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Abstract. The MDD (Model Driven Development) aims to improve software de-
velopment using a methodology consisting in abstract the system development
in models, which may be transformed until the code is automatically generated
This develepment methodology also may be useful to the test phase, because test
cases can be automatically generated from models. The goal of this work is to
make a study on the testing automation based in models, following the Model
Driven Development.

Resumo. O MDD (Model Driven Development) ou Desenvolvimento Dirigido
a Modelos tem por objetivo aprimorar o desenvolvimento de software usando
uma metodologia que consiste em abstrair o desenvolvimento do sistema em
modelos, os quais podem sofrer transformações até o código ser gerado auto-
maticamente. Essa metodologia de desenvolvimento também pode ser útil para
a fase de testes, pois podem ser gerados casos de testes a partir dos mode-
los de forma automática. O objetivo deste trabalho é fazer um estudo sobre a
automação de teste com base nos modelos, seguindo o Desenvolvimento Diri-
gido por Modelos.

1. Introdução
Com a demanda e o avanço da tecnologia nas últimas décadas e, consequentemente, o
avanço do poder dos componentes de hardware, somos hoje capazes de construir sistemas
de sofware muito robustos e complexos. A Engenharia de Software surgiu para amenizar
os problemas que essa complexidade nos gerou. Uma das ferramentas utilizadas pela
Engenharia de Software são os modelos. Os modelos surgiram com o intuito de auxiliar
os desenvolvedores na abstração do desenvolvimento de software, entender o sistema
através de um modelo é muito mais simples do que olhando diretamente para o código,
no entanto existem alguns problemas nessa relação modelo-código, como por exemplo,
Produtividade, Portabilidade, Manutenção e Documentação.[7]

O Desenvolvimento Dirigido por Modelos (Model Driven Development - MDD)
é uma metodologia de desenvolvimento com o objetivo de abstrair o desenvolvimento do
código em modelos, não só apenas na sua documentação mas como parte integrante do
desenvolvimento do sistema. Para isso os modelos sofrem as transformações necessárias
até gerar o código automaticamente. O foco principal da produção do software deixaria
de ser o código e passaria a ser os modelos, a maior vantagem disso é que expressar o
software através de modelos torna o sistema mais compreensı́vel, os esforços passam a
ser em contruir os modelos ao invés de implementar o código.[10][9]



A Arquitetura Dirigida a Modelos (Model Driven Architecture - MDA) é um
padrão do MDD criado pela OMG (Object Management Group - OMG). Primeiro são ge-
rados Modelos Independentes de Computação (Computation Independent Model - CIM),
em seguida esses modelos são transformados em Modelos Independentes de Plataforma
(Plataform Independent Model - PIM), logo depois são transformados em Modelos Es-
pecı́ficos da Plataforma (Plataform Specific Model - PSM), utilizando-se de padrões de
projeto e ferramentas de transformação de modelos para isso, e em seguida é gerado o
código automaticamente[8][1]

Uma das abordagens da Engenharia de Software são os testes. Testar hoje em dia
é fundamental para garantir a qualidade do sistema, mas acaba tomando mais de 50%
do tempo de desenvolvimento do software[11]. Com os sitemas complexos da atuali-
dade, se tornou importante integrar o teste ao desenvolvimento do sistema logo em seu
inicio.[4] Como a modelagem faz parte do inicio do desenvolvimento do software, sur-
giu a necessidade de se obter casos de teste a partir de modelos, foi criado então o Teste
Baseado em Modelos (Model-Based Testing - MBT) cujo objetivo é verificar se o que foi
implementado no código está de acordo com sua especificação no modelo. Porém o MBT
não consegue encontrar todos os erros entre o modelo e sua implementação, além disso,
ele também não se beneficia das caracteristicas de separação de modelos independentes
(PIM) e especı́ficos (PSM) de plataforma do MDA.[12] O Teste Dirigido por Modelos
(Model-Driven Testing - MDT) foi criado a fim de juntar as práticas do MBT às técnicas
da metodologia MDA.

