método

setSalarioMensal. O imposto devido é calculado pelo método ImpostoDevido(). As
propriedades e métodos devem possuir modificador de acesso público.
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Figura 30 - Implementação da fixture do exemplo didático (FitNesse)
package Exemplo.FitNesse;
public class IrpfMensalFixture {
private double _salarioMensal;
public IrpfMensalFixture() {
}
public void setSalarioMensal(double salarioMensal) {
_salarioMensal = salarioMensal;
}
public String ImpostoDevido() {
return FormatarNumeroComDuasCasasDecimais(new
IrpfMensal(_salarioMensal).ObterImpostoDevido());
}
private String FormatarNumeroComDuasCasasDecimais(double numeroParaFormatar) {
DecimalFormatSymbols simbolosDeFormatacao = new DecimalFormatSymbols(Locale.US);
simbolosDeFormatacao.setDecimalSeparator('.');
DecimalFormat formatadorComDuasCasasDecimais = new DecimalFormat("#,##0.00",
simbolosDeFormatacao);
return formatadorComDuasCasasDecimais.format(numeroParaFormatar);
}
}

Fonte: Elaborado pelo autor
O quinto passo realizado é a modificação do documento do FitNesse para que
sejam adicionados o mecanismo de teste utilizado pelo FitNesse, o caminho onde
encontra-se a versão compilada do projeto e o caminho da classe da fixture que o
FitNesse deve utilizar para validar os exemplos.
Como observa-se na Figura 31, o mecanismo de teste utilizado pelo FitNesse
é identificado pela expressão !define TEST_SYSTEM {slim} que indica a utilização
do mecanismo do SLIM. O caminho onde encontra-se a versão compilada do projeto
é identificado pela expressão !path BINARIES_SOURCE. O caminho da classe da
fixture é composto pelo package e pelo nome da classe da fixture. Para este
exemplo

didático

a

composição

do

caminho

resulta

em

Exemplo.FitNesse.IrpfMensalFixture, sendo adicionada como primeira linha da
tabela e identificada com um ponto de exclamação (“!”) no início da linha.
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Figura 31 - Documento FitNesse com inclusão do mecanismo de teste
utilizado, caminho onde encontra-se a versão compilada do
projeto e caminho da classe da fixture

Fonte: Elaborado pelo autor
O sexto passo realizado é a execução dos testes pelo FitNesse. Para isso
deve-se acessar a página de testes criada anteriormente e acessar a funcionalidade
Test. Ao acessar essa funcionalidade, o FitNesse executa automaticamente todos
os exemplos contidos na tabela.
Observa-se na Figura 32 o resultado dos testes para o exemplo didático. O
FitNesse informa a quantidade de testes corretos, incorretos, ignorados, a
quantidade de exceções e o tempo decorrido para a execução dos testes. Os
resultados corretos são coloridos na cor verde.
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Figura 32 - Resultado dos testes do exemplo didático (FitNesse)

Fonte: Elaborado pelo autor
4.3.3 Exemplo didático com o Concordion
O primeiro passo realizado é a criação de um projeto do tipo Class Library.
Para sua criação foi utilizado o Microsoft Visual Studio 2015, linguagem C# e .NET
Framework 4.0.
Após a criação do projeto, o segundo passo realizado é a inclusão da
referência ao pacote NuGet Concordion.NET no projeto criado. Ao realizar a
inclusão desse pacote, todos os pacotes aos quais ele possui dependência são
adicionados automaticamente.
O terceiro passo realizado é a criação de um documento HTML contendo a
especificação do exemplo didático da Tabela 5. A especificação desse documento
utiliza sintaxe HTML.

74

Observa-se na Figura 33 o registro do exemplo didático em formato HTML.
Observa-se também uma referência ao arquivo de estilo concordion.css. Essa
referência é utilizada para que a formatação do documento siga o estilo padrão do
Concordion.
Figura 33 - Registro do exemplo didático em formato HTML
<html>
<head>
<link
href="https://raw.githubusercontent.com/concordion/concordion/master/src/test/resources/
concordion.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
</head>
<body>
<h1>Cálculo Mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física</h1>
<p>
O cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física é determinado de acordo com a
faixa salarial mensal. Cada faixa salarial mensal possui uma alíquota e uma parcela para
ser deduzida do imposto.
</p>
<p>
As seguintes condições são aplicadas para o cálculo do imposto:
<ul>
<li>Pessoas físicas que recebem até R$1.903,98 são isentas de imposto;</li>
<li>Pessoas físicas que recebem entre R$1.903,99 à R$2.826,65 pagam 7,5% de imposto,
no entanto, podem deduzir R$142,80;</li>
<li>Pessoas físicas que recebem entre R$2.826,66 à R$3.751,05 pagam 15,0% de imposto,
no entanto, podem deduzir R$354,80;</li>
<li>Pessoas físicas que recebem entre R$3.751,06 à R$4.664,68 pagam 22,5% de imposto,
no entanto, podem deduzir R$636,13;</li>
<li>Pessoas físicas que recebem acima de R$4.664,68 pagam 27,5% de imposto, no
entanto, podem deduzir R$869,36;</li>
</ul>
</p>
<p>Os exemplos abaixo demonstram essas condições.</p>
<table>
<tr>
<th>Salário Mensal</th>
<th>Imposto Devido</th>
</tr>
<tr>
<td>1800,00</td>
<td>0,00
</td>
</tr>
<tr>
<td>1903,98</td>
<td>0,00
</td>
</tr>
<tr>
<td>1903,99</td>
<td>0,00
</td>
</tr>
<tr>
<td>2500,00</td>
<td>44,70 </td>
</tr>
<tr>
<td>2826,65</td>
<td>69,20 </td>
</tr>
<tr>
<td>2826,66</td>
<td>69,20 </td>

Fonte: Elaborado pelo autor
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Após a criação do documento é necessário modificar sua propriedade Build
Action para Embedded Resource. As propriedades do documento podem ser
acessadas ao selecioná-lo na guia Solution Explorer. Após selecionar o
documento, suas propriedades são exibidas automaticamente na guia Properties.
Essa alteração é necessária para que o arquivo da especificação seja adicionado
dentro da versão compilada do projeto.
O quarto passo realizado é a modificação do documento HTML contendo o
registro do exemplo didático para inclusão das instruções de execução do
Concordion.
Observa-se na Figura 34 a inclusão dessas instruções. Na tag <html>,
contida

no

início

do

documento,

observa-se

a

inclusão

do

xmlns:concordion=”http://www.concordion.org/2007/concordion”.
contendo

os

exemplos,

observa-se

a

inclusão

Na

do

atributo
tabela
atributo

concordion:execute=”#result=ImpostoDevido(#salarioMensal)” na tag <table> e
no

cabeçalho

dessa

tabela,

observa-se

a

inclusão

do

atributo

concordion:set=”#salarioMensal” na coluna Salário Mensal e a inclusão do
atributo concordion:assert-equals=”#result” na coluna Imposto Devido.
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Figura 34 - Registro do exemplo didático em formato HTML com as
instruções de execução do Concordion
<html xmlns:concordion="http://www.concordion.org/2007/concordion">
<head>
<link
href="https://raw.githubusercontent.com/concordion/concordion/master/src/test/resources/
concordion.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
</head>
<body>
<h1>Cálculo Mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física</h1>
<p>
O cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física é determinado de acordo com a
faixa salarial mensal. Cada faixa salarial mensal
possui uma alíquota e uma parcela para ser deduzida do imposto.
</p>
<p>
As seguintes condições são aplicadas para o cálculo do imposto:
<ul>
<li>Pessoas físicas que recebem até R$1.903,98 são isentas de imposto;</li>
<li>Pessoas físicas que recebem entre R$1.903,99 à R$2.826,65 pagam 7,5% de
imposto, no entanto, podem deduzir R$142,80;</li>
<li>Pessoas físicas que recebem entre R$2.826,66 à R$3.751,05 pagam 15,0% de
imposto, no entanto, podem deduzir R$354,80;</li>
<li>Pessoas físicas que recebem entre R$3.751,06 à R$4.664,68 pagam 22,5% de
imposto, no entanto, podem deduzir R$636,13;</li>
<li>Pessoas físicas que recebem acima de R$4.664,68 pagam 27,5% de imposto, no
entanto, podem deduzir R$869,36;</li>
</ul>
</p>
<p>Os exemplos abaixo demonstram essas condições.</p>
<table concordion:execute="#result = ImpostoDevido(#salarioMensal)">
<tr>
<th concordion:set="#salarioMensal">Salário Mensal</th>
<th concordion:assert-equals="#result">Imposto Devido</th>
</tr>
<tr>
<td>1800,00</td>
<td>0,00 </td>
</tr>
<tr>
<td>1903,98</td>
<td>0,00 </td>
</tr>
<tr>
<td>1903,99</td>
<td>0,00 </td>
</tr>
<tr>
<td>2500,00</td>
<td>44,70 </td>
</tr>
<tr>
<td>2826,65</td>
<td>69,20 </td>
</tr>
<tr>
<td>2826,66</td>
<td>69,20 </td>

Fonte: Elaborado pelo autor
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O quinto passo realizado é a implementação da fixture que é responsável pela
interpretação da tabela contendo os exemplos e de sua ligação com a classe
responsável pelo cálculo do imposto de renda de pessoa física.
Observa-se na Figura 35 a implementação da fixture. A fixture é identificada
pelo atributo ConcordionTest acima do nome da classe. O valor do imposto devido
é calculo pelo método ImpostoDevido(double salarioMensal) que deve possuir
modificador de acesso público e receber como parâmetro o valor do salário mensal.
O nome do método deve ser igual ao definido no documento da especificação.
Figura 35 - Implementação da fixture do exemplo didático (Concordion)
using Concordion.NET.Integration;
namespace Exemplo.Concordion
{
[ConcordionTest]
public class CalculoDoImpostoDeRendaPessoaFisicaFixture
{
public string ImpostoDevido(double salarioMensal)
=> string.Format("{0:N2}", new IrpfMensal(salarioMensal).ObterImpostoDevido());
}
}

Fonte: Elaborado pelo autor

O sexto passo realizado é a execução dos testes pelo Concordion. Para isso
deve-se instalar o pacote de aplicativos NUnit-2.6.4 que pode ser obtido em NUnit
(2017). Após a instalação, deve-se acessar o aplicativo NUNIT.EXE que está
localizado na pasta onde o NUnit-2.6.4 foi instalado. Com o carregamento do
aplicativo, deve-se acessar a opção File  Open Project, selecionar a versão
compilada do projeto do exemplo didático e acessar o botão Run para executar os
testes.
Observa-se na Figura 36 a execução dos testes com a utilização do aplicativo
NUNIT.EXE. Após executar os testes, o aplicativo informa a quantidade de testes
corretos, incorretos, inconclusivos, ignorados, não executados e o tempo decorrido
para a execução dos testes.
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Figura 36 - Execução dos testes com o aplicativo NUNIT.EXE

Fonte: Elaborado pelo autor
Observa-se na Figura 37 o resultado dos testes para o exemplo didático. Os
resultados corretos são coloridos na cor verde.
Figura 37 - Resultado dos testes do exemplo didático (Concordion)

Fonte: Elaborado pelo autor
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4.3.4 Exemplo didático com o Cucumber
O primeiro passo realizado é a criação de um projeto do tipo Unit Test Project.
Para sua criação foi utilizado o Microsoft Visual Studio 2015, linguagem C# e .NET
Framework 4.0. Após a criação do projeto, o segundo passo realizado é a inclusão
da referência ao pacote NuGet SpecRun.SpecFlow no projeto criado. Ao realizar a
inclusão desse pacote, todos os pacotes aos quais ele possui dependência são
adicionados automaticamente. O SpecFlow é a implementação do Cucumber para a
plataforma .NET.
O terceiro passo realizado é a inclusão do arquivo feature. Esse arquivo pode
ser adicionado através da funcionalidade Project  Add New Item  SpecFlow
Feature File. O registro do cenário contido no arquivo feature utiliza a sintaxe
Gherkin que é interpretada pelo Cucumber.
Observa-se na Figura 38 o registro do exemplo didático da Tabela 5 com a
utilização da sintaxe Gherkin. O início da descrição do cenário é identificado com a
tag @CalculoMensalDoImpostoDeRendaPessoaFisica.
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Figura 38 - Registro do exemplo didático com a utilização da sintaxe Gherkin
Feature: CalculoDoImpostoDeRendaPessoaFisica
O cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física é determinado de acordo com a faixa
salarial mensal. Cada faixa salarial mensal possui uma alíquota e uma parcela para ser
deduzida do imposto.
As seguintes condições são aplicadas para o cálculo do imposto:
Pessoas físicas que recebem até R$1.903,98 são isentas de imposto;
Pessoas físicas que recebem entre R$1.903,99 à R$2.826,65 pagam 7,5% de
entanto, podem deduzir R$142,80;
Pessoas físicas que recebem entre R$2.826,66 à R$3.751,05 pagam 15,0% de
entanto, podem deduzir R$354,80;
Pessoas físicas que recebem entre R$3.751,06 à R$4.664,68 pagam 22,5% de
entanto, podem deduzir R$636,13;
Pessoas físicas que recebem acima de R$4.664,68 pagam 27,5% de imposto,
podem deduzir R$869,36;

imposto, no
imposto, no
imposto, no
no entanto,

Scenario Outline: Cálculo Mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física
Given Uma pessoa recebe <SalarioMensal> por mês
When A pessoa calcular seu imposto de renda
Then O imposto que a pessoa deve pagar é <ImpostoDevido>
Examples:
| SalarioMensal
| 1800.00
| 1903.98
| 1903.99
| 2500.00
| 2826.65
| 2826.66
| 3000.00
| 3751.05
| 3751.06
| 4000.00
| 4664.68
| 5000.00

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ImpostoDevido
0.00
0.00
0.00
44.70
69.20
69.20
95.20
207.86
207.86
263.87
413.42
505.64

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Fonte: Elaborado pelo autor
O quarto passo realizado é a geração do arquivo contendo a definição dos
passos do cenário. Para isso, deve-se selecionar o arquivo da feature e acessar a
funcionalidade Generate Step Definitions. Após a geração desse arquivo, deve-se
realizar a implementação de cada passo do cenário gerado. No caso deste exemplo
didático, ela consiste na ligação com a classe responsável pelo cálculo do imposto
de renda de pessoa física.
Observa-se na Figura 39 a implementação da classe contendo a definição
dos passos do cenário. Cada passo do cenário contido no arquivo feature é
transformado automaticamente em um método.
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Figura 39 - Implementação da classe com a definição dos passos do cenário
do exemplo didático (Cucumber)
using TechTalk.SpecFlow;
using Xunit;
namespace Exemplo.Cucumber
{
[Binding]
public class CalculoDoImpostoDeRendaPessoaFisicaSteps
{
private IrpfMensal _irpfMensal;
private double _impostoDevido;
[Given(@"Uma pessoa recebe (.*) por mês")]
public void GivenUmaPessoaRecebePorMes(double salarioMensal)
=> _irpfMensal = new IrpfMensal(salarioMensal);
[When(@"A pessoa calcular seu imposto de renda")]
public void WhenAPessoaCalcularSeuImpostoDeRenda()
=> _impostoDevido = _irpfMensal.ObterImpostoDevido();
[Then(@"O imposto que a pessoa deve pagar é (.*)")]
public void ThenOImpostoQueAPessoaDevePagarE(double impostoDevidoEsperado)
=> Assert.Equal(impostoDevidoEsperado, _impostoDevido);
}
}

Fonte: Elaborado pelo autor
O quinto passo realizado é a execução dos testes pelo Cucumber. Para isso
deve-se acessar a funcionalidade Test  Run  All Tests. Após a conclusão da
execução dos testes, observa-se na Figura 40 que cada um dos exemplos definidos
no cenário é considerado um caso de teste e possui um indicativo se o resultado da
execução foi correto ou incorreto.
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Figura 40 - Resultado dos testes do exemplo didático (Cucumber)

