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RESUMO 
 
O middleware Ginga é a especificação oficial e padronizada de middleware para o Sistema 

Brasileiro de TV Digital. A complexidade demandada na construção dessa camada de 

software é alta, o que também aumenta a complexidade de se testar. A importância do teste 

de software e sua relação com a qualidade devem ser enfatizadas, visto que este tipo de 

sistema ainda possui alto grau de complexidade inerente ao seu desenvolvimento devido, 

principalmente, por sua especificação ainda ser recente, e por propor funcionalidades 

inovadoras. Além de ser considerado um software crítico, pois falhas na implementação do 

middleware podem comprometer o sucesso da TV Digital como um todo. O middleware é 

uma peça chave dentro de um sistema de TV Digital uma vez que é ele quem dita às regras 

para que as aplicações possam ser executadas na plataforma. Dessa forma, a corretude do 

middleware é de vital importância para permitir que as aplicações interativas sejam 

executadas com sucesso. 

O projeto Ginga CDN (Ginga Code Development Network) é responsável pelo 

desenvolvimento colaborativo e distribuído de uma versão de referência para PC do 

middleware Ginga. Essa implementação é baseada em componentes de software e aberta 

para universidades e empresas.  

Neste contexto, este trabalho propõe um processo para verificação e validação do 

middleware Ginga, para ser implantado em paralelo ao processo de desenvolvimento do 

projeto Ginga CDN, voltado para componentes do núcleo comum (Ginga-CC). Para tanto, 

foram definidos um conjunto de testes, os quais visam verificar o funcionamento do 

middleware, bem como, validar as diferentes configurações de componentes, desde 

middleware, geradas pela rede Ginga CDN.  

 

Palavras-chave: Processo de Teste, Verificação e Validação, Middleware Ginga, TV Digital, 

Ginga CDN, Ginga Common Core (Ginga-CC). 
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ABSTRACT 
 
Ginga is the official specification and standardized middleware for the Brazilian Digital TV 

System. The complexity demanded by the construction of this layer of software is high, which 

also increases the complexity of testing. The importance of software testing and its 

relationship with quality should be emphasized, since this type of system still has a high 

degree of complexity inherent to its development, mainly due to its specification is recent, 

and by proposing innovative features. Besides being considered a critical software, since 

failures in the implementation of middleware can compromise the success of Digital TV as a 

whole. The middleware is a key player within a Digital TV system since it is he who dictates 

the rules so that applications can be run on the platform. Thus, the correctness of 

middleware is of vital importance to enable interactive applications to run successfully.  

The project CDN Ginga (Ginga Code Development Network) is responsible for developing 

collaborative and distributed a reference version for PC Ginga. This implementation is based 

on software components and open to universities and companies.  

In this context, this paper proposes a process for verification and validation of middleware 

Ginga, to be deployed in parallel to the process of project development Ginga CDN, facing the 

common core components (Ginga-CC). For this purpose, we defined a set of tests, which aim 

to check the operation of middleware, as well as validate the different configurations of 

components, from middleware Ginga CDN generated by the network. 

 

Keywords: Process Testing, Verification and Validation, Ginga Middleware, Digital TV, Ginga 

CDN, Common Core Ginga (Ginga-CC). 
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1 
INTRODUÇÃO  

 

A TV Digital interativa é uma fusão da TV tradicional com tecnologias de computação, 

de forma que o telespectador possa dispor de sinal de alta qualidade, bem como interagir 

com a aplicação, interferindo diretamente na programação que está recebendo. A 

interatividade na TV permite que o telespectador participe ativamente da programação que 

está sendo transmitida através de aplicações que são enviadas juntamente à transmissão do 

sinal digital. Por exemplo, um serviço de home-banking, onde o telespectador pode utilizar a 

TV para consultar seu saldo bancário. Ou ainda, uma votação onde o telespectador é 

convidado a escolher uma opção em um conjunto de opções fornecido pela emissora. 

Todos esses serviços, ou aplicações, não seriam possíveis sem a inserção de uma 

camada de software no Sistema de TV Digital: o middleware para TV Digital. O middleware é 

responsável pelo recebimento e decodificação da transmissão digital contendo além de 

vídeo e áudio, os dados que viabilizam a execução das aplicações. Sendo assim, o 

middleware é uma camada de software fundamental no cenário da TV Digital Interativa. 

Além de ser executado em milhares de residências, ele é responsável por permitir o acesso a 

todas as funcionalidades, desde as básicas (como trocar de canal) até as aplicações mais 

sofisticadas, onde uma falha pode comprometer o sucesso do sistema de TV Digital como 

um todo. 

Do ponto de vista de desenvolvimento, o middleware é um elemento capaz de 

fornecer uma abstração do sistema para as aplicações e para os desenvolvedores de 

aplicações, escondendo toda a complexidade dos mecanismos definidos pelo hardware, 

software e interfaces de comunicação do aparelho receptor do sinal de televisão digital. 

Dessa forma, a padronização de uma camada de middleware permite a construção de 
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aplicações independentes do hardware e do sistema operacional, executáveis em qualquer 

plataforma de qualquer fabricante (Cunha, et al., 2004). 

No padrão de TV digital brasileiro o suporte ao conteúdo interativo tornou-se 

possível com a criação do middleware desenvolvido por pesquisadores dos laboratórios 

LAVID e Telemidia, da UFPB e PUC-RIO, respectivamente. O middleware, intitulado de 

GINGA, executa as aplicações imperativas que utilizam a linguagem JAVA (Ginga-J - parte 

desenvolvida pelo LAVID) e as aplicações declarativas que utilizam a linguagem descritiva 

NCL (Ginga-NCL - parte desenvolvida pela PUC-RIO) (GINGA, 2008). 

Portanto, o cuidado com a entrega e implantação desse software é de extrema 

importância. Falhas no middleware podem comprometer o oferecimento do serviço, além 

de afetarem diretamente um grande número de usuários (telespectadores). É essencial 

testar a consistência da implementação do middleware face as suas respectivas 

especificações. Testes são necessários para garantir um alto nível de segurança para que 

todas as aplicações disponíveis funcionem sem modificações em todos os receptores que 

contém o mesmo padrão de middleware implementado. 

Para os usuários finais do Sistema de TV Digital Interativo, os telespectadores, que 

não estão acostumados a admitir falhas na TV como um usuário de PC Comum, admitir que a 

TV possa “travar” é algo extremamente crítico. Assim, estamos lidando com um sistema que 

não admite falhas, especialmente travamentos, onde é necessário assegurar o correto 

comportamento do middleware e das aplicações, certificando se estão de acordo com todas 

as normas e padronizações.  

Muitos dos conjuntos de testes elaborados formam a base para as certificações dos 

padrões de middleware, como comumente visto nos padrões de middlewares 

internacionais, que utilizam de certificações para demonstrar que a implementação do 

middleware está em conformidade com o padrão adotado. Assim certificações de 

conformidade do middleware são necessárias, para dar uma maior segurança e 

confiabilidade ao middleware, tanto para os desenvolvedores de aplicações para TV Digital, 

tanto para os usuários finais dessas aplicações, os telespectadores. 
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Dentro desse contexto, abordamos no presente trabalho, um processo de verificação 

e validação para os componentes do núcleo comum do middleware Ginga, que será adotado 

junto ao projeto Ginga CDN.  

1.1 ANTECEDENTES  

O programa Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias Digitais para 

Informação e Comunicação (CTIC), atualmente incubado pela Rede Nacional de Ensino e 

Pesquisa (RNP), foi criado pelo governo federal com o objetivo de desenvolver a 

competência nacional para inovação em comunicações digitais. Na primeira fase, o 

programa foca suas ações na TV digital aberta (RNP, 2008). 

A organização do CTIC prevê a instalação de redes temáticas, nos moldes do que vem 

acontecendo em outras áreas de Pesquisa e Desenvolvimento. Uma rede temática deve 

articular diversos grupos e laboratórios interessados nas múltiplas facetas e abordagens de 

um determinado problema ou tecnologia. O intuito é desenvolver e testar produtos e 

serviços inovadores baseados em Tecnologias Digitais para Informação e Comunicação 

(TICs), não exclusivamente dedicadas a TV digital (RNP, 2008). 

Um dos projetos aprovados neste programa foi o projeto Ginga CDN 1 (Ginga Code 

Development Network) que tem por objetivo uma implementação do middleware Ginga para 

PC. Essa implementação é baseada em componentes de software e aberta para 

universidades e empresas que queiram contribuir para rede de desenvolvimento de 

componentes do middleware Ginga (GingaCDN, 2008). 

O projeto Ginga CDN tem uma filosofia de desenvolvimento distribuído e 

colaborativo de software, de forma que os interessados podem trabalhar no 

desenvolvimento de componentes e submetê-los à rede. Um ponto importante a ser 

observado diz respeito à necessidade de provimento de uma forma de validação destes 

componentes e da realização de testes de conformidade com as especificações e integração 

das implementações dos componentes propostas para o middleware. 

                                                             
1 http://gingacdn.lavid.ufpb.br/ 
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O projeto constituiu-se inicialmente de 15 laboratórios de pesquisa e 

desenvolvimento, em 13 instituições de ensino, presentes em nove estados e quatros 

regiões do Brasil, são: UFPB, PUC-Rio, UFRN-DIMap, UFRN-DCA, UERN, PUC-Caldas, UNIFACS, 

UFPel, UFG, UFSCar, UFC, Mackenzie, USP-LSI, UFRGS e IFCE. Entretanto, a Ginga CDN trata-

se de uma rede aberta, de forma que são aceitos novos membros que desejem colaborar. 

A versão desenvolvida no Ginga CDN possui suporte apenas às funcionalidades 

básicas do núcleo comum do Ginga, o Ginga-CC (Ginga Common Core) e a execução de 

aplicações Java. O objetivo é oferecer uma versão básica, fácil de entender e manter do 

middleware.  

Atualmente, além das instituições de ensino e pesquisa envolvidas, a rede conta com 

um número superior a 300 usuários cadastrados nesse esforço, onde cada parceiro é 

responsável pela codificação de componentes do middleware. Pode-se também ter versões 

de um mesmo componente geradas por instituições diferentes.  

Um dos grandes desafios do projeto Ginga CDN é manter a compatibilidade dos 

componentes Ginga gerados tanto com a especificação Ginga como com a geração de uma 

configuração de middleware válida. Este desafio também é observado no mercado de 

produtos de TV Digital onde a certificação garante a compatibilidade de produtos oferecidos 

por diferentes fabricantes em opções de hardware e software diferentes.  

Dessa forma, o problema abordado nesta dissertação é justamente o de endereçar as 

características e especificidades oriundas do middleware para TVD nacional através de um 

processo de testes de software que não se preocupe apenas com a manutenção da 

qualidade do produto como também com a conformidade, especificação e validação de uma 

dada configuração de middleware. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

É importante ressaltar alguns pontos que diferenciam middleware, especialmente 

para TV Digital, de outro tipo de software.  

Primeiramente do ponto de vista de quem o utiliza. Quando se projeta uma aplicação 

pensa-se logo no usuário final. Quando se trata do middleware é bom lembrar que o usuário 
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é o próprio desenvolvedor da aplicação, ou seja, o middleware é destinado para 

desenvolvedores responsáveis por utilizar suas funcionalidades no intuito de promover uma 

solução que contemple as funcionalidades que o usuário final necessita. 

Outra questão importante é a especificação. Usualmente a etapa de especificação 

consiste em mapear todas as funcionalidades desejadas pelo usuário derivando o 

documento de especificação de requisitos. Em relação ao middleware o documento de 

especificação de requisitos dá lugar a uma API (Application Programming Interface) que 

descreve quais funcionalidades o middleware deverá atender, as quais são destinadas ao 

desenvolvedor. 

Outro ponto, os testes de funcionalidade. É comum testar aplicações finais e que 

possuem um comportamento previsível e observável. Para validar as funcionalidades do 

middleware também é necessário visualizar seu comportamento. No entanto, por não ser 

uma aplicação fim, o middleware necessita que uma aplicação utilize suas funcionalidades 

para que então se possa verificar seu atendimento. 

Destacam-se ainda os seguintes questionamentos e aspectos críticos para TV:  

 O telespectador espera um funcionamento contínuo do seu aparelho de 

televisão independente do middleware ou das aplicações. 

 Em caso de falhas ou travamentos em decorrência da execução de aplicações 

ou do próprio middleware, a quem o consumidor deve reclamar (Emissora, 

implementadores do middleware, fabricantes de receptores ou TVs). 

 Para garantia da qualidade e atribuição de responsabilidade sobre o que está 

produzido (middleware ou aplicações) é mandatário o uso de certificações de 

conformidade.  

Portanto, testar middleware é diferente de testar um software comum. O que implica 

na necessidade de um modelo de processo de testes especifico para verificar as 

funcionalidades providas pelo middleware e validar seu comportamento. Mais que um 

processo de testes, trabalha-se com verificação e validação de software. Adicionalmente, 

temos a preocupação com a unidade de certificação. 
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No contexto do middleware Ginga e projeto Ginga CDN os testes se tornam mais 

cruciais ainda, pois se trata de uma rede de desenvolvimento distribuído e colaborativo, e a 

garantia que se busca considera a especificação do middleware e sua conformidade com 

diferentes implementações.  

Num cenário real de TVDI podemos ter diferentes fabricantes de middleware. No 

entanto, todos eles têm que garantir a conformidade com a especificação, pois dessa forma, 

as aplicações (interatividade) devem atender as recomendações da norma e não uma 

implementação específica do middleware. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

Este trabalho tem o objetivo principal de definir um processo de verificação e 

validação para os componentes do middleware do sistema brasileiro de TV Digital, mais 

especificamente para os componentes do núcleo comum do Ginga. Para tanto, é delineado 

um modelo de processo em função das características e especificidades do middleware, que 

descreve tarefas, papéis, artefatos e procedimentos. Também é inserido nesse contexto 

preocupações voltadas ao cenário de TVDI como a conformidade com o uso de normas, 

especificações, e API’s do middleware do Sistema de TV Digital Brasileiro.    

1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para que o objetivo geral do trabalho fosse atingido, foram definidos os seguintes 

objetivos específicos: 

 Estudos sobre os processos de teste de software; 

 Estudos sobre o sistema de TVDI, o middleware Ginga e seus componentes;  

 Pesquisa e análise sobre processos de testes de middleware para TVDI; 

 Definição, modelagem, implantação e validação do processo de V&V 

proposto; 

 Desenvolvimento de estudo de caso e avaliação. 
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos. Seguindo esta introdução, tem-se 

no Capítulo 2 a fundamentação teórica relevante para este trabalho, onde são detalhados 

alguns conceitos básicos sobre os tipos de testes, processos de teste de software e a TV 

Digital, a arquitetura do Ginga e seus componentes. 

No Capítulo 3, são apresentados alguns trabalhos cujas características são similares a 

proposta desta dissertação; sendo levantadas as suas principais características e limitações. 

No Capítulo 4 é apresentado o processo desenvolvido para verificar e validar os 

componentes do núcleo comum do middleware Ginga. 

O Capítulo 5 traz o estudo de caso que, discute a utilização do processo de verificação 

e validação na prática, no escopo do projeto Ginga CDN. Por fim, as considerações finais são 

dispostas no Capítulo 6. 

 



APÊNDICE A 
 

2 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo apresenta os conceitos básicos sobre TV Digital Interativa e Testes de Software, 

fundamentais para o entendimento do trabalho proposto. A seção 2.1 apresenta os 

conceitos fundamentais sobre processos de teste de software e os principais tipos de testes 

que serão abordados nesse trabalho. E na seção 2.2 apresenta uma visão geral sobre o 

Sistema de TV Digital Interativo e como é sua arquitetura, uma descrição sobre os sistemas 

de TV Digital existentes, seus respectivos middlewares e ressalta o middleware brasileiro e 

sua arquitetura de referência.  

 

2.1. TESTE DE SOFTWARE 

A literatura fornece diversos conceitos sobre a atividade de testes de software e 

estes convergem para as questões de melhoria da qualidade e garantia da conformidade dos 

requisitos como se observa nas definições explicitadas na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Definições de Teste de Software Encontradas na Literatura 

Alex Samurin 

(Samurin, 2005) 

[...] Realização de testes com a intenção de determinar se o 

sistema e a aplicação possuem ou não o comportamento de 
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acordo com os requisitos especificados. 

Swebok 

(SWEBOK, 2004) 

[...] Técnica para avaliação da qualidade de um produto e, 

conseqüentemente, sua melhoria através da identificação de 

defeitos e problemas; 

[...] Verificação dinâmica do comportamento esperado de um 

programa através de um conjunto finito de casos de teste 

adequadamente selecionado. 

Rick Hower 

(Hower, 2009) 

[...] Operação de um sistema ou aplicação, em um ambiente 

controlado, de situações normais e anormais, e a avaliação dos 

resultados para verificar se o sistema se comporta conforme 

previsto. 

De acordo com as definições supracitadas, o teste do software é uma das fases do 

processo de engenharia de software que visa atingir um nível superior da qualidade de 

software. O objetivo desta fase é encontrar defeitos no software, para que estes possam ser 

corrigidos antes da entrega final. 

A atividade de teste de software é um elemento de um tema mais amplo chamado 

Verificação e Validação (V&V), onde: 

 Verificação - refere-se ao conjunto de atividades que garante que o software 

implementa corretamente uma função específica, e; 

 Validação - refere-se ao conjunto de atividades que garante que o software 

que foi construído atende às exigências do cliente (requisitos). 

A definição de V&V abrange muitas das atividades às quais nos referimos como 

garantia da qualidade de software. Uma das definições mais aceitas sobre teste diz que 

testar é um processo concorrente no ciclo de vida da engenharia de software a fim de medir 

e melhorar a qualidade da aplicação que está sendo testada (PEZZÉ, et al., 2008). 
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2.1.1 PROCESSO DE TESTE DE SOFTWARE 

O processo de teste de software é composto por atividades que têm por objetivo 

executar um programa a fim de revelar suas falhas e avaliar sua qualidade. Ele é muito 

importante durante todo o desenvolvimento do software e, se bem aplicado, proporciona 

um aumento da qualidade do produto desenvolvido (PRESSMAN, 2005). 

Não existe na literatura um consenso sobre quais são as atividades chave do processo 

de teste. A norma 829 da IEEE (IEEE-829, 1998) define um conjunto de documentos 

(artefatos) para as atividades de teste de software, conforme mostra a Figura 1. A norma 

separa as atividades de teste em três etapas: (1) Preparação do Teste; (2) Execução do Teste 

e (3) Registro do Teste.  

