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Abstract. Testing activity is an important task in the software development.
Model-Based Testing is an approach that uses formalisms for testing critical
and real-time systems. Some testing techniques based on timed models focus on
generating test cases for systems of this nature. This work proposes the deve-
lopment of a graphical tool for TIOA modeling, in order to support the testing
process.

Resumo. A atividade de teste é uma tarefa importante no desenvolvimento de
software. Teste Baseado em Modelos é uma abordagem que usa formalismos
para testar sistemas crı́ticos e de tempo real. Algumas técnicas de teste base-
ado em modelos focam na geração de casos de teste para sistemas dessa natu-
reza. Esse trabalho propõe o desenvolvimento de uma ferramenta gráfica para
modelagem TIOA, com o objetivo de facilitar o processo de teste.

1. Introdução
No processo de desenvolvimento de software a etapa de teste possui um papel

fundamental. Seu objetivo é encontrar erros e falhas antes do sistema ser efetivamente
implantado. Algumas falhas, quando não detectadas e reparadas, podem gerar perdas
financeiras ou até mesmo humanas [6].

Uma das abordagens de teste utilizando rigor matemático é a de teste baseado
em modelos. Várias abordagens de teste baseado em modelos têm sido propostas, por
exemplo métodos eficientes de geração de casos de teste [5].

Sistemas de tempo real, em geral, são sistemas com restrições temporais e com
evolução de tempo contı́nuo. Exemplos de sistemas com essas caracterı́sticas são os mi-
crocomputadores que controlam o motor dos carros, sistemas de controle de tráfego aéreo
e sistemas que controlam a respiração de pacientes em coma.

Problemas decorrentes de um má entendimento do problema ou de como a solução
deve ser feita são habitualmente encontrados no decorrer do desenvolvimento de um soft-
ware. A criação de modelos formais objetiva uma representação livre de ambiguidades.

Ao modelar um sistema de tempo real uma das dificuldades é representar a
evolução contı́nua e infinita do tempo, uma vez que isso pode levar a execuções infinitas
do sistema. Para solucionar esse problema, existem técnicas de discretização de modelos
desse tipo.

Este trabalho pretende facilitar a aplicação de testes baseados em modelos em
sistemas reais com o desenvolvimento de um ambiente gráfico para a modelagem visual



de TIOAs, que será integrada à uma ferramenta de discretização e extração de caso de
teste desenvolvida pelos autores desse trabalho, além de uma técnica de ajuste de modelos
desse tipo.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica

Testes em softwares são realizados para verificar a concordância entre uma
especificação e sua implementação, garantindo assim que um sistema ou uma sessão es-
pecı́fica desempenham seu papel esperado. Um teste de software pode ser classificado
como sendo de: Caixa-branca, ou teste estrutural, que verifica se a estrutura do sistema
coincide com a estrutura especificada; e Caixa-preta, ou teste funcional, que analisa as
saı́das obtidas a partir de um conjunto de entradas.

Testes de caixa-preta são baseados nos requisitos funcionais de um sistema. Fun-
cionam a partir da óptica do usuário, ou seja, foca nas saı́das produzidas para entradas
especı́ficas sem se preocupar em como o sistema está estruturado ou funciona.

Tais entradas fornecidas ao sistema são chamadas de casos de teste. Casos de teste
são extraı́dos da especificação e são sequências de entradas onde o resultado esperado
dessa sequência é conhecido. Com isso, ao aplicar um caso de teste à implementação
do sistema, obtem-se um resultado que deverá estar em concordância com o resultado
esperado pela especificação, garantindo o funcionamento ideal do sistema.

Num conjunto de casos de testes, dois ou mais deles podem cobrir um mesmo
comportamento do sistema, o que pode causar redundância no conjunto de testes[5]. As-
sim, um teste eficiente não depende apenas do número de casos de teste aplicados, mas
sim da abrangência que eles possuem.

2.1. Teste Baseado em Modelos

O teste baseado em modelos é uma abordagem de teste de caixa-preta onde o
SUT(System Under Test) passa a ter seus aspectos representados por linguagens bem
definidas, como UML, ou por um ou mais modelos formais, evitando assim o uso de
linguagem natural, uma vez que essa pode causar ambiguidades na interpretação [6].