Fonte: Elaborado pelo autor
O Cucumber também permite a visualização do resultado dos testes em
formato HTML conforme se observa na Figura 41. É possível observar a quantidade
de testes corretos, incorretos, inconclusivos, ignorados, não executados e o tempo
decorrido para a execução dos testes.
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Figura 41 - Resultado dos testes do exemplo didático em formato HTML
(Cucumber)

Fonte: Elaborado pelo autor
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4.3.5 Exemplo didático com o Watir
O primeiro passo realizado é a criação de um projeto do tipo Ruby Empty
Project. Para sua criação foi utilizado o RubyMine 2017 e linguagem Ruby. Após a
criação do projeto, o segundo passo realizado é a inclusão do arquivo feature. Esse
arquivo deve ser adicionado dentro de uma pasta com o nome feature e pode ser
adicionado através da funcionalidade File  New. O registro do cenário contido no
arquivo feature utiliza a sintaxe Gherkin que é interpretada pelo Watir.
Observa-se na Figura 38 o registro do exemplo didático da Tabela 5 com a
utilização da sintaxe Gherkin. Os passos do cenário são destacados em amarelo,
pois nesse momento, ainda não foi realizada a geração da classe contendo a
definição dos passos do cenário.
O terceiro passo realizado é a geração do arquivo contendo a definição dos
passos do cenário. Para isso, deve-se selecionar a pasta feature criada
anteriormente, acessar a funcionalidade File  New  Directory e adicionar o
diretório steps. O arquivo contendo a definição dos passos do cenário deve ser
gerado nessa pasta. Após a geração desse arquivo, deve-se realizar a
implementação de cada passo do cenário gerado. No caso deste exemplo didático,
ela consiste na ligação com a classe responsável pelo cálculo do imposto de renda
de pessoa física.
Observa-se na Figura 42 a implementação da classe contendo a definição
dos passos do cenário. Cada passo do cenário contido no arquivo feature é
transformado automaticamente em um método.
Figura 42 - Implementação da classe com a definição dos passos do cenário
do exemplo didático (Watir)
require "rubygems"
require "watir"
Given(/^Uma pessoa recebe (\d+\.\d+) por mês$/) do |salarioMensal|
@irpfMensal = IrpfMensal.new(salarioMensal)
end
When(/^A pessoa calcular seu imposto de renda$/) do
@impostoDevido = @irpfMensal.obterImpostoDevido()
end
Then(/^O imposto que a pessoa deve pagar é (\d+\.\d+)$/) do |impostoDevidoEsperado|
expect(Float(impostoDevidoEsperado)).to eq(@impostoDevido)
end
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Fonte: Elaborado pelo autor
O quinto passo realizado é a execução dos testes pelo Watir. Para isso devese acessar a funcionalidade Run  Run e selecionar a feature. Observa-se na
Figura 43 o resultado consolidado da execução dos testes. São indicados o total de
cenários (exemplos), o total de passos desses cenários e o tempo decorrido para a
execução dos testes.
Figura 43 - Resultado dos testes do exemplo didático (Watir)

Fonte: Elaborado pelo autor

O Watir também permite a visualização do resultado dos testes em formato
HTML conforme se observa na Figura 44. É possível observar a quantidade de
testes corretos, incorretos, inconclusivos, ignorados, não executados e o tempo
decorrido para a execução dos testes.
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Figura 44 - Resultado dos testes do exemplo didático em formato HTML
(Watir)

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.6 Exemplo didático com o Calabash
O primeiro passo realizado é a criação de um projeto do tipo Ruby Empty
Project. Para sua criação foi utilizado o RubyMine 2017 e linguagem Ruby. Após a
criação do projeto, o segundo passo realizado é a inclusão do arquivo feature. Esse
arquivo deve ser adicionado dentro de uma pasta com o nome feature e pode ser
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adicionado através da funcionalidade File  New. O registro do cenário contido no
arquivo feature utiliza a sintaxe Gherkin que é interpretada pelo Calabash.
Observa-se na Figura 38 o registro do exemplo didático da Tabela 5 com a
utilização da sintaxe Gherkin. Os passos do cenário são destacados em amarelo,
pois nesse momento, ainda não foi realizada a geração da classe contendo a
definição dos passos do cenário.
O terceiro passo realizado é a geração do arquivo contendo a definição dos
passos do cenário. Para isso, deve-se selecionar a pasta feature criada
anteriormente, acessar a funcionalidade File  New  Directory e adicionar o
diretório steps. O arquivo contendo a definição dos passos do cenário deve ser
gerado nessa pasta. Após a geração desse arquivo, deve-se realizar a
implementação de cada passo do cenário gerado. No caso deste exemplo didático,
ela consiste na ligação com a classe responsável pelo cálculo do imposto de renda
de pessoa física.
Observa-se na Figura 45 a implementação da classe contendo a definição
dos passos do cenário. Cada passo do cenário contido no arquivo feature é
transformado automaticamente em um método.

Figura 45 - Implementação da classe com a definição dos passos do cenário
do exemplo didático (Calabash)
require "rubygems"
require "calabash-cucumber"
Given(/^Uma pessoa recebe (\d+\.\d+) por mês$/) do |salarioMensal|
@irpfMensal = IrpfMensal.new(salarioMensal)
end
When(/^A pessoa calcular seu imposto de renda$/) do
@impostoDevido = @irpfMensal.obterImpostoDevido()
end
Then(/^O imposto que a pessoa deve pagar é (\d+\.\d+)$/) do |impostoDevidoEsperado|
expect(Float(impostoDevidoEsperado)).to eq(@impostoDevido)
end

Fonte: Elaborado pelo autor
O quinto passo realizado é a execução dos testes pelo Calabash. Para isso
deve-se acessar a funcionalidade Run  Run e selecionar a feature. Observa-se na
Figura 46 o resultado consolidado da execução dos testes. São indicados o total de
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cenários (exemplos), o total de passos desses cenários e o tempo decorrido para a
execução dos testes.
Figura 46 - Resultado dos testes do exemplo didático (Calabash)

Fonte: Elaborado pelo autor
O Calabash também permite a visualização do resultado dos testes em
formato HTML conforme se observa na Figura 47. É possível observar a quantidade
de testes corretos, incorretos, inconclusivos, ignorados, não executados e o tempo
decorrido para a execução dos testes.
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Figura 47 - Resultado dos testes do exemplo didático em formato HTML
(Calabash)

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.7 Avaliação do exemplo didático
Utilizando-se do exemplo didático descrito, foram aferidas as medidas de
cada critério de seleção para cada ferramenta avaliada.
Observa-se na Tabela 6 o resultado dessa aferição. O cliente possui
autonomia para realizar o registro dos requisitos, no entanto, existe a necessidade
de aprendizado prévio da ferramenta.
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A utilização da ferramenta Concordion requer que o cliente tenha
conhecimento básico da sintaxe HTML. A necessidade de se utilizar essa sintaxe
com ele faz com que o número de linhas e o esforço (horas) necessários para
registrar os requisitos sejam maiores que nas outras ferramentas.
Embora o formato de representação utilizado pelas ferramentas Fit e FitNesse
seja apenas o tabular, ele não limitou o registro dos requisitos. As ferramentas
Cucumber, Watir e Calabash possuem características semelhantes e a utilização de
um formato padrão para registro dos requisitos traz maior flexibilidade ao cliente na
utilização dessas ferramentas.
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Tabela 6 - Avaliação das ferramentas com o exemplo didático
Critérios de Avaliação
Autonomia do cliente no registro
dos requisitos

Ferramenta

Necessidade de
aprendizado
prévio

Facilidade de
aprendizagem e
utilização

Formato de

Tempo de

representação

aprendizado (horas)

Facilidade de

Facilidade de registro

manutenção dos testes

dos requisitos

Esforço (horas)

Esforço

Número de

(horas)

linhas

Fit

Sim

Tabular

2,00

1,00

1,00

77

FitNesse

Sim

Tabular

3,00

1,00

1,00

102

Concordion

Sim

4,00

2,00

3,00

132

Cucumber

Sim

3,00

1,00

1,50

90

Watir

Sim

3,00

1,00

1,50

84

Calabash

Sim

3,00

1,00

1,50

97

Fonte: Elaborado pelo autor

Linguagem natural
semiformal
Linguagem natural
semiformal
Linguagem natural
semiformal
Linguagem natural
semiformal
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4.4 Exemplos de problemas reais
Os participantes do grupo responsável pela avaliação das ferramentas
utilizaram os exemplos de problemas reais descritos na Tabela 7 para a avaliação.
Esses exemplos foram extraídos e adaptados de Kienzle, Guelfi e Mustafiz (2010),
pois retratam problemas reais com complexidade elevada. Envolvem vários atores
(principais e secundários) e possuem vários cenários (principais e alternativos).
Informações adicionais sobre estes exemplos estão disponíveis no ANEXO.
Todos os códigos fontes utilizados nos exemplos de problemas reais estão
disponíveis

no

GitHub

e

podem

ser

acessados

https://github.com/bdpelosi/ipt/tree/master/problemaa

pelos

endereços
e

https://github.com/bdpelosi/ipt/tree/master/problemab.
4.4.1 Cenário de crise (de um acidente de carro)
Um cenário de gestão de crises geralmente é desencadeado por um relatório
de crise de uma testemunha na cena. Um coordenador, que é responsável por
organizar todos os recursos e tarefas necessários, inicia o processo de gestão de
crises. O coordenador possui acesso ao sistema de vigilância por câmera. O sistema
de vigilância por câmera é um sistema externo utilizado para monitorar o tráfego em
estradas ou outras rotas movimentadas. Se ocorrer uma crise em locais sob
vigilância, o sistema de gestão de crises pode solicitar imagens de vídeo que
permita ao coordenador verificar a informação da testemunha.
Um observador é designado à cena para observar a situação de emergência
e identificar as tarefas necessárias para lidar com a situação. As tarefas são missões
de crise definidas pelo observador. O coordenador é então obrigado a processar as
missões alocando os recursos adequados para cada tarefa.
Dependendo do tipo de crise, os recursos humanos podem incluir bombeiros,
médicos, enfermeiros, policiais e técnicos e os recursos de equipamentos podem
incluir sistemas de transporte, recursos computacionais, meios de comunicação (tais
como PDAs ou telefones celulares) ou outras necessidades como alimentos ou
roupas. Animais, tais como cães policiais, também são utilizados como recursos em
algumas situações. Os recursos humanos e animais atuam como trabalhadores de
primeiros socorros. Cada trabalhador de primeiros socorros recebe uma tarefa
específica que precisa ser executada para se recuperar da situação anormal. Os
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trabalhadores devem informar o sucesso ou falha na realização das missões. A
conclusão de todas as missões permite encerrar a crise (KIENZLE, GUELFI e
MUSTAFIZ, 2010).
Tabela 7 - Exemplos de problemas reais
Exemplo

Descrição
O coordenador de crises pretende criar

Colher o relatório da testemunha um registro de acidente de carro com
(Problema A)

base

na

informação

obtida

da

testemunha.
A intenção do socorrista é executar uma
Executar

missão

de

resgate missão de resgate que envolve o

(Problema B)

transporte de uma vítima para o hospital
mais adequado.

Fonte: Elaborado pelo autor
4.4.2 Problema A
Neste exemplo de problema real, extraído do contexto de um acidente de
carro, um coordenador de crises pretende criar o registro de um acidente de carro
com base na informação obtida da testemunha desse acidente. Os detalhes deste
exemplo de problema real podem ser visualizados na Tabela 8.
Tabela 8 - Detalhes do Problema A
Objetivo
Atores principais
Atores secundários

Colher o relatório da testemunha


Coordenador de crises



Companhia telefônica



Companhia de monitoramento

1. Um acidente de carro ocorreu
Pré-condição

2. Uma testemunha contatou o Centro de
Gestão de Crises para reportar o acidente

Cenário principal

Registro do acidente confirmado
Início do caso de uso
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1. O coordenador solicita à testemunha para
fornecer seus dados e o local do acidente
2. O coordenador registra as informações da
testemunha
3. O

coordenador

solicita

à

companhia

telefônica para confirmar as informações da
testemunha
4. O sistema fornece ao coordenador uma lista
de verificação de crises
5. O coordenador confere a lista de verificação
de crises
6. O coordenador registra o horário e os
detalhes do acidente
7. O coordenador solicita à companhia de
monitoramento das imagens do local do
acidente
8. O sistema define um nível de emergência
para o acidente e seu status fica ativo
Fim do caso de uso
Cenário alternativo

Chamada desconectada
1.a.1. A chamada foi desconectada
2.a.1. A chamada foi desconectada
3.a.1. A chamada foi desconectada
4.a.1. A chamada foi desconectada
5.a.1. A chamada foi desconectada
6.a.1. A chamada foi desconectada
7.a.1. A chamada foi desconectada
Fim do caso de uso

Cenário alternativo

Divergência

de

informações

recebidas

da

testemunha e da companhia telefônica
3.b.1 A companhia telefônica reporta que as
informações da testemunha são divergentes
3.b.2 O coordenador encerra o registro da
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crise
Fim do caso de uso
Cenário alternativo

Câmeras de monitoramento não confirmam as
informações da testemunha
7.b.1 A companhia de monitoramento envia
imagens do local do acidente, mas não é
possível identificar qualquer acidente
7.b.2 O coordenador encerra o registro da
crise
Fim do caso de uso

Fonte: Elaborado pelo autor
4.4.2.1 Problema A com o Fit
A resolução do problema A com o Fit utilizou o Microsoft Word, Microsoft
Visual Studio 2015, linguagem C# e .NET Framework 2.0.
Observa-se na Figura 48 que no registro deste problema em formato de
tabela do Fit foram necessárias 3 tabelas para validar todos os cenários descritos na
Tabela 8.
A primeira tabela é responsável por verificar se a chamada foi desconectada.
A coluna CD (Chamada Desconectada) indica com valores do tipo (Sim / Não) se
houve a desconexão da chamada. A coluna Status() indica o status do registro do
acidente. Em caso de chamadas de desconectadas, o registro do acidente é
encerrado.
A segunda tabela é responsável por verificar se houve divergência entre a
informação da testemunha e da companhia telefônica. A coluna DITCT (Divergência
entre Informação da Testemunha e da Companhia Telefônica) indica com
valores do tipo (Sim / Não) se houve divergência nessas informações. A coluna
Status() indica o status do registro do acidente. Em caso de divergência de
informações, o registro do acidente é encerrado.
A terceira tabela é responsável por verificar se as câmeras de monitoramento
confirmam a informação da testemunha. A coluna CMCIT (Câmeras de
Monitoramento Confirmam a Informação da Testemunha) indica com valores do
tipo (Sim / Não) se houve a confirmação da informação da testemunha pelas
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câmeras de monitoramento. A coluna Status() indica o status do registro do
acidente. Em caso de não confirmação das informações, o registro do acidente é
encerrado.
Figura 48 - Registro do problema A em formato de tabela do Fit

Fonte: Elaborado pelo autor
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As informações comuns entre todas as tabelas (CPF, Nome, Telefone,
Endereço e Local do Acidente) foram consolidadas numa fixture base chamada
ColherRelatorioDaTestemunhaBaseFixture que é utilizada pela fixture específica
de cada tabela. Observa-se na Figura 49 a implementação dessa fixture. Ao ser
executada, essa fixture cria a ocorrência de um acidente, define a testemunha e o
local em que esse acidente ocorreu e obtém o status do registro do acidente. Essas
operações são comuns a todas as fixtures.
Figura 49 - Implementação da fixture base do problema A (Fit)
public abstract
{
public string
public string
public string
public string
public string

class ColherRelatorioDaTestemunhaBaseFixture : ColumnFixture
CPF;
Nome;
Telefone;
Endereco;
LocalAcidente;

public Testemunha _testemunha;
public Acidente _acidente;
public ColherRelatorioDaTestemunhaBaseFixture()
{
_testemunha = new Testemunha()
.DefinirCPF(CPF)
.DefinirNome(Nome)
.DefinirNome(Endereco)
.DefinirTelefone(Telefone);
_acidente = new Acidente()
.DefinirTestemunha(_testemunha)
.DefinirLocalDoAcidente(LocalAcidente);
}
public virtual string Status()
=> _acidente.ObterStatus();
}

