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RESUMO

O alto tempo das suites de teste é um dos fatores que pode ajudar no
fracasso da implantação de testes automatizados no processo de desenvolvimento
de software de qualquer empresa. Este alto tempo de execução pode ser
ocasionado de várias formas, como por exemplo o baixo desempenho da execução
dos testes automatizados, tanto pela parte de hardware como pela parte
computacional.
Para melhorar a eficiência de execução dos testes automatizados com
selenium foi criado o Testrunner, um projeto para o desenvolvimento de testes
automatizados de sistema baseado na ferramenta Selenium. Este framework utiliza
funcionalidades do JUnit para execução dos testes e controle dos resultados obtidos
e ainda possibilita o reuso de execuções entre testes através do estado do sistema
deixado pelo teste anterior em sua execução. Em contrapartida, é necessário avaliar
se o estado deixado pelo primeiro teste é necessário e suficiente para início do
segundo teste. Isso torna complexa a refatoração do primeiro teste, pois cada
alteração na definição dos suas ações, é necessário rever se essa alteração não
implica na validação do segundo teste.
Ao utilizar o Testrunner para a execução de testes automatizados, é possível
diminuir o tempo das suites de teste em torno de 65%. Porém, o tempo de
construção dos testes aumentou em 25% devido a complexidade que o Testrunner
acaba incrementando no processo de desenvolvimento dos testes.

Palavras-chave: testes automatizados; estrutura de teste; reutilização de
execução; reutilização de código; tempo de execução.
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ABSTRACT

The high time of test suites is one of the factors that can help in the failure of
automated testing deployment in the software development process of any company.
This high execution time can be caused in several ways, such as the poor
performance of the automated tests, both hardware and computing.
To improve the execution efficiency of automated tests with selenium,
Testrunner was created, a project for the development of automated system tests
based on the Selenium tool. This framework uses JUnit functionalities to execute the
tests and control the obtained results and also allows the reuse of executions
between tests through the state of the system left by the previous test in its
execution. In contrast, it is necessary to evaluate whether the state left by the first
test is necessary and sufficient to start the second test. This makes complex the
refactoring of the first test, since each change in the definition of its actions, it is
necessary to review if this change does not imply the validation of the second test.
By using Testrunner to run automated tests, it is possible to shorten test suite
time by around 65%. However, test build time increased by 25% due to the
complexity that Testrunner eventually increases in the test development process.
Keywords: automated testing; test framework; reuse of execution; reuse of
code; runtime.
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1. INTRODUÇÃO

Esta seção abordará as ideias iniciais e uma visão geral em torno da
ferramenta aqui apresentada. A seguir, é apresentado os objetivos que se quer
alcançar ao final deste trabalho, bem como a organização deste documento.

1.1. VISÃO GERAL

Nas últimas décadas, a Engenharia de Software cresceu bastante devido à
grande utilização de sistemas baseados em computação. Isso exigiu a evolução de
técnicas, critérios, métodos e ferramentas no desenvolvimento de software, pois o
mercado precisava aumentar a produtividade e a qualidade de seus produtos.
Atividades que garantem a qualidade do sistema têm sido implementadas ao longo
de todo o processo de produção do mesmo. Uma das atividades mais utilizadas são
os testes de software (MALDONADO, José Carlos et al., 2004).
É comum, em empresas que utilizam o modelo cascata de desenvolvimento,
encontrarmos a execução de testes manuais. Por mais que testes manuais sejam
rápidos e efetivos de serem aplicados, uma bateria de testes pode ser uma tarefa
custosa e cansativa. Testadores, diversas ocasiões, priorizam casos de teste mais
críticos e acabam por não executarem todos os cenários conhecidos diante de uma
mudança no código. Diante disso, podem surgir diversos infortúnios para a equipe
de desenvolvimento por perderem muito tempo para identificar e corrigir estes erros,
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gerando entregas atrasadas e de qualidade comprometida (BERNARDO, Paulo
Cheque; KON, Fabio, 2008).
A implementação de testes automatizados contribui para que a atividade de
teste tenha um custo benefício positivo (SILVA, Lucas Pereira da, 2016). Com
relação aos testes manuais, os scripts de teste automatizados economizam horas
para serem executados e repetidos.
Uma boa bateria de testes automatizados precisa conservar uma boa
legibilidade, uma modularidade coesa e principalmente desempenho. Para isso, o
código fonte dos testes precisa ter um alto controle de qualidade, pois não faz
sentido adicionar um artefato para controlar a qualidade do sistema que seja
suscetível a erros (VAN DEURSEN, Arie et al, 2001).
Porém, administrar a qualidade do código fonte dos testes é uma atividade
complexa

devido

ao

caráter

altamente

subjetivo.

Para

acompanhar

o

desenvolvimento desta qualidade, é indispensável a aplicação de uma ou mais
métricas que demonstrem o estado da qualidade no contexto do projeto
(BERNARDO, Paulo Cheque, 2008).
As métricas de teste são modelos de medidas utilizadas para a verificação da
efetividade e da eficiência de diferentes etapas do desenvolvimento de software, e
são adquiridas em todo o processo de testes (BARBOZA, Adriano de Jesus, 2014).
Existem muitas métricas de teste para serem utilizadas. Geralmente, quanto mais
simples sua aplicação, melhor. Porém, sempre levando em consideração a
complexidade do sistema a ser testado (BARBOZA, Adriano de Jesus, 2014).
Uma das métricas, apontadas por Paulo Cheque (2008), para avaliar o
desempenho dos testes é o tempo de execução de uma bateria de testes. Através
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dela, é possível identificar possíveis gargalos de desempenho que precisam ser
otimizados ou refatorados.
Estes gargalos de desempenho, tanto da parte física (hardware) como
computacional, podem ser um fator fundamental para o fracasso na implementação
dos testes automatizados no processo de desenvolvimento de software de qualquer
empresa, tornando o tempo de execução dos testes muito alto (EMERY, Dale H.,
2009).
Pensando nisso este trabalho apresenta o Testrunner, um projeto voltado
para o desenvolvimento de testes automatizados com Selenium. Este framework,
baseado no JUnit, possibilita o reuso de pré-condições entre testes (test fixture ou
somente fixture) através do estado do sistema deixado pelo teste anterior em sua
execução.
Será discutido os prós e contras dessa abordagem que o Testrunner adota.
De um lado, o tempo de execução dos testes diminui com o reuso de execução dos
mesmos. Por outro lado, existe a preocupação em montar o estado do sistema no
teste predecessor suficientemente para que o teste sucessor possa fazer suas
verificações.

1.2. OBJETIVOS

O objetivo principal deste trabalho é o desenvolvimento do Testrunner, uma
ferramenta para o desenvolvimento de testes automatizados que prioriza a
eficiência de execução. Serão discutidos os benefícios e as dificuldades
encontradas com o uso da ferramenta. Ao final, alguns voluntários serão convidados
a usar e avaliar sobre a experiência que terão ao utilizar o Testrunner.
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Alguns objetivos específicos ao longo deste trabalho devem ser alcançados:
● promover o reuso de execução com a construção do Testrunner;
● organizar um roteiro ensinando o uso do Testrunner;
● planejar alguns testes para serem feitos com o framework a fim de
explorar o máximo do potencial do mesmo;
● convidar alguns voluntários a implementar cenários de teste com e
sem o uso do framework desenvolvido;
● colher feedbacks dos desenvolvedores participantes;
● avaliar os testes que foram desenvolvidos com e sem o framework,
sobretudo levando em consideração os parâmetros de eficiência de
execução dos testes e complexidade ao produzi-los.

1.3. ORGANIZAÇÃO DESTE TRABALHO
A divisão de capítulos deste trabalho foi feita da seguinte forma: capítulo 2
apresenta a fundamentação teórica, que contém algumas definições essenciais em
torno da Engenharia de Software. Logo após, é descrito alguns conceitos em torno
de teste de software comumente usados neste trabalho, direta ou indiretamente;
capítulo 3 mostra o uso do Testrunner, apresentando em detalhes o código e o
funcionamento do framework proposto;

capítulo 4 descreve a aplicação do

Testrunner em cima de uma página web, descrevendo todas as etapas e
experimentos feitos; e por fim, o capítulo 5 descreve as conclusões levantadas ao
aplicar o reuso de execuções e códigos de testes automatizados com o Testrunner.
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2. FUNDAMENTAÇÃO
Esta seção apresenta os principais conceitos e ideias relacionados com este
trabalho. Desde um nível mais macro, que é um pouco da história da Engenharia de
Software até os diferentes tipos de técnicas de teste.

2.1. SURGIMENTO DA ENGENHARIA DE SOFTWARE

Entre as décadas de 1960 e 1980, houve uma alta demanda de software
mais complexos, capazes de acompanhar a evolução do hardware, que progrediu
consideravelmente. Desta maneira, foram surgindo problemas em torno dos
métodos de desenvolvimento de software que existiam na época, alinhados com a
falta de experiência do desenvolvedores. Dentre estes problemas, podemos citar:
● Atrasos na entrega dos softwares;
● Orçamento final mais caro do que o esperado;
● Produto final com baixa qualidade ou diferente do esperado pelo cliente;
● Sistemas difíceis de gerir e de evoluir.
Este marco na história da computação foi chamado de “Crise do Software”.
Desenvolvedores se viram perdidos diante disto, pois não tinham ferramentas que
os ajudavam diante destes problemas bastante relatados na época (WAZLAWICK,
Raul, 2013). A Engenharia de Software surgiu como solução para os problemas da
crise do software, e segue os padrões de qualquer outra engenharia, relacionando
custo/benefício, qualidade e eficiência do produto (HIRAMA, Kechi, 2011).
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2.2. DEFINIÇÕES DA ENGENHARIA DE SOFTWARE

“A

engenharia de software é uma metodologia de

desenvolvimento e manutenção de sistemas modulares, com
as seguintes características: processo (roteiro) dinâmico,
integrado e inteligente de soluções tecnológicas; adequação
aos requisitos funcionais do negócio do cliente e seus
respectivos procedimentos pertinentes; efetivação de padrões
de qualidade, produtividade e efetividade em suas atividades e
produtos;

fundamentação

da Tecnologia da Informação

disponível, viável, oportuna e personalizada; planejamento e
gestão de atividades, recursos, custos e datas” (REZENDE,
Denis Alcides, 2005).

O

software

está

presente

no

nosso cotidiano, exercendo funções

fundamentais em várias áreas da nossa vida. Por isso, precisa exercer seu papel
com qualidade, rapidez e precisão. A maneira correta de construir um software com
essas características é implantar ferramentas, métodos e processos em todo o ciclo
de desenvolvimento do software, a fim de não haver imprevistos, independente de
quem trabalhe no projeto. Sendo assim, a Engenharia de Software desempenha um
papel fundamental em todas as etapas da construção do software, trazendo mais
produtividade e eficiência (HIRAMA, Kechi, 2011).
Segundo o IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers), a
engenharia de software é:
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" 1) A aplicação de uma abordagem sistemática,
disciplinada e quantificável no desenvolvimento, na operação e
na manutenção de software; isto é, a aplicação de engenharia
de software. 2) O estudo de abordagens como definido em
(1)".
A engenharia de software também pode ser tratada como o estudo, criação e
otimização de ferramentas e regras para os desenvolvedores de software
(WAZLAWICK, Raul, 2013).
Podemos dizer também que a engenharia de software procura coordenar a
produção, a manutenção, a evolução e a recuperação do software produzido, ou em
produção, de modo que prazos e custos sejam atendidos conforme planejado.
Assim, o desenvolvimento de software segundo a engenharia de software deve
obedecer a princípios parecidos com o que as engenharias tradicionais aplicam em
manufatura de produtos industriais, pois ambos são metodológicos (REZENDE,
Denis Alcides, 2005).
Outras definições de engenharia de software geralmente omitem a vertente
gerencial, focando-se apenas no ponto de vista tecnológico do problema. Porém, a
atenção deve ser voltada cada vez mais para os aspectos gerenciais do
desenvolvimento de software nesta disciplina (REZENDE, Denis Alcides, 2005).
Rezende (2005) propõe 3 componentes indispensáveis da engenharia de
software que auxiliam o gerente do projeto no controle do desenvolvimento do
software, oferecendo-lhe uma sólida base para a construção de um software de alta
qualidade:
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2.2.1. Métodos da engenharia de software

Conjunto de funções que propiciam as particularidades de “como fazer” o
software. Estas funções envolvem: planejar e estimar o projeto; analisar os
requisitos de software e de sistema; projetar a estrutura de dados, arquitetura de
programas, algoritmos de processamento, codificação, teste e manutenção.

2.2.2. Ferramentas da engenharia de software

Propiciam fundamentação automatizada ou semi-automatizada aos métodos
citados acima. Podemos encontrar diversas técnicas que apoiam os métodos, como
por exemplo CASE, CAD, Orientação a Objetos, Análise Estruturada e suas
respectivas ferramentas como linguagens de programação, banco de dados, etc.

2.2.3. Procedimentos da engenharia de software
Estes relacionam os métodos e ferramentas de modo a proporcionar um
controle coerente e apropriado de todo o desenvolvimento do software. Definem o
encadeamento da aplicação dos métodos, sugerem ferramentas para aplicar testes
e avaliações para o controle de qualidade, etc. Resumindo, os procedimentos
acompanham todo o processo de desenvolvimento do software.
Pressman (2006) ainda afirma que para qualquer engenharia, inclusive a
engenharia de software, esta precisa ter como base a qualidade no ponto de vista
organizacional. Abordagens como Gestão da Qualidade Total e Seis Sigmas fazem
com que o aperfeiçoamento seja um processo contínuo, e assim levando o
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desenvolvimento de outras abordagens cada vez mais eficientes com a engenharia
de software, focando-se sempre na qualidade.