Neste trabalho será feito um estudo sobre a automação de testes baseado na me-
todologia MDD. No capı́tulo 2 serão melhor abordados os conceitos do MDA, MBT e
MDT, no capı́tulo 3 serão descritos os objetivos deste trabalho, no capı́tulo 4 será des-
crito o procedimento metodológico a ser seguido, o capı́tulo 5 mostra o cronograma de
atividades e, por fim, o capı́tulo 6 mostra os resultados esperados e suas contribuições.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
2.1. MDD
O crescimento das empresas de desenvolvimento de software a partir da demanda de
serviço que surgiu ao longo dos ultimos anos proporcionou alguns desafios para a Enge-
nharia de Software, um desses desafios é o de garantir a entrega do produto de uma forma
mais rápida e ao mesmo tempo com qualidade. O Desenvolvimento Dirigido por Mode-
los é uma abordagem da Engenharia de Software que surgiu para enfatizar a importância
dos modelos, não apenas no inı́cio de desenvolvimento do software, mas como parte in-
tegrante do mesmo. Com um modelo é mais fácil de visualizar, entender e montar uma
solução para o problema.[5][9]

Existem muitas vantagens no Desenvolvimento dirigido por Modelos, uma delas
é que o nı́vel de abstração do software aumenta, ou seja, os desenvolvedores são prote-
gidos das complexidades da plataforma de implementação. Outra vantagem é a geração
autómatica de códigos através das transformações dos modelos mais abstratos até mode-
los mais especı́ficos da plataforma de implementação e por fim o código gerado automa-
ticamente, ganhando assim, tempo e qualidade no produto final. Os modelos de nı́vel de
abstração mais altos podem ser tranformados em vários outros tipos, com isso, é possi-
vel reutilizá-los com o intuito de poupar tempo e focar na construção dos modelos mais



especı́ficos [9]. Para alcançar esse nı́vel de abstração, o sistema pode ser quebrado em
unidades cada vez menores e concretas até que possam ser individualmente abordadas.[2]
A construção dos modelos é feita de cima para baixo, primeiramente são feitos os mo-
delos mais gerais com nı́vel de abstração maior, logo depois os modelos gerais sofem
transformações e se tornam modelos mais especı́ficos os quais podem ser implementados
facilmente.

2.2. MDA

O MDA (Model Driven Architecture) ou Arquitetura Dirigida por Modelos, é um padrão
para a metodologia MDD criado pela OMG (Object Management Group). A utilização
desse framework se baseia em três tipos de modelos: CIM, PIM e PSM.

O tipo de modelo mais abstrato é o CIM (Computation Independent Model), Mo-
delo Independente de Computação, que também pode ser chamado de modelo de negócio,
ele tem por objetivo definir os requisitos de sistema e seu ambiente, o modelo é inde-
pendente de qualquer tipo de implementação e de detalhes de plataforma. O CIM não
considera a estrutura e a forma como o processamento será tratado.[1] [12]

O segundo tipo de modelo é o PIM (Plataform Independent Model), Modelo In-
dependente de Plataforma, esse modelo especifı́ca puramente o funcionamento correto do
sistema, independente de qual plataforma especı́fica ele será implementado e executado
[4] [3]. A principal diferença entre o PIM e o CIM está em que o primeiro especifı́ca qual
o funcionamento do sistema.

Por fim, o último tipo de modelo proposto pelo MDA é o PSM (Plataform Specific
Model), Modelo Especı́fico de Plataforma. Com um nı́vel de abstração mais baixo, o PSM
tem por meta espefı́cicar o que foi descrito a partir do PIM com detalhes de plataforma
de implementação e sobre como o sistema utiliza essa plataforma. [9]

As etapas do MDA envolvem, criar os CIMs e transforma-los em PIMs, essa etapa
deve ser manual pois a decisão sobre a informatização é sempre feita por uma pessoa e não
por uma máquina. Em seguida uma ferramenta de tranformação de modelos é usada para
transformar os PIMs em PSMs automaticamente, de acordo com regras de transformação
definidas com precisão. A partir dos PSMs é possivel gerar o código automaticamente
seguindo também um conjunto de regras de tranformação [8].