Fonte: Elaborado pelo autor
Para cada tabela foi realizada a implementação de uma fixture que utiliza a
fixture ColherRelatorioDaTestemunhaBaseFixture e adiciona as informações
específicas dessa tabela.
Observa-se na Figura 50 a implementação da fixture CDFixture que é
utilizada pela primeira tabela. Essa fixture possui a propriedade CD que recebe
valores do tipo (Sim / Não) e define se a chamada foi desconectada.
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Figura 50 - Implementação da fixture CDFixture do problema A (Fit)
public class CDFixture : ColherRelatorioDaTestemunhaBaseFixture
{
public string CD;
public CDFixture()
: base()
{
}
public override string Status()
{
_acidente.DefinirSeChamadaFoiDesconectada(CD);
return _acidente.ObterStatus();
}
}

Fonte: Elaborado pelo autor
A implementação das demais fixtures utilizadas neste problema pode ser
observada no APÊNDICE C - Implementação das fixtures do problema A (Fit).
Ao realizar a execução dos testes, o Fit indica na coluna Status() de cada
uma das tabelas se o resultado do registro do acidente corresponde ao valor
esperado (os resultados corretos são coloridos na cor verde).
4.4.2.2 Problema A com o FitNesse
Para a resolução do problema A com o FitNesse foi utilizado o FitNesse
Standalone, Eclipse Oxygen 4, linguagem Java e plataforma Java Standard Edition
8.
Observa-se na Figura 51 que no registro deste problema em formato de
tabela do FitNesse foram necessárias 3 tabelas para validar todos os cenários
descritos na Tabela 8.
A primeira tabela é responsável por verificar se a chamada foi desconectada.
A coluna CD (Chamada Desconectada) indica com valores do tipo (Sim / Não) se
houve a desconexão da chamada. A coluna Status() indica o status do registro do
acidente. Em caso de chamadas de desconectadas, o registro do acidente é
encerrado.
A segunda tabela é responsável por verificar se houve divergência entre a
informação da testemunha e da companhia telefônica. A coluna DITCT (Divergência
entre Informação da Testemunha e da Companhia Telefônica) indica com
valores do tipo (Sim / Não) se houve divergência nessas informações. A coluna
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Status() indica o status do registro do acidente. Em caso de divergência de
informações, o registro do acidente é encerrado.
A terceira tabela é responsável por verificar se as câmeras de monitoramento
confirmam a informação da testemunha. A coluna CMCIT (Câmeras de
Monitoramento Confirmam a Informação da Testemunha) indica com valores do
tipo (Sim / Não) se houve a confirmação da informação da testemunha pelas
câmeras de monitoramento. A coluna Status? indica o status do registro do
acidente. Em caso de não confirmação das informações, o registro do acidente é
encerrado.
Figura 51 - Registro do problema A em formato de tabela do FitNesse

Fonte: Elaborado pelo autor
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As informações comuns entre todas as tabelas (CPF, Nome, Telefone,
Endereço e Local do Acidente) foram consolidadas numa fixture base chamada
ColherRelatorioDaTestemunhaBaseFixture que é utilizada pela fixture específica
de cada tabela. Observa-se na Figura 52 a implementação dessa fixture. Ao ser
executada, essa fixture cria a ocorrência de um acidente, define a testemunha e o
local em que esse acidente ocorreu e obtém o status do registro do acidente. Essas
operações são comuns a todas as fixtures.
Figura 52 - Implementação da fixture base do problema A (FitNesse)
public abstract class ColherORelatorioDaTestemunhaBaseFixture {
private String _cpf;
private String _nome;
private String _telefone;
private String _endereco;
private String _localAcidente;
public Testemunha _testemunha;
public Acidente _acidente;
public void setCPF(String cpf) {
_cpf = cpf;
}
public void setNome(String nome) {
_nome = nome;
}
public void setTelefone(String telefone) {
_telefone = telefone;
}
public void setEndereco(String endereco) {
_endereco = endereco;
}
public void setLocalAcidente(String localAcidente) {
_localAcidente = localAcidente;
}
public ColherORelatorioDaTestemunhaBaseFixture() {
_testemunha = new Testemunha();
_testemunha.setCPF(_cpf);
_testemunha.setNome(_nome);
_testemunha.setTelefone(_telefone);
_testemunha.setEndereco(_endereco);
_acidente = new Acidente();
_acidente.setTestemunha(_testemunha);
_acidente.setLocalAcidente(_localAcidente);
}
public String Status() {
return _acidente.ObterStatus();
}
}

Fonte: Elaborado pelo autor
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Para cada tabela foi realizada a implementação de uma fixture que utiliza a
fixture ColherRelatorioDaTestemunhaBaseFixture e adiciona as informações
específicas dessa tabela.
Observa-se na Figura 53 a implementação da fixture CDFixture que é
utilizada pela primeira tabela. Essa fixture possui o método setCD que recebe
valores do tipo (Sim / Não) e define se a chamada foi desconectada.
Figura 53 - Implementação da fixture CDFixture do problema A (FitNesse)
public class CDFixture extends ColherORelatorioDaTestemunhaBaseFixture {
private String _cd;
public void setCD(String cd) {
_cd = cd;
}
public CDFixture() {
super();
}
@Override
public String Status() {
_acidente.setChamadaFoiDesconectada(_cd);
return super.Status();
}
}

Fonte: Elaborado pelo autor
A implementação das demais fixtures utilizadas neste problema pode ser
observada no APÊNDICE D - Implementação das fixtures do problema A
(FitNesse).
Ao realizar a execução dos testes, o FitNesse indica na coluna Status? de
cada uma das tabelas se o resultado do registro do acidente corresponde ao valor
esperado (os resultados corretos são coloridos na cor verde).
4.4.2.3 Problema A com o Concordion
Para a resolução do problema A com o Concordion foi utilizado o Microsoft
Visual Studio 2015, linguagem C# e .NET Framework 4.0.
Observa-se na Figura 54 que no registro deste problema foi criado um
documento em formato HTML contendo links para 4 cenários distintos para validar
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todos os cenários descritos na Tabela 8. Cada link direciona para um documento em
formato HTML contendo os passos do cenário selecionado.
O primeiro cenário refere-se à confirmação do registro do acidente. O
segundo, terceiro e quarto cenários referem-se, respectivamente, ao encerramento
do registro do acidente devido a chamada desconectada, divergência de informação
entre a testemunha e a companhia telefônica e não confirmação da informação da
testemunha pelas câmeras de monitoramento.
Figura 54 - Registro do problema A em formato HTML (Concordion)

Fonte: Elaborado pelo autor
Observa-se na Figura 55 o registro do cenário “Registro do acidente
confirmado” em formato HTML.
Figura 55 - Registro do cenário “Registro do acidente confirmado” em formato
HTML (Concordion)

Fonte: Elaborado pelo autor
Para cada cenário foi realizada a inclusão das instruções de execução do
Concordion e a implementação de uma fixture. As instruções de execução estão
presentes em cada passo do cenário e executam ações na fixture desse cenário.
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Observa-se

na

Figura

56

a

implementação

da

fixture

RegistroDoAcidenteConfirmadoFixture que é utilizada pelo cenário “Registro do
acidente confirmado”. O método GivenUmAcidenteDeCarroOcorre() é executado
pelo primeiro passo do cenário e cria a ocorrência de um acidente de carro. O
método
GivenUmaTestemunhaContataOCentroDeGestaoDeCrisesParaReportarOAcide
nte() é executado pelo segundo passo do cenário e cria uma testemunha. O método
GivenATestemunhaInformaOCPFONomeOTelefoneOEnderecoEOLocalDeAcide
nte() é executado pelo terceiro passo do cenário e recebe o CPF, nome, telefone e o
endereço

da

testemunha

e

o

local

do

acidente.

O

método

GivenOCoordenadorRegistraOsDadosDaTestemunha() é executado pelo quarto
passo

do

cenário

e

define

as

informações

da

testemunha.

O

método

WhenOCoordenadorConfereAListaDeVerificacaoDeCrises() é executado pelo
quinto passo do cenário e define que a lista de verificação de crises foi conferida
pelo

coordenador.

O

método

WhenOCoordenadorRegistraAInformacaoComoDetalheDoAcidenteEComoHora
rioDaOcorrencia() é executado pelo sexto passo do cenário e recebe os detalhes e
a

hora

do

acidente.

O

método

ThenOAcidenteRecebeUmNivelDeEmergenciaInicialESeuStatusFicaAtivo()

é

executado pelo sétimo passo do cenário e define o nível de emergência inicial e o
status do registro do acidente.
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Figura 56 - Implementação da fixture do cenário “Registro do acidente
confirmado” (Concordion)
using Concordion.NET.Integration;
using System;
namespace ProblemaRealA.Concordion
{
[ConcordionTest]
public class RegistroDoAcidenteConfirmadoFixture
{
private AcidenteDeCarro _acidenteDeCarro;
private Testemunha _testemunha;
private
private
private
private
private

string
string
string
string
string

_cpf;
_nomeCompleto;
_telefone;
_endereco;
_localDoAcidente;

public void GivenUmAcidenteDeCarroOcorre()
=> _acidenteDeCarro = new AcidenteDeCarro();
public void GivenUmaTestemunhaContataOCentroDeGestaoDeCrisesParaReportarOAcidente()
=> _testemunha = new Testemunha();
public void GivenATestemunhaInformaOCPFONomeOTelefoneOEnderecoEOLocalDeAcidente(string cpf,
string nomeCompleto, string telefone, string endereco, string localDoAcidente)
{
_cpf = cpf;
_nomeCompleto = nomeCompleto;
_telefone = telefone;
_endereco = endereco;
_localDoAcidente = localDoAcidente;
}
public void GivenOCoordenadorRegistraAsInformacoesDaTestemunha()
{
_testemunha
.DefinirCpf(_cpf)
.DefinirNome(_nomeCompleto)
.DefinirTelefone(_telefone)
.DefinirEndereco(_endereco);
_acidenteDeCarro
.DefinirTestemunha(_testemunha)
.DefinirLocal(_localDoAcidente);
}
public void WhenOCoordenadorConfereAListaDeVerificacaoDeCrises()
=> _acidenteDeCarro.DefinirQueAListaDeVerificacaoDeCrisesFoiConferida();
public void
WhenOCoordenadorRegistraAInformacaoComoDetalheDoAcidenteEComoHorarioDaOcorrencia(string
detalhesDoAcidente, string horaDoAcidente)
{
_acidenteDeCarro
.DefinirDetalhes(detalhesDoAcidente)
.DefinirHoraDaOcorrencia(TimeSpan.Parse(horaDoAcidente));
}
public AcidenteDeCarro ThenOAcidenteRecebeUmNivelDeEmergenciaInicialESeuStatusFicaAtivo()
{
_acidenteDeCarro
.DefinirNivelDeEmergenciaInicial()
.DefinirComoAberto();
return _acidenteDeCarro;
}
}
}

Fonte: Elaborado pelo autor
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O registro dos demais cenários e fixtures utilizados neste problema podem ser
observados no APÊNDICE H - Registro dos cenários e implementação das
fixtures do problema A (Concordion).
Após realizar a execução dos testes, o Concordion indica no último passo do
cenário (“Then O acidente recebe um nível de emergência Baixo e seu status fica
Aberto”) se o resultado obtido para o nível de emergência e para o status estão
corretos.
4.4.2.4 Problema A com o Cucumber
Para a resolução do problema A com o Cucumber foi utilizado o Microsoft
Visual Studio 2015, linguagem C# e .NET Framework 4.0.
Observa-se na Figura 57 que no registro deste problema com a sintaxe
Gherkin foram criados 4 cenários para validar todos os cenários descritos na Tabela
8. A expressão Background identifica passos que são comuns em todos os cenários
descritos. Ela evita a repetição desses passos em todos os cenários, melhorando
sua legibilidade. O primeiro cenário refere-se à confirmação do registro do acidente.
O

segundo,

terceiro

e

quarto

cenários

referem-se,

respectivamente,

ao

encerramento do registro do acidente devido a chamada desconectada, divergência
de informação entre a testemunha e a companhia telefônica e não confirmação da
informação da testemunha pelas câmeras de monitoramento.
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Figura 57 - Registro do problema A com a utilização da sintaxe Gherkin
Feature: Colher o relatório da testemunha
Para criar o registro de um acidente de carro
Como um coordenador
Eu registro as informações obtidas da testemunha do acidente.
Background:
Given Um acidente de carro ocorre
And Uma testemunha contata o Centro de Gestão de Crises para reportar o acidente
And A testemunha informa o CPF "545.670.578-80", o nome "Kevin Giovanni Moura", o
telefone "(19) 9.8410-2875", o endereço "Rua Benedito Ferreira Marques, 920 Parque Industrial - Campinas/SP" e o local de acidente "SP330 - KM25"
Scenario: Registro do acidente confirmado
Given O coordenador registra as informações da testemunha
When O coordenador confere a lista de verificação de crises
And O coordenador registra a informação "três veículos envolvidos no acidente" como
detalhe do acidente e "10:00" como horário da ocorrência
Then O acidente recebe um nível de emergência inicial e seu status fica ativo
Scenario: Registro do acidente encerrado por chamada desconectada
Given O coordenador registra as informações da testemunha
When A chamada é desconectada automaticamente
Then O registro do acidente é encerrado
Scenario: Registro do acidente encerrado, pois existe divergência entre a informação
recebida da testemunha e da companhia telefônica
Given O coordenador solicita à companhia telefônica para confirmar as informações da
testemunha
When A companhia telefônica reporta que as informações da testemunha são divergentes
Then O coordenador encerra o registro do acidente
Scenario: Registro do acidente encerrado, pois as câmeras de monitoramento não confirmam
as informações da testemunha
Given O coordenador solicita à companhia de monitoramento as imagens do local do acidente
When A companhia de monitoramento envia as imagens do local do acidente, mas não é
possível identificar qualquer acidente
Then O coordenador encerra o registro do acidente

Fonte: Elaborado pelo autor
A geração dos passos dos cenários cria, automaticamente, um método para
cada passo dos cenários. Os métodos gerados possuem o nome do passo do
cenário com os espaços entre palavras e acentuação removidos. Cada método é
“decorado” com o texto que representa o passo do cenário ao qual ele está ligado.
Observa-se na Figura 58 a implementação da classe contendo os passos
presentes na expressão Background que são comuns a todos os cenários.

O

método GivenUmAcidenteDeCarroOcorre() é executado pelo primeiro passo e cria
a

ocorrência

de

um

acidente

de

carro.

O

método

GivenUmaTestemunhaContataOCentroDeGestaoDeCrisesParaReportarOAcide
nte() é executado pelo segundo passo e cria uma testemunha. O método
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GivenATestemunhaInformaOCPFONomeOTelefoneOEnderecoEOLocalDeAcide
nte() é executado pelo terceiro passo e recebe o CPF, nome, telefone e o endereço
da testemunha e o local do acidente. Após a execução de todos os passos contidos
na expressão Background são executados os passos do cenário.
Figura 58 - Implementação da classe com a definição dos passos comuns a
todos os cenários (Cucumber)
[Binding]
public class ColherORelatorioDaTestemunhaSteps
{
private AcidenteDeCarro _acidenteDeCarro;
private Testemunha _testemunha;
private CompanhiaTelefonica _companhiaTelefonica;
private CompanhiaDeMonitoramentoDeImagens _companhiaDeMonitoramentoDeImagens;
private
private
private
private
private

string
string
string
string
string

_cpf;
_nomeCompleto;
_telefone;
_endereco;
_localDoAcidente;

[Given(@"Um acidente de carro ocorre")]
public void GivenUmAcidenteDeCarroOcorre()
=> _acidenteDeCarro = new AcidenteDeCarro();
[Given(@"Uma testemunha contata o Centro de Gestão de Crises para reportar o
acidente")]
public void GivenUmaTestemunhaContataOCentroDeGestaoDeCrisesParaReportarOAcidente()
=> _testemunha = new Testemunha();
[Given(@"A testemunha informa o CPF ""(.*)"", o nome ""(.*)"", o telefone ""(.*)"", o
endereço ""(.*)"" e o local de acidente ""(.*)""")]
public void GivenATestemunhaInformaOCPFONomeOTelefoneOEnderecoEOLocalDeAcidente(string
cpf, string nomeCompleto, string telefone, string endereco, string localDoAcidente)
{
_cpf = cpf;
_nomeCompleto = nomeCompleto;
_telefone = telefone;
_endereco = endereco;
_localDoAcidente = localDoAcidente;
}
}

Fonte: Elaborado pelo autor
Observa-se na Figura 59 a implementação da classe contendo os passos do
cenário “Registro do acidente encerrado por chamada desconectada”.