2.3. METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES

Metodologia de desenvolvimento de software, ou simplesmente processo de
software, é um conjunto de atividades, ações, tarefas de trabalho, produtos de
trabalho e/ou comportamentos que auxiliam em toda a produção de um software
(SOMMERVILLE, Ian, 2011). A combinação de processos que melhor condizem
com o projeto do software dá origem ao processo a ser seguido por toda a equipe
que trabalhará no projeto (PRESSMAN, R. S, 2006).
Apesar de existir diversas metodologias de desenvolvimento de software
diferentes, Sommerville (2011) afirma que todas devem incluir quatro atividades
essenciais segundo a engenharia de software:
1. Especificação de software: definição das funcionalidades e detalhes sobre o
funcionamento do software;
2. Projeto e implementação de software: produção do software atendendo a
todas as especificações;
3. Validação do software: garantia que foram implementadas no software todas
as demandas do cliente;
4. Evolução do software: aperfeiçoamento do software atendendo as possíveis
mudanças do cliente;
Metodologias de desenvolvimento de software aplicadas em organizações
seguem uma sequência de atividades técnicas, colaborativas e gerenciais sempre
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com a finalidade de especificar, projetar, implementar e testar um sistema de
software. Para executar estas atividades, os desenvolvedores utilizam diversas
ferramentas de software que os auxiliam no manuseio de muitos tipos de
documentos e um gigantesco volume de dados que possam ser gerados em um
projeto, principalmente se o mesmo for de grande porte (PRESSMAN, R. S., 2006).
Os processos de software podem ser classificados como dirigidos a planos
ou ágeis. Processos dirigidos a planos têm suas atividades planejadas com
antecedência e executadas separadamente. O andamento do processo é avaliado
comparando o estado inicial do estado atual. Em contrapartida, processos ágeis tem
seu planejamento incremental e gradativo, ou seja, o cronograma do processo pode
ser mudado facilmente de forma a atender a mudanças dos clientes (PRESSMAN,
R. S., 2006).
A verdade é que não existe um processo de software certo ou errado, mas
sim o que melhor de adapta tanto para o projeto, para o software, para a
organização e para a equipe de desenvolvimento. Portanto, muitas vezes os
processos podem misturar elementos das duas categorias, equilibrando e
adaptando o processo para melhor atender todas as partes envolvidas.

2.4. TESTE DE SOFTWARE

Teste de Software é um conjunto de atividades antecipadamente planejadas
e executadas sistematicamente para garantir a qualidade de um software
(SOMMERVILLE, Ian, 2011). Usando dados fictícios para executar o programa, os
resultados dos testes são verificados a fim de encontrar possíveis erros ou
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simplesmente anomalias no funcionamento do programa antes do uso (PRESSMAN,
R. S., 2006).
Por muitos anos, os testes de software eram considerados como atividades
complementares, pois esperava-se que os desenvolvedores criassem um software
livre de erros. Esperava-se que programadores focados e com boas ferramentas
construíssem softwares perfeitos. Porém, sempre haverá um condição que fará os
testes de software serem indispensáveis: o erro humano (WAZLAWICK, Raul,
2013).
Atualmente, os testes são vistos como indispensáveis, tanto que estão entre
as atividades essenciais das metodologias de desenvolvimento de software. Muitas
empresas possuem equipes especializadas nessas tarefas, tirando grande parte da
responsabilidade dos desenvolvedores para este tipo de atividade (WAZLAWICK,
Raul, 2013).

2.4.1. Fundamentos sobre teste de software
A seguir, alguns conceitos básicos a respeito dos testes de software que,
muitas vezes, podem ser confundidos, mas possuem significados distintos
(WAZLAWICK, Raul, 2013):

1. Erro: divergência entre o resultado esperado e o resultado obtido na
execução do teste;
2. Defeito: qualquer inconsistência implementada no código do software,
provocando um erro;
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3. Falha: percepção de um comportamento inesperado do software.
4. Engano: resultado incorreto produzido por um erro humano.

Podem ainda existir falhas mais ligadas ao hardware (como falha de leitura,
rede inacessível, queda de energia). Sendo assim, os testadores de software
preocupam-se principalmente em encontrar falhas vindas de defeitos, para que
estes possam ser corrigidos e que as falhas não venham a acontecer novamente.

2.4.2. Verificação e Validação

Testar um software faz parte de um enorme processo de verificação e
validação. Estes são comumente confundidos, mas possuem objetivos diferentes
(SOMMERVILLE, Ian, 2011):
● A verificação confere se os requisitos funcionais e não funcionais estão
implementados no sistema.
● A validação garante que o software faz o que o cliente espera que ele faça.
Segundo Sommerville (2011), apesar de terem objetivos distintos, estas duas
abordagens trabalham em conjunto para mostrar que o software atende às
expectativas criadas pelo cliente, construindo um nível de confiança respectivo. Este
nível de confiança varia de acordo com três fatores:
1. Finalidade do software, tornando esta confiança mais frágil quando o
propósito do software é mais crítico, como lidar com contas bancárias, por
exemplo.
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2. Expectativa dos usuários, tornando o nível de confiança mais delicado
quando os usuários esperam muito do sistema. Quando possuem
expectativas baixas, não se surpreendem se o software falha.
3. Ambiente de marketing, que leva em consideração a propaganda feitas pelos
vendedores em torno do sistema e o mercado que o software está inserido.
Em um ambiente competitivo, falhas, prazo para a entrega do produto e até o
preço podem alterar este nível de confiança.

Por fim, os testes consistem em unir estas duas abordagens, verificando e
validando o software em questão. As atividades de teste costumam ocorrer em
níveis, aos quais chamamos de níveis de teste. Estes níveis têm objetivos distintos
e sua maioria é relacionado ao processo de verificação (WAZLAWICK, Raul, 2013).

2.4.3. Níveis de teste de software

Existem diversas estratégias que podem ser usadas para testar um software.
Entre estas estratégias, temos dois extremos (PRESSMAN, R. S., 2006):
1. Uma equipe espera pela total construção do software e então executa testes
no sistema por completo;
2. Testadores juntos com um engenheiro de software realizam testes diários no
sistema.

Apesar de menos atraente para muitos, o segundo extremo pode ser mais
efetivo na busca de defeitos no sistema. Porém, a grande maioria das equipes de
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teste mescla essas duas estratégias adotando uma visão incremental do teste, ou
níveis de teste (PRESSMAN, R. S., 2006). Os diferentes níveis de teste são:
Teste de unidade: faz verificações nas menores unidades de projeto do
software, como métodos, classes ou até pequenos trechos de código, à procura de
defeitos lógicos nessas unidades.
Teste de integração: foca-se em mostrar que as interfaces dos componentes
do software se comportam como esperado quando se interagem.
Teste de sistema: verifica se os componentes são compatíveis, se interagem
e trocam dados corretamente. Este tipo de teste é feito simulando a utilização do
usuário no software, reproduzindo ações e dados de saída reconhecidas pelos
stakeholders.
Teste de aceitação: verificam se o funcionamento do software está como
esperado, realizados por um seleto grupo de possíveis usuários do sistema. A
diferença entre os testes de sistema é que os testes de sistema fazem verificações,
isto é, testam requisitos funcionais e não funcionais, enquanto os testes de
aceitação fazem validações, certificando que as especificações do cliente estão de
acordo com o esperado.
Outro conceito que vale a pena comentar é sobre testes de regressão. Por
mais que não seja considerado um nível de teste, é um processo importante na
atividade de teste. Testes de regressão possuem o objetivo de verificar se o que
estava

funcionando

em

versões/releases

anteriores

do

software continua

funcionando quando são aplicadas novas funcionalidades a ele. Os testes de
regressão

verificam

se

o

software

regrediu

com

a inserção de novas
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funcionalidades, ou seja, deixou de funcionar outras coisas que já estavam
funcionando antes.

2.4.4. Modelo tradicional do processo de teste

Os testes podem ter objetivos bastante variados, desde a validação das
funcionalidades implementadas no sistema até os requisitos solicitados pelo cliente
[9]. Contudo, Sommerville (2011) cita um modelo tradicional do processo de testes,
apresentado na figura 1.

Figura 1. Um modelo do processo de teste de software (Sommerville, 2011).

Os casos de teste descrevem condições particulares que serão usadas no
teste, como os dados de entrada e o resultado esperado (dados de saída). Os
dados de teste são informações com que o teste deve executar o sistema. Com o
resultado dos testes, é feito uma comparação destes com resultado esperado. No
caso de execuções automáticas, esta comparação é feita automaticamente, não
sendo necessário envolvimento humano para procurar erros (SOMMERVILLE, Ian,
2011).
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Frequentemente, existem três estágios de teste que um software é
submetido, conceitualizando um modelo tradicional do processo de software
(SOMMERVILLE, Ian, 2011):
● Testes em desenvolvimento: software passa por testes durante a fase de
desenvolvimento, a fim de descobrir possíveis defeitos.
● Testes de release: software testado por uma equipe de teste. Para isso, é
gerado uma versão do sistema antes de ser apresentado para os usuários,
verificando possíveis inconsistências entre o funcionamento do mesmo e os
requisitos dos stakeholders do software.
● Testes de usuário: testes praticados nos ambientes dos usuários, feitos
manualmente por eles mesmos.

Geralmente,

é

utilizado

uma

combinação

entre

testes

manuais

e

automatizados no processo de teste tradicional. Entretanto, nos últimos anos o uso
de testes automatizados tem aumentado, principalmente por sua execução ser mais
rápida que a dos testes manuais, especialmente em testes de regressão. Mas, usar
testes automatizados para testar uma interface gráfica ou posicionamento de
figuras, por exemplo, costuma a ser mais custoso. Assim, no processo de teste
sempre devem haver testes manuais.

2.4.5. Técnicas de teste de software

Existem muitas maneiras de executar testes de softwares. Apesar de os
paradigmas de desenvolvimento serem diferentes, as técnicas de teste sempre
terão o mesmo objetivo: encontrar falhas no sistema. São classificadas conforme a
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origem das informações que estabelecem os requisitos do teste, considerando
diferentes perspectivas do software (NETO, Arilo, 2007). Segundo Wazlawick
(2013), podemos dividir as técnicas em duas categorias:
Testes

estruturais

ou

caixa-branca:

testes

executados

a partir do

conhecimento do código do teste. Avalia o funcionamento da estrutura do software.
Podemos citar como exemplo testes de condição, testes de fluxo de dados, testes
de ciclos e testes de caminhos lógicos.
Testes funcionais ou caixa-preta: testes que verificam a funcionalidade do
programa independentemente do conhecimento da sua estrutura interna. Este tipo
de técnica se aplica a todos os níveis de teste.

2.4.6. Motivações para a automatização da atividade de teste

Testes

automatizados

são

programas

ou

scripts

que

executam

funcionalidades do software em teste, fazendo verificações sobre os resultados
obtidos. A grande vantagem sobre os testes manuais é que todos os casos de teste
automatizados podem ser repetidos facilmente e rapidamente a qualquer momento
sem muito esforço (BERNARDO, Paulo Cheque; KON, Fabio, 2008).
Essa abordagem de teste pode simular funções do software igualmente e por
diversas vezes. Assim, passos importantes não são ignorados devido à falhas
humanas e comportamentos não desejáveis do sistema são identificados mais
facilmente (BERNARDO, Paulo Cheque; KON, Fabio, 2008).
Também deve ser levado em consideração que testes automatizados podem
simular situações mais específicas e elaboradas em comparação às realizadas
manualmente, pois suas verificações são feitas através de código interpretado por
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um

computador,

proporcionando

combinações

de

comando

e

operações

(BERNARDO, Paulo Cheque; KON, Fabio, 2008).
Estas características citadas solucionam problemas que testes manuais
podem causar. Assim, podemos dizer que testes automáticos podem aumentar o
repertório de testes, diminuindo a quantidade de erros e aumentando a qualidade do
software (BERNARDO, Paulo Cheque; KON, Fabio, 2008).
O uso de ferramentas de teste se torna indispensável quando se leva em
consideração a qualidade e a produtividade da atividade de teste. Sem uma
ferramenta apropriada, a aplicação dos testes torna-se um processo propenso a
erros e limitado à programas muito simples (BERNARDO, Paulo Cheque; KON,
Fabio, 2008).
É comum o uso de frameworks para a criação e execução de testes
automatizados. Estes fornecem classes de testes genéricas que podemos estender
para criar casos de teste específicos. Podem também executar todos os testes e
reportar os resultados, mostrando-os muitas vezes, por meio de uma interface
gráfica (SOMMERVILLE, Ian, 2011).
As ferramentas de teste ao serem disponibilizadas, contribuem com a
contínua evolução da tecnologia das indústrias, que por sua vez é um fator
indispensável na produção de softwares de alta qualidade. Além disso, ferramentas
automatizadas ajudam pesquisadores e alunos de engenharia de software a
aprender

conceitos

e

ganhar

experiência

na

comparação,

seleção

e

estabelecimento de estratégias de teste (MALDONADO, José Carlos et al., 2004).
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2.5. TRABALHO CORRELATO: FRAMEWORK STORY
Para a busca de trabalhos relacionados, foi levado em consideração
frameworks que façam o reuso de execução de testes. Assim, esta seção apresenta
o Story, um framework que utiliza o reuso de test fixture como princípio para a
redução de código de teste e melhoria na manutenibilidade do código, sem criar
dependência entre os testes.
O Story trabalha com um conjunto de anotações que complementam e
viabilizam o JUnit para a criação e execução dos testes. Estas anotações são
sinalizadas sobre os métodos de teste. Apesar do Story estender o JUnit, o controle
de execução dos testes é feito pelo próprio framework, de maneira única.
A principal motivação deste trabalho é promover o reuso de test fixture em
situações onde a lógica de configuração do teste, também chamada por Meszaros
(2006) de fixture setup, não foi bem planejada. Para isso, este trabalho contribui
com a construção dos testes de forma que estes passam a ter uma sequência
cronológica favorável de utilização do estado do SUT.
Ainda no trabalho, é descrito como o Story estrutura suas próprias anotações
para promover o reuso de código e de execução. Segundo o autor, essas
abordagens contribuem para a construção de testes mais elaborados, com menos
custo de manutenção a longo prazo.
A diferença entre o Testrunner e o trabalho relacionado aqui citado, o Story,
está em que situações é utilizado o reuso de execuções. O Story também utiliza o
reuso de execuções, mas isso só acontece quando o desenvolvedor garante, por
meio de anotação, que o primeiro teste não altera o estado do SUT e a configuração
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requerida pelos dois testes é a mesma. Este tipo de teste também foi chamado no
trabalho de teste seguro. O programador de testes ao utilizar o Testrunner usará o
reuso de execução pensando somente no estado deixado pelo teste anterior, ou
seja, mesmo se o teste anterior for seguro ou não.