 

Figura 1 - Norma IEEE 829. Fonte: (IEEE-829, 1998) 

Alguns autores também identificam tais etapas, como em (Peters, 2002). Assim, as 

principais atividades do processo de teste de software são descritas abaixo: 
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 Planejamento: nesta atividade é gerado um plano de teste que deve conter 

informações sobre a abrangência, a abordagem, os recursos e a programação 

da atividade de teste. 

 Projeto de casos de teste: nesta atividade são definidos os casos de teste 

usados para testar o sistema. Devem ser identificadas as características 

específicas a serem testadas pelo projeto. 

 Procedimento de Teste: nesta atividade são identificadas todas as etapas 

necessárias para operar o sistema e exercitar os casos de testes especificados 

para implementar o projeto de teste já definido. 

 Execução dos Testes: nesta atividade os testes são executados. A execução 

dos testes começa em nível de unidade até integração e sistema. 

 Avaliação e/ou Resultados dos testes: nesta atividade são relatados todos os 

resultados e destacadas as discrepâncias encontradas nos resultados. 

Uma das atividades na elaboração do planejamento dos testes é decidir qual a 

estratégia de teste será usada. A estratégia de teste compreende a definição dos seguintes 

itens: (i) o nível de teste, ou seja, a definição da fase do desenvolvimento do software em 

que o teste é aplicado; (ii) a técnica de teste a ser utilizada; (iii) o critério de teste a ser 

adotado e (iv) o tipo de teste a ser aplicado no software (Crespo, et al., 2004). A Figura 2 

ilustra os relacionamentos entre os níveis, tipos e técnicas de teste de software. 
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Figura 2 - Relação entre níveis, tipos e técnicas de teste. Fonte: (Crespo, et al., 2004) 

O nível de teste depende da fase do desenvolvimento do software em que o teste 

poderá ser aplicado. Os três principais níveis são: Unidade, Integração e Sistema. 

A técnica de teste direciona a escolha de critérios para projetos de casos de teste, 

que, ao serem executados, vão exercitar os elementos requeridos pela abordagem do teste 

(Crespo, et al., 2004). As principais técnicas são: Testes Estruturais, também conhecidos 

como Testes de Caixa Branca e Testes Funcionais, também conhecidos como Testes de Caixa 

Preta.  

O critério de teste serve para orientar o testador na geração dos casos de teste. São 

definidos de acordo com a técnica de teste usada, por exemplo, se a técnica escolhida for 

Caixa Branca, alguns critérios para escolha dos casos de teste são: teste de caminho básico, 

testes de condições, loops, entre outros. Já se a técnica escolhida for Caixa Preta, alguns 

critérios para escolha dos casos de teste são: Análise do valor Limite, Classes de 

Equivalência, entre outros (Crespo, et al., 2004). 

Os tipos de teste referem-se às características do software que podem ser testadas, 

tais como: Teste de Funcionalidade, Teste de Interface, Teste de Desempenho; Teste de 

Carga (Stress) entre outros. 
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2.1.1.1 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES  

Dentro do processo de teste de software, algumas atividades são delegadas a 

pessoas com capacidade específicas para executá-las. Os papéis e responsabilidades mais 

comuns encontrados em algumas literaturas conforme (Burnstein, 2003) e (Rios, et al., 2006) 

são: 

 Gerente de Teste: é a pessoa central que trata de todos os assuntos 

relacionados a teste de software. Um gerente de teste é normalmente 

responsável pela definição da política de teste usada na organização, 

incluindo: planejamento de testes, documentação dos testes, controle e 

monitoramento dos testes, aquisição de ferramentas de teste, participação 

em inspeções, revisões do trabalho de teste, entre outros; 

 Engenheiro de Teste: também conhecido como projetista de teste, é 

responsável principalmente por especificar e projetar os casos de teste. 

 Testador: é aquele que executa o teste. Em nível de unidade o testador é 

freqüentemente o próprio programador. 

2.1.1.2 ARTEFATOS  

A Norma IEEE 829 descreve um conjunto de documentos para as atividades de teste 

de um produto de software (Figura 1). Os oito documentos definidos pela norma, que 

cobrem as tarefas de planejamento, especificação e relato de testes, são apresentados a 

seguir (IEEE-829, 1998), e são eles: 

Plano de Teste – Apresenta o planejamento para execução do teste, incluindo a 

abrangência, abordagem, recursos e cronograma das atividades de teste. Identifica os itens e 

as funcionalidades a serem testadas, as tarefas a serem realizadas e os riscos associados com 

a atividade de teste. A tarefa de especificação de testes é coberta pelos três documentos 

seguintes: (i) Especificação de Projeto de Teste, (ii) Especificação de Caso de Teste, (iii) 

Especificação de Procedimento de Teste. 
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Especificação de Projeto de Teste – Refina a abordagem apresentada no Plano de 

Teste e identifica as funcionalidades e características a serem testadas pelo projeto e por 

seus testes associados. Este documento também identifica os casos e os procedimentos de 

teste, se existir, e apresenta os critérios de aprovação. 

Especificação de Caso de Teste – Define os casos de teste, incluindo dados de 

entrada, resultados esperados, ações e condições gerais para a execução do teste. 

Especificação de Procedimento de Teste – Especifica os passos para executar um 

conjunto de casos de teste. Os relatórios de teste são cobertos pelos quatro documentos 

seguintes: (i) Diário de Teste, (ii) Relatório de Incidente de Teste, (iii) Relatório Resumo de 

Teste, (iv) Relatório de Encaminhamento de Item de Teste. 

Diário de Teste - Apresenta registros cronológicos dos detalhes relevantes 

relacionados com a execução dos testes. 

Relatório de Incidente de Teste - Documenta qualquer evento que ocorra durante a 

atividade de teste e que requeira análise posterior. 

Relatório Resumo de Teste – Apresenta de forma resumida os resultados das 

atividades de teste associadas com uma ou mais especificações de projeto de teste e provê 

avaliações baseadas nesses resultados 

Relatório de Encaminhamento de Item de Teste – Identifica os itens encaminhados 

para teste no caso de equipes distintas serem responsáveis pelas tarefas de 

desenvolvimento e de teste. 

Embora a Norma IEEE 829 possa ser utilizada para o teste de produtos de software de 

qualquer tamanho ou complexidade, projetos pequenos ou de baixa complexidade podem 

agrupar alguns documentos propostos, diminuindo o gerenciamento e os custos de 

produção dos documentos. 

Além disso, o conteúdo dos documentos também pode ser abreviado. 

Adicionalmente, a equipe responsável pelo teste deverá tomar outras decisões em relação à 
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aplicação da norma em projetos específicos, decidindo, por exemplo, se é mais conveniente 

elaborar um único plano que englobe os testes de unidade, integração e aceitação, ou um 

plano para cada uma destas fases de teste. 

Mais do que apresentar um conjunto de documentos, que deve ser utilizado ou 

adaptado para determinadas empresas ou projetos, a norma apresenta um conjunto de 

informações necessárias para o teste de produtos de software. Sua correta utilização 

auxiliará a gerência a se concentrar tanto com as fases de planejamento e projeto quanto 

com a fase de realização de testes propriamente dita, evitando a perigosa armadilha de só 

iniciar a pensar no teste de um produto de software após a conclusão da fase de codificação 

(Crespo, et al., 2004). 

2.1.2 TESTE ESTRUTURAL 

A técnica estrutural (ou caixa branca) estabelece os requisitos de teste com base em 

uma implementação, requerendo a execução de partes ou de componentes elementares do 

programa. Os caminhos lógicos do software são testados, fornecendo-se casos de teste que 

põem à prova tanto conjuntos específicos de condições e/ou laços bem como pares de 

definições e usos de variáveis (Delamaro, et al., 2007). 

Os critérios de teste estrutural são, em geral, classificados em: 

 Critérios Baseados em Fluxo de Controle: utilizam apenas características de 

controle da execução do programa, como comandos ou desvios, para 

determinar quais estruturas são necessárias. Os critérios mais conhecidos 

dessa classe são:  

o Todos-Nós: exige que a execução do programa passe, ao menos uma 

vez, em cada vértice do grafo de fluxo, ou seja, que cada comando do 

programa seja executado pelo menos uma vez; 

o  Todos-Arcos: requer que cada aresta do grafo, ou seja, cada desvio de 

fluxo de controle do programa, seja exercitada pelo menos uma vez;  

o Todos-Caminhos: requer que todos os caminhos possíveis do 

programa sejam executados;  
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o Outros critérios dessa categoria são: Cobertura de Decisão; Cobertura 

de Condição; Cobertura de Condições Múltiplas. 

 Critérios Baseados em Fluxo de Dados: utilizam informações do fluxo de 

dados do programa para determinar os requisitos de teste. Esses critérios 

exploram as interações que envolvem definições de variáveis e referências a 

tais definições para estabelecerem os requisitos de teste.  

 Critérios Baseados na Complexidade: utilizam informações sobre a 

complexidade do programa para derivar os requisitos de teste. Um critério 

bastante conhecido dessa classe é o Critério de McCabe (Delamaro, et al., 

2007), que utiliza a complexidade ciclomática do grafo de programa para 

derivar os requisitos de teste. Essencialmente, esse critério requer que um 

conjunto de caminhos linearmente independentes do grafo de programa seja 

executado. 

Os casos de teste caixa branca servem para: (1) garantir que todos os caminhos 

independentes, dentro de um módulo, tenham sido exercitados pelo menos uma vez; (2) 

exercitar todas as decisões lógicas com os valores falsos ou verdadeiros; (3) executar todos 

os laços nas suas fronteiras e dentro dos limites e (4) exercitar as estruturas de dados 

internos, garantindo a sua validade. 

2.1.3 TESTE FUNCIONAL 

Ao contrário do teste estrutural, no teste funcional, também conhecido como teste 

caixa-preta ou teste baseado na especificação, os casos de teste são construídos baseados 

apenas na especificação do software e não em como ele é implementado (Delamaro, et al., 

2007). Consideram-se então apenas as entradas e saídas, ignorando os detalhes de 

implementação (código fonte do software). Assim, uma especificação correta e de acordo 

com os requisitos do usuário é essencial para esse tipo de teste. 

O teste funcional também é de extrema importância em sistemas baseados em 

componentes (SBCs). Através dele, o fornecedor do componente pode ser capaz de garantir 

que as propriedades especificadas na interface sejam capazes de se adequar a qualquer 
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contexto que o componente possa ser inserido. Além disso, o usuário poderá ser capaz de 

testar o componente dentro da sua aplicação, sem dispor do seu código-fonte (Harrold, et 

al., 1999). 

O teste funcional envolve dois passos principais: identificar as funções que o software 

deve realizar e criar casos de teste capazes de checar se essas funções estão sendo 

realizadas pelo software (Delamaro, et al., 2007). As funções que o software deve possuir 

são identificadas a partir de sua especificação. Alguns exemplos de critérios de teste 

funcional são (Delamaro, et al., 2007): 

 Particionamento em Classes de Equivalência: a partir das condições de 

entrada de dados identificadas na especificação, divide-se o domínio de 

entrada de um programa em classes de equivalência válidas e inválidas. Em 

seguida seleciona-se o menor número possível de casos de teste, baseando-se 

na hipótese que um elemento de uma dada classe seria representativo da 

classe toda, sendo que para cada uma das classes inválidas deve ser gerado 

um caso de teste distinto. O uso de particionamento permite examinar os 

requisitos mais sistematicamente e restringir o número de casos de teste 

existentes. 

 Análise do Valor Limite: é um complemento ao critério “Particionamento em 

Classes de Equivalência”, sendo que os limites associados às condições de 

entrada são exercitados de forma mais rigorosa; ao invés de selecionar-se 

qualquer elemento de uma classe, os casos de teste são escolhidos nas 

fronteiras das classes, pois nesses pontos se concentra um grande número de 

erros. O espaço de saída do programa também é particionado e são exigidos 

casos de teste que produzam resultados nos limites dessas classes de saída. 

 Grafo de Causa-Efeito: os critérios anteriores não exploram combinações das 

condições de entrada. Este critério estabelece requisitos de teste baseados 

nas possíveis combinações das condições de entrada. Primeiramente, são 

levantadas as possíveis condições de entrada (causas) e as possíveis ações 

(efeitos) do programa. Depois é construído um grafo relacionando as causas e 
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efeitos levantados. Esse grafo é convertido em uma tabela de decisão a partir 

da qual são derivados os casos de teste. 

Um dos problemas relacionado aos critérios funcionais é que muitas vezes a 

especificação do programa é feita de modo descritivo e não formal. Dessa maneira, os 

requisitos de teste derivados de tais especificações são também, de certa forma, imprecisos 

e informais. Como conseqüência, tem-se dificuldade em automatizar a aplicação de tais 

critérios, que ficam, em geral, restritos à aplicação manual. Por outro lado, para a aplicação 

desses critérios é essencial apenas que se identifiquem as entradas, a função a ser 

computada e a saída do programa, o que os tornam aplicáveis praticamente em todas fases 

de teste (unidade, integração e sistema) (Delamaro, et al., 2007). 

2.1.4 TESTE DE SOFTWARE ORIENTADO A OBJETOS 

Não são apenas mudanças na linguagem de programação que afetam o teste, mas 

também mudanças no processo de desenvolvimento e mudanças no foco da análise e 

design. Uma das principais diferenças em se desenvolver e testar software orientado a 

objeto está no modo como ele é projetado, como um conjunto de objetos que 

essencialmente modelam um problema e colaboram entre si, a fim de efetivar uma solução. 

Um programa no qual o seu design é estruturado a partir de um problema, e não em uma 

solução imediatamente requerida, será mais adaptável a futuras mudanças. 

Um grande benefício desta abordagem é que o modelo de análise ajuda a gerar o 

modelo de design e, o modelo de design ajuda na geração do código. Sendo assim, pode-se 

começar a testar na fase de análise e refinar os testes realizados na análise para testar o 

design. Da mesma forma, os testes realizados na fase de design podem ser refinados para 

gerar o teste de implementação. Dessa forma, pode-se perceber que o processo de teste 

deve estar interligado ao processo de desenvolvimento (SYKES, et al., 2001). 

Testar os modelos de análise e design pode trazer algumas vantagens, como por 

exemplo: 
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 Casos de teste podem ser identificados cedo, à medida em que os requisitos 

estão sendo determinados, o que ajuda os analistas e projetistas a entender 

melhor os requisitos do sistema e conseqüentemente expressá-los de forma 

mais correta. 

 Falhas podem ser identificadas cedo no processo de desenvolvimento, 

economizando tempo, custos e esforço. 

 Os casos de teste podem ser revisados o quanto antes para obter uma melhor 

corretude do sistema, o que ajuda os testadores e os desenvolvedores a ter 

um entendimento mais consistente dos requisitos do sistema. 

Pesquisas [ (Jeff, 1995), (Briand, et al., 2001)] têm defendido a idéia de integrar o 

processo de teste ao processo de desenvolvimento do software orientado a objetos, isto é, 

fazer com que estas duas etapas ocorram paralelamente e não uma após a outra. Em 

(Briand, et al., 2001), é proposta uma abordagem baseada em UML para testar sistemas 

orientados a objetos que consiste em derivar requisitos de teste a partir de artefatos 

produzidos no final da fase de análise, como o Diagrama de Caso de Uso, descrição dos 

Casos de Uso, Diagramas de Interação (seqüência e colaboração) associados com cada Caso 

de Uso e o Diagrama de Classe. Tais requisitos de teste podem ser usados para gerar casos 

de teste.  

2.1.5 TESTE DE SOFTWARE BASEADO EM COMPONENTES 

Muitos produtos de software são construídos, parcial ou integralmente, através da 

montagem de componentes de software pré-construídos. Uma característica importante de 

componentes de software é que a organização que desenvolve um componente é diferente 

dos (vários) grupos de desenvolvimento que o usam na construção de sistemas. Os 

desenvolvedores do componente não podem antecipar todos os usos a que este será 

submetido, e os desenvolvedores do sistema têm um conhecimento limitado acerca do 

componente. O teste dos componentes (pelos seus desenvolvedores) e montagens (pelos 

desenvolvedores do sistema (integradores)), conseqüentemente, trazem alguns desafios e 

restrições que diferem do teste de outros tipos de módulos (PEZZÉ, et al., 2008). 
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Componentes reusáveis normalmente são mais dependentes de uma única aplicação. 

Mais esforço pode ser investido na qualidade de um componente quando o custo é 

amortizado através de varias aplicações. Além disso, quando se reusa um componente que 

já foi usado em outra aplicação por algum tempo, se obtém o benefício do mesmo já ter sido 

testado e analisado por seus desenvolvedores e também de ter passado por uso operacional 

real. 

Normalmente um componente de software caracteriza-se por um contrato ou 

interface de aplicação (API) diferente de sua implementação. Onde um mercado maduro 

desenvolveu componentes voltados para uma necessidade em particular, uma única 

especificação de interface pode ter várias implementações distintas. O contrato descreve o 

componente especificando seus pontos de acesso, tais como procedimentos (métodos) e 

seus parâmetros, possíveis exceções, variáveis globais e conexões de rede de entrada e 

saída. Mesmo quando a especificação da interface refere-se a uma única implementação, a 

distinção lógica entre a interface e a implementação é fundamental para o uso efetivo e o 

teste. 

Na prática, poucas especificações de componentes são completas em todos os 

detalhes, e mesmo detalhes que são especificados precisamente pode ser facilmente 

negligenciados ou mal compreendidos quando embutidos em um documento de 

especificação complexo. 

O maior problema dos projetistas de teste de organizações que produzem 

componentes é a falta de informação sobre as formas pelas quais o componente será usado. 

Em (Farias, 2003) é proposto um método de teste funcional aplicável a componentes de 

software. O método se torna interessante por permitir que o componente possa ser testado 

com relação à sua especificação, ou seja, sem ter acesso ao seu código-fonte. Esta 

especificação é definida através da linguagem OCL (Object Constraint Language), que é uma 

linguagem declarativa para descrever as regras que se aplicam aos modelos UML, o que abre 

caminhos para uma posterior automação das atividades de teste. Além disso, os artefatos de 

teste são exportados junto com os componentes a fim de facilitar o teste do mesmo por 

parte de clientes. 
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Há também testes com cenários de uso que priorizam a busca pelas falhas mais 

prováveis de ocorrer durante o uso e são necessários para se obter a confiança de que o 

componente será percebido por seus usuários (isto é, os desenvolvedores que o usarem 

como parte de um sistema maior) como suficientemente confiável. Projetistas de teste não 

conseguem antecipar todos os usos possíveis de um componente sendo testado, mas podem 

projetar conjuntos de testes para classes de uso na forma de cenários. Cenários de teste são 

intimamente relacionados com os cenários ou casos de uso da análise de requisitos e projeto 

(PEZZÉ, et al., 2008). 