O

método

é

GivenOCoordenadorRegistraAsInformacoesDaTestemunha()

executado pelo primeiro passo do cenário e define as informações da testemunha. O
método WhenAChamadaEDesconectadaAutomaticamente() é executado pelo
segundo passo do cenário e define que o relato do registro do acidente está
incompleto

devido

à

chamada

desconectada.

O

método
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ThenOAcidenteDoAcidenteEEncerrado() é executado pelo terceiro passo do
cenário e define o encerramento do registro do acidente.
Figura 59 - Implementação da classe com a definição dos passos do cenário
“Registro do acidente encerrado por chamada desconectada”
(Cucumber)
[Binding]
public class ColherORelatorioDaTestemunhaSteps
{
[Given(@"O coordenador registra as informações da testemunha")]
public void GivenOCoordenadorRegistraAsInformacoesDaTestemunha()
{
_testemunha
.DefinirNome(_nomeCompleto)
.DefinirTelefone(_telefone)
.DefinirEndereco(_endereco);
_acidenteDeCarro
.DefinirTestemunha(_testemunha)
.DefinirLocal(_localDoAcidente);
}
[When(@"A chamada é desconectada automaticamente")]
public void WhenAChamadaEDesconectadaAutomaticamente()
=> _acidenteDeCarro.DefinirComoRelatoIncompleto();
[Then(@"O registro do acidente é encerrado")]
public void ThenORegistroDoAcidenteEEncerrado()
{
_acidenteDeCarro.Encerrar();
Assert.Equal(StatusDoAcidenteEnum.RelatoIncompleto,
_acidenteDeCarro.StatusDoAcidente);
}
}

Fonte: Elaborado pelo autor
A implementação dos demais passos dos cenários utilizados neste problema
pode ser observada no APÊNDICE E - Implementação dos passos dos cenários
do problema A (Cucumber).
Após realizar a execução dos testes, o Cucumber indica se os cenários estão
corretos. Os cenários corretos recebem um ícone que indica que sua execução
ocorreu com sucesso.
4.4.2.5 Problema A com o Watir
Para a resolução do problema A com o Watir foi utilizado o RubyMine 2017,
linguagem Ruby e Watir Spec.
Observa-se na Figura 57 que no registro deste problema com a sintaxe
Gherkin foram criados 4 cenários para validar todos os cenários descritos na Tabela
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8. A expressão Background identifica passos que são comuns em todos os cenários
descritos. Ela evita a repetição desses passos em todos os cenários, melhorando
sua legibilidade. O primeiro cenário refere-se à confirmação do registro do acidente.
O

segundo,

terceiro

e

quarto

cenários

referem-se,

respectivamente,

ao

encerramento do registro do acidente devido a chamada desconectada, divergência
de informação entre a testemunha e a companhia telefônica e não confirmação da
informação da testemunha pelas câmeras de monitoramento.
A geração dos passos dos cenários cria, automaticamente, um método para
cada passo dos cenários. Os métodos gerados contêm o texto que descreve o
passo do cenário e executam ações nas classes responsáveis pelo registro do
acidente.
Observa-se na Figura 60 a implementação da classe contendo os passos
presentes na expressão Background que são comuns a todos os cenários.

O

primeiro passo executado cria a ocorrência de um acidente de carro. O segundo
passo cria uma testemunha. O terceiro passo e recebe o CPF, nome, telefone e o
endereço da testemunha e o local do acidente. Após a execução de todos os passos
contidos na expressão Background são executados os passos do cenário.
Figura 60 - Implementação da classe com a definição dos passos comuns a
todos os cenários (Watir)
require "rubygems"
require "watir"
require_relative
require_relative
require_relative
require_relative
require_relative

'../../features/steps/Pessoa'
'../../features/steps/Testemunha'
'../../features/steps/Assinante'
'../../features/steps/Acidente'
'../../features/steps/AcidenteDeCarro'

Given(/^Um acidente de carro ocorre$/) do
@acidenteDeCarro = AcidenteDeCarro.new()
end
And(/^Uma testemunha contata o Centro de Gestão de Crises para reportar o acidente$/) do
@testemunha = Testemunha.new()
end
And(/^A testemunha informa o CPF "(\d+\.\d+\.\d+\-\d+)", o nome "([^"]*)", o telefone
"(\(\d+\)\d+\.\d+\-\d+)", o endereço "([^"]*)" e o local de acidente "([^"]*)"$/) do
|cpf, nomeCompleto, telefone, endereco, localDoAcidente|
@cpf = cpf
@nomeCompleto = nomeCompleto
@telefone = telefone
@endereco = endereco
@localDoAcidente = localDoAcidente
end
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Fonte: Elaborado pelo autor
Observa-se na Figura 61 a implementação da classe contendo os passos do
cenário “Registro do acidente encerrado por chamada desconectada”. O
primeiro passo executado define as informações da testemunha. O segundo passo
define que o relato do registro do acidente está incompleto devido à chamada
desconectada. O terceiro passo define o encerramento do registro do acidente.
Figura 61 - Implementação da classe com a definição dos passos do cenário
“Registro do acidente encerrado por chamada desconectada”
(Watir)
require "rubygems"
require "watir"
require_relative
require_relative
require_relative
require_relative
require_relative

'../../features/steps/Pessoa'
'../../features/steps/Testemunha'
'../../features/steps/Assinante'
'../../features/steps/Acidente'
'../../features/steps/AcidenteDeCarro'

Given(/^O coordenador registra as informações da testemunha$/) do
@testemunha.definirTelefone(@telefone)
@testemunha.definirEndereco(@endereco)
@testemunha.definirNome(@nomeCompleto)
@acidenteDeCarro.definirTestemunha(@testemunha)
@acidenteDeCarro.definirLocal(@localDoAcidente)
end
When(/^A chamada é desconectada automaticamente$/) do
@acidenteDeCarro.definirComoRelatoIncompleto()
end
Then(/^O registro do acidente é encerrado$/) do
@acidenteDeCarro.encerrar()
expect(StatusDoAcidenteEnum::RelatoIncompleto).to
eq(@acidenteDeCarro.obterStatusDoAcidente())
end

Fonte: Elaborado pelo autor
A implementação dos demais passos dos cenários utilizados neste problema
pode ser observada no APÊNDICE F - Implementação dos passos dos cenários
do problema A (Watir).
Após realizar a execução dos testes, o Watir indica a quantidade de cenários
que estão corretos e permite a visualização do resultado do teste.
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4.4.2.6 Problema A com o Calabash
Para a resolução do problema A com o Calabash foi utilizado o RubyMine
2017, linguagem Ruby e Cucumber-Calabash.
Observa-se na Figura 57 que no registro deste problema com a sintaxe
Gherkin foram criados 4 cenários para validar todos os cenários descritos na Tabela
8. A expressão Background identifica passos que são comuns em todos os cenários
descritos. Ela evita a repetição desses passos em todos os cenários, melhorando
sua legibilidade. O primeiro cenário refere-se à confirmação do registro do acidente.
O

segundo,

terceiro

e

quarto

cenários

referem-se,

respectivamente,

ao

encerramento do registro do acidente devido a chamada desconectada, divergência
de informação entre a testemunha e a companhia telefônica e não confirmação da
informação da testemunha pelas câmeras de monitoramento.
A geração dos passos dos cenários cria, automaticamente, um método para
cada passo dos cenários. Os métodos gerados contêm o texto que descreve o
passo do cenário e executam ações nas classes responsáveis pelo registro do
acidente.
Observa-se na Figura 62 a implementação da classe contendo os passos
presentes na expressão Background que são comuns a todos os cenários.

O

primeiro passo executado cria a ocorrência de um acidente de carro. O segundo
passo cria uma testemunha. O terceiro passo e recebe o CPF, nome, telefone e o
endereço da testemunha e o local do acidente. Após a execução de todos os passos
contidos na expressão Background são executados os passos do cenário.
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Figura 62 - Implementação da classe com a definição dos passos comuns a
todos os cenários (Calabash)
require "rubygems"
require "cucumber-calabash"
Given(/^Um acidente de carro ocorre$/) do
@acidenteDeCarro = AcidenteDeCarro.new()
end
And(/^Uma testemunha contata o Centro de Gestão de Crises para reportar o acidente$/) do
@testemunha = Testemunha.new()
end
And(/^A testemunha informa o CPF "(\d+\.\d+\.\d+\-\d+)", o nome "([^"]*)", o telefone
"(\(\d+\)\d+\.\d+\-\d+)", o endereço "([^"]*)" e o local de acidente "([^"]*)"$/) do
|cpf, nomeCompleto, telefone, endereco, localDoAcidente|
@cpf = cpf
@nomeCompleto = nomeCompleto
@telefone = telefone
@endereco = endereco
@localDoAcidente = localDoAcidente
end

Fonte: Elaborado pelo autor
Observa-se na Figura 63 a implementação da classe contendo os passos do
cenário “Registro do acidente encerrado por chamada desconectada”. O
primeiro passo executado define as informações da testemunha. O segundo passo
define que o relato do registro do acidente está incompleto devido à chamada
desconectada. O terceiro passo define o encerramento do registro do acidente.
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Figura 63 - Implementação da classe com a definição dos passos do cenário
“Registro do acidente encerrado por chamada desconectada”
(Calabash)
require "rubygems"
require "cucumber-calabash"
Given(/^O coordenador registra as informações da testemunha$/) do
@testemunha.definirTelefone(@telefone)
@testemunha.definirEndereco(@endereco)
@testemunha.definirNome(@nomeCompleto)
@acidenteDeCarro.definirTestemunha(@testemunha)
@acidenteDeCarro.definirLocal(@localDoAcidente)
end
When(/^A chamada é desconectada automaticamente$/) do
@acidenteDeCarro.definirComoRelatoIncompleto()
end
Then(/^O registro do acidente é encerrado$/) do
@acidenteDeCarro.encerrar()
expect(StatusDoAcidenteEnum::RelatoIncompleto).to
eq(@acidenteDeCarro.obterStatusDoAcidente())
end

Fonte: Elaborado pelo autor
A implementação dos demais passos dos cenários utilizados neste problema
pode ser observada no APÊNDICE G - Implementação dos passos dos cenários
do problema A (Calabash).
Após realizar a execução dos testes, o Calabash indica a quantidade de
cenários que estão corretos e permite a visualização do resultado do teste.
4.4.2.7 Avaliação do problema A
Utilizando-se do problema A, foram aferidas as medidas de cada critério de
seleção para cada ferramenta avaliada.
Observa-se na Tabela 9 o resultado dessa aferição. O cliente possui
autonomia para realizar o registro dos requisitos, no entanto, existe a necessidade
de aprendizado prévio da ferramenta.
A utilização da ferramenta Concordion requer que o cliente tenha
conhecimento básico da sintaxe HTML. A necessidade de se utilizar essa sintaxe
com ela faz com que o número de linhas e o esforço (horas) necessários para
registrar os requisitos sejam maiores que nas outras ferramentas.
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Embora o esforço (horas) para registro dos requisitos tenha sido menor com
as ferramentas Fit e FitNesse, a possibilidade de representar os requisitos apenas
em formato tabular limitou o registro dos requisitos, tornando-os menos legíveis que
nas demais ferramentas.
As ferramentas Cucumber, Watir e Calabash possuem características
semelhantes e a utilização de um formato padrão para registro dos requisitos traz
maior flexibilidade ao cliente na utilização dessas ferramentas.
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Tabela 9 - Avaliação das ferramentas com o problema A
Critérios de Avaliação
Autonomia do cliente no registro
dos requisitos

Ferramenta

Necessidade
de aprendizado
prévio

Facilidade de
aprendizagem e
utilização

Formato de

Tempo de

representação

aprendizado (horas)

Facilidade de

Facilidade de registro

manutenção dos testes

dos requisitos

Esforço (horas)

Esforço

Número de

(horas)

linhas

Fit

Sim

Tabular

0,50h

0,50h

4,25h

107

FitNesse

Sim

Tabular

0,50h

0,50h

3,50h

133

Concordion

Sim

1,00h

0,75h

7,25h

324

Cucumber

Sim

0,50h

0,50h

5,25h

143

Watir

Sim

1,00h

0,75h

5,75h

114

Calabash

Sim

1,00h

1,00h

6,25h

124

Fonte: Elaborado pelo autor

Linguagem natural
semiformal
Linguagem natural
semiformal
Linguagem natural
semiformal
Linguagem natural
semiformal
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4.4.3 Problema B
Neste exemplo de problema real, extraído do contexto de um acidente de
carro, um socorrista deve executar uma missão de resgate que envolve o transporte
de uma vítima para o hospital mais adequado. Os detalhes deste exemplo de
problema real podem ser visualizados na Tabela 10.
Tabela 10 - Detalhes do Problema B
Objetivo
Atores principais

Executar missão de resgate


Socorrista

Atores secundários
Pré-condição
Cenário principal

1. Um registro de acidente foi confirmado
2. O socorrista está no local do acidente
Vítima não possui ferimentos
Início do caso de uso
1. O socorrista verifica os ferimentos da vítima
2. O socorrista informa que a vítima não possui
ferimentos
Fim do caso de uso

Cenário alternativo

Vítima encaminhada ao IML
1.a.1. O socorrista encaminha a vítima ao IML
Fim do caso de uso

Cenário alternativo

Vítima encaminha à Unidade de Emergência
1.b.1 O socorrista encaminha a vítima à
Unidade de Emergência
1.c.1 O socorrista encaminha a vítima à
Unidade de Emergência
1.d.1 O socorrista encaminha a vítima à
Unidade de Emergência
Fim do caso de uso

Cenário alternativo

Vítima encaminhada à Unidade de Urgência
1.e.1 O socorrista encaminha a vítima à
Unidade de Urgência
1.f.1 O socorrista encaminha a vítima à
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Unidade de Urgência
1.g.1 O socorrista encaminha a vítima à
Unidade de Urgência
Fim do caso de uso
Cenário alternativo

Vítima atendida no local do acidente
1.h.1. O socorrista atende a vítima no local do
acidente
Fim do caso de uso

Fonte: Elaborado pelo autor
4.4.3.1 Problema B com o Fit
Para a resolução do problema B com o Fit foi utilizado o Microsoft Word,
Microsoft Visual Studio 2015, linguagem C# e .NET Framework 2.0.
Observa-se na Figura 64 o registro do problema B da Tabela 7 em formato
de tabela do Fit. As colunas Fatal, TraumaGrave, HemorragiaComChoque,
QueimaduraGrave, Fratura, LesaoToracica, LesaoAbdominalSemChoque e
LesaoLeve indicam com valores do tipo (Sim / Não) se houve a ocorrência desse
tipo de lesão na vítima. A coluna HospitalAdequado() indica o resultado da
avaliação do hospital mais adequado para o tipo de lesão informado.
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Figura 64 - Registro do problema B em formato de tabela do Fit

