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Resumo 
 
 
 
A automatização no processo de teste de software tem se tornado cada vez mais 
necessária devido ao alto custo e tempo associado a esta atividade.  Algumas 
ferramentas tem sido propostas para automatizar a execução de testes de aceitação em 
aplicações Web. Contudo, grande parte delas apresenta limitações importantes tais 
como a forte dependência com a estrutura das páginas HTML e a necessidade de 
valoração manual dos casos de testes. Neste trabalho, apresentamos uma linguagem 
para especificação de cenários de Testes de Aceitação em aplicações Web 
denominada IFL4TCG e uma ferramenta que permite a geração de casos de testes a 
partir destes cenários. A linguagem proposta dá suporte ao critério Partição em 
Classes de Equivalência e a ferramenta permite a geração de casos de teste que 
atendem diferentes estratégias de combinação (i.e., Cada Escolha, Escolha Base e 
Todas Combinações). Com o objetivo de avaliar a eficácia da solução proposta, 
utilizamos a linguagem e a ferramenta associada para elaborar e executar testes de 
Aceitação em um dos módulos do Sistema Unificado de Administração Publica 
(SUAP) do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN). Participaram da 
avaliação quatro Analistas de Sistemas e um Técnico em Informática que atuam como 
desenvolvedores do respectivo sistema. Resultados preliminares mostraram que a 
IFL4TCG pode, de fato, auxiliar na detecção de defeitos em aplicações Web. 
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Abstract 
 
 
 
Automation has become increasingly necessary during the software test process due 
to the high cost and time associated with such activity. Some tools have been 
proposed to automate the execution of Acceptance Tests in Web applications. 
However, many of them have important limitations such as the strong dependence on 
the structure of the HTML pages and the need of manual valuing of the test cases. In 
this work, we present a language for specifying acceptance test scenarios for Web 
applications called IFL4TCG and a tool that allows the generation of test cases from 
these scenarios. The proposed language supports the criterion of Equivalence Classes 
Partition and the tool allows the generation of test cases that meet different 
combination strategies (i.e., Each-Choice, Base-Choice and All Combinations). In 
order to evaluate the effectiveness of the proposed solution, we used the language and 
the associated tool for designing and executing Acceptance Tests on a module of 
Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) of Instituto Federal Rio Grande 
do Norte (IFRN). Four Systems Analysts and one Computer Technician, which work 
as developers of the that system, participated in the evaluation. Preliminary results 
showed that IFL4TCG can actually help to detect defects in Web applications. 
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1 Introdução 

 

 

 

 

Sistemas de software, em geral, são complexos e requerem o envolvimento de 

várias pessoas durante seu processo de desenvolvimento. Essas pessoas, ao 

desempenharem seus papeis, produzem artefatos que integrarão o sistema como um 

todo. Durante o processo de desenvolvimento defeitos1 são involuntariamente 

incorporadas nesses artefatos e as vezes propagadas para a aplicação final. Quando 

executadas, estas aplicações atingem um estado indesejado, também denominado 

estado de erro (AMMANN e OFFUTT, 2008). 

Antes de se implantar um sistema de software é importante verificar se o 

mesmo atende às suas especificações e que, além disso, não apresenta falhas capazes 

de ocasionar danos críticos aos negócios aos quais ele se destina. Nesse contexto, 

testes de software desempenham um papel crucial uma vez que podem ser realizados 

à medida em que o sistema é construído, impedindo que defeitos inseridos 

inicialmente sejam propagados ao longo do processo de desenvolvimento. O Processo 

Unificado (SCOTT, 2001) por exemplo, propõe uma abordagem iterativa na qual o 

sistema é testado de forma gradativa. Este processo procura evitar a detecção tardia de 

falhas,  reduzindo desta forma o custo de repará-las. 

A problemática envolvendo a atividade de testes está relacionada 

principalmente à sua complexidade e, consequentemente, ao custo para realizá-la.  

Relatos de experiência tem mostrado que o custo para testar uma aplicação pode 

atingir até 50% do seu custo total  (AMMANN e OFFUTT, 2008; FERREIRA, 

NEVES, et al., 2010). 

Existem vários níveis de testes e suas execuções são realizadas em diferentes 

fases do desenvolvimento. Dentre os níveis de testes registrados na literatura, 

destacam-se os Testes de Unidade, Testes de Integração, Testes de Sistema, Teste de 

                                                
1 Ao longo deste trabalho usaremos o termo defeito para traduzir o termo fault em inglês 

encontrado na bibliografia utilizada.  
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Aceitação e Testes de Regressão2  (AMMANN e OFFUTT, 2008; BERTOLINO e 

MARCHETTI, 2005). Muito embora todos os níveis de testes sejam importantes, 

trataremos neste trabalho mais precisamente dos Testes de Aceitação, em que a 

aplicação como um todo é testada a fim de que falhas relacionadas à sua 

funcionalidade e a conformidade com seus requisitos possam ser detectadas. 

 Os Testes de Aceitação são definidos a partir dos requisitos do sistema. Em 

processos de desenvolvimento de software que seguem o framework do Processo 

Unificado (SCOTT, 2001), os Casos de Uso  (JACOBSON, 1995) são normalmente 

empregados para especificação de requisitos e por sua vez apóiam a definição dos 

Testes de Aceitação. Em processos que adotam metodologias ágeis tais como Extreme 

Programming  (BECK, 2000) e Scrum (SCHWABER, 2009), Estórias de Usuário são 

utilizadas em detrimento dos casos de uso, e apóiam por sua vez a definição dos testes 

de aceitação. A seguir apresentamos a motivação para este trabalho com base em um 

exemplo prático. 

1.1 Motivação 

Grande parte dos Testes de Aceitação são realizados de forma manual 

seguindo scripts de teste (XIE, GRECHANIK e FU, 2008) ou de maneira exploratória 

(WHITTAKER, 2009) a partir das especificações de requisitos. Esta atividade pode se 

tornar muitas vezes entediante  (HANSSEN e HAUGSET, 2009) e exige do testador 

um esforço razoável, uma vez que demanda deste uma análise minuciosa das regras 

de negécio envolvidas nas funcionalidades testadas, a partir das quais os casos de 

Teste de Aceitação são definidos. 

Para ilustrar a problemática associada a realização de Testes de Aceitação 

manuais, utilizaremos um exemplo no qual um testador deve realizar os testes de uma 

funcionalidade considerada trivial em toda e qualquer aplicação Web: a Autenticação.  

A Figura 1 ilustra a interface esta funcionalidade. 

 

Figura 1 - Tela de autenticação 
                                                
2 Outras referências não consideram testes de regressão como um nível de teste, mas sim apenas a 

repetição de testes em diferentes níveis.  



1   Introdução 
 

 

3 

Suponha que o processo de autenticação seja regido pelas seguintes regras,  

que foram extraídas da especificação. Decidimos apresentá-las aqui sem utilizar 

Caso de Uso ou Estórias de Usuário para não termos que vinculá-la a algum 

processo de desenvolvimento de software específico.  

1. Se o usuário informar o login e a senha devidamente cadastrados, ele 

será redirecionado para a página principal da aplicação. 

a. Se o usuário acessar do seu próprio computador, todas as 

funcionalidades serão disponibilizadas. 

b. Se o usuário acessar de um computador público, algumas das 

funcionalidades serão desabilitadas por questões de segurança. 

2. Se o usuário não informar o login, ele deverá visualizar a mensagem 

“Informe seu login”. 

3. Se o usuário informar um login não-cadastrado, ele deverá visualizar a 

mensagem “Login não cadastrado”. 

4. Se o usuário não informar a senha, ele deverá visualizar a mensagem 

“Informe a senha”. 

5. Se o usuário informar uma senha inválida, ele deverá visualizar a 

mensagem “Senha não confere”. 

A fim de que possamos testar a funcionalidade em questão, é necessário 

primeiramente projetarmos os casos de testes (AMMANN e OFFUTT, 2008). Para 

selecionar quais dados de entrada podemos utilizar, critérios funcionais como o 

critério de Partição em Classes de Equivalência (OSTRAND e BALCER, 1988) pode 

ser usado. Assim, definiremos classes de valores válidos e inválidos para cada um dos 

campos do formulário e escolheremos representantes de cada uma das classes para 

definirmos os casos de teste.  

Contudo, este critério ignora uma pergunta importante - Como estes dados 

devem ser combinados para formarmos os casos de teste? Para respondê-la, podemos 

utilizar alguma das estratégias de combinação: Cada Escolha, Escolha Base ou Todas 

Combinações, etc. (GRINDAL, LINDSTROM, et al., 2006). Uma delas seria utilizar 

todas as combinações de valores, o que na maioria das vezes é inviável. A Tabela 1 

ilustra apenas um subconjunto das possíveis combinações para os valores de entrada 

da funcionalidade de autenticação de acordo com as regras de validação apresentadas. 
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Tabela 1 – Possíveis combinações para os parâmetros de entrada da funcionalidade de 
autenticação 

Combinação 
Parâmetro 

Login Senha Acesso privado 

1 Cadastrado Cadastrada Sim 

2 Cadastrado Cadastrada Não 

3 Cadastrado Não-cadastrada Sim 

4 Cadastrado Não-cadastrada Não 

5 Cadastrado Vazia Sim 

6 Cadastrado Vazia Não 

7 Não-cadastrado Cadastrada Sim 

8 Não-cadastrado Cadastrada Não 

9 Não-cadastrado Não-cadastrada Sim 

10 Não-cadastrado Não-cadastrada Não 

11 Não-cadastrado Vazio Sim 

12 Não-cadastrado Vazio Não 

13 Vazio Cadastrada Sim 

14 Vazio Cadastrada Não 

15 Vazio Não-cadastrada Sim 

16 Vazio Não-cadastrada Não 

17 Vazio Vazio Sim 

18 Vazio Vazio Não 

 

Podemos perceber que a realização estritamente manual dos Testes de 

Aceitação pode facilmente se tornar inviável quando critérios de testes mais rídigos 

são adotados e na medida em que a complexidade da funcionalidade aumenta (e com 

ela, o número de condições envolvidas na funcionalidade). Nestes casos, o número de 

casos de testes necessários são consequentemente mais difíceis de serem identificdos 

e executados. 

Dessa forma, abordagens e ferramentas capazes de apoiar a automatização de 

Testes de Aceitação têm sido cruciais para viabilizar o teste de sistemas de software 

complexos e de grande porte (BESSON, BEDER e CHAIM, 2010; HAUGSET e 

HANSSEN, 2008). A automatização do teste se dá através da criação de programas 
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capazes de comparar o comportamento da aplicação com o comportamento esperado, 

ou seja, aquele previsto na sua especificação (AMMANN e OFFUTT, 2008).  

Embora ferramentas existentes (CALDEIRAS, 2010; CANOO, 2012; GOLD, 

2005; HOLMES e KELLOGG, 2010; JBEHAVE, 2008; SQUISH, 2010) consigam 

reduzir significativamente o trabalho dos envolvidos no processo de teste de software, 

grande parte delas apresenta limitações importantes tais como a necessidade de 

valoração manual dos casos de testes e uma forte dependência com a estrutura das 

páginas HTML. 

1.2  Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é propor uma ferramenta capaz de apoiar a 

automatização de Testes de Aceitação em aplicações Web com vistas a reduzir os 

impactos das limitações identificadas na seção anterior. Além disso, ela deve ser 

capaz de permitir a geração de casos de teste através de diferentes estratégias de 

combinação, funcionalidade inexistente nas demais ferramentas.  

Partiremos do princípio de que os requisitos são escritos corretamente, que 

refletem os anseios dos clientes e que podem, consequentemente, ser utilizados para 

automatizar esse tipo de teste que é normalmente realizado por serem humanos. 

Através da implementação da nova ferramenta, pretendemos eliminar ou 

reduzir os impactos propiciados pelas limitações identificadas nas ferramentas 

existentes e permitir a geração de casos de testes através de diferentes estratégias de 

combinação (GRINDAL, LINDSTROM, et al., 2006). 

Os objetivos específicos que derivam deste objetivo geral são os seguintes:  

• Estudar as ferramentas já existentes: Tendo em vista o elevado número de 

ferramentas desenvolvidas para automatizar Testes de Aceitação, 

realizamos um levantamento dessas ferramentas e as estudamos para 

compreender suas características e identificar outras eventuais limitações 

existentes, que poderiam ser sanadas através da utilização da ferramenta 

proposta nesse trabalho.   

• Propor uma linguagem de especificação para geração de casos de teste: 

Antes de desenvolver a nova ferramenta, concebemos uma linguagem de 

especificação de teste a partir da qual casos de testes podem ser gerados.  

• Desenvolver uma ferramenta como plug-in para o Eclipse: Devido ao fato 

da plataforma Eclipse (ECLIPSE, 2012) ter se tornado uma IDE 
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fortemente utilizada pela comunidade de desenvolvimento atual, 

desenvolvemos a ferramenta sob a forma de plug-in para esta plataforma, 

garantido assim uma forte integração entre o ambiente de 

desenvolvimento e o ambiente de teste.  

• Realizar um estudo avaliativo e comparativo entre a ferramenta 

desenvolvida e as ferramentas existentes: Após desenvolver a nova 

ferramenta, avaliamos sua eficácia e comparamos suas características com 

as características das ferramentas existentes visando apontar as vantagens 

daquela sobre estas, bem como eventuais limitações que ela pudesse 

apresentar. 

1.3 Organização do Trabalho 

Os demais capítulos que compõem este trabalho estão organizados da seguinte 

forma. O Capítulo 2 apresenta uma fundamentação teórica sobre testes de software. O 

Capítulo 3 apresenta detalhadamente a linguagem de especificação de teste concebida 

para dar suporte à ferramenta desenvolvida. O Capítulo 4 provê detalhes acerca da 

ferramenta tais como suas principais funcionalidades, atividades do processo de teste 

suportadas, arquitetura e modelo de falhas a ela associado. O Capítulo 5 apresenta os 

resultados obtidos através da avaliação da ferramenta. O Capítulo 6 descreve algumas 

abordagens de automatização de Teste de Aceitação e ferramentas relacionadas. Por 

fim, são apresentadas nossas conclusões no Capítulo 7. 
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2 Fundamentação Teórica 
 

 

 

 

2.1 Considerações Iniciais 

Este capítulo tem por objetivo prover uma fundamentação teórica sobre testes 

de software através da apresentação da terminologia atualmente utilizada nessa área, 

bem como os principais conceitos  necessários à compreensão  deste trabalho. Os 

testes serão classificados de acordo com os níveis de execução e as técnicas através 

das quais os casos de testes são extraídos. Por fim, apresentaremos como critérios de 

teste podem reduzir o domínio da entrada e consequentemente o número de casos de 

testes produzidos. 

2.2 Terminologia 

Encontramos na literatura especializada diversos termos voltados à área de 

teste de software. Esta seção não visa detalhar todos eles, mas sim, fornecer a 

definição dos mais comumente utilizados e que são cruciais para compreender a 

abordagem proposta nesse trabalho. Exemplos relacionados à funcionalidade de 

autenticação apresentada na introdução serão dados com o objetivo de facilitar a 

compreensão das definições. 

Inicialmente definiremos o que são defeito, erro e falha, sob a ótica de 

Ammann e Offutt (AMMANN e OFFUTT, 2008). 

• Defeito: Código incorreto que, ao ser executado, pode provocar um erro. 

• Erro: Um estado interno e indesejado do programa correspondente em 

virtude da existência  de algum defeito pré-existente. 

• Falha: Um comportamento externo e incorreto do programa em relação 

ao comportamento esperado especificado nos requisitos. 

Para contextualizar estes conceitos, imagine a funcionalidade de autenticação 

apresentada na introdução. Ao esquecer de codificar o redirecionamento para a página 

principal do sistema após uma autenticação bem sucedida, o programador insere, 

acidentalmente, um defeito no programa. Quando o trecho de código contendo esse 
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defeito é  executado para uma senha e login válidos, o sistema entra em um estado 

indesejado, ou seja, um estado em que o usuário se autenticou, porém não foi 

redirecionado para a página esperada. Esse estado de erro se manifesta sob a forma 

de falha no sistema através da percepção do usuário em permanecer na mesma página 

mesmo tendo provido credenciais válidas para a autenticação.  

A Figura 2, adaptada de Ammann e Offutt (AMMANN e OFFUTT, 2008), 

ilustra como erros em um programa são detectados em termos de sua especificação e 

dos comportamentos esperado e apresentado pela aplicação.   

 

Figura 2 – Processo de detecção de falhas - adaptada de (Ammann & Offutt, 2008) 

 

Dois outros conceitos importantes e que nos ajudam a classificar a abordagem 

proposta nesse trabalho são os de testes estáticos e testes dinâmicos. 
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• Teste Estático: Processo de teste sem que haja a execução do programa. 

• Teste Dinâmico: Processo de teste baseado na execução do programa com 

entradas reais. 

O defeito presente na funcionalidade de autenticação, discutida anteriormente, 

poderia ser detectado estaticamente através da técnica de inspeção de software, por 

exemplo. Esta técnica consiste na análise do código-fonte do programa em busca de 

defeitos involuntariamente adicionados. 

A execução manual ou automática da aplicação em questão revelaria 

dinamicamente o defeito mencionado acima. Isso aconteceria, pois se perceberia a 

falha decorrente, já que o sistema atingiria um estado indesejado ou estado de erro 

facilmente perceptível pelo usuário. 

A seguir, apresentaremos as definições relacionadas a casos de teste.  Casos de 

testes consistem em unidades capazes de testar uma determinada parte ou 

característica do software sob teste. De acordo com Ammann e Offutt (AMMANN e 

OFFUTT, 2008), casos de testes são compostos por: 

• Valores do Caso de Teste: Valores de entrada necessários para realizar a 

execução de alguma parte do software sob teste. Os valores podem estar 

associados a uma variável/parâmetro de entrada da funcionalidade sob 

teste ou podem ser constantes presentes em todos os casos de testes. 

• Resultados Esperados: Resultado que será produzido após a execução do 

caso de teste, apenas e somente apenas quando o programa se comportar 

conforme esperado. 

• Valores Pré-fixados: Qualquer dado de entrada necessário para colocar o 

software em um estado apropriado para receber os valores do caso de 

teste. 

• Valores Pós-fixados: Qualquer dado de entrada que precisa ser enviado 

depois que os valores do caso de teste são enviados. 

• Valores de Verificação: Valores necessários para verificar se o resultado 

do caso de teste é satisfatório ou não. Ou seja, valores utilizados para 

comparar se os resultados obtidos durante a execução dos testes 

correspondem aos resultados esperados. 
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• Script de Teste: Programa escrito em qualquer linguagem de programação 

capaz de automatizar a execução dos testes e avaliar se os resultados 

obtidos correspondem aos resultados esperados. 

2.3 Atividades do Processo de Teste 

Ammann e Offutt (AMMANN e OFFUTT, 2008) definem quatro atividades 

para o processo de teste. A descrição resumida de cada uma delas é apresentada na 

sequência. A relação entre essas atividades e os papeis que os desempenham é 

ilustrada pela Figura 3. 

 

Figura 3 – Atividades e papeis do processo de teste de software  

 

• Projeto do Teste: Consiste na identificação dos casos de testes necessários 

para atender a determinados critérios de confiabilidade do software sob 

teste. Essa tarefa é desempenhada pelo Projetista de Testes, responsável 

por identificar os parâmetros de entrada a partir da documentação dos 

requisitos. A seleção dos valores a serem utilizados nos testes pode se 

basear em alguns critérios tais como o critério de Classes de Equivalência  

(OSTRAND e BALCER, 1988), Análise de Valor  Limite  (AMMANN e 

OFFUTT, 2008) e Estratégia Combinatorial  (GRINDAL, LINDSTROM, 

et al., 2006). 

• Automatização do Teste: Consiste na implementação de programas 

capazes de executar os testes de forma automatizada. A implementação 

desses programas é realizada pelos Desenvolvedores. Diferentes técnicas 
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de automatização podem ser utilizadas tais como a Programação de 

Script (CANOO, 2012; GOLD, 2005; JBEHAVE, 2008; SQUISH, 2010), 

Capture & Replay (HOLMES e KELLOGG, 2010) e Geração de Scripts  

(CALDEIRA, 2010). Neste último caso, a presença do Desenvolvedor 

ainda continua sendo necessária, pois na maioria das vezes alguns ajustes 

são necessários antes que a execução dos casos de testes gerados possa de 

fato ser realizada. 

• Execução do Teste: Consiste na execução dos programas desenvolvidos 

para automatizar o processo de teste. Essa atividade é realizada pelo 

Testador e é bem menos complexa do que as duas atividades anteriores, 

pois nesse ponto os valores dos testes já foram definidos e os scripts de 

teste já se encontram devidamente valorados e prontos para serem 

executados. 

• Análise do Teste: Consiste na verificação do artefato produzido na 

atividade anterior. Dependendo da ferramenta utilizada, esses artefatos 

são bastante intuitivos e os dados são apresentados visualmente através de 

gráficos. Em ferramentas mais simples, apenas uma descrição textual 

resultante da execução do teste é produzida, o que requer um pouco mais 

de trabalho do Projetista durante o processo de análise desses artefatos. 

2.4 Níveis de Teste 

Testes de software podem ser classificados de acordo com a fase do processo 

de desenvolvimento na qual são executados. Diferentes níveis de testes têm sido 

propostos na literatura. Os principais deles são Teste de Aceitação, Teste de 

Sistema, Teste de Integração, Teste Modular e Teste Unitário (AMMANN e 

OFFUTT, 2008). 

Identificamos, a seguir, em que se baseia cada um desses níveis de teste. 

• Teste de Aceitação: Avalia o software de acordo com seus requisitos. 

• Teste de Sistema: Avalia o software em termos de seu projeto arquitetural. 

• Teste de Integração: Avalia o software no tocante aos diversos 

subsistemas que o compõe. 

• Teste Modular: Avalia o software a partir de seu projeto detalhado.  

• Teste Unitário: Avalia o software em função de sua implementação. 
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A relação entre os níveis de testes de software e as fases do processo de 

desenvolvimento é comumente representada através do Modelo V, ilustrado pela 

Figura 4, traduzida de (AMMANN e OFFUTT, 2008). 

 

Figura 4 – Modelo V – adptada de (Ammann & Offutt, 2008) 

Em decorrência do fato da ferramenta proposta neste trabalho se destinar a 

realização de Teste de Aceitação, uma ênfase maior será data a este nível de teste em 

particular. 

Entende-se por Teste de Aceitação o processo de verificar se uma dada 

aplicação se comporta de acordo com sua especificação, cujo conteúdo foi elaborado 

sob o ponto de visão do usuário da aplicação.  

Os testes de aceitação podem ser realizados manualmente, por meio do usuário 

final, ou automaticamente, através de ferramentas que simulam a interação do usuário 

com a aplicação. A participação dos stakeholders, no entanto, é indispensável durante 

a aprovação do teste, já que somente eles pode avaliar  o comportamento do sistema. 

2.5 Técnicas de Teste 

Testes de software podem ser classificados também de acordo com a fonte de 

dados através da qual os casos de testes são extraídos (AMMANN e OFFUTT, 2008). 

Dentre os diversos artefatos que podem ser utilizados para definir quais casos de 

testes deverão ser projetados, destacam-se a especificação dos requisitos, código-

fonte, modelos formais, componentes de interface etc. 
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As duas técnicas de teste mais comumente utilizadas são a Estrutural e a 

Funcional. Um breve resumo sobre cada uma delas é apresentado a seguir. 

2.5.1 Testes Estruturais 

Testes estruturais são aqueles cujos casos de testes são extraídos a partir da 

estrutura interna do programa. Esse tipo de teste também é conhecido na literatura 

como teste White-Box ou de Caixa-Branca (Figura 5). Neste tipo de teste, os valores 

de entrada dos casos de testes são definidos de forma a forçar a execução de todos os 

elementos de um programa. 

Uma das vantagens dos testes estruturais consiste na possibilidade de se testar 

diferentes condições lógicas e caminhos de execução do programa a ponto de se poder 

mensurar a quantidade de código que está sendo verificada por um determinado 

conjunto de testes. 

A técnica estrutural é recomendada para os níveis de teste de Unidade, cujos 

principais responsáveis (os desenvolvedores) conhecem bem o código-fonte do 

programa, conseguindo dessa forma planejar os casos de teste de maneira mais 

eficiente (PRESSMAN, 2005). 

 

Figura 5 – Teste de caixa-branca 

2.5.2 Testes Funcionais 

Testes funcionais são aqueles testes extraídos sem que a estrutura interna da 

aplicação seja previamente conhecida. Esse tipo de teste é também conhecido como 

teste Black-Box ou de Caixa-Preta (Figura 6), já que o conteúdo do código-fonte não é 

relevante para a identificação dos casos de testes (BEIZER, 1995). 

 

Figura 6 – Teste de caixa-preta 

Os testes funcionais podem ser projetados em qualquer fase do processo de 

desenvolvimento, desde que os requisitos estejam definidos. No entanto, costumam 
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ser realizados nas etapas finais, quando o sistema ou parte dele encontra-se disponível 

para execução. Esse tipo de teste pode ser executado por usuários finais do sistema, 

seja no ambiente de desenvolvimento ou no próprio ambiente de produção. 