3. TESTRUNNER
Este capítulo apresenta o Testrunner, um framework com o objetivo de
aumentar a eficiência de execução de testes automatizados feitos com Selenium
através do reuso do estado da aplicação deixado pelo teste previamente executado.
Será mostrado os dois princípios de reuso utilizados com o framework: o reuso de
execução e o reuso de código. Este capítulo também abordará até onde vai a
responsabilidade do Testrunner na construção dos testes de sistema de uma
aplicação. Logo em seguida será explicado como o framework deve ser usado.

3.1. PROPOSTA
A proposta deste trabalho é apresentar o Testrunner, um framework
desenvolvido para melhorar a eficiência de execução de testes automatizados
baseados na ferramenta Selenium. Seu código foi construído na linguagem de
programação Java, e seu fluxo de funcionamento é baseado no framework JUnit.
A abordagem usada para aumentar a eficiência de execução consiste em
viabilizar o reuso de execução dos testes automatizados quando estes possuírem
um estado semelhante do sistema e executados em sequência. O estado deixado
pelo primeiro teste pode ser aproveitado pelo segundo teste, fazendo com que este
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último não precise executar os fixtures s emelhantes ao primeiro teste em sua
execução, acarretando na diminuição do tempo de execução da suíte de testes.
Do mesmo modo é possível aumentar a manutenibilidade do código, pois
fixtures em comum entre dois testes são escritas somente uma vez no teste
predecessor, promovendo o reuso de código, como é mostrado na figura abaixo.

Figura 2: exemplo de reuso de código com o Testrunner.

O reuso de fixtures está ilustrado na Figura 2. Para a montagem do estado do
sistema no CDT01, é executado 5 fixtures. Porém estas mesmas fixtures são
necessárias no CDT02. Com o uso do Testrunner, é possível reaproveitar as fixtures
escritas no caso de teste predecessor, diminuindo 5 linhas de código.

3.2. USO DO TESTRUNNER
Esta seção descreve as limitações em torno do Testrunner, indicando quais
as

funcionalidades

que

normalmente

fazem parte da criação de testes

automatizados com selenium, mas que não são tratadas pelo framework. Logo em
seguida é apresentado os passos necessários para a configuração e uso do
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Testrunner, mostrando os elementos necessários para a construção de testes com
os benefícios da eficiência de execução que o framework dispõe.

3.2.1. Limitações do Testrunner
O Testrunner foi desenvolvido especificamente para aumentar a eficiência de
execução dos testes de sistema automatizados com Selenium. Testes com
Selenium devem ser construídos em cima de uma aplicação Web. Para simular esta
aplicação em um browser, o Testrunner utiliza o WebDriver, um recurso do
Selenium que faz a interface com o documento DOM completo da página HTML,
simulando a interação humana com a página aberta no browser. O browser
simulado pelo Testrunner é o Google Chrome. O funcionamento deste recurso é
explicado na seção 3.2.5.
Para poder interagir com elementos em uma página web, como um campo de
texto ou uma caixa de seleção, o Selenium precisa encontrá-los de alguma forma.
Para isso, ele usa o que chamamos de localizadores, que ajudam a encontrar os
elementos da página de diversas maneiras. O Testrunner não é responsável por
construir o mapeamento desses localizadores, pois cada página web possui sua
própria forma de estruturar os componentes em tela, tornando o processo de
mapeamento desses componentes algo particular para cada SUT.. Espera-se que o
projeto de testes que estenderá o Testrunner construa estes mapeamentos.
Outras limitações importantes em torno do Testrunner são a implementação
dos fixtures n
 ecessários para a construção do estado de interesse ao teste onde ele
fará suas verificações. Estes itens citados, que são basicamente a estrutura de um
teste, são de responsabilidade do projeto que usará o Testrunner, devido às
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individualidades para cada sistema. Sendo assim, toda a elaboração da parte lógica
do teste fica a cargo do projeto de teste que estenderá o Testrunner. As seções
seguintes explicarão com mais detalhes esta estrutura.

3.2.2. Classes de teste
Todas as classes de teste, como dito anteriormente, devem ser criadas em
um projeto separado do Testrunner. Para isso, o framework espera que uma classe
de teste tenha uma estrutura específica para que ele possa controlar o fluxo de
execução. Toda classe de teste deve estender a classe abstrata “TesteBase”,
devendo-se implementar os métodos: “passos”, que deve conter todos os fixtures d
 o
teste, e o “asserts” que é responsável por conter todos os tipos de verificações feitas
pelo teste. Assim, a estrutura da classe de teste deve ser como na figura 3.

Figura 3: exemplo de estrutura de uma classe de teste esperada pelo Testrunner.
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3.2.3. Precedência entre casos de teste
Como vimos anteriormente, o Testrunner foi construído para aumentar a
eficiência de execução de testes automatizados com Selenium. Na maioria dos
casos, é necessário ter um estado específico do sistema que servirá de base para o
teste ser realizado. Montar o estado de interesse ao teste para a sua execução pode
envolver outras partes do sistema que não dizem respeito diretamente a verificação
que se espera realizar. Podemos ter que definir um estado consistente em uma
base de dados, realizar algum tipo de cadastro prévio ou navegar até certas partes
do sistema.
Dois testes que possuem estados iniciais semelhantes e que são executados
em sequência, deixando que o segundo teste aproveite o estado gerado pelo
primeiro, acelera o processo de execução, pois o segundo teste não precisará
executar os fixtures semelhantes ao primeiro teste em sua execução. Este
reaproveitamento de estado do sistema em testes executados em sequência,
chamamos de precedência de testes. Um teste que prepara o estado inicial para
outro teste ser executado, chamados de pré-requisito.

Figura 4: anotação “@PreRequisito”.

Acima, na figura 4, é mostrado como uma classe de teste sinaliza seu
pré-requisito. A anotação “@PreRequisito” diz ao Testrunner que, para a classe de
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teste “CDT02” ser executada, é preciso que a classe de teste com o nome de
“CDT01” execute seus passos primeiro.

3.2.4. Suíte de teste

Uma suíte de testes é uma coleção de casos de teste. Para que seja possível
um teste reaproveitar o estado deixado pela execução de um teste anterior é se
ambos estiverem na mesma suíte e ordenados em sequência.
Para implementar uma suíte de testes com o Testrunner, é necessário a
estender a classe chamada “SuiteBase”. Esta classe, por sua vez, também utiliza o
Runner padrão de suítes do JUnit, porém é responsável por atualizar uma variável
de controle que indica quando uma suite está em andamento. No momento do
começo da execução de uma suite, esta variável é atualizada indicando que há uma
suíte em andamento. Quando a execução termina, ela é atualizada novamente
indicando que não há mais uma suíte em andamento.

Figura 5: exemplo de estrutura de uma classe de suíte de teste esperada pelo Testrunner.

Para listar quais testes serão rodados ao executar a suite, é preciso indicar o
nome da classe do(s) teste(s) em uma anotação do JUnit chamada “SuiteClasses”
dentro da classe de suíte de testes, conforme exemplo na figura 5. No exemplo, o
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Testrunner executará os testes CDT01, CDT02 e CDT03 na mesma ordem em que
eles estão listados.
A grande vantagem da suíte do Testrunner é o controle do ciclo de vida do
webdriver através da variável de controle que indica se uma suite está em
execução. Este controle do ciclo de vida do webdriver é explicado a seguir.

3.2.5. Ciclo de vida do Webdriver

O Webdriver é uma API do Selenium que oferece uma API que facilita a
manipulação dos componentes da DOM em uma página web aberta por um
determinado browser, tornando a escrita de scripts de testes mais produtiva e
organizada. Além disso, se comunica diretamente com o navegador utilizando o
suporte específico para cada browser, tornando os testes mais próximos do usuário
final. Em outras palavras, ele cria uma instância de um navegador, que previamente
deve estar instalado na máquina utilizada, e faz operações sobre ele de forma a
simular a utilização pelo usuário. No caso do Testrunner foi escolhido o
chromedriver, que é a versão do Webdriver que utiliza o Google Chrome como
browser para ser utilizado nas execuções dos testes.
O controle do ciclo de vida do browser, e consequentemente do webdriver,
fica a cargo do Testrunner. É o framework que controla quando o browser deve ser
criado ou finalizado. Este controle começa no momento da inicialização dos testes.
Ao executar uma suíte ou um CDT, o objeto Webdriver é inicializado. No caso
de um caso de teste, ao final da execução o objeto Webdriver é destruído. Porém
quando for uma suíte de testes, o Testrunner verifica se é possível continuar a
execução do próximo teste com o mesmo objeto Webdriver. Para isto acontecer, o
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teste da vez deverá ter como pré-requisito o último teste executado da suíte e não
ter nenhum erro coletado no teste anterior.
Quando o Webdriver é finalizado e ainda há testes para serem executados na
suíte, o Testrunner cria uma nova instância do Webdriver para executar o próximo
teste da suíte. Porém, a criação desta nova instância aumenta o tempo de execução
da suíte em alguns segundos. Por isso, é fundamental que haja um planejamento da
ordem dos testes dentro de uma suíte para que, em sua execução, o Testrunner crie
o Webdriver somente ao iniciar a suíte, e finalize o mesmo somente depois da
execução do último teste. Assim, o tempo de execução é minimizado ao máximo.
Em raras situações, pode acontecer que seja mais rápido começar o teste a partir
de um novo browser do que navegar no sistema até um estado do sistema favorável
às verificações do teste seguinte. Nesses casos, o programador dos testes deverá
fazer com que o webdriver seja fechado, quebrando o ciclo de encadeamentos de
testes. Para isso acontecer, simplesmente não deve colocar nenhum pré-requisito
no teste em que é desejado começar um novo webdriver.

3.3. FLUXO DE EXECUÇÃO
Todo o gerenciamento do fluxo de execução, seja de um único teste ou de
uma suíte, é controlado pela classe Java chamada “TesteBase”. Esta classe possui
um método chamado “run”, onde é anotado com “@Test”. Essa anotação faz com
que o JUnit, em tempo de execução, por reflection, saiba que o método anotado
deve ser executado. O método “run” é o core do Testrunner, responsável pelos dois
principais processos do fluxo de execução: montar e executar a pilha de execução.
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A pilha de execução nada mais é do que a ordenação de objetos de
execuções de casos de teste de acordo com o teste previamente executado,
indicando ao framework a ordem do que deve ser executado, levando em
consideração o pré-requisito do teste executado, se houver.
Um objeto execução, em relação ao Testrunner, pode ser entendido como
um objeto que conterá informações sobre o caso de teste em execução para a
montagem e execução da pilha. O objeto de execução pode ser classificada em dois
tipos:
● ExecuçãoCasoTesteAtual indica ao Testrunner para executar os método
“passos” e o “asserts” do teste;
● ExecuçãoCasoTesteAnterior diz ao Testrunner para executar somente o
método “passos” do teste em questão.
A pilha de execução é criada para cada teste executado. Ela é montada
antes de cada teste ser executado. Em uma suíte de três testes, não importando o
encadeamento utilizado entre esses três testes, serão montadas três pilhas de
execução no decorrer das execuções dos testes.
O método que monta a pilha é chamado de “getPilhaDeExecucao”, e é um
processo da classe TesteBase. A figura 6 ilustra o processo de montagem da pilha
de execução: (1) obtém-se o teste atual da execução e atualiza a variável de
controle para inicializar o web driver chamada “necessarioIniciarDriver” para o valor
“true”; (2) é adicionado na pilha uma execução do tipo “ExecuçãoCasoTesteAtual”
do teste atual; (3) obtém-se o último teste executado antes de iniciar o teste atual;
(4) é feito a verificação se o teste atual é nulo; (5) se sim, é finalizado o processo de
montagem da pilha; (6) se a resposta é não para o passo 4, obtém-se o
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pré-requisito do teste atual; (7) logo após, é verificado se o pré-requisito é igual ao
último teste executado; (8) se sim, atualiza a variável “necessarioIniciarDriver” para
“false” e finaliza o processo de montagem da pilha; (9) se não, é adicionado na pilha
uma execução do tipo “ExecucaoCasoTesteAnterior” do pré-requisito; (10) o teste
atual passa a ser o pré-requisito e o processo volta para o passo 4.

Figura 6: fluxograma do processo de montagem da pilha de execução.
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Feita a montagem da pilha, o método “run” passa para o processo de
execução da pilha. Esta etapa é responsável por executar, na ordem inversa de
inclusão da pilha, todas as Execuções que lá estiverem. Sendo assim, o controle do
ciclo de vida do browser tem que ser feito nesta etapa. A figura 7 ilustra esse
processo: (1) obtém-se o webdriver; (2) é verificado se o webdriver é nulo ou a
variável “necessitaIniciarDriver” possui o valor “true”: se sim, o processo avança
para o passo 3, se nao, avança para o passo 4; (3) é criado uma nova instância
para o webdriver; (4) é obtido a Execução que estiver no topo da pilha de execução;
(5) a Execucao recém retirada da pilha é nula? Se sim, é finalizado o processo, se
não, avança para o passo 6; (6) é executado a Execução recém retirada da pilha e o
processo volta para o passo 4.

Figura 7: fluxograma do processo de execução da pilha de execução.
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A montagem e a execução da pilha de execução são os processos mais
importantes no fluxo de funcionamento do Testrunner. Ao final destes processos, é
finalizado o fluxo de execução e apresentado os resultados dos testes ao usuário.
Existem três tipos de resultados para os testes: sucesso, falha ou exceção.
Caso o teste passe, ou seja, a verificação que o teste fez não encontrou nenhum
erro, é apresentado o resultado sucesso, com uma marcação em verde do lado do
teste executado.

Figura 8: resultado do teste “sucesso” no JUnit com Eclipse.

