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Resumo do Artigo 
“Testing Services and Service-Centric Systems: Challenges and Opportunities”1 

 

O principal objetivo do artigo é fazer um roadmap a respeito de novos desafios e oportunidades a 

respeito de técnicas de testes para teste de sistemas com arquitetura orientada a serviços (SOA) com 

possíveis soluções para novas características para a atividade de testes, que decorrem da utilização de 

sistemas que utilizam a arquitetura SOA, focando-se em Web services uma implementação prática desta 

arquitetura. Inicialmente os autores esclarecem que infelizmente os métodos comuns de teste, não 

funcionam com serviços e discutem este problema sob duas dimensões, uma a respeito das diferentes 

necessidades e utilização de técnicas de teste por diferentes envolvidos no processo de teste de serviços, 

como por exemplo os fornecedores de serviços e usuários do serviço. Outra dimensão é a respeito dos 

níveis de teste de SOA, como teste de integração e de regressão que trazem desafios diferentes.  

 Sob a perspectiva de testes para os diversos envolvidos no processo de teste de SOA, os autores 

inicialmente fazem um paralelo com o teste de componentes de prateleira (COTS), enfatizando a 

diferença que ocorre da forma em que os componentes são integrados e a avaliação de QoS (qualidade de 

serviços) de serviços, mais sensível e não previsível do que COTS.  A respeito dos desenvolvedores de 
serviços, os testes devem identificar o maior número de falhas, no entanto testes não-funcionais do 

sistema não são realísticos, pois não há o conhecimento da infra-estrutura do cliente por parte dos 

desenvolvedores. Os fornecedores de serviços testam o serviço para assegurar os requisitos estipulados 

na SLA (especificação de serviços) ao cliente, no entanto, não conseguem utilizar testes caixa-branca e 

nem testar características não funcionais devido ao desconhecimento da infra-estrutura do cliente. O 

certificador pode ser utilizado pelo integrador de serviços para avaliarem falhas proeminentes no serviço, 

e da perspectiva de um fornecedor, isso reduz o número de membros e recursos evolvidos com o teste. No 

entanto o certificador não testa o serviço com a sua especificação ou a mesma configuração de rede, como 

o integrador.  Do ponto de vista dos usuários de serviços, existe apenas a necessidade de usufruir da 

infra-estrutura de serviços, com toda a sua capacidade dinâmica. Testes automáticos ajudariam a manter 

esse dinamismo do sistema para o usuário, no entanto testes sob esta perspectiva demandam custos e 

desperdício de recursos. 

Os autores descrevem tecnologias e formas de como adaptar a atividade de testes sob a 

perspectiva de serviços. A respeito do Teste Funcional de serviços, fornecedores e integradores de 

serviços podem utilizar técnicas comuns de teste de componentes e de subsistemas, na qual os 

fornecedores publicam especificações a respeito dos serviços. As especificações possibilitam o teste 

caixa-preta através do domínio definido de tipos de entrada e saída  que podem ser utilizados para a 

geração de casos de teste, inclusive possibilitando a utilização da técnica de testes de mutação. Para 

Testes Não-Funcionais existe problema de que SLAs não previnem algumas violações, e para tratar este 

problema eles sugerem a utilização de testes de sobrecarga, para gerar casos de teste que devem violar a 

SLA. Testes de Integração possuem algumas características peculiares como às ligações dinâmicas, que 

necessitam de testes que combinem todas as possibilidades de ligação com o fornecedor, ou que ao menos 

minimizem essa combinação utilizando heurísticas. O Teste de Regressão implica na execução de novos 

testes para mudanças no sistema, requerendo que os usuários e integradores do sistema conheçam a nova 

estratégia. Tal teste pode ser disparado por invocações periódicas ou através de notificação de update do 

serviço. O integrador pode complementá-los com conjuntos de testes adicionais e a estratégia do captur-

replay, monitorando e revendo as execuções precedentes do serviço. Por fim há uma discussão sobre 

custos da atividade de teste para SOA e o papel do monitoramento que pode minimizar estes custos. 

Como exemplo os autores citam a possibilidade de imitar o comportamento do serviço, que pode ser 

capturado pelo monitoramento durante a atividade de teste e pode reduzir o número de invocações 

necessárias. Os autores esclarecem que planejar estratégias e métodos de teste para SOAs é uma nova 

área de pesquisa. E a prevista difusão deste estilo arquitetural depende do desenvolvimento de um meio 

confiável para se realizar testes funcionais e testes não funcionais dos serviços e suas composições. 