A identificação dos casos de testes funcionais deve se basear única e 

exclusivamente na especificação dos requisitos.  Neste tipo de teste, os valores de 

entrada dos casos de testes são definidos seguindo os valores de entrada e resultados 

esperados tal como previstos na especificação. O tipo de artefato de especificação 

utilizado depende de alguns fatores tais como a complexidade e confiabilidade do 

sistema. Sistemas críticos adotam especificações formais, enquanto que aplicações 

Web, por exemplo, podem utilizar especificações de requisitos ou até mesmo 

protótipos de interface.  

Estes testes são adequados para os testes de Unidade, Integração, Sistema e 

Aceitação. Neste trabalho, estamos considerando apenas os testes funcionais. 

2.6 Critérios de Teste 

Testar todos os possíveis valores dos parâmetros de entrada pode se tornar 

uma tarefa computacionalmente inviável, pois o número de possibilidades pode ser 

muito elevado ou até mesmo infinito. Dessa forma, em alguns casos, se faz necessário 

diminuir o domínio da entrada visando viabilizar o processo de teste. 

Com o objetivo de reduzir o escopo da entrada, o conceito de Critérios de 

Teste pode ser empregado. Critérios de teste consistem em regras capazes de atender 

aos requisitos dos testes e que aumentam as possibilidades de provocar falhas a eles 

associadas. Entende-se por requisito de teste, um elemento específico de um artefato 

de software que um caso de teste deve satisfazer ou cobrir. 

A seguir, serão apresentados dois tipos de critérios. O primeiro deles diz 

respeito ao Testes Funcionais, enquanto que o segundo trata acerca da Combinação 

de Valores dos parâmetros de entrada.  

2.6.1 Critérios de Testes Funcionais 

Os dois critérios de testes funcionais mais conhecidos são Classes de 

Equivalência  (OSTRAND e BALCER, 1988) e Análise de Valor Limite (AMMANN 

e OFFUTT, 2008). Um estudo comparativo entre esses dois critérios encontra-se 

disponível em (REID, 1997), porém eles serão brevemente discutido nas duas 

subseções a seguir. 
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2.6.1.1 Classes de Equivalência 

Particionar por equivalência significa identificar subconjuntos de valores dos 

parâmetros de entrada, cujos elementos, supostamente, fariam com que o sistema se 

comportasse da mesma forma. Este critério se baseia na seguinte hipótese. 

 

Hipótese: Se um caso de teste pertencente a uma determinada classe de 

equivalência revela uma falha, qualquer outro caso de teste dessa classe deve revelar 

a mesma falha. 

 

A construção das classes de equivalência para um determinado domínio de 

entrada deve seguir os seguintes passos: 

• Identificação do Domínio da Entrada: Consiste na identificação dos 

parâmetros de entrada para a funcionalidade a ser testada. Para a 

funcionalidade de autenticação apresentada na introdução, os parâmetros 

de entrada são: login, senha e indicador se o acesso é realizado através 

do próprio computador do usuário ou não. 

• Identificação das Classes de Equivalência: Consiste na identificação de 

subconjuntos de valores pertencentes ao domínio de entrada que possuem 

propriedades semelhantes. Cada propriedade dá origem a uma classe e 

cada uma dessas classes possui um conjunto de dados considerados 

equivalentes em relação àquela propriedade. 

• Identificação dos Valores dos Casos de Teste: Após identificadas as 

classes de equivalência, basta selecionar um de seus valores para que este 

seja utilizado nos casos de teste. Em tese, qualquer valor pode ser 

escolhido, pois se um valor possuísse prioridade em relação a outros 

pertencentes a mesma classe, significaria dizer que esse elemento possui 

propriedades distintas e que deveria, portanto, ser tratado como uma outra 

classe. 

As classes de equivalência listadas na Tabela 2 seriam suficientes para 

englobar todos os possíveis valores para as variáveis de entrada da funcionalidade de 

autenticação apresentada na introdução. 
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Tabela 2 – Classes de equivalência para as variáveis login, senha e tipo de acesso 

Variável 
Classes de Equivalência 

Identificador Descrição 

Login 

C1 Sequência de caracteres vazia 

C2 Login previamente cadastrado 

C3 Login não-cadastrado 

Senha 

C4 Sequência de caracteres vazia 

C5 Senha previamente cadastrada 

C6 Senha não-cadastrada 

Acesso do Próprio 

Computador 

C7 Sim 

C8 Não 

 

Os valores para as classes de equivalência listadas acima dependem do estado 

da base de dados da aplicação e, portanto, não serão apresentados aqui. 

2.6.1.2 Análise de Valor Limite 

O critério de Análise de Valor Limite complementa o critério de classes de 

equivalência por meio de casos de teste que exercitam os valores de fronteira. Ou 

seja, valores que ocorrem dentro de uma classe de equivalência, diretamente acima ou 

abaixo dela. Este critério se baseia na hipótese destacada a seguir. 

 

Hipótese: Defeitos são normalmente encontrados nas regiões limites das 

partições. 

 

Nesse critério, o domínio de saída do programa também é particionado e 

auxilia na derivação dos casos de teste, que, por sua vez, devem ser escolhidos em 

cada um dos limites das classes. 

Supondo que o parâmetro de entrada senha utilizado na especificação da 

funcionalidade de autenticação anteriormente apresentada tivesse a seguinte regra a 

ela associada: “A senha deve possuir entre 4 e 10 caracteres”. Eventuais valores que 

poderiam ser utilizados nos casos de teste em função da adoção desse critério são: 3, 

4, 10 e 11, mostrados detalhadamente na Tabela 3. Observe que tais valores 
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correspondem a um valor menor que o limite inferior, um valor maior que o limite 

superior e valores dentro desses limites. 

   Tabela 3 - Valores limites para o tamanho da variáveis senha 

Variável 
Possíveis Valores 

Valor Descrição 

Senha 3 Caracteres Valor menor que o limite inferior 

4 Caracteres Valor igual ao limite inferior 

10 Caracteres Valor igual ao limite superior 

11 Caracteres Valor maior que o limite superior 

 

2.6.2 Critérios de Teste Baseada em Defeitos 

Além dos critérios de Classes de Equivalência e Análise de Valor Limite 

descitos acima, existes outros critérios de teste de software que, ao invés de se 

basearem no domínio da entrada, se baseia em defeitos. O critério Análise de 

Mutantes (FABBRI, DELAMARO, et al., 1994) é um exemplo destes critérios. 

Antes de apresentarmos este critério de testes vale a pena falarmos da técnica 

de injeção de defeitos proposta na década de 1970, quando foi usado para induzir 

falhas a nível de hardware (CARREIRA, COSTA e SILVA, 1999). Com o passar do 

tempo, percebeu-se que os defeitos poderiam ser induzidos por meio de técnicas de 

software e que os aspectos desta técnica poderiam ser úteis para avaliar sistemas de 

software. 

No contexto de teste de software, a técnica de Injeção de Defeitos (VOAS e 

MCGRAW, 1998) consiste em inserir defeitos na aplicação alvo do teste visando 

objetivos distintos tais como identificar gargalos de dependabilidade, estudar o 

comportamento do sistema em um cenário de falhas, determinar a cobertura dos 

mecanismos de detecção e recuperação de falhas e analizar a eficácia de novas 

ferramentas ou abordagens de teste (HSUEH, TSAI e IYER, 1997). 

As falhas injetadas na aplicação sob teste devem são previamente conhecidas e 

devem seguir um determinado modelo de falhas (BINDER, 1999). A definição de um 

modelo de falhas consiste na identificação dos tipos ou categorias de falhas passíveis 

de detecção em uma determinada abordagem.  
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2.6.2.1 Análise de Mutantes 

 O critério de Análise de Mutantes consiste em usar informação sobre as falhas 

injetadas para ir incrementalmente melhorando o conjunto de casos de testes de uma 

aplicação (FABBRI, DELAMARO, et al., 1994). Este critério também possibilita a 

análise da taxa de detecção de defeitos inseridos, permitindo ao profissional de teste 

realizar inferências acerca da qualidade da entrada utilizada nos testes. 

No critério de Análise de Mutantes, um programa modificado, ou seja, 

contendo um defeito propositalmente inserido, recebe o nome de mutante. Ao 

executar os casos de teste nos programas modificados, espera-se que todos os defeitos 

injetados sejam detectados. Quando um defeito em um programa modificado é 

detectado, diz-se que o mutante foi morto. Quando contrário, o programa é 

denominado de mutante vivo. Nesse caso, temos dois cenários possíveis: o mutante 

gerado pode ser equivalente ao programa original, ou seja nenhum caso de testes 

poderia detectar o defeito; ou nvos casos de testes devem ser gerados com o objetivo 

de detectar a falha no mutante gerado. Desta forma este critério ajuda a melhorar o 

conjunto de testes a fim de que os mutantes sejam eliminados. Um conjunto de casos 

de testes é dito satisfatório quando ele é capaz de detectar todos os defeitos injetados 

no programa alvo dos testes (FABBRI, DELAMARO, et al., 1994). 

2.7 Estratégias de Combinação  

Embora os critérios de Classes de Equivalência e Análise de Valor Limite 

reduzam consideravelmente o número de valores para os parâmetros de entrada, o 

problema relacionado ao elevado número de casos de teste ainda persiste para testes 

contendo inúmeros parâmetros de entrada. Isso ocorre em virtude da necessidade de 

se combinar todos os possíveis valores desses parâmetros. 

Visando reduzir o número de combinações para os parâmetros de entrada, 

alguns critérios de combinação têm sido propostos na literatura (AMMANN e 

OFFUTT, 2008). Esses critérios são satisfeitos por meio de estratégias de 

combinação. Uma estratégia de combinação consiste em uma classe de métodos de 

seleção de casos de teste que utiliza uma estratégia combinatorial para selecionar 

conjuntos de casos de testes de tamanhos razoáveis (GRINDAL, LINDSTROM, et 

al., 2006).  
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As três estratégias de combinação mais comumente citadas na literatura são: 

Cada Escolha, Escolha Base e Todas as Combinações.  Estas estratégias atendem 

repectivamente aos critérios 1-wise, 1-wise e n-wise (GRINDAL, LINDSTROM, et 

al., 2006) conforme detalhado a seguir.  

2.7.1.1 Cada Escolha  

A estratégia de combinação Cada Escolha (do inglês: Each-Choice) requer 

que cada valor de cada parâmetro seja incluído pelo menos em um caso de teste 

(GRINDAL, OFFUTT e ANDLER, 2005). Esta também a a definição do critério 1-

wise. 

A Tabela 4 mostra um possível conjunto de casos de testes elaborado seguindo 

esta estratégia para a funcionalidade de autenticação apresentada na introdução. 

Tabela 4 – Casos de teste para a funcionalidade de autenticação que satisfazem o critério Cada 
Escolha  

Caso de Teste 
Parâmetro 

Login Senha Acesso privado 

#1 Vazio Vazio Sim 

#2 Cadastrado Cadastrado Não 

#3 Não-cadastrado Não-

cadastrado 

- 

 

O símbolo “-“ significa que o valor correspondente é irrelevante para o caso de 

teste em questão, ou seja, pode assumir qualquer valor. O número de casos de testes 

produzidos por essa estratégia é dado pela fórmula Maxn
i=1Vi onde n corresponde ao 

número de parâmetros P de entrada e Vi o número de possíveis valores para o 

parâmetro Pi. Dessa forma, o número de casos de testes produzidos para a 

funcionalidade de autenticação é  Max3
i=1V3, ou seja, Max(3, 3, 2)=3. 

2.7.2 Escolha Base 

O procedimento utilizado pela estratégia de combinação denominada Escolha 

Base (do inglês: Base-Choice) se inicia através da identificação de um caso de teste 

inicial ou base. Qualquer critério pode definir esse caso de teste, incluindo: o mais 

simples, o menor, ou até mesmo o primeiro. Esta estratégia atende ao critério 1-wise 

da mesma forma que o Cada Escolha, mas com a vantagem de que os dados 
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selecionados para o primeiro caso de teste pode ser definido pelo testador, além de 

gerar um número maior de casos de testes, o que aumenta a possibilidade de detecção 

de falhas comparado com a estratégia anterior. 

A partir do caso base, novos casos de testes são produzidos pela variação (uma 

por vez) dos possíveis valores de cada parâmetro de entrada. A Tabela 5 mostra o 

conjunto de casos de testes produzido através da estratégia Escolha Base para a 

funcionalidade de autenticação apresentada na introdução. 

O número de casos de testes produzidos por essa estratégia é dado pela 

fórmula 1 +  n
i=1(Vi-1). Portanto, o número de casos de testes gerados para a 

funcionalidades de autenticação é 1 +  3i=1(Vi-1), ou seja, 1 + (2, 2, 1) = 1 + 5 = 6. 

Tabela 5 – Casos de teste produzidos pela estratégia de combinação Escolha Base para a 
funcionalidade de autenticação  

Caso de Teste 
Parâmetro 

Login Senha Acesso privado 

#1 Cadastrado Cadastrada Sim 

#2 Não Cadastrado Cadastrada Sim 

#3 Vazio Cadastrada Sim 

#4 - Não-cadastrada Sim 

#5 - Vazia Sim 

#6 - - Não 

 

2.7.3 Array Ortogonal 

A estratégia de combinação conhecida por Array Ortogonal se baseia no 

conceito matemático de mesmo nome. Um array ortogonal consiste na combinação de 

dois ou mais quadrados latinos, que são quadrados N x N preenchidos com símbolos 

de modo tal que cada símbolo ocorra exatamente uma vez em cada linha e coluna. O 

conjunto de casos de testes produzidos por essa estratégia satisfaz o critério 2-wise 

(GRINDAL, OFFUTT e ANDLER, 2005), o que significa que cada par de valores 

dos parâmetros é incluído em pelo menos um caso de teste. 

O número de casos de testes produzidos por essa estratégia, sem eliminação 

dos casos de teste duplicados, é dado pela fórmula (Maxn
j=1Vj) 2. Dessa forma, o 

número de casos de testes gerados para a funcionalidades de autenticação é 

(Maxn
j=1Vj) 2, ou seja, Max(3, 3, 2) 2 = 32 = 9. 
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2.7.4 Todas as Combinações 

A estratégia de combinação denominado Todas Combinações (do inglês: All 

Combinations), satisfaz o critério n-wise (GRINDAL, OFFUTT e ANDLER, 2005) e 

requer, como o próprio nome sugere, que todas as possíveis combinações de valores 

para os parâmetros de entrada sejam utilizadas. 

O número de casos de testes produzidos por essa estratégia é dado pela 

fórmula n2. A Tabela 5 mostra o conjunto de casos de testes que satisfaz o critério 

Todas Combinações para a funcionalidade de autenticação apresentada na introdução. 

 

Tabela 6 – Casos de teste produzidos pela estratégia de combinação Todas as Combinações para 
a funcionalidade de autenticação  

Caso de Teste 
Parâmetro 

Login Senha Acesso privado 

#1 Cadastrado Cadastrada Sim 

#2 Cadastrado Cadastrada Não 

#3 Cadastrado Não-cadastrada Sim 

#4 Cadastrado Não-cadastrada Não 

#5 Cadastrado Vazia Sim 

#6 Cadastrado Vazia Não 

#7 Não-cadastrado Cadastrada Sim 

#8 Não-cadastrado Cadastrada Não 

#9 Não-cadastrado Não-cadastrada Sim 

#10 Não-cadastrado Não-cadastrada Não 

#11 Não-cadastrado Vazio Sim 

#12 Não-cadastrado Vazio Não 

#13 Vazio Cadastrada Sim 

#14 Vazio Cadastrada Não 

#15 Vazio Não-cadastrada Sim 

#16 Vazio Não-cadastrada Não 

#17 Vazio Vazio Sim 

#18 Vazio Vazio Não 
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2.8 Considerações Finais 

Neste capítulo apresentamos os conceitos necessários para o entendimento do 

restante do trabalho. Fizemos uma introdução sobre os principais termos utilizados na 

atividade de teste e descrevemos sucintamente acerca dos diferentes níveis de teste, 

bem como as técnicas de testes estrutural e funcional. Nosso trabalho propõe uma 

ferramenta para realização de Testes de Aceitação através da técnica funcional. A 

ferramenta proposta utiliza uma linguagem de especificação de teste capaz de gerar 

casos de testes utilizando diferentes estratégias de combinação. 
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3  A Linguagem de Fluxo de Interação para 

Geração de Casos de Teste 
 

 

 

3.1 Considerações Iniciais 

Neste capítulo apresentamos a Linguagem de Fluxo de Interação para Geração 

de Casos de Teste (Interaction Flow Language for Test Case Generation) 

referenciada ao longo do trabalho através de sua sigla em inglês IFL4TCG.  

O objetivo da linguagem é especificar cenários através dos quais casos de 

testes possam ser gerados. As especificações nessa linguagem devem ser realizadas 

durante a atividade de Projeto dos Testes (AMMANN e OFFUTT, 2008) e deve se 

basear nos artefatos de requisitos. 

Inicialmente, descreveremos os elementos que a constituem. Em seguida, 

apresentaremos um exemplo completo de uma especificação. Por fim, apresentaremos 

a especificação formal da linguagem no formato EBNF (PATTIS, 1994). 

3.2  A Linguagem de Especificação de Testes 

Especificações de testes em IFL4TCG são formadas por três seções. Na 

primeira delas, são especificadas as classes de equivalência para os dados de entrada 

com o objetivo de delimitar o escopo do domínio da entrada para a funcionalidade a 

ser testada. Na segunda, o  cenário de interação é definido com o propósito de 

representar as ações que o usuário deve realizar para executar tal funcionalidade. Na 

última seção, são especificadas as assertivas utilizadas para verificar o estado da 

interface após a execução de cada caso de teste a ser gerado. 

3.2.1 Classes de Equivalência para Dados de Entrada 

As especificações se iniciam com a definição das classes de equivalência para 

os dados de entrada. Essas classes são definidas por meio da identificação dos 

parâmetros de entrada da funcionalidade sob teste. Conforme mencionado 

anteriormente, os critérios de Classes de Equivalência  (OSTRAND e BALCER, 
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1988) e Análise de Valor Limite  (AMMANN e OFFUTT, 2008) são normalmente 

utilizadas nessa fase para reduzir o escopo do domínio de entrada. 

Em uma autenticação, por exemplo, classes de equivalência para as variáveis 

de entrada login e senha devem ser definidas já que elas podem assumir infinitos 

valores, o que tornaria o teste de todos eles computacionalmente impossível. 

A especificação apresentada na Listagem 4.1 define as classes de equivalência 

para as variáveis login e senha em uma autenticação. 

 
 Listagem 4.1 - Especificação das classes de equivalência para a funcionalidade 

de autenticação 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

 
Input Data Classes { 
 LOGINS { 
  LOGIN_CADASTRADO : "login cadastrado na base de dados "  
  LOGIN_NAO_CADASTRADO : "login não cadastrado na base de 
dados" 
  LOGIN_VAZIO : "login vazio"   
 } 
 
 SENHAS { 
  SENHA_CADASTRADA : "senha cadastrada na base de dados 
relacionada ao login cadastrado"  
  SENHA_NAO_CADASTRADA : "senha não cadastrada na base de 
dados" 
  SENHA_VAZIA : "senha vazia"  
 } 
 
} 
 

 

A especificação tem início com a palavra reservada “Input Data Classes”. 

Envolvidas pelos caracteres de delimitação de escopo “{“ e “}” encontram-se as 

classes de equivalência para os parâmetros login e senha. As classes de equivalência 

para o parâmetro login são definidas em um grupo denominado  “LOGINS”  e são 

identificas por: “LOGIN_CADASTRADO”, “LOGIN_NAO_CADASTRADO” e 

“LOGIN_VAZIO”. As classes de equivalência para o parâmetro senha são definidas 

no grupo denominado SENHAS e são identificadas por: “SENHA_CADASTRADA”, 

“SENHA_NAO_CADASTRADA” e “SENHA_VAZIA”. Uma descrição sobre cada 

classe de equivalência é fornecida para facilitar a compreensão do seu significado. 

3.2.2 Cenários de Interação 

A linguagem IFL4TCG foi concebida para testar fluxos de interação do 

usuário com a interface da aplicação, ou seja, um conjunto de ações que o usuário 
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deve executar para alcançar um objetivo específico. Para representar essa idéia, o 

conceito de cenário foi utilizado. Cenários corresponde as ações que o usuário realiza 

com a interface para executar uma funcionalidade da aplicação. Eles podem ser 

extraídos do fluxo principal dos casos de uso ou das interações definidas nas estórias 

de usuário, por exemplo. 

A definição de um cenário tem início com a palavra reservada “Scenario” 

seguida pelos caracteres de delimitação “{“ e “}”. Dentro deles são definidas as 

interações do usuário com a interface. A Listagem 4.2 apresenta a especificação do 

cenário de interação para a funcionalidade de autenticação. É importante observar que 

nenhuma interação do sistema com o usuário é representada, mas apenas as do 

usuário com o sistema. 

 
 Listagem 4.2 - Especificação do cenário para a funcionalidade de autenticação 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Scenario { 
 Open url 
 Enter login from LOGINS into the "Login" textbox 
 Enter senha from SENHAS into the "Senha" textbox 
 Click the "Acessar" button 
} 
 

 

As próximas seções se destinam a apresentação dos elementos que constituem 

os cenários definidos pela IFL4TCG. 

3.2.2.1 Elementos de Interação 

Elementos de interação são aqueles com os quais o usuário pode interagir na 

interface para executar as funcionalidades da aplicação. Os elementos de interação 

foram agrupados em três categorias distintas de acordo com seus respectivos 

propósitos. Essas três categorias são: elementos de ativação, elementos de entrada de 

dados e elementos de seleção de dados. 

Elementos de Ativação 

Elementos de ativação são aqueles com os quais o usuário interage ativamente 

para disparar um evento na interface. As ações que o usuário realiza através desses 

elementos podem variar desde um simples clique até o posicionamento do mouse em 

um determinado elemento. Os eventos disparados pelas ações dos usuários, por sua 

vez, podem provocar a submissão de um formulário, exibir um painel escondido, abrir 

uma nova janela, etc. 
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A Figura 7 ilustra exemplos de elementos de ativação definidos pela 

IFL4TCG. Os elementos de ativação mostrados são respectivamente: botão, link, 

texto, ícone e item de menu. 

 

Figura 7  - Elementos de Ativação 

 

Tabela 7 – Palavras-reservadas para elementos de ativação 

Palavra Reservada Descrição 

button 

Componente de formulário que permite ao usuário submetê-lo ou 

realizar outra ação. 

Em páginas HTML este componente é concretizado através da 

tag <input> com o atributo type igual a “button” ou “submit”. 

Alternativamente a tag <button> pode ser utilizada. 

link 

Fragmento de texto especial  através do qual o usuário pode 

acessar outra página ou algum outro recurso disponível (arquivo 

de media, por exemplo). Em páginas HTML este componente é 

concretizado através da tag <a>. 

text 

Texto simples presente na interface e que pode conter qualquer 

estilo ou formatação. Apesar de textos poderem disparar ações na 

interface, eles raramente são utilizados para esse fim. 

icon 

Imagem que permite ao usuário acessar novas páginas ou disparar 

um evento na interface.  

Em páginas HTML este componente é concretizado através da 

tag <img> e a busca por ela é feita através do nome do arquivo 

definido pelo atributo <src> ou pela descrição da imagem 

definida pelo atributo <title>. 

menu item 

Fragmento de texto especial que possui uma organização 

hierárquica e que permite ao usuário acessar outras páginas. 

Em HTML este componente pode ser concretizado através de 

várias tags tais como <li> ou <div>, obtendo a aparência 

característica através da aplicação de um estilo (CSS). 
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As palavras-reservadas para cada elemento de ativação, bem como uma breve 

descrição sobre cada um deles são apresentadas na Tabela 7. 

Elementos de Entrada de Dados 

Elementos de entrada de dados são aqueles com os quais o usuário interage 

para prover informações à aplicação. Esses componentes são concretizados em 

HTML através de controles de formulários nativos ou estendidos. A Figura 8 exibe os 

elementos de entrada de dados definidos pela IFL4TCG. 

 

Figura 8 - Elementos de entrada de dados 

 

Tabela 8 – Palavras-reservadas para elementos de entrada de dados. 

Palavra Reservada Descrição 

textbox 

Componente de formulário que permite ao usuário informar curtas 

sequências de caracteres numéricos e/ou alfanuméricos. 

Em páginas HTML este componente é concretizado através da tag 

<input> com o atributo type igual a “text”. 

autocomplete 

Componente de formulário que permite ao usuário informar curtas 

sequências de caracteres numéricos e/ou alfanuméricos para que 

uma lista de itens seja exibida. 

Em páginas HTML este componente é definido através da tag 

<input> com o atributo type igual a “text” e algum código 

JavaScript responsável por obter e listar as informações 

relacionadas ao valor atual. 

textarea 

Componente de formulário que permite ao usuário informar 

longas sequências de caracteres numéricos e/ou alfanuméricos. 

Em páginas HTML este componente é concretizado através da tag 

<textarea>. 

datepicker 
Componente de formulário que permite ao usuário informar uma 

data ou selecioná-la em um calendário. 
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Os elementos de entrada de dados ilustrados na Figura 8 são, respectivamente: 

campo de texto simples, campo de texto com preenchimento automático 

(autocomplete), área de texto e  seletor de data. 