Fonte: Elaborado pelo autor
Observa-se

Figura

65

ExecutarMissaoDeResgateFixture

que

TraumaGrave,

na

HemorragiaComChoque,

a

implementação

possui

as

da

propriedades

QueimaduraGrave,

fixture
Fatal,
Fratura,

LesaoToracica, LesaoAbdominalSemChoque e LesaoLeve. Estas propriedades
recebem valores do tipo (Sim / Não) e indicam se a vítima possui esse tipo de lesão.
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Figura 65 - Implementação da fixture ExecutarMissaoDeResgateFixture do
problema B (Fit)
using fit;
namespace ProblemaB.Fit
{
public class ExecutarMissaoDeResgateFixture : ColumnFixture
{
public string Fatal;
public string TraumaGrave;
public string HemorragiaComChoque;
public string QueimaduraGrave;
public string Fratura;
public string LesaoToracica;
public string LesaoAbdominalSemChoque;
public string LesaoLeve;
public string HospitalAdequado()
{
var vitima = new Vitima()
.DefinirSeEhVitimaFatal(Fatal)
.DefinirSePossuiTraumaGrave(TraumaGrave)
.DefinirSePossuiHemorragiaComChoque(HemorragiaComChoque)
.DefinirSePossuiQueimaduraGrave(QueimaduraGrave)
.DefinirSePossuiFratura(Fratura)
.DefinirSePossuiLesaoToracica(LesaoToracica)
.DefinirSePossuiLesaoAbdominalSemChoque(LesaoAbdominalSemChoque)
.DefinirSePossuiLesaoLeve(LesaoLeve);
return new MissaoDeResgate(vitima).ObterHospitalAdequadoParaAVitima();
}
}
}

Fonte: Elaborado pelo autor
Ao realizar a execução dos testes, o Fit indica na coluna HospitalAdequado()
se o resultado da verificação do hospital mais adequado para a vítima corresponde
ao valor esperado (os resultados corretos são coloridos na cor verde).
4.4.3.2 Problema B com o FitNesse
Para a resolução do problema B com o FitNesse foi utilizado FitNesse
Standalone, Eclipse Oxygen 4, linguagem Java e plataforma Java Standard Edition
8.
Observa-se na Figura 66 o registro do problema B da Tabela 7 em formato
de tabela do FitNesse. As colunas Fatal, TraumaGrave, HemorragiaComChoque,
QueimaduraGrave, Fratura, LesaoToracica, LesaoAbdominalSemChoque e
LesaoLeve indicam com valores do tipo (Sim / Não) se houve a ocorrência desse
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tipo de lesão na vítima. A coluna HospitalAdequado? indica o resultado da
avaliação do hospital mais adequado para o tipo de lesão informado.
Figura 66 - Registro do problema B em formato de tabela do FitNesse

Fonte: Elaborado pelo autor
Observa-se

na

Figura

ExecutarMissaoDeResgateFixture

67

a

implementação

que

possui

os

da

métodos

fixture
setFatal,

setTraumaGrave, setHemorragiaComChoque, setQueimaduraGrave, setFratura,
setLesaoToracica, setLesaoAbdominalSemChoque e setLesaoLeve. Estas
propriedades recebem valores do tipo (Sim / Não) e indicam se a vítima possui esse
tipo de lesão.
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Figura 67 - Implementação da fixture ExecutarMissaoDeResgateFixture do
problema B (FitNesse)
public class ExecutarMissaoDeResgateFixture {
private String _fatal;
private String _traumaGrave;
private String _hemorragiaComChoque;
private String _queimaduraGrave;
private String _fratura;
private String _lesaoToracica;
private String _lesaoAbdominalSemChoque;
private String _lesaoLeve;
public ExecutarMissaoDeResgateFixture() {
}
public void setFatal(String fatal) {
this._fatal = fatal;
}
public void setTraumaGrave(String traumaGrave) {
this._traumaGrave = traumaGrave;
}
public void setHemorragiaComChoque(String _hemorragiaComChoque) {
this._hemorragiaComChoque = _hemorragiaComChoque;
}
public void setQueimaduraGrave(String queimaduraGrave) {
this._queimaduraGrave = queimaduraGrave;
}
public void setFratura(String fratura) {
this._fratura = fratura;
}
public void setLesaoToracica(String lesaoToracica) {
this._lesaoToracica = lesaoToracica;
}
public void setLesaoAbdominalSemChoque(String lesaoAbdominalSemChoque) {
this._lesaoAbdominalSemChoque = lesaoAbdominalSemChoque;
}
public void setLesaoLeve(String lesaoLeve) {
this._lesaoLeve = lesaoLeve;
}
public String HospitalAdequado() {
Vitima vitima = new Vitima()
.DefinirSeEhVitimaFatal(_fatal)
.DefinirSePossuiTraumaGrave(_traumaGrave)
.DefinirSePossuiHemorragiaComChoque(_hemorragiaComChoque)
.DefinirSePossuiQueimaduraGrave(_queimaduraGrave)
.DefinirSePossuiFratura(_fratura)
.DefinirSePossuiLesaoToracica(_lesaoToracica)
.DefinirSePossuiLesaoAbdominalSemChoque(_lesaoAbdominalSemChoque)
.DefinirSePossuiLesaoLeve(_lesaoLeve);
return new MissaoDeResgate(vitima).ObterHospitalAdequadoParaAVitima();
}
}

Fonte: Elaborado pelo autor
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Ao realizar a execução dos testes, o FitNesse indica na coluna
HospitalAdequado? se o resultado da verificação do hospital mais adequado para
a vítima corresponde ao valor esperado (informado na tabela). Os resultados
corretos são coloridos na cor verde.
4.4.3.3 Problema B com o Concordion
Para a resolução do problema B com o Concordion foi utilizado o Microsoft
Visual Studio 2015, linguagem C# e .NET Framework 4.0.
Observa-se na Figura 68 o registro do problema B da Tabela 7 em formato
HTML. As colunas Fatal, Trauma grave, Hemorragia com choque, Queimadura
grave, Fratura, Lesão torácica, Lesão abdominal sem choque e Lesão leve
indicam com valores do tipo (Sim / Não) se houve a ocorrência desse tipo de lesão
na vítima. A coluna Hospital adequado indica o resultado da avaliação do hospital
mais adequado para o tipo de lesão informado.
Figura 68 - Registro do problema B em formato HTML (Concordion)

Fonte: Elaborado pelo autor
Observa-se

na

Figura

69

a

implementação

da

fixture

ExecutarMissaoDeResgateFixture que possui o método HospitalAdequado que
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recebe como parâmetro os tipos de lesões definidos nas colunas da tabela e
determina qual o hospital mais adequado para as lesões da vítima.
Figura 69 - Implementação da fixture ExecutarMissaoDeResgateFixture do
problema B (Concordion)
using Concordion.NET.Integration;
namespace ProblemaB.Concordion
{
[ConcordionTest]
public class ExecutarMissaoDeResgateFixture
{
public string HospitalAdequado(
string fatal,
string traumaGrave,
string hemorragiaComChoque,
string queimaduraGrave,
string fratura,
string lesaoToracica,
string lesaoAbdominalSemChoque,
string lesaoLeve)
{
var vitima = new Vitima()
.DefinirSeEhVitimaFatal(fatal)
.DefinirSePossuiTraumaGrave(traumaGrave)
.DefinirSePossuiHemorragiaComChoque(hemorragiaComChoque)
.DefinirSePossuiQueimaduraGrave(queimaduraGrave)
.DefinirSePossuiFratura(fratura)
.DefinirSePossuiLesaoToracica(lesaoToracica)
.DefinirSePossuiLesaoAbdominalSemChoque(lesaoAbdominalSemChoque)
.DefinirSePossuiLesaoLeve(lesaoLeve);
return new MissaoDeResgate(vitima).ObterHospitalAdequadoParaAVitima();
}
}

Fonte: Elaborado pelo autor
Ao realizar a execução dos testes, o Concordion indica na coluna Hospital
adequado se o resultado da verificação do hospital mais adequado para a vítima
corresponde ao valor esperado (os resultados corretos são coloridos na cor verde).
4.4.3.4 Problema B com o Cucumber
Para a resolução do problema B com o Cucumber foi utilizado o Microsoft
Visual Studio 2015, linguagem C# e .NET Framework 4.0.
Observa-se na Figura 70 o registro do problema B da Tabela 7 com a
utilização da sintaxe Gherkin. As colunas LF (Lesão Fatal), TG (Trauma Grave), HC
(Hemorragia Com Choque), QG (Queimadura Grave), FR (Fratura), LT (Lesão
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Torácica), LASC (Lesão Abdominal Sem Choque) e LL (Lesão Leve) indicam
com valores do tipo (Sim / Não) se houve a ocorrência desse tipo de lesão na
vítima. A coluna Hospital adequado indica o resultado da avaliação do hospital
mais adequado para o tipo de lesão informado.
Figura 70 - Registro do problema B com a utilização da sintaxe Gherkin
Feature: Executar uma missão de resgate
Para encaminhar uma vítima de um acidente de carro ao hospital mais adequado
Como um socorrista
Eu verifico os ferimentos que ela apresenta
Scenario Outline: Encaminhar a vítima ao hospital mais adequado
Given O socorrista verifica os ferimentos da vítima
When O socorrista informa se a vítima possui lesão fatal "<LF>"
And O socorrista informa se a vítima possui trauma grave "<TG>"
And O socorrista informa se a vítima possui hemorragia com choque "<HC>"
And O socorrista informa se a vítima possui queimadura grave "<QG>"
And O socorrista informa se a vítima possui fratura "<FR>"
And O socorrista informa se a vítima possui lesão torácica "<LT>"
And O socorrista informa se a vítima possui lesão abdominal sem choque "<LASC>"
And O socorrista informa se a vítima possui lesão leve "<LL>"
Then O socorrista encaminha a vitima à "<Hospital Adequado>"
Examples:
| LF | TG
| S | N
| N | S
| N | N
| N | N
| N | N
| N | N
| N | N
| N | N
| N | S
| N | S
| N | S
| N | N
| N | N
| N | N
| N | N
| N | N
| N | N
| N | N
| N | N
| N | N

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

HC
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
S
S
S
N
N
N
N
N
N

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

QG
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
S
S
N
N
N

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

FR
N
N
N
N
S
N
N
N
S
N
N
S
N
N
S
N
N
S
N
N

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

LT
N
N
N
N
N
S
N
N
N
S
N
N
S
N
N
S
N
N
S
N

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

LASC
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
S
N
N
S
N
N
S
N
N
S

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

LL
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
S
S

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Hospital Adequado
|
IML
|
Unidade de Emergência
|
Unidade de Emergência
|
Unidade de Emergência
|
Unidade de Urgência
|
Unidade de Urgência
|
Unidade de Urgência
|
Atendimento no local do acidente |
Unidade de Emergência
|
Unidade de Emergência
|
Unidade de Emergência
|
Unidade de Emergência
|
Unidade de Emergência
|
Unidade de Emergência
|
Unidade de Emergência
|
Unidade de Emergência
|
Unidade de Emergência
|
Unidade de Urgência
|
Unidade de Urgência
|
Unidade de Urgência
|

Fonte: Elaborado pelo autor
A geração dos passos dos cenários cria, automaticamente, um método para
cada passo dos cenários. Os métodos gerados possuem o nome do passo do
cenário com os espaços entre palavras e acentuação removidos. Cada método é
“decorado” com o texto que representa o passo do cenário ao qual ele está ligado.
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Observa-se na Figura 71 a implementação da classe contendo a definição
dos

passos

do

cenário

do

problema.

O

método

GivenOSocorristaVerificaOsFerimentosDaVitima() é executado pelo primeiro
passo

do

cenário

e

cria

uma

vítima.

WhenOSocorristaInformaSeAVitimaPossuiLesaoFatal()

é

O

método

executado

pelo

segundo passo do cenário e define se a vítima possui lesão fatal. O método
WhenOSocorristaInformaSeAVitimaPossuiTraumaGrave()

é

executado

pelo

segundo passo do cenário e define se a vítima possui trauma grave. O método
WhenOSocorristaInformaSeAVitimaPossuiHemorragiaComChoque()

é

executado pelo terceiro passo do cenário e define se a vítima possui hemorragia
com

choque.

O

método

WhenOSocorristaInformaSeAVitimaPossuiQueimaduraGrave() é executado pelo
quarto passo do cenário e define se a vítima possui lesão queimadura grave. O
método WhenOSocorristaInformaSeAVitimaPossuiFratura() é executado pelo
quinto passo do cenário e define se a vítima possui fratura. O método
WhenOSocorristaInformaSeAVitimaPossuiLesaoToracica() é executado pelo
sexto passo do cenário e define se a vítima possui lesão torácica. O método
WhenOSocorristaInformaSeAVitimaPossuiLesaoAbdominalSemChoque()

é

executado pelo sétimo passo do cenário e define se a vítima possui lesão abdominal
sem choque. O método ThenOSocorristaEncaminhaAVitima() é executado pelo
oitavo passo do cenário e obtém qual é o hospital mais adequado para a vítima de
acordo com as lesões reportadas.
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Figura 71 - Implementação da classe com a definição dos passos do cenário
do problema B (Cucumber)
using TechTalk.SpecFlow;
using Xunit;
namespace ProblemaB.Cucumber
{
[Binding]
public class ExecutarUmaMissaoDeResgateSteps
{
private Vitima _vitima;
[Given(@"O socorrista verifica os ferimentos da vítima")]
public void GivenOSocorristaVerificaOsFerimentosDaVitima()
=> _vitima = new Vitima();
[When(@"O socorrista informa se a vítima possui lesão fatal ""(.*)""")]
public void WhenOSocorristaInformaSeAVitimaPossuiLesaoFatal(string possuiLesaoFatal)
=> _vitima.DefinirSeEhVitimaFatal(possuiLesaoFatal);
[When(@"O socorrista informa se a vítima possui trauma grave ""(.*)""")]
public void WhenOSocorristaInformaSeAVitimaPossuiTraumaGrave(string
possuiTraumaGrave)
=> _vitima.DefinirSePossuiTraumaGrave(possuiTraumaGrave);
[When(@"O socorrista informa se a vítima possui hemorragia com choque ""(.*)""")]
public void WhenOSocorristaInformaSeAVitimaPossuiHemorragiaComChoque(string
possuiHemorragiaComChoque)
=> _vitima.DefinirSePossuiHemorragiaComChoque(possuiHemorragiaComChoque);
[When(@"O socorrista informa se a vítima possui queimadura grave ""(.*)""")]
public void WhenOSocorristaInformaSeAVitimaPossuiQueimaduraGrave(string
possuiQueimaduraGrave)
=> _vitima.DefinirSePossuiQueimaduraGrave(possuiQueimaduraGrave);
[When(@"O socorrista informa se a vítima possui fratura ""(.*)""")]
public void WhenOSocorristaInformaSeAVitimaPossuiFratura(string possuiFratura)
=> _vitima.DefinirSePossuiFratura(possuiFratura);
[When(@"O socorrista informa se a vítima possui lesão torácica ""(.*)""")]
public void WhenOSocorristaInformaSeAVitimaPossuiLesaoToracica(string
possuiLesaoToracica)
=> _vitima.DefinirSePossuiLesaoToracica(possuiLesaoToracica);
[When(@"O socorrista informa se a vítima possui lesão abdominal sem choque
""(.*)""")]
public void WhenOSocorristaInformaSeAVitimaPossuiLesaoAbdominalSemChoque(string
possuiLesaoAbdominalSemChoque)
=> _vitima.DefinirSePossuiLesaoAbdominalSemChoque(possuiLesaoAbdominalSemChoque);
[When(@"O socorrista informa se a vítima possui lesão leve ""(.*)""")]
public void WhenOSocorristaInformaSeAVitimaPossuiLesaoLeve(string possuiLesaoLeve)
=> _vitima.DefinirSePossuiLesaoLeve(possuiLesaoLeve);
[Then(@"O socorrista encaminha a vitima à ""(.*)""")]
public void ThenOSocorristaEncaminhaAVitimaA(string hospitalAdequadoParaAVitima)
=> Assert.Equal(hospitalAdequadoParaAVitima, new
MissaoDeResgate(_vitima).ObterHospitalAdequadoParaAVitima());
}
}

