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TESTE AUTOMÁTICO “TRADICIONAL”

Imagine que este projetor é o software que se pretende testar

Tipicamente, os testadores automatizam os testes criando scripts de teste estáticos
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TESTE AUTOMÁTICO “TRADICIONAL”

Passado algum tempo, os scripts irão cobrir o comportamento a testar

Mas, o que acontece quando o comportamento do software a testar altera?
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TESTE BASEADO EM MODELOS (MBT)

Agora imagine que o projetor do topo é o modelo do sw a testar

Do modelo geram-se testes para cobrir o comportamento
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TESTE BASEADO EM MODELOS

…. depois o comportamento muda….

… mudam também os testes…..
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TESTE BASEADO EM MODELOS
Teste baseado em modelos é uma abordagem de teste em que os
casos de teste são derivados em parte ou totalmente a partir de um
modelo que descreve algum (normalmente funcionalidade) aspeto do
Sistema sob teste (SUT)
O teste baseado em modelos usa um modelo do programa para
gerar casos de teste e agir como oráculo
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TESTE BASEADO EM MODELOS
Teste baseado em modelos é uma técnica de teste onde o
comportamento da execução de um programa é comparado com as
previsões feitas por uma especificação formal – um modelo.
– Colin Campbell, Microsoft Research
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TESTE BASEADO EM MODELOS
O modelo serve como oráculo
Um oráculo é a autoridade que permite fazer um julgamento sobre o
resultado de um caso de teste - se o teste foi aprovado ou não
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PROCESSO MBT
Map
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Outputs expected
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2.Test case
generation

Abstract
Test suite
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test (SUT)

Requirements
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Concrete
Test suite
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4.Test case
execution
Bugs report
5. Analysis
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TESTE BASEADO EM MODELOS
Vantagens








Aumenta a qualidade do produto
Permite maior grau de automação (geração de casos de teste)
Permite testes mais exaustivos
Bom para correção / teste funcional
O modelo pode ser “facilmente” adaptado a mudanças
Expõe antecipadamente ambiguidades na especificação e design
Permite gerar vários conjuntos de testes do mesmo modelo usando diferentes critérios
de seleção de testes
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TESTE BASEADO EM MODELOS
Desvantagens
 Requer uma especificação / modelo formal
 Existe o problema de explosão do caso de teste
 A geração de casos de teste deve ser controlada adequadamente para gerar um
caso de teste de tamanho exequível
 Pequenas mudanças no modelo podem resultar num conjunto de testes totalmente
diferente
 Necessário tempo para analisar os testes que falharam (modelo, SUT, código do
adaptador)
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FERRAMENTAS
ModelJUnit – deriva casos de teste em Junit a partir de uma máquina de estados
estendida (FSM) codificada em Java
Mulsaw – verifica a conformidade do código Java contra anotações de especificação
SpecExplorer / NModel – gera uma máquina de estados finita a partir da exploração
de uma especificação textual em Spec# e gera, depois casos de teste a partir dessa
máquina (FSM)
CowSuite – gera e prioriza casos de teste numa forma semiautomática a partir de
modelos visuais UML
T-UPPAAL – gera e executa casos de teste (online) a partir de uma máquina de estados
visual que modela um software embebido de tempo real
PBGT – Gera casos de teste a partir de modelos gráficos que descrevem objetivos de
teste
MISTA – Usa notações visuais para construir modelos de teste, como Petri nets e
máquinas de estado finitas
...
ETAP-Pro – teste baseado em modelos de processos de negócio
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COMO MODELAR O SISTEMA?

Taxonomia de notações de modelação em MBT

(or reverse engineered)

VDM, Z, Spec#, OCL,…
FSM, Petri nets, statecharts, …
CSP, …
OBJ, …
…
Source: Practical Model-based Testing: A Tools Approach, Mark Utting & Bruno Legeard, 2006
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COMO MODELAR O SISTEMA?
Características importantes:







Nível de formalização (eliminar ambiguidade)
Poder expressivo
Nível de abstração
Aceitação pela indústria
Simplicidade
Suporte de ferramentas

Notações mais comuns
 Pre/Post, para modelar dados complexos e funções
 Baseadas em transições para modelar controlo
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COMO MODELAR O SISTEMA?
As características na notação selecionada vão ter impacto nas
Técnicas de geração de casos de teste a usar

Como Gerar Casos de Teste a partir dos modelos?

