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Abstract. The spread in usage of technological solutions in numerous fields as
of the past few decades have also brought about an increase in the complexity
of developed systems. Consequently, it becomes a necessity to seek more effici-
ent and robust solutions to the software testing process which, when poorly or
thoughtlessly executed, results in needless costs over development. One propo-
sed solution is the framework of model based testing, supported by mathematical
formalisms which enable the automation of processes from generation to execu-
tion of tests over reactive systems. This study has the objective of researching
and improving techniques enabled through MBT for the purpose of generating
test cases with wide failure coverage.

Resumo. A ampliação do uso de soluções tecnológicas nas mais diversas áreas
de atuação nas últimas décadas causaram também um incremento na complexi-
dade dos sistemas desenvolvidos. Por consequência, tornou-se necessário bus-
car soluções mais eficientes e robustas para o processo de testes de software
que, ao ser executado de forma imprópria ou não planejada, gera custos desne-
cessários para o desenvolvimento. Uma das soluções propostas é a modalidade
de teste baseado em modelo, fundamentada sobre formalismos matemáticos que
viabilizam a automação da geração até execução de testes de sistemas reativos.
Este trabalho tem como objetivo estudar e aprimorar técnicas viabilizadas pelo
MBT para a geração de casos de teste com ampla cobertura de falhas.

1. Introdução
A recente ampliação dos campos nos quais soluções tecnológicas são empregadas tem ge-
rado um incremento na complexidade dos sistemas desenvolvidos. Como consequência,
o processo de desenvolvimento tem se tornado também mais intricado e, se não abor-
dado devidamente, mais propenso a falhas[6, 7]. É com o propósito de endereçar estas
preocupações que são realizadas as pesquisas na área da engenharia de software, cujo
progresso conduz a métodos mais eficientes e fundamentos para produzir sistemas com-
putacionais que funcionem corretamente[3].

Estima-se que entre 30% e 70% dos custos de desenvolvimento de software nos
Estados Unidos são investimentos em testes[3, 7], uma das áreas de pesquisa da enge-
nharia de software que visa identificar falhas de funcionalidade em implementações. De
forma simplificada, o processo de testagem consiste em executar uma série de interações
sobre um sistema e averiguar de maneira experimental se o resultado corresponde ao es-
perado. Porém, conforme a escala dos sistemas a serem verificados aumenta, um processo
de testes conduzido por humanos se torna insuficientemente confiável. A necessidade da



sistematização do processo de testes de forma verificável abre margem para pesquisas
não só no sentido de técnicas que garantam o funcionamento correto de um sistema, mas
também das formas mais eficientes de conduzi-las[3, 6, 7].

Entre os diversos métodos concebidos para aprimorar e automatizar o processo de
testes de software está o MBT, ou Teste Baseado em Modelo. Neste framework, os tes-
tes são executados sobre modelos que seguem formalismos matemáticos, representando
especificações e implementações[4, 7]. A vantagem oferecida pelo método MBT é que,
ao apresentar os comportamentos desejados de um sistema através de um modelo formal,
viabiliza a automação de processos além da execução de testes desenvolvidos manual-
mente, permitindo a geração automática também dos próprios casos de teste[8].

Este trabalho visa desenvolver um estudo sobre métodos para geração de testes
automáticos utilizando o framework de Teste Baseado em Modelo. A seção 2 irá tratar
da fundamentação teórica que garante a verificabilidade da abstração dos modelos for-
mais, além das possı́veis representações de sistemas através dos mesmos e as técnicas
de automação desenvolvidas que os utilizam. Na seção 3 trata-se do objetivo pretendido
pelo estudo, resultados que pretende-se demonstrar e produzir como conclusão. Os pro-
cedimentos a serem utilizados para realizar o estudo e atingir o objetivo proposto são
apresentados na seção 4. Um breve cronograma e descrição da realização das atividades
relativas ao trabalho são descritos na seção 5. Por fim, na seção 6, são apresentados os
resultados obtidos com a execução da proposta do trabalho e as contribuições proporcio-
nadas aos campos de pesquisa e atuação relevantes.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
As subseções seguintes irão apresentar os conceitos necessários para a compreensão da
proposta do trabalho, de forma a caracterizar os estudos sobre o qual é fundamentado, os
formalismos utilizados e métodos já existentes para a geração automática de testes.