As palavras-reservadas para cada elemento de entrada de dados, bem como 

uma breve descrição sobre cada um deles são apresentadas na Tabela 8. 

Elementos de Seleção de Dados 

Elementos de seleção de dados são aqueles com os quais o usuário pode 

interagir para selecionar uma ou mais opções em um conjunto de opções.  Da mesma 

forma que os elementos de entrada de dados, estes elementos são concretizados em 

HTML através de controles de formulários nativos ou estendidos. A Figura 9 ilustra 

os elementos de seleção de dados definidos pela IFL4TCG. 

 

Figura 9 - Elementos de seleção de dados 

 

Tabela 9 – Palavras-reservadas para elementos de seleção de dados 

Palavra Reservada Descrição 

combobox 

Componente de formulário que permite ao usuário selecionar uma 

opção dentre um conjunto de opções. Em páginas HTML este 

componente é concretizado através da tag <select>. 

listbox 

Componente de formulário que permite ao usuário selecionar 

várias opções dentre um conjunto de opções.  Em páginas HTML 

este componente é concretizado através da tag <select> com o 

atributo multiple definido. 

radiogroup  

Componente de formulário que permite ao usuário selecionar uma 

opção dentre um conjunto de opções. Em páginas HTML este 

componente é concretizado através da tag <input> com o atributo 

type igual a “radio”. 

checkgroup 

Componente de formulário que permite ao usuário selecionar 

várias opções dentre um conjunto de opções. Em páginas HTML 

este componente é concretizado através da tag <input> com o 

atributo type igual a “checkbox”. 
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3.2.2.2 Interações 

As interações representam conjuntos de ações que o usuário executam para 

interagir com a interface da aplicação. Elas foram dividas em duas categorias. São 

elas: interações ativas e interações passivas. 

Interações Ativas 

Interações ativas são aquelas que representam uma atividade física do usuário 

e que, ao interagir com a interface, pode disparar um evento nela. Esse evento pode 

ocasionar desde a abertura de uma nova página, a submissão de um formulário ou 

qualquer outro evento que altere o estado atual da interface. 

As interações ativas definidas pela IFL4TCG são listadas a seguir. 

ü Abrir ou carregar uma página 

ü Clicar em um elemento de interação 

ü Mover o mouse sobre um elemento de interação, 

ü Remover o mouse de um elemento de interação 

ü Digitar uma tecla ou uma sequência de teclas 

ü Entrar com um valor através de um elemento de entrada de dados 

ü Escolher um valor através de um elemento de seleção de dados 

A sintaxe definida pela IFL4TCG para cada interação ativa é mostrada na 

Tabela 10. 

Tabela 10 - Sintaxe das interações ativas 

Interações Ativas 

Open <url> 

Click the <element_name> <activation_element> 

Mouse over <element_name> <interaction_element> 

Mouse out <element_name> <interaction_element> 

Enter <value > from <equivalence-class-group> into the <input_name> 

<input_element> 

Type <value > from <equivalence-class-group>into the <input_name> 

<input_element> 

Pick <value > from <equivalence-class-group> for <element_name> 

<selection_element> 

 

 



3   A Linguagem de Fluxo de Interação para Geração de Casos de Teste 
 

 

30 

Interações Passivas 

Interações passivas são aquelas que representam uma atividade 

exclusivamente intelectual do usuário e que, ao interagir com a interface, não dispara 

evento algum nela. As interações passivas definidas pela IFL4UC são listadas abaixo. 

ü Verificar a existência de uma determinada informação na interface 

ü Ler uma informação presente na interface 

A sintaxe definida pela IFL4TCG para cada interação passiva é detalhada na 

Tabela 11. 

Tabela 11 - Sintaxe das interações passivas 

Interações Passivas  
Look for <information> 

Read <description> <element> as <var_name> 

 

Ao executar a interação Look for, a ferramenta além de verificar a existência 

de uma determinada informação na interface, interpreta que o foco do usuário se 

encontra naquele elemento. Isso permite que seja possível simular o clique em um 

link associado a uma determinada informação até mesmo quando vários outros links 

contendo o mesmo rótulo estejam presentes na página. 

Imagine, por exemplo, uma lista de notícias contendo um link “ler mais” ao 

final de cada uma delas. Através da interação “Look for <título da notícia>” é 

possível localizar uma determinada notícia e após a execução da interação “Click the 

‘ler mais’ link ” ter a garantia que o link associado a notícia anteriormente buscada 

será clicado ao invés de um link associado a outra notícia. 

A interação Read pode incidir sobre elementos de entrada de dados ou 

qualquer elemento HTML identificável através de um dos seguintes mecanismos: 

• Id: identifica o elemento HTML pelo valor do atributo “id”. Ex: 

“id=msg”. 

• XPath: identifica o elemento HTML usando o padrão XPath (XPATH, 

2011). Ex: “xpath=//input[@type=text]”. 

• CSS: identifica o elemento HTML através do seu estilo (CSS, 

2011). Ex: “css=input[name="user"]”. 

Exemplos de interações passivas do tipo  Read são mostrados no trecho de 

especificação apresentado na Listagem 4.3. 
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 Listagem 4.3 - Exemplo de especificação para a interação “Read” 
1 
2 
3 
4 
5 

 
 Read login textbox as login 
 Read city listbox as city 
 Read "id=message" as message  
 

 

3.2.3 Assertivas Condicionadas 

As assertivas condicionadas consistem em um conjunto de regras capazes de 

avaliar o estado final da aplicação após a execução dos casos de teste. Elas são 

formadas por duas expressões. A primeira delas contém identificadores para as 

classes de equivalência como variáveis booleanas cujos valores são verdadeiros se, e 

somente se, valores dessas classes estiverem sendo utilizados no caso de teste sob 

avaliação. A segunda expressão, por sua vez, consiste em uma expressão booleana 

que verifica o estado da interface e é avaliada apenas quando a primeira expressão é 

satisfeita. A estrutura das assertivas condicionadas é mostrada a seguir. 

	  
A Listagem 4.4 contém a definição de algumas assertivas condicionadas para a 

funcionalidade de autenticação mencionada anteriormente. A especificação se inicia 

com a palavra reservada “Asserts” seguida pelos caracteres de delimitação “{” e “}”. 

Envolvidas por esses caracteres encontram-se as assertivas, delimitadas por aspas 

duplas. 
 Listagem 4.4 - Especificação das classes de equivalência para a funcionalidade de 

autenticação 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
Asserts { 
 "LOGIN_CADASTRADO && SENHA_CADASTRADA->lookForAndFind('Bem-vindo')" 
 "LOGIN_NAO_CADASTRADO || SENHA_NAO_CADASTRADA ->   
    lookForAndFind('Por favor, entre com um usuário e senha corretos.');" 
 "LOGIN_VAZIO || SENHA_VAZIA->lookForAndFind('Este campo é obri...');" 
} 

 

A primeira assertiva indica que, se valores devidamente cadastrados na base 

de dados estiverem sendo utilizadas para as variáveis  login e senha, o usuário deverá 

ao final da execução do caso de teste visualizar o texto “Bem-vindo”. 

A segunda assertiva, por sua vez, significa que se o login e/ou a senha não 

estiverem devidamente cadastrados na base de dados, o usuário deverá visualizar o 

texto “Por favor, entre com um usuário e senha corretos.”. 
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A terceira e última assertiva indica que se o login e/ou a senha correspondem 

a uma sequência de caracteres vazia, o usuário deverá visualizar a mensagem “Este 

campo é obrigatório”. 

O número de expressões booleanas do lado direito das assertivas 

condicionadas pode variar de acordo com a aplicação e com o testador. O importante 

é que sejam capazes de avaliar se o estado final da aplicação  condiz com o estado 

previsto em sua especificação.  

Por serem implementatas em Javascript, as expressões das assertivas  podem 

executar qualquer função definida pelo usuário e fazerem referência a qualquer objeto 

existente na página ao final da execução do caso de teste. Dessa forma, objetos como 

window ou document podem ser utilizados nas expressões para avaliar, por exemplo, 

o estado de um determinado elemento HTML. 

Embora as funções utilizadas nas assertivas possam ser definidas pelo Projetista 

de Teste, duas funções podem ser utilizadas para facilitar a leitura do estado final da 

aplicação. Elas são listadas e descritas na Tabela 12. 

Tabela 12 - Funções nativas fornecidas pela API Javascript da ferramenta 

Função Descrição 

lookForAndFound(text) Retorna verdadeiro se, e somente se, o texto passado 

como parâmetro for encontrado na página. 

lookForAndNotFound(text) Retorna verdadeiro se, e somente se, o texto passado 

como parâmetro não for encontrado na página. 

 

3.3 Exemplo de Especificação 

Nesta seção apresentaremos em detalhes um exemplo completo de 

especificação de teste em IFL4TCG. Escolhemos a funcionalidade de autenticação, 

pois ela é fácil de ser compreendida e encontra-se presente na maioria das aplicações 

Web. 

A funcionalidade de autenticação especificada nessa seção consiste em uma 

tela de autenticação através da qual o usuário pode fornecer um login e uma senha. 

No caso de sucesso da autenticação, o sistema redireciona o usuário para a página 

principal do sistema, onde ele poderá ver (dentre outras informações) uma mensagem 

de boas-vindas. Ao fornecer o login e/ou a senha inválidos, ou seja, não-cadastrados 

na base de dados, o usuário deverá visualizar a mensagem “Por favor, entre com um 
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usuário e senha corretos” na mesma página onde se encontra o formulário de acesso. 

Por fim, caso o login e/ou a senha não sejam informados, a mensagem “Este campo é 

obrigatório” deve ser apresentada ao usuário. 

 

Figura 10 - Fluxo de tela para a funcionalidade de autenticação 

 

A Figura 10 ilustra o fluxo de telas para a funcionalidade de autenticação 

acima descrita. Seu caso de uso, no formato proposto em  (STAA, 2010) e adaptado 

de (COCKBURN, 2000), é mostrado na Tabela 13. 

Tabela 13 - Caso de uso Efetuar Autenticação 

Caso de Uso Efetuar Autenticação 

Resumo Usuário deseja autenticar-se no sistema para acessar suas 

funcionalidades restritas. 

Escopo Usuário carrega o endereço da página de acesso no 

navegador e efetua a autenticação fornecendo seu nome de 

usuário e senha. 

Atores Usuário Obter autorização de acesso à área restrita do 

sistema 

Sistema Permitir acesso apenas ao usuários autorizados. 

Invariantes O cadastro de usuários autorizados está atualizado e 

disponível para consulta. 

Pré-condições O usuário se encontra devidamente cadastrado na base de 

dados. 

Fluxo Principal 1. O usuário abre a página de acesso da aplicação 
2. O usuário preenche o campo “Nome” 
3. O usuário preenche o campo “Senha” 
4. O usuário clica no botão “Acessar” 
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5. O sistema verifica as informações fornecidas 
6. O sistema exibe a tela principal da aplicação se o 

usuário estiver devidamente cadastrado. 
7. Fim do caso de uso 

Fluxo Alternativos EVENTO E1: O usuário não preenche o campo “Nome”  
ALTERNATIVA AO PASSO: 2 
E1.1. O sistema exibe a mensagem “Este campo é 
obrigatório”. 
E1.2. RETORNA AO PASSO 2 
FIM EVENTO E1 
 
EVENTO E2: O usuário preenche o campo “Nome” com 
valor não cadastrado. 
ALTERNATIVA AO PASSO: 2. 
E2.1. O sistema exibe a mensagem “Por favor, entre com um 
usuário e senha cadastrados”. 
E2.2. RETORNA AO PASSO 2. 
FIM EVENTO E2. 
 
EVENTO E3: O usuário não preenche o campo “Senha”. 
ALTERNATIVA AO PASSO: 3. 
E3.1. O sistema exibe a mensagem “Este campo é 
obrigatório”. 
E3.2. RETORNA AO PASSO 3. 
FIM EVENTO E3. 
 
EVENTO E4: O usuário preenche o campo “Senha” com 
valor não cadastrado. 
ALTERNATIVA AO PASSO: 3. 
E4.1. O sistema exibe a mensagem “Por favor, entre com um 
usuário e senha corretos”. 
E4.2. RETORNA AO PASSO 3. 
FIM EVENTO E4. 

Pós-Condições O usuário está autenticado e com os respectivos direitos de 
acesso, se o valor fornecido por ele está cadastrado. 

Regras de Negócio -Restrições de Campos: 
 Nome: 
  1. Não pode ser vazio. 
  2. Deve estar cadastrado. 
 Senha: 
  1. Não pode ser vazio. 
  2. Deve estar cadastrada, considerando o nome 
fornecido. 

 

A especificação do teste para o caso de uso Efetuar Autenticação encontra-se 

presente na Listagem 4.5.  Nela, as variáveis de entrada e as classes de equivalência 

são identificadas. A identificação das variáveis se dá através da interpretação das 

interações definidas no Fluxo Principal do caso de uso. As classes de equivalência, 
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por sua vez, são extraídas das restrições de campos presentes na seção de Regras de 

Negócio. 

Inicialmente são definidas as classes de equivalência para a variável login: 

LOGIN_CADASTRADO, LOGIN_NAO_CADASTRADO, LOGIN_VAZIO. Essas 

classes representam respectivamente valores cadastrados na base de dados, valores 

não cadastrados na base de dados e a sequência de caracteres vazia. O mesmo é feito 

para a variável senha, cujas classes de equivalência são identificadas por: 

SENHA_CADASTRADA, SENHA_NAO_CADASTRADA e SENHA_VAZIA. 
 Listagem 4.5 - Especificação para a funcionalidade de autenticação 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

Input Data Classes { 
 LOGINS { 
  LOGIN_CADASTRADO : "login cadastrado na base de dados 
"  
  LOGIN_NAO_CADASTRADO : "login não cadastrado na base 
de dados" 
  LOGIN_VAZIO : "login vazio"   
 } 
 
 SENHAS { 
  SENHA_CADASTRADA : "senha cadastrada na base de 
dados"  
  SENHA_NAO_CADASTRADA : "senha não cadastrada na base 
de dados" 
  SENHA_VAZIA : "senha vazia"  
 } 
 
} 
 
Scenario { 
 Open url 
 Enter login from LOGINS into the "Login" textbox 
 Enter senha from SENHAS into the "Senha" textbox 
 Click the "Acessar" button 
} 
 
Asserts { 
 "LOGIN_CADASTRADO && SENHA_CADASTRADA->lookForAndFind('Bem-
vindo')" 
 LOGIN_NAO_CADASTRADO || SENHA_NAO_CADASTRADA-> 
lookForAndFind('Por favor, entre com um login e senha 
corretos.');" 
 "LOGIN_VAZIO || SENHA_VAZIA->lookForAndFind('Este campo é 
obrigatório.');" 
} 
 

 

A segunda seção da especificação consiste na definição do cenário de 

interação. Nela são definidas as ações realizadas pelo usuário para executar a 

funcionalidade sob teste. Essas ações corresponde aos passos do Fluxo Principal do 

caso de uso que são: abrir a página de acesso, informar o login, informar a senha e 

clicar no botão para submissão do formulário de acesso. 
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 Listagem 4.6 - Representação EBNF da IFL4TCG 
Model:= InputDataClasses? Scenario Asserts; 
InputDataClasses:= 'Input Data Classes' '{' (Classes)* '}'; 
Classes := ID '{' items+=Class* '}';  
Class:= ID ':' STRING; 
Asserts:= 'Asserts' '{' STRING* '}';  
Scenario:= 'Scenario') '{' (Interaction*) '}'; 
Interaction:= (ActiveInteraction|PassiveInteraction);  
ActiveInteraction:=    
  Open|GoTo|ClickThe|MouseOver|Enter|Select|Check|Type|Focus; 
PassiveInteraction:= LookFor|LookAt|WaitUntil|Read;  
InteractionElement:= ActivationElement|DataInputElement|DataSelectionElement; 
ActivationElement:= 'button'|'link'|'text'|'icon'|'menu item'; 
DataInputElement:= 'textbox'|'autocomplete'|'textarea'|'datepicker'; 
DataSelectionElement:=  
  'combobox'|'listbox'|'radiogroup'|'checkgroup'|'numeric stepper'; 
InteractionSpace:= 'new page'|'new window'|'popup window'|'inner window'; 
Open: 'Open ' (STRING|ID);  
GoTo:'Go to ' (STRING|ID); 
LookFor: 'Look for' (STRING|ID); 
ClickThe: 'Click the ' (STRING|ID) ('from' ID)? ActivationElement; 
MouseOver:= 'Mouse over' (STRING|ID) ('from' ID)? InteractionElement; 
Enter:= 'Enter' (STRING|ID) ('from' class=ID)? 'into the' (STRING|ID) 
DataInputElement; 
Select:= 'Pick' (STRING|ID) ('from' class=ID)? 'for' (STRING|ID) 
DataSelectionElement; 
Check:= 'Check' (STRING|ID) ('from' ID)? ('checkbox'|'radiobutton'); 
WaitUntil:= 'Wait until' INT 'seconds'; 
Type:= 'Type' (STRING|ID) ('from' ID)? ('into the' (STRING) 
DataInputElement)?; 
Read:= 'Read' (ID|STRING) (in=(DataInputElement| DataSelectionElement|   
  HtmlElement))? 'as' (ID); 
Focus:= 'Focus' 'the' (STRING|ID) (DataInputElement|DataSelectionElement); 

 

Por fim, são definidas as assertivas condicionadas com base no 

comportamento do sistema definido pelo Fluxo Principal e pelos Fluxos Alternativos. 

A primeira assertiva (linhas 28 e 29) é avaliada apenas quando o login e a senha 

informados encontram-se devidamente cadastrados na base de dados. Essa assertiva é 

utilizada para testar autenticações bem sucedidas, em que se espera que o usuário 

possa observar a mensagem de boas-vindas (representada pela  sequência de 

caracteres “Bem-vindo”). A segunda assertiva (linhas 30 e 31) é avaliada apenas se o 

login e/ou a senha não estiverem cadastradas na base de dados. A terceira e última 

assertiva (linhas 32 e 33) é avaliada no caso em que nenhum valor é informado para 

uma dessas variáveis.  
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3.4 Representação EBNF 

A representação no formato EBNF (PATTIS, 1994) da linguagem de 

especificação proposta é apresentado na Listagem 4.6.  

3.5 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou a linguagem de fluxo de interação para geração de 

casos de testes proposta nesse trabalho. Através de especificações nessa linguagem, é 

possível gerar scripts de testes para automatizar a realização de Testes de Aceitação 

em aplicações Web. Uma ferramenta desenvolvida para auxiliar nesse processo é 

apresentado no capítulo 4 a seguir. 
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4 A Ferramenta IFL4TCG Plug-in 
 

 

 

 

4.1 Considerações Iniciais 

Neste capítulo apresentamos a ferramenta desenvolvida para apoiar a produção 

de Testes de Aceitação automatizados a partir da especificação dos requisitos. 

Iniciaremos com a indicação de suas principais funcionalidades. Em seguida, faremos 

um mapeamento entre as atividades suportadas pela ferramenta e as atividades do 

processo de teste definidas em (AMMANN e OFFUTT, 2008). Na sequência, 

apresentaremos o modelo de falhas proposto. Por fim, descrevemos a arquitetura geral 

da ferramenta e seu projeto detalhado através dos diagramas de pacote, de classes e de 

sequência da UML 2.0. 

4.2 Funcionalidades 

Através da ferramenta é possível (i) editar especificações em IFL4TCG, (ii) 

configurar os dados dos testes, (iii) gerar os scripts com os casos de teste, (iv) 

executá-los e (v) analisá-los. Uma breve descrição sobre cada uma dessas 

funcionalidades é dada a seguir. 

• Edição da Especificação do Teste – A funcionalidade de edição da 

especificação do teste permite aos usuários editar, através de um editor 

próprio, especificações na linguagem IFL4TCG. Nessas especificações 

são definidas as classes de equivalência para os parâmetros de entrada, o 

cenário de interação e as assertivas condicionadas conforme descrito no 

capítulo anterior. Mecanismos de verificação sintática em tempo de 

execução bem como recursos de autopreenchimento permitem aos 

usuários escrever especificações de forma fácil e rápida. 

• Configuração dos Dados dos Teste – A funcionalidade de configuração 

dos dados possibilita ao usuário definir os valores de entrada do teste. Isso 

é feito através de uma tabela de duas colunas verticais. Enquanto a coluna 
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da esquerda contém os nomes das classes de equivalência, a coluna da 

direita contém o valor da variável associado a cada uma delas. Os valores 

definidos nessa coluna são utilizados durante o processo de geração dos 

casos de testes a fim de que eles possam ser valorados adequadamente. 

• Geração dos Casos de Teste – A funcionalidade de geração dos casos de 

teste permite ao usuário gerar os scripts de teste de acordo com as 

seguintes estratégias de combinação: Cada Escolha, Escolha Base  e 

Todas Combinações. 

• Execução dos Casos de Teste – A funcionalidade de execução possibilita 

e execução dos scripts de teste gerados através do próprio ambiente de 

desenvolvimento. Dois modos de execução são disponibilizados. O 

primeiro deles permite aos usuários assistirem às ações em execução no 

navegador. O segundo, simplesmente exibe o resultado na própria 

ferramenta de desenvolvimento sem mostrar ao usuário a interação no 

navegador.   

• Visualização do Resultados – A funcionalidade de visualização permite ao 

usuário visualizar em um console, o resultado da execução de cada caso 

de teste. Mensagens são mostradas indicando qual interação está sendo 

executada no momento e se o caso de teste é executado com sucesso. As 

mensagens permitem aos usuários identificar quais assertivas falham e, 

consequentemente, investigar eventuais  causas para os erros detectados.  

4.3 Atividades de Teste Apoiadas pela Ferramenta 

Nessa seção descrevemos detalhadamente como a ferramenta proposta pode 

ser utilizada a fim de que aplicações Web sejam testadas. Faremos uma mapeamento 

entre as atividades suportadas pela ferramenta e aquelas definidas no processo de teste 

por Ammann e Offutt (AMMANN e OFFUTT, 2008). Por utilizar as mesmas regras 

de validação da funcionalidade de autenticação apresentada na seção de exemplo no 

capítulo 3, a especificação de caso de uso apresentada na Tabela 13 será utilizada para 

a demonstração. 

O passo-a-passo para a configuração do ambiente, encontra-se disponível no 

Anexo A. 
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4.3.1 Projeto do Teste 

A ferramenta desenvolvida oferece um editor denominado IFL4TC Editor 

(Figura 11) através do qual as especificações em IFL4TCG podem ser escritas. O 

editor conta com mecanismos de preenchimento automático e verificação sintática em 

tempo de execução, o que facilita a edição das especificações.  

 

Figura 11 - IFL4TCG Editor 

 

4.3.2 Automatização do Teste 

A automatização do teste se dá através da geração automática dos scripts. Isso 

é feito pelo Test Configurator, componente da ferramenta que permite aos usuários (i) 

fornecer os dados do teste, (ii) salvar os dados do teste e (iii) gerar os casos de testes 

através das diferentes estratégias de combinação. 

O Test Configurator é ilustrado pela Figura 12. Como se pode observar, ele é 

formado por uma tabela através dos quais os valores relacionados às classes de 

equivalência são fornecidos. As funcionalidades de fornecimento dos dados do teste, 

persistência dos dados do teste e geração dos casos de teste são ativadas 

respectivamente através dos botões   .  
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Figura 12 - Test Configurator 

A descrição detalhada de cada uma das funcionalidades do Test Configurator 

citadas acima é apresentada nas subseções a seguir. 

4.3.2.1 Fornecimento dos Dados 

Ao clicar no ícone , ocorre o preenchimento parcial da tabela de dados do 

teste baseado nas informações contidas na especificação. O preenchimento parcial da 

tabela de dados do teste obedece as seguintes diretrizes: 

• A primeira linha é preenchida com todas as variáveis presentes no 

cenário de interação, identificado pelo caractere “#”. 

• As linhas subsequentes são preenchidas com os identificadores das 

classes de equivalência, acompanhados pela variável a ela associada. 

Supondo que o editor da especificação da interação contém a especificação de 

teste presente na Figura 11, a tabela de dados do teste seria carregada 

automaticamente com os valores apresentados na Figura 13. 

