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Resumo. Atividade importante e crucial no desenvolvimento de softwares, o teste consegue evitar
gastos desnecessários se sua prática for realizada com eficiência. Este artigo descreve a utilização
de ferramentas de teste para apoiar o desempenho de testes em sistemas de informação clínico-
psicológicos através da sugestão de casos de testes já utilizados anteriormente. Neste documento
será abordado o teste de caixa preta, também chamado de teste funcional. O foco será voltado
para técnicas de equivalência em particionamento, gráfico de causa/efeito e análise de valor li-
mite. Propõe-se a utilização de lógica nebulosa, muito conhecida também como lógica fuzzy,
como uma ferramenta para sugerir a melhora do caso de testes possível para a demanda. Além
do funcionamento geral das práticas fuzzy, este artigo foi idealizado também para apresentar o
tratamento de inferência da lógica nebulosa aplicada ao sistema de testes.
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1 INTRODUÇÃO

Testes de software são responsáveis por 30% a 40% de economia no desenvolvimento de soft-
ware, quando realizada de maneira eficaz e eficiente. Esta prática é um elemento crítico na ativi-
dade de garantir qualidade a um produto. Para alcançar números como os descritos acima, se faz
necessário um bom planejamento e uma boa execução do plano de testes (Myers (2004)).

Pressman (2006), afirma que é possível definir diferentes níveis de testes em relação às di-
versas fases do processo de desenvolvimento de software, focando classes de erros distintas para
se prevenir ou detectar erros cometidos ao longo de todo processo de desenvolvimento. O autor
afirma ainda que apesar do uso dos melhores métodos de desenvolvimento, das melhores ferramen-
tas de suporte e treinamento de pessoal, os erros permanecem nos produtos e são essencialmente
humanos.

Falhas frequentes e testes exaustivos levam a alguns questionamentos sobre testes de software,
principalmente relacionadas com a melhor prática de seleção dos testes. Estas falhas diminuem
consideravelmente a execução de testes.

As dificuldades naturais para a definição de quais valores de entrada em um software devem
ser testadas, está levando profissionais e estudiosos a lançar mão de técnicas da Inteligência Com-
putacional para verificar quais dados podem ser considerados mais relevantes para sua inclusão em
uma plataforma de testes(Rios (2006)). Uma das técnicas constantemente utilizada são os Algorit-
mos Genéticos (Bueno, et al., 2008), mas uma técnica passível de utilização nos processos citados
seria a Lógica Fuzzy, tendo em vista a possibilidade de se inferir a quantidade de testes de uma
determinada entrada levantando suas características mais importantes.

Propõe-se um sistema de testes para analisar e sugerir um conjunto mínimo de valores passíveis
a testes em cada uma das entradas deste software de gestão e tomada de decisões. A identificação
se dará por meio da aplicação de testes de caixa preta em associação a um módulo formado por três
sistemas de inferência fuzzy. O particionamento de equivalência, a análise do valor limite e o grafo
de causa-efeito também podem ser citados neste artigo como práticas usuais de testes de software.

No tópico a seguir, intitulado Sistemas de Testes, será apresentada a arquitetura idealizada e
algumas características relevantes das entradas do sistema a ser testado. Na seção 03, intitulada
Sistemas de Inferência Fuzzy, será informado o modelo de inferência empregada no desenvolvi-
mento da arquitetura dos testes. Na seção 04, será destacado um exemplo de aplicação do sistema
de testes proposto e, por fim, na seção 5 serão expostas as conclusões e sugestões para trabalhos
futuros.

2 SISTEMA DE TESTES

2.1 TESTES DE SOFTWARE

O principal objetivo em se testar um software é de se assegurar que este cumpra de maneira
correta as especificações, atendendo assim aos requisitos funcionais e não funcionais definidos no
início do desenvolvimento de seu projeto.
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Testar todos os valores possíveis de uma entrada para um software de tomada de decisão pode
se transformar em uma tarefa muito extensa até mesmo infinita, o que acaba tornando o processo
inviável Delamaro et al. (2007), por esta razão será realizado neste projeto a obtenção de valores
por inferência, evitando assim a possibilidade de uma explosão combinatorial.

Uma boa técnica utilizada atualmente para diminuir consideravelmente os casos de testes, é
conhecida como Particionamento de equivalência, e faz valer de classes de equivalência para testar
domínios de entradas em um software. O processo se dá selecionando-se apenas um caso de teste
de cada classe, partindo-se do princípio que os elementos desta classe se comportam de maneira
equivalente.

Para complementar a utilização do particionamento de equivalência a análise do valor limite
geralmente é utilizada. Esta técnica faz valer os casos de teste nos limites de cada classe de equi-
valência. Este critério é relevante, pois os erros costumam ocorrer com mais frequência nos limites
dos domínios de entrada Pressman (2006) Delamaro et al. (2007).