2.1.6 TESTE DE INTEGRAÇÃO 

Teste de integração é definido como sendo o modo que o teste é conduzido para 

integrar componentes em um sistema. Refere-se ao teste das interações entre unidades e 

módulos para garantir que eles possuam considerações consistentes e se comunicam 

corretamente (Jin, 1998), sendo responsável por verificar se todas as partes de uma 

aplicação, ao serem juntas, funcionam como esperado. 

Existem duas estratégias clássicas de teste de integração, são elas: "bottom-up" e 

"top-down". A abordagem bottom-up consiste em testar os módulos em um baixo nível e 

continuar os testes seguindo uma hierarquia de módulos até que o módulo de mais alto 

nível seja testado. Já na abordagem top-down, ocorre exatamente o contrário, o sistema é 

testado do alto nível para um baixo nível. 

O programa é representado como um único componente abstrato com sub-

componentes representados por stubs (Jin, 1998). Um stub tem como objetivo simular o 

comportamento real de um componente que ainda não está integrado no sistema. Stubs 

possuem a mesma interface dos componentes, porém, com funcionalidades limitadas. Após 

o componente de alto nível ter sido testado, seus sub-componentes são implementados e 

testados da mesma maneira. O processo se repete até que todos os componentes de baixo-

nível tenham sido implementados. Desta forma todo o sistema será completamente testado.  
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Dependendo de uma série de fatores como: o tipo de software que está sendo 

produzido, os recursos disponíveis, dentre outros, pode se utilizar uma ou outra abordagem, 

ou ainda, como é muito utilizado, uma mistura das duas abordagens. 

2.1.7 TESTE DE SISTEMA 

Depois que se tem o sistema completo, como todas as suas partes integradas, inicia-

se o teste de sistema. O objetivo é verificar se as funcionalidades especificadas nos 

documentos de requisitos estão todas corretamente implementadas. Aspectos de correção, 

completude e coerência devem ser explorados, bem como requisitos não funcionais como 

segurança, performance e robustez (Delamaro, et al., 2007).  

O teste de sistema é uma verificação de consistência entre o sistema de software e 

sua especificação. Da mesma forma que o teste unitário e o de integração, o teste de 

sistema é focado principalmente na descoberta de falhas, mas ao contrario das atividades de 

teste de nível de granularidade mais fino, se concentra nas propriedades do nível do 

sistema. São testados como um todo, elementos de software integrados com o ambiente 

operacional (hardware, pessoas, etc.).  

As noções apropriadas de perfeição no teste de sistema dizem respeito à 

especificação e ao uso potencial de cenários, do que à codificação ou ao projeto. Cada 

funcionalidade ou comportamento especificado do sistema deve ser considerado em um dos 

vários casos de teste. Além disso, para facilitar o projeto visando à testabilidade, planejam-

se os casos de teste de sistema junto com o documento de especificação de requisitos, 

ajudando a expor ambigüidades e refinar especificações (PEZZÉ, et al., 2008). 

2.1.8 TÉCNICAS DE TESTE DE COMPONENTES 

Teste de sistemas baseados em componentes tem sido investigado com base no uso 

de diferentes notações para modelagem e considerando a integração dentro de processos 

de desenvolvimento, como defendido em: (Wu, 2001), (Martins, 2001), (Kim, 2001). Na 

maioria dos casos, diagramas de estado são adotados 
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Dentre as várias técnicas propostas nos últimos anos, para se testar software 

baseado em componentes e, que envolve o teste do componente no ambiente onde ele será 

inserido, pode-se destacar a técnica proposta em (Beydeda, 2001). Trata-se de uma técnica 

onde os componentes são especificados através de máquinas especiais de estado finito, 

também chamadas de Component State Machine, as quais possuem transições que utilizam 

código Java para permitir uma geração automática de protótipos executáveis. Uma vez 

gerados tais protótipos, é produzida uma representação gráfica, chamada de Component-

Based Software Flow Graph, através da qual é possível visualizar informações provindas 

tanto da especificação quanto da implementação. Após ter em mãos esta representação 

gráfica, pode-se fazer uso de técnicas bem conhecidas de teste estrutural para identificar os 

casos de teste. A abordagem em questão trata do teste de integração de componentes do 

ponto de vista do desenvolvedor de aplicações, não se fazendo necessário a utilização do 

código-fonte do componente e, fazendo-se uso de um subconjunto de funcionalidade 

providas pelo componente. Esta abordagem poderia ser ainda mais eficiente se os casos de 

teste fossem gerados automaticamente a partir do grafo construído, podendo também ser 

utilizada de uma maneira mais específica, obtendo casos de teste que cobrissem 

determinados caminhos e, ainda poderia ser também estendida para outros tipos de teste 

como o teste de regressão por exemplo. 

Em (Farias, 2003) é proposto um método de teste funcional aplicável a componentes 

de software. Já que o método de teste proposto é intimamente dependente do processo de 

desenvolvimento, o mesmo se apóia na metodologia de desenvolvimento Componentes 

UML (Cheesman, 2001), a qual segue os seguintes passos: Definição de Requisitos, 

Modelagem de Componentes, Materialização de Componentes, Montagem da Aplicação, 

Testes, Entrega da Aplicação. O método se torna interessante por permitir que o 

componente possa ser testado com relação à sua especificação, ou seja, sem ter acesso ao 

seu código-fonte. Esta especificação é definida através da linguagem OCL, o que abre 

caminhos para uma posterior automação das atividades de teste. Além disso, os artefatos de 

teste são exportados junto com os componentes a fim de facilitar o teste do mesmo por 

parte de clientes. 
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Uma outra técnica encontra-se apresentada em (Hartmann, 2001). A técnica propõe 

a geração e execução dos casos de teste de forma automática para sistemas baseados em 

componentes COM/DCOM e CORBA e especificados utilizando UML. A técnica impõe que o 

comportamento dinâmico dos componentes bem como a comunicação entre eles seja 

descrito através de diagramas de estado UML. O trabalho também propõe uma notação 

própria para rotular as transições dos diagramas de estados, uma vez que a notação UML 

atual não contempla o aspecto de comunicação entre os componentes. 

A técnica propõe que sejam construídos diagramas de estados individuais de cada 

componente, os quais são vistos como máquinas de estados finitas Mealy, onde as saídas 

produzidas em função da ocorrência de um evento são associadas à transição e não ao 

estado (Beizer, 2009). A partir desses diagramas é construído um modelo de 

comportamento global do sistema, representado por uma máquina de estado composta. 

Assim como outras técnicas, essa também possui suas vantagens e desvantagens. 

Apesar de ter a vantagem de possuir um suporte ferramental, exige que sejam construídas 

máquinas de estados para representar o comportamento global do sistema. Isso não é bom, 

uma vez que, normalmente, na modelagem não são construídas essas especificações. O ideal 

seria utilizar modelos que já tivessem sidos desenvolvidos durante a especificação do 

sistema. Outra desvantagem é que a técnica não se encontra integrada a nenhum processo 

de desenvolvimento. 

2.2 SISTEMA DE TV DIGITAL INTERATIVA 

A TV Digital interativa é uma fusão da TV tradicional com tecnologias de Computação, 

de forma que o telespectador possa dispor de sinal de alta qualidade, bem como interagir 

com a aplicação, interferindo diretamente na programação que está recebendo. Segundo 

(STEUER, 1992), interatividade “mede” o quanto um usuário pode influenciar na modificação 

imediata, na forma e no conteúdo de um ambiente computacional. O termo é conceituado 

como uma variável baseada no tempo de resposta do estímulo. Portanto, livros, jornais e TV 

aberta são caracterizados como meios pouco interativos; ao contrário de teleconferência, e-

mail e videogame. 
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A TVDI altera efetivamente a forma como a TV tradicional é consumida e produzida, 

introduzindo uma era em que o telespectador deixa de ser um elemento passivo no 

processo de comunicação, passando a ter condições de interferir no conteúdo enviado pela 

emissora de TV (FERNANDEZ, et al., 2004).  

O sistema de TV Digital brasileiro, hoje, é meramente reativo, pois os telespectadores 

apenas reagem aos estímulos oferecidos pela emissora. Na TV verdadeiramente interativa, o 

telespectador se comunica com a emissora através de um canal de interatividade (canal de 

retorno). Na TV digital, interatividade se traduz na possibilidade do usuário influenciar na 

forma e no conteúdo do que está assistindo, poder se comunicar e realizar intervenções 

através dos serviços e aplicações disponíveis.  

2.2.1 ESTRUTURA DA TV DIGITAL INTERATIVA 

Um sistema de TVDI pode ser decomposto em três partes principais (MONTEZ, et al., 

2005), conforme ilustrado na Figura 3: 

(i) um transmissor ou difusor que é responsável por prover o conteúdo a ser 

transmitido e dar suporte às interações dos telespectadores;  

(ii) um meio de difusão, que habilita a comunicação entre o transmissor e o receptor; 

(iii) um receptor que recebe o conteúdo televisivo e possibilita ainda a interação com 

o transmissor. 

 

Figura 3 - Estrutura da TV Digital. Fonte: (MONTEZ, et al., 2005) 
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A difusão é o envio de conteúdo (áudio, vídeo e dados) de um ponto provedor do 

serviço, responsável pelo gerenciamento de diversos canais televisivos, para os receptores. 

Os meios de difusão mais comuns são via satélite, cabo e radiodifusão, também conhecido 

como difusão terrestre.   

A fim de melhor explorar o potencial da interatividade, os meios de difusão também 

são utilizados para o canal de retorno (rede de interação), permitindo que os 

telespectadores possam enviar informações de volta à estação de TV utilizando-se, por 

exemplo, de uma conexão com a internet. Várias tecnologias podem ser utilizadas como 

canal de interação, por exemplo, telefonia celular, telefonia fixa, rádio, satélite. Estas 

tecnologias possuem uma relação diretamente proporcional à complexidade dos serviços 

oferecidos. Ou seja, quanto maior a banda, maior pode ser a complexidade da 

interatividade. Ou quanto mais complexos os serviços interativos oferecidos, maior deve ser 

a banda disponível no canal (MONTEZ, et al., 2005). 

Quando não há canal de retorno, o usuário recebe em seu aparelho receptor um 

pacote de aplicativos e pode dispor da escolha e formatação do conteúdo que consome por 

meio de alternativas que o emissor propõe.  

O receptor pode estar embutido em uma televisão digital ou ser um equipamento a 

parte, o Set-top Box (STB), responsável por receber o sinal transmitido, decodificá-lo e exibi-

lo. O STB pode ser visto como um computador adaptado às necessidades do ambiente 

televisivo, possuindo processador, memória, sistema operacional; A Figura 4 ilustra a 

arquitetura de software deste equipamento. 

Hardware do Receptor

Sistema Operacional e drivers

Middleware

Aplicações
Aplicações 

Residentes

 

Figura 4 - Arquitetura de software de um receptor de TV Digital. Fonte: (MONTEZ, et al., 2005). 
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Como o dispositivo foi fabricado para uma função específica, ele pode ser 

considerado um sistema embarcado. Um sistema embarcado é qualquer componente em 

um sistema maior que realiza seu processamento local (WOLF, 2002). Desta forma, o sistema 

operacional trata de mecanismos como transmissão e sincronização de mídia, manipulando 

os fluxos fornecidos pelo hardware e fazendo a interface com a camada superior.  

Acima da camada do sistema operacional está localizada a camada do middleware. O 

middleware é a instância de software responsável por abstrair características específicas de 

cada receptor, permitindo que uma mesma aplicação seja executada em set-top boxes com 

fabricantes e especificações diferentes (SOUZA FILHO, et al., 2007).  

Neste caso, garantir a portabilidade é primordial, tendo em vista que as tecnologias 

de TVDI permitem a fabricação de STBs com diferentes arquiteturas de hardware, cujas 

capacidades de processamento, armazenamento e comunicação são bastante variáveis.  

Em um cenário de hardware e software heterogêneos, os desenvolvedores de 

aplicações deveriam escrever diferentes versões dos programas para cada combinação de 

hardware e sistema operacional dos diversos tipos de STBs. Esta heterogeneidade das 

plataformas tornaria o desenvolvimento de aplicações para TVDI uma atividade ineficiente e 

de custo elevado, que poderia inviabilizar sua adoção em larga escala. A fim de contornar 

esta situação, o middleware provê facilidades às aplicações na forma de interfaces de 

programação padronizadas (APIs, do inglês Application Programming Interfaces), tornando-

as portáveis nos diversos tipos de STBs. 

2.2.2 ARQUITETURA DE UM SISTEMA DE TV DIGITAL INTERATIVA 

Um sistema de televisão digital interativa pode adotar e integrar um conjunto de 

diferentes tecnologias de hardware e software para implementar suas funcionalidades. 

Todos os sistemas de TV Digital no mundo utilizam um sistema de camadas para a 

organização dos diferentes padrões do sistema, como mostrado na Figura 5. O 

funcionamento das camadas é comparável ao utilizado em redes, ou seja, cada camada é 

responsável pelo tratamento de uma informação específica.  
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Figura 5 - Camadas genéricas dos sistemas de TV Digital. Fonte: (BECKER, 2006) 

A arquitetura de um sistema de televisão digital interativa é dividido em 5 camadas, 

são elas: (i) Aplicação; (ii) Middleware; (iii) Codificação; (iv) Transporte; (v) Transmissão. A 

idéia central da arquitetura em camadas é cada uma oferecer serviços para a camada 

superior e usar os serviços oferecidos pela inferior, conforme descritos a seguir. 

A Camada de Aplicação é a camada responsável pela captura e formatação dos sinais 

de áudio e vídeo, bem como a execução dos aplicativos multimídias desenvolvidos. 

Exemplos de aplicações para TV digital são os Guias de Programação Eletrônica (EPG – 

Electronic Program Guide), comércio eletrônico televisivo (T-Commerce), acesso a serviços 

da internet através da TV (Internet TV) e jogos para TV (Play TV). 

A próxima camada é o Middleware utilizado para manipular informações entre 

programas ocultando do programador diferenças de protocolos de comunicação, 

plataformas e dependências do sistema operacional. É geralmente constituído por módulos 

dotados com APIs de alto nível que proporcionam a sua integração com aplicações 

desenvolvidas em diversas linguagens de programação e interfaces de baixo nível que 

permitem a sua independência relativamente ao dispositivo. 

A Camada de Codificação e Decodificação é a camada responsável pela remoção de 

redundâncias nos sinais de áudio e vídeo, reduzindo assim a taxa de bits necessária para 

transmitir essas informações (MENDES, 2007). A compressão de áudio e vídeo permite 

reduzir a quantidade de dados (taxa de bits) necessária para representar vídeos digitais, 

diminuindo os custos de transmissão e armazenamento dos mesmos. Compreende o modulo 

codificador e decodificador de áudio/vídeo (MANUEL, 2007). 
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O codificador recebe como entrada o sinal de áudio/vídeo digital não comprimido, 

disponibilizado pelo emissor, realiza a compressão e gera como saída um fluxo elementar de 

áudio/vídeo que é fornecido a camada de transporte. O decodificador recebe como entrada 

este fluxo elementar codificado a partir do demultiplexador da camada de transporte, realiza 

sua decodificação e disponibiliza em sua saída o sinal de áudio/vídeo reconstruído (FUNTEL, 

2006). 

A Camada de Transporte é responsável pela multiplexação e demultiplexação dos 

fluxos elementares de áudio, vídeo e dados. A idéia da multiplexação é agrupar áudio, vídeo 

e dados em um único fluxo a serem transmitidos e demultiplexá-los quando este fluxo 

chegar ao receptor. 

A Camada de Transmissão e Recepção, também denominada de camada física, é a 

camada responsável por levar as informações digitais do estúdio da emissora até a casa dos 

telespectadores. Contudo, as informações não podem ser enviadas diretamente pelo 

sistema de comunicação sem antes sofrer uma modulação no envio, e uma demodulação na 

recepção (MENDES, 2007). 

2.2.3 MIDDLEWARES PARA TVDI 

Os principais projetos de middleware utilizados mundialmente são o MHP 

(Multimedia Home Plataform)2, do padrão europeu DVB (Digital Video Broadcast)3; os 

americanos DASE (Digital TV Applications Software Enviroment)4, OCAP (OpenCable 

Application Platform)5 e ACAP (Advanced Common Application Platform)6, utilizados no 

sistema ATSC (Advanced Television Systems Committee)7, e o japonês ARIB (Association of 

Radio Industries and Businesses)8, do sistema ISDB (Integrated Services Digital 

Broadcasting)9.  

                                                             
2
 http://www.mhp.org/ 

3
 http://www.dvb.org/ 

4
 http://www.atsc.org/cms/index.php/standards/published-standards/71-atsc-a100-standard 

5
 http://www.cablelabs.com/opencable/ 

6
 http://www.atsc.org/cms/standards/a_101a.pdf 

7 http://www.atsc.org/cms/ 
8
 http://www.arib.or.jp/english/ 

9 http://www.dibeg.org/ 
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Recentemente a China e o Brasil decidiram por especificar um middleware próprio. O 

Sistema Chinês DTMB (China terrestrial DTV standard) está na fase final de aprovação de 

promulgação do seu middleware (Hongtao, 2010). E o Sistema Brasileiro de TV Digital 

(SBTVD) adotou o middleware Ginga10. 

O SBTVD (Sistema Brasileiro de TV Digital) foi desenvolvido com base no sistema 

japonês Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial (ISDB-T), adotando o padrão de 

modulação OFDM-BST, e tendo suas principais mudanças na camada de codificação e de 

middleware (Figura 6), cuja arquitetura foi baseada nas recomendações internacionais da 

ITU (ITU, 2001). No Brasil é utilizada a técnica de compressão de vídeo mais recente e mais 

eficiente chamada de H.264 (RICHARDSON, 2003), diferentemente dos outros padrões 

mundiais que utilizam a técnica MPEG-2; e na camada de middleware o Brasil desenvolveu e 

adotou o GINGA. Diante da grande importância da camada de middleware para o 

desenvolvimento desde trabalho, iremos abordar em mais detalhes a especificação e a 

implementação do middleware, na próxima subseção. 

                                                             
10 http://www.ginga.org.br/ 
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Figura 6 - Arquitetura em camadas do SBTVD. Fonte: (Felliphe, 2010) 

2.2.4 O MIDDLEWARE GINGA  

Ginga é a especificação oficial e padronizada de middleware para o Sistema Brasileiro 

de TV Digital (GINGA, 2008). O middleware para TV Digital tem como finalidade oferecer um 

serviço padronizado para as aplicações, escondendo as peculiaridades e heterogeneidades 

das camadas inferiores (tecnologias de compressão, de transporte e de modulação) 

viabilizando assim o desenvolvimento das aplicações de forma independente do hardware 

dos fabricantes dos terminais de acesso ao sinal digital (set top boxes). 

