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Resumo do Artigo 
“Model-based testing for applications derived from software product lines”1 

 

No artigo o criador do método PLUS (Product Line UML based Software Engineering) e Erika 

Olimpiew procuram descrever uma abordagem de teste funcional baseado em modelos através do 

mapeamento de modelos de uma Linha de Produto de Software (LPS). Testes podem então ser gerados e 

selecionados automaticamente quando uma aplicação é gerada a partir de uma LPS, na qual informações 

relevantes para testes são adicionados e extraídos dos modelos desta LPS. A validação da abordagem é feito a 

partir de um exemplo de teste de uma LPS de Hotéis. Do ponto de vista do desenvolvimento de uma LPS, os 

autores descrevem que existe um investimento adicional neste tipo de desenvolvimento. Este investimento 

ocorre na diferenciação entre características (features) comuns e variáveis e as suas relações com os 

requisitos, projeto, implementação e testes. A respeito de teste de LPS, a maioria da pesquisa envolve a 

geração automática de casos de teste a partir de requisitos de casos de uso de uma LPS, classificado pela área 

de software como Teste baseado em Modelos. A derivação de uma aplicação de uma LPS é feito a partir da 

seleção de um conjunto de características do modelo de features de acordo com as suas restrições, na qual 

existe a possibilidade de apoio por processos automatizados ou semi-automatizados e ferramentas. Os autores 

levantam a possibilidade de se estender essas ferramentas, modelos e processos para selecionar e customizar 

testes de aplicações geradas a partir de uma LPS.  

A partir dos objetivos, os autores primeiramente descrevem duas etapas do desenvolvimento de uma 

LPS, que é a engenharia da LPS na qual é desenvolvimento de modelos de requisitos, análise e projeto para 

uma LPS. E também a engenharia da aplicação de software, na qual modelos da LPS são acomodados para 

derivar-se uma aplicação de software, que pode ser construída pela geração ou seleção de componentes 

associados a uma feature ou um framework de uma LPS para habilitar/desabilitar funções dependendo se uma 

feature é selecionada ou não. Após descrevem o desenvolvimento de uma LPS os autores relacionam diversos 

trabalhos que estão trabalhando com a área de testes para LPS. Nos quais diversas técnicas são criadas para se 

criar testes reusáveis a partir de requisitos de uma LPS, que podem ser customizados para o teste de aplicações 

geradas de LPS’s. A grande maioria descreve trabalhos que utilizam casos de uso e as informações associadas 

ao modelo, alguns trabalhos trabalham com o modelo de features, modelos de decisão de features, inclusive 

com aplicações para LPS aplicadas a sistemas embarcados. Sobre a geração automática de casos de teste 

baseado em modelos é descrito o trabalho de Poston a respeito de testes automatizados a partir de modelos 

OO. O trabalho descreve que modelos prontos para teste contém informação suficiente para se gerar casos de 

teste automaticamente em uma ou mais estratégias de teste. Estes modelos podem ser modelos de objeto, 

dinâmicos, funcionais. Sendo que primeiramente é feito uma verificação de consistência destes modelos, 

apoiado por ferramentas. E após este passo podem ser aplicados um grupo de técnicas de teste baseada em 

especificação, que podem encontrar certos grupos de defeitos de software. O trabalho também fala a respeito 

do teste manual de projeção e referência, utilizado para derivar valores de saída, e especificações de teste 

inseridas dentro de uma ferramenta de execução de testes. Além deste trabalho de testes baseado em modelos 

também é descrito um trabalho de testes automatizados para sistemas baseados em linha de comando e outro 

baseado em características de orientação a objeto. 

O Método PLUS é descrito, através de suas fases: requisitos, análise e projeto e também é ilustrado 

alguns de seus modelos (modelo conceitual e classes, casos de uso, diagrama de seqüência e diagrama de 

features) e todas as características, estereótipos e rótulos criados para se modelar uma LPS. Após essa 

descrição os autores mostram como esses modelos podem ser feitos prontos para testes. Pensando na geração 

automática, seleção e customização de testes de aplicações derivadas de uma LPS. Por fim os autores mostram 

como as informações de modelos prontos para testes são utilizadas em um exemplo de especificação de teste 

para uma estratégia de teste funcional. Estas informações são derivadas de detalhes do diagrama conceitual 

(invariantes de classe), informações da descrição textual de cenários de casos de uso e também informações de 

diagramas de seqüência. O próximo passo segundo os autores é a formalização do mapeamento entre o 

modelo de features, casos de uso, cenários de casos de uso, especificação de testes e dependências de teste. 