2.1. Modalidades de Teste

O processo de testagem de software pode ser realizado com diferentes objetivos e enfo-
ques. Além de apurar se o sistema realiza a tarefa designada, outros aspectos podem ser
investigados e as conclusões utilizadas para o aprimoramento contı́nuo do sistema desen-
volvido. Alguns dos diversos focos de teste incluem nı́vel de estresse (reação do sistema
a grandes volumes de dados), velocidade e performance, segurança, entre outros[7]. O
aspecto observado como foco deste trabalho, porém, é a funcionalidade de um sistema
relativa à que é esperada, referido também como conformidade.

Além dos aspectos sobre os quais os testes devem ser conduzidos, ainda há di-
ferentes nı́veis de abstração e visão dos sistemas. Testes executados sobre um sistema
no qual são conhecidos ambos o exterior (comportamento observável) e interior (funcio-
namento interno) são denominados de caixa-branca. Alternativamente, quando os testes
são conduzidos apenas com base no comportamento observável do sistema, a modali-
dade é denominada caixa-preta. Certo nı́vel de variabilidade entre estes dois tipos de teste
também é possı́vel, gerando testes em um espectro caixa-cinza, como por exemplo quando
um módulo do sistema apresenta visão interna e externa, mas os demais módulos se res-
tringem aos comportamentos observáveis[7]. Entre as citadas, a modalidade que irá ser
utilizada para o desenvolvimento deste trabalho será a de caixa-preta, melhor adequada



ao propósito de avaliar conformidade por permitir que se foque nos comportamentos exi-
bidos e desejados, indiferente à implementação utilizada para gerá-los.

Entre os diversos frameworks desenvolvidos para conduzir testes sobre software
afim de averiguar sua funcionalidade está o Teste Baseado em Modelo, ou MBT. Os
princı́pios para testes que utilizem o framework MBT incluem a elaboração de um modelo
formal que represente os comportamentos desejados do sistema, denominado SUT (de
specification under test), e um ou mais modelos que representam as implementações a se-
rem testadas, referidas como IUT (de implementation under test). O objetivo de utilizara
metodologia MBT é possibilitar a utilização de métodos formais e técnicas de verificação,
permitindo uma fundamentação mais sólida matemática para a validação dos sistemas sob
análise[8].

2.2. Modelos Formais

A abstração de um sistema pode ser representada por diversos formalismos. Sistemas cu-
jas ações e comportamentos são respostas diretas a estı́mulos do ambiente e usuários são
chamados de sistemas reativos, e são considerados como focados em eventos. A modela-
gem das sequências de estı́mulos e eventos gerados por sistemas reativos é mais frequen-
temente realizada utilizando duas estruturas principais: estados, que abstraem eventos
e contextos, e transições, representando as mudanças entre estados desencadeadas por
estı́mulos do ambiente.

Considerando as necessidades para o processo de testes de conformidade de sis-
temas reativos, assim como as técnicas já desenvolvidas com este objetivo, o trabalho irá
utilizar dois tipos de modelos: LTS, ou sistemas de transições rotuladas, assim como sua
subespecificação IOLTS, sistemas de transições rotuladas de entrada e saı́da. Modelos do
tipo IOLTS são definidos como uma quı́ntupla da seguinte forma[7]:

M = (S, LI , LU , T, s0)

Onde as definições são:

• S: Conjunto contável de estados.
• LI : Conjunto contável de rótulos de entradas.
• LU : Conjunto contável de rótulos de saı́das.
• T: Uma relação do tipo T ⊆ S × (L ∪ τ)× S que define uma transição.
• s0: Estado inicial.

Neste contexto, estados e transições foram descritos previamente, e rótulos se refe-
rem aos sı́mbolos representativos de um dado estı́mulo ou resposta e compõem transições.
O estado inicial é o contexto do qual toda execução do sistema irá partir. No caso de
modelos LTS, a principal diferença em relação ao IOLTS conforme apresentado se en-
contra o fato de os conjuntos de rótulos de entradas e saı́das serem um mesmo conjunto
L = {LI ∪ LU}, enquanto no caso de serem conjuntos tratados como distintos deve se
manter a premissa de que LI ∩ LU = ∅. A necessidade de especificar os conjuntos de
rótulos irá variar de acordo com a utilização pretendida[7, 8].



2.3. Propriedades de Modelos Reativos
O framework formal sobre o qual os modelos discutidos são construı́dos permite também
uma avaliação de certas propriedades que apresentam, assim como as limitações que são
impostas sobre essas propriedades a depender do propósito para o qual o modelo deverá
ser utilizado.