17

TAXONOMIA PARA ABORDAGENS DE
GERAÇÃO DE CASOS DE TESTE (TCG)

Source: Practical Model-based Testing: A Tools Approach, Mark Utting, Bruno Legeard, 2016
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TCG COM ALGORITMOS DE PESQUISA EM
GRAFOS

Os modelos de comportamento são muitas vezes grafos (estendidos) FSM,
modelos de atividades, etc.
Cada caminho no modelo representa um caso de teste
 Começando no nó inicial e terminando no nó final

Os critérios de cobertura estrutural guiam a seleção/geração de casos de
teste





all nodes/states
all edges/transitions/branches
all edge-pairs
all paths (may lead to combinatorial explosion)

Também é importante minimizar o tamanho dos conjunto de casos de teste
 E.g., encontrar o caminho mínimo a partir do nó inicial até ao final, atravessando todos os
nós  Problema do “Carteiro chinês”.
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TCG COM MODEL CHECKING
Model Checking é uma técnica automatizada que, dado um (possível
grande) modelo FSM de um sistema e uma propriedade lógica (expressa
em lógica temporal), verifica sistematicamente se essa propriedade é
válida para esse modelo e gera contraexemplos quando a propriedade
não se verifica.
Se essas propriedades descreverem as metas de teste de forma negativa,
os contraexemplos podem ser usados como casos de teste - sequências de
transições com entradas e saídas esperadas.
System model (FSM)

Property: G(x -> F y)

Model
Checker

no

yes

x = T,T,F,F,...
y = F,F,F,T,...
Source: Espada, A. R., Gallardo, M. D. M., Salmerón, A., & Merino, P. (2015). Using model checking to generate test cases for android applications. MBT 2015
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TCG COM EXECUÇÃO SIMBÓLICA
“Executar” o programa assumindo valores simbólicos para os inputs
 Em cada estado de execução, as variáveis do programa mantêm expressões com
esses símbolos, em vez de valores reais
 Quando a execução do programa se ramifica, o sistema controla a restrição
associada a cada ramificação (em termos desses símbolos)
 O resultado (conceitual) é uma árvore de execução simbólica

A partir da árvore de execução simbólica, obtém-se a condição do
caminho de cada caminho (conjunção de restrições ao longo do
caminho)
Usar resolução de restrições (como theorem prover Z3) para encontrar
valores para os símbolos que satisfazem cada condição de caminho
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TCG: EXECUÇÃO SIMBÓLICA

Programa

int a=, b=, c= // symbolic

1.

int x=0, y=0, z=0

2.

if (a) {

3.

T

}

5.

if (b<5) {

If ()
F

x = -2

x = -2;

4.

x=0, y=0,z=0

 <5

T

6.

if (!a && c) {y=1;}

7.

z=2;

8.

}

9.

assert (x+y+z!=3)
Expressões dos caminhos

F

~  
T

F

y=1

z=2

~  <5  

~  <5  ~

(…)

~  >=5
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EXEMPLOS / DEMONSTRAÇÕES
 O exemplo da Vending Machine
disponível com a instalação do MISTA

Eclipse

MISTA
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DESAFIOS
Crescente complexidade dos negócios
Alterações frequentes e rápidas
Avanços tecnológicos
Necessidades crescentes
Diferentes mercados
Mercados com diferentes regulamentações
Mudanças na legislação
Neste contexto é difícil garantir que os processos de negócio
continuam a funcionar corretamente
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OBJETIVOS DO ETAP-PRO
Fornecer uma plataforma para automação de teste de ponta a ponta
a processos de negócio, a fim de verificar se os diferentes fluxos de
trabalho (atravessando diferentes aplicações) ainda funcionam após
as alterações
Garantir uma maior resiliência dos testes a possíveis alterações
funcionais através de
 Decomposição funcional dos testes (em componentes de automação atómica)
 Baseado numa abordagem (KW) keyword-driven (decomposição funcional)
 Permitir (automatizar) testes independentes do motor de execução
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OBJETIVOS DO ETAP-PRO
Garantir a rastreabilidade entre o processo de negócios e suas
atividades e os artefatos de automação
Gerar mapas para análise de impacto de mudanças nos processos de
negócio, garantindo uma manutenção mais ágil dos testes
automatizados através de uma visão 360 das relações entre cada
teste automatizado e as atividades, aplicações, sistemas e serviços do
processo, cobertos por cada teste
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O PROCESSO ETAP-PRO
BPMN

