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Resumo do Artigo 
“PLUTO: A Test Methodology for Product Families”1 

 

O artigo apresenta uma metodologia de testes de linhas de produtos a partir da fase de requisitos 

expressos em casos de uso (Product Line Use Cases).  Inicialmente os autores falam a respeito de formas de 

se desenvolver uma linha de produtos e dos processos utilizados para se originar uma LPS. Neste contexto as 

autoras declaram que é possível originarmos tanto produtos a partir do nível de família de produtos, através da 

instanciação de um processo, como também a partir de produtos originarmos uma família de produtos através 

da abstração do processo. A respeito da fase de requisitos de uma LPS as autoras afirmam que o processo de 

análise de requisitos para LPS é mais sofisticado do que no desenvolvimento usual de sistemas únicos. Esta 

sofisticação está na questão de como lidar e representar variabilidades e tem recebido bastante atenção pela 

literatura. No entanto o artigo afirma que pouca atenção tem sido dada ao problema de como testarmos uma 

linha de produtos. O reuso dos artefatos de teste é uma questão crucial nos processos de produção de uma 

LPS, sendo que da mesma forma que uma especificação e projeto da família de deve ter variabilidades, essa 

necessidade se aplica também ao teste.  Levando em conta o processo de engenharia de aplicação, a fase em 

que a maioria dos pontos de variação é introduzida na fase de especificação dos requisitos, as autoras 

acreditam que deve-se fazer um planejamento futuro para o teste dentro do processo da engenharia de 

aplicação já na fase de requisitos. A pesquisa delas neste sentido, se refere ao teste de linhas de produtos 
baseados nos requisitos, expressos através do formalismo dos Casos de Uso. 

A respeito de requisitos de uma LPS, as autoras destacam os requisitos de uma LPS e de produtos a 

partir das suas partes fixas e suas variabilidades, que diferem um produto do outro. Sob esta perspectiva as 

autoras definem que os requisitos da LPS constituem se de requisitos comuns e variáveis, e a nível de produto 

estes requisitos variáveis são instanciados. Intuitivamente as autoras mostram dividem o teste da LPS em 

duas partes: engenharia de domínio, na qual os testes para a linha se constituem do teste da parte comum e 

variável da LPS e na parte de engenharia da aplicação os testes são executados a partir do das características 

genéricas e específicas de cada produto. Após estabelecerem a relação entre requisitos e testes de LPS, as 

autoras descrevem a metodologia proposta pelo artigo, intitulada PLUTO (Product Line Use case Test 

Optimization). Primeiramente as autoras definem uma extensão a descrição textual de Casos de Uso proposta 

por Cockburn para a descrição da variabilidade de casos de uso para linha de produtos (PLUCs). Estas 

variações são representadas na descrição textual por rótulos alternativos, paramétricos e opcionais que 

indicam requisitos da LP que podem ser instanciados para customizar um produto específico para linha. As 

autoras definem a metodologia de testes, inspirada no método de partição de categorias de casos de teste, 

adaptado para o tratamento de variabilidades de uma LP e a instanciação de casos de teste para produtos 

específicos. O processo por sua vez é feito em dois estágios: a derivação das especificações de casos de teste, 

pertencentes a uma família, e então, diferentes conjuntos cenários de teste de uma família são derivados 

para cada PLUC, dependendo da instanciação dos rótulos de sua descrição textual. 

Esta metodologia de testes é aplicada no artigo, para um caso de uso de jogos para celulares. Este 

caso de uso será genérico para diversos produtos da linha, sendo que cada produto será uma instanciação deste 

caso de uso conforme parâmetros que são selecionados ou não na descrição textual do caso de uso. A partir 

desse caso de uso, são derivadas as principais categorias de teste, que são então particionadas, conforme as 

instâncias de valores que são necessárias para cada categoria. A partir destas categorias particionadas de teste 

seria possível criar todas as combinações possíveis para as escolhas feitas, obtendo-se uma lista de todos os 

potenciais casos de teste para a família da linha de produtos, entretanto o interessante é a possibilidade de se 

derivar o conjunto de teste específico para cada produto. Simplificando a quantidade de casos de teste, através 

da instanciação dos rótulos variáveis do modelo textual de casos de uso, derivando apenas combinações 

válidas. As autoras estendem a metodologia para casos de uso transversais através de um exemplo da 

geração de casos de teste para dois casos de uso relacionados. O trabalho é então contextualizado com alguns 
artigos relacionados que podem se complementar. E por fim as autoras apresentam as contribuições em 
relação ao planejamento de testes para LPS e descrevem a possibilidade de se automatizar este processo 
de teste utilizando a metodologia PLUTO, deixando claro também que o assunto de teste de linhas de 

produtos é relativamente novo e que o artigo tem como objetivo contribuir a pesquisas futuras a respeito. 