A primeira propriedade pertinente a modelos de sistemas reativos refere-se à ca-
pacidade do sistema de processar quaisquer entradas ou saı́das em qualquer estado. Mo-
delos denominados input-complete são completamente especificado para entradas, ou
seja, qualquer estado irá apresentar transições para todo rótulo de entrada pertencente
ao modelo. Equivalentemente, modelos output-complete permitem transições em todos
os estados para qualquer rótulo de saı́da. Há ainda a possibilidade de um modelo ser
completamente especificado, cuja caracterı́stica consiste em ser input e output-complete.
Esta propriedade garante, por exemplo, que um modelo para simular um testador de dada
IUT sempre terá uma resposta adequada para qualquer que seja o estı́mulo emitido por
esta[3, 8].

Outra propriedade relevante é relativa ao determinismo para conjuntos especı́ficos
de rótulos. No caso de modelos input-deterministic, ou determinı́stico para entradas, qual-
quer estado do modelo deverá possuir pelo menos uma transição com rótulo de entrada,
e não deverá haver mais de uma transição para o mesmo rótulo. A mesma propriedade
pode ser aplicada para o conjunto de saı́das, gerando um modelo output-deterministic.
Estas propriedades são importantes quando o comportamento do modelo para um dado
conjunto deve ser confiavelmente reprodutı́vel, alcançando sempre o mesmo resultado em
diversas execuções[7].

Para a execução de testes, um dos aspectos importantes a serem considerados é a
necessidade de garantir que a execução seja finita. Um modelo que simula o ambiente por
exemplo, ou testador, deve sempre ser capaz de encerrar o teste que está conduzindo[4]. A
propriedade que garante a não existência de ciclos na execução, potencialmente infinitos,
define um modelo como acı́clico. Ciclo em um sistema reativo é definido como uma ação
partindo de um estado tal que, após uma ou mais transições, retorna ao mesmo estado, ou
matematicamente:

∀s ∈ S → @σ ∈ L? tal que s σ
=⇒ s

Tem-se então, no contexto de modelagem formal, a definição de modelo acı́clico
como aquele em que para todo estado s ∈ S, não existe sequência de rótulos σ ∈ L? tal
que s σ

=⇒ s, ou seja, não é possı́vel alcançar s partindo de s, ou não existe ciclo.

2.4. Geração de Propósitos de Teste
Para a execução do processo de testes de conformidade, além de ser necessário definir as
abstrações utilizadas para representar os sistemas sob análise, é também preciso definir
quais os tipos de falha que serão investigados e com qual precisão deverão ser observados.
É possı́vel categorizar as falhas em modelos de sistemas reativos da seguinte maneira[5]:

1. Erros de operação: Falhas na função de saı́da (operação, processamento) da
implementação.



2. Erros de transferência: Falhas na função de mudança de estado (transição).
3. Estados excedentes: Assumindo que tanto a SUT quanto a IUT sejam mode-

los mı́nimos (sem redundâncias), se a implementação apresentar uma quantidade
maior de estados, tem-se que os modelos não são equivalentes.

De modo geral, portanto, diz-se que há um erro de conformidade quando algum
comportamento apresentado pela IUT não está especificado, ou previsto na SUT. São
exatamente estes comportamentos não previstos pela especificação que se deseja observar
por meio da execução de testes.

Existe ainda o conceito de cobertura de falhas, associado às diferentes catego-
rias de erros apresentadas, que define quais destes tipos de falhas em implementação
podem ser detectados por diferentes métodos de teste. Técnicas que possuem cobertura
de transição, por exemplo, utilizam heurı́sticas para executar todas as transições presentes
no modelo, de forma a detectar falhas de operação. Já os métodos de teste com cobertura
de estados são capazes de detectar erros de transferência, percorrendo todos os estados do
modelo[5].

Os modelos do tipo IOLTS permitem uma abordagem mais geral quanto à
detecção de falha, utilizando relações de comparação entre SUT e IUT que se ba-
seiam em verificação formal para averiguar conformidade entre os dois modelos. Uma
destas relações é a de conformidade ioco, presente para um par de IOLTS quando a
implementação produz apenas saı́das contidas na especificação em estados equivalentes
(ou seja, a SUT deve ser capaz de reproduzir a mesma saı́da através do estado equiva-
lente).