 

Figura 13 - Preenchimento parcial da tabela de dados do teste 

A partir daí, o usuário só necessita preencher os valores das variáveis 

associadas a cada classe de equivalência de modo que a tabela venha a assumir a 

configuração da tabela ilustrada pela Figura 12. 
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4.3.2.2 Persistência dos Dados 

A funcionalidade de persistência permite ao usuário salvar os dados inseridos 

na tabela de dados no formato XML. Essa funcionalidade é ativada através do clique 

no botão  localizado na barra de tarefas do Test Configurator. Ao efetuar essa ação, 

um arquivo com mesmo nome do arquivo de especificação, porém com extensão .xml 

é salvo no mesmo diretório. Um exemplo desse arquivo é exibido na Listagem 4.1. 
 Listagem 4.1 - Arquivo XML dos dados do teste para a funcionalidade de 

autenticação 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

<specification> 
   <input-data-classes> 
      <input-data-class id="#"> 
         <vars> 
            <var name="page" value="http://localhost:9000... /"/> 
         </vars> 
      </input-data-class> 
      <input-data-class id="LOGIN_CADASTRADO"> 
         <vars> 
            <var name="login" value="brenokcc"/> 
         </vars>  
      </input-data-class> 
      <input-data-class id="LOGIN_NAO_CADASTRADO"> 
         <vars> 
            <var name="login" value="juca"/> 
         </vars> 
      </input-data-class> 
      <input-data-class id="LOGIN_VAZIO"> 
         <vars> 
            <var name="login" value=""/> 
         </vars> 
      </input-data-class> 
      <input-data-class id="SENHA_CADASTRADA"> 
         <vars> 
            <var name="senha" value="*****"/> 
         </vars> 
      </input-data-class> 
      <input-data-class id="SENHA_NAO_CADASTRADA"> 
         <vars> 
            <var name="senha" value="senha"/> 
         </vars> 
      </input-data-class> 
      <input-data-class id="SENHA_VAZIA"> 
         <vars> 
            <var name="senha" value=""/> 
         </vars> 
      </input-data-class> 
   </input-data-classes> 
   <asserts> 
      <assert>LOGIN_CADASTRADO && SENHA_CADASTRADA->lookForAnd 
Find('Bem-vindo')  
      </assert> 
      <assert>LOGIN_NAO_CADASTRADO || SENHA_NAO_CADASTRADA-> 
lookForAndFind('Por favor, entre com um usuário e senha corretos.'); 
      </assert> 
      <assert>LOGIN_VAZIO || SENHA_VAZIA->lookForAndFind('Este campo 
é obrigatório.');</assert> 
   </asserts> 
</specification>    
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4.3.2.3 Geração dos Casos de Testes 

A partir dos dados inseridos na tabela de dados do teste e de sua especificação 

é possível gerar o script contendo os casos de testes. Essa funcionalidade é executada 

através do botão  localizado na barra de tarefas do Test Configurator. 

Ao clicar no ícone indicado, um diálogo é exibido para que o usuário possa 

selecionar a estratégia de combinação (Cada Escolha, Escolha Base e Todas as 

Combinações) que melhor lhe convém, tal como ilustra a Figura 14. Em seguida,  o 

gerador de script de teste é executado e um arquivo Javascript é criado no mesmo 

diretório onde o arquivo da especificação se localiza. O arquivo gerado possui o 

mesmo nome do arquivo dos dados de teste, porém com extensão .js.  O arquivo é 

sobrescrito caso um arquivo com mesmo nome já exista. 

 

Figura 14 - Dialogo de seleção da estratégia de combinação utilizada no processo de geração do 
script de teste 

Os scripts de casos são escritos em Javascript já que esta é a linguagem 

utilizada pelo Chickenfoot (MILLER, BOLIN, et al., 2010), ferramenta utilizada para 

automatizar a execução dos casos de teste. Para cada arquivo de especificação, deve 

haver um script de teste associado. O script de teste para a funcionalidade de 

autenticação  é apresentado na Listagem 4.2. Por questões de simplicidade, apenas os 

três primeiros casos de testes são mostrados. 

O primeiro bloco do script consiste na declaração de variáveis booleanas, 

cujos identificadores possuem os mesmos nomes das classes de equivalência 

definidas na especificação do teste. Todas as variáveis são atribuídas com o valor 

falso, tendo em vista que são sobrescritas com o valor verdadeiro no corpo das 

funções que implementam os casos de teste se valores associados à classe a qual ela 

se refere estiver sendo utilizada no caso de teste em questão.   
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 Listagem 4.2 - Script de teste para a funcionalidade de autenticação 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
67 
58 

var LOGIN_CADASTRADO = false; 
var LOGIN_NAO_CADASTRADO = false; 
var LOGIN_VAZIO = false; 
var SENHA_CADASTRADA = false; 
var SENHA_NAO_CADASTRADA = false; 
var SENHA_VAZIA = false; 
 
function setUp(){} 
function tearDown(){} 
 
//LOGIN_CADASTRADO SENHA_CADASTRADA  
function testCase1(){ 
 var LOGIN_CADASTRADO = true; 
 var SENHA_CADASTRADA = true; 
 _go('http://localhost:9000/accounts/login/'); 
 _enter('Usuário', 'brenokcc', 'login'); 
 _enter('Senha', '*****', 'senha'); 
 _click('Acessar', 'button'); 
 if(LOGIN_CADASTRADO && SENHA_CADASTRADA) 
_assert("lookForAndFind('Bem-vindo');"); 
 if(LOGIN_NAO_CADASTRADO || SENHA_NAO_CADASTRADA) 
_assert("lookForAndFind('Por favor, entre com um usuário e senha 
corretos.');"); 
 if(LOGIN_VAZIO || SENHA_VAZIA) 
_assert("lookForAndFind('Este campo é obrigatório.');"); 
} 
 
//LOGIN_CADASTRADO SENHA_NAO_CADASTRADA  
function testCase2(){ 
 var LOGIN_CADASTRADO = true; 
 var SENHA_NAO_CADASTRADA = true; 
 _go('http://localhost:9000/accounts/login/'); 
 _enter('Usuário', 'brenokcc', 'login'); 
 _enter('Senha', 'senha', 'senha'); 
 _click('Acessar', 'button'); 
 if(LOGIN_CADASTRADO && SENHA_CADASTRADA) 
_assert("lookForAndFind('Bem-vindo')"); 
 if(LOGIN_NAO_CADASTRADO || SENHA_NAO_CADASTRADA) 
_assert("lookForAndFind('Por favor, entre com um usuário e senha 
corretos.');"); 
 if(LOGIN_VAZIO || SENHA_VAZIA) 
_assert("lookForAndFind('Este campo é obrigatório.');"); 
} 
 
//LOGIN_CADASTRADO SENHA_VAZIA  
function testCase3(){ 
 var LOGIN_CADASTRADO = true; 
 var SENHA_VAZIA = true; 
 _go('http://localhost:9000/accounts/login/'); 
 _enter('Usuário', 'brenokcc', 'login'); 
 _click('Acessar', 'button'); 
 if(LOGIN_CADASTRADO && SENHA_CADASTRADA) 
_assert("lookForAndFind('Bem-vindo')"); 
 if(LOGIN_NAO_CADASTRADO || SENHA_NAO_CADASTRA) 
_assert("lookForAndFind('Por favor, entre com um usuário e senha 
corretos.');"); 
 if(LOGIN_VAZIO || SENHA_VAZIA) 
_assert("lookForAndFind('Este campo é obrigatório.');"); 
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Cada caso de teste é uma função Javascript com o nome testCaseX, onde X é 

um número para identificar cada caso de teste em particular. O primeiro caso de teste, 

testCase1() por exemplo, envolve valores das classes LOGIN_CADASTRADO e 

SENHA_CADASTRADA, ou seja, o usuário informa login/senha válidos antes de 

clicar no botão “Acessar”. Suas primeiras linhas consistem na atribuição do valor 

verdadeiro para as variáveis LOGIN_CADASTRADO e SENHA_CADASTRADA,  

de modo que apenas as assertivas condicionadas a essas classes sejam avaliadas. 

Cada caso de teste contém um bloco contendo chamadas à funções que 

simulam a interação do usuário com a interface e um bloco de assertivas que são 

avaliadas para verificar o estado da aplicação no final da execução. Os métodos 

setUp() e TearDown() servem para que os valores Pré-fixados e Pós-fixados sejam 

definidos. A API com as funções Javascript definidas pela ferramenta são descritas 

no Anexo E. 

4.3.3 Execução do Teste 

A execução dos casos de testes pode ser realizada tanto em modo de 

visualização, ou seja, através da exibição de cada interação com intervalo de 1 

segundo no navegador ou em background na própria ferramenta de desenvolvimento. 

A vantagem do primeiro modo é que ele permite ao testador assistir no navegador 

todas as interações e, consequentemente, observar o comportamento da interface 

como um todo a medida que o caso de teste é executado. O segundo modo, por sua 

vez, permite a execução dos casos de testes de forma bem mais rápida e é 

recomendado na repetição dos testes em decorrência de eventuais alterações. 

 

Figura 15 - Botões para execução dos casos de teste 
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Para executar os casos de testes em background ou no modo de visualização, 

basta clicar respectivamente nos botões   localizados na barra de tarefas do 

Eclipse quando o editor Javascript estiver ativo conforme ilustra a Figura 15. 

4.3.4 Análise do Teste 

Para analisar se os teste foram bem sucedidos, basta consultar o painel de log 

do Test Configurator ilustrada pela Figura 16. Nela, são exibidas cada interação 

realizada e no caso de falha, uma mensagem é exibida. 

 

 

Figura 16 - Painel de log do Test Configurator 

 O caso de teste (cujo log de execução encontra-se presente na Figura 16) 

falhou, pois a interação relacionada ao fornecimento da senha falhou. Uma eventual 

causa para o erro é a ausência desse componente no formulário ou até mesmo o uso 

inadequado de um rótulo para o mesmo. 

 Os tipos de falhas detectáveis pela ferramenta são descritos detalhadamente na 

próxima seção. 

4.4 Modelo de Falhas 

Uma aplicação Web típica é desenvolvida em camadas e possui uma camada 

de apresentação (percebida no navegador/cliente), uma camada de negócio (percebida 

no servidor de aplicação) e uma camada de dados (percebida no servidor de banco de 

dados). Baseado nas funcionalidades dessas camadas, os tipos de falhas das 

aplicações Web foram categorizados em: falhas de formulário, falhas lógicas, falhas 

de armazenamento de dados,  falhas de apresentação e falhas de links (SAMPATH, 

SPRENKLE, et al., 2007). 
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Em nossa avaliação, utilizamos o mesmo modelo de falhas mencionado acima 

e também usado em (SAMPATH e GUO, 2008). Em virtude das categorias de falhas 

consistirem em termos abrangentes, decidimos especificar com mais detalhes quais 

tipos de falhas são realmente passíveis de detecção através da utilização da ferramenta 

proposta. Esse detalhamento é apresentado nas próximas subseções. 

É importante ressaltar que as falhas identificadas a seguir não constituem todo 

o universo de falhas presentes em aplicações Web, mas sim algumas que conseguimos 

identificar e que nos ajudarão a conduzir a avaliação da ferramenta. 

4.4.1 Falhas de Formulário 

Falhas de formulário são aquelas associadas ao código da aplicação que 

controla, modifica e exibe os componentes de formulário (SAMPATH e GUO, 2008). 

A ferramenta proposta é capaz de detectar os seguintes tipos de falhas relacionadas 

aos formulário presentes nas páginas.  

• Falhas de componentes de formulário ausentes na interface:  Tendo em 

vista que as especificações dos testes em IFL4TCG descreve o cenário de 

interação do usuário com a interface da  aplicação, componentes de 

formulários presentes na especificação e ausentes nas aplicações são 

facilmente detectados durante a execução dos casos de testes, pois as 

interações relacionadas falharão no momento em que a ação referente ao 

componente de formulário ausente for executada. 

• Falhas nos rótulos dos componentes de formulário: Ao se preencher um 

formulário, as informações fornecidas são baseadas nos rótulos de seus 

componentes. Em um sistema de autenticação cuja especificação 

determina que o login do usuário deve ser seu CPF, por exemplo, seria 

importante que o campo de texto relacionado a tal informação fosse 

rotulada como “CPF” ao invés de “Login” ou “Usuário”. Estes dois 

últimos rótulos não deixam claro o que o usuário deve realmente fornecer 

para se autenticar e pode causar problemas de usabilidade. Por preencher 

campos de formulário através da identificação de seus rótulos, nossa 

ferramenta é capaz  de detectar componentes de formulário indevidamente 

rotulados. 

• Falhas nos tipos de componentes de formulário: Utilização inapropriada 

de componentes de formulário pode trazer prejuízos à usabilidade e até 
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mesmo ao desempenho das aplicações. Em um formulário no qual o 

usuário necessita informar a cidade em que ele possui residência, por 

exemplo, a utilização de um menu de seleção (combobox) seria 

inapropriado uma vez que esse componente exigiria que todos as opções 

fossem carregadas no momento em que a página fosse carregada. Isso 

ocasionaria um overhead muito grande tendo em vista o elevado número 

de cidades existes em um país ou região. A especificação dessa 

funcionalidade provavelmente utilizaria componentes mais sofisticados tal 

como campo de preenchimento automático, no qual o usuário pode 

informar parte do nome da cidade a fim de que cidades com nomes 

relacionados possam ser exibidas para seleção. Tendo em vista que os 

tipos de elementos de interação devem ser informados nas especificações 

em IFL4TCG, é possível identificar a utilização inapropriada de 

componentes de formulários nas páginas. 

4.4.2 Falhas Lógicas 

Falhas lógicas são aquelas associadas ao código da aplicação que implementa 

a lógica ou o fluxo de controle (SAMPATH e GUO, 2008). A ferramenta proposta é 

capaz de detectar, dentre outras, os seguintes tipos de falhas relacionadas à logica de 

negócio das aplicações. 

• Falhas nos dados processados pelo sistema: Ao realizar uma operação 

matemática como uma conversão de moedas ou uma operação de 

processamento de texto como a tradução de uma palavra, por exemplo, os 

sistemas devem apresentar o resultado da operação ao usuário 

corretamente. Através de especificações em IFL4TCG, é possível 

verificar se o valor de um determinado elemento HTML presente na 

página corresponde a um valor específico. Isso possibilita que falhas 

relacionadas ao retorno de informações equivocadas resultantes de 

operações mal sucedidas sejam detectadas.  

• Falhas nas mensagens apresentadas ao usuário: Após realizar uma 

operação na aplicação, espera-se que esta apresente uma mensagem de 

retorno ao usuário para confirmar o sucesso da operação ou notificá-lo 

acerca de uma eventual falha de validação dos dados fornecidos. As 

mensagens de retorno são normalmente especificadas nas especificações a 
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fim de que o programador não as defina aleatoriamente. Através das 

assertivas definidas nas especificações dos testes, é possível verificar se 

uma determinada mensagem é apresentada ao usuário em decorrência da 

execução de uma operação. Caso uma mensagem seja exibida 

diferentemente ou um texto inesperado seja apresentado, a assertiva 

falhará e consequentemente o caso de teste também. 

4.4.3 Falhas de Armazenamento de Dados 

Falhas de armazenamento de dados são aquelas associadas ao código que 

manipula qualquer tipo de fonte de armazenamento de dados (SAMPATH e GUO, 

2008). A ferramenta proposta é capaz de detectar os seguintes tipos de falhas 

relacionadas à persistência dos dados. 

• Falhas na inserção dos dados: Após efetuar um cadastro, grande parte 

dos sistemas de informação redireciona o usuário para a página de 

listagem, através da qual a informação recém cadastrada pode ser 

visualizada. Por meio das assertivas definidas nas especificações dos 

testes, é possível verificar se um determinado dado encontra-se presente 

em uma página. Caso a informação procurada não seja encontrada, o caso 

de teste falhará. 

• Falhas na exclusão dos dados: Após efetuar uma exclusão, por exemplo, 

é importante certificar-se que a informação excluída não se encontra mais 

presente no sistema. Nos casos em que a exclusão de uma determinada 

informação redireciona o usuário para a página de listagem, é possível 

verificar se a informação excluída não se encontra mais disponível para 

visualização, o que caracteriza que o caso de teste foi bem sucedido. 

4.4.4 Falhas de Apresentação 

Falhas de apresentação são aquelas associadas ao código da aplicação que 

controla a forma através pela qual as páginas Web são exibidas (SAMPATH e GUO, 

2008). A ferramenta proposta é capaz de detectar o seguinte tipo de falha relacionada 

à apresentação das páginas: 

• Falhas no estado dos elementos HTML das páginas: Em decorrência do 

fato de as assertivas definidas nas especificações dos testes consistirem 

em expressões Javascript avaliadas ao final da execução dos casos de 
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teste, é possível verificar as propriedades dos elementos presentes nas 

páginas HTML. Ao submeter um formulário de cadastro de pessoa, por 

exemplo, cujo campo “Data de Nascimento” foi preenchido com um valor 

inválido, é possível verificar se a cor do plano de fundo desse componente 

de formulário é vermelha. Para isso, no entanto, é necessário conhecer 

bem a estrutura interna das páginas da aplicação tendo em vista que 

referências aos elementos HTML de uma página são normalmente obtidos 

através de seus identificadores (atributo id nas tags HTML) ou de 

caminhos hierárquicos dos elementos (XPATH, 2011). 

Assim como as demais ferramentas destinadas a automatização de Testes de 

Aceitação em aplicações Web, a ferramenta proposta enfrenta enormes dificuldades 

relacionadas à detecção de falhas relacionadas ao layout ou disposição dos elementos 

gráficos nas páginas. 

4.4.5 Falhas de Links 

Falhas de links são aquelas associadas ao código da aplicação que altera a 

página de acordo com a URL definida nos links (SAMPATH e GUO, 2008). A 

ferramenta proposta é capaz de detectar os seguintes tipos de falhas relacionadas ao 

links definidos nas páginas. 

• Falhas de links quebrados: A navegação durante diferentes páginas até se 

alcançar a página que implementa a funcionalidade sob teste são definidas 

no cenário de interação. Nos casos em que algum dos links aponta para 

páginas inexistentes, a interação falhará e isso caracterizará também a 

falha do caso de teste. 

• Falhas de links indevidamente rotulados: Links indevidamente rotulados 

podem conduzir o usuário a uma navegação indesejada e dificultar a 

execução das funcionalidades da aplicação. Em virtude do fato dos rótulos 

dos links serem especificados nos cenários de interação, é possível 

detectar links mal rotulados. A execução do caso de teste falhará caso os 

rótulos dos links presentes na aplicação não condizerem com os rótulos 

informados na especificação.  
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4.5 Arquitetura da Ferramenta 

A ferramenta proposta foi construída sob a forma de um plug-in para a o 

Eclipse  (ECLIPSE, 2012). O Eclipse consiste em um projeto open source 

supervisionado por um comitê denominado Project Management Committee (PMC) e 

líderes de projetos. O trabalho é desenvolvido através de subprojetos que possuem 

objetivos bem definidos e que juntos agregam um enorme valor ao projeto inicial. 

Dentre os diversos projetos que compõem o Eclipse, destacam-se o projeto Platform, 

o Java Development Tools (JDT) e o Plug-in Development Environment (PDE). 

Juntos, eles formam um completo ambiente de desenvolvimento para o Eclipse, além 

de permitir o desenvolvimento do próprio projeto como um todo. 

A escolha do Eclipse se deu em decorrência do fato de ele ter se tornado uma 

das IDEs mais utilizada atualmente, além de possuir um rico mecanismo de extensão 

através do qual foi possível desenvolver todas as ferramentas citadas anteriormente, 

ou seja, o editor da especificação dos testes, o gerador de script e o componente de 

log da execução dos testes. 

Para desenvolver a ferramenta, foram utilizados três plug-ins do Eclipse: (i) 

Java Development Tools (ii) Plug-in Development Environment e (iii) Eclipse 

Modeling Framework (EMF), através da ferramenta Xtext (EFFTINGE, 2006). 

 A Figura 17 ilustra a relação entre o IFL4TC Plug-in e os plug-ins utilizados 

no seu desenvolvimento. Uma breve descrição sobre cada um deles é apresentada na 

sequência. 

 

Figura 17 . Arquitetura geral do plug-in IFL4TCG. 
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• Eclipse Platform - A plataforma Eclipse define um conjunto de 

frameworks e serviços comuns que coletivamente possibilitam a 

integração do projeto com outras ferramentas, permitindo o uso do Eclipse 

como um modelo de componentes, um Rich Client Platform (RCP) e 

como uma plataforma de integração de ferramentas. Esses serviços e 

frameworks incluem um modelo de interface de usuário padrão e pacotes 

de componentes nativos, bem como um modelo de projeto para 

gerenciamento de recursos, infraestrutura de depuração e controle de 

versionamento multiusuários. 

• Java Development Tools - O JDT prover os plug-ins para a plataforma, 

tornando-a em um poderoso ambiente de desenvolvimento Java. O JDT 

adiciona ao Eclipse o conceito de projetos Java e uma perspectiva de 

visualização. Além disso, ele oferece inúmeras views, editores, wizards e 

ferramentas de refatoramento de código. O mecanismo de extensão do 

Eclipse, permite que os plugins JDT possam ser estendidos por outras 

ferramentas. 

• Plug-in Development Environment - O PDE consiste em um conjunto de 

views e editores que facilita o desenvolvimento de plug-ins para a 

plataforma Eclipse. Através do PDE, é possível criar o arquivo de 

configuração do plug-in  denominado plugin.xml, especificar o ambiente 

de execução de outros plug-ins necessários, definir pontos de extensão, 

associar esquemas XML com marcações de pontos de extensão a fim de 

que possam ser validados, criar extensões em pontos de extensão de 

outros plug-ins, etc. 

• Eclipse Modeling Framework - O EMF fornece um framework de geração 

de código que permite a construção de ferramentas e outras aplicações 

baseadas em uma estrutura de modelo de dados. A partir de um modelo de 

especificação descrito em XMI, o EMF prover ferramentas de suporte em 

tempo de execução para produzir classes Java de modelo, bem como 

outras classes que possibilitam a visualização e edição do modelo através 

de um editor básico. O projeto é dividido em subprojetos tais como o 

Graphic Modeling Framework (GMF) e o Textual Modeling Framework 

(TXF). Este último possui uma ferramenta denominada Xtext que consiste 
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em um framework para o desenvolvimento de linguagens específicas de 

domínio - Domain Specific Languages (DSLs). Essas linguagens são 

especificadas por meio de gramáticas EBNF e o código do parser é 

gerado a partir dessas especificações. 

Uma das características importantes do plug-in consiste na sua integração com 

o Chickenfoot (BOLIN, 2005) (MILLER, BOLIN, et al., 2010) , uma extensão do 

navegador Firefox que possibilita executar tarefas automatizadas em aplicações Web. 

A Figura 18 ilustra como se dá, em alto nível, essa integração. 

 

 

Figura 18 - Integração com o Chickenfoot 

 

Ao iniciar o Chickenfoot  através do navegador, consultas ao sistema de 

arquivo são realizadas de forma assíncrona para verificar se algum script de teste foi 

gerado. Em caso negativo, a ferramenta espera um tempo pré-determinado. Quando o 

plug-in IFL4TCG produz o arquivo de teste, este arquivo é processado e a interação é 

realizada pelo navegador. Á medida que a simulação acontece, os resultados são 

enviados de volta para o plug-in, que possui um serviço HTTP ouvindo em uma 

determinada porta.  

Mais detalhes da integração entre o IFL4TCG Plug-in e o Chickenfoot são 

apresentados na próxima seção, que trata acerca do projeto detalhado da ferramenta. 
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4.5.1 Projeto Detalhado 

Para descrever o projeto detalhado da ferramenta proposta, utilizamos a notação 

UML 2.0. Serão apresentados o diagramas de pacote, o diagrama de classes e o 

diagrama de sequência que descreve o funcionamento da ferramenta como um todo.  

4.5.1.1 Diagrama de Pacotes 

Na implementação da ferramenta, foram projetados quatro pacotes: Modelo, 

Chickenfoot, Plug-in UI e Geração dos Testes. A Figura 19 apresenta o diagrama de 

pacotes da ferramenta. 

 

Figura 19 - Diagrama de pacotes 

Cada pacote possui objetivos bem específicos. A descrição de cada pacote é 

apresentado na sequência. 

• Modelo – Representa o modelo da linguagem de especificação de fluxo de 

interação para geração dos casos de testes apresentadas no capítulo 3. Os 

elementos da linguagem (cenários, classes de entrada de dados e 

assertivas) foram mapeados em classes e organizadas nesse pacote. 

• Chickenfoot – Responsável por realizar a integração do plug-in com o 

Chickenfoot. Possui as classes responsáveis por escrever os arquivos de 

script e receber as mensagens de log da interação realizada no navegador 

para que possam ser exibidas no painel de log da ferramenta. 
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• Plug-in UI – Contém as classes de interface gráfica do plug-in, criadas a 

partir da implementação das interfaces visuais IEditor e IViewer. 

• Geração dos Testes – Formado pelas classes que implementam as 

estratégias de testes: Cada Escolha, Escolha Base e Todas Combinações. 

Essas estratégias, conforme mencionado anteriormente, satisfazem 

respectivamente aos critérios de teste 1-wise, 1-wise e n-wise descritos no 

capítulo 2. 

As classes pertencentes a cada um dos pacotes descritos acima são mostradas 

na próxima subseção. 

4.5.1.2 Diagrama de Classes 

Através do diagrama de classes, é possível identificar as principais classes 

necessárias à implementação da ferramenta. Em virtude do elevado número de classes 

do pacote de Modelo, foram criados dois diagramas. A Figura 20 corresponde ao 

diagrama de classes do pacote de Modelo, enquanto que a Figura 21, corresponde ao 

diagrama de classes dos pacotes Plugin-UI, Chickenfoot e Geração dos Testes. 

 

Figura 20 - Diagrama de classes para o pacote de modelo 
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Conforme podemos observar no diagrama de classes, uma especificação 

(Specification) é composta por um conjunto de classes de equivalência para os 

dados de entrada (InputDataClassSet), assertivas (Assert) e um cenário de 

interação (Scenario). O cenário, por sua vez, é formado por interações 

(Interaction) associadas a um elemento de interação (IntactionElement). 

Estes elementos podem ser de três tipos: elementos de ativação 

(ActivationElement), elementos de seleção de dados 

(DataSelectionElement) e elementos de entrada de dados 

(DataInputElement). 