O Ginga é resultado da junção dos middlewares FlexTV (LEITE, et al., 2005) e 

MAESTRO (SOARES, 2006), desenvolvidos por consórcios liderados pela UFPB e PUC-Rio no 

projeto SBTVD (SBTVD, 2005), respectivamente. 

O FlexTV, proposta de middleware imperativo do projeto SBTVD, apresentou um 

conjunto de APIs compatíveis com outros padrões além de funcionalidades inovadoras, 

como a possibilidade de comunicação com múltiplos dispositivos, permitindo que diferentes 
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telespectadores pudessem interagir com uma mesma aplicação interativa a partir de 

dispositivos remotos. Já o MAESTRO foi a proposta de middleware declarativo do projeto 

SBTVD. Com foco em oferecer facilidade do sincronismo espaço-temporal entre objetos 

multimídia, utiliza a linguagem declarativa NCL11 (Nested Context Language) agregado as 

funcionalidades da linguagem de script Lua12. 

O middleware Ginga integrou estas duas soluções, agora chamadas de Ginga-J 

(SOUZA FILHO, et al., 2007) e Ginga-NCL (SOARES, et al., 2007), tomando por base as 

recomendações internacionais da International Telecommunication Union - ITU: J.200 (ITU, 

2001).  

Sendo compatível com as definições internacionais ITU, o Ginga foi desenvolvido com 

o objetivo de levar em consideração as últimas inovações tecnológicas e as necessidades de 

inclusão digital no país, objetivos estes que não seriam alcançados caso fosse adotado 

qualquer um dos middlewares já existentes. 

Desta forma, o middleware Ginga é subdividido em dois subsistemas principais 

interligados (Figura 7), também chamados de Máquina de Execução (Ginga-J) e Máquina de 

Apresentação (Ginga-NCL), que representam os Serviços Específicos Ginga. Sendo um para 

aplicações imperativas Java (Xlets) e outro para aplicações declarativas NCL. A execução do 

conteúdo imperativo é possível através da Máquina Virtual Java (JVM, do inglês Java Virtual 

Machine). Dependendo dos requisitos da aplicação, um paradigma de programação pode ser 

mais adequado que o outro. 

                                                             
11

 http://www.ncl.org.br 
12 http://www.lua.org 
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Figura 7 - Arquitetura de alto-nível do middleware Ginga. Fonte: (SOUZA FILHO, et al., 2007) 

Outro aspecto importante é que os dois ambientes para execução de aplicações 

interativas não são necessariamente independentes, uma vez que a recomendação do ITU 

inclui uma “ponte”, que deve disponibilizar mecanismos para intercomunicação entre os 

mesmos. Essa API de ponte permite que as aplicações imperativas utilizem serviços 

disponíveis nas aplicações declarativas, e vice-versa. Dessa forma, é possível a execução de 

aplicações interativas híbridas em um nível acima da camada dos ambientes de execução e 

apresentação, permitindo agregar as facilidades de apresentação e sincronização de 

elementos multimídias da linguagem NCL com o poder da linguagem imperativa Java.   

O Núcleo Comum Ginga (Ginga Common Core) é o subsistema do Ginga responsável 

por oferecer funcionalidades específicas de TV Digital comuns para os ambientes imperativo 

e declarativo, abstraindo as características específicas de plataforma e hardware para as 

outras camadas acima. Como suas principais funções, podemos citar a: exibição e controle 

de mídias, o controle de recursos do sistema, canal de retorno, dispositivos de 

armazenamento, acesso a informações de serviço, sintonização de canais, entre outros. 

Destacamos que essa camada é o alvo desta dissertação. 

2.2.5 ARQUITETURA E IMPLEMENTAÇÃO DOS COMPONENTES DO GINGA-CC 

A filosofia de desenvolvimento da Ginga CDN baseia-se na forte componentização do 

Ginga-CC, uma vez que essa abordagem tem características como: (i) reuso, onde 
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dependendo das especificações do projeto, é possível utilizar um componente na produção 

de um outro componente ou sistema; (ii) crescimento funcional, com a adição de novas 

funcionalidades internamente ao componente e manutenção das interfaces iniciais e 

incrementos das novas; (iii) adaptabilidade, com a possibilidade de trocar componentes que 

melhor se adéquam as necessidades do projeto; (iv) facilidade de testes, já que as 

funcionalidades do componente são testadas isoladamente, permitindo que problemas 

sejam detectados e corrigidos previamente a integração com outros componentes; (v) 

atualização, que permite ao sistema atualizar ou substituir um componente específico ao 

invés de todo o software quando uma atualização deve ser feita.   

Neste contexto, um modelo de componentes padroniza o esquema de instanciação, 

composição e o ciclo de vida dos componentes do sistema e um ambiente de execução de 

software responsável por gerenciar os componentes garantindo as especificações definidas 

pelo respectivo modelo de componentes.  

A partir daí, foram seguidas e adotadas para o projeto: um modelo e ambiente de 

componentes; e a especificação de um conjunto de interfaces para o Ginga-CC compatíveis 

conceitualmente aos componentes propostos, adaptando seus requisitos para uma 

implementação que suporte as máquinas de apresentação e execução do middleware.  

Na Figura 8 apresenta apenas a parte da arquitetura conceitual do middleware Ginga 

adotada para o projeto Ginga CDN: (i) sistema operacional; (ii) camada de núcleo comum e; 

(iii) máquina de execução Ginga-J. 
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Figura 8 - Arquitetura Conceitual. Fonte: (Kulesza, 2010) 

Como modelo e ambiente de componentes adotou-se o FlexCM (Miranda Filho, 

2007), que segue uma abordagem declarativa, onde os componentes definem suas 

dependências explicitamente (interfaces requeridas) e o ambiente de execução carrega e 

provê as dependências através do padrão de injeção de dependências. Desta forma, o 

modelo FlexCM permite que seus componentes conheçam apenas as interfaces, as 

implementações são tratadas pelo ambiente de execução. Além das interfaces requeridas, 

os componentes também podem declarar parâmetros de configuração cujos valores 

também são injetados pelo ambiente de execução permitindo que o desenvolvedor 

configure facilmente o componente no produto final onde ele será instalado. O ambiente de 

execução FlexCM é capaz de carregar todo o sistema a partir de um arquivo de descrição 

arquitetural no qual são especificadas as conexões e as configurações dos mesmos. 

Para o núcleo comum do middleware, foram especificados os seguintes 

componentes: (1) Tuner - sintoniza e controla o acesso aos múltiplos fluxos de transporte da 

rede; (2) SI – obtém informações de serviço do fluxo de transporte, ou seja, quais fluxos 

elementares (semântica) de áudio, vídeo e dados estão sendo transmitidos, além de 

informações como classificação indicativa, sinopses e horários; (3) Demux - disponibiliza 

filtros específicos para selecionar fluxos; (4) Media: comunica-se com os decodificadores 
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(hardware ou software), a fim de gerenciar e exibir a apresentação dos fluxos elementares 

de áudio e vídeo; (5) Data Processor - processa e separa dados transmitidos (como 

aplicações) de forma multiplexada no fluxo de transporte (do inglês, Transport Stream) 

MPEG-2. (6) Graphics - permite o desenho de componentes gráficos; (7) Input Manager - 

tratamento de eventos disparados pelo usuário através do controle remoto, pelo painel do 

próprio terminal de acesso, por um teclado, ou por algum outro dispositivo de entrada; (8) 

Return Channel - provê interfaces para utilização do canal de retorno, por exemplo, através 

de um modem de linha discada, ADSL, Ethernet, Wimax ou 3G; (9) Application Manager: 

carrega, instancia, configura e executa aplicações; (10) Persistence - gerencia recursos de 

armazenamento não voláteis; (11) Security - verifica a autenticação e permissões de 

aplicações interativas; (12) Middleware Manager (Controller) - responsável pelo 

gerenciamento funcional do middleware. Detalhes acerca da implementação 

componentizada do Ginga-CC, bem como da máquina de execução Ginga-J são apresentados 

por Kulesza et. al. em (Kulesza, 2010). 

A Figura 9 ilustra arquitetura dos componentes do Ginga-CC proposta para o 

middleware. 

 

Figura 9 - Arquitetura dos Componentes do Ginga-CC. Fonte: (Kulesza, 2010)  
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A Figura 10 e 11 mostram diagramas de classe apresentando apenas os métodos 

públicos das interfaces dos componentes do Ginga-CC. 

 

Figura 10 - Diagrama de Classes do Ginga-CC - Parte 1 
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.

 

Figura 11 - Diagrama dos Componentes do Ginga-CC - Parte 2 

 



APÊNDICE A 
 

3 
TRABALHOS RELACIONADOS 

No início dos estudos foram pesquisados trabalhos sobre processos e práticas de 

testes relacionado a middleware de TV Digital. As subseções a seguir discutem como 

algumas empresas ou instituições fazem para testar e certificar middlewares para TV Digital.  

 

3.1 PROCESSO DE TESTES DA UNISOFT 

Unisoft ® Corporation13 é uma empresa de software dos Estados Unidos que se 

especializou na prestação de serviços de transmissão, desenvolvimento de softwares e 

fornecimento de ferramentas de testes específicas para padrões da TV digital interativa. Seu 

foco é no Tru2Way, um middleware padrão especificado pela CableLabs no interesse da 

industria de TV a cabo dos Estados Unidos, cuja especificação que a define é conhecida como 

OpenCable Application Platform (OCAP). Além de trabalhar com o padrão europeu, o DVB 

Multimedia Home Platform (DVB-MHP) (Unisoft, 2009). 

Na Unisoft a estratégia de desenvolvimento de testes usa o estilo padrão para 

desenvolvimento de suítes de teste onde possível, especialmente para testes de API, onde 

usam assertivas baseadas em técnicas de teste. As assertivas (do inglês, assertion) são os 

menores enunciados granulares que deveriam ou poderiam ser testados. É uma unidade 

individual de funcionalidade ou comportamento derivadas das declarações contidas na API 

de especificação a ser testada (Unisoft, 2009). 

O processo de teste do middleware consiste nas seguintes fases: (i) Declaração de 

Trabalho; (ii) Desenvolvimento do Plano de Teste; (iii) Geração da Assertiva; (iv) Geração de 

                                                             
13 http://www.unisoft.com/ 
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Estratégias de Casos de Teste; (v) Geração do Código de Teste; (vi) Teste de Sistema. A Figura 

12 mostra a visão geral do processo de teste da Unisoft. 

 

Figura 12 – Fases do Processo de Teste da Unisoft 

Como parte das discussões do contrato uma Declaração de Trabalho (SOW, do inglês 

Statement of Work) é elaborado pela Unisoft e acordado com o cliente. O SOW define o 

trabalho a ser realizado e métricas de qualidade e critérios de aceitação que são aplicáveis 

ao projeto. Todas as dependências e entregáveis do projeto são associados a um 

cronograma e incluídos no documento (SOW). 

Na fase de Desenvolvimento de Plano de Teste grandes questões estruturais 

relacionadas com a suíte de teste são discutidas e documentadas. Esta fase é um requisito 

para qualquer desenvolvimento e permite que o cliente compreenda e concorde com a 

estrutura base da suíte de teste. É esperado que os principais aspectos desta fase sejam a de 

decidir sobre a funcionalidade necessária para o chamador (driver) da suíte de teste, e 

determinar as limitações que são adequados para a produção de casos de teste individuais. 
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Também são esperadas algumas discussões sobre qual a melhor estratégia de teste, para 

casos de testes específicos, onde há possibilidades de escolhas.  

O resultado desta fase é uma especificação da estrutura base da suíte de teste, o 

software chamador (driver software), que é um programa escrito para coordenar a entrada e 

a saída do caso de teste. E uma série de estratégias documentadas para os mais complexos 

casos de teste. O plano de teste também aperfeiçoa o cronograma associado com o restante 

do ciclo de vida do projeto. 

Para teste de interface, a fase de Geração de Assertiva produz, para cada interface a 

ser testada, um conjunto de declarações unitárias descrevendo o aspecto da interface para 

ser testada, por um particular caso de teste. Estas declarações serão geradas a partir da 

especificação da API e proporciona rastreabilidade entre os casos de teste e o 

comportamento descrito na especificação. 

O resultado desta fase é um conjunto de documentos, que detalha os casos de teste 

escritos para a API. Os documentos também detalham qualquer declaração da especificação 

que é considerada não testável, sem recorrer ao comportamento interno da implementação, 

e qualquer declaração na documentação da API que está aberta para mais de uma 

interpretação por um desenvolvedor de aplicações. Os documentos serão sujeitos a revisões 

pelo cliente para garantir que tanto a exatidão quanto a cobertura são fornecidos pelas 

assertivas. 

Para qualquer assertiva gerada na fase anterior, uma estratégia para o caso de teste 

é desenvolvida, a qual é utilizada para codificar o caso de teste. As estratégias de casos de 

testes são revisadas para uniformização. Áreas em que rotinas comuns deveriam ser 

desenvolvidas durante a fase de Geração do Código de Teste são identificadas. As 

estratégias de casos de testes são submetidas à revisão por pares dentro da equipe de 

desenvolvimento da Unisoft e, sempre que forem identificadas dificuldades específicas, a 

assistência pode ser solicitada ao cliente para identificar a estratégia mais adequada para 

determinados testes. 

Das estratégias pormenorizadas e especificações desenvolvidas nas atividades 

anteriores, o código de teste é desenvolvido para o teste piloto (driver test), para as 
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bibliotecas de caso de teste e para os casos de teste. O código é verificado para garantir que 

apenas as interfaces combinadas são utilizadas e que o código é portátil para diferentes 

processadores. 

O código de teste produzido durante a fase de desenvolvimento vai ser submetido à 

revisão por pares, independentemente de qualquer teste de código. Isso ajuda a garantir 

que o código é preciso, mesmo em áreas que não serão testadas durante o processo de 

teste. 

A codificação de métodos utilizados pela Unisoft inclui o uso de técnicas para garantir 

que, antes de um teste ser considerado aprovado, o caminho esperado através do código foi 

executado. Esta técnica também é utilizada para fornecer informações de rastreabilidade 

relativas à execução de um determinado teste. 

A fase de Teste de Sistema serve para garantir que o código de teste é executado em 

diferentes plataformas fornecidas pelo cliente e para analisar os resultados para garantir que 

falhas são identificadas e corrigidas. 

Onde praticável, é modificado o código sobre teste para simular falhas e assegurar 

que estes são corretamente reportados na execução dos testes. O código de teste é testado 

tanto como unidades individuais e em conjunto com a instalação e execução de 

procedimentos para ser usado com a suíte de teste final. 

Durante o processo de teste da Unisoft observa-se alguns artefatos de saída, que são 

os produtos de trabalho entregáveis aos desenvolvedores do middleware, o cliente, que 

solicitaram o serviço de teste. 

Com uma periodicidade razoável durante o processo de teste é entregue uma 

fotografia (Snapshot) dos testes que foram concluídos com sucesso nessa altura. A fotografia 

não inclui a documentação completa da suíte de testes e relatórios, mas inclui notas 

(Release Notes) suficientes para permitir ao cliente execute os testes e analise os resultados. 

Esta técnica permite ao cliente acesso antecipado à tecnologia e fornece feedback para 

Unisoft sobre quaisquer problemas que são identificados. 

A Unisoft também oferece a seguinte documentação para suíte de teste: 
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 Documentação de Usuário e Programador para o Test Driver. 

 Guias de Usuário e Execução para a suíte de teste. 

 Arquivos de Assertivas e Estratégias de Teste, conforme o caso. 

No final de todo o processo a Unisoft entrega todo o software e documentação 

necessária para executar a suíte de teste. E caso o cliente necessite, a Unisoft fornece 

também serviços de suporte e manutenção para a suíte de teste desenvolvida. 

3.2 PROCESSO DE TESTE MHP-CONFIDENCE  

O projeto MHP-CONFIDENCE (MHP Conformance Testing Improvement by 

Development of New Conformance Tests in Europe) é formado por oito parceiros (Institut für 

Rundfunktechnik GmbH (IRT), Philips, SONY, Nokia, Panasonic, NDS, Alticast, Osmosys) com 

profundo conhecimento no MHP que se juntaram para fortalecer o desenvolvimento e 

aprimoramento dos casos de teste para usar no regime oficial de testes de conformidade do 

DVB como parte da suíte de teste oficial de implementações MHP. De acordo com o DVB, 

cada set-top box MHP no mercado deve ser certificado com esse teste oficial dentro de um 

processo de auto-certificação executado pelo fabricante (MHP-CONFIDENCE, 2006). 

O projeto identifica, especifica, cria e verifica testes de conformidade para o MHP e 

faz esses testes validados disponíveis através do processo de padronização do DVB e ETSI 

como uma significativa parte adicional da suíte de teste oficial do MHP. Estes passos 

requerem as seguintes atividades principais: 

 Identificar áreas onde estes testes são necessários e que a interoperabilidade 

pode ser melhorada;  

 Criar e priorizar uma série de especificações de teste, chamada de assertivas 

(assertions). 

 Implementar e validar esses testes. 

 Depurar, corrigir e validar testes já existentes, mas incorretos. 

 Fornecê-los ao organismo de normalização e suporte de revisão e 

manutenção de processo oficial do DVB. 
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 Desenvolver e propor modelos de negócios para permitir a longo prazo, o 

apoio à melhoria contínua e manutenção dos teste de conformidade do MHP 

além da vigência do presente projeto.   

Os testes são normalmente criados em cinco fases: (i) Análise de Especificações e 

Interoperabilidade, (ii) Desenvolvimento das Assertivas de Teste, (iii) Desenvolvimento de 

Estratégias de Teste, (iv) Implementação de Testes, (v) Verificação de Testes. Conforme 

ilustrado na Figura 13: 

 

Figura 13 - Processo de desenvolvimento de teste MHP-CONFIDENCE. Fonte: Pág.06 (Jon Piesing (Philips), 2005) 

A fase de Análise de Especificações e Interoperabilidade é conduzida a partir de duas 

direções: 

 Uma “Abordagem Centrada na Especificação”, que analisa a atual 

especificação do MHP nos mínimos detalhes e extrai condições de teste de 

todos os detalhes fornecidos. 

 Uma “Abordagem dirigida pela Experiência”, que analisa a experiência prática 

e problemas de interoperabilidade de produtos reais certificados e aplicações. 

Nessa abordagem o feedback da experiência prática pode ser usada para 

identificar áreas críticas que necessitam de testes adicionais.  

Análise de Especificação e 
Interoperabilidade

Desenvolvimento de Assertivas de 
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Durante o Desenvolvimento das Assertivas de Teste é elaborada uma série de 

especificações de testes, chamada de assertivas (Assertions). Cada Assertiva de Teste (Test 

Assertion) deve incluir: (i) uma descrição textual de um determinado detalhe da 

especificação MHP que deve ser testada em um único teste, (ii) a referência à especificação, 

ou porção da especificação relacionada, e (iii) outras informações importantes, como, por 

exemplo, relevância ou testabilidade.  