Como a modelagem não depende da implementação, as duas atividades podem
ser feitas paralelamente durante o desenvolvimento do projeto. Da modelagem podem ser
extraı́dos casos de teste abstratos, que são casos de teste impossı́veis de serem aplicados
diretamente ao SUT.

Um caso de teste executável pode ser derivado do caso de teste abstrato através de
um mapeamento entre ações abstratas e ações executáveis. Em alguns testes é possı́vel
obter informações suficientes para criar uma suı́te de casos de teste.

Para verificar a concordância entre a especificação e a implementação, dando as-
sim o veredito do teste, um ou mais casos de teste executáveis são aplicados ao sistema e
a saı́da obtida deve estar de acordo com a saı́da esperada no modelo.

Os vários tipos de modelos formais utilizados para descrever o SUT podem pos-
suir diferentes nı́veis de abstração, assim como diferentes sintaxes e semânticas [5]. Al-
guns desses modelos mais utilizados são Finite-State Machines (FSM) [4, 5], Bounded
Time Domain Automaton (BTDA) e Timed Input/Output Automaton (TIOA) [7, 1, 6].



BTDA é um modelo formalizado por Gawlick et al. [8] composto por estados,
sı́mbolos de ação, variáveis de clock, invariantes de estado e transições. Neste tipo de
modelo, a progressão do sistema é dada por uma sequência de evoluções contı́nuas de
tempo, interrompidas por transições discretas [2].

Uma transição entre estados do BTDA é composta por um estado de origem e um
de destino, um sı́mbolo de ação, uma condição de clock e uma função de reset de clocks.
Durante uma progressão contı́nua de tempo, o estado não é alterado e sua invariante é
checada a todo momento.

A definição formal de um BTDA é dada por uma tupla (S, S0,Σ, C, v0, Inv, T ),
sendo:

• S: o conjunto de estados do modelo;
• s0: o estado inicial do sistema;
• Σ: o conjunto de sı́mbolos de ação;
• C: conjunto de clocks do sistema;
• v0: o conjunto de valores de clocks iniciais;
• Inv: mapeamento de invariantes de cada estado;
• T : conjunto de transições do modelo;

Um TIOA é um modelo formal de representação de sistemas baseado no BTDA,
utilizado principalmente na modelagem de sistemas temporizados. Nesse tipo de modelo
existe um particionamento dos sı́mbolos de ação de entrada e dos sı́mbolos de ação de
saı́da, onde as ações de entrada são fornecidas ao sistema e as ações de saı́da ocorrem de
forma autônoma pelo sistema [6].

A definição formal de um TIOA é dada por uma tupla (B, I,O) [3], onde

• B é um BTDA;
• I e O particionam Σ de B entre ações de entrada e ações de saı́da, respectiva-

mente;

2.2. Discretização
Extrair casos de testes diretamente de um TIOA é impraticável, uma vez que ainda

não existem maneiras de representar computacionalmente a evolução contı́nua do tempo
e que, devido ao tempo ser infinito, pode-se encontrar casos de teste infinitos [7, 3]. Para
isso, é necessário realizar uma discretização dos movimentos do modelo.

A técnica de discretização se baseia na escolha de uma granularidade de tempo g
para obter um conjunto finito de representações do sistema [3]. Muitos trabalhos utilizam
de regiões de clock e gráficos de amostragem para a representação desse conjunto [7, 1].

Já em [3] é proposta uma técnica de discretização que gera um automômato grid,
onde pode-se escolher uma granularidade de tempo qualquer na forma 1/n, sendo n um
inteiro positivo.

Um grid é definido formalmente [6] como uma tupla G = (S, s,Σ, T ), onde:

• S é o conjunto finito de estados;
• s é o estado inicial do grid;
• Σ∪ g é o conjunto de rótulos do grid, sendo Σ o conjunto de ações do TIOA e g a

granularidade escolhida para a discretização;



• T ∈ (S × (Σ ∪ g)× S) é o conjunto finito de transições entre estados.

Para que um TIOA seja dito ajustado a uma determinada granularidade g, a qual
chama-se g-ajustado[3], todas as constantes de tempo no modelo devem ser múltiplos de
g. A granularidade deve ser escolhida levando em consideração a confiabilidade desejada
no teste e a explosão de estados na discretização. Um grid muito grande pode tornar o
processo de extração de casos de teste demorado e computacionalmente custoso.