2.2 LÓGICA FUZZY
A Inteligência Computacional pode ser citada como uma linha de pesquisa inserida no âmbito

da Ciência da Computação com o objetivo de desenvolver, avaliar e aplicar processos no desenvol-
vimento de sistemas inteligentes. Imitar características do comportamento humano é o principal
objetivo dos sistemas inteligentes. Dentre estes aspectos destacam-se: aprendizado, percepção, ra-
ciocínio, evolução e adaptação. Outra característica destacável é o estudo da habilidade do homem
em resolver problemas complexos por meio de sistemas computacionais.

Rezende (2005) afirma que com o surgimento da Inteligência Computacional, sua amplitude
de metodologias e atividades computacionais foram investigados e explorados no reino dos testes
de software. Alguns resultados iniciais foram promissores e encorajadores incentivando ainda mais
pesquisas neste caminho.

Last et al. (2003) abordaram a geração automática de casos de testes utilizando métodos fuzzy,
mais precisamente info-fuzzy network – (IFN). Destacaram o potencial de uso da IFN para a indu-
ção automática de requisitos funcionais(caixa preta) a partir da execução de dados em um deter-
minado software. A indução de modelos testada pode ser utilizada para a recuperação de falhas
e especificações incompletas, projetando conjuntos mínimos de testes e avaliando a correção do
software.

Realizar testes autômatos se torna cada vez mais importantes para um bom desempenho de
um projeto de testes. Pode-se pensar, neste momento, em várias alternativas para automatizar este
importante processo da Engenharia de Software. Foco deste trabalho se manterá nas possibilidades
de testes autômatos com lógica fuzzy.

2.3 IMPLEMENTAÇÃO INICIAL
Analisando um software que possui várias entradas E1, E2, E3,...,En, a saída S do software

trata-se de uma função dessas entradas, ou seja, S = f(E1, E2, E3,...,En). Para testar uma funci-
onalidade deste software, deve-se observar se para certos valores de entrada E1, E2, E3,...,En, S
apresenta também o valor que se espera Figura 1.
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Figura 1: Diagrama de simulação de teste de funcionalidade

Primeiramente, pode-se pensar que as entradas são de dois tipos básicos, a saber:

1. Entrada com valores ilimitados em um intervalo ilimitado;

2. Entrada com valores ilimitados (ou não) dentro de um intervalo fechado.

As strings ou conjuntos de caracteres podem ser citadas como um exemplo de entrada do tipo
(1), pois representam nomes de objetos. O que pode ser observado naturalmente, seguindo apenas
estratégias de testes, é que todos os valores válidos de um conjunto de caracteres são equivalentes,
o que leva a concluir que um único valor válido é suficiente.

A preocupação gira em torno dos valores considerados inválidos para strings, como, por exem-
plo, informações nulas, contendo caracteres especiais, longas demais etc. Tais anomalias devem
ser testadas no sentido de observar a reação do software.

Analisando o tipo de entrada (2), pode-se notar que quando o valor da entrada estiver dentro do
intervalo fechado, conclui-se que se trata de um valor válido. Resta saber a quantidade de valores
de tal intervalo seria necessário para viabilizar os testes.

A partir deste ponto será possível apresentar a ideia inicial do sistema de testes proposto. Este
empregará lógica fuzzy para auxiliar na inferência de valores das entradas do software a ser testado.
A Figura 2 apresenta a concepção do sistema de testes.

Figura 2: Sistema de Testes proposto

Como visto na Figura 2, a representação do sistema de testes recebe as diversas características
de uma entrada Ej do software sob análise. O sistema de testes será composto de um módulo com
três sistemas de inferência fuzzy (Sistema Fuzzy) de acordo com a quantidade de características
previstas para a entrada Ej do software.

Neste artigo as simulações serão realizadas através do módulo fuzzy do software Matlab.
Tendo em vista a necessidade de se associar resultados de dois sistemas de inferência, foi utili-
zado também o plugin Simulink, também disponível no sistema Matlab e é mostrado na Figura
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3.

Figura 3: Sistema Fuzzy completo montado no simulink

3 SISTEMA DE INFERÊNCIA FUZZY
O sistema de inferência receberá os seguintes dados: a condição de validação, o grau de in-

fluência, grau de atividade e acesso ao banco de dados.

Para o caso de entradas com validação, pode-se definir uma relação de validação V, ou seja,
uma entrada Ej, após passar por um processo de validação caracterizado por diversas condições
lógicas V, assumiria a forma Êj contendo somente valores válidos, expurgando quaisquer valores
inválidos.