As assertivas de teste podem ser obtidas a partir da análise detalhada da 

especificação MHP (“paper work”), e pela análise de problemas de interoperabilidade. 

Estratégias de Teste são desenvolvidas a partir das Assertivas de Teste e fornece uma 

orientação detalhada para um programador da forma de implementar um teste. 

Na fase de Implementação de Testes é feita a implementação dos códigos de teste, 

seguindo princípios de garantia e qualidade de software, e idealmente realizada por 

diferentes grupos. 

Como qualquer resultado de desenvolvimento de software, testes recentemente 

desenvolvidos, geralmente contêm erros ou dependências não autorizadas de uma 

implementação base (por exemplo, uma dependência de fabricante e detalhes irrelevantes). 

A fim de eliminar esses problemas, os testes devem ser executados e avaliados sobre uma 

série de diferentes implementações MHP. Os resultados são avaliados conjuntamente e é 

feito um trabalho de depuração. O que caracteriza a fase de Verificação de Testes. 

Uma vez que o número de testes é tratado na magnitude de vários milhares, isso 

requer estruturas de suporte, como bases de dados comuns para a realização de testes 

(código e resultados) e de um ambiente automatizado para executar grandes seqüências de 

testes sem intervenção manual.  

Após verificação bem sucedida do código do teste, ele está disponível para 

empacotamento de acordo com a documentação, por exemplo, o relacionamento das 

assertivas com as estratégias de teste desenvolvidas. 

Uma contribuição dessa iniciativa foi o desenvolvimento de uma infra-estrutura. Essa 

infra-estrutura foi disponibilizada aos parceiros para dar continuidade e simplificar o 

desenvolvimento de testes.  
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Esta infra-estrutura é constituída por: 

 Um ambiente de teste automatizado (ATE, do inglês Automated Test 

Environment); 

 Um Sistema de Versionamento de Código (CVS, do inglês Code Versioning 

System), onde o conjunto de testes são armazenados e desenvolvidos em 

conjunto; 

 Um Banco de Dados de Rastreamento de Bug (Bugzilla), onde todos os 

problemas de interoperabilidade, ou com questões de implementação, 

descobertos através dos testes são registrados e; 

 Ferramentas de apoio para gerenciar, priorizar e monitorar o andamento do 

trabalho. 

3.3 CERTIFICAÇÕES 

Uma prática bastante adotada mundialmente é a utilização de certificações para 

comprovar que aquela implementação do middleware está de acordo com a especificação 

adotada. E muitos fabricantes de receptores só podem colocar seus produtos no mercado 

após terem passado por essas certificações, que nada mais são do que um conjunto de 

testes para garantir a conformidade e interoperabilidade entre diferentes implementações. 

 As principais certificações, as que estão a mais tempo no mercado e consolidadas, 

apesar do contínuo aprimoramento são: (i) O Teste de Conformidade OCAP, do padrão 

americano, e (ii) o MHP Test Suite, do padrão europeu. 

3.3.1 TESTE DE CONFORMIDADE OCAP 

No caso do OCAP, o teste de conformidade é feito pelo CableLabs (CableLabs, 2009). 

CableLabs provê um processo de certificação para dispositivos tru2way, que é uma 

implementação de middleware baseado na especificação do OCAP. Os dispositivos são 

testados com relação à conformidade com o OCAP usando o Plano de Teste de 

Conformidade do OCAP (CTP, do inglês Conformance Test Plan) e o Ambiente de Teste 

Automático (ATE, do inglês Automated Test Environment). 
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O OCAP ATE Host é o ambiente padrão de testes usado pelo CableLabs para enviar os 

testes de conformidade para os receptores sob teste. O ATE gerencia a geração de milhares 

de transport streams cada um contendo um xlet de teste (aplicação), e controla cada saída 

do receptor OCAP sobre teste e coleta os resultados do teste (Unisoft, 2009). 

Dispositivos dos fabricantes são obrigados a pré-certificar os seus dispositivos antes 

de participar do OCAP Certification Wave da CableLabs, a certificação oficial. Para pré-

certificar um dispositivo, o fabricante deve adquirir o pacote ATE, hardware e software, e 

então construir seu próprio sistema de teste. Como a CableLabs atualiza seu ATE, hardware 

e software, os fabricantes são obrigados a atualizar seus sistemas para manter a 

conformidade. Gerenciar esse complicado esforço exige uma equipe de recursos dedicados 

com conjuntos de habilidades específicas.  

Muitas empresas oferecem esse serviço de suporte para os testes de pré-certificação, 

como, por exemplo, a Unisoft. Há também a empresa Vidiom Systems14 que oferece uma 

solução de um sistema de teste automático (do inglês, Automated Test System) que oferece 

um sistema turn-key (pronto para uso) para testar dispositivos tru2way, sem o fabricante se 

preocupar em construir e gerenciar seu próprio ATE (Vidiom, 2009). 

3.3.2 MHP TEST SUITE 

O MHP Test Suite é destinado a apoiar implementadores quando desenvolvem e 

testam seu produto, para garantir a conformidade e interoperabilidade entre diferentes 

implementações MHP (MHP, 2009). 

Desenvolvedores MHP e fabricantes de receptores obtêm o MHP Test Suite 

solicitando ao ETSI (European Telecommunications Standards Institute), que é o responsável 

pelas suítes de teste do projeto DVD-MHP, através do pagamento de uma taxa 

administrativa de mil euros e duas cópias assinadas do contrato de licença da aplicação de 

teste. O implementador também pode solicitar vários elementos do código fonte e test 

harnesses (framework de testes automáticos). 

                                                             
14 http://www.vidiom.com/index.html 
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Uma vez que a implementação tenha passado na suíte de teste MHP, o 

implementador entrega para o ETSI seu certificado de término dos testes de conformidade 

junto de duas cópias assinadas do contrato de licença da marca MHP (ETSI, 2009). 

O DVB estabeleceu o MHP Experts Group (MEG) para realizar a tarefa de avaliar e 

aprovar testes para incluir no MHP Test Suite (MHP, 2009). Esta tarefa já foi iniciada há 

algum tempo e inúmeras submissões de testes já foram aceitas pra inclusão na suíte de 

testes. 

3.4 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

A Tabela 2 faz uma análise comparativa entre os trabalhos relacionados de práticas 

de testes destinados a middlewares dos padrões mundiais. 

Tabela 2 - Análise Comparativa com os Trabalhos Relacionados 

 
Processo de Testes 

Unisoft 
Processo de Teste MHP-CONFIDENCE 

Suporte as fases de 
teste (unidade, 
integração e sistema) 

Sistema Sistema 

Processo de Teste 
Proprietário Proprietário 

Suíte de Testes 
Paga 

 

Paga 

Apoio de ferramentas 
automatizadas para 
teste  

Sim Sim 

Experiência em Testes 
de Middeware de TVDI 

Alta Alta 

Suporte a Certificações 
OCAP e MHP MHP 

Como os middlewares dos padrões mundiais estão em uso e consolidados há certo 

tempo, a mentalidade sobre testes nos middlewares é diferente da brasileira, uma vez que 

estamos iniciando agora a implantação do Sistema de TV Digital Interativo. No cenário 

internacional a preocupação principal é se a aplicação definida para uma implementação de 

middleware executa em outras. Sendo assim, são discutidas questões mais voltadas para 
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interoperabilidade das aplicações. Podemos observar nas propostas apresentadas que não 

há mais a preocupação em saber como o middleware foi implementado, se foi 

componentizado, orientado a objetos ou estruturado, o middleware é tratado como uma 

caixa preta e apenas é submetido um conjunto de aplicações (Suíte de Testes) para certificar 

se o comportamento observado é o esperado. 

Assim, as empresas terceirizadas especializadas em fazer as certificações de 

middleware e institutos certificadores dos padrões internacionais estão lidando apenas com 

a fase de testes de sistema. Nesta proposta lidamos com todas as fases de teste, desde os 

testes de unidade até os de sistema, visto que no contexto nacional, ainda estamos tentando 

padronizar uma implementação de referência definitiva para o middleware de TV Digital 

Brasileiro. 

Observa-se ainda que os processos dos trabalhos descritos anteriormente são todos 

proprietários e oferecem apenas uma visão geral do processo. Além do processo, os 

artefatos gerados (Suítes de Teste) e ferramentas utilizadas para todo o processo também 

são proprietárias. No caso da Unisoft são fornecidos apenas para os clientes que compram o 

serviço, ou seja, todos os produtos gerados durante o desenvolvimento dos testes 

(documentação e software) são pagos; E no caso do MHP-CONFIDENCE são exclusivos para 

os participantes do projeto, que apenas no final submetem a suíte de testes criada para o 

regime oficial de testes de conformidade do MHP, para fazer parte da suíte de testes oficial, 

que de qualquer forma para se obter essas suítes é preciso pagar. 

Muitos trabalhos [ (Unisoft, 2009), (Vidiom, 2009)] sobre teste para middleware da 

TV Digital remetem as empresas que fazem a pré-certificação do middleware, as quais 

oferecem serviços de teste e ferramentas automatizadas para tal fim. Outra situação são os  

trabalhos que ajudam na melhoria dos testes das suítes de testes padrões (certificações). Na 

Unisoft são oferecidos serviços de pré-certificação tanto para implementações OCAP, como 

MHP. Já no MHP-CONFIDENCE buscam apenas a melhoria da suíte de testes do MHP. 

Assim, incorporando alguns conceitos dos trabalhos relacionados e baseando-se 

também na infra-estrutura adotada por eles, o trabalho apresentado no próximo Capítulo 

busca criar um processo de verificação e validação para componentes do middleware do 
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Sistema Brasileiro de TV Digital, o Ginga, visando cobrir todas as fases de um processo de 

testes, em paralelo ao processo de desenvolvimento dos componentes, realizando desde 

testes unitários, testes de integração e de sistema, além de fazer uma verificação de 

compatibilidade de cada licença dos componentes, para que no final possamos ter não 

apenas uma implementação do middleware Ginga aberto, como também suítes de testes 

livres para que outras organizações possam utilizar, e que possam até servir como base para 

a certificação de implementação do middleware da TV Digital Brasileira. 

 



APÊNDICE A 
 

4 
O PROCESSO DE VERIFICAÇÃO E 

VALIDAÇÃO 

 

Este capítulo tem a finalidade de descrever o processo de verificação e validação proposto 

para testar os componentes do núcleo comum do middleware Ginga. A Seção 4.1 apresenta 

uma visão geral do processo de V&V e das suas fases de teste. Na Seção 4.2, encontra-se o 

detalhamento de cada fase do processo de verificação e validação. A Seção 4.3 apresenta o 

processo de teste adotado para as fases de testes de integração e sistema. A Seção 4.4 

apresenta os papéis do processo de V&V. A Seção 4.5 apresenta os artefatos do processo de 

V&V. E a  Seção 4.6  apresenta as ferramentas de apoio ao processo de V&V. 

 

4.1 VISÃO GERAL 

O desenvolvimento distribuído do escopo do projeto Ginga CDN e o fato do 

middleware da TV Digital ser um software embarcado e de alta complexidade traz uma nova 

demanda por processos, práticas e ferramentas para tratar os problemas e desafios que 

surgem em decorrência deste contexto. 

Um processo de software é um conjunto bem definido de atividades, métodos, 

práticas e tecnologias, utilizadas por um grupo de pessoas, para a produção de um produto 

de software. Os processos de software são resultados de inúmeras pesquisas para se tentar 

resolver problemas de complexidade, prazo e custo em um projeto de software. Os 
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processos possuem um papel importante na qualidade final do software, como observado 

em (Fuggetta, 2000). Dessa forma, um processo bem padronizado e de qualidade é um fator 

crítico para o sucesso do projeto dentro de qualquer ambiente de desenvolvimento, seja em 

âmbito acadêmico ou profissional.  

O teste é o processo de executar o software de uma maneira controlada com o 

objetivo de avaliar se o software se comporta conforme o especificado. Trata-se de uma 

atividade essencial para que se atinjam bons níveis de qualidade em produtos de software. E 

um processo de teste define atividades e práticas para se testar um software, assim como 

define artefatos e papéis. Considerando que a qualidade do processo de teste tem relação 

direta com a qualidade final do produto desenvolvido, o aprimoramento deste processo é 

crucial para o sucesso de organizações desenvolvedoras de software. 

É natural que os processos e práticas já existentes, em desenvolvimento e testes de 

software, sejam utilizados em diversos contextos, com algumas adaptações. Segundo 

(Paasivaara, 2004), os processos iterativos e incrementais ajudam a resolver os problemas 

decorrentes da distribuição. Entretanto para suportar estes processos é preciso prover 

ambientes e ferramentas de trabalhos onde a comunicação e a cooperação estejam muito 

presente. Para (Ramesh, 2006), um projeto distribuído utilizando-se de metodologias ágeis 

deve continuamente adaptar seu processo para as novas características do projeto 

distribuído. 

Muitos trabalhos sugeriram a modelagem de processos de software como forma de 

melhorar a colaboração e comunicação dentro da equipe distribuída. A possibilidade de 

representar o processo, como forma de realizar a coordenação das atividades da equipe é 

explorada na literatura [ (Altmann, 1998) (Grundy, 1998)].  

Seguindo essa linha, práticas de teste já conhecidas, normas sobre processos de 

teste, e conceitos apresentados no capítulo 2 e 3, foi desenvolvido neste trabalho um 

processo de verificação e validação iterativo e incremental baseado em artefatos de teste 

definidos na norma IEEE 829-1998 (IEEE-829, 1998) e que têm as suas atividades definidas e 

ordenadas de forma a permitir que o teste seja eficiente e eficaz. O processo foi modelado e 

detalhado utilizando o Eclipse Process Framework (EPF), que é uma ferramenta para 
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modelagem de processos, objetivando a definição, customização e publicação do processo 

(EPF, 2009). 

Na Figura 14 apresenta-se a visão geral das fases do processo de verificação e 

validação para os componentes do middleware Ginga, o qual possui cinco fases distintas: (i) 

Testes de Unidade, (ii) Revisão do Componente, (iii) Inspeção de Compatibilidade entre 

Licenças, (iv) Testes de Integração e (v) Testes de Sistema.  

 

Figura 14 - Visão Geral do Processo de Verificação e Validação do Middleware Ginga 
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O processo define um conjunto de atividades que são desenvolvidas dentro do 

contexto de cada uma das fases do processo de V&V. Essas fases foram baseadas nas fases 

(ou níveis de teste) de um processo de teste tradicional, com acréscimo da fase de Revisão 

do Componente, a qual foi definida para verificar se os componentes que estão sendo 

implementados estão de acordo com as especificações da arquitetura, como também com 

as convenções que serão adotadas e procedimentos que deverão ser seguidos por todos os 

desenvolvedores. E a fase de Inspeção de Compatibilidade entre Licenças, que é voltada 

para validação da integração das licenças de software dentro de uma determinada 

configuração dos componentes. 

4.2 FASES DO PROCESSO DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO 

A seguir é detalhado o conjunto de atividades a serem realizadas dentro de cada fase 

do processo de verificação e validação. 

4.2.1 TESTES DE UNIDADE 

Durante os testes de unidade é feita a elaboração inicial dos testes com base em 

componentes específicos, no nível de código de implementação (testes unitários escritos em 

C++, a linguagem de programação em que os componentes do núcleo comum são 

desenvolvidos). Esta fase tem como marco o uso das especificações definidas na arquitetura 

para implementação do componente e construção de seus testes unitários. 

Esta fase é executada paralelamente ao ciclo de desenvolvimento, onde os testes 

unitários são criados após a codificação dos componentes, e é realizado pelas células de 

desenvolvimento (instituições/parceiros da rede Ginga CDN). Ao término, o líder de 

desenvolvimento solicita uma revisão do componente, para saber se o que está sendo feito, 

está sendo feito corretamente. 

A Figura 15 mostra o relacionamento do papel do desenvolvedor/testador, com as 

tarefas desta fase, bem como, os artefatos de entrada e saída envolvidos. 



70 
CAPÍTULO 4 – O PROCESSO DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO 

70 
 

 

Figura 15 - Responsabilidades do Desenvolvedor/Testador 

O primeiro passo dessa fase é realizado pelo desenvolvedor/testador, o qual 

seleciona o componente que deseja implementar. Os componentes que são implementados 

são aqueles que compõem o Ginga-CC (Núcleo Comum) da arquitetura do middleware 

Ginga. Exemplos de tais componentes são: Tuner, Demux, SI, Media, entre outros (Figura 9). 

Após a seleção do componente ele terá que implementar as funcionalidades 

especificadas, estas encontradas em documentos de referência: especificação das interfaces 

dos componentes, casos de uso, normas e API’s. Após implementação ele terá que criar os 

testes de unidade do seu componente e executá-los. 

4.2.2 REVISÃO DOS COMPONENTES 

Após o desenvolvedor/testador implementar o código e testá-lo, então tem-se em 

mãos uma versão do componente codificado. Assim, terminada essa tarefa, o papel Revisor, 

que é uma pessoa externa da equipe de desenvolvimento do componente, será responsável 

pela revisão de todo o código e, então, produzirá um relatório que será encaminhado para o 

Líder, o qual pode aprová-lo ou não. A Figura 16 mostra o diagrama de atividades dessas 
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duas primeiras fases. E a Figura 17 apresenta as tarefas do Revisor e Líder, e artefatos de 

entrada e saída associados.  

 

Figura 16 - Diagrama de Atividade da Revisão dos Componentes 



72 
CAPÍTULO 4 – O PROCESSO DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO 

72 
 

 

Figura 17 - Responsabilidades do Revisor e Líder 

O papel do revisor é avaliar se o desenvolvedor produziu código que poderá 

atrapalhar a semântica do projeto ou a manutenção; também deve verificar se o código 

produzido é eficiente e atual com relação aos procedimentos e padrões definidos para o 

projeto.  

Assim, nesta fase todo código deverá ser avaliado por um Revisor, tanto o da 

implementação do componente quanto dos testes unitários. Além de verificar dentre outros, 

os seguintes pontos: 

 Verificação de Compilação: clareza, facilidade e agilidade na compilação do 

componente. 

 Verificação do Modelo de Componentes FlexCM: verificar se o componente 

desenvolvido pelo parceiro está de acordo com o modelo FlexCM. 
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 Verificação de conformidade com a arquitetura pré-definida: verificar se 

todas as classes necessárias, definidas na arquitetura, de acesso ao 

componente foram implementadas.  