Gherkin is a language
understood by Cucumber
(a BDD framework)

Each path leads
to a test case

6

One executable script per activity.
Activities may be reused in different
paths (reusable keywords)

Process diagram colored
according to test results.
+ Test log + Test report

ETAP-PRO: A NOTAÇÃO BMNP

29

ETAP-PRO: GERAÇÃO DE CASOS DE TESTE
Parallel Gateway

Exclusive Gateway
Activity A

Activity A
Start

End
Activity B

TC1: Start; Activity A; Activity B; End
TC2: Start; Activity B; Activity A; End

End

Start
Activity B

TC1: Start; Activity A; End
TC2: Start; Activity B; End
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O PROCESSO ETAP-PRO: ABORDAGEM
BASEADA EM PALAVRAS-CHAVE

A KW (de atividade ou técnica) pode ser usada em diferentes casos de teste aumentando a reutilização.

Cada casos de teste
(path) no processo
consiste numa KW
Cada KW de negócio
testa uma atividade
do processo
As KW técnicas validam
passos intermédios de
uma atividade

Test Case
/ Path

Activity A

Technical
KW - X
Library
Tool A
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Technical
KW - Y

Activity B

Technical
KW - Z
Library
Tool B

Technical
KW - W
Library
Tool C

As KW técnicas pode ser baseadas em bibliotecas que permitem usar diferentes
motores de execução
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O PROCESSO ETAP-PRO:
RASTREABILIDADE
As relações entre as KWs criadas, os processos e suas atividades
serão mantidas de maneira transparente para os utilizadores
O framework fornecerá, em tempo real, a geração de mapas (blue
prints) onde essas relações são visíveis. Isso ajudará na construção de
novos Casos de Teste e na realização da análise de impacto quando
um processo for alterado
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EXEMPLO – MODELO BPMN DE ENTRADA
Activity

Exclusive
gateway
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EXEMPLO – GERAÇÃO DE CASOS DE
TESTE
Temos 4 decisões
que dão origem a
4 casos de teste (4
caminhos
diferentes no
modelos)

XPDL File

1st: Get XPDL from BMNP model
2nd Generate Test Cases from XPDL

Test Cases:
TC1: No Conflicts
TC2: Conflicts Detected
TC3: Paper Accepted
TC4: Paper Rejected
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EXEMPLO – CASOS DE TESTE EM GHERKIN
Test Cases:
TC1: No Conflicts
TC2: Conflicts Detected;
TC3: Paper Accepted;
TC4: Paper Rejected

Os casos
de teste
são
gerados
em
Gherkin

TC1: No conflicts
Given Write paper
and Submit paper
and Receive paper
and Evaluate review
When Are there conflicts?
and no
Then Assign papers
and Notify author
and end

TC2: Conflicts detected
Given Write paper
and Submit paper
and Receive paper
and Evaluate review
When Are there conflicts?
and yes
Then Resolve conflicts
and Assign papers
and Notify author
and end

TC3: Paper Accepted
Given Receive notification
When Was it accepted?
and yes
Then Write final version
and Submit final version
and Receive final version
and end

TC4: Paper Rejected
Given Receive notification
When Was it accepted?
and no
Then end
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EXEMPLO – CONSTRUÇÃO DO SCRIPT DE
TESTE / PALAVRA-CHAVE
A partir dos casos de teste em Gherkin, gera-se automaticamente um
esqueleto dos sripts de teste numa linguagem de programação
Em seguida, os testadores devem preencher manualmente o corpo desses
métodos de teste que deverão traduzir adequadamente os testes Gherkin
numa linguagem de programação adequada, permitindo a sua execução
automática
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EXEMPLO – RESULTADOS DO TESTE
Passou

Não
executado

Falhou
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DEMONSTRAÇÃO
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PERGUNTAS

?
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