Caso a verificação tenha recebido um resultado que não era esperado, é
obtido uma falha, apresentando uma marcação roxa.

Figura 9: resultado do teste “falha” no JUnit com Eclipse.

Por fim, caso o sistema não consiga executar alguma fixture ou nao ache
algum elemento na página, é exibido o resultado excecao, e uma marcação em
vermelho.

42

Figura 10: resultado do teste “falha” no JUnit com Eclipse.

4. EXPERIMENTO
Este capítulo irá apresentar a aplicação de um experimento para exemplificar
o uso do Testrunner. Este experimento contou com a participação de 3 voluntários
escolhidos por possuírem certa intimidade com a programação de testes
automatizados. Para a avaliação do Testrunner, será proposto dois cenários de
teste em cima de um website. Será contabilizado o tempo de execução e o tempo
que o participante levou para a construção dos testes de cada cenário, visando
avaliar na prática a proposta deste trabalho. Além disso, ao final do experimento os
participantes serão convidados a responder um questionário (mais detalhes na
seção 4.3).
Cada cenário de teste será desenvolvido em uma de duas situações: sem o
framework e com o Testrunner. Cada participante desenvolverá os testes de cada
cenário em cada uma dessas situações. Assim, o aprendizado do participante sobre
a construção dos testes naquele cenário não afetará seu tempo para implementar
os testes do próximo cenário.
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A aplicação do experimento foi estruturado de acordo com as seguintes
fases: (1) preparação; (2) criação; (3) resultados. Todos os participantes passaram
por todas as etapas individualmente.

4.1. PREPARAÇÃO
Na etapa de preparação, os participantes foram introduzidos ao experimento.
Foram apresentados os benefícios do uso do Testrunner na execução de casos de
teste. Porém a complexidade da construção dos mesmos não foi dita, com o
propósito disso ser um ponto que estava sendo avaliado. Logo em seguida, foi
disponibilizado um roteiro que explica passo a passo a construção de testes apenas
com JUnit e com o Testrunner, assim como sugere os cenários de teste que os
participantes irão testar. A fim de consentimento entre as partes envolvidas, também
foi pedida a assinatura dos participantes em um termo de consentimento. O modelo
deste termo está no seção Apêndice II.
Após esta etapa, os participantes estavam aptos para a construção dos
testes sugeridos e subsequente avaliação do uso do Testrunner.

4.2. CRIAÇÃO
Nesta etapa, os participantes partiram para o desenvolvimentos dos testes
propostos. Primeiramente, criaram o ambiente necessário em seus computadores
para começar o experimento. Os passos para a criação deste ambiente foi
disponibilizada na página inicial do Github em que o Testrunner foi hospedado.
A seguir, os participantes criaram os testes automatizados propostos. Para
auxiliá-los na construção desses testes, foi construído um projeto auxiliar chamado
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“autopractice”. Este projeto também está disponível no endereço do Github do
projeto Testrunner (https://github.com/odilonferreira/testrunner), e possui todos os
mapeamentos dos localizadores dos elementos que os testes precisam para
construir o estado do sistema em que possam realizar suas verificações.

4.3. ENCERRAMENTO
Após a realização da etapa de Criação, onde todos os participantes criaram
os testes automatizados propostos, foi contabilizado e documentado o tempo de
construção que cada participante levou para construir cada teste proposto. Do
mesmo modo foi para o tempo de execução.
Logo em seguida foi aplicado um questionário que avalia, do ponto de vista
dos voluntários, o real ganho na eficiência de execução dos testes e a complexidade
de construção dos casos de teste. Também avalia o Testrunner segundo três
qualidades de produto de software propostas pela norma ISO 25010:2011. São elas:
Apropriação reconhecível, Inteligibilidade e Operabilidade. O modelo do questionário
aplicado e as respostas dos participantes estão no Apêndice III. A seguir, é
conceitualizada estas qualidades de software avaliadas pelos participantes.

4.3.1. Qualidade de software
Qualidade de software é uma área da Engenharia de Software que pretende
assegurar características que são pretendidas em um produto de software, definindo
procedimentos, processos e padrões para tal (SOMMERVILLE, Ian, 2011). Para
definir modelos de avaliação da qualidade de software, foi criada a ISO/IEC 25010,
disponibilizada em 2011. Esta norma ISO para qualidade de produto de software
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estabelece padrões de avaliação da qualidade de softwares e sistemas. Para o
questionário de avaliação do experimento, foi usada três características de
usabilidade da norma ISO 25010:2011, conceituadas por Wazlawick (2013) segundo
a tabela abaixo.
Subcaracterística

Descrição

Apropriação reconhecível

Mede o grau de reconhecimento que o produto é
apropriado para suas necessidades.

Inteligibilidade

Operabilidade

Mede o grau de facilidade de entendimento que o
usuário teve com os conceitos principais do software
para o mesmo ser usado.
Mede o grau de facilidade de usar e controlar o
software.

Tabela 1. Qualidades de software usadas no questionário de avaliação do Testrunner.

4.4. RESULTADOS
Durante a etapa de criação, todos os participantes conseguiram concluir
todos os testes propostos. Além disso, os participantes conseguiram utilizar
adequadamente todos os mapeamentos do projeto “autopractice”, apesar de
surgirem dúvidas pontuais. Os participantes foram nomeados como 1, 2 e 3, de
acordo com a ordem de aplicação do experimento.
Como dito anteriormente, para cada cenário proposto, cada participante criou
os casos de teste seguindo apenas uma das estratégias pré-definidas. O mesmo
participante, para um cenário específico, o criou ou com uso do Testrunner, ou
apenas com JUnit. Os participantes 1 e 3 desenvolveram o cenário 1 sem o
Testrunner e o cenário 2 com o framework. O participante 2 implementou os testes
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exatamente em situação contrária, ou seja, desenvolveu o cenário 1 com o
Testrunner e o cenário 2 sem o mesmo.
A seguir, é apresentado como foi o processo de análise do tempo de
desenvolvimento e execução dos cenários de teste.

4.4.1. Análise do tempo de desenvolvimento e execução dos testes
Esta seção apresenta todos os tempos de desenvolvimento e execução dos
cenários de teste para cada participante. Durante o desenvolvimento dos testes, foi
cronometrado o tempo que o participante levou para a construção de cada teste. Ao
final, também foi cronometrado o tempo de execução dos testes dos dois cenários.

Cenário 1
Participante 1
Participante 2
Participante 3
(Sem Testrunner) (Com Testrunner) (Sem Testrunner)
Teste 1

15m:01s

14m:31s

14m:09s

Teste 2

15m:58s

19m:41s

14m:03s

Teste 3

07m:44s

11m:57s

04m:10s

Teste 4

09m:08s

11m:58s

09m:46s

Teste 5

11m:32s

16m:23s

13m:28s

Total

59m:23s

75m:05s

55m:33s

Tabela 2: Tempo de construção dos testes do cenário 1 para cada participante.

Cenário 2
Participante 1
Participante 2
Participante 3
(Com Testrunner) (Sem Testrunner) (Com Testrunner)
Teste 1

14m:35s

10m:17s

11m:21s

Teste 2

10m:15s

07m:12s

08m:59s
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Teste 3

10m:32s

07m:06s

08m:13s

Teste 4

04m:16s

03m:33s

05m:40s

Teste 5

07m:20s

05m:17s

09m:23s

Total

46m:58s

33m:41s

43m:36s

Tabela 3: Tempo de construção dos testes do cenário 2 para cada participante.

Como podemos observar, o tempo de desenvolvimento dos testes dos
participantes 1 e 3 para o cenário 1, são sempre menores que o tempo do
participante 2. Isto acontece pois este último teve que analisar o estado deixado
pelo teste anterior, a fim de continuar os fixtures do teste atual. Em contrapartida, o
tempo de desenvolvimento dos testes do participante 2 foram menores para o
cenário 2. Do mesmo modo, o participante 2, ao usar apenas o JUnit para a
construção dos testes, teve que apenas reescrever os passos do teste anterior no
teste atual, não precisando elaborar a precedência dos testes, o que leva um certo
tempo como mostra as tabelas, pelo fato de ter que analisar e levar em
consideração o estado que o teste anterior vai deixar o sistema.
A seguir, é mostrado o tempo de execução dos testes de cada cenário de
teste para cada participante.

Cenário 1
Participante 1
Participante 2
Participante 3
(Sem Testrunner) (Com Testrunner) (Sem Testrunner)
Teste 1

08s:11ms

09s:27ms

08s:66ms

Teste 2

11s:96ms

05:78ms

12s:90ms

Teste 3

18s:65ms

07:67ms

19s:31ms

Teste 4

22s:92ms

04s:99ms

23s:35ms

Teste 5

27s:60ms

06s:54ms

28s:62ms

Total

89s:24ms

34s:26ms

92s:90ms
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Tabela 4: Tempo de execução dos testes do cenário 1 para cada participante.

Cenário 2
Participante 1
Participante 2
Participante 3
(Com Testrunner) (Sem Testrunner) (Com Testrunner)
Teste 1

11s:22ms

12s:05ms

11s:30ms

Teste 2

08s:64ms

17s:25ms

11s:20ms

Teste 3

05s:79ms

23s:68ms

05s:64ms

Teste 4

04s:98ms

27s:88ms

04s:22ms

Teste 5

07s:24ms

34s:29ms

07s:94ms

Total

37s:87ms

115s:17ms

40s:34ms

Tabela 5: Tempo de execução dos testes do cenário 2 para cada participante.

Ao comparar os tempos de execuções entre os participantes, podemos
observar claramente que ao usar o Testrunner, o tempo de execução diminui
consideravelmente. Isto acontece pelo funcionamento da precedência de testes.
Quando o participante usou o Testrunner com a precedência de testes, foi
reaproveitado o estado deixado pelo teste anterior, economizando exatamente o
tempo que foi gasto para criar este estado. Este tempo vai somando a cada teste, e
ao final da suíte, temos uma diferença considerável no tempo de execução total.

4.4.2. Análise das respostas do questionário
Como explicado anteriormente, as perguntas do questionário foram
elaboradas para avaliar o Testrunner de acordo com três qualidades de usabilidade
de software, conceituadas na seção 4.3.1. O questionário possui uma pergunta com
resposta aberta e uma com resposta fechada para cada qualidade de software que
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foi avaliada, além de avaliar a complexidade da construção de precedências de
testes do mesmo modo.
Para avaliar as respostas fechadas, foi preciso aplicar o processo de
conversão para as possíveis alternativas. Assim, para respostas marcadas como
“Baixas”, contabilizamos o valor 1; para respostas com o valor “Média”,
contabilizamos 2; e para valores marcados como “Alta”, contabilizamos 3. Após esta
conversão, temos os seguintes resultados contabilizando todos os questionários
aplicados:

Apropriação
reconhecível

Inteligibilidade

Operabilidade

Participante 1

3

3

3

Participante 2

3

3

2

Participante 3

3

3

3

Média das
respostas

3

3

≈ 2,67

Tabela 6. Respostas do questionário para as qualidades de software com conversão das respostas.

Como podemos observar na tabela 6, o Testrunner foi bem avaliado segundo
as qualidades de software levadas em consideração. A única resposta que não
recebeu o valor máximo foi a operabilidade, avaliada pelo participante 2. A
explicação está no Apêndice V.
Por fim, o questionário também avaliou a complexidade para construir a
precedência de testes ao usar o Testrunner. Foi aplicado a mesma conversão
descrita anteriormente, obtendo os seguintes resultados:
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Complexidade
Participante 1

2

Participante 2

2

Participante 3

1

Média das
respostas

≈ 1,67

Tabela 7. Respostas para a questão de complexidade com a conversão do valor dos resultados.

Ao contrário das questões avaliadas anteriormente, quanto menor o resultado
da média das respostas da complexidade, mais fácil seria trabalhar com a
precedência de testes com o Testrunner. Porém, como podemos observar, dois
participantes responderam que acharam a complexidade “Média”. Isso indica que
por mais que haja o aumento da eficiência de execução dos testes automatizados,
existe uma certa complexidade em montar o estado de interesse ao teste com
pré-requisitos.

4.5. AMEAÇAS À VALIDADE
Os testes utilizados para avaliar o uso do Testrunner podem representar uma
ameaça à validade, pois foram todos elaborados pelo autor deste trabalho, que
possui conhecimento sobre a proposta do Testrunner. Além disso, os testes foram
pensados seguindo uma certa relação sequencial, para que seja usado a
precedência de teste de uma forma mais clara.
Como os testes de cada cenário foram criados uma hora sem o Testrunner e
outra hora com o framework, o conhecimento adquirido com a implementação dos
testes do cenário anterior não afeta o desenvolvimento dos testes seguintes, do
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ponto de vista de cada participante. Porém podemos citar a baixa quantidade de
participantes como uma ameaça a validade.

5. CONCLUSÕES

Este trabalho abordou o reuso de execução e de código de testes
automatizados, feitos com Selenium, por meio do uso do Testrunner, um framework
que

promove

o

princípio

da

precedência

de

testes,

que

consiste

no

reaproveitamento do estado deixado pelo teste anterior, economizando basicamente
o tempo de execução dos fixtures dos testes predecessores. Ao reaproveitar estes
fixtures, também não é preciso escrevê-los novamente no teste em questão,
promovendo o reuso de código.
No experimento realizado, ao interpretar o tempo que os participantes
levaram para construir os testes com o Testrunner comparado com a construção
dos mesmos testes, porém somente com o JUnit, podemos notar que a
complexidade que o Testrunner traz ao testador para elaborar as precedências de
teste fez com que o tempo de construção aumentasse em 24% no cenário 1 e
26,7% no cenário 2.
Também podemos notar o aumento da complexidade interpretando as
respostas do questionário aplicado aos participantes do experimento. Dois dos três
participantes disseram que encontraram uma complexidade média para trabalhar
com a precedência de testes.
O tempo de execução dos testes de cada cenário também foi contabilizado.
Podemos notar uma diminuição de 62,6% no tempo de execução dos testes ao
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serem construídos e executados com o Testrunner no cenário 1, e 66,1% no cenário
2.
O questionário também avaliou o Testrunner segundo 3 qualidades de
usabilidade de software: Apropriação reconhecível, Inteligibilidade e Operabilidade.
Todos os participantes avaliaram bem o Testrunner segundo estas qualidade, sendo
que apenas a Operabilidade não ganhou a nota máxima. Com isso, podemos
concluir que os participantes não tiveram dificuldade em utilizar os principais
recursos do Testrunner para o desenvolvimento dos testes, e entenderam os
benefícios que o Testrunner traz para um projeto de teste. Porém, no quesito de
operabilidade, ele não deixa claro seu funcionamento, sendo necessário o estudo
prévio de seu uso.
O Testrunner também contribui bastante, através do reuso de código, com a
manutenibilidade dos testes, visto como um ponto bastante importante para o
sucesso de um projeto de teste (SOMMERVILLE, Ian, 2011).
O código fonte do Testrunner foi disponibilizado na plataforma GitHub de
forma aberta, no endereço “https://github.com/odilonferreira/testrunner”. Assim, este
framework

está disponível para ser usado em etapas no processo de

desenvolvimento de software. O código-fonte também está disponível no apêndice
VII desde documento.