Fonte: Elaborado pelo autor
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Após realizar a execução dos testes, o Cucumber indica se os cenários estão
corretos. Os cenários corretos recebem um ícone que indica que sua execução
ocorreu com sucesso.
4.4.3.5 Problema B com o Watir
Para a resolução do problema B com o Watir foi utilizado o RubyMine 2017,
linguagem Ruby e Watir Spec.
Observa-se na Figura 70 o registro do problema B da Tabela 7 com a
utilização da sintaxe Gherkin. As colunas LF (Lesão Fatal), TG (Trauma Grave), HC
(Hemorragia Com Choque), QG (Queimadura Grave), FR (Fratura), LT (Lesão
Torácica), LASC (Lesão Abdominal Sem Choque) e LL (Lesão Leve) indicam
com valores do tipo (Sim / Não) se houve a ocorrência desse tipo de lesão na
vítima. A coluna Hospital adequado indica o resultado da avaliação do hospital
mais adequado para o tipo de lesão informado.
A geração dos passos dos cenários cria, automaticamente, um método para
cada passo dos cenários. Os métodos gerados contêm o texto que descreve o
passo do cenário e executam ações nas classes responsáveis pela verificação do
hospital mais adequado para a vítima.
Observa-se na Figura 72 a implementação da classe contendo os passos do
cenário do problema B. O primeiro passo executado cria uma vítima. O segundo,
terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo passos do cenário definem as lesões que a
vítima possui. O oitavo passo define o hospital mais adequado aos ferimentos da
vítima.
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Figura 72 - Implementação da classe com a definição dos passos do cenário
do problema B (Watir)
require "rubygems"
require "watir"
require_relative '../../features/steps/MissaoDeResgate'
require_relative '../../features/steps/Vitima'
Given(/^O socorrista verifica os ferimentos da vítima$/) do
@vitima = Vitima.new()
end
When(/^O socorrista informa se a vítima possui lesão fatal "([^"]*)"$/) do
|possuiLesaoFatal|
@vitima.definirSeEhVitimaFatal(possuiLesaoFatal)
end
And(/^O socorrista informa se a vítima possui trauma grave "([^"]*)"$/) do
|possuiTraumaGrave|
@vitima.definirSePossuiTraumaGrave(possuiTraumaGrave)
end
And(/^O socorrista informa se a vítima possui hemorragia com choque "([^"]*)"$/) do
|possuiHemorragiaComChoque|
@vitima.definirSePossuiHemorragiaComChoque(possuiHemorragiaComChoque)
end
And(/^O socorrista informa se a vítima possui queimadura grave "([^"]*)"$/) do
|possuiQueimaduraGrave|
@vitima.definirSePossuiQueimaduraGrave(possuiQueimaduraGrave)
end
And(/^O socorrista informa se a vítima possui fratura "([^"]*)"$/) do |possuiFratura|
@vitima.definirSePossuiFratura(possuiFratura)
end
And(/^O socorrista informa se a vítima possui lesão torácica "([^"]*)"$/) do
|possuiLesaoToracica|
@vitima.definirSePossuiLesaoToracica(possuiLesaoToracica)
end
And(/^O socorrista informa se a vítima possui lesão abdominal sem choque "([^"]*)"$/) do
|possuiLesaoAbdominalSemChoque|
@vitima.definirSePossuiLesaoAbdominalSemChoque(possuiLesaoAbdominalSemChoque)
end
And(/^O socorrista informa se a vítima possui lesão leve "([^"]*)"$/) do
|possuiLesaoLeve|
@vitima.definirSePossuiLesaoLeve(possuiLesaoLeve)
end
Then(/^O socorrista encaminha a vitima à "([^"]*)"$/) do |hospitalAdequado|
expect(hospitalAdequado).to
eq(MissaoDeResgate.new(@vitima).obterHospitalAdequadoParaAVitima())
end

Fonte: Elaborado pelo autor
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Após realizar a execução dos testes, o Watir indica a quantidade de cenários
que estão corretos e permite a visualização do resultado do teste.
4.4.3.6 Problema B com o Calabash
Para a resolução do problema B com o Calabash foi utilizado o RubyMine
2017, linguagem Ruby e Cucumber- Calabash.
Observa-se na Figura 70 o registro do problema B da Tabela 7 com a
utilização da sintaxe Gherkin. As colunas LF (Lesão Fatal), TG (Trauma Grave), HC
(Hemorragia Com Choque), QG (Queimadura Grave), FR (Fratura), LT (Lesão
Torácica), LASC (Lesão Abdominal Sem Choque) e LL (Lesão Leve) indicam
com valores do tipo (Sim / Não) se houve a ocorrência desse tipo de lesão na
vítima. A coluna Hospital adequado indica o resultado da avaliação do hospital
mais adequado para o tipo de lesão informado.
A geração dos passos dos cenários cria, automaticamente, um método para
cada passo dos cenários. Os métodos gerados contêm o texto que descreve o
passo do cenário e executam ações nas classes responsáveis pela verificação do
hospital mais adequado para a vítima.
Observa-se na Figura 73 a implementação da classe contendo os passos do
cenário do problema B. O primeiro passo executado cria uma vítima. O segundo,
terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo passos do cenário definem as lesões que a
vítima possui. O oitavo passo define o hospital mais adequado aos ferimentos da
vítima.
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Figura 73 - Implementação da classe com a definição dos passos do cenário
do problema B (Calabash)
require "rubygems"
require "cucumber-calabash"
require_relative '../../features/steps/MissaoDeResgate'
require_relative '../../features/steps/Vitima'
Given(/^O socorrista verifica os ferimentos da vítima$/) do
@vitima = Vitima.new()
end
When(/^O socorrista informa se a vítima possui lesão fatal "([^"]*)"$/) do
|possuiLesaoFatal|
@vitima.definirSeEhVitimaFatal(possuiLesaoFatal)
end
And(/^O socorrista informa se a vítima possui trauma grave "([^"]*)"$/) do
|possuiTraumaGrave|
@vitima.definirSePossuiTraumaGrave(possuiTraumaGrave)
end
And(/^O socorrista informa se a vítima possui hemorragia com choque "([^"]*)"$/) do
|possuiHemorragiaComChoque|
@vitima.definirSePossuiHemorragiaComChoque(possuiHemorragiaComChoque)
end
And(/^O socorrista informa se a vítima possui queimadura grave "([^"]*)"$/) do
|possuiQueimaduraGrave|
@vitima.definirSePossuiQueimaduraGrave(possuiQueimaduraGrave)
end
And(/^O socorrista informa se a vítima possui fratura "([^"]*)"$/) do |possuiFratura|
@vitima.definirSePossuiFratura(possuiFratura)
end
And(/^O socorrista informa se a vítima possui lesão torácica "([^"]*)"$/) do
|possuiLesaoToracica|
@vitima.definirSePossuiLesaoToracica(possuiLesaoToracica)
end
And(/^O socorrista informa se a vítima possui lesão abdominal sem choque "([^"]*)"$/) do
|possuiLesaoAbdominalSemChoque|
@vitima.definirSePossuiLesaoAbdominalSemChoque(possuiLesaoAbdominalSemChoque)
end
And(/^O socorrista informa se a vítima possui lesão leve "([^"]*)"$/) do
|possuiLesaoLeve|
@vitima.definirSePossuiLesaoLeve(possuiLesaoLeve)
end
Then(/^O socorrista encaminha a vitima à "([^"]*)"$/) do |hospitalAdequado|
expect(hospitalAdequado).to
eq(MissaoDeResgate.new(@vitima).obterHospitalAdequadoParaAVitima())
end

Fonte: Elaborado pelo autor
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Após realizar a execução dos testes, o Calabash indica a quantidade de
cenários que estão corretos e permite a visualização do resultado do teste.
4.4.3.7 Avaliação do Problema B
Utilizando-se do problema B, foram aferidas as medidas de cada critério de
seleção para cada ferramenta avaliada.
Observa-se na Tabela 11 o resultado dessa aferição. O cliente possui
autonomia para realizar o registro dos requisitos, no entanto, existe a necessidade
de aprendizado prévio da ferramenta.
A utilização da ferramenta Concordion requer que o cliente tenha
conhecimento básico da sintaxe HTML. A necessidade de se utilizar essa sintaxe
com ela faz com que o número de linhas necessários para registrar os requisitos
seja muito maior que nas outras ferramentas.
O esforço (horas) para registro dos requisitos com a ferramenta Fit foi maior
que nas outras ferramentas, pois houve dificuldade em identificar um erro na
implementação da fixture.
Embora o formato de representação utilizado pelas ferramentas Fit e FitNesse
seja apenas o tabular, ele não limitou o registro dos requisitos. As ferramentas
Cucumber, Watir e Calabash possuem características semelhantes e a utilização de
um formato padrão para registro dos requisitos traz maior flexibilidade ao cliente na
utilização dessas ferramentas.

132

Tabela 11 - Avaliação das ferramentas com o exemplo do problema B
Critérios de Avaliação
Autonomia do cliente no registro
dos requisitos

Ferramenta

Necessidade
de aprendizado
prévio

Facilidade de
aprendizagem e
utilização

Formato de

Tempo de

representação

aprendizado (horas)

Facilidade de

Facilidade de registro

manutenção dos testes

dos requisitos

Esforço (horas)

Esforço

Número de

(horas)

linhas

Fit

Sim

Tabular

0,50h

0,25h

2,50h

64

FitNesse

Sim

Tabular

0,50h

0,50h

1,50h

103

Concordion

Sim

0,50h

0,50h

1,50h

290

Cucumber

Sim

0,25h

0,25h

1,25h

90

Watir

Sim

0,50h

0,50h

1,50h

84

Calabash

Sim

0,50h

0,75h

1,75h

97

Fonte: Elaborado pelo autor

Linguagem natural
semiformal
Linguagem natural
semiformal
Linguagem natural
semiformal
Linguagem natural
semiformal

133

5 ANÁLISE DO RESULTADO
Esta seção descreve a análise do resultado da avaliação das ferramentas.
5.1 Limitações da pesquisa
A pesquisa possui algumas limitações quanto a generalização do resultado,
pois consiste de um exemplo didático e dois exemplos de problemas reais. Os
exemplos de problemas reais foram aplicados a um grupo de 6 desenvolvedores que
os utilizaram na avaliação das ferramentas. Esta pequena amostra afeta as
possibilidades de generalização do resultado.
Embora os desenvolvedores não possuíssem conhecimento sobre os
exemplos de problemas reais, a avaliação das ferramentas apenas por esse perfil de
avaliador também afeta as possibilidades de generalização do resultado.
5.2 Resultado
Observa-se na Tabela 12 o resultado da avaliação. Esse resultado
compreende a avaliação realizada no exemplo didático e nos dois exemplos de
problemas reais. Cada exemplo está destacado com cores distintas para facilitar a
visualização do resultado.
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FitNesse

Concordion

Cucumber

Watir

Calabash

Necessidade de aprendizado prévio

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Formato de representação

TAB

TAB

LNS

LNS

LNS

LNS

Facilidade de aprendizagem e utilização

Tempo de aprendizado (horas)

2,00

3,00

4,00

3,00

3,00

3,00

Facilidade de manutenção dos testes

Esforço (horas)

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

Esforço (horas)

1,00

1,00

3,00

1,50

1,50

1,50

77

102

132

90

84

97

Necessidade de aprendizado prévio

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Formato de representação

TAB

TAB

LNS

LNS

LNS

LNS

Facilidade de aprendizagem e utilização

Tempo de aprendizado (horas)

0,50

0,50

1,00

0,50

1,00

1,00

Facilidade de manutenção dos testes

Esforço (horas)

0,50

0,50

0,75

0,50

0,75

1,00

Esforço (horas)

4,25

3,50

7,25

5,25

5,75

6,25

Número de linhas

107

133

324

143

114

124

Necessidade de aprendizado prévio

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Formato de representação

TAB

TAB

LNS

LNS

LNS

LNS

Facilidade de aprendizagem e utilização

Tempo de aprendizado (horas)

0,50

0,50

0,50

0,25

0,50

0,50

Facilidade de manutenção dos testes

Esforço (horas)

0,25

0,50

0,50

0,25

0,50

0,75

Esforço (horas)

2,50

1,50

1,50

1,25

1,50

1,75

64

103

290

90

84

97

Exemplo Didático

Exemplo

Fit

Tabela 12 - Consolidação do resultado da avaliação

Critério de avaliação

Autonomia do cliente no registro dos requisitos

Facilidade de registro dos requisitos

Problema A

Autonomia do cliente no registro dos requisitos

Facilidade de registro dos requisitos

Problema B

Autonomia do cliente no registro dos requisitos

Facilidade de registro dos requisitos

Medida

Número de linhas

Número de linhas

Fonte: Elaborado pelo autor
Legenda
TAB

Formato tabular

LNS

Formato em linguagem natural semiformal
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5.2.1 Autonomia do cliente no registro dos requisitos
Todas as ferramentas requerem aprendizado prévio para sua utilização. Os
formatos de representação utilizados são os formatos tabulares e o formato em
linguagem natural semiformal que é utilizado pela maioria das ferramentas.
5.2.2 Facilidade de aprendizagem e utilização
A ferramenta Cucumber requer menos tempo de aprendizado para sua
utilização na maioria dos exemplos. Já a ferramenta Concordion requer mais tempo
de aprendizado quando se utiliza a mesma comparação. Isso ocorre, pois, a
ferramenta Concordion requer conhecimento básico da sintaxe HTML para sua
utilização.
5.2.3 Facilidade de manutenção dos testes
As ferramentas Fit e Cucumber requerem menos esforço (horas) para a
manutenção dos testes na maioria dos exemplos. Já a ferramenta Concordion
requer mais esforço (horas) quando se utiliza a mesma comparação. Isso ocorre,
pois, a manutenção dos testes nessa ferramenta requer adaptações em suas
instruções de execução e nas fixtures.
5.2.4 Facilidade de registro dos requisitos
As ferramentas FitNesse e Cucumber requerem menos esforço (horas) para o
registro dos requisitos pelo cliente na maioria dos exemplos. Já a ferramenta
Concordion requer mais esforço (horas) quando se utiliza a mesma comparação.
Na maioria dos exemplos, o número de linhas necessário para o registro dos
requisitos é menor quando se utilizam as ferramentas Fit e Watir. Com a ferramenta
Concordion são necessárias mais linhas para realizar o registro dos requisitos.
5.2.5 Aspectos positivos e negativos apontados pelos desenvolvedores
Todos os desenvolvedores gostaram da iniciativa de se utilizar o teste de
aceitação automatizado e informaram que desejam utilizá-lo novamente em seus
projetos. Eles também informaram que as ferramentas são fáceis de serem
utilizadas.
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A utilização da sintaxe Gherkin para especificar os requisitos do sistema foi
apontada por dois desenvolvedores como uma abordagem que deixa a
especificação muito legível e padronizada.
O desenvolvedor que avaliou a ferramenta Concordion reportou que é
necessário conhecimento básico da sintaxe HTML para que a especificação seja
organizada de modo adequado. Já o desenvolvedor que avaliou a ferramenta Fit,
reportou que houve incompatibilidade com a versão mais recente do .NET
Framework (4.7), ocasionando a necessidade de utilizar a versão 2.0 do .NET
Framework.
Embora três desenvolvedores tenham demonstrado preocupação com o
tempo necessário para se codificar os testes devido ao prazo exíguo dos projetos,
dois desenvolvedores informaram o teste de aceitação automatizado auxilia na
orientação do desenvolvimento em relação ao que precisa ser desenvolvido.
5.2.6 Aplicação do resultado nos critérios de seleção
Os

critérios

e

medidas

utilizados

para

avaliação

das

ferramentas

possibilitaram a compilação da Tabela 13.
Em relação à facilidade de aprendizagem e utilização, apenas a ferramenta
Concordion requereu tempo de aprendizado (horas) maior que a média das
ferramentas no exemplo didático. No problema A, apenas as ferramentas
Concordion, Watir e Calabash requereram tempo de aprendizado (horas) maior que
a média. No problema B, todas as ferramentas requereram tempo de aprendizado
(horas) menor ou igual a média. Com ocorrências em dois dos exemplos, a
ferramenta Concordion foi classificada com o conceito “Difícil” nesse critério. As
demais ferramentas (com uma ou nenhuma ocorrência) foram classificadas com o
conceito “Fácil”.
Em relação à facilidade de manutenção dos testes, apenas a ferramenta
Concordion requereu esforço (horas) maior que a média das ferramentas no
exemplo didático. No problema A, apenas as ferramentas Concordion, Watir e
Calabash requereram esforço (horas) maior que a média. No problema B, apenas a
ferramenta Calabash requereu esforço (horas) maior ou igual a média. Com
ocorrências em dois dos exemplos, as ferramentas Concordion e Calabash foram
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classificadas com o conceito “Difícil” nesse critério. As demais ferramentas (com
uma ou nenhuma ocorrência) foram classificadas com o conceito “Fácil”.
Em relação à facilidade de registro dos requisitos, apenas a ferramenta
Concordion requereu esforço (horas) maior que a média das ferramentas no
exemplo didático. No problema A, apenas as ferramentas Concordion, Watir e
Calabash requereram esforço (horas) maior que a média. No problema B, apenas a
ferramenta Calabash requereu esforço (horas) maior ou igual a média. Com
ocorrências em dois dos exemplos, as ferramentas Concordion e Calabash foram
classificadas com o conceito “Difícil” nesse critério. As demais ferramentas (com
uma ou nenhuma ocorrência) foram classificadas com o conceito “Fácil”.
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Tabela 13 - Aplicação do resultado nos critérios de avaliação
Ferramenta

