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Resumo. Transparência de Software é um conceito relacionado à disponibilida-
de de informação; e, o software é considerado transparente quando suas opera-
ções são visíveis e se tem acesso ao processo que o gerou. Durante o processo 
de construção do grafo de interdependências de transparência, percebeu-se que 
os requisitos não funcionais relacionados à transparência também estavam rela-
cionadas à Testabilidade; ou seja, transparência e testabilidade têm contribui-
ções positivas. Testabilidade é uma característica de software que expõe o grau 
em que um artefato de software facilita o processo de testes. Este trabalho des-
creve os relacionamentos entre a testabilidade e a transparência: como a testabi-
lidade melhora a transparência, e como a transparência facilita a testabilida-
de? A testabilidade e a transparência podem facilitar à automação de testes, e 
este trabalho propõe uma abordagem automatizada para a geração de casos de 
teste a partir de descrições de requisitos. O entendimento e a transparência dos 
requisitos possibilitam a construção de software mais transparente; as lingua-
gens de Cenário e Léxico serão usadas para representar as descrições de requisi-
tos. 

Palavras-chave. transparência de software, testabilidade, requisitos, cenários, 
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1 Introdução  

Segundo [2], o direito de ser informado e de ter acesso à informação tem sido uma 
consideração importante nas sociedades modernas; entretanto, como o software per-
meia vários aspectos da sociedade, em algum ponto do futuro, engenheiros de softwa-
re terão que dar conta de mais uma demanda: transparência.  

O grupo de engenharia de requisitos da PUC-Rio (Grupo ER) [10] classificou a 
transparência como um conjunto de requisitos não funcionais (metas flexíveis), orga-
nizados hierarquicamente através de um grafo de interdependências (SIG – NFR Fra-
mework [13]). Este grafo representa as diferentes contribuições e correlações necessá-
rias para satisfazer este novo requisito não funcional, e mostrado parcialmente na Fig. 
1. Este grafo é composto por 28 nós folha e cinco grupos. Cada nó é uma característi-
ca ou meta flexível necessária para alcançarmos a transparência. 



 

Fig. 1.  Transparência como um requisito não funcional [2] 

Considera-se a transparência como um conceito em desenvolvimento, onde alguns 
aspectos ainda estão sendo pesquisados; pois fazer software transparente tem algumas 
implicações, ou seja, os NFRs do SIG de transparência podem contribuir ou ter corre-
lações sobre outros requisitos não funcionais (Fig. 2). Por exemplo: 

• Segurança e Privacidade: software transparente pode comprometer a segurança. 
• Custo: software transparente e de qualidade pode ser muito custoso. 
• Testabilidade: software transparente pode facilitar a testabilidade, e, software tes-

tável pode impactar positivamente na transparência. 

 

Fig. 2. Possíveis Correlações entre NFRs [10] 

Durante o processo de construção do SIG de transparência, percebeu-se que as 
NFRs identificadas também contribuem positivamente na testabilidade; ou seja, 
transparência e testabilidade têm contribuições positivas. Para isto foi necessário 
construir o SIG da testabilidade. Na Fig. 3 é possível observar que os NFRs que con-
tribuem na testabilidade já fazem parte do SIG de transparência. 

 

Fig. 3. Testabilidade como um requisito não funcional (Adaptado de [14]) 

Controlabilide e observabilidade são as características chave para a testabilidade 
[14]; ou seja, para testar um artefato de software é necessário controlar as entradas 



(controlabilidade) e observar as saídas (observabilidade). Sem estas características é 
impossível melhorar a testabilidade do software; assim como o é a acessibilidade na 
transparência. 

A Tabela 1 mostra os requisitos não funcionais presentes na transparência e que 
contribuem na testabilidade. Em alguns casos foi necessário identificar algumas equi-
valências (Observabilidade ≡ Validade e Verificabilidade).  

Table 1. Relacionamentos e equivalências entre transparência e testabilidade. 

 Transparency Testability 
Availability Availability 
Simplicity Simplicity 

Completeness Stability 
Informativeness Informativeness 
Controllability Controllability 

Verifiability & Validity Observability  
 
Diversas pesquisas demonstraram que o processo de desenvolvimento de software 

deveria ser dirigido pelos requisitos [2,12]. Isto principalmente porque os conceitos 
usados para definir os requisitos de um sistema são (e devem ser) usados no restante 
das etapas do processo de desenvolvimento (projeto e implementação). Alem disso, 
demonstrou-se que o caminho para construir software transparente precisa de métodos 
de desenvolvimento de Software dirigidos por requisitos [2]. Estes requisitos devem 
ser entendíveis e transparentes para todos os items envolvidos (cidadãos, usuários, 
clientes e desenvolvedores).  

A transição de requisitos para outros artefatos de software tem sido um dos princi-
pais desafios no desenvolvimento de software e diversas abordagens que visam ajudar 
neste processo têm sido propostas (Model-driven Development).  Neste contexto, a 
transição de modelos de requisitos para modelos de teste (Model-driven Testing) sem-
pre foi um tópico desafiante, pois as tarefas de testes são as mais custosas, demoradas 
e obscuras. Então, a especificação transparente de requisitos pode facilitar a transfor-
mação automatizada de descrições de requisitos para casos de teste. 

Uma abordagem de especificação de requisitos baseada em cenário e léxico [1] po-
de ajudar tanto na compreensão do sistema que será desenvolvido quanto na validação 
do conhecimento do engenheiro e pelo cliente. Isto se dá pelo fato de que os cenários 
são descritos em linguagem natural e modelam situações do sistema, fazendo com que 
clientes se sintam mais à vontade e entendam melhor o processo de descobrimento 
dos requisitos. 