5.1. TRABALHOS FUTUROS
Para trabalhos futuros, pode-se citar algumas funcionalidades que darão
ainda mais poder ao testador em seus projetos de teste:

53

● Portabilidade para outros tipos de webdrivers como por exemplo o
GeckoDriver (webdriver do Mozilla Firefox), deixando a cargo do usuário a
escolha do mesmo;
● Método na classe abstrata “TesteBase” que, em tempo de execução será
chamado depois do método “asserts”, que por padrão efetua ações no
sistema. Com isso, o usuário terá um método especialmente para realizar
ações depois das verificações do teste, podendo preparar o sistema para o
começo do próximo teste, por exemplo;
● Verificar as instâncias do webdriver abertas e fechar as que não estão mais
sendo utilizadas.
● O planejamento automático da ordem dos testes dentro da suíte de teste.
Com base no encadeamento dos pré-requisitos, automaticamente seria
montada as suítes com base na melhor eficiência de execução dos testes.
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APÊNDICE I - ROTEIRO DE INTRODUÇÃO AO EXPERIMENTO
DISPONIBILIZADO AOS PARTICIPANTES
Sobre o Testrunner
O Testrunner é uma ferramenta para a execução de testes automatizados baseados
no framework Selenium. Desenvolvido em Java e utilizando uma semântica estendida do
JUnit, sua principal finalidade é a diminuição do tempo de execução de um conjunto de
testes, comumente chamada de Suíte de Testes.

Proposta do Testrunner
Atualmente o JUnit é bastante utilizado como ferramenta para a criação de testes
automatizados, pois facilita a manutenção do código, exibindo possíveis erros ou falhas em
sua execução. Porém, muitas pessoas reclamam do tempo que leva para executar todos os
seus testes, que vão de algumas horas a alguns dias. Tempo este bastante utilizado como
métrica de desempenho de execução de testes automatizados.
Pensando nisso, foi criado o Testrunner, que trabalha basicamente com reuso de
execuções de testes automatizados. Por exemplo, para dois testes que possuem estados
iniciais semelhantes e que são executados em sequência, podemos deixar que o segundo
teste aproveite o estado gerado pelo primeiro, acelerando o processo de execução, pois
não será necessário a execução dos passos em comum do segundo teste.

Proposta do experimento
Para exemplificar o uso do Testrunner e mostrar seus benefícios, será proposto dois
cenários de teste em um website usado para praticar o uso do Selenium, o
automationpractice.com. Este é um site de comércio eletrônico para fins didáticos. Abrange
o fluxo de trabalho completo de compras on-line.
Os testes de cada cenário serão desenvolvidos em uma das situações, escolhidas
aleatoriamente: com ou sem o auxílio do Testrunner. A seguir, é descrito como os casos de
teste devem ser implementados tanto com quanto sem o Testrunner.

Implementação dos testes sem o Testrunner
Para exemplificarmos a criação e execução de testes automatizados sem o
Testrunner, o JUnit será usado como cenário comum de um projeto de teste, visto que este
framework é bastante difundido e utilizado no mercado. Assim, para este caso, usaremos
somente as funcionalidades disponibilizadas pelo JUnit. A criação de um caso de teste é
feito anotando um método com “@Test”. Essa anotação faz com que o JUnit, em tempo de
execução, por reflection, saiba que o método anotado deve ser executado.
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Todos os passos necessários para montar o SUT bem como as verificações feitas
pelo teste devem ser implementadas dentro do método anotado. Assim, o JUnit executará
os comandos escritos e mostrará o resultado das verificações, como mostrado abaixo.

Suíte de teste com JUnit
A estrutura de uma suíte de testes com o JUnit é mostrada na figura abaixo. É
obrigatória a anotação “RunWith” com o parâmetro do Runner de suítes do JUnit. O nome
dos casos de teste da suíte devem ficar entre as chaves da anotação “SuiteClasses”.

Implementação dos testes com o Testrunner
Criando uma classe de teste
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Para a utilização do Testrunner em uma classe de teste, primeiramente deve-se
estender a classe abstrata chamada “TesteBase”.

Com isso, será pedido para ser implementado os métodos abstratos da classe
“TesteBase”:

Assim, temos a estrutura básica das classes de teste para o Testrunner.

Escrevendo as ações do teste
Por padrão, todas as ações feitas no browser, tais como visitar páginas,
preenchimento de campos em formulários, clique em links, etc, devem ser feitas no método
“passos”. Por sua vez, todas as verificações e validações devem ser escritas no método
“asserts”.
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Criando precedência entre dois testes
Para a utilização da precedência de testes, deve-se usar a annotation “PreRequisito”
em cima da declaração da classe de teste.

Assim, quando o caso de teste CDT02 for executado separadamente, ele fará as
instruções contidas no método “passos” do CDT01 e em seguida as ações do seu método
“passos” e seu método “asserts”. Caso esteja contido em uma Suíte de testes, o Testrunner
verifica se o CDT01 (Pré-requisito do teste atual) foi o último a ser executado, se sim
simplesmente entende-se que já foi executado os passos do CDT01 e que o sistema está
pronto para o CDT02 continuar, se não, a execução toda é reiniciada, sendo necessário
fechar e abrir novamente o browser. Neste ponto é que a construção dos testes e seus
pré-requisitos tem que ser bem planejada, a fim de sempre aproveitar o estado deixado pelo
teste anterior e assim diminuindo o tempo de execução do conjunto de testes.
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Criando uma suite de testes
Para a criação de uma suíte de testes, é necessário estender a classe SuiteBase.
Para escolher os testes que irão compor a suíte, deve-se usar a annotation “SuiteClasses”
que é própria do JUnit, passando o nome das classes de teste, conforme abaixo:

Site Automation Practice
Para exemplificar os benefícios do uso do Testrunner, foi escolhido um site bastante
utilizado para a prática de Selenium, chamado “Automation Practice”
(automationpractice.com). Neste, foi pré-determinado testes, divididos em dois cenários,
que mostrarão com clareza a diminuição no tempo de execução dos mesmos caso
executados com o Testrunner.

Projeto Autopractice
O projeto “autopractice” é onde serão escritos os testes no site Automation Practice.
Para facilitar a escrita dos testes, está disponível no projeto diversos mapeamentos e
funções que abstraem um pouco o uso do Selenium, o que ajuda o usuário e redireciona o
foco somente para o planejamento dos testes.

Testes a serem realizados no Autopractice
A fim de exemplificar o uso do Testrunner, foi elaborado 5 testes em cima do site
Autopractice. Estes testes devem ser feitos no projeto Autopractice. Todas as funções que o
usuário precisará já foram implementadas de uma forma mais prática para ser usada no
mesmo projeto.
A seguir, os passos e as verificações a serem feitas:

CENÁRIO 1
Teste 1
Fixtures:
1. Acessar a url “http://automationpractice.com”;
2. Mover o mouse até a categoria “Dresses” do menu principal;
3. Clicar na subcategoria “Summer Dresses”;
4. Clicar no modo de exibição em lista;
Verificação:

61

1. Verificar se o produto da linha 3 (a primeira é a linha 0) tem um desconto de
20%;
Teste 2
Fixtures:
1. Clicar no botão “More” do produto 3;
2. Aumentar a quantidade do produto 2 vezes, resultando em 3;
3. Selecionar o tamanho “M” no combobox “Size”;
4. Clicar na cor verde;
5. Clicar no botão “Add to cart” para adicionar ao carrinho;
6. Inserir um delay de 1 segundo (usar função “Delay”);
7. Clicar no proceder;
Verificação:
1. Verificar se o total da compra é de “51.20”;
Teste 3
Fixtures:
1. Clicar no botão “Sign in” no menu superior;
2. Na página de login, preencha o campo e-mail (Usar função
“GerarEmailRandomico”);
3. Clicar no botão “Create an account” para ir a página de criação de conta;
4. Criar um usuário pelo fluxo “PreencherFormularioCadastroUsuario”;
Verificações:
1. Verificar se existe um usuário logado;
2. Verificar se o usuário logado possui o nome de “Bar Foo”;
Teste 4
Fixtures:
1. Na página do carrinho de compras, aumente a quantidade do produto em 2
(resultando 5);
2. Clicar no botão para proceder a etapa;
3. Clicar no botão “Update” na parte de “YOUR DELIVERY ADDRESS”;
4. Na página de atualizar as informações do usuário, preencher o campo “Home
Phone”;
5. Limpar o valor do campo “Mobile Phone”;
6. Preencher o campo “Mobile Phone”;
7. Clicar no botão “Save”;
Verificações:
1. Verificar se a informação referente ao Home Phone foi atualizado com o valor
preenchido no passo 4 no quadro “YOUR DELIVERY ADDRESS”;
2. Verificar se a informação referente ao Mobile Phone foi atualizado com o
valor preenchido no passo 6 no quadro “YOUR DELIVERY ADDRESS”;
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Teste 5
Fixtures:
1. Na página do carrinho de compras, clicar no botão para proceder a etapa de
compra;
2. Marque o checkbox para aceitar os termos de serviço;
3. Clicar novamente no botão para proceder a etapa de compra;
4. Clicar no botão para escolher o pagamento com cartão como forma de
compra;
5. Clicar no botão “I confirm my order” para confirmar o pagamento;
Verificações:
1. Verificar se o pagamento foi completado;
2. Verificar se o carrinho do usuário está vazio;

CENÁRIO 2
Teste 1:
Fixtures:
1. Acessar a url “http://automationpractice.com”;
2. Mover o mouse até a categoria “Women” do menu principal;
3. Acessar a categoria “TOPS”;
4. Mover mouse até o card do produto “Faded Short Sleeve T-shirts”;
5. Colocar a “Faded Short Sleeve T-shirts” na lista de comparações (add to
compare);
6. Mover mouse até o card do produto “Blouse”;
7. Colocar a “Blouse” na lista de comparações (add to compare).
Verificação:
1. Verificar se existe duas peças na lista de comparações pelo botão
“Compare”.

Teste 2:
Fixtures:
1. Acessar a lista de comparações;
2. Adicionar a “Faded Short Sleeve T-shirts” no carrinho de compras;
3. Voltar para a lista de comparações;
4. Adicionar a “Blouse” no carrinho de compras;
5. Voltar para a lista de comparações;
6. Remover os dois itens adicionados anteriormente da lista de comparações;
Verificações:
1. Verificar se há mais algum item na lista de comparações;
Teste 3:
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Fixtures:
1. Clicar no botão “Sign in” no menu superior;
2. Na página de login, preencha o campo e-mail (Usar função
“GerarEmailRandomico”);
3. Clicar no botão “Create an account” para ir a página de criação de conta;
4. Preencher todos os campos obrigatórios, exceto o quadro “YOUR
PERSONAL INFORMATION”;
5. Tentar registrar a conta;
Verificações
1. Verificar se há erros de não preenchimento para os campos de “First name”,
“Last name” e “Password”.
Teste 4:
Fixtures:
1. Preencher o resto dos campos obrigatórios não preenchidos no teste
anterior;
2. Clicar em registrar;
3. Remover o produto “Faded Short Sleeve T-shirts” do carrinho;
4. Remover o produto “Blouse” do carrinho;
Verificação
1. Verificar se o carrinho de compras está vazio;
Teste 5:
Fixtures:
1. Mover o mouse até a categoria “Women” do menu principal;
2. Acessar a subcategoria “T-shirts”;
3. Clicar no produto “Faded Short Sleeve T-shirts”;
4. Adicionar o produto na lista de desejos;
5. Fechar o notify de confirmação;
6. Ir para opções privadas do usuário (canto direito superior);
7. Ir para a lista de desejos (My wishlists);
Verificação:
1. Verificar se existe uma lista de desejos criada;
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APÊNDICE II - MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIDO
MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO

Prezado(a) Senhor(a) ___________________________________________.
O(a) Sr(a). está sendo convidado a participar de um experimento para o
trabalho de conclusão de curso com o título “Testrunner: um framework para o
desenvolvimento de testes automatizados baseado na tecnologia
Selenium/Webdriver com enfoque na eficiência de execução”.
Essa pesquisa será realizada com pessoas que possuem certo conhecimento
com o desenvolvimento de testes automatizados com Selenium.
Sua participação no estudo consistirá em desenvolver alguns testes
automatizados com Selenium pré-sugeridos para testar a ferramenta que será
apresentada neste trabalho. Terás auxílio de um documento que descreve o uso da
ferramenta avaliada. Ao final, será aplicado um um questionário com perguntas a
respeito do uso do Testrunner.
O Sr. tem a liberdade de não participar da pesquisa ou retirar seu
consentimento a qualquer momento, mesmo após o início do experimento, sem
qualquer prejuízo. Está assegurada a garantia do sigilo das suas informações. O(a)
Sr(a). não terá nenhuma despesa e não há compensação financeira relacionada à
sua participação na pesquisa.
Sua participação é importante e voluntária e vai gerar informações que serão
úteis para a avaliação dos prós e contras a respeito do uso do Testrunner em um
ambiente de desenvolvimento de software.
Este termo será assinado em duas vias, pelo senhor e pelo responsável pela
pesquisa, ficando uma via em seu poder.
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito do que li ou foi lido
para mim, sobre o experimento. Ficaram claros para mim os propósitos do estudo,
os procedimentos, garantias de sigilo e isenção de despesas. Concordo
voluntariamente em participar deste estudo.
_____________________________ __/__/____
Assinatura do entrevistado.
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido deste entrevistado OU REPRESENTANTE LEGAL (se for o
caso) para a sua participação neste estudo.
________________________________ __/____/____
Assinatura do responsável pelo estudo.
65

APÊNDICE III - MODELO DO QUESTIONÁRIO DO EXPERIMENTO

Este questionário tem o objetivo de avaliar a breve experiência com o uso do
Testrunner para execução de testes automatizados. Responda as perguntas abaixo.