Os elementos de ativação são representados pelas subclasses: botão 

(Button), link (Link), texto (Text), ícone (Icon) e item de menu 

(MenuItem). Os elementos de seleção de dados são representados pelas subclasses: 

menu de seleção simples (ComboBox), menu de seleção múltipla (ListBox), grupo 

de botões de seleção (RadioGroup) e grupo de botões de checagem 

(CheckBoxGroup). Os elementos de entrada de dados são representados pelas 

subclasses: campo de texto simples (Textbox), campo de texto autocompletável 

(Autocomplete), área de texto (TextArea) e seletor de datas (DatePicker). 

Conforme descrito no Capítulo 3 sobre a linguagem, as interações podem ser 

ativas (ActiveInteraction) ou passivas (PassiveInteraction). O primeiro 

grupo é representado pelas subclasses: abrir (Open), clicar (Clink), posicionar o 

mouse sobre um elemento de interação (MouseOver), fornecer algum dado de 

entrada (Enter), selecionar algum elemento de interação (Select), marcar algum 

elemento de interação (Check), digitar algum texto em um elemento de entrada de 

dados (Type) e focar um elemento de interação (Focus). O segundo grupo, por sua 

vez, é representado pelas subclasses relacionadas a busca de um texto na interface 

(LookFor) e leitura de algum conteúdo da interface (Read). 
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Figura 21 - Diagrama de classes para os pacotes Plug-in UI, Chickenfoot e Test Generation 

O pacote de interface gráfica do plug-in é formado pelo editor da 

especificação (IFL4TCG-Editor) que implementa a interface IEditor e que server 

para editar o arquivo de especificação do teste (IFL4TCG-File), utilizado como 

insumo para a configuração do teste no (TestConfigurator). Este possui um 

gerenciador de barra de ações (ToolBarManager) que possui as ações para 

sincronizar (Sync) a especificação com a tabela de dados do teste, salvar (Save) os 

dados da tabela no formato XML e gerar (Gen) os scripts de teste. Outra classe 

pertencente a esse pacote é o atribuidor de ações (RunActionDelegate) que possui 

três classes que implementam as interfaces IAction para implementar as ações de 

execução (Run) e execução em background (BgRun) dos scripts de teste quando 

estes estão abertos no editor Javascript oferecido pelo próprio ambiente Eclipse. 

A integração com o navegador se dá através do pacote Chickenfoot que possui 

uma classe responsável pela escrita dos arquivos de script (ScriptFileWriter) e 

o capturador de mensagens (MessageListener) que recebe as mensagens 

resultantes do processo de interação realizada no navegador e as envia para o painel 

de log (TestResultConsole) presente na ferramenta. 
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O pacote de geração dos testes é utilizado pela classe de ação de geração dos 

testes (Gen) e é formado principalmente pelo gerador dos testes (TestGenerator) 

que utiliza um parser (Parser) para ler os arquivos de especificação (IFL4TCG-

File) e dados do teste (TestDataFile). Três subclasses implementam as três 

estratégias de combinação que podem ser escolhidas pelo usuário durante o processo 

de geração dos casos de testes: Cada Escolha (EachChoice), Escolha Base 

(BaseChoice) e Todas Combinações (AllCombination).  

4.5.1.3 Diagrama de Sequência 

Para descrever detalhadamente a interação do usuário com a ferramenta 

desenvolvida e seus componentes, foi construído o diagrama de sequência ilustrado 

pela Figura 22. Todas as classes presentes no diagrama já foram citadas 

anteriormente, exceto a classe FileSystem, que consiste em uma classe utilitária e 

que representa o sistema de arquivos do sistema operacional. 

O processo de geração dos caso de teste se inicia quando o usuário inicializa 

(1:initialize) o navegador (Browser) e o configura para receber os arquivos 

de testes gerados. Em seguida, ele abre (2:open) o editor da especificação 

(IFL4TCG-Editor). Depois de editar (3:edit) e salvar (4:save) o arquivo de 

especificação, a tabela para configuração dos dados do teste (TestDataViewer) é 

aberta (5:open) e o usuário fornece os dados de entrada (6:inputData).  Ainda 

na tabela de configuração dos dados do teste, o usuário solicita a geração dos casos de 

teste (7:generateTestCases). Essa tarefa é realizada pelo gerador de testes 

(TestGenerator) que utiliza os arquivos de especificação (IFL4TCG-File) e o 

arquivo de dados do teste (TestDataFile). Uma vez gerados os casos de testes, o 

usuário abre o simulador da interação (InteractionSimulator) e inicia a 

simulação da interação (8:startInteractionSimulation). Nesse momento, o 

simulador da interação invoca o escritor de script (ScriptFileWriter), o qual 

escreve (9:write) o arquivo de script de teste e atualiza (9.1:update) o sistema 

de arquivo (FileSystem) com o arquivo gerado. Leituras assíncronas realizadas 

pelo navegador (Browser) detectam o novo arquivo gerado, o lê (10:read) e o 

executa simulando a interação (11:simulateInteraction).  
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Figura 22 - Diagrama de Sequência 
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As mensagens resultantes da simulação da interação entre o usuário e o 

navegador são enviadas (11.1:sendMessage) para o capturador de mensagens 

(MessageListener), que exibe (11.1.1:displayMessage) as mensagens na 

tela de visualização (Console) do painel de log dos testes 

(TestResultConsole). Essas mensagens, são finalmente analisadas 

(12:analisesOutput) pelo usuário para detectar se os casos de testes falharam ou 

foram executados com sucesso. 

4.6 Considerações Finais 

Nesse capítulo apresentamos informações detalhadas sobre a ferramenta 

desenvolvida. Identificamos suas principais funcionalidades e as atividades do 

processo de testes por ela apoiadas. Por fim, a apresentação detalhada da arquitetura 

nos permitiu descrever como a ferramenta foi implementada.   
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5 Avaliação da Ferramenta 
 

 

 

 

5.1 Considerações Iniciais 

Este capítulo descreve como a ferramenta proposta foi avaliada sob o ponto de 

vista de sua capacidade em detectar  falhas e da correspondência do número de casos 

de testes gerados por ela em relação aos números sugeridos pelas estratégias de 

combinação implementadas. Inicialmente, apresentaremos o contexto no qual a 

avaliação ocorreu. Em seguida, mostraremos os defeitos injetados na aplicação a fim 

de que pudéssemos realizar o estudo. Por fim, descreveremos as etapas da avaliação, 

seus objetivos, os perfis dos participantes, a metodologia empregada e os resultados 

obtidos.  

5.2 Metodologia de Avaliação 

A avaliação da ferramenta se deu no âmbito do Instituto Federal de Educação 

Tecnológica do Rio Grande do Norte (IFRN). A escolha do IFRN como cenário de 

avaliação da ferramenta proposta ocorreu em virtude do aluno de pós-graduação 

responsável pela elaboração deste trabalho ser servidor dessa instituição e possuir 

acesso ao sistema administrativo desenvolvido pela mesma. 

5.2.1 Aplicação Alvo 

A aplicação alvo da avaliação foi o Sistema Único de Administração Pública 

(SUAP) do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. O sistema em questão começou 

a ser desenvolvido em 2006 com o objetivo de auxiliar as atividades da instituição. 

Inicialmente ele contava apenas com dois módulos administrativos: Almoxarifado e 

Patrimônio. Em virtude da expansão da educação federal nos últimos anos, novos 

analistas foram contratados e novas contribuições foram dadas ao projeto. No 

momento da avaliação, o sistema contava com dez módulos, conforme ilustra a Figura 

23.  

O SUAP foi desenvolvido na linguagem Python com o framework Django 

(DJANGO, 2012). Além dos diversos recursos existentes nos frameworks Web, o 
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Django conta com uma ferramenta de teste embutida que permite aos 

desenvolvedores escreverem programas na linguagem mencionada para simular o 

preenchimento de formulários e verificar as respostas retornadas pelo servidor. 

 

Figura 23 - Módulos do SUAP 

5.2.1.1 Funcionalidades Testadas 

O módulo escolhido para a avaliação da ferramenta foi o módulo de Frota 

tendo em vista que ele apresenta uma complexidade mediana por possuir várias 

funcionalidades que não consistem apenas em meros cadastros. Além disso, as 

funcionalidades escolhidas apresentam número de parâmetros de entrada variados e 

exigem que o usuário interaja com diferentes componentes de formulário (caixa de 

texto, menu de seleção, botão de ação, etc.). Uma breve descrição sobre cada uma das 

funcionalidades selecionadas para a realização da avaliação é apresentada na 

sequência. 

• Cadastrar Agendamento de Viagem: Possibilitam que operadores do 

módulo de Frota cadastrem solicitações de viagens através do 

fornecimento de algumas informações tais o solicitante, o objetivo da 

viagem, a origem, o destino, a data e hora da partida/chegada.  

• Excluir agendamento: As viagens agendadas podem ser eventualmente 

canceladas. Portanto, agendamentos relacionados a elas precisam ser 

excluídos do sistema. A exclusão desses agendamentos é realizado através 

dessa  funcionalidade. 

• Avaliar agendamento: As viagens agendadas precisam ser avaliadas de 

acordo com a disponibilidade das viaturas. Durante a avaliação, o 

operador do sistema pode alocar uma viatura diferente daquela solicitada 
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e realizar ajustes na data e hora da partida/chegada visando se adequar à 

solicitações previamente realizadas. 

• Registrar saída de viatura: Uma vez deferido o agendamento de uma 

viagem, esta poderá ser finalmente realizada no dia e hora marcados. Para 

isso, se faz necessário o registro de saída da viatura para que o sistema 

possa registrá-la como ocupada, o que a impedirá de ser alocada em 

viagens no mesmo período ou em períodos parcialmente sobrepostos pelo 

período da viagem em curso. 

• Registrar chegada de viatura: Ao término de uma viagem, esta deve ser 

registrada no sistema. Isso é feito através do registro de chegada da 

viatura. Para isso a data e hora da chegada devem ser informados, bem 

como a quilometragem constada do odômetro da viatura.  

• Consultar histórico de viagens: Após encerradas, as viagens podem ser 

visualizadas na tela de listagem de viagens. O usuário informa um 

determinado período, seleciona opcionalmente um campus, um grupo de 

viatura correspondente e todas as viagens atendendo aos critérios de busca 

informados são exibidas para consulta. 

• Cadastro de ordem de abastecimento: Permite ao usuário identificar quais 

cargos da administração pública federal estão relacionados às atividades 

de motorista. Isso possibilita que servidores que exercem tais cargos 

sejam automaticamente tratados como motoristas pelo módulo de Frota, 

evitando que necessitem ser cadastrados manualmente. 

Tabela 14 - Casos de uso utilizados na avaliação 

ID Nome # Passos #Fluxos Alternativos 

UC1 Efetuar Autenticação 6 4 

UC2 Cadastrar Agendamento de Viagem 12 8 

UC3 Excluir Agendamento de Viagem 8 0 

UC4 Avaliar Agendamento 14 2 

UC5 Registrar Saída de Viatura 12 4 

UC6 Registrar Chegada de Viatura 12 4 

UC7 Listar Viagens 8 4 

UC8 Indicação de Cargos de Motorista 8 2 
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Tendo em vista que os requisitos das funcionalidades acima não haviam sido 

documentados sob a forma de casos de uso, estes foram redigidos a partir do sistema 

em produção e encontram-se disponíveis no anexo B.  

O formato de caso de uso proposto em (STAA, 2010) e adaptado de 

(COCKBURN, 2000) foi utilizado como padrão para edição dos casos de uso 

utilizados na avaliação da ferramenta. Um resumo com o identificador, o nome, o 

número de passos do fluxo principal e o número de eventos para os fluxos alternativos 

de cada caso de uso encontra-se disponível na Tabela 14. 

5.2.2 Organização da Avaliação 

Para verificarmos a eficácia da ferramenta utilizamos o critério Injeção de 

Defeitos  (VOAS e MCGRAW, 1998) mencionado no Capítulo 2. Embora o critério 

de Análise de Mutantes (FABBRI, DELAMARO, et al., 1994) seja complementar ao 

critério de Injeção de Defeitos, o mesmo não foi utilizado no trabalho uma vez que 

não foi definido como objetivo específico analizar a qualidade da entrada produzida 

pelas diferentes estratégias de combinação suportada pela ferramenta. Um estudo 

comparativo entre as diferentes estratégias encontra-se presente em (GRINDAL, 

LINDSTROM, et al., 2006) 

Na seção seguinte apresentaremos os defeitos que foram propositalmente 

injetados na aplicação para realização da avaliação. Todos eles estão associados ao 

modelo de falhas apresentado no Capítulo 4. 

O processo de avaliação foi organizado em duas etapas. Na primeira delas, a 

ferramenta foi avaliada pelo próprio aluno de pós-graduação responsável pela 

elaboração desse trabalho. Na segunda, a avaliação contou com a participação de 4 

membros da equipe de desenvolvimento do SUAP.  

Após apresentarmos os defeitos que foram injetados na aplicação para a 

realização da avaliação, descreveremos cada etapa detalhadamente, indicando seus 

objetivos, os perfis dos participantes e as atividades realizadas. 

5.3 Injeção de Defeitos 

Os defeitos foram inseridos em casos de teste associados a diferentes 

funcionalidades para evitar que mais de um defeito estivesse presente no mesmo 

lugar. Dessa forma, teríamos a garantia de que se um caso de teste indicasse um 

defeito, isso ocorreria em virtude do único defeito inserido. A Tabela 15 mostra quais 
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defeitos foram inseridos em cada funcionalidade. Cada defeito injetado na aplicação 

está associada a um dos tipos de defeitos citados no modelo de falhas apresentado no 

Capítulo 4. 

Tabela 15 – Defeitos injetados na aplicação alvo 

# Funcionalidade Categoria  Subcategoria  Descrição do Defeito 

1 Efetuar 

Autenticação 

Defeitos de 

formulário 

Defeitos nos 

rótulos dos 

componentes de 

formulário 

A descrição do campo de 

texto referente ao login, 

rotulado como “Usuário”, 

foi substituído por 

“Matrícula”. 

2 Cadastrar 

Agendamento 

de Viagem 

Defeitos de 

armazenamento 

de dados 

Defeitos no 

cadastro dos dados 

Agendamentos cadastrados 

deixaram de ser 

apresentadas na página de 

listagem de agendamentos. 

3 Excluir 

Agendamento 

de Viagem 

Defeitos de 

armazenamento 

de dados 

Defeitos na 

exclusão dos dados 

Agendamentos excluídos 

continuaram sendo 

apresentados na página de 

listagem de agendamentos. 

4 Avaliar Viagem Defeitos 

lógicos 

Defeitos nas 

mensagens de 

retorno ao usuário 

A mensagem informando o 

deferimento de uma 

viagem foi omitida. 

5 Consultar 

Histórico de 

Viagens 

Defeitos de 

links 

Defeitos de links 

quebrados 

O caminho de uma página 

inexistente foi posta no link 

que dá acesso à página de 

histórico de viagens . 

6 Registrar 

Chegada de 

Viatura 

Defeitos 

lógicos 

Defeitos nas 

mensagens de 

retorno ao usuário 

A mensagem informando o 

sucesso da operação de 

registro de chegada de 

viatura foi modificada.  

7 Registrar Saída 

de Viatura 

Falhas de 

apresentação 

Falhas no estado 

dos elementos 

HTML das páginas 

Uma imagem diferente da 

esperada foi colocada no 

link que dar acesso à 

página de registro de saída 
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de viatura. 

8 Indicar Cargos 

de Motorista 

Falhas de 

formulário 

Falhas nos tipos de 

componentes de 

formulário 

O componente de 

formulário para seleção dos 

cargos de motorista foi 

substituído, de um campo 

de texto com mecanismo 

de autopreenchimento 

(autocomplete), por um 

seletor (combobox) 

 

5.4 Primeira Etapa 

Nessa seção descreveremos os objetivos, o perfil do participante, o passo a 

passo da avaliação e os resultados obtidos durante a execução da primeira etapa da 

avaliação. 

5.4.1 Objetivos 

O objetivo geral da primeira etapa foi avaliar a ferramenta sob o ponto de vista 

de um usuário experiente na linguagem de especificação dos testes. Como objetivos 

específicos foram definidos: 

ü Verificar se os casos de teste gerados satisfazem os critérios de combinação 

em termos de número e valores. 

ü Observar a capacidade da ferramenta de detectar falhas relacionadas ao 

modelo de falhas definido. 

ü Constatar a capacidade de valoração automática dos casos de testes gerados 

pela ferramenta, já que esse aspecto foi identificado como uma limitação das  

ferramentas existentes. 

ü Verificar a não-necessidade de refatoração ou ajustes nos scripts de testes 

gerados, o qual também identificado como uma limitação nas demais 

ferramentas. 

ü Analisar a independência das especificações dos testes em relação a estrutura 

das páginas, identificada como fator limitante nas outras ferramentas. 
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Tabela 16  - Perfil do participante da primeira etapa da avaliação 

Perfil 

Idade 27 anos 

Área de Formação Sistema de Informação 

Tempo de desenvolvimento Web 3 anos 

Cargo desempenhado no IFRN Analista de T.I. 

Tempo de serviço no IFRN 1 ano e 11 meses 

Tempo de desenvolvimento no SUAP 1 ano e 11 meses 

Utiliza ferramenta de teste de aplicações Web Sim 

 

 

5.4.2 Perfil do Participante 

Conforme mencionado anteriormente, participou da realização dessa primeira 

etapa apenas o aluno de pós-graduação responsável pela elaboração desse trabalho. 

Seu perfil é apresentado na Tabela 16. 

5.4.3 Atividades Desenvolvidas 

As seguintes atividades foram desenvolvidas durante a primeira etapa da 

avaliação. 

• Leitura dos casos de uso: Para cada funcionalidade testada, foi realizada a 

leitura detalhada de seus respectivos casos de uso a fim de que as 

especificações dos testes seguissem a risca os requisitos levantados. 

• Edição das especificações de teste: A edição das especificações dos testes 

foi realizada com a linguagem e ferramenta propostas. Nessa atividade, as 

classes de equivalência para o domínio de entrada, os cenários de 

interação e as assertivas foram definidos. 

• Configuração dos dados do teste: Depois da edição das especificações dos 

testes, os dados referentes aos parâmetros de entradas foram providos de 

acordo com as classes de equivalência correspondente e o estado corrente 

da base de dados no momento da avaliação. A base de dados da aplicação 

continha algumas informações previamente cadastradas, tais como 

usuários, viaturas, cargos de motorista, servidores e prestadores de 

serviço. 
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• Geração dos casos de teste: Os casos de testes devidamente valorados 

foram automaticamente gerados a partir das especificações. As estratégias 

de combinações Cada Escolha (CE), Escolha Base (EB) e Todas 

Combinações (TC) foram utilizadas no processo de geração de todos os 

casos de teste. 

• Execução dos scripts: Depois de gerados, os casos de testes foram 

executados. A execução se deu tanto no modo de visualização como no 

modo background conforme descrito no Capítulo 4 sobre a ferramenta.  

5.4.4 Análise dos Resultados 

Os dados coletados durante a execução da primeira etapa da avaliação 

encontram-se presentes na Tabela 17 e na Tabela 18. 

A Tabela 17 contém o número de casos de testes gerados pela ferramenta para 

as estratégias de combinações Cada Escolha (CE), Escolha Base (EB) e Todas 

Combinações (TC) suportadas pela ferramenta. 

Tabela 17 - Número de casos de teste gerados durante a primeira etapa da avaliação 

ID Nome CE EB TC 

UC1 Efetuar Autenticação 3 5 9 

UC2 Cadastrar Agendamento de Viagem 3 9 108 

UC3 Excluir Agendamento de Viagem 1 1 1 

UC4 Avaliar Agendamento 2 3 4 

UC5 Registrar Saída de Viatura 3 5 9 

UC6 Registrar Chegada de Viatura 3 5 9 

UC7 Consultar Histórico de Viagens 3 5 9 

UC8 Indicação de Cargos de Motorista 3 3 3 

 

Constatamos que o número de casos de testes gerados pela ferramenta 

corresponde ao número de casos de testes esperado. A verificação se deu através da 

aplicação das fórmulas definidas para cada  estratégia de combinação, ou seja 

Maxn
i=1Vi para a estratégia Cada Escolha, 1 +  n

i=1(Vi-1) para a estratégia Escolha 

Base e n2 para Todas Combinações. Onde, n correspondeu ao número de parâmetros 

de entrada e Vi o número de classes de equivalência definidas para cada parâmetro Pi. 

O detalhamento do cálculo encontra-se disponível no Anexo D. 
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Tabela 18 -Tempo gasto para produção dos casos de teste durante a primeira etapa da avaliação 

Atividade UC1 UC2 UC3 UC4 UC5 UC6 UC7 UC8 

Leitura do casos de uso 0’57” 0’52” 0’30” 0’47” 0’33” 0’30” 0’59” 0’30” 

Edição da especificação 1’12” 1’50” 0’48” 1’5” 1’2” 0’28” 1’5” 0’32” 

Configuração dos dados  0’56” 1’51” 0’18” 1’13” 0’45” 0’47” 0’47” 0’33” 

Geração dos scripts 0’8” 0’7” 0’7” 0’8” 0’7” 0’7” 0’8” 0’7” 

Total 3’13” 4’40” 1’43” 3’13” 2’27” 1’52” 2’59” 1’42” 

 

Tendo em vista que a atividade de Geração dos Scripts é automatizada, foi 

computado o tempo que o usuário gastou para pressionar o botão de geração e 

selecionar as estratégias de combinação. Para cada estratégia de combinação, foi 

gerado um script correspondente. 

Além do número correto de casos de testes, verificamos através de uma 

inspeção detalhada nos scripts de testes que os valores dos casos de teste consistiram 

nos valores esperados de acordo com as respectivas estratégia de combinação. 

O tempo gasto para produção dos testes para cada caso de uso encontra-se 

disponível na Tabela 18. Ao coletar tais informações não objetviamos utilizá-los para 

comparar o tempo gasto para produzir os casos de testes com outras ferramentas. 

Nosso principal objetivo foi verificar qual das atividades era a mais demorada e tentar 

identificar suas causas. 

Após análise dos resultados obtidos, percebemos que a variação do tempo se 

deu principalmente em virtude do número de classes de equivalência definidas pelo 

participante. A Tabela 19 mostra as classes de equivalência produzidas pelo 

participante durante a primeira etapa da avaliação. 

 

Tabela 19 - Casses de equivalência definidas para os casos de uso utilizados na avaliação 

Nome Variável Classe de Equivalência 

Efetuar 

Autenticação 

Login 

Cadastrado 

Não-cadastrado 

Não-informado 

Senha 

Cadastrada 

Não-cadastrada 

Não-informada 
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Cadastrar 

Agendamento de 

Viagem 

Solicitante 

Cadastrado 

Não-cadastrado 

Não-informado 

Data de Início 

Válida 

Inválida 

Não-informada 

Data de Término 

Válida 

Inválida 

Não-informada 

Objetivo 
Informado 

Não-informado 

Itinerário 
Informado 

Não-informado 

Excluir 

Agendamento de 

Viagem 

- - 

Avaliar 

Agendamento 

Viatura 
Informada 

Não-informada 

Motorista 
Informado 

Não-informado 

Registrar Saída 

de Viatura 

Odômetro 

Válido 

Inválido 

Não-informado 

Data da Saída 

Válida 

Inválida 

Não-informada 

Registrar 

Chegada de 

Viatura 

Odômetro 

Válido 

Inválido 

Não-informado 

Data da Chegada 

Válida 

Inválida 

Não-informada 
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Consultar 

Histórico de 

Viagens 

Data de Início 

Válida 

Inválida 

Não-informada 

Data de Término 

Válida 

Inválida 

Não-informada 

Indicação de 

Cargos de 

Motorista 

Cargo 

Válido 

Inválido 

Não-informado 

 

Conforme podemos observar, o caso de uso Cadastrar Agendamento de 

Viagem, para o qual várias classes de equivalência foram definidas, necessitou de 

mais tempo para ter seus casos de teses produzidos. Por outro lado, o caso de uso 

Excluir Agendamento de Viagem, no qual nenhuma classe de equivalência foi 

definida, teve seus casos de testes produzidos em um tempo bem inferior quando 

comparado com o caso de uso anterior. Essa relação direta entre o número de classes 

de equivalência e o tempo para produção dos casos de testes ocorre, pois quanto 

maior o número de classes de equivalência, maior será o número de valores a ser 

configurados para o teste e maior o número de assertivas a serem construídas, já que 

uma variação no valor associado às classes de equivalência, normalmente implica 

num comportamento diferente da aplicação. 

A indicação de quais defeitos foram detectados após a execução dos scripts de 

testes gerados na primeira etapa da avaliação são apresentados na Tabela 20 na página 

seguinte.  

Conforme podemos observar, o único defeito que não foi detectado durante a 

primeira etapa da avaliação da ferramenta foi a inserção de uma imagem diferente 

para o link que dar acesso à página de registro de saída de viatura. 

A não-detecção do defeito mencionado acima se deu em virtude de uma 

limitação presente na ferramenta, que mesmo sendo capaz de verificar o estado dos 

elementos HTML presentes na página, ela só consegue fazê-lo quando estes 

elementos se encontram na última página do fluxo de execução dos casos de testes, 

pois são nelas onde as assertivas são avaliadas. Mesmo inexistindo essa limitação na 

ferramenta, o defeito também não seria detectado, pois o artefato utilizado para 
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especificar os testes, ou seja, o Caso de Uso, nada provê acerca desse tipo de 

informação. 