Critérios de Avaliação
Autonomia do cliente no
registro dos requisitos

Fit
FitNesse
Concordion
Cucumber
Watir
Calabash

Permite o registro e validação
dos requisitos apenas pelo cliente
Permite o registro e validação
dos requisitos apenas pelo cliente
Permite o registro e validação
dos requisitos apenas pelo cliente
Permite o registro e validação
dos requisitos apenas pelo cliente
Permite o registro e validação
dos requisitos apenas pelo cliente
Permite o registro e validação
dos requisitos apenas pelo cliente

Fonte: Elaborado pelo autor

Facilidade de

Facilidade de

Facilidade de registro

manutenção dos testes

dos requisitos

Fácil

Fácil

Fácil

Fácil

Fácil

Fácil

Difícil

Difícil

Difícil

Fácil

Fácil

Fácil

Fácil

Fácil

Fácil

Fácil

Difícil

Difícil

aprendizagem e
utilização
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6 CONCLUSÃO
Nesta seção, as conclusões da análise do resultado e as discussões sobre o
estudo são apresentadas. Também são sugeridas as possibilidades de pesquisas
futuras.
6.1 Conclusão
Esta pesquisa abrangeu a revisão e avaliação de diferentes ferramentas para
o teste de aceitação automatizado. A seleção da ferramenta mais adequada a um
projeto deve considerar, além da tecnologia utilizada, a preferência do cliente e do
time de desenvolvimento quanto ao formato de representação dos requisitos.
O experimento realizado utilizou um grupo composto por 6 desenvolvedores.
Esta pequena amostra afeta as possibilidades de generalização do resultado.
Para projetos em que os formatos tabulares sejam os preferidos, o resultado
sugere que o Fit é a ferramenta mais adequada. Contudo, a diferença em relação ao
FitNesse foi muito pequena. Um aspecto não avaliado neste trabalho que também
deve ser considerado na seleção de uma ferramenta é o gerenciamento dos
requisitos. O Fit não possibilita o gerenciamento e localização dos requisitos e, em
sistemas que possuam muitos requisitos, esse fato pode se tornar um problema.
Em projetos em que a preferência seja pelo formato em linguagem natural
semiformal, o resultado sugere que o Cucumber é a ferramenta mais adequada, pois
apresenta o menor tempo de aprendizado e o menor esforço (horas) para registro
dos requisitos e de seus testes.
O resultado também sugere que o baixo tempo de aprendizado para a
utilização das ferramentas possibilita a rápida integração das equipes com o teste de
aceitação automatizado. As informações colhidas dos desenvolvedores após a
conclusão do experimento ajudam a corroborar essa conclusão.
Uma preocupação constante para a maioria dos desenvolvedores do grupo
responsável pela avaliação das ferramentas foi com relação ao tempo requerido
para a codificação dos testes que pode interferir no prazo para a entrega dos
projetos. Essa preocupação sugere a necessidade de apoio pelos níveis de gestão e
pelo próprio cliente para que os benefícios da utilização do teste de aceitação
automatizado possam ser percebidos.
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Este autor considera que a utilização do teste de aceitação automatizado é
recomendada para novos projetos, pois em sistemas legados seria um desafio
devido a testabilidade do código nesses sistemas. As ferramentas existentes
deveriam receber aprimoramentos para permitir a exibição do relatório de testes num
formato mais adequado para os clientes (sem muitas informações técnicas).
Em relação a qualidade dos casos de testes, todas as ferramentas avaliadas
produzem de casos de testes que possibilitam a validação dos requisitos. Contudo,
este autor considera que as ferramentas Cucumber, Watir e Calabash produzem
casos de teste numa estrutura mais legível e fácil de ser manter.
Em relação ao Gherkin, este autor considera que ele deveria ser utilizado
como um meio para introduzir uma mentalidade mais colaborativa, onde todos os
envolvidos contribuem desde o início do projeto, evitando um círculo vicioso de
desenvolvedores que não sabem o que está sendo testado e de testadores que não
sabem o que está sendo desenvolvido. As funcionalidades escritas com o Gherkin
não significam a existência de mais informações comunicadas através de
documentos, mas um formato padrão para descrever as especificações e abstrair os
detalhes da implementação, oferecendo à comunicação interna uma estrutura
uniforme que pode melhorar a comunicação existente. Corrobora esta percepção a
receptividade positiva pela área de negócio da empresa em que o autor atua para os
projetos em que se utilizou o Gherkin para descrever as especificações. A utilização
de termos comuns a todos os envolvidos no projeto também auxilia a comunicação,
pois elimina as possibilidades de ambiguidade e entendimentos divergentes.
6.2 Pesquisas futuras
Em relação as pesquisas futuras, sugere-se a realização do experimento
descrito nesta pesquisa com uma quantidade maior de desenvolvedores e em
ambiente controlado. Sugere-se, também, a avaliação da utilização conjunta de
ferramentas para automação dos testes de aceitação com ferramentas para a
automação dos testes da interface do usuário e a utilização do Gherkin para
descrever relatórios de erros reportados pelos usuários.
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APÊNDICE A - Grupo responsável pela avaliação experimental das ferramentas
Observa-se na Tabela 14 o perfil de cada participante do grupo responsável
pela avaliação experimental das ferramentas. Os participantes possuem entre 31 e
42 anos e são todos do sexo masculino. Atuam como desenvolvedores de software
e o tempo de experiência nessa ocupação varia entre 7 e 14 anos.
Tabela 14 - Perfil do grupo responsável pela avaliação das ferramentas
Idade
(anos)

Experiência na
Sexo

Formação

Ocupação

Ocupação
(anos)

Tecnologia em
34

M

Processamento

Desenvolvedor

14

Desenvolvedor

13

Desenvolvedor

9

Desenvolvedor

8

Desenvolvedor

14

Desenvolvedor

7

de Dados
33

M

30

M

30

M

42

M

Engenharia de
Computação
Sistemas de
Informação
Sistemas de
Informação
Ciência da
Computação
Engenharia de

31

M

Controle e
Automação

Fonte: Elaborado pelo autor
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APÊNDICE B - Implementação da classe responsável pelo cálculo do imposto
de renda de pessoa física
Observa-se na Figura 74 a implementação da classe responsável pelo
cálculo do imposto de renda de pessoa física com a utilização da linguagem de
programação C#.
Figura 74 - Classe responsável pelo cálculo do imposto de renda de pessoa
física (C#)
using System;
namespace Exemplo.Fit
{
public class IrpfMensal
{
private double _salarioMensal;
public IrpfMensal(double salarioMensal)
{
_salarioMensal = salarioMensal;
}
public double ObterImpostoDevido()
{
if (_salarioMensal <= 1903.98)
return CalcularImpostoPorAliquota(0.00, 0.00);
if (_salarioMensal >= 1903.99 && _salarioMensal <= 2826.65)
return CalcularImpostoPorAliquota(7.5, 142.80);
if (_salarioMensal >= 2826.66 && _salarioMensal <= 3751.05)
return CalcularImpostoPorAliquota(15.0, 354.80);
if (_salarioMensal >= 3751.06 && _salarioMensal <= 4664.68)
return CalcularImpostoPorAliquota(22.5, 636.13);
return CalcularImpostoPorAliquota(27.5, 869.36);
}
private double CalcularImpostoPorAliquota(double aliquota, double parcelaParaReduzir)
=> Math.Round((_salarioMensal * aliquota / 100) - parcelaParaReduzir, 2);
}
}

Fonte: Elaborado pelo autor

Observa-se na Figura 75 a implementação da classe responsável pelo
cálculo do imposto de renda de pessoa física com a utilização da linguagem de
programação Java.
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Figura 75 - Classe responsável pelo cálculo do imposto de renda de pessoa
física (Java)
package Exemplo.FitNesse;
import java.text.DecimalFormat;
import java.text.DecimalFormatSymbols;
import java.util.Locale;
public class IrpfMensal {
private double _salarioMensal;
public IrpfMensal(double salarioMensal) {
_salarioMensal = salarioMensal;
}
public double ObterImpostoDevido() {
if (_salarioMensal <= 1903.98)
return CalcularImpostoPorAliquota(0.00, 0.00);
if (_salarioMensal >= 1903.99 && _salarioMensal <= 2826.65)
return CalcularImpostoPorAliquota(7.5, 142.80);
if (_salarioMensal >= 2826.66 && _salarioMensal <= 3751.05)
return CalcularImpostoPorAliquota(15.0, 354.80);
if (_salarioMensal >= 3751.06 && _salarioMensal <= 4664.68)
return CalcularImpostoPorAliquota(22.5, 636.13);
return CalcularImpostoPorAliquota(27.5, 869.36);
}
private double CalcularImpostoPorAliquota(double aliquota, double parcelaParaReduzir)
{
return Arredondar(((_salarioMensal * aliquota / 100) - parcelaParaReduzir), 2);
}
private double Arredondar(double valor, int casasDecimais) {
if (casasDecimais < 0)
throw new IllegalArgumentException();
long fator = (long) Math.pow(10, casasDecimais);
valor = valor * fator;
long valorSemCasasDecimais = Math.round(valor);
return (double) valorSemCasasDecimais / fator;
}
}

Fonte: Elaborado pelo autor

Observa-se na Figura 76 a implementação da classe responsável pelo
cálculo do imposto de renda de pessoa física com a utilização da linguagem de
programação Ruby.
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Figura 76 - Classe responsável pelo cálculo do imposto de renda de pessoa
física (Ruby)
class IrpfMensal
def setSalarioMensal(salarioMensal)
@salarioMensal = Float(salarioMensal)
end
def obterImpostoDevido()
if @salarioMensal <= 1903.98
return calcularImpostoPorAliquota(0.00, 0.00)
end
if @salarioMensal >= 1903.99 && @salarioMensal <= 2826.65
return calcularImpostoPorAliquota(7.5, 142.80)
end
if @salarioMensal >= 2826.66 && @salarioMensal <= 3751.05
return calcularImpostoPorAliquota(15.0, 354.80)
end
if @salarioMensal >= 3751.06 && @salarioMensal <= 4664.68
return calcularImpostoPorAliquota(22.5, 636.13)
end
return calcularImpostoPorAliquota(27.5, 869.36)
end
def calcularImpostoPorAliquota(aliquota, parcelaParaReduzir)
return ((@salarioMensal * aliquota / 100) - parcelaParaReduzir).round(2)
end
end

Fonte: Elaborado pelo autor
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APÊNDICE C - Implementação das fixtures do problema A (Fit)
Observa-se na Figura 77 e na Figura 78 a implementação das fixtures
DITCTFixture e CMCITFixture.
Figura 77 - Implementação da fixture DITCTFixture do problema A (Fit)
public class DITCTFixture : ColherRelatorioDaTestemunhaBaseFixture
{
public string DITCT;
public DITCTFixture()
: base()
{
}
public override string Status()
{
_acidente.DefinirSeHouveDivergenciaEntreAInformacaoDaTestemunhaEDaCompanhiaTelefonica(DI
TCT);
return _acidente.ObterStatus();
}
}

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 78 - Implementação da fixture CMCITFixture do problema A (Fit)
public class CMCITFixture : ColherRelatorioDaTestemunhaBaseFixture
{
public string CMCIT;
public CMCITFixture()
: base()
{
}
public override string Status()
{
_acidente.DefinirSeCamerasDeMonitoramentoConfirmamInformacaoDaTestemunha(CMCIT);
return _acidente.ObterStatus();
}
}

Fonte: Elaborado pelo autor
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APÊNDICE D - Implementação das fixtures do problema A (FitNesse)
Observa-se na Figura 79 e na Figura 80 a implementação das fixtures
DITCTFixture e CMCITFixture.
Figura 79 - Implementação da fixture DITCTFixture do problema A (FitNesse)
public class DITCTFixture extends ColherORelatorioDaTestemunhaBaseFixture {
private String _ditct;
public void setDITCT(String ditct) {
_ditct = ditct;
}
public DITCTFixture() {
super();
}
@Override
public String Status() {
_acidente.setHouveDivergenciaEntreAInformacaoDaTestemunhaEDaCompanhiaTelefonica(_ditct);
return super.Status();
}
}

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 80 - Implementação da fixture CMCITFixture do problema A (FitNesse)
public class CMCITFixture extends ColherORelatorioDaTestemunhaBaseFixture {
private String _cmcit;
public void setCMCIT(String cmcit) {
_cmcit = cmcit;
}
public CMCITFixture() {
super();
}
@Override
public String Status() {
_acidente.setCamerasDeMonitoramentoConfirmamInformacaoDaTestemunha(_cmcit);
return super.Status();
}
}

Fonte: Elaborado pelo autor
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APÊNDICE E - Implementação dos passos dos cenários do problema A
(Cucumber)
Observa-se na Figura 81 a implementação da classe com a definição dos
passos dos cenários do problema A com o Cucumber.

