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Resumo do Artigo 
“Automatic conformance testing of web services”1 

 

Neste artigo, Heckel e Mariani apresenta uma abordagem para descoberta de serviços Web de 
alta qualidade incorporando testes automáticos para validar Web Services antes de permitir o seu 
registro. Ou seja, os serviços de descoberta irão gerar automaticamente casos de teste de 
conformidade a partir da descrição do fornecedor do serviço, e então rodarão estes casos de teste no 
serviço Web desejado, e somente se o teste passar com sucesso, o serviço será registrado. Com o 
fornecimento deste serviço de descoberta de serviços os clientes poderão se conectar a estes Web 
Services com uma assinatura compatível do serviço, com o comportamento desejado e com uma 
implementação de alta qualidade. Inicialmente os autores discutem a infra-estrutura de Web Services 
e a Arquitetura Orientada a Serviços (SOA), como funciona a arquitetura SOA, destacando serviços de 
oferecimento e requisição de serviços e também a busca destes serviços. Este serviço de descoberta 
deve fornecer funções de armazenamento, classificação e registro dos serviços. Neste cenário os 
autores apresentam dois problemas: a não garantia de que o serviço encontrado é realmente o que o 
cliente quer, pois a descrição e a busca do serviço são basicamente sintáticas e o outro problema é 
que não há garantias de que a descrição do serviço corresponde à implementação. A solução para 
estes problemas então consiste no aumento da descrição sintática do serviço com especificações 
comportamentais, nas quais os autores sugerem a utilização de grafos com regras de transformações 
(GT Rules) e os provedores registram um documento XML que representa o modelo comportamental 
junto com a descrição sintática. Além disso existe a possibilidade de se criar agências de descoberta 
de serviços com alta qualidade que possuem funções para comparar modelos comportamentais e 
testar os serviços automaticamente antes de serem registrados. Este teste do service utilizaria o seu 
modelo comportamental e o serviço só poderia ser registrado se não apresentar falhas. 

Na seção 2 do artigo, o artigo entra em detalhes a respeito do cenário de registro de um 
determinado serviço. Na qual os Web Services só serão registrados se passarem por todos os casos de 
teste construídos a partir do WSDL de descrição dos serviços e as suas regras de transformação que 
servirão também posteriormente para comparar os requisitos dos clientes do serviço. Na seção 3 os 
autores apresentam como especificar Web Services através de regras de transformação e como 
executar os testes a partir destas especificações. Uma regra de transformação segundo os autores 
refina a assinatura do serviço especificando como os parâmetros e dados internos são utilizados e 
modificados. Cada serviço é associado a um conjunto de regras de transformação representando 
diferentes computações que podem ser feitas quando um serviço é executado com diferentes valores 
de entrada e diferentes estados. Estas regras de produção produções possuem pré-condições (inclusive 
de múltiplas regras) e seu efeito. Se a pré-condição é satisfeita, então a regra pode ser aplicada. O 
efeito consiste de objetos e ligações que são apagadas e adicionadas, e valores de atributos que são 
modificados. Ainda na seção 3, os autores definem que condições serão testadas nos testes de 
conformidade da especificação com a implementação. Estas condições compreendem a validação de 
completude e estabilidade (soundness). No entanto testes isolados não são suficientes para garantir a 
conformidade da especificação com a implementação. A execução das seqüências de operações 
podem revelar falhas adicionais na implementação relativas aos detalhes que não estão presentes no 
modelo conceitual de estados. Para esses casos foram definidos diferentes tipos de dependências 
entre as regras e casos de teste são gerados onde estas dependências são exercitadas.  

A seção 4 apresenta como é feita a geração de casos de teste, tanto para serviços individuais e 
também seqüências de operações.  Os mesmos utilizam conceitos de partição de domínio e análise do 
valor limite, bem como o critério estrutural todas as definições-uso, na qual tem suas relações de 
dependência e conflito são adaptadas dentro do contexto de grafos de regras de transformação. No 
fim da seção o artigo ainda discute a certificação do nível de qualidade dos serviços que deve validar 
que todos os cenários especificados foram implementados e se comportam de acordo com a 
especificação. Na seção 5 do artigo trata da geração de seqüências de teste, definindo algumas 
facilidades que os serviços Web devem prover a nível de interface para facilitar o estabelecimento de 
pré e pós-condições durante os testes.  



 

 

Na seção 6, os autores executam dois experimentos pequenos para geração de casos de teste 
para serviços Web reais, e conseguem encontrar uma falha em um desses serviços. Após estes dois 
experimentos, foi utilizado um serviço da Amazon que oferece um conjunto de funcionalidades para 
pesquisar e comprar todos os itens disponíveis na loja da Amazon. A execução dos casos de teste 
revelou uma incompatibilidade entre as regras e o Web Service.  Com estas experiências os autores 
concluem que a técnica é útil do ponto de vista dos Web services atuais e também são tiradas algumas 
conclusões a respeito da geração e execução dos casos de teste. Na seção 7 o trabalho é 
contextualizado outros trabalhos, demonstrando as diferenças e as inovações da proposta, que trazem 
como resultante a publicação de um Web Service em um serviço de descoberta que atenda a 
composição de sistemas de alta qualidade. 