Desta forma, nossa motivação principal é facilitar a transição entre requisitos e ca-
sos de teste de uma maneira a seguir os princípios de transparência de software e pa-
ralelamente melhorar a testabilidade do produto de software; as linguagens de Cenário 
e Léxico serão utilizadas para representar as descrições de requisitos. 



2 Objetivos da Pesquisa  

Os testes de software continuam sendo uma das técnicas de verificação e validação 
mais comumente utilizadas. No entanto, as atividades associadas aos testes são bas-
tante custosas, obscuras e usualmente executadas manualmente. Para reduzir o seu 
custo e aumentar sua eficácia é desejável relacionar os requisitos ao processo de testes 
o mais cedo possível e automatizar as atividades relacionadas a este [3, 4, 9]. Então, é 
sempre um tópico desafiante reduzir o custo destas tarefas: fazer a tarefa de testes 
mais fácil e mais efetiva. Em outras palavras, melhorar a testabilidade do software. 

A Testabilidade e a Transparência são satisfeitas através da operacionalização das 
características de qualidade relacionadas a estas; este fato possibilita um melhor en-
tendimento, manipulação e uma melhor visualização e interpretação dos resultados da 
execução do software. Estas operacionalizações têm um impacto positivo sobre o 
produto e o processo de software. Neste trabalho, testabilidade e transparência facili-
tam a automação de testes. 

O objetivo desta pesquisa é mostrar os relacionamentos entre a testabilidade e a 
transparência: como a testabilidade melhora a transparência e como a transparência 
facilita a testabilidade? Ou seja, este trabalho mostrará como a Testabilidade e a 
Transparência facilitam à automação de testes, e este propõe uma abordagem automa-
tizada para a geração de casos de teste a partir de descrições de requisitos.  

3 Contribuições Esperadas  

A contribuição principal deste trabalho é uma abordagem automatizada para a ge-
ração de casos de teste de aplicações complexas, a partir de descrições de requisitos 
descritas nas linguagens de Cenário e Léxico [1].  Neste processo, para cada cenário é 
derivado um grafo direcionado e este grafo é representado como um diagrama de 
atividades (UML).  Este diagrama é usado para a derivação de cenários de teste usan-
do estratégias de graph-search e path-combination [6, 7, 8]. Um diagrama de ativida-
des pode mostrar o comportamento visual de um cenário porque este representa o 
fluxo de controle entre atividades, este também pode ser usado para facilitar a trans-
formação a outros modelos (Model-driven Development - MDD). A Fig. 4 mostra este 
processo. 

 

 

Fig. 4. Processo de Derivação de Casos de Teste 



Cenários [1] descrevem situações especificas da aplicação, e estas descrições refe-
renciam as palavras ou frases relevantes do domínio da aplicação (Léxico). Este rela-
cionamento: (1) explicita as principais entidades da aplicação desde descrições inici-
ais de requisitos, (2) explicita as interações de tarefas concorrentes descritas no cená-
rio, e (3) pode ser usado para reduzir o número de cenários de teste derivados. Este 
fato também possibilita as descrições de aspectos internos e externos da aplicação. 
Casos de uso [5] podem ser vistos como um modelo particular de cenários; entretanto, 
caso de uso é usado para descrever interações entre o usuário e o sistema através de 
uma interface (aspectos externos). 

4 Resultados já Alcançados  

Para demonstrar a viabilidade desta abordagem, os algoritmos de transformação de 
descrições de requisitos para grafos de atividades, e de geração de cenários de teste a 
partir destes grafos estão sendo implementados junto com uma ferramenta de apoio a 
este processo. Os algoritmos propostos são capazes de lidar com as descrições de 
requisitos que contém estruturas complexas como a concorrência. O desenvolvimento 
esta sendo baseado na ferramenta C&L (edição de cenários e léxicos) [11]. 

A Fig. 5 mostra através de um exemplo as principais tarefas da nossa abordagem. 
O exemplo ilustrado é a derivação de casos de teste para o “Shipping Order System”. 

 

 

Fig. 5. Ilustração do Processo de Geração de Casos de Teste 



5 Conclusão  

A nossa abordagem fornecerá contribuições, devido às seguintes razões: (1) a geração 
de casos de teste baseado em cenários ajuda os desenvolvedores a melhorar a qualida-
de do produto e, conseqüentemente, reduzir: custos de falhas em uso, custos de manu-
tenção depois de entregue o produto final, o tempo de desenvolvimento do software. 
(2) a abordagem será capaz de detectar as interações, erros de comunicação e blo-
queios entre processos concorrentes de forma mais compreensiva do que as aborda-
gens já existentes. (3) a abordagem será capaz de derivar casos de teste para aplica-
ções concorrentes a partir de descrições de requisitos baseados numa linguagem natu-
ral semi-estruturada, as abordagens existentes são baseadas em modelos visuais semi-
formais. (4) a abordagem será capaz de reduzir o número de cenários de teste gerados 
para aplicações concorrentes.  

Cenário [1] facilita testes unitários e testes de integração, pois descreve as 
interações entre objetos ou módulos do sistema. Os módulos são descritos como 
cenários de um macro-cenário (Sistema), e os módulos podem ser descritos por sub-
cenários que descrevem situações específicas (procedimentos). 
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