 Verificação do seguimento dos padrões de codificação do Ginga CDN. (Os 

padrões de codificação estão presentes no ambiente Web, na parte de 

Documentos, Figura 24). 

 Verificação da implementação e cobertura dos testes de unidade: verificar 

se os testes unitários atingiram um grau de cobertura mínimo de 80% do 

código do componente. 

Maiores detalhes sobre os artefatos Guia de Revisão e Checklist de Revisão podem 

ser encontradas no Apêndice A , ou no ambiente Web (Figura 25). 

Após revisão é gerado um relatório mostrando todos os pontos de revisão e seu 

atendimento. Se o componente não for aprovado, ele é enviado novamente para a equipe 

de desenvolvimento para fazer os devidos ajustes. E só quando o componente for aprovado 

é que ele segue para as próximas fases. 

4.2.3 INSPEÇÃO DE COMPATIBILIDADE ENTRE LICENÇAS 

Antes de ir para a fase dos testes de integração é necessário validar a integração das 

licenças que acompanham cada componente do Ginga-CC numa determinada configuração 

de arquitetura. Para cada composição (ou configuração) de componentes do Ginga-CC deve-

se analisar se é possível a compatibilidade de todas as licenças presentes, e qual é a licença 

final. 

A principal finalidade do projeto Ginga CDN é permitir a construção de um 

middleware a partir de componentes desenvolvidos por pessoas e/ou grupos diferentes e 

distribuídos geograficamente. Porém, cada célula de desenvolvimento da rede pode ter a 

opção de adotar um modelo de direito autoral distinto para o componente desenvolvido. 

Esta fase tem como objetivo fazer um gerenciamento de compatibilidade de direito 

autoral de software (do inglês, Software Compliance Management) (COPENHAVER, 2005) 

para o conjunto de componentes desenvolvidos. A idéia aqui é permitir a composição de 
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componentes com tipos diferentes de licenças e geração de um produto final sem violação 

de propriedade intelectual de nenhuma das partes envolvidas. 

Uma vez que já se tenha uma versão de configuração dos componentes do núcleo 

comum (Ginga-CC) do middleware, devem ser realizadas duas atividades de verificação. A 

primeira identifica individualmente a licença de cada componente. A segunda identifica a 

incompatibilidade entre elas. Para casos, onde se tenha um conjunto pequeno de produtos 

de trabalho, essas duas etapas podem ser realizadas manualmente. Porém, é recomendado 

que sejam adotadas ferramentas que realizem a verificação automaticamente a partir de 

uma base de conhecimento (Black Duck, 2009). 

Se houver aprovação da configuração, então será determinado qual será a licença 

final. A Figura 18 mostra o diagrama da atividade desta fase com o relacionamento entre a 

tarefa de verificar a compatibilidade entre licenças de determinada configuração, o papel do 

gerente de configurações, que é quem a executa, e o artefato de entrada, que é a descrição 

dos componentes que constituem especificada configuração, e suas respectivas licenças. 

 

Figura 18 - Responsabilidades do Gerente de Configuração de Licenças 

4.2.4 TESTES DE INTEGRAÇÃO E SISTEMA 

Depois que o componente desenvolvido ter sido aprovado na revisão e ter licenças 

compatíveis entre os componentes a serem testados, ele entra na fase de testes de 

integração e sistema, onde é testado juntamente com outros componentes que também 
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estão sendo desenvolvidos no intuito de validar a consistência e a comunicação entre os 

componentes e o funcionamento do middleware como um todo.  

A partir desta fase, é iniciado um processo de testes, executado num ambiente 

controlado, por uma equipe de teste independente da equipe de desenvolvimento, para 

auxiliar na elaboração dos testes nas duas fases: testes de integração e testes de sistema. O 

processo é baseado na norma IEEE 829 e é descrito na próxima seção. 

4.3 PROCESSO DE TESTE 

O processo de teste é usado para ajudar no planejamento dos testes das fases de 

testes de integração e sistema. Ele é baseado na norma IEEE 829-1998 e está dividido em 

quatro macro-atividades: (i) Planejamento, (ii) Especificação, (iii) Execução e (iv) Análise.  

Na Figura 19 é apresentada a visão geral do processo de teste iterativo e incremental 

desenvolvido. Ela apresenta todas as tarefas de cada macro-atividade, seus artefatos de 

entrada e saída e responsáveis por sua execução. 
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Figura 19 - Visão Geral do Processo de Teste 

4.3.1 PLANEJAMENTO 

A primeira tarefa na atividade de planejamento é fazer o levantamento e o estudo de 

todos os documentos e especificações dos componentes do middleware que serão testados, 

de acordo com cada fase, e obter os casos de uso e os códigos dos componentes disponíveis. 

Os casos de uso e especificações das interfaces/APIs são os artefatos de entrada para as 

tarefas dessa macro-atividade, que é elaborar o plano de testes. 

A segunda tarefa é montar as estratégias de teste que se caracteriza pela definição 

da abordagem geral a ser aplicada nos testes, descrevendo como o componente é testado, 

identificando o nível (ou fase) de testes que são aplicados, e os métodos, técnicas e 
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ferramentas que podem ser usados. Fornece o guia e direção para as restantes etapas do 

processo de testes e, inicialmente, é a base para formulação dos Planos de Testes.  

A Figura 20 mostra o relacionamento do papel do gerente de testes, com as tarefas 

do planejamento e os artefatos de entrada e saída. 

 

Figura 20 - Diagrama das Tarefas do Planejamento dos Testes 

Por fim, a última tarefa é a elaboração do Plano. Assim, o produto desta atividade é o 

documento “Plano de Teste” que descreve as estratégias de testes montadas para as 

atividades envolvidas nos testes dos componentes. E além das estratégias, o Plano de Teste 

deve conter a descrição de quais componentes são testados, os recursos necessários, as 

pessoas responsáveis, e a definição do ambiente operacional para a execução dos testes.  

4.3.2 ESPECIFICAÇÃO 

As tarefas desta atividade são: refinar a estratégia de teste definida no planejamento; 

especificar e construir os casos de teste, sejam os de integração ou de sistema, de acordo 

com cada fase, incluindo dados de entrada, resultados esperados, ações e condições gerais 

para a execução do teste; estabelecer requisitos de ambiente de teste; e definir e especificar 

aplicações base associadas aos casos de testes criados, quando necessário.  
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A Figura 21 mostra o relacionamento do papel do engenheiro de testes, com as 

tarefas da especificação de testes, e os artefatos de entrada e saída.  

 

Figura 21 - Diagrama das Tarefas da Especificação dos Testes 

Na tarefa de geração de assertivas são construídas assertivas geradas a partir de um 

determinado detalhe da especificação, que representam uma unidade individual de 

funcionalidade ou comportamento derivadas das declarações contidas na API de 

especificação a ser testada. Estas assertivas são usadas tanto para elaborar o Projeto de 

Testes e especificar os casos de teste, como para proporcionar rastreabilidade entre os casos 

de teste e o comportamento descrito na especificação.  

Na tarefa Refinar Estratégias é atualizada a abordagem geral apresentada no Plano 

de Teste e é desenvolvido estratégias de teste específicas para determinados casos de teste, 

quando preciso. Esse refinamento fornece uma orientação detalhada para o programador 

descrevendo a forma como ele deve implementar o teste.  

Por fim, é elaborado o Projeto de Teste. O Projeto de Teste é o documento que 

contém o conjunto de casos de testes gerados baseados em assertivas, tiradas das 
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especificações dos componentes. Incluindo aos casos de testes, especificações dos dados de 

entrada, resultados esperados, ações e condições gerais para a execução do teste. E se 

possível, dependendo da fase ou conjunto de componentes sobre teste, já é especificado 

uma aplicação (Xlet) base para executar sobre o middleware, que se relaciona com os casos 

de testes criados. 

4.3.3 EXECUÇÃO 

As tarefas desta atividade são: implementar os códigos de teste, preparar o ambiente 

para execução dos testes; execução dos testes descritos no documento de Projeto de Testes; 

registrar os resultados obtidos e defeitos encontrados;  

A Figura 22 mostra o relacionamento do papel do testador, com as tarefas para a 

execução dos testes, e os artefatos de entrada e saída.  

 

Figura 22 – Diagrama de tarefas da Execução dos testes 
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Na tarefa Implementar Código de Teste são construídas as aplicações de teste, testes 

de componente e/ou porções de código que auxiliam na execução dos casos de teste, como 

por exemplo, na construção de stubs, que tem como objetivo simular o comportamento real 

de um componente que ainda não está implementado.  

Na tarefa Preparar Ambiente é montada a estrutura para execução dos testes, todos 

os recursos necessários de hardware, software (ferramentas de apoio), e pessoas. O objetivo 

desta tarefa é simular e configurar um ambiente de testes o mais parecido possível com o 

ambiente real de utilização.  

Nesta tarefa há um ponto importante a ser ressaltado. Para montagem do ambiente 

de teste, o projeto Ginga CDN está construindo uma ferramenta, o Xtester, que é específica 

para simular o ambiente real do Sistema de TV Digital Brasileira, para auxiliar na 

automatização de testes de sistema do middleware, fazendo o carregamento automático da 

implementação do middleware sobre teste e passando um fluxo de vídeo, áudio e dados, 

para execução de aplicações. 

Na tarefa de Executar Testes são executados todos os casos de teste especificados no 

Projeto de Testes selecionados para determinado Plano de Teste. E então, são observados e 

anotados todos os comportamentos e resultados obtidos. 

Assim, o produto desta atividade são dois documentos: Planilha de Resultado de 

Testes e Defeitos Encontrados. O primeiro, a Planilha de Resultado de Testes, apresenta toda 

a informação referente à execução dos casos de teste: os casos de testes bem sucedidos, os 

casos de teste com falhas e os que estão bloqueados; comentários sobre cada execução e 

uma referência aos defeitos detectados durante a execução dos casos de teste. 

O segundo documento, Defeitos Encontrados, é a descrição detalhada dos defeitos 

abertos encontradas na execução dos casos de testes e referenciados na Planilha de 

Resultado de Testes. Neste documento é detalhado cada defeito encontrado, todos os 

passos para reproduzir este defeito, o resultado obtido e o resultado esperado, além da 

indicação da severidade desde defeito.  
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4.3.4 ANÁLISE 

Os tarefas desta atividade são: registrar detalhes relevantes relacionados com a 

execução dos testes; registrar em um documento denominado Relatório de Execução de 

Testes todo evento que ocorra durante a execução do teste e que requeira análise (defeito 

no componente ou anomalia de funcionamento do ambiente); descrever resumidamente os 

resultados das atividades de teste associadas ao Projeto de Teste, bem como as avaliações 

baseadas nesses resultados; e sugerir melhoramentos nas atividades e no processo de teste. 

A Figura 23 mostra o relacionamento do papel do engenheiro de testes, com a tarefa 

de avaliação dos testes, e os artefatos de entrada e saída. 

 

Figura 23 - Diagrama das tarefas da Análise dos Testes 
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Nesta atividade os Casos de Uso, Plano de Teste, Projeto de Testes e a Planilha de 

Resultado de Testes são os artefatos de entrada, os quais auxiliam na avaliação dos 

resultados obtidos. O produto desta atividade é o documento de Relatório de Execução dos 

Testes. Neste documento é avaliado os testes executados, descrevendo desvios das 

especificações, abrangência dos testes, determinação do impacto dos testes, descrição 

resumida dos resultado dos testes. Além de sugestões sobre melhorias no processo de teste, 

e se é preciso executar mais testes para satisfazer a cobertura de testes desejada. 

4.4 PAPÉIS DO PROCESSO DE V&V 

Para cada uma das fases do processo, existe um ou mais papéis participantes na 

evolução do componente. Para o processo de V&V foram convencionados os seguintes 

papeis:  

 Desenvolvedor/Testador: é a pessoa responsável pela implementação do 

componente do núcleo comum do Ginga, e de seus testes unitários. Este 

papel pode ser de responsabilidade de uma instituição, grupo, ou parceiros da 

rede de desenvolvimento Ginga CDN. Para esse papel é desejável: (1) Um bom 

conhecimento sobre o componente a ser implementado (ter estudado todas 

as especificações e conhecer todas as funcionalidades que o componente 

deve prover); e (2) ter conhecimentos sobre as linguagens de programação C 

e C++.  

 Líder: é a pessoa que gerencia e representa a equipe de desenvolvedores. É 

responsável por manter a equipe do projeto sempre concentrada na meta 

certa, aloca recursos, ajusta as prioridades e coordena interações com o 

revisor (submeter revisões e aprovar fechamento da release do componente). 

Para esse papel é desejável: (1) Ter experiência no desenvolvimento de 

componentes para middleware da TV Digital; (2) ter habilidades de 

apresentação, comunicação e negociação; (3) mostrar capacidade de 

liderança; e (4) ter boas habilidades de relacionamento interpessoal. 

 Revisor: é a pessoa responsável por revisar os componentes desenvolvidos, e 

deve ser uma pessoa externa da equipe de desenvolvimento. O revisor deve 
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avaliar se o desenvolvedor produziu código que poderá atrapalhar a 

semântica do projeto ou a manutenção num futuro próximo, também deve 

verificar se o código produzido é eficiente e atual com relação aos 

procedimentos utilizados (Padrões de Codificação). Para esse papel é 

desejável: (1) Ter excelente conhecimento sobre o componente do Ginga-CC 

desenvolvido, e sobre as tecnologias e procedimentos utilizados. 

 Gerente de Compatibilidade: é a pessoa responsável por verificar a 

compatibilidade entre as licenças dos componentes desenvolvidos e gerar 

uma arquitetura (configuração) de componentes que não viole os direitos 

autorais de nenhuma das partes envolvidas. Para esse papel é desejável: (1) 

Ter conhecimento sobre licenças de software, e direito autoral. 

 Gerente de Testes: é a pessoa responsável pelo planejamento e 

gerenciamento dos testes. O papel envolve defesa da qualidade e dos testes, 

e resolução de problemas que representam um obstáculo para o esforço de 

teste. Para esse papel é desejável: (1) Ter experiência no desenvolvimento de 

componentes para middleware da TV Digital; (2) ter conhecimento sobre todo 

o processo de V&V; (3) ter experiência em uma grande variedade de técnicas 

e ferramentas de teste; (4) e habilidades de planejamento e gerenciamento. 

 Engenheiro de Testes: é a pessoa responsável pela especificação do conjunto 

de casos de teste para serem desenvolvidos, e por fazer a avaliação do 

resultado dos testes dos componentes (avaliar a qualidade geral obtida ao 

testar). O papel envolve identificar as técnicas, ferramentas e diretrizes 

apropriadas para implementar os testes necessários e dar orientação sobre os 

correspondentes requisitos de recursos para o esforço de teste. Para esse 

papel é desejável: (1) boa habilidade analítica; (2) conhecimento do domínio; 

(3) experiência em vários esforços de teste. 

 Testador: é a pessoa responsável por implementar, configurar e executar os 

testes; e registrar os resultados obtidos. Para esse papel é desejável: (1) 

conhecimento do domínio, das abordagens e das técnicas de teste; (2) 

conhecimento da arquitetura do projeto e do modelo de componentes 
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adotado; (3) experiência no uso de ferramentas de automatização de testes; 

(4) conhecimentos nas linguagens de programação C, C++ e Java; (5) 

habilidades de depuração e diagnóstico. 

Para todos os papéis definidos no processo, existe um ponto em comum entre eles, 

que é o conhecimento específico sobre o Sistema de TV Digital Brasileiro, seu middleware 

padrão e todos os componentes que o formam. É necessário que todos já estejam interados 

sobre todas as especificações e normas que cercam o Sistema de TV Digital Brasileiro. 

Dentre os papéis, existem dois que são de grande importância para o processo de 

V&V: o Revisor e o Engenheiro de Testes. O Revisor é importante porque ele é a pessoa que 

oferece grande suporte para os desenvolvedores da rede, e que tem o controle sobre o 

andamento da qualidade dos componentes que estão sendo desenvolvidos e sua 

uniformização com todas as convenções adotadas para o projeto. 

E o Engenheiro de Teste que exerce uma função fundamental dentro do processo, 

pois ele é a pessoa que elabora todas as especificações de teste, para verificar a 

conformidade das implementações com as especificações do middleware Ginga. 

 

4.5 ARTEFATOS DO PROCESSO DE V&V 

A maioria dos artefatos de entrada do processo de V&V estão disponíveis no 

ambiente Web, através do Redmine (ferramenta detalhada na próxima seção), utilizada pela 

rede de desenvolvimento Ginga CDN, para dar suporte ao processo de desenvolvimento e ao 

processo de V&V. Entre estes artefatos podemos citar: Casos de Uso, Especificação das 

Interfaces dos Componentes, Guia de Revisão e Checklist de Revisão (Apêndice A), entre 

outros documentos de apoio (Ver Figuras 24 e 25). 

E os principais artefatos de saída do processo de teste (Plano de Teste, Projeto de 

Testes, Resultado dos Testes e Relatórios de Execução) foram baseados nos artefatos da 

norma IEEE-829, e são gerados pela ferramenta de gerenciamento de testes utilizada, o 

TestLink (descrito na próxima seção). No Apêndice A encontra-se o modelo do Plano de 
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Teste usado no estudo de caso (próximo Capítulo), e exemplos de casos de teste usados no 

Projeto de Testes dos componentes do núcleo comum (Ginga-CC).   

Entre os artefatos de saída é importante que seu conteúdo contemple os seguintes 

pontos: 

 Plano de Teste: Apresenta o planejamento para execução do teste, incluindo 

a descrição dos componentes que serão testados, identificando o nível (ou 

fase) de testes que serão aplicados, os métodos, estratégias, ferramentas que 

podem ser usadas, as pessoas responsáveis, e a definição do ambiente 

operacional para a execução dos testes.  

 Projeto de Teste: Define e especifica os casos de teste, incluindo dados de 

entrada, resultados esperados, ações e condições gerais para a execução do 

teste. E definir e especificar aplicações base (Xlets) associadas aos casos de 

testes criados, quando necessário.  

 Defeitos Encontrados: Documenta todo defeito ou evento que ocorra durante 

a atividade de teste e que requeira análise posterior.   

 Planilha de Resultado dos Testes: Apresenta de forma resumida os resultados 

das atividades de teste associadas com uma ou mais especificações de projeto 

de teste e provê avaliações baseadas nesses resultados, i.e, os casos de testes 

bem sucedidos, os que falharam e os que estão bloqueados. 

 Relatório de Execução dos Testes: Análise de todas as atividades de testes 

executadas, e dos resultados obtidos. Avaliação se os testes realizados foram 

satisfatórios ou se ainda não são suficientes para alcançar um grau de 

cobertura adequado. E sugere melhoramentos nas atividades e no processo 

de teste. 