Dado o fato de que ambos os modelos que representam os sistemas e a as relações
que estabelecem conformidade entre eles são fundamentados em conceitos matemáticos
de verificação formal, é possı́vel automatizar o processo de geração e execução de testes.
Cada comportamento que constitui determinada falha que se deseja observar compõe um
modelo denominado propósito de teste, o qual possui apenas dois estados finais: pass,
representando uma execução sem detecção de falhas, e fail, caso haja não conformidade.
Este modelo de propósito de teste é executado em paralelo à IUT, de forma que ambos
interagem em uma troca finita de ações, até que um veredito quanto à conformidade seja
alcançado pelo propósito de teste[4, 8].

Os propósitos de teste, também referidos como TP, são extraı́dos através do mo-
delo de especificação, sob análise dos comportamentos desejados. Tem-se que, para uma
especificação definida pela linguagem L = {LI ∪ LU}, um dado conjunto de TPs defini-
dos sobre L compõe um multigrafo denominado modelo de falhas. Para a geração de TPs
baseados na conformidade ioco, é necessário que os modelos apresentem diversas carac-
terı́sticas restritivas que garantem o funcionamento do teste, tal como serem acı́clicos e
input-enabled[7].

2.5. Ferramentas para Extração de Propósitos de Teste

Foram realizados ao longo das décadas diversos esforços nos sentidos de automatizar tes-
tes utilizando conceitos de MBT, e alguns destes resultaram em implementações de ferra-
mentas. Uma delas, TGV[2], desenvolvida utilizando a linguagem C em 2005, possibilita
a geração de conjuntos de propósitos de teste baseados na relação ioco. Pelas restrições



sobre propriedades de modelo impostas pela modalidade de conformidade utilizada, é
restringida a classe de modelos que realmente podem ser testados pela ferramenta. Outro
software disponı́vel para geração de casos de teste é JTorX[1], desenvolvido em Java em
2006, e apresenta algumas funcionalidades além das presentes na ferramenta TGV, tais
como teste caixa-branca, mas que também é limitado pela utilização da conformidade
ioco, a qual requer propriedades especı́ficas em seus modelos de teste.

3. Objetivos

Este trabalho tem como objetivo pesquisar e aprimorar técnicas para a extração de
propósitos de teste baseados em especificações de sistemas reativos, permitindo uma abor-
dagem mais eficiente e que garanta maior cobertura de falhas. Os objetivos especı́ficos
necessários para atingir a proposta do trabalho são:

1. Definir aspectos com possibilidade de aprimoramento nas técnicas existentes para
extração de TPs;

2. Proposta de algoritmos e estruturas de dados eficientes para a extração e aplicação
de TPs em testes de caixa preta;

3. Implementação de uma ferramenta para extração e execução dos propósitos de
teste;

4. Análise comparativa da ferramenta implementada com outras ferramentas e
técnicas disponı́veis.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

O primeiro passo para o desenvolvimento dos objetivos propostos neste trabalho é a
realização de um levantamento bibliográfico e estudo dos conceitos teóricos relacionados
aos apresentados na seção 2, necessários para o aprofundamento do tema. Posteriormente,
serão avaliadas de maneira comparativa as técnicas e ferramentas já disponı́veis para a
execução da extração dos propósitos de teste partindo de uma especificação, averiguando
quais os pontos nos quais existe margem para aprimoramento. Será então desenvolvido
um projeto da ferramenta, incluindo algoritmos e elaboração de visualizações conceituais,
tais como diagramas, que auxiliem na concepção do software. Por fim, será realizada a
implementação da projeto e conduzidos testes comparativos com as demais ferramentas
analisadas, apresentando os resultados.

5. Cronograma de Execução

As atividades descritas na seção 4, necessárias para atingir os objetivos propostos, serão
desempenhadas segundo o seguinte cronograma:

1. Estudo aprofundado sobre técnicas para extração de TPs;
2. Levantamento de ferramentas relevantes;
3. Avaliação comparativa das ferramentas disponı́veis;
4. Desenvolvimento de técnicas aprimoradas;
5. Desenvolvimento do projeto da ferramenta para extração de TPs;
6. Implementação da ferramenta proposta;
7. Testes e comparações de desempenho utilizando casos reais.



Tabela 1. Cronograma de Execução
jul ago set out nov dez jan

Atividade 1 X X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X X
Atividade 4 X X X
Atividade 5 X X X
Atividade 6 X X
Atividade 7 X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Como resultado da execução deste trabalho, pretende-se apresentar um estudo abrangente
das técnicas de geração e execução de testes automáticos baseados em MBT, além do
desenvolvimento de métodos mais eficientes para a extração de propósitos de teste em
conjunto com a produção de uma ferramenta que implemente as técnicas desenvolvidas.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 4 de agosto de 2020.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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