2.3. MBT e MDT

É estimado que os desenvolvedores gastam em média 50% do tempo de desenvolvimento
de software na fase de testes, por isso essa parte do desenvolvimento tem se tornado tão
importante nos últimos anos [11]. Assim surgiu o MBT (Model Based Testing) ou Teste
Baseado em Modelos com o intuito de automatizar também a fase de testes, salvando
tempo e recursos. No MBT os casos de teste são automaticamente derivados de um mo-
delo que especifı́ca os aspectos fundamentais do sitema. A sua meta principal é verificar
se o que foi descrito e especificado no modelo está de acordo com o que foi implemen-
tado, seus principais benefı́cios são a detecção de falhas, redução do tempo e custo de
teste, aumento da qualidade do teste, descoberta de erros de requisitos e evolução do sis-
tema [12]. Porém a maioria das abordagens MBT não consideram a separação entre tipos
de modelos que o MDA oferece, elas são muito genéricas, levando em conta somente a



informação do modelo independente de plataforma, ou elas são muito espefı́cificas sendo
amarradas a uma plataforma especı́fica de destino.

Para fazer uso do benefı́cio da separação PIM para PSM foi criado o MDT (Model
Driven Testing) ou Teste Dirigido a Modelos [6], nessa abordagem os tipos de modelos
PIM e PSM sofrem transformações e são gerados os seus modelos equivalentes para a
fase de teste, o modelo PIT (Plataform Independent Testing) ou Teste Independente de
Plataforma e o PST (Plataform Specific Testing) ou Teste Especı́fico da Plataforma. Dessa
forma a fase de teste é integrada com todo o desenvolvimento do sistema, assim que o PIM
é construı́do um PIT pode ser derivado dele a partir de transformações e regras, e também
um PST pode transformado para um código de caso de teste [4]. A principal vantagem do
MDT é ter um nı́vel maior na automatização da geração dos testes e possibilita o reuso de
modelos, pois através das ferramentas de transformações podem ser gerados vários tipos
de modelos de acordo com as regras especificadas. A figura 1 mostra o processo do MDT
e seu envolvimento com o MDA.

Figura 1. Processo MDT [4]

3. Objetivos
O objetivo geral deste trabalho é realizar um estudos sobre as técnicas de desenvolvimento
dirigido por modelos e relaciona-las com a fase de teste. Objetivos especı́ficos:

• Mostrar como os modelos podem ser transformados em modelos de caso de
teste e estes podem ser utilizados para gerar automaticamente testes de unidade,
integração, e de sistema.
• Analisar casos em que essa metodologia foi implementada e detalhar suas vanta-

gens e desvantagens.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
A seguir serão descritas as atividades que serão desenvolvidas.

1. Levantamento bibliográfico dos temas abordados (Modelos, MDD, MDA, MBT, MDT,
Teste) através de publicações, livros e artigos em sites acadêmicos como o IEEE,
ACM, entre outros.

2. Estudo da bibliografia levantada. Compreender como funciona o Desenvolvimento
Dirigido por Modelos e como ele pode ser relacionado com a fase de teste do software.



3. Levantamento de casos que utilizaram as técnicas abordadas e quais foram suas
implicações

4. Análise e comparação dos levantamentos verificando quais foram as vantagens e des-
vantagens.

5. Escrita do Trabalho de Conclusão de Curso referente a este estudo.

5. Cronograma de Execução

Tabela 1. Cronograma de Execução
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev

Atividade 1 x x x
Atividade 2 x x x x
Atividade 3 x x x
Atividade 4 x x
Atividade 5 x x x x x x x x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Espera-se com este trabalho uma melhor compreensão dos conceitos de Desenvolvimento
Dirigido por Modelos, da Arquitetura Dirigida por Modelos, do Teste Baseado em Mo-
delos e do Teste Dirigido por Modelos. Este estudo pretende utilizar esses conceitos para
a automatização do teste de software através de modelos e suas transformações até serem
criados casos de testes que possam ser utilizados para testes de unidade, integração e de
sistema.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 03 de Agosto de 2015.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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