A condição de validação será definida como um valor percentual de 0 a 100 e possui um valor
de pertinência entre 0 e 1 para termos fuzzy. Como termos linguísticos para a validação teremos:
Baixa(BX), Média(MD) ou Alta(AL). A Figura 4 mostra as funções de pertinência para a condição
de validação:

Figura 4: Funções de pertinência para a condição de validação

O grau de influência mostra o quanto a alteração de valores de uma entrada causa distúr-
bios na saída do software. Durante o processamento pode haver uma grande alteração nos valores
da saída caso uma entrada com grau de influência alto exista no software analisado, nestes casos
recomenda-se mais testes com esta entrada. Os termos linguísticos utilizados para o grau de in-
fluência foram: Muito Baixo(MB), Baixo(B), Médio(M), Alto(A) ou Muito Alto(MA). A Figura 5
mostra as funções de pertinência para o grau de influência.
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Figura 5: Funções de pertinência para o grau de influência

O grau de atividade mostra a importância de uma entrada para a saída produzida, levando
em consideração os principais serviços oferecidos pelo software. Podem existir entradas muito
relevantes ou irrelevantes para a saída esperada. Os termos linguísticos utilizados para o grau de
atividade são: Sem Importância(SI), Opcional(OP), Importante(I) ou Obrigatória(O). A Figura 6
mostra as funções de pertinência para o grau de atividade.

Figura 6: Funções de pertinência para o grau de atividade

A analise de acesso ao banco de dados é necessário e foi definida pelo intervalo fechado de
0 a 30 tabelas disponíveis no banco de dados que poderão ser acessadas pela entrada. Os termos
linguísticos para o acesso ao banco são: Muito Baixo (MB), Baixo(B), Médio(M), Alto (A) ou
Muito Alto (MA). A Figura 7 mostra as funções de pertinência para o acesso ao banco de dados.

Figura 7: Funções de pertinência para o acesso ao banco de dados

Neste documento serão utilizados recursos do plug-in simulink disponível no sistema Matlab,
para substituir as tabelas de associação de memória nebulosa, pois dada uma entrada fuzzy, es-
tas tabelas podem gerar saídas difusas que serão então combinadas para produzir o resultado final
Pedrycz (1998) para que se possam relacionar os termos linguísticos. As regras condicionais utili-
zadas neste artigo seguem o modelo de Mandani (1974).

Assim pode-se analisar a situação atual do problema em pares como mostrado na Figura 3, a
saída deste primeiro sistema de inferência será denominado de Ação da Entrada, seu resultado será
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exposto em um intervalo de 0 a 100 conforme Figura 8. Os termos linguísticos para este sistema
serão: Ação Muito Baixa (AM), Ação Baixa (AB), Ação Média (AD), Ação Alta (AA), Ação
Muito Alta (AMA).

Figura 8: Funções de pertinência para a saída Ação da Entrada

Analisando a saída gerada pelo simulador fuzzy do sistema Matlab exibido nos gráficos da
Figura 9, podemos montar uma matriz que funcionará como nossa primeira tabela de associação
fuzzy.

Figura 9: Resultado gerado por simulação(ValidaçãoXInfluência)

Por outro lado analisando o segundo sistema de inferência fuzzy, onde foram cruzados os
valores do grau de Atividade e Acesso ao banco de dados, denominou-se sua saída como Demanda
da Entrada e nele foram inseridos valores para o intervalo de 0 a 100 conforme a Figura 10. Seus
termos linguísticos foram classificados como: Demanda Muito Baixa(DM), Demanda Baixa(DB),
Demanda Média(DM), Demanda Alta(DA) e Demanda Muito Alta(DMA).

Figura 10: Funções de pertinência para a saída Demanda da Entrada

A partir das informações geradas na saída do segundo sistema de inferência mostrado na Figura
11, será criado a segunda matriz utilizada para completar nossa tabela de associação de memória
fuzzy.

Os resultados obtidos nos dois modelos de inferência, a Ação da Entrada e a Demanda de
Entrada serão inseridos em um novo modelo de inferência(Figura 3), em busca da melhor solução
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Figura 11: Resultado gerado por simulação (AtividadeXAcesso)

do problema que receberá a nomenclatura de Teste Fuzzy, que conterá as entidades necessárias para
a realização de um teste de software aprimorado do produto.

Portanto, a saída Teste Fuzzy fica definida com o mesmo intervalo utilizado anteriormente (0 a
100), os termos linguísticos desta saída ficam definidos como o percentual em relação ao universo
de valores de entrada. Pode-se se dizer que para 100 valores inseridos, caso a resposta do sistema
de inferência for 10%, o responsável por testes poderá testar somente 10 entradas, onde 50% destes
valores deverão se encontrar obrigatoriamente nos extremos do intervalo de entrada.