4.6 FERRAMENTAS DE APOIO AO PROCESSO DE V&V 

Durante o projeto Ginga CDN algumas ferramentas foram utilizadas e outras foram 

ou estão sendo desenvolvidas, para apoiar tanto o processo de desenvolvimento, como o 

processo de verificação e validação. Entre as principais ferramentas de suporte ao processo 

de V&V podemos citar: (i) Redmine, (ii) XTester, (iii) Ginga-J Emulator, (iv) TestLink. 
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4.6.1 REDMINE 

O Redmine é um software livre e de código aberto, gerenciador de projetos e 

ferramenta de gerenciamento de bugs. Ele contém calendário e gráficos de Gantt para 

ajudar na representação visual dos projetos e seus deadlines (prazos de entrega). Ele pode 

também trabalhar com múltiplos projetos (REDMINE, 2010). 

O Redmine foi desenvolvido na linguagem Ruby utilizando framework Ruby on Rails. 

Ele é uma ferramenta multi-plataforma que suporta vários bancos de dados, extensões de 

plugins e sistema de controle de versão. 

No projeto Ginga CDN o gerenciamento dos projetos distribuídos é feito pela 

ferramenta Redmine15, que é um ambiente Web e dá o suporte ao gerenciamento dos 

projetos, bugs, versões, wiki, fóruns, dentre outras funcionalidades. 

No que se refere ao suporte ao processo de V&V, a Figura 24 apresenta a aba de 

Documentos do Redmine, onde são encontrados diversos documentos importantes: (1) 

Especificações da arquitetura e componentes do Ginga-CC, casos de uso gerais, entre outros 

documentos; (2) Orientações de desenvolvimento: Padrões de Codificação, Tutorial sobre o 

uso do Modelo de Componentes FlexCM, e como utilizar o framework de teste unitários 

CPPUnit 16; (3) Vídeo aulas; e (4) Casos de uso de alguns componentes. 

E a Figura 25 apresenta o Wiki do Redmine, onde se encontram orientações 

importantes: (1) uma visão geral do processo de desenvolvimento, e guias para o Líder, 

Desenvolvedor e Revisores seguir; (2) Estratégias de teste utilizadas para testar os 

componentes; (3) E informações gerais sobre os componentes e como configurar o ambiente 

de desenvolvimento. 

 

                                                             
15

 http://redmine.lavid.ufpb.br/ 
16 http://cppunit.sourceforge.net 
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Figura 24 - Documentos de Apoio ao Projeto Ginga CDN 
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Figura 25 - Guias do Projeto Ginga CDN 



89 
CAPÍTULO 4 – O PROCESSO DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO 

89 
 

Adicionalmente foi incrementado à ferramenta, para dar suporte às atividades do 

processo de V&V, uma aba para Revisão dos Componentes. Essa nova funcionalidade, 

adicionada ao Redmine, permite que Líderes solicitem revisões através da Web e que os 

Revisores revisem, também via Web. A Figura 26 apresenta o leiaute da aba de Revisão dos 

Componentes, onde é observado em: (1) O status final do componente sobre revisão, que 

pode ser aceito ou rejeitado; (2) Comentários gerais do Revisor sobre o componente; e (3) 

várias abas contendo itens de revisão, que podem ser aceitos ou rejeitados. O Revisor tem a 

opção de selecionar itens de revisão padronizados, ou criar novos itens. 

 

Figura 26 - Leiaute de Revisão dos Componentes 

4.6.2 XTESTER 

O XTester é uma nova versão da ferramenta Xtation (PAULINELLI, 2010) que está 

sendo desenvolvida no projeto Ginga CDN. O Xtation, ou sua nova versão XTester, é um 

ambiente de configuração, envio e testes de aplicações para o middleware da TV Digital, que 
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visa facilitar o processo de testes em um ambiente de baixo custo e com características bem 

próximas a de um sistema de TVD real.  

A sua estrutura deve proporcionar a geração e a transmissão de fluxos contínuos de 

vídeo, áudio e dados multiplexados, tal qual seria em uma estação de TVD, bem como sua 

recepção e correta exibição no televisor acoplado ao ambiente. 

Este ambiente possui uma arquitetura distribuída em duas estações, denominadas 

Servidor de Testes e Receptor, conforme pode ser observado na Figura 27. Tanto a estação 

servidora como o receptor são controlados e configurados por meio de uma interface gráfica 

com o usuário que executa em modo Desktop (standalone), representado pelo módulo 

Controle na figura. Este módulo também mantém o usuário informado sobre o que está 

acontecendo durante o processo de teste, bem como sobre o relatório gerado na execução 

dos testes. 

 

Figura 27 - Visão Geral do Ambiente XTester. Fonte: (PAULINELLI, 2010). 

4.6.3 GINGA-J EMULATOR 

O GingaJ-Emulator é um executor de aplicações Java para TVD que é compatível com 

a nova especificação de APIs no sistema nacional de TVD (APIs do JavaDTV, incluindo a API 

LWUIT). O principal objetivo desta ferramenta é oferecer um ambiente simples para o 

desenvolvimento de protótipos de aplicações Ginga-J. 
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Sua arquitetura se baseia no Xletview17 quanto aos aspectos de funcionalidade e 

estrutura de organização. O XletView fornece uma camada de emulação desenvolvida 

puramente em Java de um ambiente de execução de aplicações para TV Digital. 

A Figura 28 apresenta o leiaute do Ginga-j Emulator baseado no Xletview, e uma 

aplicação de enquete. É a partir da chamada do Xlet que o emulador executa seus 

gerenciadores de eventos, interações multidispositivo, execução de vídeo em background e 

chamadas gráficas em LWUIT, por exemplo. 

 

Figura 28 - Leiaute do Ginga-J Emulator Baseado no XletView 

4.6.4 TESTLINK 

O TestLink 18 é uma ferramenta Open Source de gerenciamento de casos de teste e 

execução. O TestLink permite facilmente criar e gerenciar casos de teste, bem como 

organizá-los em planos de teste. Esses planos de teste permitem que membros da equipe de 

teste executem os casos de teste e rastreiem resultados de testes dinamicamente, além de 

gerar relatórios, priorizar e atribuir tarefas.  

                                                             
17

 http://www.xletview.org 
18 http://www.teamst.org/ 
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A ferramenta tem uma interface baseada na Web com PHP e banco de dados MySQL, 

PostgreSQL ou MS-SQL. Ela coopera com sistemas de Bug tracking conhecidos como o 

Bugzilla, Mantis,Redmine, entre outros (TESTLINK, 2010). 

O Projeto Ginga CDN usa o TestLink para torna o processo de teste mais fácil e 

organizado, além de o utilizar para gerar os principais artefatos de saída do processo, 

conforme detalhado no Apêndice A. 

A Figura 29 mostra a interface principal do TestLink, onde observa-se em: (1) 

Gerenciamento do Projeto de Teste (Especificação dos Casos de Teste), (2) Gerenciamento 

do Plano de Teste, (3) Controle sobre a Execução dos Testes e (4) Visualização dos 

Resultados de Teste e geração de alguns relatórios (métricas). 

 

Figura 29 - Tela Inicial do TestLink 

 



APÊNDICE A 
 

5 
ESTUDO DE CASO: PROJETO GINGA 

CDN 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos através da utilização do processo de 

verificação e validação (descrito no Capítulo anterior) na prática, no escopo do projeto Ginga 

CDN e uma avaliação do processo de V&V usando o paradigma GQM (Goal-Question-

Metric). Os resultados práticos, embora tenham gerados atrasos na conclusão desta 

dissertação, possibilitaram validar nossa proposta e refiná-la de acordo com a prática real 

dos testes. 

 

5.1 O PROCESSO DE V&V NA PRÁTICA 

Nesta seção é descrito a experiência de utilização do processo de verificação e 

validação proposto (Capítulo 4) no projeto Ginga CDN, mas especificamente nos 

componentes do núcleo comum do Ginga. 

O processo de V&V é executado paralelamente ao processo de desenvolvimento 

utilizado pelo Ginga CDN. O gerenciamento de projetos distribuídos é feito pela ferramenta 

Redmine 19, que é o ambiente web que dá suporte ao gerenciamento e desenvolvimento dos 

componentes. E a ferramenta TestLink dá o suporte ao desenvolvimento dos testes dos 

componentes. 

                                                             
19 http://redmine.lavid.ufpb.br/ 
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A Tabela 3 apresenta as instituições que estão participando da rede de 

desenvolvimento Ginga CDN, e os respectivos componentes que estão sendo desenvolvidos 

por elas. 

Tabela 3 - Instituições e seus Componentes 

Instituição  Componentes 

USP Tuner e Security 

UFRN Demux 

UFRGS SI 

UFC Media 

UFPEL Media 

IFCE Persistence e Return Channel 

PUC-MG Persistence 

 

5.1.1 TESTES DE UNIDADE E REVISÃO DOS COMPONENTES 

Na fase inicial, à medida que os componentes são desenvolvidos, os testes de 

unidade são implementados. Estes testes são obrigatórios e de responsabilidade dos 

desenvolvedores do componente. Como alguns desenvolvedores sentiram dificuldades em 

realizar seus testes unitários, foi disponibilizado no ambiente Web, o Redmine, alguns guias 

de orientação para os desenvolvedores elaborarem seus testes e executarem (Figura 25) 

Ao término da execução dos testes unitários ou no decorrer do desenvolvimento 

(caso haja dúvidas), o líder pode solicitar a revisão do componente, para ter um 

acompanhamento do que está sendo feito, verificando continuamente a conformidade com 

os padrões definidos. O que é um diferencial essencial no contexto trabalhado nesta 

dissertação. 
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A Tabela 4 mostra o status mais recente das revisões dos componentes 

desenvolvidos pelas instituições que colaboram com a rede de desenvolvimento Ginga CDN. 

Tabela 4 - Revisões dos Componentes do Ginga-CC 

Componente Desenvolvedor Status Data 

Tuner LSI-USP Não Aceito 05.04.2010 

 LSI-USP Aceito 26.05.2010 

Demux Ozzy-UFRN Aceito 04.05.2010 

SI Claudio-UFRGS Não Aceito 19.04.2010 

Media Bimo-UFC Não Aceito 10.04.2010 

 Gaci-UFPEL Não Aceito 10.04.2010 

Persistence IFCE Não Aceito 12.04.2010 

 PUC-MG Não Aceito 13.05.2010 

Return Channel ITTI-IFCE Não Aceito 12.04.2010 

Security LSI-USP Não Aceito 05.04.2010 

 LSI-USP Aceito 26.05.2010 

A Figura 30 mostra o Checklist de Revisão, preenchido com o exemplo do primeiro 

ciclo de revisão do componente Tuner, desenvolvido pelo parceiro da instituição LSI-USP, 

onde é apresentado via ambiente web: (1) A conclusão final do Revisor sobre o componente; 

(2) Comentários gerais do Revisor sobre o componente; e (3) o relatório detalhado de todos 

os pontos de revisão que foram aceitos e sugestões de ajuste para os que não foram aceitos 

(clicando no item que foi rejeitado).  
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Figura 30 - Revisão do Componente Tuner LSI-USP 

No estágio atual do projeto já foram realizadas várias revisões, conforme visto na 

Tabela 4. Alguns componentes foram aprovados (Tuner, Demux, Security), porém muitos 

ainda continuam em desenvolvimento, seja corrigindo os apontamentos das revisões ou 

terminando de implementar algumas funções. Assim, ainda não tem um escopo muito 

grande de componentes desenvolvidos e aprovados, para montar o middleware completo. 

5.1.2 PLANEJAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DOS TESTES 

Para este estudo de caso foi elaborado um plano de testes simples, para validar o 

processo de testes, e realizar alguns testes e avaliações sobre alguns componentes. Para 

esse planejamento inicial o objetivo principal é verificar a integração e conformidade dos 

componentes com o modelo de componentes FlexCM, que estabelece determinadas 

convenções que devem ser respeitadas, e verificar se os componentes realmente 

implementaram todas as funcionalidades especificadas. 



97 
CAPÍTULO 5 – ESTUDO DE CASO: PROJETO GINGA CDN 

97 
 

Para os componentes que foram aprovados na revisão, eles entram na fase de 

integração e validação dos componentes. Mas antes disso é feito uma checagem na 

compatibilidade de licenças entre os componentes, dado determinada configuração. Como 

todos os componentes desenvolvidos atualmente no Ginga CDN tem o mesmo tipo de 

licença, não houve maiores problemas com relação à esta fase. 

Para o estudo de caso foi planejado testes de integração e sistema para os seguintes 

componentes: tuner-lsi-usp, demux-ozzy-ufrn, si-claudio-ufrgs, media-lavid-ufpb, e security-

lsi-usp. Para esse plano de testes foi escolhido a estratégia de testes “bottom-up”, a qual os 

componentes são testados de baixo pra cima, de acordo com suas dependências explicitadas 

na arquitetura do Ginga-CC (Figura 9). Foram planejados também a elaboração de testes 

funcionais (caixa-preta) baseados nas especificações das interfaces dos componentes, onde 

não há a preocupação em saber como o componente foi implementado, apenas se o 

resultado obtido está em conformidade com o que é esperado. 

Os casos de testes foram especificados utilizando o TestLink, uma ferramenta de 

gerenciamento de testes. A Figura 31 mostra as suítes de teste que foram criadas para os 

componentes do núcleo comum do Ginga e as suítes de teste de integração que foram 

especificados para o estudo de caso. 
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Figura 31 - Suítes de Teste dos Componentes do Ginga-CC 

A Figura 32 mostra um exemplo do caso de teste especificado para o teste de 

integração entre o tuner e o demux. 
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Figura 32 - Exemplo de Caso de Teste 

Para visualizar mais exemplos de casos de testes que foram elaborados para os 

componentes do núcleo comum, ver Apêndice A. 

5.1.3 EXECUÇÃO DOS TESTES 

Todos os casos de teste foram criados baseados nas interfaces dos componentes 

definidas na arquitetura do Ginga-CC, especificamente nos métodos públicos das interfaces 

dos componentes que chamam diretamente ou indiretamente outros componentes. Assim é 

verificado se a consistência e a comunicação entre os componentes estão corretas. 

Todos os casos de teste foram implementados em C++, e como a integração desses 

componentes não compreendem ainda o middleware completo, os testes de sistema serão 

àqueles testes de integração que englobam a junção de todos os componentes sob teste. 

A Figura 33 mostra a execução de alguns desses testes, que foram implementados 

com o auxilio do framework de testes CppUnit (CPPUNIT, 2010), que é um framework para o 

desenvolvimento de casos de teste de unidade para implementações em C++, e que foi 
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estendido para executar testes no middleware Ginga, em conjunto com o modelo de 

componentes FlexCM. 

 

Figura 33 - Execução dos testes do Tuner 

A Figura 34 mostra os resultados dos testes de integração (e de sistema) desses 

componentes, gerado pela ferramenta Testlink. E na Figura 35 é apresentado o gráfico da 

porcentagem dos testes que passaram, falharam e que ficaram bloqueados. 

 

Figura 34 - Resultado dos Testes 
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Figura 35 - Gráfico da Porcentagem dos Resultados dos Testes 

5.1.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Na análise inicial de integração dos componentes foi observado que todos 

componentes estavam consistentes e se comunicando corretamente com os outros, 

seguindo todas as convenções adotadas no modelo de componentes FlexCM. E verificando 

algumas falhas na execução dos testes, foi descoberto que nem todos os métodos do 

componente SI foram implementados, e alguns métodos do componente Security foram 

implementados incorretamente. Os demais componentes implementaram corretamente 

todos os métodos definidos na especificação das interfaces do componente. 

Este estudo de caso foi realizado no início de Junho, quando ocorreu também uma 

reunião presencial de integração dos componentes, onde os desenvolvedores do SI e Securiy 

também estavam presentes. Assim, os defeitos encontrados foram reportados diretamente 

para os desenvolvedores. Os desenvolvedores do Security corrigiram os defeitos 

encontrados, e a solução para o SI foi a junção da código do componente com o código do SI 

que estava sendo desenvolvendo na UFPB. Após correções e apontamentos, o conjunto de 

testes foi executado novamente e todos os casos de testes passaram com sucesso. 

A análise final do esforço de teste sobre esses componentes, do estudo de caso, é 

que apesar de ter feito testes para todos os métodos das interfaces desses componentes, 

ainda não foi atingido um grau satisfatório de cobertura para esses componentes. É 

necessário a realização de mais testes de integração.  
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Para melhorar os testes novas abordagens podem ser ainda exploradas, utilizando 

outras estratégias de teste de integração, como criar novos casos de teste baseados em 

cenários de uso, ou em diagramas de seqüência dos componentes. Como o escopo dos 

testes ainda era pequeno, não foi possível realizar testes com aplicações (Xlet), as quais 

poderiam proporcionar uma abrangência maior de integração dos componentes. 

  5.2 AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE V&V 

A busca contínua da melhoria deve ser a máxima para as organizações que produzem 

software. Por isso, medir e avaliar devem ser procedimentos naturais para as organizações 

que buscam diferencial de mercado. Para tal, primeiramente, elas precisam possuir um 

processo de software condizente com sua realidade, quer seja este um processo para 

desenvolvimento ou de testes. Nesta seção, descreve-se o uso do paradigma GQM para 

avaliar a implantação do processo de V&V. 

5.2.1 O PARADIGMA GQM (GOAL-QUESTION-METRIC) 

Têm-se usado alguns paradigmas para definição de objetivos e escopo das avaliações 

em software, tais como o QFD (Quality Function Deployment), O GQM (Goal Question 

Metric) e o SQM (Software Quality Metrics). A abordagem GQM se apresenta como um 

mecanismo muito bom para planejamento, definição de objetivos da medição e avaliação. O 

objetivo do método GQM é caracterizar e fornecer um melhor entendimento dos processos, 

produtos, recursos e ambientes e, assim, estabelecer bases para comparação com trabalhos 

futuros (BASILI, 1994). 

O GQM baseia-se na suposição de que para se medir de maneira eficaz, alguns 

objetivos devem ser estabelecidos para que estes sirvam de rota para o estabelecimento de 

questões que orientarão a definição de métricas em um contexto particular. 

É muito importante para o sucesso da aplicação do GQM que os objetivos estejam 

bem traçados, pois somente assim a escolha das métricas e posterior avaliação dos dados 

será bem sucedida (GOMES, 2001). 

Sendo o GQM orientado a objetivos ou metas, poder-se-ia enumerar seus passos nos 

três níveis de realização: 
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i. Conceitual  Definição do escopo da avaliação, ou seja, do objeto a ser medido. 