1) Você reconhece que houve um aumento na eficiência de execução dos testes
automatizados ao executar os testes com o Testrunner? Explique.
2) Como você avaliaria o aumento dessa eficiência de execução?
( ) Baixa. A melhoria do desempenho foi pequena.
( ) Média. O desempenho aumentou moderadamente.
( ) Alta. A eficiência de execução aumentou consideravelmente.
3) Você teve facilidade no entendimento dos conceitos principais do Testrunner que o
levaram ao seu uso consciente do framework? Explique.
4) Como você avaliaria a clareza dos conceitos principais do Testrunner para poder
usá-lo por completo?
( ) Baixa.
( ) Média.
( ) Alta.
5) Você teve facilidade ao controlar e usar o Testrunner para construir os testes dos
cenários propostos? Explique.
6) Como você avaliaria a facilidade de uso e controle do Testrunner para a construção
e execução dos testes automatizados?
( ) Baixa.
( ) Média.
( ) Alta.
7) O quanto foi complexo para você pensar no encadeamento de testes usando o
Testrunner? Explique.
8) Como você avaliaria a complexidade da construção de precedências de testes com
o Testrunner?
( ) Baixa.
( ) Média.
( ) Alta.
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APÊNDICE IV - RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DO
PARTICIPANTE 1
Este questionário tem o objetivo de avaliar a breve experiência com o uso do
Testrunner para execução de testes automatizados. Responda as perguntas abaixo.

1) Você reconhece que houve um aumento na eficiência de execução dos testes
automatizados ao executar os testes com o Testrunner? Explique.
R: Sem utilizar o testrunner, os passos dos primeiros casos de teste foram
executados em cada caso de teste seguinte. Com a utilização do Testrunner, o
tempo de execução diminuiu drasticamente, devido ao reuso dos passos de teste
dos casos anteriores.
2) Como você avaliaria o aumento dessa eficiência de execução?
( ) Baixa. A melhoria do desempenho foi pequena.
( ) Média. O desempenho aumentou moderadamente.
(X) Alta. A eficiência de execução aumentou consideravelmente.
3) Você teve facilidade no entendimento dos conceitos principais do Testrunner que o
levaram ao seu uso consciente do framework? Explique.
R: Sim, com a separação de passos e asserts dentro de cada classe de teste, foi
possível visualizar facilmente o que seria utilizado como pré-requisito no próximo
caso de teste.
4) Como você avaliaria a clareza dos conceitos principais do Testrunner para poder
usá-lo por completo?
( ) Baixa.
( ) Média.
(X) Alta.
5) Você teve facilidade ao controlar e usar o Testrunner para construir os testes dos
cenários propostos? Explique.
R: Sim, os casos de teste propostos foram organizados de tal forma que a execução
do próximo começasse logo após o final do anterior, fazendo com que nenhum
passo de teste precisasse ser repetido.
6) Como você avaliaria a facilidade de uso e controle do Testrunner para a construção
e execução dos testes automatizados?
( ) Baixa.
( ) Média.
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(X) Alta.
7) O quanto foi complexo para você pensar no encadeamento de testes usando o
Testrunner? Explique.
R: A explicação contida no roteiro não deixou nenhuma dúvida quanto ao
encadeamento dos testes utilizando a anotação @PreRequisito e a necessidade de
os testes serem executados sempre após a sua classe de pré-requisito. A única
preocupação do desenvolvedor é ter em mente que os testes devem ser executados
em uma sequência fixa e saber em qual estado o caso de teste pré-requisito deixou
o sistema.
8) Como você avaliaria a complexidade da construção de precedências de testes com
o Testrunner?
( ) Baixa.
(X) Média.
( ) Alta.
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APÊNDICE V - RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DO
PARTICIPANTE 2
Este questionário tem o objetivo de avaliar a breve experiência com o uso do
Testrunner para execução de testes automatizados. Responda as perguntas abaixo.

1) Você reconhece que houve um aumento na eficiência de execução dos testes
automatizados ao executar os testes com o Testrunner? Explique.
R: Sim. O encadeamento que o Testrunner possibilita fazer faz o fluxo de execução
ser muito mais rápido e eficiente.
2) Como você avaliaria o aumento dessa eficiência de execução?
( ) Baixa. A melhoria do desempenho foi pequena.
( ) Média. O desempenho aumentou moderadamente.
(X) Alta. A eficiência de execução aumentou consideravelmente.
3) Você teve facilidade no entendimento dos conceitos principais do Testrunner que o
levaram ao seu uso consciente do framework? Explique.
R: Sim, achei claro a explicação do funcionamento do Testrunner, facilitando o
entendimento dos conceitos principais.
4) Como você avaliaria a clareza dos conceitos principais do Testrunner para poder
usá-lo por completo?
( ) Baixa.
( ) Média.
(X) Alta.
5) Você teve facilidade ao controlar e usar o Testrunner para construir os testes dos
cenários propostos? Explique.
R: Tive algumas dificuldades para controlar o Testrunner no momento da execução
dos testes, quando os mesmos geravam algum erro, pois ao usar o processo de
precedência entre os testes, o estado do sistema não era muito claro.
6) Como você avaliaria a facilidade de uso e controle do Testrunner para a construção
e execução dos testes automatizados?
( ) Baixa.
(X) Média.
( ) Alta.
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7) O quanto foi complexo para você pensar no encadeamento de testes usando o
Testrunner? Explique.
R: Médio. Precisava estar atenta em começar o fluxo do próximo teste baseado no
caso de teste anterior. Sempre precisava relembrar os passos de testes do pre
requisito. Porém foi muito útil não precisar reescrever os mesmos passos de teste
novamente.
8) Como você avaliaria a complexidade da construção de precedências de testes com
o Testrunner?
( ) Baixa.
(X) Média.
( ) Alta.
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APÊNDICE VI - RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DO
PARTICIPANTE 3

Este questionário tem o objetivo de avaliar a breve experiência com o uso do
Testrunner para execução de testes automatizados. Responda as perguntas abaixo.

1) Você reconhece que houve um aumento na eficiência de execução dos testes
automatizados ao executar os testes com o Testrunner? Explique.
R: Houve um ganho muito significativo na eficiência de execução dos testes com o
TestRunner. O tempo para a execução deles foi bem menor em comparação com os
testes executados sem o TestRunner. A explicação para isso é que o TestRunner
permite usarmos funcionalidades como o PreRequisito nos testes automatizados e
isso nos permite reaproveitar o fluxo de execução de testes anteriores dentro do
teste que estamos desenvolvendo, sem precisar executar novamente todos os
passos que já foram executados em outro teste. Além disso, conseguimos também
reduzir a quantidade de código escrito. Um ponto que também consome um certo
tempo no fluxo de execução de testes é que sem o TestRunner, para cada teste de
uma suíte de testes uma instância do navegador é aberta, com o TestRunner a
mesma instância é reaproveitada.
2) Como você avaliaria o aumento dessa eficiência de execução?
( ) Baixa. A melhoria do desempenho foi pequena.
( ) Média. O desempenho aumentou moderadamente.
(X) Alta. A eficiência de execução aumentou consideravelmente.
3) Você teve facilidade no entendimento dos conceitos principais do Testrunner que o
levaram ao seu uso consciente do framework? Explique.
R: Sim. O roteiro que me foi apresentado explicou com clareza os conceitos e
objetivo principal do TestRunner, assim como demonstrou o uso desses conceitos
através de exemplos.
4) Como você avaliaria a clareza dos conceitos principais do Testrunner para poder
usá-lo por completo?
( ) Baixa.
( ) Média.
(X) Alta.
5) Você teve facilidade ao controlar e usar o Testrunner para construir os testes dos
cenários propostos? Explique.
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R: Sim, com base nos exemplos fornecidos e também pela simplicidade estrutural
que o TestRunner me fornece, facilmente desenvolvi os testes dos cenários propostos.
6) Como você avaliaria a facilidade de uso e controle do Testrunner para a construção
e execução dos testes automatizados?
( ) Baixa.
( ) Média.
(X) Alta.
7) O quanto foi complexo para você pensar no encadeamento de testes usando o
Testrunner? Explique.
R: A complexidade foi baixa. Foi algo muito natural. Basta verificar se os testes
desenvolvidos apresentam semelhanças no estado inicial, para que possa fazer o
encadeamento dos testes. É possível verificar isso até ao observar as partes que se
deseja testar de um sistema, verificando se os testes apresentam comportamentos
idênticos ou semelhantes nessas partes.
8) Como você avaliaria a complexidade da construção de precedências de testes com
o Testrunner?
(X) Baixa.
( ) Média.
( ) Alta.
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APÊNDICE VII - CÓDIGO-FONTE DO TESTRUNNER

VII.I. Interface “PreRequisito”
package annotations;
import java.lang.annotation.ElementType;
import java.lang.annotation.Retention;
import java.lang.annotation.RetentionPolicy;
import java.lang.annotation.Target;
import core.TesteBase;
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Target(ElementType.TYPE)
public @interface PreRequisito {
//apenas um pré-requisito
Class<? extends TesteBase> value();
}

VII.II. Classe “ControleDeExecucao”
package core;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import lombok.Getter;
import lombok.Setter;
public class ControleDeExecucao {
@Getter
private boolean suiteEmAndamento;
@Getter
@Setter
private Class<?> ultimoTeste;
@Getter
private WebDriver wd;
private WebDriverManager wdm = new WebDriverManager();
private static ControleDeExecucao instante;
private ControleDeExecucao() {
this.suiteEmAndamento = false;
}
public void iniciaDriver() {
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if(wd != null) {
this.finalizarWebDriver();
}
wd = wdm.createWebDriver();
}
public void finalizarWebDriver() {
if(wd != null) {
wdm.closeWebDriver();
}
}
public static ControleDeExecucao getInstance() {
if(instante == null) {
instante = new ControleDeExecucao();
}
return instante;
}
public void setSuiteEmAndamento(boolean b) {
suiteEmAndamento = b;
if (!b) {
finalizarWebDriver();
}
}
}

VII.III. Classe “Execucao”
package core;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import lombok.Getter;
public abstract class Execucao {
@Getter
protected TesteBase bt;
public Execucao (TesteBase bt) {
this.bt = bt;
}
public abstract void executar(WebDriver driver);
}
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VII.IV. Classe “ExecucaoCasoDeTesteAnterior”
package core;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
public class ExecucaoCasoDeTesteAnterior extends Execucao {
public ExecucaoCasoDeTesteAnterior(TesteBase cdt) {
super(cdt);
}
public void executar(WebDriver webdriver) {
bt.passos(webdriver);
}

}

VII.V. Classe “ExecucaoCasoDeTesteAtual”
package core;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
public class ExecucaoCasoDeTesteAtual extends Execucao {
public ExecucaoCasoDeTesteAtual(TesteBase cdt) {
super(cdt);
}
public void executar(WebDriver webdriver) {
bt.passos(webdriver);
bt.asserts(webdriver);
}
}

VII.VI. Classe “SuiteBase”
package core;
import org.junit.AfterClass;
import org.junit.BeforeClass;
import org.junit.runner.RunWith;
import org.junit.runners.Suite;
@RunWith(Suite.class)
public class SuiteBase {
@BeforeClass
public static void before() {
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ControleDeExecucao.getInstance().setSuiteEmAndamento(true);
}
@AfterClass
public static void after() {
ControleDeExecucao.getInstance().setSuiteEmAndamento(false);
}
}

VII.VII. Classe “TesteBase”
package core;
import java.util.LinkedList;
import org.junit.Test;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import annotations.PreRequisito;
import lombok.SneakyThrows;
public abstract class TesteBase {
private boolean necessarioIniciarDriver;
@Test
public void run() {
LinkedList<Execucao> pilhaDeExecucao = this.getPilhaDeExecucao();
this.executarPilhaExecucao(pilhaDeExecucao);
}
private void executarPilhaExecucao(LinkedList<Execucao> pilhaDeExecucao) {
ControleDeExecucao c = ControleDeExecucao.getInstance();
WebDriver wb = c.getWd();
if (wb == null || necessarioIniciarDriver) {
c.iniciaDriver();
wb = c.getWd();
}
for (Execucao execucao : pilhaDeExecucao) {
c.setUltimoTeste(execucao.getBt().getClass());
execucao.executar(wb);
}
if (!c.isSuiteEmAndamento()) {
c.finalizarWebDriver();
}
}
private LinkedList<Execucao> getPilhaDeExecucao() {
LinkedList<Execucao> pilha = new LinkedList<Execucao>();
pilha.push(new ExecucaoCasoDeTesteAtual(this));
Class<?> ultimoTeste = ControleDeExecucao.getInstance().getUltimoTeste();
TesteBase testeAtual = this;
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this.necessarioIniciarDriver = true;
while (testeAtual != null) {
TesteBase preRequisito = this.extrairPreRequisito(testeAtual);
if (preRequisito != null && preRequisito.getClass() != ultimoTeste) {
pilha.push(new ExecucaoCasoDeTesteAnterior(preRequisito));
}
testeAtual = preRequisito;
if (preRequisito != null && preRequisito.getClass() == ultimoTeste) {
necessarioIniciarDriver = false;
break;
}
}
return pilha;
}
@SneakyThrows
private TesteBase extrairPreRequisito(TesteBase cdt) {
PreRequisito prerequisito = cdt.getClass().getAnnotation(PreRequisito.class);
if (prerequisito == null) {
return null;
}
Class<? extends TesteBase> cdtclass = prerequisito.value();
return cdtclass.newInstance();
}
public abstract void passos(WebDriver webdriver);
public abstract void asserts(WebDriver webdriver);
}