Além da granularidade, um valor limite de tempo deve ser definido, garantindo a
finitude das execuções. O valor limite deve ser definido de tal maneira que faça com que
nnehuma possı́vel do sistema seja ignorada.

Em suma, o processo de teste baseado em modelos utilizando TIOAs se resume
em representar o sistema utlizando esse tipo de modelo formal, discretizar o modelo cons-
truı́do utilizando uma das técnicas existentes e, a partir dessa representação discretizada
do sistema, extrair um conjunto de casos de teste que serão aplicados à implementação do
sistema para checar a conformidade com a especificação.

3. Objetivos

A partir de estudos realizados do estado da arte, pretende-se compreender as
etapas que envolvem a modelagem de sistemas e, com base nisso e em conhecimen-
tos especı́ficos, construir uma ferramenta gráfica de modelagem gráfica de sistemas em
TIOA, possibilitando ao usuário a manipulação visual de estados, transições e outras ca-
racterı́sitcas do modelo.

O sistema deverá também receber de entrada a granularidade desejada pelo usuário
e, caso o modelo não esteja g-ajustado, o g-ajuste deverá ser realizado. Isso então deverá
ser integrado com a ferramenta de discretização e extração de casos de teste, tendo como
resultado final um conjunto de casos de teste para serem aplicados ao sistema modelado.

Os objetivos especı́ficos do trabalho são:

1. Desenvolver uma técnica de g-ajuste para TIOAs;
2. Desenvolver uma ferramenta que deverá ser capaz de:

• Realizar a modelagem gráfica de TIOAs;
• Realizar o g-ajuste, caso necessário;
• Obter o grid a partir da discretização do modelo;
• Extrair um conjunto de casos de teste executáveis do grid gerado;
• Informar sobre possı́veis falsos-positivos devido ao g-ajuste do modelo.

4. Procedimentos metodológicos

Para que os objetivos sejam alcançados, será realizada uma etapa de
fundamentação de conceitos importantes para o desenvolvimento do trabalho e do es-
tado da arte atual. A seguir será desenvolvido uma estratégia de g-ajuste e de como isso
irá se envolver com a ferramenta de modelagem.

Com as informações levantadas o sistema será estruturado utilizando diagramas
UML. O objetivo dessa etapa é criar os modelos e documentos que serão utilizados como
guia no momento de desenvolvimento do sistema.



A partir dos diagramas se dará inicio o processo de desenvolvimento. Por fim, tes-
tes serão realizados no sistema para garantir um bom funcionamento e levantar estatı́sticas
de execução.

Por fim será escrito um relatório com as informações referentes ao que foi reali-
zado no trabalho.

As etapas especı́ficas para a realização do proposto são:

1. Estudar o modelo formal TIOA;
2. Estudar a técnica escolhida de discretização e extração de casos de teste;
3. Definir aspectos necessários para uma modelagem efetiva;
4. Desenvolver uma estratégia de g-ajuste de TIOAs;
5. Estruturar e modelar o sistema;
6. Desenvolver conforme diagramas feitos no passo anterior;
7. Realizar testes no sistema;
8. Escrever relatório.

5. Cronograma de Execução

A seção 4 apresenta o planejamento das atividades para o projeto.

Tabela 1. Cronograma de Execução

Atividade/ Mês Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X X
6 X X X
7 X
8 X

6. Resultados esperados

Com esse trabalho é esperado que a etapa de modelagem de sistemas em TIOA se
torne mais prática e intuitiva, facilitando o processo de teste. Também se espera que o grid
gerado a partir da modelagem feita tenha uma granularidade satisfatória para a geração
de casos de teste.

Ao fim do trabalho, espera-se que o processo de teste de software de sistemas de
tempo real utilizando teste baseado em modelos possa ser feito de maneira mais efetiva,
cabendo à pessoa ou equipe responsável pelo teste se preocupar mais com a fidelidade da
modelagem criada à especificação.



7. Assinaturas

Londrina, 15 de Abril de 2013.

—————————————— ——————————————

Alexander Rieger Hippler Adilson Luiz Bonifácio
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