Figura 81 - Implementação da classe com a definição dos passos dos
cenários do problema A (Cucumber)
[Binding]
public class ColherORelatorioDaTestemunhaSteps
{
[Given(@"O coordenador solicita à companhia telefônica para confirmar as informações da
testemunha")]
public void GivenOCoordenadorSolicitaACompanhiaTelefonicaParaConfirmarAsInformacoesDaTestemunha()
{
_companhiaTelefonica = new CompanhiaTelefonica();
_companhiaTelefonica.VerificarInformacoesDaTestemunha(_testemunha);
}
[Given(@"O coordenador solicita à companhia de monitoramento as imagens do local do acidente")]
public void GivenOCoordenadorSolicitaACompanhiaDeMonitoramentoAsImagensDoLocalDoAcidente()
{
_companhiaDeMonitoramentoDeImagens = new CompanhiaDeMonitoramentoDeImagens();
_companhiaDeMonitoramentoDeImagens.ObterImagensDoLocalDoAcidente(_localDoAcidente);
}
[When(@"O coordenador confere a lista de verificação de crises")]
public void WhenOCoordenadorConfereAListaDeVerificacaoDeCrises()
=> _acidenteDeCarro.DefinirQueAListaDeVerificacaoDeCrisesFoiConferida();
[When(@"O coordenador registra a informação ""(.*)"" como detalhe do acidente e ""(.*)"" como
horário da ocorrência")]
public void WhenOCoordenadorRegistraAInformacaoComoDetalheDoAcidenteEComoHorarioDaOcorrencia(string
detalhesDoAcidente, string horaDoAcidente)
{
_acidenteDeCarro
.DefinirDetalhes(detalhesDoAcidente)
.DefinirHoraDaOcorrencia(TimeSpan.Parse(horaDoAcidente));
}
[When(@"A companhia telefônica reporta que as informações da testemunha são divergentes")]
public void WhenACompanhiaTelefonicaReportaQueAsInformacoesDaTestemunhaSaoDivergentes()
=> _acidenteDeCarro.DefinirQueAIdentidadeDaTestemunhaNaoFoiConfirmada();
[When(@"A companhia de monitoramento envia as imagens do local do acidente, mas não é possível
identificar qualquer acidente")]
public void
WhenACompanhiaDeMonitoramentoEnviaAsImagensDoLocalDoAcidenteMasNaoEPossivelIdentificarQualquerAcident
e()
=> _acidenteDeCarro.DefinirQueNaoFoiPossivelIdentificarAcidenteNasImagensDoLocal();
[Then(@"O acidente recebe um nível de emergência inicial e seu status fica ativo")]
public void ThenOAcidenteRecebeUmNivelDeEmergenciaInicialESeuStatusFicaAtivo()
{
_acidenteDeCarro
.DefinirNivelDeEmergenciaInicial()
.DefinirComoAberto();
Assert.Equal(NivelDeEmergenciaEnum.Baixo, _acidenteDeCarro.NivelDeEmergencia);
Assert.Equal(StatusDoAcidenteEnum.Aberto, _acidenteDeCarro.StatusDoAcidente);
}
[Then(@"O coordenador encerra o registro do acidente")]
public void ThenOCoordenadorEncerraORegistroDoAcidente()
{
_acidenteDeCarro.Encerrar();
Assert.Equal(StatusDoAcidenteEnum.RelatoIncompleto, _acidenteDeCarro.StatusDoAcidente);
}
}

Fonte: Elaborado pelo autor
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APÊNDICE F - Implementação dos passos dos cenários do problema A (Watir)
Observa-se na a implementação da classe com a definição dos passos dos
cenários do problema A com o Watir.
Figura 82 - Implementação da classe com a definição dos passos dos
cenários do problema A (Watir)
require "rubygems"
require "watir"
Given(/^O coordenador registra as informações da testemunha$/) do
@testemunha.definirTelefone(@telefone)
@testemunha.definirEndereco(@endereco)
@testemunha.definirNome(@nomeCompleto)
@acidenteDeCarro.definirTestemunha(@testemunha)
@acidenteDeCarro.definirLocal(@localDoAcidente)
end
When(/^O coordenador confere a lista de verificação de crises$/) do
@acidenteDeCarro.definirQueAListaDeVerificacaoDeCrisesFoiConferida()
end
And(/^O coordenador registra a informação "([^"]*)" como detalhe do acidente e "([^"]*)" como horário
da ocorrência$/) do |detalhesDoAcidente, horaDoAcidente|
@acidenteDeCarro.definirDetalhes(detalhesDoAcidente)
@acidenteDeCarro.definirHoraDaOcorrencia(horaDoAcidente)
end
Then(/^O acidente recebe um nível de emergência inicial e seu status fica ativo$/) do
@acidenteDeCarro.definirNivelDeEmergenciaInicial()
@acidenteDeCarro.definirComoAberto()
expect(NivelDeEmergenciaEnum::Baixo).to eq(@acidenteDeCarro.obterNivelDeEmergencia())
expect(StatusDoAcidenteEnum::Aberto).to eq(@acidenteDeCarro.obterStatusDoAcidente())
end
Given(/^O coordenador solicita à companhia telefônica para confirmar as informações da testemunha$/)
do
@companhiaTelefonica = CompanhiaTelefonica.new()
@companhiaTelefonica.verificarInformacoesDaTestemunha(@testemunha);
end
When(/^A companhia telefônica reporta que as informações da testemunha são divergentes$/) do
@acidenteDeCarro.definirQueAIdentidadeDaTestemunhaNaoFoiConfirmada()
end
Then(/^O coordenador encerra o registro do acidente$/) do
@acidenteDeCarro.encerrar()
expect(StatusDoAcidenteEnum::RelatoIncompleto).to eq(@acidenteDeCarro.obterStatusDoAcidente())
end
Given(/^O coordenador solicita à companhia de monitoramento as imagens do local do acidente$/) do
@companhiaDeMonitoramentoDeImagens = CompanhiaDeMonitoramentoDeImagens.new()
@companhiaDeMonitoramentoDeImagens.obterImagensDoLocalDoAcidente(@localDoAcidente)
end
When(/^A companhia de monitoramento envia as imagens do local do acidente, mas não é possível
identificar qualquer acidente$/) do
@acidenteDeCarro.definirQueNaoFoiPossivelIdentificarAcidenteNasImagensDoLocal()
end

Fonte: Elaborado pelo autor
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APÊNDICE G - Implementação dos passos dos cenários do problema A
(Calabash)
Observa-se na a implementação da classe com a definição dos passos dos
cenários do problema A com o Calabash.
Figura 83 - Implementação da classe com a definição dos passos dos
cenários do problema A (Calabash)
require "rubygems"
require "cucumber-calabash"
Given(/^O coordenador registra as informações da testemunha$/) do
@testemunha.definirTelefone(@telefone)
@testemunha.definirEndereco(@endereco)
@testemunha.definirNome(@nomeCompleto)
@acidenteDeCarro.definirTestemunha(@testemunha)
@acidenteDeCarro.definirLocal(@localDoAcidente)
end
When(/^O coordenador confere a lista de verificação de crises$/) do
@acidenteDeCarro.definirQueAListaDeVerificacaoDeCrisesFoiConferida()
end
And(/^O coordenador registra a informação "([^"]*)" como detalhe do acidente e "([^"]*)" como horário
da ocorrência$/) do |detalhesDoAcidente, horaDoAcidente|
@acidenteDeCarro.definirDetalhes(detalhesDoAcidente)
@acidenteDeCarro.definirHoraDaOcorrencia(horaDoAcidente)
end
Then(/^O acidente recebe um nível de emergência inicial e seu status fica ativo$/) do
@acidenteDeCarro.definirNivelDeEmergenciaInicial()
@acidenteDeCarro.definirComoAberto()
expect(NivelDeEmergenciaEnum::Baixo).to eq(@acidenteDeCarro.obterNivelDeEmergencia())
expect(StatusDoAcidenteEnum::Aberto).to eq(@acidenteDeCarro.obterStatusDoAcidente())
end
Given(/^O coordenador solicita à companhia telefônica para confirmar as informações da testemunha$/)
do
@companhiaTelefonica = CompanhiaTelefonica.new()
@companhiaTelefonica.verificarInformacoesDaTestemunha(@testemunha);
end
When(/^A companhia telefônica reporta que as informações da testemunha são divergentes$/) do
@acidenteDeCarro.definirQueAIdentidadeDaTestemunhaNaoFoiConfirmada()
end
Then(/^O coordenador encerra o registro do acidente$/) do
@acidenteDeCarro.encerrar()
expect(StatusDoAcidenteEnum::RelatoIncompleto).to eq(@acidenteDeCarro.obterStatusDoAcidente())
end
Given(/^O coordenador solicita à companhia de monitoramento as imagens do local do acidente$/) do
@companhiaDeMonitoramentoDeImagens = CompanhiaDeMonitoramentoDeImagens.new()
@companhiaDeMonitoramentoDeImagens.obterImagensDoLocalDoAcidente(@localDoAcidente)
end
When(/^A companhia de monitoramento envia as imagens do local do acidente, mas não é possível
identificar qualquer acidente$/) do
@acidenteDeCarro.definirQueNaoFoiPossivelIdentificarAcidenteNasImagensDoLocal()
end

Fonte: Elaborado pelo autor
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ANEXO
Contexto do Sistema de Gestão de Crises
A necessidade de sistemas de gestão de crises cresceu significativamente ao
longo do tempo. Uma crise pode variar de grande a catastrófica, afetando muitos
segmentos da sociedade. Desastres naturais (terremotos, tsunamis, incêndios e
inundações dentre outros), ataques terroristas, acidentes (explosão de fábrica,
emergência de poluição e acidente de carro dentre outros) e interrupções
tecnológicas são exemplos de situações de emergência que são imprevisíveis e
podem levar a efeitos secundários graves a não ser que sejam controlados
imediatamente. A gestão de crises envolve a identificação, avaliação e tratamento
da situação de crise. Um sistema de gerenciamento de crises facilita esse processo
orquestrando a comunicação entre todas as partes envolvidas no tratamento da
crise, alocando e gerenciando recursos e fornecendo acesso a informações
relevantes relacionadas a uma crise para usuários autorizados (KIENZLE, GUELFI e
MUSTAFIZ, 2010).
Requisitos gerais do Sistema de Gestão de Crises
Os objetivos gerais de um sistema de gestão de crises incluem:


Auxiliar na coordenação e tratamento de uma crise;



Garantir que uma situação anormal ou catastrófica não fique fora de
controle;



Minimizar uma crise, controlando uma situação com recursos limitados;



Atribuir e gerir recursos de forma eficaz;



Identificar, criar e executar missões para gerenciar a crise;



Arquivar as informações da crise para permitir futuras análises;

Cenário de crise (de um acidente de carro)
Um cenário de gestão de crises geralmente é desencadeado por um relatório
de crise de uma testemunha na cena. Um coordenador, que é responsável por
organizar todos os recursos e tarefas necessários, inicia o processo de gestão de
crises. O coordenador possui acesso ao sistema de vigilância por câmera. O sistema
de vigilância por câmera é um sistema externo utilizado para monitorar o tráfego em

156

estradas ou outras rotas movimentadas. Se ocorrer uma crise em locais sob
vigilância, o sistema de gestão de crises pode solicitar imagens de vídeo que
permita ao coordenador verificar a informação da testemunha.
Um observador é designado à cena para observar a situação de emergência
e identificar as tarefas necessárias para lidar com a situação. As tarefas são missões
de crise definidas pelo observador. O coordenador é então obrigado a processar as
missões alocando os recursos adequados para cada tarefa.
Dependendo do tipo de crise, os recursos humanos podem incluir bombeiros,
médicos, enfermeiros, policiais e técnicos e os recursos de equipamentos podem
incluir sistemas de transporte, recursos computacionais, meios de comunicação (tais
como PDAs ou telefones celulares) ou outras necessidades como alimentos ou
roupas. Animais, tais como cães policiais, também são utilizados como recursos em
algumas situações. Os recursos humanos e animais atuam como trabalhadores de
primeiros socorros. Cada trabalhador de primeiros socorros recebe uma tarefa
específica que precisa ser executada para se recuperar da situação anormal. Os
trabalhadores devem informar o sucesso ou falha na realização das missões. A
conclusão de todas as missões permite encerrar a crise (KIENZLE, GUELFI e
MUSTAFIZ, 2010).
Escopo do Sistema de Gestão de Crises para Acidentes de Carro
Um acidente de carro pode ser definido como um incidente em que um
automóvel colide com qualquer coisa que cause danos ao automóvel, tais como
outros veículos, postes telefônicos, postes de energia ou árvores ou que o motorista
perca o controle do veículo e o danifique de outra maneira, tal como um
capotamento. Algumas vezes, um acidente de carro também pode se referir a um
automóvel atingindo uma pessoa ou um animal.
São funcionalidades específicas do Sistema de Gestão de Crises para
Acidentes de Carro:


Facilitar a missão de resgate realizada pela polícia, fornecendo-lhe
informações detalhadas sobre o local do acidente;



Gerenciar o envio de ambulâncias ou outros veículos alternativos de
emergência para transportar vítimas da cena da crise para hospitais;
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Facilitar as missões de primeiros socorros, proporcionando histórico
clínico

relevante

de

vítimas

identificadas

para

os

socorristas

consultando as bases de dados dos hospitais locais;


Facilitar o processo de tratamento médico das vítimas, fornecendo
informações importantes sobre o acidente aos profissionais envolvidos
após a chegada ao hospital;



Gerenciar o uso de caminhões de reboque para remover obstáculos e
veículos danificados da cena da crise.

Atores do Sistema de Gestão de Crises para Acidentes de Carro
Os atores envolvidos no Sistema de Gestão de Crises para Acidentes de
Carro são descritos na Tabela 15.

Tabela 15 - Atores do Sistema de Gestão de Crises
Ator
Coordenador

Descrição
O coordenador supervisiona a gestão da crise
coordenando os recursos e se comunicando com
todos os funcionários do Sistema de Gestão de
Crises e com os trabalhadores externos.

Observador

O observador é enviado ao cenário da crise para
avaliar

a

situação

e

definir

as

missões

necessárias para lidar com a crise.
Funcionário do Sistema O funcionário do Sistema de Gestão de Crises é
de Gestão de Crises

um recurso humano interno que é qualificado e
capaz de realizar missões em seu campo de
especialização. O trabalhador atua como um
facilitador quando é responsável ou opera os
recursos locais (caminhões de reboque ou
ambulâncias).

Trabalhador Externo

O trabalhador externo é um recurso externo
especializado e capaz de realizar as missões
relacionadas ao seu campo de especialização. O
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Ator

Descrição
trabalhador atua como um facilitador quando é
responsável ou opera os recursos externos
(caminhões da polícia ou caminhões do corpo de
bombeiros).

Administrador

do O administrador do Sistema é o especialista que

Sistema

mantém e cria todos os perfis de trabalhadores e
recursos para alimentar o banco de dados de
gestão de crises.

Testemunha

A testemunha é a pessoa que relata a crise ao
contatar o centro de gestão de crises.

Empresa Telefônica

A empresa telefônica é uma entidade externa
contatada para verificação dos propósitos da
testemunha.

Sistema de Vigilância

O sistema de vigilância é uma entidade externa
que monitoria o tráfego de rodovias e cidades
com a utilização de câmeras.

Fonte: Kienzle, Guelfi e Mustafiz (2010).
Cenários do Sistema de Gestão de Crises para Acidentes de Carro
Os cenários do Sistema de Gestão de Crises para Acidentes de Carro estão
descritos na Tabela 16.
Tabela 16 - Cenários do Sistema de Gestão de Crises para Acidentes de
Carro
Cenário
Resolver crise

Atores Envolvidos
Principal


Coordenador

Secundário


Recurso

Descrição
A intenção do coordenador é
resolver

uma

crise

de

acidente de carro solicitando
que

funcionários

trabalhadores
executem
adequadas.

e

externos
as

missões
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Cenário
Colher
relatório

Atores Envolvidos

Descrição

o Principal
da

testemunha



O coordenador pretende criar
um registro de crise com

Coordenador

base na informação obtida

Secundário


Empresa Telefônica



Sistema de Vigilância

Atribuir recurso Secundário


interno

Funcionário

da testemunha.

A intenção do sistema é
do localizar, contatar e atribuir

Sistema de Gestão uma missão ao funcionário
de Crises

do Sistema de Gestão de
Crises mais adequado.

Solicitar

Principal


recurso
externo

Coordenador

Secundário


Recurso Externo

O

sistema

missão

solicita

de

um

externo,

tal

equipe

de

uma

recurso

como

uma

corpo

de

bombeiros, polícia ou serviço
de ambulância externo.
Executar
missão

Principal
do



Observador

observador

A intenção do observador é
observar a situação no local
da crise para poder solicitar
missões adequadas.

Executar
missão

Principal
de

resgate



Socorrista

Secundário


Hospital

A intenção do socorrista é
aceitar

e,

em

seguida,

executar

uma

missão

de

resgate

que

envolve

o

transporte de uma vítima
para

o

hospital

mais

adequado.
Executar
missão

Principal
de



Piloto

A intenção do piloto é aceitar
e, em seguida, executar uma

transporte por

missão de transporte que

helicóptero

envolva

transportar

um

funcionário do Sistema de
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Cenário

Atores Envolvidos

Descrição
Gestão de Crises para um
local de missão ou de um
local de missão.

Executar
missão
remoção

Principal
para



de

obstáculos

A intenção do motorista do

Motorista

do caminhão

Caminhão

de aceitar

Reboque

de
e,

executar

reboque

em

uma

é

seguida,

missão

de

remoção de obstáculo que
envolva a remoção de um
carro acidentado de um local
de missão.
Autenticar
usuário

Secundário


Funcionário

A intenção do sistema é
do autenticar os funcionários do

Sistema de Gestão Sistema de Gestão de Crises
de Crises
Fonte: Kienzle, Guelfi e Mustafiz (2010).

para permitir seu acesso.