VII.VIII. Classe “Testrunner”
package core;
import org.junit.runner.Description;
import org.junit.runner.Runner;
import org.junit.runner.notification.Failure;
import org.junit.runner.notification.RunNotifier;
import org.junit.runners.model.InitializationError;
public class Testrunner extends Runner{
private Class<?> testClass;
private Description desc;
public Testrunner(Class<?> testClass) throws InitializationError {
this.testClass = testClass;
}
@Override
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public Description getDescription() {
desc = Description.createTestDescription(testClass, testClass.getSimpleName());
return desc;
}
@Override
public void run(RunNotifier rn) {
rn.fireTestRunStarted(this.desc);
rn.fireTestStarted(this.desc);
rn.fireTestFinished(this.desc);
}
}

VII.IX. Classe “WebDriverManager”
package core;
import java.util.Hashtable;
import java.util.Map;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeOptions;
import lombok.Getter;
public class WebDriverManager {
@Getter
private static WebDriver webdriver;
public WebDriver createWebDriver() {
System.setProperty("webdriver.chrome.driver", System.getProperty("user.home") +
"/chromedriver/chromedriver");
ChromeOptions options = new ChromeOptions();
options.addArguments("--start-maximized");
options.addArguments("--no-proxy-server");
options.addArguments("--disable-breakpad");
options.addArguments("--disable-gpu");
options.addArguments("--incognito");
Map<String, Object> preferences = new Hashtable<String, Object>();
options.setExperimentalOption("prefs", preferences);
preferences.put("plugins.always_open_pdf_externally", Boolean.TRUE);
webdriver = new ChromeDriver(options);
webdriver.manage().timeouts().pageLoadTimeout(15, TimeUnit.SECONDS);
webdriver.manage().timeouts().implicitlyWait(15, TimeUnit.SECONDS);
return webdriver;
}
public void closeWebDriver() {
webdriver.close();
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webdriver.quit();
webdriver = null;
}
}

VII.X. Arquivo “pom.xml”
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>br.ufsc</groupId>
<artifactId>testrunner</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>com.google.guava</groupId>
<artifactId>guava</artifactId>
<version>23.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>junit</groupId>
<artifactId>junit</artifactId>
<version>4.12</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.projectlombok</groupId>
<artifactId>lombok</artifactId>
<version>1.14.8</version>
<scope>provided</scope>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId>
<artifactId>selenium-java</artifactId>
<version>3.141.59</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.slf4j</groupId>
<artifactId>slf4j-api</artifactId>
<version>1.7.21</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.slf4j</groupId>
<artifactId>slf4j-log4j12</artifactId>
<version>1.7.21</version>
</dependency>
</dependencies>
</project>
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APÊNDICE VIII - ARTIGO

Testrunner: um framework para o desenvolvimento de testes
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Abstract. The high time of test suites is one of the factors that can lead to the
failure of automated testing in the software development process of any
company. To improve the execution efficiency of automated tests with
selenium, Testrunner was created, a project for the development of automated
system tests based on the Selenium tool. This framework allows the reuse of
executions between tests through the state of the system left by the previous
test in its execution. This article will discuss the pros and cons of using this
tool, showing the results of its use in practice.
Resumo. O alto tempo das suites de teste é um dos fatores que pode provocar o
fracasso da implantação de testes automatizados no processo de
desenvolvimento de software de qualquer empresa. Para melhorar a eficiência
de execução dos testes automatizados com selenium foi criado o Testrunner,
um projeto para o desenvolvimento de testes automatizados de sistema
baseado na ferramenta Selenium. Este framework possibilita o reuso de
execuções entre testes através do estado do sistema deixado pelo teste anterior
em sua execução. Este artigo abordará os prós e contras do uso desta
ferramenta, mostrando os resultados de sua utilização na prática.

1. Introdução
Uma boa bateria de testes automatizados precisa conservar uma boa legibilidade, uma
modularidade coesa e principalmente desempenho. Para isso, o código fonte dos testes
precisa ter um alto controle de qualidade, pois não faz sentido adicionar um artefato
para controlar a qualidade do sistema que seja suscetível a erros [1].
Porém, administrar a qualidade do código fonte dos testes é uma atividade complexa
devido ao caráter altamente subjetivo. Para acompanhar o desenvolvimento desta
qualidade, é indispensável a aplicação de uma ou mais métricas que demonstrem o
estado da qualidade no contexto do projeto [2].
As métricas de teste são modelos de medidas utilizadas para a verificação da efetividade
e da eficiência de diferentes etapas do desenvolvimento de software, e são adquiridas
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em todo o processo de testes [3]. Existem muitas métricas de teste para serem utilizadas.
Geralmente, quanto mais simples sua aplicação, melhor. Porém, sempre levando em
consideração a complexidade do sistema a ser testado [3].
Uma das métricas para avaliar o desempenho dos testes é o tempo de execução de uma
bateria de testes. Através dela, é possível identificar possíveis gargalos de desempenho
que precisam ser otimizados ou refatorados [2].
Estes gargalos de desempenho, tanto da parte física (hardware) como computacional,
podem ser um fator fundamental para o fracasso na implementação dos testes
automatizados no processo de desenvolvimento de software de qualquer empresa,
tornando o tempo de execução dos testes muito alto [4].
Pensando nisso este trabalho apresenta o Testrunner, um projeto voltado para o
desenvolvimento de testes automatizados com Selenium. Este framework, baseado no
JUnit, possibilita o reuso de pré-condições entre testes (test fixture ou somente fixture)
através do estado do sistema deixado pelo teste anterior em sua execução.
Será discutido os prós e contras dessa abordagem que o Testrunner adota. De um lado, o
tempo de execução dos testes diminui com o reuso de execução dos mesmos. Por outro
lado, existe a preocupação em montar o estado do sistema no teste predecessor
suficientemente para que o teste sucessor possa fazer suas verificações.

1.1. Objetivos
Esta seção tratará dos objetivos e metas a serem alcançados através da pesquisa e
execução do trabalho de conclusão de curso.

1.1.1. Objetivos gerais
O objetivo principal deste trabalho é o desenvolvimento do Testrunner, uma ferramenta
para o desenvolvimento de testes automatizados que prioriza a eficiência de execução.
Serão discutidos os benefícios e as dificuldades encontradas com o uso da ferramenta.
Ao final, alguns voluntários serão convidados a usar e avaliar sobre a experiência que
terão ao utilizar o Testrunner.

1.1.2. Objetivos específicos
Alguns objetivos específicos ao longo deste trabalho devem ser alcançados:
● promover o reuso de execução com a construção do Testrunner;
● organizar um roteiro ensinando o uso do Testrunner;
● planejar alguns testes para serem feitos com o framework a fim de explorar o
máximo do potencial do mesmo;
● convidar alguns voluntários a implementar cenários de teste com e sem o uso do
framework desenvolvido;
● colher feedbacks dos desenvolvedores participantes;
● avaliar os testes que foram desenvolvidos com e sem o framework, sobretudo
levando em consideração os parâmetros de eficiência de execução dos testes e
complexidade ao produzi-los.
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1.2. Organização do artigo
A divisão de capítulos deste artigo foi feita da seguinte forma: capítulo 2 apresenta a
proposta deste artigo e as ideias principais para o uso do Testrunner, além de uma
introdução do funcionamento do framework proposto; capítulo 3 descreve a aplicação
do Testrunner em cima de uma página web, descrevendo todas as etapas e experimentos
feitos; e por fim, o capítulo 4 descreve as conclusões levantadas ao aplicar o reuso de
execuções de testes automatizados com o Testrunner.

2. Projeto e desenvolvimento da proposta
Este capítulo apresenta o Testrunner, um framework com o objetivo de aumentar a
eficiência de execução de testes automatizados feitos com Selenium através do reuso do
estado da aplicação deixado pelo teste previamente executado. Será mostrado os dois
princípios de reuso utilizados com o framework: o reuso de execução e o reuso de
código. Este capítulo também abordará até onde vai a responsabilidade do Testrunner na
construção dos testes de sistema de uma aplicação. Logo em seguida será explicado
como o framework deve ser usado.

2.1. Proposta
A proposta deste trabalho é apresentar o Testrunner, um framework desenvolvido para
melhorar a eficiência de execução de testes automatizados baseados na ferramenta
Selenium. Seu código foi construído na linguagem de programação Java, e seu fluxo de
funcionamento é baseado no framework JUnit.
A abordagem usada para aumentar a eficiência de execução consiste em viabilizar o
reuso de execução dos testes automatizados quando estes possuírem um estado
semelhante do sistema e executados em sequência. O estado deixado pelo primeiro teste
pode ser aproveitado pelo segundo teste, fazendo com que este último não precise
executar os fixtures semelhantes ao primeiro teste em sua execução, acarretando na
diminuição do tempo de execução da suíte de testes.
Do mesmo modo é possível aumentar a manutenibilidade do código, pois fixtures em
comum entre dois testes são escritas somente uma vez no teste predecessor,
promovendo o reuso de código, como é mostrado na figura abaixo.
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Figura 1: exemplo de reuso de código com o Testrunner.

O reuso de fixtures está ilustrado na Figura 1. Para a montagem do estado do sistema no
CDT01, é executado 5 fixtures. Porém estas mesmas fixtures são necessárias no
CDT02. Com o uso do Testrunner, é possível reaproveitar as fixtures escritas no caso de
teste predecessor, diminuindo 5 linhas de código.

2.2. Uso do Testrunner
Esta seção descreve as limitações em torno do Testrunner, indicando quais as
funcionalidades que normalmente fazem parte da criação de testes automatizados com
selenium, mas que não são tratadas pelo framework. Logo em seguida é apresentado os
passos necessários para a configuração e uso do Testrunner, mostrando os elementos
necessários para a construção de testes com os benefícios da eficiência de execução que
o framework dispõe.

2.2.1. Limitações do Testrunner
O Testrunner foi desenvolvido especificamente para aumentar a eficiência de execução
dos testes de sistema automatizados com Selenium. Testes com Selenium devem ser
construídos em cima de uma aplicação Web. Para simular esta aplicação em um
browser, o Testrunner utiliza o WebDriver, um recurso do Selenium que faz a interface
com o documento DOM completo da página HTML, simulando a interação humana
com a página aberta no browser. O browser simulado pelo Testrunner é o Google
Chrome.
Para poder interagir com elementos em uma página web, como um campo de texto ou
uma caixa de seleção, o Selenium precisa encontrá-los de alguma forma. Para isso, ele
usa o que chamamos de localizadores, que ajudam a encontrar os elementos da página
de diversas maneiras. O Testrunner não é responsável por construir o mapeamento
desses localizadores, pois cada página web possui sua própria forma de estruturar os
componentes em tela, tornando o processo de mapeamento desses componentes algo
particular para cada SUT. Espera-se que o projeto de testes que estenderá o Testrunner
construa estes mapeamentos.
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Outras limitações importantes em torno do Testrunner são a implementação dos fixtures
necessários para a construção do estado de interesse ao teste onde ele fará suas
verificações. Estes itens citados, que são basicamente a estrutura de um teste, são de
responsabilidade do projeto que usará o Testrunner, devido às individualidades para
cada sistema. Sendo assim, toda a elaboração da parte lógica do teste fica a cargo do
projeto de teste que estenderá o Testrunner. As seções seguintes explicarão com mais
detalhes esta estrutura.

2.3. Fluxo de execução
Todo o gerenciamento do fluxo de execução, seja de um único teste ou de uma suíte, é
controlado pela classe Java chamada “TesteBase”. Esta classe possui um método
chamado “run”, onde é anotado com “@Test”. Essa anotação faz com que o JUnit, em
tempo de execução, por reflection, saiba que o método anotado deve ser executado. O
método “run” é o core do Testrunner, responsável pelos dois principais processos do
fluxo de execução: montar e executar a pilha de execução.
A pilha de execução nada mais é do que a ordenação de objetos de execuções de casos
de teste de acordo com o teste previamente executado, indicando ao framework a ordem
do que deve ser executado, levando em consideração o pré-requisito do teste executado,
se houver.
Um objeto execução, em relação ao Testrunner, pode ser entendido como um objeto que
conterá informações sobre o caso de teste em execução para a montagem e execução da
pilha. Ela pode ser classificada em dois tipos:
● ExecuçãoCasoTesteAtual indica ao Testrunner para executar os método
“passos” e o “asserts” do teste;
● ExecuçãoCasoTesteAnterior diz ao Testrunner para executar somente o método
“passos” do teste em questão.
A pilha de execução é criada para cada teste executado. Ela é montada antes de cada
teste ser executado. Em uma suíte de três testes, não importando o encadeamento
utilizado entre esses três testes, serão montadas três pilhas de execução no decorrer das
execuções dos testes.
O método que monta a pilha é chamado de “getPilhaDeExecucao”, e é um processo da
classe TesteBase. A figura 7 ilustra o processo de montagem da pilha de execução.
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Figura 2: fluxograma do processo de montagem da pilha de execução.

Feita a montagem da pilha, o método “run” passa para o processo de execução da pilha.
Esta etapa é responsável por executar, na ordem inversa de inclusão da pilha, todas as
Execuções que lá estiverem. Sendo assim, o controle do ciclo de vida do browser tem
que ser feito nesta etapa. A figura 3 ilustra esse processo.
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Figura 3: fluxograma do processo de execução da pilha de execução.

A montagem e a execução da pilha de execução são os processos mais importantes no
fluxo de funcionamento do Testrunner. Ao final destes processos, é finalizado o fluxo
de execução e apresentado os resultados dos testes ao usuário.