Tabela 20 – Indicação dos defeitos identificados na primeira etapa da avaliação 

# Descrição do Defeito Detectada 

1 A descrição do campo de texto referente ao login, rotulado 

como “Usuário”, foi substituído por “Matrícula”. 

Sim 

2 Agendamentos cadastrados deixaram de ser apresentadas 

na página de listagem de agendamentos. 

Sim 

3 Agendamentos excluídos continuaram sendo apresentados 

na página de listagem de agendamentos. 

Sim 

4 A mensagem informando o deferimento de uma viagem 

foi omitida. 

Sim 

5 O caminho de uma página inexistente foi posta no link que 

dá acesso à página de histórico de viagens . 

Sim 

6 A mensagem informando o sucesso da operação de 

registro de chegada de viatura foi modificada.  

Sim 

7 Uma imagem diferente da esperada foi colocada no link 

que dar acesso à página de registro de saída de viatura. 

Não 

8 O componente de formulário para seleção dos cargos de 

motorista foi substituído, de um campo de texto com 

mecanismo de autopreenchimento (Autocomplete), para 

um menu de seleção (Combobox) 

Sim 

 

 

Em virtude do fato de os casos de testes gerados estarem devidamente 

valorados, nenhum ajuste foi necessário para que os casos de testes pudessem ser 

executados. Além disso, em decorrência da capacidade do preenchimento dos 

formulários através dos rótulos de seus componentes, ao invés dos indicadores dos 

elementos HTML, as especificações puderam ser escritas a partir apenas dos casos de 

uso (que continham o nome dos rótulos dos componentes precisamente especificados) 

sem a necessidade de verificação do código das páginas da aplicação. 
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5.5 Segunda Etapa 

Nessa seção descreveremos os objetivos, o perfil dos participantes, a 

metodologia empregada e os resultados obtidos durante a execução da segunda etapa 

da avaliação. 

5.5.1 Objetivos 

Diferentemente da primeira etapa da avaliação, o objetivo geral da segunda 

etapa consiste em avaliar a ferramenta sob o ponto de vista dos usuários sem 

experiência alguma com a abordagem proposta nesse trabalho. Como objetivos 

específicos dessa etapa da avaliação, foram definidos: 

ü Avaliar o tempo gasto por cada um dos participantes para realizar as 

atividades e compara-las entre si e com o participante da etapa anterior. 

ü Avaliar o número de casos de testes gerados pelos participantes usando a 

ferramenta e identificar a causa de eventuais discrepâncias. 

ü Avaliar o número de defeitos detectados pelos casos de teste gerados e 

identificar o motivo de eventuais defeitos não detectados. 

ü Realizar uma avaliação qualitativa da ferramenta sob o ponto de vista de 

sua instalação e utilização através da aplicação de um questionário. 

5.5.2 Perfis dos Participantes 

Participaram da segunda etapa da avaliação 4 membros da equipe de 

desenvolvimento do SUAP, referenciados no texto como P1, P2, P3 e P4. O perfil de 

cada um deles encontra-se disponível na Tabela 21. Conforme se pode observar, três 

dos integrante exercem o cargo de Analista de Tecnologia da Informação enquanto 

que um deles exerce o cargo de Técnico em Informática. Este último, contudo, 

também atua como desenvolvedor do sistema alvo dos testes. Todos os  participantes 

envolvidos na avaliação possuem formação em cursos de graduação relacionado à 

área de Sistemas de Informação, apresentam idade entre 20 e 30 anos e trabalhavam 

no Instituto há pelo menos um ano e meio. 
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Tabela 21 - Perfis dos participantes da segunda etapa da avaliação 

Informação P1 P2 P3 P4 

Idade 28 anos 35 anos 25 anos 26 anos 

Área de Formação Sistemas de 

Informação 

Sistemas de 

Informação 

Sistemas de 

Informação 

Sistemas de 

Informação 

Experiência Acadêmica 

com Casos de Uso 
Sim Sim Sim Sim 

Experiência Profissional 

com Casos de Uso 
Sim Sim Não Não 

Cargo desempenhado no 

IFRN 

Analista de 

T.I. 

Analista de 

T.I 

Técnico em 

Informática 

Analista de 

T.I 

Tempo de serviço no 

IFRN 

2 anos e 6 

meses 

2 anos e 6 

meses 
2 anos 4 anos 

Tempo de 

desenvolvimento no 

SUAP 

2 anos e 6 

meses 

2 anos e 6 

meses 
2 anos 4 anos 

Utiliza ferramenta de 

teste de aplicações Web  
Sim Sim Sim Sim 

Ferramenta de teste 

utilizada 

Ferramenta de teste do framework Django utilizada no 

desenvolvimento do Suap 

 

5.5.3 Atividades Desenvolvidas 

Durante a segunda etapa da avaliação, as seguintes atividades foram 

desenvolvidas. Elas foram agrupadas em três categorias: Teóricas e Práticas e 

Avaliação Qualitativa. 

• Atividades Teóricas 

o Exposição teórica da abordagem: Aos participantes da avaliação 

foram apresentados os principais conceitos envolvidos na abordagem a 

fim de que eles pudessem compreender o propósito da ferramenta sob 

avaliação.  
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o Apresentação da ferramenta: O processo de instalação, bem como 

todas as funcionalidades da ferramenta foram apresentadas aos 

participantes. As principais dúvidas foram sanadas e um exemplo 

completo envolvendo a edição da especificação do teste, configuração 

dos dados, geração e execução dos scripts foi detalhadamente 

apresentado. 

o Configuração do Ambiente:  Foi solicitado aos participantes 

configurarem o ambiente, ou seja, efetuarem o download do Eclipse e 

instalarem o Plug-in. A versão do Eclipse utilizada foi a versão mais 

atual (Hélios) e para a instalação do Plug-in foi dado aos participantes 

apenas o endereço do site do projeto, já que todos eles possuíam 

experiência com a instalação de Plug-ins para a plataforma Eclipse. 

• Atividades Práticas 

o Distribuição dos casos de uso: Para cada participante foram 

distribuídos quatro casos de uso de modo que cada caso de uso fosse 

atribuídos a dois participantes. Isso nos permitiria identificar 

problemas na edição dos casos de uso ou ferramenta caso alguma 

dificuldade fosse encontrada por mais de um participante no mesmo 

caso de uso.  

o Leitura dos casos de uso: Os casos de usos distribuídos foram lidos 

cuidadosamente a fim de que a edição das especificações dos testes 

pudessem ser editadas de acordo com os requisitos neles descritos. 

o Edição das especificações de teste: Após a leitura de cada caso de 

teste, os participantes realizaram a edição das especificações dos testes. 

o Configuração dos dados do teste: Baseado no estado da base de dados 

informado aos participantes, os mesmos definiram valores para as 

classes de equivalência identificadas durante a edição da especificação 

dos testes. 

o Geração dos casos de teste: Depois da configuração dos dados, os 

casos de teste foram gerados. Assim como na primeira etapa, a geração 

se deu nas três estratégias de teste implementadas pela ferramenta: 

Cada Escolha, Escolha Base e Todas Combinações. 



5   Avaliação da Ferramenta 
 

 

76 

o Execução dos scripts: Os scripts de testes foram executados 

posteriormente a fim de que pudéssemos avaliar a capacidade da 

ferramenta em detectar os defeitos inseridos na aplicação. 

• Avaliação Qualitativa 

o Aplicação de um questionário: Visando avaliar a ferramenta também 

em termos qualitativos, as perguntas presentes no Anexo C foram 

realizadas aos participantes ao final da realização do experimento.  

5.5.4 Análise dos Resultados 

A distribuição dos casos de uso para os participantes seguiu a configuração 

apresentada na Tabela 22. 

 Tabela 22 - Distribuição dos casos de uso com os participantes 

Participantes Casos de Uso 

P1 e P2 UC1, UC2, UC3, UC4 

P3 e P4 UC5, UC6, UC7, UC8 

 

Conforme podemos observar, cada participante recebeu quatro casos de uso e 

cada caso de uso teve seus testes especificados por dois participantes. 

A medida que as atividades definidas para a segunda etapa da avaliação eram 

realizadas, seus tempos foram contabilizados. O tempo gasto para a apresentação da 

abordagem e da ferramenta proposta encontra-se presente na Tabela 23. 

 Tabela 23 – Tempo gasto para a apresentação da abordagem e da ferramenta ao participantes 
da segunda etapa da avaliação 

Atividade P1 P2 P3 P4 

Exposição teórica da abordagem 7’30” 9’16” 8’14” 10’03” 

Apresentação da ferramenta 26’ 47” 19’13” 28’12” 25’22” 

Total 34’17” 28’29” 36’26” 35’25” 

  

Observamos que foi necessário em média um pouco mais de meia-hora para 

que os participantes compreendessem a abordagem proposta e se familiarizassem com 

a ferramenta. O motivo para isso pode ser observado na própria tabela de perfil dos 

participantes. Todos eles são formados na área de sistema de informação e possuem 

experiência com ferramentas de teste de aplicações Web. 
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A Tabela 24 e a Tabela 25 apresentam os tempos gastos pelos participantes 

para realizarem a leitura de seus respectivos  casos de uso, bem como a edição das 

especificações de teste, a configuração dos dados e a geração dos scripts de teste. 

Assim como na etapa anterior, ao coletar tais informações, não objetivamos utilizá-las 

para comparar o tempo gasto para produção dos casos de testes com outras 

ferramentas. Nosso principal objetivo foi realizar uma análise preliminar do tempo 

gasto pelos participantes, e para a partir avaliarmos o custo inicial de adoção da 

abordagem.  

Tabela 24 - Tempo gasto pelos participante P1 e P2 para produzir os casos de teste durante a 
segunda etapa da avaliação 

Atividade UC1 UC2 UC3 UC4 

P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 

Leitura do casos de uso 2’30” 2’13” 2’46” 3’20” 1’50” 2’43” 1’58” 2’14” 

Edição da especificação 21’53” 18’0” 15’18” 14’0” 6’12” 8’9” 9’14” 12’37” 

Configuração dos dados  3’17” 2’12” 3’32” 4’5” 0’57” 1’12” 2’40” 2’12” 

Geração dos scripts 0’12” 0’15” 0’11” 0’15” 0’10” 0’13” 0’10” 0’14” 

Total 39’40” 37’25” 32’36” 26’25” 18’59” 25’4” 23’52” 31’3” 

 

Tendo em vista que a atividade de geração dos scripts é automatizada, foi 

computado o tempo que o usuário gastou para pressionar o botão de geração e 

selecionar as estratégias de combinação. Para cada estratégia de combinação, foi 

gerado um script correspondente. Em todos os casos, a ferramenta gasta menos de um 

segundo para gerar os scripts de teste, independentemente da estratégia de 

combinação selecionada. 

Tabela 25 - Tempo gasto pelos participante P3 e P4 para produzir os casos de teste durante a 
segunda etapa da avaliação 

Atividade UC5 UC6 UC7 UC8 

P3 P4 P3 P4 P3 P4 P3 P4 

Leitura do caso de uso 3’15” 2’52” 2’0” 1’40” 2’5” 1’30” 1’50” 1’50” 

Edição da especificação 20’5” 18’23” 6’13” 6’ 3” 9’40” 9’33” 3’40” 3’30” 

Configuração dos dados  1’45” 2’13” 1’5” 1’45” 1’22” 2’10” 0’58” 1’11” 

Geração dos scripts 0’21” 0’25” 0’15” 0’20” 0’14” 0’22” 0’15” 0’25” 

Total 25’26” 23’53” 9’33” 9’48” 13’21” 13’35” 6’43” 6’56” 
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Uma análise do tempo gasto pelos participantes para a produção dos casos de 

testes nos permitiu identificar que a atividade mais duradoura da abordagem consiste 

na edição da especificação dos testes. 

Uma outra observação importante sobre os dados obtidos é que houve uma 

redução significativa entre a primeira especificação e as demais. Isso mostra que o 

tempo reduz a medida que o usuário se familiariza com a ferramenta. 

O número de casos de teste gerados pelos participantes para cada estratégia de 

combinação é apresentado na Tabela 26 e na Tabela 27. Uma análise dos valores 

obtidos é mostrado na sequência. 

Tabela 26 - Número de casos de teste produzidos pelos participante P1 e P2 durante a segunda 
etapa da avaliação 

Atividade UC1 UC2 UC3 UC4 

P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 

Cada Escolha (CE) 3 3 3 3 1 1 1 2 

Escolha Base (EB) 5 5 9 9 1 1 1 3 

Todas Combinações (TC)  9 9 108 108 1 1 1 4 

 

Tabela 27 - Número de casos de teste produzidos pelos participante P3 e P4 durante a segunda 
etapa da avaliação 

Atividade UC5 UC6 UC7 UC8 

P3 P4 P3 P4 P3 P4 P3 P4 

Cada Escolha 9 9 9 9 9 9 3 3 

Escolha Base 5 5 5 5 5 5 3 3 

Todas Combinações 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Ao compararmos o número de casos de testes gerados pelo participante da 

primeira etapa da avaliação (Tabela 17) e o número de casos de testes gerados pelos 

participantes da segunda etapa (Tabela 26), constatamos que há uma semelhança 

exceto para o participante P1 em relação o caso de uso UC4 (Avaliar Agendamento). 

O número de casos de testes produzidos por esse participante foi diferente do número 

de casos de testes produzidos pelos demais. Ao analisar o motivo da diferença, 

constatamos que o participante P1 esqueceu de definir as classes de equivalência para 

os valores de sucesso, criando classes apenas para os casos alternativos “viatura não-
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informada” e “motorista não-informado”. Isso fez com que um único caso de teste 

fosse gerado para cada estratégia de combinação. 

A indicação de quais defeitos foram detectados após a execução dos scripts de 

testes gerados na segunda etapa da avaliação são apresentados na Tabela 28. 

Em virtude do participante P1 ter esquecido de definir as classes de 

equivalência para os valores de sucesso, nenhum caso de teste representando uma 

avaliação bem sucedida foi gerado e o defeito 4, associado a essa situação, não foi 

detectado. 

Tabela 28 - Falhas detectadas pelos participantes P1 e P2 

# Descrição do Defeito P1 P2 

1 A descrição do campo de texto referente ao login, 

rotulado como “Usuário”, foi substituído por 

“Matrícula”. 

Sim Sim 

2 Agendamentos cadastrados deixaram de ser 

apresentadas na página de listagem de agendamentos. 

Sim Sim 

3 Agendamentos excluídos continuam sendo 

apresentadas na página de listagem de agendamentos. 

Sim Sim 

4 A mensagem informando o deferimento de uma 

viagem foi omitida. 

Não Sim 

 

O defeito 7, conforme mostra a Tabela 29, não foi detectado. O motivo foi o 

mesmo apresentado na análise dos resultados da primeira etapa da avaliação. 

Tabela 29 – Defeitos detectados pelos participantes P3 e P4 

# Descrição do Defeito P3 P4 

5 O caminho de uma página inexistente foi posta no link que dar 

acesso à página de histórico de viagens. 

Sim Sim 

6 A mensagem informando o sucesso da operação de registro de 

chegada de viatura foi modificada.  

Sim Sim 

7 Uma imagem diferente da esperada foi colocada no link que dar 

acesso à página de registro de saída de viatura. 

Não Não 

8 O componente de formulário para seleção dos cargos de motorista 

foi substituído, de um campo de texto de autopreenchimento 

(Autocomplete), para um menu de seleção (Combobox) 

Sim Sim 
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Antes de iniciarmos nossa análise qualitativa da ferramenta, gostaríamos de 

ressaltar duas questões que nos chamaram a atenção nesse primeiro momento da 

segunda etapa da avaliação: 

i. Ao escreverem as assertivas, dois participantes escreveram, em casos de 

uso distintos, nomes das classes de equivalência diferentes daquelas 

definidas na seção “Input Data Classes” da especificação . Ex: 

VIATURA_NAO_INFORMA quando deveriam ter escrito o nome  

VIATURA_NAO_INFORMADA, previamente utilizado. Isso exigiu que 

correções tivessem que ser feitas para que os testes fossem executados. O 

tempo gasto para isso não foi somado ao tempo contabilizado para a 

realização das especificações. Para sanar esse deficiência, deveríamos 

implementar uma verificação sintática também nas assertivas para garantir 

que apenas nomes de classes de equivalências previamente utilizadas na 

especificação pudessem ser utilizadas. 

ii. Ao definir o cenário de interação para o caso de uso UC02 (Cadastrar 

Agendamento), um dos participantes utilizou as mesmas classes de 

equivalência para a data de início e data de término. Isso gerou um erro 

na ferramenta e os casos de teste para esse caso de uso não puderam ser 

gerados. Após correção da especificação, o problema foi solucionado e o 

script de teste pôde ser gerado. 

Conforme mencionado anteriormente, foi aplicado um questionário qualitativo 

sobre a instalação e uso da ferramenta. Os resultados obtidos são apresentados a 

seguir. 

ü Foi constatado que nenhum dos participantes teve dificuldade para instalar 

a ferramenta. A causa disso foi que todos eles eram usuários da 

plataforma Eclipse e já haviam instalado algum plug-in anteriormente. 

ü Dentre as atividades da abordagem (leitura dos casos de uso, 

especificação da interação, configuração dos dados do teste, geração dos 

scripts e execução dos testes), a considerada mais difícil por todos os 

participantes foi a edição da especificação. A explicação para esse fato é 

que é na edição da especificação onde os casos de testes são de fato 

projetados, atividade considerada mais complexa do teste de software. 
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ü Aos serem perguntados se a ferramenta apresentou algum fator limitante 

tais como dificuldade de instalação e utilização, todos os participantes 

disseram que não. 

ü Quando perguntados se a ferramenta de teste atualmente utilizada pelos 

participantes para testar o SUAP (embutida no framework Django 

utilizado para desenvolver o sistema) poderia ser substituída pela 

ferramenta proposta, um dos participantes disse que sim, enquanto que os 

demais alegaram que a ferramenta proposta poderia ser utilizada de forma 

complementar tendo em vista que aborda o problema de teste sob uma 

perspectiva diferente daquela atualmente empregada. 

5.6 Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentados os resultados da avaliação da ferramenta 

proposta. Os resultados obtidos mostraram que a ferramenta é capaz de gerar casos de 

teste de acordo com as estratégias de combinação suportadas e que é capaz de detectar 

falhas relacionadas ao modelo de falhas apresentado. Em virtude da ferramenta ter 

sido desenvolvida como um plug-in para a plataforma Eclipse, os participantes não 

tiveram dificuldade para instalá-la. Além disso, nenhum fator limitante foi 

identificado quanto ao seu uso. 
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6.1 Considerações Iniciais 

Tendo em vista a complexidade e o alto custo para se construir os casos de 

testes, algumas ferramentas de automatização de teste têm sido propostas na literatura 

visando automatizar essa tarefa. Essas ferramentas utilizam três técnicas distintas: 

Programação de Script,  Capture & Replay e Geração de Script. Este capítulo 

apresenta uma breve descrição sobre cada uma dessas técnicas, citando ferramentas 

que as utilizam. Ao final da apresentação de cada uma das técnicas e ferramentas 

relacionadas, identificamos quais atividades de teste de software definidas em 

Ammann e Offutt (AMMANN e OFFUTT, 2008) são suportadas por tais ferramenta. 

6.1.1 Ferramentas de Programação de Script  

A técnica de Programação de Script consiste em, utilizando-se recursos de 

programação, construir programas capazes de comparar o comportamento das 

aplicações com o comportamento esperado (AMMANN e OFFUTT, 2008). 

 Ferramentas como Selenium WebDriver (HOLMES e KELLOGG, 2010) e 

HttpUnit (GOLD, 2005) permitem que programas sejam escritos nas mais variadas 

linguagens de programação a fim de que a automatização do processo de teste seja 

viabilizada. 

A Listagem 6.1 mostra o código de um programa em Java e  a API do 

Selenium. O objetivo do programa é testar a funcionalidade de autenticação 

apresentada na introdução em um cenário de sucesso. Ou seja, um cenário no qual são 

fornecidos login e senha válidos, e no qual se espera que o usuário seja redirecionado 

para a página principal da aplicação. Inicialmente, é aberta a página de autenticação 

http://localhost:9000/auth/login/. O programa aguarda até que a página seja carregada 

(linha 8), assegura-se que o formulário de acesso encontra-se presente (linha 9), 

preenche os campos de texto para o login (linha 10) e para a senha (linha 11) e 

pressiona o botão (linha 12). Em seguida, o programa espera mais um segundo para 
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que a página principal seja carregada (linha 13) e verifica se a mensagem de boas-

vindas (linha 14) é apresentada ao usuário. A presença dessa mensagem, nesse caso, 

indica que a autenticação foi bem sucedida. 
 Listagem 6.1 - Caso de teste em Selenium 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

import org.testing.annotations.Test; 

import com.thoughtworks.selenium.*; 

 

public class LoginTest extends SeleneseTestCase { 

 @Testpublic 

 void testGoodLogin() { 

  selenium.open(“http://localhost:9000/auth/login/”); 

  selenium.waitForPageToLoad(1000); 

  assertTrue(selenium.isTextPresent("Log in Form")); 

  selenium.type("login", “1799479”); 

  selenium.type("password", “******”); 

  selenium.click("id=access_button”); 

  selenium.waitForPageToLoad(1000); 

  assertTrue(selenium.isTextPresent("Welcome")); 

 } 

} 
 
 Listagem 6.2 - Caso de teste em HttpUnit 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

import com.meterware.httpunit.*; 

import junit.framework.*; 

 

public class ExampleTest extends TestCase { 

 public void testGoodLogin() throws Exception { 

  WebConversation     conversation = new WebConversation(); 

  WebRequest  request = new 

    GetMethodWebRequest("http://localhost:9000/auth/login/”);"); 

  WebResponse response = conversation.getResponse( request ); 

  WebForm loginForm = response.getForms()[0]; 

  request = loginForm.getRequest(); 

  request.setParameter( "login", "brenokcc" ); 

  request.setParameter( "password", "*****" ); 

  response = conversation.getResponse( request ); 

  assertTrue( "Login not accepted", 

            response.getText().indexOf("Welcome") != -1 ); 

 } 
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De forma análoga ao programa da Listagem 6.1, o programa da Listagem 6.2 

testa a funcionalidade de autenticação apresentada na introdução, também em um 

cenário de sucesso. A diferença é que, ao invés de ser escrito com a API Selenium, a 

API HttpUnit é utilizada. 

O programa apresentado na Listagem 6.2 inicia uma conexão com o 

navegador (linha 6), abre a página de autenticação http://localhost:9000/auth/login/ 

(linhas 8 e 9), obtém a referência para o formulário de login  (linha 10), instancia uma 

requisição (linha 11),  preenche os campos de texto para o login (linha 12) e para a 

senha (linha 13), obtém a resposta da requisição (linha 14) e verifica se a mensagem 

de boas-vindas (linhas 15 e 16) é apresentada ao usuário. A presença dessa 

mensagem, nesse caso, indica que a autenticação foi bem sucedida 

A ferramenta Canoo Web Test (CANOO, 2012) permite ao projetista dos 

testes especificar os casos de teste tanto em uma linguagem de programação quanto 

na linguagem de marcação XML. A Listagem 6.3 apresenta o caso de teste para o 

login bem sucedido em XML.  
 Listagem 6.3 - Caso de teste em XML para Canoo Web Test 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

<project default="test"> 

 <target name="test"> 

  <webtest name="successful login"> 

    <invoke url=”http://localhost:9000/auth/login” 

            description="access to login page"/> 

    <setInputField name="login" value="1799479" /> 

    <setInputField name="password" value="******" /> 

    <clickButton label="Access" /> 

    <verifyTitle text="Welcome" /> 

  </webtest> 

 </target> 

</project> 

 

A definição do caso de teste na Listagem 6.3 tem início na linha 3 através da 

tag webtest. O nome do caso de teste é definido através de seu atributo name. A 

primeira ação do caso de teste consiste em abrir a página de autenticação (linhas  4 e 

5). Em seguida, o campo de texto para o login (linha 6) e para a senha (linha 7) são 

preenchidos. O botão rotulado como “Access” é clicado e finalmente verifica-se se a 

mensagem de boas-vindas é apresentada.  
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O código presente na Listagem 6.4 consiste no mesmo caso de teste 

apresentado na Listagem 6.3, porém na linguagem de programação Groovy. Esta 

linguagem consiste em uma linguagem ágil e dinâmica para a Máquina Virtual Java 

(JVM) e foi inspirada em linguagens como Python, Ruby e Smalltalk. 

 
 Listagem 6.4 - Caso de teste em Groovy para Canoo Web Test 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

import com.canoo.webtest.WebtestCase 

 

class LoginTest extends WebtestCase { 

  void successfulLogin() { 

    webtest("successful login") { 

      invoke "http://localhost:9000/auth/login", description: 

"access login page" 

      setInputField name: "login", value: "1799479" 

   setInputField name: "password", value: "******" 

      clickButton "Access" 

      verifyTitle "Welcome" 

    } 

  } 

} 

 

Podemos observar que ferramentas Programação de Script dão suporte apenas 

as três últimas atividades do processo de teste  definidas em Ammann e Offutt 

(AMMANN e OFFUTT, 2008), ou seja, as atividades de Automatização, Execução e 

Análise dos testes. A atividade de Projeto dos testes é totalmente ignorada por essas 

ferramentas e deve ser realizada separadamente. 

