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Resumo do Artigo 
“Testing: a Roadmap” – Mary Jean Harrold 

� Elaborar um resumo do artigo de 2000, "Testing: a Roadmap" - Mary Jean Harrold, College 
of Computing - Georgia Institute of Technology  

� Identificar ao menos um artigo recente (posterior a 2000) que ataca cada uma das "pesquisas 
fundamentais" apontadas. 

 
O artigo “Testing: a Roadmap” [1] nos descreve o estado da arte na área de testes, 

apresenta tendências futuras e aponta fontes de pesquisa relacionadas teste de software. Ele 
descreve as atividades da área de testes que consiste no desenvolvimento de casos de teste, a 
execução com esses casos de teste e o exame dos resultados produzidos pelas execuções. 
Harrold descreve a importância da área de teste software em todo o processo de 
desenvolvimento, sendo que as atividades citadas anteriormente dão suporte à garantia de 
qualidade do software através da execução do software analisado para capturar informações 
sobre a natureza do mesmo. 

Durante o artigo são fornecidas diversas informações e estatísticas que destacam a 
importância do Teste de Software em todo o processo de desenvolvimento. Informações que 
apresentam a área de testes como correspondendo a 50% do custo do desenvolvimento de 
software, o que pode ser bastante questionado por não demonstrar fontes desta pesquisa. 

O artigo ressalta vantagens do processo de testes, a relativa facilidade com que os testes 
podem ser efetuados, através de geração automática de casos de teste e geração de informação 
sobre as execuções dos testes efetuados e também o fato de o software sendo desenvolvido 
pode ser testado no ambiente onde será executado. Algumas limitações também são levantadas 
pelo autor do artigo, na qual cita-se que testes não podem mostrar a ausência de falhas e sim a 
existência delas, testes adicionais não podem mostrar que o software possui determinadas 
qualidades e por fim o autor cita que os resultados de teste geralmente não podem ser 
generalizados. Apesar destas limitações, segundo o autor, testes são amplamente utilizados na 
prática para fornecer confiabilidade na qualidade do software, sendo que novas técnicas 
emergentes como sistemas baseado em componentes e família de produtos, e a crescente ênfase 
na qualidade de software, tem deixado claro a necessidade de melhora nas metodologias de 
testes. 

O aspecto principal do artigo aborda os diversos assuntos de pesquisa relevantes que 
estão inseridos dentro da área de testes e que fornecem métodos de teste práticos, ferramentas 
e processos que podem ajudar engenheiros de software a produzir software de alta qualidade: 

� Teste de sistemas baseados em componentes: com a importância dado ao reuso 
de software e conseqüentemente ao crescente número de sistemas baseados em 
componentes, há a necessidade de criar mecanismos que possibilitem testar 
aspectos como a segurança, confiabilidade e principalmente a dependência entre 
componentes. Outra particularidade desses sistemas também fica por conta da 
não disponibilidade de código-fonte dos componentes que limitam os testes dos 
componentes. Para esta área é necessário o desenvolvimento de técnicas que 
usem as informações fornecidas com o componente para testes da aplicação. 

� Testes baseados em artefatos pré-codificados: com o aumento da complexidade 
de sistemas de software, técnicas são necessárias para avaliar as qualidades dos 
sistemas desde o início do seu desenvolvimento, isso é possível através de 
notações formais que descrevam a arquitetura do software e que nos possibilite a 
realização de testes de integração, unidade ou especificações que facilitem os 
testes de regressão por exemplo. 



� Testes de software em desenvolvimento: além de possíveis testes de regressão, 
que podem testar componentes novos ou modificados do sistema mas que no 
entanto são bastante custosos, pesquisas estão desenvolvendo técnicas que 
aproveitam testes anteriores e que por fim minimizam o custo com a fase de 
testes durante a manutenção do software. 

� Demonstração de eficiência de técnicas de teste: muitas técnicas de testes são 
desenvolvidas para seleção de casos de teste. Algumas técnicas de teste 
selecionam casos de teste que são baseados no comportamento do software 
pretendido sem observar a sua implementação, outros guiam a seleção de casos 
de teste baseando-se no código. Para esta área o autor aponta a necessidade de 
pesquisas adicionais que forneçam evidências empíricas, analíticas e estatísticas 
da efetividade do critério de seleção de testes para revelar defeitos, 
determinando a interação entre vários critérios de seleção de testes e 
encontrando formas de combinar eles com a execução de testes mais efetivos. 

� Estabelecendo processos efetivos para testes: precisa-se ter um entendimento 
da forma na qual várias técnicas de análise e testes são relacionadas, e 
desenvolver modelos de processos que incorporam eles. Um processo que combina 
técnicas de análises estáticas com testes tem o potencial de melhorar a qualidade 
e reduzir custos no desenvolvimento do software. 

� Utilizando artefatos de testes: os diversos artefatos produzidos na etapa de 
testes que incluem a execução de trechos de software com casos de teste podem 
fornecer diversas informações sobre esta execução, incluindo os resultados da 
execução de casos de teste, como por exemplo, se os casos de teste foram 
efetuados com sucesso ou falharam. Estes artefatos podem ser armazenados e 
utilizados para retestar o software após sua modificação. Muitos pesquisadores 
têm usado artefatos para redução e priorização de coleção de testes. Sendo que 
estudos empíricos indicam que essas técnicas podem ser eficientes na redução do 
tempo requerido para testes de regressão. Pesquisas adicionais podem verificar 
técnicas existentes que forneçam informações para engenheiros de software e 
formas de apresentação que mostrem essas informações de forma útil. 

Durante a descrição destas áreas fundamentais o autor cita diversas pesquisas realizadas 
na área de teste de software e ressalta que ainda há muito a ser feito para que sistemas de 
software tenham maior qualidade através do uso de testes. Por fim o autor evidencia a 
necessidade de desenvolver métodos e ferramentas que implementem as técnicas de teste 
criadas de forma a demonstrar sua eficiência através de análises empíricas, encurtando o tempo 
entre a criação de uma nova técnica e sua adoção pelo mercado. 
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