3. Experimento
Este capítulo irá apresentar a aplicação de um experimento para exemplificar o uso do
Testrunner. Este experimento contou com a participação de 3 voluntários escolhidos por
possuírem certa intimidade com a programação de testes automatizados. Para a
avaliação do Testrunner, será proposto dois cenários de teste em cima de um website.
Será contabilizado o tempo de execução e o tempo que o participante levou para a
construção dos testes de cada cenário, visando avaliar na prática a proposta deste
trabalho. Além disso, ao final do experimento os participantes serão convidados a
responder um questionário.
Cada cenário de teste será desenvolvido em uma de duas situações: sem o framework e
com o Testrunner. Cada participante desenvolverá os testes de cada cenário em cada
uma dessas situações. Assim, o aprendizado do participante sobre a construção dos
testes naquele cenário não afetará seu tempo para implementar os testes do próximo
cenário.
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A aplicação do experimento foi estruturado de acordo com as seguintes fases: (1)
preparação; (2) criação; (3) resultados. Todos os participantes passaram por todas as
etapas individualmente.

3.1. Preparação
Na etapa de preparação, os participantes foram introduzidos ao experimento. Foram
apresentados os benefícios do uso do Testrunner na execução de casos de teste. Porém a
complexidade da construção dos mesmos não foi dita, com o propósito disso ser um
ponto que estava sendo avaliado. Logo em seguida, foi disponibilizado um roteiro que
explica passo a passo a construção de testes apenas com JUnit e com o Testrunner,
assim como sugere os cenários de teste que os participantes irão testar.
Após esta etapa, os participantes estavam aptos para a construção dos testes sugeridos e
subsequente avaliação do uso do Testrunner.

3.2. Criação
Nesta etapa, os participantes partiram para o desenvolvimentos dos testes propostos.
Primeiramente, criaram o ambiente necessário em seus computadores para começar o
experimento. Os passos para a criação deste ambiente foi disponibilizada na página
inicial do Github em que o Testrunner foi hospedado.
A seguir, os participantes criaram os testes automatizados propostos. Para auxiliá-los na
construção desses testes, foi construído um projeto auxiliar chamado “autopractice”.
Este projeto também está disponível no endereço do Github do projeto Testrunner
(https://github.com/odilonferreira/testrunner), e possui todos os mapeamentos dos
localizadores dos elementos que os testes precisam para construir o estado do sistema
em que possam realizar suas verificações.

3.3. Encerramento
Após a realização da etapa de Criação, onde todos os participantes criaram os testes
automatizados propostos, foi contabilizado e documentado o tempo de construção que
cada participante levou para construir cada teste proposto. Do mesmo modo foi para o
tempo de execução.
Logo em seguida foi aplicado um questionário que avalia, do ponto de vista dos
voluntários, o real ganho na eficiência de execução dos testes e a complexidade de
construção dos casos de teste. Também avalia o Testrunner segundo três qualidades de
produto de software propostas pela norma ISO 25010:2011. São elas: Apropriação
reconhecível, Inteligibilidade e Operabilidade. A seguir, é conceitualizada estas
qualidades de software avaliadas pelos participantes.

3.3.1. Qualidade de software
Qualidade de software é uma área da Engenharia de Software que pretende assegurar
características que são pretendidas em um produto de software, definindo
procedimentos, processos e padrões para tal [5]. Para definir modelos de avaliação da
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qualidade de software, foi criada a ISO/IEC 25010, disponibilizada em 2011. Esta
norma ISO para qualidade de produto de software estabelece padrões de avaliação da
qualidade de softwares e sistemas. Para o questionário de avaliação do experimento, foi
usada três características de usabilidade da norma ISO 25010:2011, conceituadas por
segundo a tabela abaixo [6].

Subcaracterística

Descrição

Apropriação reconhecível

Mede o grau de reconhecimento que o produto é apropriado
para suas necessidades.

Inteligibilidade

Mede o grau de facilidade de entendimento que o usuário
teve com os conceitos principais do software para o mesmo
ser usado.

Operabilidade

Mede o grau de facilidade de usar e controlar o software.

Tabela 1. Qualidades de software usadas no questionário de avaliação do Testrunner.

3.4. Resultados
Durante a etapa de criação, todos os participantes conseguiram concluir todos os testes
propostos. Além disso, os participantes conseguiram utilizar adequadamente todos os
mapeamentos do projeto “autopractice”, apesar de surgirem dúvidas pontuais. Os
participantes foram nomeados como 1, 2 e 3, de acordo com a ordem de aplicação do
experimento.
Como dito anteriormente, para cada cenário proposto, cada participante criou os casos
de teste seguindo apenas uma das estratégias pré-definidas. O mesmo participante, para
um cenário específico, o criou ou com uso do Testrunner, ou apenas com JUnit. Os
participantes 1 e 3 desenvolveram o cenário 1 sem o Testrunner e o cenário 2 com o
framework. O participante 2 implementou os testes exatamente em situação contrária,
ou seja, desenvolveu o cenário 1 com o Testrunner e o cenário 2 sem o mesmo.
A seguir, é apresentado como foi o processo de análise do tempo de desenvolvimento e
execução dos cenários de teste.

3.4.1. Análise do tempo de desenvolvimento e execução dos testes
Esta seção apresenta todos os tempos de desenvolvimento e execução dos cenários de
teste para cada participante. Durante o desenvolvimento dos testes, foi cronometrado o
tempo que o participante levou para a construção de cada teste. Ao final, também foi
cronometrado o tempo de execução dos testes dos dois cenários.
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Cenário 1
Participante 1
(Sem Testrunner)

Participante 2
(Com Testrunner)

Participante 3
(Sem Testrunner)

Teste 1

15m:01s

14m:31s

14m:09s

Teste 2

15m:58s

19m:41s

14m:03s

Teste 3

07m:44s

11m:57s

04m:10s

Teste 4

09m:08s

11m:58s

09m:46s

Teste 5

11m:32s

16m:23s

13m:28s

Total

59m:23s

75m:05s

55m:33s

Tabela 2: Tempo de construção dos testes do cenário 1 para cada participante.

Cenário 2
Participante 1
(Com Testrunner)

Participante 2
(Sem Testrunner)

Participante 3
(Com Testrunner)

Teste 1

14m:35s

10m:17s

11m:21s

Teste 2

10m:15s

07m:12s

08m:59s

Teste 3

10m:32s

07m:06s

08m:13s

Teste 4

04m:16s

03m:33s

05m:40s

Teste 5

07m:20s

05m:17s

09m:23s

Total

46m:58s

33m:41s

43m:36s

Tabela 3: Tempo de construção dos testes do cenário 2 para cada participante.

Como podemos observar, o tempo de desenvolvimento dos testes dos participantes 1 e 3
para o cenário 1, são sempre menores que o tempo do participante 2. Isto acontece pois
este último teve que analisar o estado deixado pelo teste anterior, a fim de continuar os
fixtures do teste atual. Em contrapartida, o tempo de desenvolvimento dos testes do
participante 2 foram menores para o cenário 2. Do mesmo modo, o participante 2, ao
usar apenas o JUnit para a construção dos testes, teve que apenas reescrever os passos
do teste anterior no teste atual, não precisando elaborar a precedência dos testes, o que
leva um certo tempo como mostra as tabelas, pelo fato de ter que analisar e levar em
consideração o estado que o teste anterior vai deixar o sistema.
A seguir, é mostrado o tempo de execução dos testes de cada cenário de teste para cada
participante.
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Cenário 1
Participante 1
(Sem Testrunner)

Participante 2
(Com Testrunner)

Participante 3
(Sem Testrunner)

Teste 1

08s:11ms

09s:27ms

08s:66ms

Teste 2

11s:96ms

05:78ms

12s:90ms

Teste 3

18s:65ms

07:67ms

19s:31ms

Teste 4

22s:92ms

04s:99ms

23s:35ms

Teste 5

27s:60ms

06s:54ms

28s:62ms

Total

89s:24ms

34s:26ms

92s:90ms

Tabela 4: Tempo de execução dos testes do cenário 1 para cada participante.

Cenário 2
Participante 1
(Com Testrunner)

Participante 2
(Sem Testrunner)

Participante 3
(Com Testrunner)

Teste 1

11s:22ms

12s:05ms

11s:30ms

Teste 2

08s:64ms

17s:25ms

11s:20ms

Teste 3

05s:79ms

23s:68ms

05s:64ms

Teste 4

04s:98ms

27s:88ms

04s:22ms

Teste 5

07s:24ms

34s:29ms

07s:94ms

Total

37s:87ms

115s:17ms

40s:34ms

Tabela 5: Tempo de execução dos testes do cenário 2 para cada participante.

Ao comparar os tempos de execuções entre os participantes, podemos observar
claramente que ao usar o Testrunner, o tempo de execução diminui consideravelmente.
Isto acontece pelo funcionamento da precedência de testes. Quando o participante usou
o Testrunner com a precedência de testes, foi reaproveitado o estado deixado pelo teste
anterior, economizando exatamente o tempo que foi gasto para criar este estado. Este
tempo vai somando a cada teste, e ao final da suíte, temos uma diferença considerável
no tempo de execução total.
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3.4.2. Análise das respostas do questionário
Como explicado anteriormente, as perguntas do questionário foram elaboradas para
avaliar o Testrunner de acordo com três qualidades de usabilidade de software. O
questionário possui uma pergunta com resposta aberta e uma com resposta fechada para
cada qualidade de software que foi avaliada, além de avaliar a complexidade da
construção de precedências de testes do mesmo modo.
Para avaliar as respostas fechadas, foi preciso aplicar o processo de conversão para as
possíveis alternativas. Assim, para respostas marcadas como “Baixas”, contabilizamos o
valor 1; para respostas com o valor “Média”, contabilizamos 2; e para valores marcados
como “Alta”, contabilizamos 3. Após esta conversão, temos os seguintes resultados
contabilizando todos os questionários aplicados:
Apropriação
reconhecível

Inteligibilidade

Operabilidade

Participante 1

3

3

3

Participante 2

3

3

2

Participante 3

3

3

3

Média das
respostas

3

3

≈ 2,67

Tabela 6. Respostas do questionário para as qualidades de software com conversão das
respostas.

Como podemos observar na tabela 6, o Testrunner foi bem avaliado segundo as
qualidades de software levadas em consideração. A única resposta que não recebeu o
valor máximo foi a operabilidade, avaliada pelo participante 2.
Por fim, o questionário também avaliou a complexidade para construir a precedência de
testes ao usar o Testrunner. Foi aplicado a mesma conversão descrita anteriormente,
obtendo os seguintes resultados:
Complexidade
Participante 1

2

Participante 2

2

Participante 3

1

Média das
respostas

≈ 1,67

Tabela 7. Respostas para a questão de complexidade com a conversão do valor dos
resultados.
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Ao contrário das questões avaliadas anteriormente, quanto menor o resultado da média
das respostas da complexidade, mais fácil seria trabalhar com a precedência de testes
com o Testrunner. Porém, como podemos observar, dois participantes responderam que
acharam a complexidade “Média”. Isso indica que por mais que haja o aumento da
eficiência de execução dos testes automatizados, existe uma certa complexidade em
montar o estado de interesse ao teste com pré-requisitos.

4. Conclusões
Este trabalho abordou o reuso de execução e de código de testes automatizados, feitos
com Selenium, por meio do uso do Testrunner, um framework que promove o princípio
da precedência de testes, que consiste no reaproveitamento do estado deixado pelo teste
anterior, economizando basicamente o tempo de execução dos fixtures dos testes
predecessores. Ao reaproveitar estes fixtures, também não é preciso escrevê-los
novamente no teste em questão, promovendo o reuso de código.
No experimento realizado, ao interpretar o tempo que os participantes levaram para
construir os testes com o Testrunner comparado com a construção dos mesmos testes,
porém somente com o JUnit, podemos notar que a complexidade que o Testrunner traz
ao testador para elaborar as precedências de teste fez com que o tempo de construção
aumentasse em 24% no cenário 1 e 26,7% no cenário 2.
Também podemos notar o aumento da complexidade interpretando as respostas do
questionário aplicado aos participantes do experimento. Dois dos três participantes
disseram que encontraram uma complexidade média para trabalhar com a precedência
de testes.
O tempo de execução dos testes de cada cenário também foi contabilizado. Podemos
notar uma diminuição de 62,6% no tempo de execução dos testes ao serem construídos
e executados com o Testrunner no cenário 1, e 66,1% no cenário 2.
O questionário também avaliou o Testrunner segundo 3 qualidades de usabilidade de
software: Apropriação reconhecível, Inteligibilidade e Operabilidade. Todos os
participantes avaliaram bem o Testrunner segundo estas qualidade, sendo que apenas a
Operabilidade não ganhou a nota máxima. Com isso, podemos concluir que os
participantes não tiveram dificuldade em utilizar os principais recursos do Testrunner
para o desenvolvimento dos testes, e entenderam os benefícios que o Testrunner traz
para um projeto de teste. Porém, no quesito de operabilidade, ele não deixa claro seu
funcionamento, sendo necessário o estudo prévio de seu uso.
O Testrunner também contribui bastante, através do reuso de código, com a
manutenibilidade dos testes, visto como um ponto bastante importante para o sucesso de
um projeto de teste [5].
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O código fonte do Testrunner foi disponibilizado na plataforma GitHub de forma aberta,
no endereço “https://github.com/odilonferreira/testrunner”. Assim, este framework está
disponível para ser usado em etapas no processo de desenvolvimento de software.

4.1. Trabalhos futuros
Para trabalhos futuros, pode-se citar algumas funcionalidades que darão ainda mais
poder ao testador em seus projetos de teste:
● Portabilidade para outros tipos de webdrivers como por exemplo o GeckoDriver
(webdriver do Mozilla Firefox), deixando a cargo do usuário a escolha do
mesmo;
● Método na classe abstrata “TesteBase” que, em tempo de execução será
chamado depois do método “asserts”, que por padrão efetua ações no sistema.
Com isso, o usuário terá um método especialmente para realizar ações depois
das verificações do teste, podendo preparar o sistema para o começo do próximo
teste, por exemplo;
● Verificar as instâncias do webdriver abertas e fechar as que não estão mais
sendo utilizadas.
● O planejamento automático da ordem dos testes dentro da suíte de teste. Com
base no encadeamento dos pré-requisitos, automaticamente seria montada as
suítes com base na melhor eficiência de execução dos testes.
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