Embora sejam capazes de reduzir significativamente o tempo de execução dos 

casos de testes, todas estas ferramentas requerem a programação de cada um dos 

casos de testes individualmente. No caso de nossa ferramenta, os casos de testes são 

especificações em uma linguagem de especificação de teste IFL4TCG e através da 

configuração dos dados realizada pela ferramenta desenvolvida é possível gerar os 

scripts de teste automaticamente. 

Uma limitação da nossa ferramenta em relação as ferramentas descritas acima 

é que os scripts gerados são codificados Javascript e executados no navegador. Isso 

dificulta a verificação de informações que não estejam diretamente presentes na 

interface do usuário. Programas escritos em outras linguagem de programação tal 
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como Java, Python, etc. permitem a consulta à base de dados para verificar se um 

determinado dado foi, de fato, inserido ou removido. 

6.1.2 Ferramentas de Capture & Replay 

A técnica de Capture & Replay consiste em, utilizando uma ferramenta capaz 

de gravar as ações executadas por um usuário sobre a interface de uma aplicação, 

converter estas ações em scripts de teste que podem posteriormente ser executados de 

forma automatizada. Cada vez que o script é executado, as ações gravadas são 

repetidas exatamente como na execução original. Para cada caso de teste, deve ser 

gravado um script de teste completo, o que inclui os dados do teste (dados de entrada 

e resultados esperados) e o procedimento do teste (passo a passo que representa a 

lógica da execução). 

As principais ferramentas de automatização de teste através da técnica de 

Capture & Replay atualmente utilizadas são Squish for Web  (SQUISH, 2010) e 

Selenium IDE  (SELENIUM, 2009). Esta última é mais popular que a primeira e o 

screenshot de sua tela principal é ilustrada pela Figura 24. 

 

Figura 24 - Selenium IDE 

 

As ações do usuário são gravadas pela Selenium IDE no forma HTML 

conforme mostra a Listagem 6.5. Nessa listagem, encontra-se o código gerado a partir 

da gravação das ações realizadas sobre uma aplicação contendo a funcionalidade de 

autenticação apresentada na introdução. Através da própria ferramenta é possível 

exportar os casos de teste para scripts em diferentes linguagens de programação tais 

como Java, Python, Ruby, C#, etc. 
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 Listagem 6.5 - Caso de teste gerado pelo Selenium IDE 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> 

<head profile="http://selenium-ide.openqa.org/profiles/test-case"> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 

<link rel="selenium.base" href="http://localhost:8000/" /> 

<title>Login Test</title> 

</head> 

<body> 

<table cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"> 

<thead> 

<tr><td rowspan="1" colspan="3">New Test</td></tr> 

</thead><tbody> 

<tr> 

 <td>open</td> 

 <td>/accounts/login/</td> 

 <td></td> 

</tr> 

<tr> 

 <td>type</td> 

 <td>id=id_username</td> 

 <td>1799479</td> 

</tr> 

<tr> 

 <td>type</td> 

 <td>id=id_password</td> 

 <td>123</td> 

</tr> 

<tr> 

 <td>clickAndWait</td> 

 <td>id=ok</td> 

 <td></td> 

</tr> 

 

</tbody></table> 

</body> 

</html> 

 

A fim de evitar que todos os cenários de uso sejam gravados manualmente, as 

ferramentas de Capture & Replay podem ser utilizadas em conjunto com a técnica de 

Programação de Script descrita anteriormente. Com isso, os scripts de teste gravados 

podem ser adaptados para que possam desempenhar um comportamento diferente 

durante sua execução. Para que esta técnica seja utilizada, é necessário que a 

ferramenta de gravação de scripts de teste possibilite a edição dos mesmos. Assim, os 
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scripts alterados podem contemplar uma maior quantidade de verificações de 

resultados esperados, que não seriam realizadas normalmente pelo testador humano e, 

por isso, não seriam gravadas. Além disso, a automatização da elaboração de um caso 

de teste similar a um já gravado anteriormente pode ser feita através da cópia de um 

script de teste e sua alteração em pontos isolados, sem a necessidade de uma nova 

gravação. 

A prática descrita acima permite, em comparação com a técnica Capture & 

Replay pura, maior taxa de reutilização, maior tempo de vida, melhor manutenção e 

maior robustez dos scripts de teste gerados. No caso de uma alteração na interface 

gráfica da aplicação, seria necessária somente a alteração de algumas partes pontuais 

dos scripts de teste já criados. Apesar destas vantagens, sua aplicação pura produz 

uma grande quantidade de scripts de teste, visto que para cada caso de teste deve ser 

programado um script de teste, o qual também inclui os dados de teste e o 

procedimento de teste. 

Assim como as ferramentas de Programação de Script, as ferramentas 

Capture & Replay dão suporte apenas as três últimas atividades do processo de teste 

definidas em (AMMANN e OFFUTT, 2008): automatização, execução e análise dos 

testes. A vantagem das ferramentas de Capture & Replay sobre as de Programação 

de Script é que a os scripts de teste são gerados automaticamente, reduzindo o tempo 

de produção dos testes e a chance desses programas conterem erros, já que na 

Programação de Scripts são serem humanos que os escrevem, aumentando a 

vulnerabilidade de inserção de defeitos dentro deles. 

Uma comparação entre as ferramentas que utilizam a técnica de Capture & 

Replay e a ferramenta proposta neste trabalho nos permite observar vantagens desta 

sobre aquelas. O primeiro aspecto diz respeito a independência da nossa abordagem 

em relação ao código HTML das páginas. Essa independência não é observada ao se 

utilizar ferramentas de Capture & Replay, pois elas preenchem os campos de 

formulários através de seus identificadores ao invés dos rótulos a eles associados. Em 

alguns casos, o caminho do elemento HTML, ou seja, seu XPath (XPATH, 2011), é 

utilizado e isso gera impactos considerados quando a estrutura da página sofre alguma 

alteração. 

Outro ponto a ser observado é que mesmo utilizando a programação de script 

para evitar que as funcionalidades sejam executadas repetidamente para gerar casos 

de testes com entradas distintas, ainda há um enorme esforço de programação por 
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parte dos Desenvolvedores para escrever os programas que automatizam a execução 

dos casos de testes projetos. 

6.1.3 Ferramenta de Geração de Script 

Uma alternativa à técnica de Capture & Replay consiste na geração dos casos 

de testes a partir de artefatos produzidos durante o processo de desenvolvimento. Essa 

técnica é bem mais produtiva uma vez que os scripts são derivados de artefatos já 

produzidos ou de especificações baseados nesses artefatos. 

Em (IM, IM e MCGREGOR, 2008), scripts de teste manuais são 

automaticamente extraídos de casos de uso definidos a partir de uma linguagem 

específica de domínio. Casos de uso são escritos usando elementos desta linguagem e 

os casos de teste são gerados a partir dos casos de uso e de templates de testes. 

Contudo, os dados utilizados nos casos de teste são valorados manualmente a partir de 

um editor de caso de uso, o que torna necessário configurar várias vezes o caso de uso 

para gerar testes com diferentes valores. A cobertura de todos os valores também é 

difícil de ser verificada com esta abordagem (CALDEIRA, 2010). 

Em (FERREIRA, NEVES, et al., 2010) é apresentada uma ferramenta 

denominada TaRGet. Similarmente a ferramenta mencionada no parágrafo anterior, 

esta ferramenta utiliza casos de uso para gerar scripts de testes manuais. Uma 

linguagem específica de domínio também é utilizada para edição dos casos de uso e 

um mecanismo de sincronização permite rastrear mudanças nas diferentes versões dos 

casos de uso, o que reflete diretamente nos casos de testes gerados. A grande 

limitação dessa ferramenta é que apenas scripts manuais com descrições textuais são 

gerados. Isso significa dizer que apenas as combinações dos passos dos casos de uso 

são produzidos, o que obrigado o testador a implementar os scripts de teste que 

automatizará a execução de cada um deles.  

Com o surgimento do Desenvolvimento Dirigido por Comportamento (DDC), 

adotado pela maioria dos processos que se baseiam na metodologia ágil e que utilizam 

estórias de usuário como artefato para especificação dos requisitos, alguns 

frameworks foram criados para auxiliar sua atividade de testes. Dentre os frameworks 

mais conhecidos destacam-se JBehave  (JBEHAVE, 2008) e RSpec (RSPEC, 2008). 

A principal diferença entre o JBehave e o RSpect é que no primeiro framework, os 

casos de testes são mapeados a partir dos cenários enquanto que no segundo os 

comportamentos são gerados depois que os casos de testes são escritos. 
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Um exemplo de estória de usuário associado à funcionalidade de autenticação 

apresentada na introdução encontra-se presente na Listagem 6.6. 

 
 Listagem 6.6 – Exemplo de estória de usuário 
1 

2 

3 

4 

 

I acccess the login page 

I enter $user into user textfield 

I enter $password into user textfield 

I click the $access button 

 

O script de teste gerado pela ferramenta  JBehave para a estória de usuário 

apresentada na listagem anterior é mostrada na Listagem 6.7. 

 
 Listagem 6.7 - Caso de teste gerado pela ferramenta JBehave 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

public class LoginSteps extends Steps{ 

 @Given("I acccess the login page") 

 public void accessLoginPage(){ 

  //TODO 

 } 

 @Given("I enter $user into user textfield") 

 public void enterUserTextfield(String user){ 

  //TODO 

 } 

 @Given("I enter $password into user textfield") 

 public void enterPasswordTextField(String user){ 

  //TODO 

 } 

 @Given("I click the $access button") 

 public void clickButton(String user){ 

  //TODO 

 } 

 

Como se pode observar, o script de teste gerado pelo framework JBehave 

consiste apenas no esqueleto do código, exigindo a codificação completa  da 

funcionalidade do teste. Outa limitação importante dessa abordagem é que para cada 

cenário de uso, os respectivos casos de teste devem ser manualmente valorados. 

Em  (CALDEIRA, 2010) e (LACHTERMARCHER, 2010), casos de testes 

são gerados automaticamente através da utilização da técnica de tabela de decisão. 
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Tabelas de decisão são usadas para expressar qual conjunto de condições é 

necessário satisfazer para que determinadas ações ocorram. Essas tabelas são 

representadas sob a forma da Tabela 30, podendo ser divididas em três áreas 

(CALDEIRA, 2010): 

ü Uma área para representar as condições 

ü Uma área para representar as ações 

ü Uma área para representar as combinações dos valores das condições e as 

respectivas ações a serem tomadas para essa combinação de condições. 

 

Tabela 30 - Exemplo de tabela de decisão 

Condições Regra 1 Regra 2 Regra 3 Regra 4 

Condição 1 V V F F 

Condição 2 V F V F 

Ações     

Ação 1 X  X  

Ação 2  X  X 
 

Dependendo da tabela, suas regras podem assumir outros valores que não 

verdadeiro (V) e falso (F). É também comum o uso dos valores “---” ou “-” para 

indicar que, independentemente da condição ser verdadeira ou falsa, o resultado 

esperado é o mesmo. Este recurso é usado para simplificar as tabelas de decisão, uma 

vez que duas colunas em potencial tornam-se uma só. 

Uma ferramenta para edição de tabelas de decisão foi proposta em 

(CALDEIRA, 2010). Após construídas, as tabelas de decisão são processadas e os 

casos de testes são gerados. O código gerado requer refatoração tendo em vista que 

apenas chamadas às ações esperadas são escritas, exigindo que a codificação de cada 

uma delas seja realizada manualmente. 

O script de teste gerado pela ferramenta proposta em (CALDEIRA, 2010) 

para a funcionalidade de autenticação citada na introdução é apresentada na Listagem 

6.9. 
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 Listagem 6.9 - Caso de teste gerado pela ferramenta de tabela de decisão 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

import java.util.*; 

import org.junit.*; 

import junit.framework.Assert; 

import com.thoughtworks.selenium.*; 

 

public class TestLoginSuite { 

 DefaultSelenium selenium; 

 public DefaultSelenium getSelenium(){ 

  return this.selenium; 

 } 

 @Test 

 public void r1(){ 

  final DefaultSelenium selenium = getSelenium(); 

  waitForElement( selenium, "login" ); 

  selenium.type( "login", "1799479" ); 

  waitForElement( selenium, "password" ); 

  selenium.type( "password", "******" ); 

  waitForElement( selenium, "access_button" ); 

  selenium.click( "access_button" ); 

  Results.loginsSuccessful( selenium ); 

 } 

      ... 

} 

 

O programa da Listagem 6.9 possui duas classes. A primeira delas 

(TestLoginSuit) contem os casos de testes derivados a partir da tabela de decisão. 

Por questões de simplicidade, apenas um caso de teste está sendo mostrado. Este caso 

de teste representa uma autenticação bem sucedida e é implementado sob a forma de 

um método (linhas 12 a 21) da referida classe.  Inicialmente o programa obtém uma 

referência à instância da classe Selenium (linha 13). Em seguida espera-se que o 

campo de texto de login seja carregado (linha 14) a fim de que possa ser preenchido 

(linha 15). O mesmo ocorre com o campo de texto para senha (linhas 16 e 17).  Por 

fim, o programa aguarda até que o botão para submissão do formulário seja carregado 

(linha 18) e dispara uma ação de clique sobre ele (linha 19). A verificação se o 

resultado obtido corresponde ao resultado esperado, é realizado através da chamada 

ao método estático loginsSuccessful() da classe Results apresentada na 

Listagem 6.10. 
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 Listagem 6.10 – Oráculo de teste para autenticações bem sucedida 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

import java.util.*; 

import org.junit.*; 

import junit.framework.Assert; 

import com.thoughtworks.selenium.*; 

 

class Results { 

 public static void loginsSuccessful( final Selenium 

selenium ){ 

  try{ 

   Thread.sleep( 3000 ); 

  } 

  catch ( final InterruptedException e ){ 

  } 

  waitForElementAndAssert( selenium, "Welcome" ); 

 } 

 ... 

} 

 

A implementação dos métodos presentes na classe Results apresentada na 

Listagem 6.10  é realizada de forma manual e deve conter as assertivas que indicarão 

se o teste passou ou não. No exemplo em questão, espera-se três segundos (linha 10) 

para que a página seja carregada e então verifica-se se a mensagem de boas-vindas 

encontra-se presente nela, o que caracteriza nesse caso uma autenticação bem 

sucedida. 

Conforme podemos observar, a ferramenta baseada em tabela de decisão 

descrita anteriormente dá suporte às quatro atividades do processo de teste definidas 

em Ammann e Offutt (AMMANN e OFFUTT, 2008). A atividade de Projeto é 

realizada através do preenchimento da tabela com as condições e as ações. A 

atividade de Automatização é realizada através da ferramenta que gera os scripts de 

teste. A atividade de Execução é desempenhada pelo Selenium (HOLMES e 

KELLOGG, 2010). A análise dos testes, por sua vez, se dá através do resultado obtido 

pela execução dos scripts. 

Uma vantagem da ferramenta baseada em Tabela de Decisão diz respeito a sua 

capacidade em especificar grupos de condições. Dentre as possíveis condições 

suportadas pela ferramenta destacam-se as condições mutuamente exclusivas (ME), 
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condições mutuamente exclusivas obrigatórias (MEOB), condição de conjuto 

obrigatória (OBR) e condições de mascaramento (CALDEIRA, 2010). Elementos 

pertencentes ao mesmo grupo compartilham uma ou mais restrições através das quais 

é possível evitar combinações de valores indejadas ou desnecessárias. Para ilustrar a 

importância da utilização dessas condições, imagine um formulário contendo um 

botão “Salvar” e outro “Cancelar”. Se ambos os botões puderem ser clicados em uma 

única interação, o número de combinações seria o dobro do número de combinações 

se apenas um dos botões pudessem ser clicados por vez. Além disso, apenas uma 

combinação envolvendo um botão "Cancelar" seria necessário tendo em vista que a 

ação que ele realizará independerá das interações anteriores. Essa característica da 

ferramenta é bastante útil quando o número de combinações atingem valores 

exponenciais. 

Uma limitação da ferramenta, no entanto, é que embora seja capaz de gerar 

scripts de teste automaticamente, ela não permite ao usuário selecionar uma estratégia 

de combinação específica. Isso faz com que, em alguns casos, o número de casos de 

testes gerados se tornem tão grandes que até mesmo a execução automatizada é 

inviabilizada. Além disso, os scripts gerados continuam apresentando uma forte 

dependência com a estrutura da página. Por fim,  pequenos ajustes devem ser 

realizados antes de que os scripts de teste gerados possam ser efetivamente 

executados. 

6.2 Considerações Finais 

Neste capítulo apresentamos diferentes técnicas de automatização de Testes de 

Aceitação e mencionamos diversas ferramentas que as utilizam. Ao final da 

apresentação de cada uma dessas técnicas e das ferramentas relacionadas, 

identificamos quais atividades do processo de teste de software são suportadas por 

elas e traçamos um paralelo com a ferramenta proposta, identificando as vantagens 

desta sobre aquelas, bem como limitações existentes. No capítulo seguinte 

apresentaremos nossas conclusões e realizaremos indicações de trabalhos futuros. 
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7 Conclusão 
 

 

 

 

 

Este trabalho apresentou uma ferramenta desenvolvida sob a forma de plug-in 

para a plataforma Eclipse (ECLIPSE, 2012) com o propósito de apoiar a  atividade de 

Automatização dos testes de Aceitação em aplicações Web. Embora o foco do 

trabalho tenha sido nessa atividade específica, as atividades de Projeto e Execução 

também foram, de certa forma, contempladas. 

A motivação para a realização do trabalho se fundamentou em duas limitações 

presentes na maioria das ferramentas de teste de aplicações Web existentes: a forte 

dependência dos testes com o código-fonte das páginas HTML e a necessidade de 

valoração manual dos casos de testes. Além disso, a ferramenta inovou ao permitir 

que três estratégias de combinação pudessem ser selecionadas durante o processo de 

geração dos scripts. Essa funcionalidade não se encontra presente em nenhuma das 

ferramentas citadas e isso ressalta o caráter inovador do nosso trabalho. 

A limitação relacionada à forte dependência dos casos de testes com o código-

fonte das páginas HTML foi sanada com a adoção do Chickenfoot (MILLER, BOLIN, 

et al., 2010) como ferramenta de execução dos scripts de testes gerados. Uma das 

principais características dessa ferramenta consiste na capacidade de preenchimento 

dos componentes de formulário através de seus rótulos, ao invés de seus 

identificadores (valor do atributo “id”) ou do campinho absoluto dos componentes na 

página, XPath (XPATH, 2011). 

A limitação referente a valoração manual dos casos de testes foi solucionada 

por meio da funcionalidade da ferramenta que permite aos usuários configurar os 

dados dos testes antes do processo de geração. Isso possibilita que os scripts gerados 

estejam devidamente valorados, sem exigir a necessidade de ajuste no código 

produzido pela ferramenta para que eles possam, de fato, ser executados. Embora a 

valoração automática dos casos de testes já ser possível através da ferramenta baseada 

em Tabela de Decisão proposta em (CALDEIRA, 2010), a limitação anterior ainda 
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continua presente nessa ferramenta, o que exige que a produção dos casos de testes 

seja realizada apenas após a aplicação alvo estar pronta, além de poderem sofrer 

fortes impactos quando a estrutura das páginas é alterada. 

Através de nossa abordagem, fomos capazes de elaborar os testes de Aceitação 

para o sistema alvo através apenas dos requisitos expressos sob o formato de Casos de 

Uso. Conforme mencionado anteriormente, outros artefatos de requisitos também 

podem ser utilizados para isso. 

7.1  Trabalhos Futuros 

Nosso trabalho, assim como a maioria dos trabalhos acadêmicos, não se 

encontra completamente finalizado. Portanto, ele pode servir de base para a 

elaboração de vários outros. Como sugestões de trabalhos futuros, propomos os 

seguintes temas: 

• Estudo da eficiência da ferramenta: Conforme podemos observar no 

capítulo de avaliação da ferramenta, apenas sua eficácia foi observada. A 

fim de que nossa ferramenta possa ser, de fato, utilizada em ambiente de 

produção, é de fundamental importância avaliar também sua eficiência em 

termos de tempo que os usuários levam para executar todo o processo de 

teste comparado com as demais ferramentas. Embora tenhamos calculado 

o tempo para realização das atividades, nós o utilizamos apenas para 

comparar o desempenho entre um usuário experimente (participante da 

primeira etapa da avaliação) com usuários que ainda não conheciam a 

ferramenta (participantes da segunda etapa). Sugerimos, portanto, que um 

estudo quantitativo envolvendo diversas ferramentas seja realizado com o 

objetivo de melhor identificar quais ferramentas apresentam os melhores 

desempenho. 

• Construção de uma ferramenta de execução de teste própria: Não resta 

dúvida que a independência da estrutura das páginas HTML propiciada 

pelo Chickenfoot em virtude dessa ferramenta ser capaz de preencher os 

campos de formulário através de seus rótulos é uma característica a ser 

seguida pelas demais ferramentas de testes. Em virtude do Chickenfoot ser 

um plug-in do Firefox, os testes só puderam ser realizados nesse 

navegador, o que pode ser um fator limitante quando se deseja verificar o 

funcionamento de uma determinada aplicação em vários navegadores. 
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Portanto, propomos que uma ferramenta com características semelhantes 

as do Chickenfoot seja desenvolvida, sendo ela completamente 

independente do navegador utilizado pelo usuário. Esse fato resolveria 

essa limitação atual da ferramenta proposta. 

• Aprimoramento da ferramenta de análise dos testes -  Embora nossa 

ferramenta permita a análise dos testes, ela oferece apenas um log da 

execução dos casos de testes, identificando quais interações foram 

executadas e informando se os casos de testes foram ou não bem 

sucedidos. Sugerimos uma melhoria na ferramenta de modo que a 

atividade de Análise dos Testes possa ser realizada de forma mais fácil e 

criteriosa. O ideal seria que ferramenta gerasse relatórios visuais com 

informações gráficas a fim de facilitar o trabalho do Projetista dos Testes 

ao realizar a avaliação dos mesmos. 

• Incorporação do conceito de grupos de condições nas especificações dos 

testes – Tendo em vista  que algumas interações são interdependentes, 

seria interessante estudar como grupos de condições poderiam ser 

incoroporadas na linguagem de especificação de teste proposta. A 

fundamentação teórica para esse estudo encontra-se disponível em 

(CALDEIRA, 2010), o qual define e utiliza condições mutuamente 

exclusivas (ME), condições mutuamente exclusivas obrigatórias (MEOB), 

condição de conjuto obrigatória (OBR), condições de mascaramento, etc. 
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Anexo A – Configuração do Ambiente 
 

 

Para que a ferramenta proposta seja executada, dois softwares devem estar 

devidamente instalados e configurados. O primeiro deles consiste na plataforma 

Eclipse. O segundo, no navegador Firefox com a extensão Chickenfoot. 

Os processos de instalação e configuração dos softwares mencionados acima, 

bem como da ferramenta desenvolvida são apresentados na sequência. 

Instalação do Eclipse 

Para instalar o Eclipse, execute os seguintes passos: 

1. Acesse o site http://www.eclipse.org. 

2. Na seção de downloads, selecione o arquivo de instalação de acordo 

com seu sistema operacional. 

3. Descompacte o arquivo baixado no diretório de sua preferência. 

4. Um programa executável será disponibilizado no diretório escolhido. 

Instalando do Firefox/Chickenfoot 

Para instalar o Firefox,  execute os seguintes passos: 

1. Acesso o site http://www.mozilla.org. 

2. Na seção de downloads, selecione o arquivo de instalação de acordo 

com seu sistema operacional. 

3. Execute o arquivo de instalação baixado. 

4. O navegador estará disponível através de um atalho da área de trabalho 

ou na barra de tarefas. 

Para instalar o Chickenfoot, siga os passos abaixo 

1. Efetue o download da extensão através do endereço 

http://groups.csail.mit.edu/uid/chickenfoot/chickenfoot.xpi. 

2. Feche o navegador caso ele esteja aberto. 

3. Execute o arquivo de instalação. 

4. Abra o navegador. 

5. O Chickenfoot estará presente na lista de extensões instaladas. 
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Instalação do IFL4TCG Plug-in 

Para instalar o IFL4TCG Plug-in, efetue os seguintes passos: 

1. Abra o Eclipse. 

2. Adicione a URL do projeto http://ifl4tcg.googlecode.com/svn/update/ 

na lista de repositórios.  

3. Efetue a instalação. 

4. Reinicie o Eclipse. 

5. O plug-in estará disponível para uso. 

 



106 

Anexo B – Casos de Uso do Módulo de Frota 

(SUAP) 

Efetuar Autenticação 

Caso de Uso Efetuar autenticação 
Resumo O usuário deseja autenticar-se no sistema para acessar suas 

funcionalidades restritas. 
Escopo O usuário carrega um endereço no navegador e efetua a 

autenticação fornecendo seu nome de usuário e senha. 
Atores Usuário Obter autorização de acesso à área restrita do 

sistema 
Sistema Permitir acesso apenas ao usuários autorizados. 