A Figura 12 mostra as funções de pertinência para a saída final do sistema Teste Fuzzy, en-
quanto a Figura 13 exibe o resultado final do modelo estudado.

Figura 12: Funções de pertinência para a saída final

Figura 13: Resultado gerado pela simulação final (Ação Entrada X Demanda)

4 APLICAÇÃO DO SISTEMA DE TESTES

O sistema de testes será utilizado para avaliar um software clinico-psicológico que tem a função
de avaliar os exames médicos e psicológicos de um paciente e informar se este está apto ou não para
realizar exame de CNH(carteira nacional de habilitação). O sistema foi desenvolvido para avaliar
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diversas situações entre elas a destacar, sociais, médicas, psicológicas. Esta avaliação testará o
processo de consulta médica.

Atualmente o processo de testes deste software se dá de maneira automatizada utilizando os
principais sistemas disponíveis em plataformas gratuitas com seu código fonte aberto. O processo
proposto busca indicar casos de testes relevantes inseridos nestes sistemas de automação.

É necessário definir as propriedades das entradas para possibilitar a observação da saída do sis-
tema de inferência fuzzy, este deverá retornar a quantidade necessária de testes a serem realizados.
A Validação, de acordo com a equipe de desenvolvimento do software estudado, é realizada em
todos os campos do sistema, portanto a conclusão é de que a validação é muito alta e receberá um
valor de 100%. Seu concorrente, denominado neste documento como Influência ficará em 70%,
pois em uma segunda análise com a equipe de desenvolvimento, destacou-se que este mesmo mon-
tante de informações no cadastro da consulta médica é obrigatório, portanto tem um alto grau de
influência no resultado do exame.

Para conseguir um valor válido para a Atividade, deve-se analisar as funcionalidades do sis-
tema, a conclusão é que o sistema tenha em média 12 funcionalidades fundamentais, sendo que,
destas 12, 2 são essenciais para o funcionamento do sistema e o exame médico é uma destas fun-
ções. Portanto fica definido o valor de 40% para cada funcionalidade essencial e 20% para ser
dividido entre funcionalidades secundárias, como envio de arquivos a órgãos especializados, con-
trole financeiro e outros. Por fim, para se definir o valor correto para Acesso ao banco de dados, foi
necessário inicialmente levantar quantas tabelas do banco de dados são acessadas para a tarefa em
questão, por este levantamento chegamos ao número de 5 tabelas acessadas em um universo de 34
tabelas no banco de dados do sistema, um número aproximado de 17%.

O resultado apresentado pelo modelo com estes valores é de 15.7484%, ou seja, se analisada
a faixa total do intervalo de 0 a 100%, deveríamos testar apenas 16 valores distribuídos de forma
homogenia, ou seja, deve-se testar o valor 0, em seguida o valor 100/16, logo em seguida 2x 100/16
e assim por diante até o valor 100.

5 CONCLUSÕES

Como observado na aplicação do sistema de testes, o modulo fuzzy recomendou que fossem
testadas aproximadamente 16% das entradas de teste desta funcionalidade do software. Aparen-
temente este valor pode ser considerado baixo, mas se levarmos em consideração a influência da
Validação em todo sistema de inferência, podemos concluir que o sistema não exagerou em reduzir
o número de testes para 16 entradas, pois com a segurança da incapacidade de entrada de valores
equivocados, a possibilidade de erros cai drasticamente.

O exemplo de aplicação do sistema de testes deste documento foi limitado a somente uma
funcionalidade do software, e se concentrou na solução de problemas triviais de um desenvolvi-
mento de software. Embora se tenha conseguido um resultado interessante, o sistema de testes
será adaptado para o trabalho com as FAM’s (Fuzzy Associative Memory), para que assim, possa-
mos chegar ao objetivo de conseguir resolver o problema sugerido também por outras técnicas de
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testes. Não obstante, o sistema de testes iniciado neste artigo receberá implementações de novas
funcionalidades, principalmente a entradas de valores ilimitados.

Na situação atual desta pesquisa não é possível elencar custos da abordagem proposta, para
realizar este tipo de métricas deve-se expor situações não ilustradas neste documento. A comple-
xidade da proposta não é alta, mas exige bons conhecimentos em testes de software e conceitos
básicos de lógica fuzzy.

Como citado anteriormente, esta pesquisa se propõe a trabalhar em conjunto com ferramentas
de automação de testes disponíveis no mercado, principalmente ferramentas com código aberto.

A possibilidade de testes de forma automática é a motivação para tentar desenvolver um sis-
tema de testes dotado de inteligência, que este próprio sistema possa sugerir a massa de testes, o
que até o presente momento gera uma grande demanda, principalmente por serem realizadas de
forma manual.

Testes em softwares complexos não foram realizados até o momento, o que impossibilita a
geração de qualquer métrica sobre este contexto.
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