Invariantes O cadastro de usuários está atualizado e disponível para 
consulta. 

Pré-condições O usuário encontra-se devidamente cadastrado no sistema. 
Fluxo Principal 1. O usuário abre a página de acesso ao sistema 

2. O sistema exibe o formulário de autenticação 
3. O usuário preenche o campo “Usuário” 
4. O usuário preenche o campo “Senha” 
5. O usuário clica no botão “Ingressar” 
6. O sistema exibe uma mensagem de boas-vindas 

Fluxo Alternativos EVENTO E1: O usuário preenche o campo “Usuário” com 
valor vazio. 
ALTERNATIVA AO PASSO: 3 
E1.1. O sistema exibe a mensagem “Este campo é 
obrigatório”. 
E1.2. RETORNA AO PASSO 3 
FIM EVENTO E1 
 
EVENTO E2: O usuário preenche o campo “Usuário” com 
valor não cadastrado. 
ALTERNATIVA AO PASSO: 3. 
E2.1. O sistema exibe a mensagem “Erro de login”. 
E2.2. RETORNA AO PASSO 3. 
FIM EVENTO E2. 
 
EVENTO E3: O usuário preenche o campo “Senha” com 
valor vazio. 
ALTERNATIVA AO PASSO: 4. 
E3.1. O sistema exibe a mensagem “Este campo é 
obrigatório”. 
E3.2. RETORNA AO PASSO 4. 
FIM EVENTO E3. 
 
EVENTO E4: O usuário preenche o campo Senha com valor 
não cadastrado. 
ALTERNATIVA AO PASSO: 4. 
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E4.1. O sistema exibe a mensagem “Erro de login”. 
E4.2. RETORNA AO PASSO 4. 
FIM EVENTO E4. 

Pós-Condições O usuário estará autenticado e com os respectivos direitos de 
acesso. 

Regras de Negócio -Restrições de Campos: 
 Nome: 
  1. Não pode ser vazio. 
  2. Deve estar cadastrado. 
 Senha: 
  1. Não pode ser vazio. 
  2. Deve estar cadastrada, considerando o nome 
fornecido. 
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Cadastrar Agendamento de  Viagem 

Caso de Uso Cadastrar Agendamento de Viagem 
Resumo O usuário deseja agendar uma viagem no sistema. 
Escopo O usuário carrega o endereço da página principal  no 

navegador e acessa a página de agendamento de viagens 
através do menu. 

Atores Usuário Agendar uma viagem. 
Sistema Permitir que apenas agendamentos com 

informações válidas sejam cadastrados. 
Invariantes O cadastro de viatura encontra-se atualizado e disponível 

para uso. 
Pré-condições O usuário possui o perfil de operador do módulo de Frota e 

encontra-se devidamente autenticado. 
Fluxo Principal 1. O usuário abre a página principal do sistema. 

2. O usuário clicar no item de menu "Frota" 
3. O usuário clica no item de menu "Agendamento" 
4. O usuário clica no item de menu "Cadastrar" 
5. O sistema exibe o formulário de agendamento 
6. O usuário preenche o campo de preenchimento 

automático "Solicitante" como o nome do servidor 
que solicitou a viagem 

7. O usuário preenche o campo de data “Início” 
8. O usuário preenche o campo de data “Término” 
9. O usuário preenche a área de texto “Objetivo” 
10. O usuário preenche a área de texto “Itinerário” 
11. O usuário clica no botão “Salvar” 
12. O sistema exibe a mensagem "Agendamento 

cadastrado com sucesso" 
Fluxo Alternativos EVENTO E1: O usuário preenche o campo “Solicitante” 

com valor vazio. 
ALTERNATIVA AO PASSO: 6 
E1.1. O sistema exibe a mensagem “Este campo é 
obrigatório”. 
E1.2. RETORNA AO PASSO 6 
FIM EVENTO E1 
 
EVENTO E2: O usuário preenche o campo “Solicitante” 
com valor não cadastrado. 
ALTERNATIVA AO PASSO: 7 
E2.1. O sistema exibe a mensagem “Este campo é 
obrigatório”. 
E2.2. RETORNA AO PASSO 7 
FIM EVENTO E2 
 
EVENTO E3: O usuário preenche o campo “Início” com 
uma data inválida. 
ALTERNATIVA AO PASSO: 7 
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E3.1. O sistema exibe a mensagem “Informe uma data/hora 
válida”. 
E3.2. RETORNA AO PASSO 7 
FIM EVENTO E3 
 
EVENTO E4: O usuário preenche o campo “Início” com 
valor vazio. 
ALTERNATIVA AO PASSO: 7 
E4.1. O sistema exibe a mensagem “Este campo é 
obrigatório”. 
E4.2. RETORNA AO PASSO 7 
FIM EVENTO E4 
 
EVENTO E5: O usuário preenche o campo “Término” com 
uma data inválida. 
ALTERNATIVA AO PASSO: 8 
E5.1. O sistema exibe a mensagem “Informe uma data/hora 
válida”. 
E5.2. RETORNA AO PASSO 8 
FIM EVENTO E5 
 
EVENTO E6: O usuário preenche o campo “Término” com 
valor vazio. 
ALTERNATIVA AO PASSO: 8 
E6.1. O sistema exibe a mensagem “Este campo é 
obrigatório”. 
E6.2. RETORNA AO PASSO 8 
FIM EVENTO E6 
 
EVENTO E7: O usuário preenche o campo “Objetivo” com 
valor vazio. 
ALTERNATIVA AO PASSO: 9 
E7.1. O sistema exibe a mensagem “Este campo é 
obrigatório”. 
E7.2. RETORNA AO PASSO 9 
FIM EVENTO E7 
 
EVENTO E8: O usuário preenche o campo “Itinerário” com 
valor vazio. 
ALTERNATIVA AO PASSO: 10 
E8.1. O sistema exibe a mensagem “Este campo é 
obrigatório”. 
E8.2. RETORNA AO PASSO 10 
FIM EVENTO E8 
 

Pós-Condições O agendamento cadastrado estará disponível para avaliação. 
Regras de Negócio -Restrições de Campos: 

 Solicitante: 
  1. Não pode ser vazio. 
 Início: 
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  1. Não pode ser vazio. 
 Término: 
  1. Não pode ser vazio. 
  2. Deve ser preenchido com uma data superior 
a data de Início. 
 Objetivo: 
  1. Não pode ser vazio. 
 Itinerário: 
  1. Não pode ser vazio. 
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Excluir Agendamento de Viagem 

Caso de Uso Excluir Agendamento de Viagem 
Resumo O usuário deseja excluir um agendamento pré-cadastrado no 

sistema. 
Escopo O usuário carrega o endereço da página principal no 

navegador e acessa a página de listagem de agendamento 
através do menu. 

Atores Usuário Excluir um agendamento pré-cadastrado. 
Sistema Permitir que apenas agendamentos cujas viagens 

ainda não foram iniciadas sejam excluídos. 
Invariantes O cadastro de agendamentos encontra-se atualizado e 

disponível para consulta. 
Pré-condições O usuário possui o perfil de operador do módulo de Frota e 

encontra-se devidamente autenticado. 
Fluxo Principal 1. O usuário abre a página principal do sistema 

2. O usuário clica no item de menu “Frota” 
3. O usuário clica no item de menu “Agendamento” 
4. O usuário clica no item de menu “Listar” 
5. O sistema exibe os agendamentos cadastrados em 

uma tabela 
6. O usuário localiza o agendamento a ser excluído 
7. O usuário clica sobre o link “Remover” 
8. O sistema exibe a mensagem “Agendamento excluído 

com sucesso” 
Fluxo Alternativos - 

 
Pós-Condições O agendamento excluído não será mais apresentado na 

listagem de agendamentos cadastrados 
Regras de Negócio - 
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Avaliar Agendamento 

Caso de Uso Avaliar Agendamento 
Resumo O usuário deseja deferir ou indeferir um agendamento pré-

cadastrado baseado na disponibilidade de viaturas. 
Escopo O usuário carrega o endereço da página principal no 

navegador e acessa a página de listagem de agendamento 
através do menu. 

Atores Usuário Deferir ou indeferir um agendamento de viagem. 
Sistema Permitir que apenas agendamentos não-avaliados 

possam ser avaliados 
Invariantes O cadastro de agendamentos encontra-se atualizado e 

disponível para consulta. 
Pré-condições O usuário possui o perfil de operador do módulo de Frota e 

encontra-se devidamente autenticado 
Fluxo Principal 1. O usuário abre a página principal do sistema 

2. O usuário clica no item de menu “Frota” 
3. O usuário clica no item de menu “Agendamentos” 
4. O usuário clica no item de menu “Avaliar” 
5. O sistema exibe os agendamentos cadastrados em 

uma tabela 
6. O usuário localiza o agendamento a ser avaliado 
7. O usuário clica sobre o link “Avaliar” 
8. O sistema exibe o formulário de avaliação 
9. O usuário seleciona o status da avaliação” no seletor 

“Status” 
10. O usuário seleciona a viatura no seletor “Viatura” 
11. O usuário seleciona um motorista no seletor 

“Motorista” 
12. O usuário informa alguma observação na área de 

texto “Observações” 
13. O usuário clica no botão “Salvar” 
14. O sistema exibe a mensagem "Agendamento avaliado 

com sucesso" 
Fluxo Alternativos EVENTO E2: O usuário não seleciona uma opção no seletor 

“Viatura”. 
ALTERNATIVA AO PASSO: 10 
E1.1. O sistema exibe a mensagem “Este campo é 
obrigatório”. 
E1.2. RETORNA AO PASSO 10 
FIM EVENTO E1 
 
EVENTO E2: O usuário não seleciona uma opção no seletor 
“Motorista”. 
ALTERNATIVA AO PASSO: 11 
E2.1. O sistema exibe a mensagem “Este campo é 
obrigatório”. 
E2.2. RETORNA AO PASSO 11 
FIM EVENTO E2 
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Pós-Condições O agendamento avaliado terá seu status modificado de 
acordo com o status selecionado durante a avaliação. 

Regras de Negócio -Restrições de Campos: 
            Viatura: 
  1. Deve ser selecionada. 
 Motorista: 
  1. Deve ser selecionada. 
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Registrar Saída de Viatura 

Caso de Uso Registrar Saída de Viatura 
Resumo O usuário deseja registrar a saída de uma viatura referente a 

uma viagem previamente deferida. 
Escopo O usuário carrega o endereço da página principal no 

navegador e acessa a página de viagens não-iniciadas através 
do menu. 

Atores Usuário Registrar a saída de uma viatura 
Sistema Modificar o status da viatura para “em trânsito”  

Invariantes O cadastro de viagens deferidas encontra-se atualizado e 
disponível para consulta. 

Pré-condições O usuário possui o perfil de operador do módulo de Frota e 
encontra-se devidamente autenticado 

Fluxo Principal 1. O usuário abre a página principal do sistema 
2. O usuário clica no item de menu “Frota” 
3. O usuário clica no item de menu “Viagem” 
4. O usuário clica no item de menu “Registrar Saída” 
5. O sistema exibe as viagens não-iniciadas em um 

tabela 
6. O usuário localiza a viagem associada à viatura cuja 

saída deseja registrar 
7. O usuário clica sobre o link “Registrar Saída” 
8. O sistema exibe o formulário de registro de saída de 

viatura 
9. O usuário informa a data e hora da saída no campo de 

texto “Data e Hora” 
10. O usuário informa a quilometragem atual da viatura 

no campo de texto “Odômetro” 
11. O usuário clica no botão “Salvar” 
12. O sistema exibe a mensagem “Viagem iniciada com 

sucesso” 
Fluxo Alternativos EVENTO E1: O usuário preenche o campo “Data e Hora” 

com valor vazio. 
ALTERNATIVA AO PASSO: 9 
E1.1. O sistema exibe a mensagem “Este campo é 
obrigatório”. 
E1.2. RETORNA AO PASSO 9 
FIM EVENTO E1 
 
EVENTO E2: O usuário preenche o campo “Data e Hora” 
com valor inválido. 
ALTERNATIVA AO PASSO: 9 
E2.1. O sistema exibe a mensagem “Data Inválida”. 
E2.2. RETORNA AO PASSO 9 
FIM EVENTO E2 
 
EVENTO E3: O usuário preenche o campo “Odômetro” 
com valor vazio. 
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ALTERNATIVA AO PASSO: 10 
E3.1. O sistema exibe a mensagem “Este campo é 
obrigatório”. 
E3.2. RETORNA AO PASSO 10 
FIM EVENTO E3 
 
EVENTO E4: O usuário preenche o campo “Odômetro” 
com valor inválido. 
ALTERNATIVA AO PASSO: 10 
E4.1. O sistema exibe a mensagem “Valor Inválido”. 
E4.2. RETORNA AO PASSO 10 
FIM EVENTO E4 
 

Pós-Condições A viatura estará indisponível para alocação durante o período 
da viagem. 

Regras de Negócio -Restrições de Campos: 
 Data e Hora: 
  1. Não pode ser vazio. 
  2. Deve estar no formato dd/MM/AAAA 
HH:mm:ss 
 Odômetro: 
  1. Não pode ser vazio. 
  2. Deve ser um valor inteiro positivo. 
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Registrar Chegada de Viatura 

Caso de Uso Registrar Chegada de Viatura 
Resumo O usuário deseja registrar a chegada de uma viatura referente 

a uma viagem que estava em curso. 
Escopo O usuário carrega o endereço da página principal no 

navegador e acessa a página de viagens iniciadas através do 
menu. 

Atores Usuário Registrar a chegada de uma viatura 
Sistema Permitir que apenas viaturas em trânsito sejam 

selecionadas 
Invariantes O cadastro de viagens em andamento encontra-se atualizado 

e disponível para consulta. 
Pré-condições O usuário possui o perfil de operador do módulo de Frota e 

encontra-se devidamente autenticado 
Fluxo Principal 1. O usuário abre a página principal do sistema 

2. O usuário clica no item de menu “Frota” 
3. O usuário clica no item de menu “Viagem” 
4. O usuário clica no item de menu “Registrar Chegada” 
5. O sistema exibe as viagens iniciadas em um tabela 
6. O usuário localiza a viagem associada à viatura cuja 

chegada deseja registrar 
7. O usuário clica sobre o link “Registrar Chegada” 
8. O sistema exibe um formulário para o usuário 
9. O usuário informa a data e hora da saída no campo de 

texto “Data e Hora” 
10. O usuário informa a quilometragem atual da viatura 

no campo de texto “Odômetro” 
11. O usuário clica no botão “Salvar” 
12. O sistema exibe a mensagem “Viagem finalizada com 

sucesso” 
Fluxo Alternativos EVENTO E1: O usuário preenche o campo “Data e Hora” 

com valor vazio. 
ALTERNATIVA AO PASSO: 9 
E1.1. O sistema exibe a mensagem “Este campo é 
obrigatório”. 
E1.2. RETORNA AO PASSO 9 
FIM EVENTO E1 
 
EVENTO E2: O usuário preenche o campo “Data e Hora” 
com valor inválido. 
ALTERNATIVA AO PASSO: 9 
E2.1. O sistema exibe a mensagem “Data Inválida”. 
E2.2. RETORNA AO PASSO 9 
FIM EVENTO E2 
 
EVENTO E3: O usuário preenche o campo “Odômetro” 
com valor vazio. 
ALTERNATIVA AO PASSO: 12 
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E3.1. O sistema exibe a mensagem “Este campo é 
obrigatório”. 
E3.2. RETORNA AO PASSO 12 
FIM EVENTO E3 
 
EVENTO E4: O usuário preenche o campo “Odômetro” 
com valor inválido. 
ALTERNATIVA AO PASSO: 12 
E4.1. O sistema exibe a mensagem “Valor Inválido”. 
E4.2. RETORNA AO PASSO 12 
FIM EVENTO E4 
 

Pós-Condições A viatura estará indisponível para alocação de outras viagens. 
Regras de Negócio -Restrições de Campos: 

 Data e Hora: 
  1. Não pode ser vazio. 
  2. Deve estar no formato dd/MM/AAAA 
HH:mm:ss 
 Odômetro: 
  1. Não pode ser vazio. 
  2. Deve ser um valor inteiro positivo. 
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Consultar Histórico de Viagens 

Caso de Uso Consultar Histórico de Viagens 
Resumo O usuário deseja consultar o histórico de viagens registradas 

no sistema. 
Escopo O usuário carrega o endereço da página principal no 

navegador e acessa a página de histórico de viagens através 
do menu. 

Atores Usuário Visualizar informações sobre viagens já realizadas 
Sistema Listar as viagens de acordo com os critérios de 

busca informados. 
Invariantes O cadastro de viagens encontra-se atualizado e disponível 

para consulta. 
Pré-condições O usuário possui o perfil de operador do módulo de Frota e 

encontra-se devidamente autenticado 
Fluxo Principal 1. O usuário abre a página principal do sistema 

2. O usuário clica no item de menu “Frota” 
3. O usuário clica no item de menu “Viagem” 
4. O usuário clica no item de menu “Listar” 
5. O usuário informa a data de início no campo de data 

“Início” 
6. O usuário informa a data de término no campo de 

data “Término” 
7. O usuário clica no botão “Enviar Dados” 
8. O sistema exibe as viagens em uma tabela 

Fluxo Alternativos EVENTO E1: O usuário preenche o campo “Início” com 
valor vazio. 
ALTERNATIVA AO PASSO: 5 
E1.1. O sistema exibe a mensagem “Este campo é 
obrigatório”. 
E1.2. RETORNA AO PASSO 5 
FIM EVENTO E1 
 
EVENTO E2: O usuário preenche o campo “Início” com 
valor inválido. 
ALTERNATIVA AO PASSO: 5 
E2.1. O sistema exibe a mensagem “Data Inválida”. 
E2.2. RETORNA AO PASSO 5 
FIM EVENTO E2 
 
EVENTO E3: O usuário preenche o campo “Término” com 
valor vazio. 
ALTERNATIVA AO PASSO: 6 
E3.1. O sistema exibe a mensagem “Este campo é 
obrigatório”. 
E3.2. RETORNA AO PASSO 6 
FIM EVENTO E3 
 
EVENTO E4: O usuário preenche o campo “Término” com 
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valor inválido. 
ALTERNATIVA AO PASSO: 6 
E4.1. O sistema exibe a mensagem “Data Inválida”. 
E4.2. RETORNA AO PASSO 6 
FIM EVENTO E4 
 

Pós-Condições As viagens que atendem aos critérios de busca informados 
serão mostradas para o usuário em uma tabela. 

Regras de Negócio -Restrições de Campos: 
 Início: 
  1. Não pode ser vazio. 
  2. Deve estar no formato dd/MM/AAAA 
HH:mm:ss 
 Término: 
  1. Não pode ser vazio. 
  2. Deve estar no formato dd/MM/AAAA 
HH:mm:ss 
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Indicar Cargos de Motorista 

Caso de Uso Indicar Cargos de Motorista 
Resumo O usuário deseja identificar quais cargos da administração 

pública corresponde aos cargos de motorista. 
Escopo O usuário carrega o endereço da página principal  no 

navegador e acessa a página de indicação de cargos de 
motorista através do menu. 

Atores Usuário Indicar um novo cargo de motorista. 
Sistema Permitir que apenas cargos ainda não indicados 

sejam cadastrados. 
Invariantes O cadastro de cargos da administração publica encontra-se 

atualizado e disponível para uso. 
Pré-condições O usuário possui o perfil de operador do módulo de Frota e 

encontra-se devidamente autenticado. 
Fluxo Principal 1. O usuário abre a página principal do sistema. 

2. O usuário clicar no item de menu "Frota" 
3. O usuário clica no item de menu "Cargos de 

Motorista" 
4. O usuário clica no link "Adicionar Cargo de 

Motorista" 
5. O sistema exibir o formulário de indicação de cargos 

de motorista 
6. O usuário preenche o campo de preenchimento 

automático "Cargo" 
7. O usuário clica no botão “Salvar” 
8. O sistema exibe a mensagem "Cargo de motorista 

cadastrado com sucesso" 
Fluxo Alternativos EVENTO E1: O usuário preenche o campo “Cargo” com 

valor vazio. 
ALTERNATIVA AO PASSO: 6 
E1.1. O sistema exibe a mensagem “Este campo é 
obrigatório”. 
E1.2. RETORNA AO PASSO 6 
FIM EVENTO E1 
 
EVENTO E2: O usuário preenche o campo “Cargo” com 
valor não cadastrado. 
ALTERNATIVA AO PASSO: 6 
E2.1. O sistema exibe a mensagem “Este campo é 
obrigatório”. 
E2.2. RETORNA AO PASSO 6 
FIM EVENTO E2 

Pós-Condições O cargo indicado será cadastrado como cargo de motorista e 
todos os servidores que possuem esse cargo serão exibidos na 
relação dos motoristas de seu respectivo campus 

Regras de Negócio -Restrições de Campos: 
 Cargo: 
  1. Não pode ser vazio. 
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  2. Deve ser preenchido com um valor 
cadastrado. 
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Anexo C - Questionário Qualitativo 
 

P1 – Você é usuário da plataforma Eclipse? 

( ) SIM   ( ) NÃO 

 

P2 – Você teve dificuldades  em instalar a ferramenta? 

( ) SIM   ( ) NÃO 

 

P3 – Os recursos de preenchimento automático e verificação sintática do editor da 

especificação facilitaram a edição das especificações? 

( ) SIM   ( ) NÃO 

 

P4 – Qual atividade você considera a mais difícil de ser realizada com a ferramenta 

apresentada? 

( ) Edição da especificação dos testes ( ) Configuração dos dados 

( ) geração dos scripts    ( ) Execução dos casos de testes 

 

P5 – Você considera a ferramenta limitante em algum aspecto? Se sim, em qual? 

( ) SIM   ( ) NÃO 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

P6 - Você substituiria a ferramenta de teste utilizada em seu ambiente de trabalho 

pela ferramenta proposta? Porquê? 

( ) SIM   ( ) NÃO 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Anexo D – Cálculo do Número de Casos de Teste 
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Anexo E – API Javascript da IFL4TCG 
 

Funções Javascript da IFL4TCG 

Nome Parâmetros 

_open - Abre uma página HTML na qual 

as interações subsequentes serão 

executadas. 

url – endereço da página que será aberta. 

_enter – Insere um texto em um elemento 

de entrada de dados. Além disso, cria uma 

variável armazenando o valor informado 

para que possa ser referenciada 

posteriormente. 

name – rótulo do elemento. 

value – texto a ser inserido. 

type – tipo do elemento. Pode assumir os 

seguintes valores: textbox ou textarea.  

varname – nome da variável que será 

instanciada e que conterá o valor 

informado. 

_type – Apresenta o mesmo propósito da 

função anterior, porém, além de inserir o 

texto no elemento de entrada de dados, 

invoca chamadas keydown(), 

keypressed() e keyreleased(), necessárias 

em interfaces que tratam tais eventos. 

name – rótulo do elemento. 

value – texto a ser inserido. 

type – tipo do elemento. Pode assumir os 

seguintes valores: textbox ou textarea. 

_click – Provoca um clique em um 

elemento de ativação. 

name – rótulo do elemento. 

type – tipo do elemento. Pode assumir os 

seguintes valores: button, link, icon ou 

text.  

_mouseOver – Invoca uma chamada para 

a função mouseover() de um elemento de 

interação. 

name – rótulo do elemento. 

_mouseOut – Invoca uma chamada para 

a função mouseout() de um elemento de 

interação. 

name – rótulo do elemento. 

_lookAt – Busca um determinado 

elemento de interação e posiciona o foco 

text – fragmento de texto utilizado como 

parâmetro de busca. 
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nele de modo tal que a busca por qualquer 

outro elemento partirá daquele elemento 

ao invés do início do documento. 

 

_pick - Seleciona uma opção em um 

elemento de seleção de dados. Além 

disso, cria uma variável armazenando o 

valor selecionado para que possa ser 

referenciada posteriormente. 

name – rótulo do elemento. 

value – descrição da opção a ser 

selecionada. 

type – tipo do elemento. Pode assumir os 

seguintes valores: listbox ou radiogroup.  

varname – nome da variável que será 

instanciada e que conterá a descrição da 

opção selecionada. 

_check – Marca um botão de seleção 

(radio button ou checkbox). Caso ele já 

esteja marcado, o desmarcará. Além 

disso, cria uma variável armazenando um 

valor booleano informando se o elemento 

foi marcado ou desmarcado para que 

possa ser referenciada posteriormente. 

name – rótulo do elemento. 

type – tipo do elemento. Pode assumir os 

seguintes valores: radiobutton ou 

checkbox.  

varname – nome da variável que será 

instanciada e que conterá o valor 

verdadeiro caso o elemento tenha sido 

marcado ou falso, caso contrário. 

_lookFor – Busca pela ocorrência de um 

fragmento de texto na interface. Dispara 

uma exceção caso não o encontre. 

text – fragmento de texto que será 

buscado. 

_execute – Efetua uma requisição Http do 

tipo GET em uma determinada URL 

url– endereço de uma página 

lookForAndFound – Retorna verdadeiro 

se, e somente se, o texto passado como 

parâmetro for encontrado na página. 

text – fragmento de texto que será 

buscado. 

lookForAndNotFound – Retorna 

verdadeiro se, e somente se, o texto 

passado como parâmetro não for 

encontrado na página. 

text – fragmento de texto que será 

buscado. 

 