(Processos, Produtos ou recursos). 

ii. Operacional  Definição de um conjunto de questões que auxiliem na 

caracterização do objeto de estudo e como ele deve ser enxergado dentro do contexto da 

qualidade. 

iii. Quantitativo  Definição de um conjunto de dados a serem obtidos, relacionado 

a cada uma das questões definidas anteriormente, afim de respondê-las de forma 

quantitativa, ou seja, as métricas. 

Desta forma Berghout e Solingen (BERGHOUT, 1999), definem as fases do método 

GQM da seguinte forma (Figura 36): 

Planejamento – nesta fase são realizadas as seguintes atividades: relacionar a equipe 

que participará do GQM, selecionar a área que se deseja melhorar, apontar os projetos que 

farão parte da aplicação do método e treinamento da equipe nos conceitos necessários para 

a aplicação do GQM. 

Definição – nesta fase dever-se-á definir os objetivos do GQM, produzir ou adaptar 

modelos de software, definir as questões a serem respondidas, definir e refinar as métricas, 

além de promover a revisão dos planos do GQM.  

Coleta de Dados – nesta fase os dados são coletados, com base nas métricas 

definidas. 

Interpretação – Os dados coletados anteriormente são absorvidos e conclusões 

acerca dos mesmos são extraídos pela equipe de GQM. Com base neles as questões 

definidas podem ser respondidas. 
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Figura 36 - Fases do método GQM (BELLOQUIM, 2003) 

5.2.2 EXECUÇÃO DO GQM  

5.2.2.1 PLANEJAMENTO 

A fase de planejamento do GQM visou primeiramente não mais introduzir novos 

conceitos aos membros da equipe de teste, no que tange à qualidade, já que este seria um 

processo a ser executado em “background”. 

A área selecionada para melhoria foi o processo de V&V dos componentes do 

middleware Ginga. Escolheu-se para aplicação do GQM a equipe que estava fazendo uso do 

processo de V&V. Estes eram responsáveis pela revisão e testes dos componentes que erão 

desenvolvidos pelos parceiros do GingaCDN. 

Por último, os conceitos relativos à qualidade e medição com base em objetivos 

foram apresentados ao outro membro da equipe, o gerente de testes, que os absorveu sem 

maiores complicações. Esta equipe é formada por um gerente de teste e testadores. 

5.2.2.2 DEFINIÇÃO 

A fase de definição do GQM procurou estabelecer de forma simples o mapeamento 

da medição, com base nas visões do gerente de testes e dos membros da equipe. 

Desta forma os objetivos para o GQM foram traçados visando melhorar os produtos 

gerados pelas equipes de teste, bem como controlar e planejar as atividades dentro de um 
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ambiente sem um plano definido, no qual um mínimo de organização deve existir para que 

produtos de má qualidade não sejam gerados. Assim, o modelo do GQM proposto para o 

processo de V&V é mostrado a seguir (Figura 37):  

Objetivo: 

Propósito: Verificar 

Questão: a aplicação 

Objeto: do processo de V&V dos componentes do middleware Ginga 

Ponto de Vista: analisado pelo ponto de vista do gerente de testes e membros da equipe 

 

Questão: Qual o grau de aplicabilidade do processo de V&V? 

 

Métrica 1:      Densidade de execução das Tarefas 

                    X = N. de Tarefas Realizadas no Ciclo (A) / N. de Tarefas Previstas no Ciclo (B) 

 

Métrica 2:     Porcentagem de Precisão dos Prazos 

                   X = N. de Solicitações de Revisão e Testes Atendidas no Prazo * 100 (A) / N. de 

Solicitações Feitas durante o Período de Avaliação (B) 

 

Métrica 3:     Precisão do Esforço 

                  X = Total de homens-hora Realizado em cada tarefa da implementação de Testes 

(A) / Total de homens-hora dimensionado em cada tarefa de implementação de Teste (B) 

 

Figura 37 - Objetivo: Verificar Aderência ao Processo 

 

5.2.2.3 COLETA DE DADOS 

Para a coleta de dados foram definidas 3 métricas, inicialmente descritas na Figura 

37. Logo abaixo é descrito com detalhes a intenção de cada uma delas e como cada um 

pretende dar resposta à questão levantada na etapa de definição do GQM.  
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Tabela 5 - Detalhamento das Métricas do GQM 

Métrica Descrição 

M1 

Densidade de Execução 

das Tarefas 

A métrica M1 diz respeito à execução propriamente dita das 

tarefas. Ou seja, a partir da quantidade de tarefas previstas e 

das efetivamente realizadas consegue-se tirar conclusões 

interessantes quanto a aderência da equipe à sistematização 

das atividades. 

M2  

Porcentagem de Precisão 

dos Prazos 

A métrica M2 diz respeito ao grau de precisão dos prazos 

acordados com os usuários (desenvolvedores). A razão entre o 

que foi realizado comparado ao previsto permite constatar se a 

estimativa quanto a entrega dos artefatos de saída está sendo 

feita corretamente durante as solicitações no processo. 

M3 

Precisão do Esforço 

A métrica M3 diz respeito ao grau de precisão dos esforços 

utilizados na etapa de implementação dos testes. 

A fase de coleta de dados foi realizada com o auxílio da ferramenta utilizada para o 

gerenciamento de projetos, o Redmine, e da ferramenta de gerenciamento dos testes, o 

Testlink, durante o período de implantação do processo de V&V definido. A seguir mostra-se 

como se conseguiu coletar cada uma das métricas. 

Coleta da métrica M1 

Durante a criação do processo de V&V foram definidas várias tarefas possíveis de 

serem planejadas, dimensionadas e executadas: revisão dos componentes, o plano e projeto 

de testes, a codificação dos testes, e alteração na documentação dos testes. 

Entretanto, quando se está dimensionando ou registrando a realização das tarefas 

que deverão ser executadas em um componente específico, algumas destas podem ser 

suprimidas. Esta supressão pode ocorrer durante o planejamento ou durante a execução. 
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O gerente de projetos então pode optar por postergar algum passo. Desta forma a 

quantidade de tarefas previstas e realizadas ficam registradas nas ferramentas de 

gerenciamento, e podem ser coletadas. 

Coleta da métrica M2 

A métrica M2 foi coletada, na ferramenta somando-se das solicitações as datas/hora 

acertadas na atividade de analise do problema (revisões, bugs) e as datas/hora em que o 

produto foi efetivamente concluído na atividade de revisão/teste. 

Coleta da métrica M3 

A métrica M3 foi coletada observando-se o cronograma realizado comparado-o ao 

previsto. Na ferramenta fica registrada a data/hora em que se previu o início e o fim da 

realização de cada uma das tarefas dentro da atividade de implementação, bem como o 

início e o fim efetivamente cumprido pelos membros da equipe em suas respectivas 

atribuições. 

 

5.2.2.4 INTERPRETAÇÃO 

Para a etapa de interpretação ficou definido que a periodicidade de avaliação seria 

de 30 dias, e para a apresentação deste estudo de caso usou-se o primeiro ciclo da 

avaliação. 

Esta etapa foi conduzida pelo gerente de testes envolvido, pois este possuía a 

dimensão organizacional da avaliação, bem como conhecia, em detalhes, os objetivos 

organizacionais para a medição. 

Sendo assim, os resultados da coleta de dados são apresentados na Tabela 6.  

Tabela 6 - Resultados da coleta de dados do GQM 

Métrica Descrição A B  X 

M1 A execução das tarefas foi feita conforme previsto? 14 17 0,82 

M2 As solicitações foram entregues no prazo acertado com o 12 18 0,67 
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requisitante? 

M3 O esforço necessário na implementação dos testes foi bem 

previsto? 

47 34 1,38 

A partir da Tabela 6, consegue-se responder à questão proposta pelo GQM: 

Questão 1 - Qual o grau de aplicabilidade do processo de V&V? 

Pelo apresentado por M1 82% das tarefas planejadas foram executadas, enquanto 

18% delas não. Com base nisso, sugere-se, para as próximas medições, uma rigidez maior 

quanto ao cumprimento destas tarefas, pois se pode ter deixado de realizar a modificação 

de itens importantíssimos, como a documentação dos relatórios de testes, ou atualização do 

projeto de testes. 

M2 atesta problemas sérios, pois um número relativamente alto de solicitações não 

entregues no prazo - 23%. Este é um número alto. Em média, se uma solicitação estava 

prevista para ser realizada no prazo de 3 dias, na verdade foi feita em 4 dias. Isto pode ser o 

sinal de um mau dimensionamento dos esforços ou então falta de recursos para 

atendimento a todas as demandas feitas pelos clientes. 

M3 mostra dados interessantes: Percebe-se que o esforço necessário está sendo mal 

dimensionado e excessivamente subestimado, 38%, acarretando atraso na execução das 

tarefas subseqüentes. A relação homem/hora prevista em relação ao realizado está muito 

alta, havendo uma diferença de 38% a mais com relação ao previsto. Ou seja, enquanto 

dimensiona-se 100 horas para realização do procedimento se gasta 138 horas em média.  

Conclui-se que o processo em si, foi implantado, embora muitas falhas tenham sido 

detectadas na execução das tarefas. Entretanto, isto tende a melhorar com a continuidade 

das avaliações. 

5.3 DISCUSSÃO 

Os profissionais da área de tecnologia tendem a pensar que a utilização de um 

processo de software é algo trivial, de simples aplicação. Entretanto, quando se parte para a 

prática é que se vê a real dimensão de sua utilização. 



109 
CAPÍTULO 5 – ESTUDO DE CASO: PROJETO GINGA CDN 

109 
 

Durante a execução do projeto e implantação do processo de verificação e validação 

foram encontradas algumas dificuldades. Como o projeto de desenvolvimento lida com um 

software embarcado e de alta complexidade, o middleware Ginga, demorou um tempo 

considerável de aprendizagem e treinamento para que o parceiros da rede Ginga CDN 

começassem a desenvolver seus componentes, e de maneira correta, obedecendo todas as 

convenções e padrões definidos no projeto. 

Um ponto que ajudou bastante, tanto no auxílio ao desenvolvimento como nos 

testes, foi a fase de Revisão de Componentes contida no processo de verificação e validação 

proposto. Esta fase serviu tanto para os desenvolvedores se orientassem com a maneira 

certa de desenvolver e seguir as conversões e padrões de desenvolvimento do projeto, 

como, por exemplo, a utilização correta do modelo e ambiente de execução de 

componentes, o FlexCM; Como facilitou bastante durante a fase de Testes de Integração e 

Sistema, pois como todos os componentes após a fase de Revisão, já estavam em 

conformidade com o modelo de componentes padronizado, diminuiu bastante o trabalho 

dos testadores com respeito a problemas encontrados de configuração dos componentes ao 

ambiente.  

Um outro ponto, é que como o projeto era mais voltado para o desenvolvimento dos 

componentes, não haviam muitos recursos, principalmente de pessoas, dedicadas 

exclusivamente para elaboração e codificação dos testes, cujo esforço de testes pode ser 

considerado equivalente ao esforço de desenvolvimento, pois as implementações dos testes 

não eram triviais. 

Apesar das dificuldades encontradas e no trabalho de se fazer os testes para os 

componentes do middleware, o processo de verificação e validação foi colocado em prática 

com sucesso e ainda está sendo executado. Foi obtido bastante experiência com respeito ao 

desenvolvimento de testes para os componentes do middleware. Análises foram feitas e 

sugestões foram anotadas, para manter um contínuo aprimoramento tanto do processo de 

V&V com das atividades de testes que foram realizadas. 
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Nem sempre, as coisas aparentemente simples são fáceis de serem alcançadas. Com 

o processo de V&V utilizada para estudo não foi diferente. Muitos vícios ainda perduram, 

porém o grande passo já foi alcançado que é mudar a idéia que as pessoas têm quanto à 

execução de certos tipos de rotinas. 

Com a visão no processo e buscando-se a melhoria contínua através da medição 

pode-se seguidamente aperfeiçoar nas atividades, procedimentos, tarefas e processos. E o 

GQM mostrou-se como uma maneira simples de sair da inércia quanto a mecanismos de 

medição orientados a objetivo. 

O objetivo inicial era verificar a implantação do processo de V&V e melhoria da 

qualidade do produto na visão dos parceiros, e na equipe de testes. Verificou-se que as 

atividades puderam ser controladas e planejadas de uma forma concisa, embora falhas 

tenham sido detectadas. Ou seja, o processo foi implementado. Outro aspecto analisado, a 

qualidade do produto, também foi medida e constatou-se que em geral este satisfaz as 

necessidades, entretanto melhorias como em qualquer outra área deve ser uma meta 

contínua. 

Para os próximos períodos de avaliação sugere-se estabelecer metas para que os 

valores tendam a se aproximar do valor ótimo. Uma maior rigidez quanto à execução das 

tarefas planejadas deve ser perseguida para que atrasos encadeados sejam minimizados.



APÊNDICE A 
 

6 
CONCLUSÃO 

O processo de verificação e validação apresentado nesta dissertação define um 

roteiro básico de testes a serem adotados, fornecendo subsídios para a evolução controlada 

e gradual da qualidade dos componentes do middleware do Sistema Brasileiro de TV Digital. 

Este produto foi bastante útil para auxiliar o controle de qualidade dos componentes 

desenvolvidos e no apoio aos desenvolvedores junto ao projeto Ginga CDN. 

A metodologia de teste, que inclui o processo de teste descrito, os artefatos gerados, 

checklists de revisões e criação de ferramentas de automação de teste, tem o potencial de 

aprimorar de forma efetiva a prática de testes sobre os componentes e middleware. 

Assim, um dos objetivos alcançados com o trabalho foi o processo de verificação e 

validação que serviu para apoiar as atividades da rede de desenvolvimento Ginga CDN. O 

processo também serviu como um roteiro básico para testar os componentes do 

middleware da TV digital, com o intuito de certificar se a implementação dos componentes 

do middleware está de acordo com a sua especificação. 

Com relação ao estudo de caso realizado, identificamos possíveis aprimoramentos no 

processo de teste, além de gerar documentação que será útil na implantação final do 

projeto Ginga CDN. Como por exemplo, as suítes de teste criadas para os componentes e 

que poderão ser reutilizadas para outras implementações. 

Também é esperado que paralelamente ao desenvolvimento dos componentes sejam 

geradas os demais casos de testes para as APIs Java definidas na especificação Ginga 

(geração de aplicações de teste, Xlets), de uma forma que a suíte de testes final, seja 

utilizado como base para certificação de implementações de middleware para TV Digital de 

outras organizações que não pertençam ao Ginga CDN. 
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6.1 ANÁLISE COM TRABALHOS RELACIONADOS 

A Tabela 5 retoma a análise comparativa entre os trabalhos relacionados de práticas 

de testes para os middlewares dos padrões mundiais apresentado no Capítulo 3 e situa o 

trabalho proposto nesta dissertação. 

Tabela 7 - Análise Comparativa com o Trabalho Proposto 

 
Processo de Testes 

Unisoft 
Processo de Teste MHP-

CONFIDENCE 
Processo V&V Ginga-

CC 

Suporte as fases de 
teste (unidade, 
integração e sistema) 

Sistema Sistema Unidade, Integração 

e Sistema 

Processo de Teste 
Proprietário Proprietário Público 

Suíte de Testes 
Paga 

 

Paga Aberta 

 

Apoio de ferramentas 
automatizadas para 
teste  

Sim  Sim Sim  

Experiência em Testes 
de Middeware de TVDI 

Alta Alta Iniciante 

Suporte a Certificações 
OCAP e MHP MHP X 

O Processo de V&V definido neste trabalho, além de lidar com todas as fases de um 

processo de teste tradicional, é aberto para qualquer um que queira seguir, e seu produto 

final, que é a geração de suítes de testes, tanto para os componentes como para as API’s 

Java de suporte às aplicações. Este legado pode futuramente servir como base para suítes de 

teste de certificação aberta para o middleware Ginga. Enquanto que nos padrões mundiais 

toda certificação é proprietária. 

Com relação às ferramentas automatizadas de auxílio aos testes, o processo 

desenvolvido também incentiva o desenvolvimento ferramentas junto ao Projeto Ginga 

CDN, as quais darão suporte ao processo de testes de aplicações para TV Digital de forma 

automatizada. 
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Com relação à certificação do middleware Ginga talvez ainda demore um tempo para 

que se crie algum instituto certificador ou empresas autorizadas que façam esse tipo de 

serviço. No entanto, podemos observar no próprio fórum do SBTVD a preocupação com as 

questões de certificação, uma vez que já existe um grupo de trabalho que reúne 

representantes da academia e da indústria com esse propósito. 

6.2 TRABALHOS FUTUROS 

Este trabalho abre caminhos e oportunidades na área de processo de testes aplicados 

a TV Digital como um todo. A seguir temos a descrição de algum desses trabalhos que 

propomos. 

 Análise de diferentes estratégias de testes para integração de componentes 

para TDVI. 

 Geração de repositório de aplicações de Teste (Xlets), complementando os 

testes em termos de cobertura dos componentes.  

 Aperfeiçoamento das especificações dos casos de testes. 

 Utilização de metodologias para melhoria do processo de testes. 

 Geração de novas ferramentas de auxílio e automatização de testes para o 

middleware TVDI.  

 Geração de novos estudos de caso, usando implementações ou componentes 

diferentes. 

 Implantação do processo de V&V proposto em um ambiente externo à 

academia.  

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE A 
 

7 
REFERÊNCIAS  

 

Altmann, J. e Weinreich, R. 1998. An Environment for Cooperative Software Development Realization 

and Implications. s.l. : Proceedings of the 31º Hawaii International Conference on System Sciences,, 

1998. 

ANATEL. 2004. Agência Nacional de Telecomunicações. TV Digital. Brasília : s.n., 2004. 

ARIB. 2008. Association of Radio Industries and Businesses. [Online] 2008. 

http://www.arib.or.jp/english/. 

ATSC. 2001. Advanced Television Systems Committee. [Online] 2001. www.atsc.org. 

BARBOSA, Simone e SOARES, Luiz. 2008. TV Digital no Brasil se faz com Ginga: Fundamentos, 

Padrões, Autoria Declarativa e Usabilidade. Rio de Janeiro,RJ : Editora PUC-Rio, 2008. 

BASILI, V.R. , CALDIERA, G., ROMBACH, H.D. 1994. Goal Question Metric paradigm. s.l. : 

Encyclopedia of Software Engineering. John Wiley & Sons., 1994. 

BECKER, Valdecir. 2006. Concepção e Desenvolvimento de Aplicações Interativas para Televisão 

Digital. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis : s.n., 2006. Dissertação submetida à 

Universidade Federal de Santa Catarina para a obtenção do Grau de Mestre em Engenharia e Gestão 

do Conhecimento. 

Beizer, B. 2009. Black-Box Testing: Techniques for Functional Testing of Software and Systems. s.l. : 

John Wiley & Sons, 2009. 

BELLOQUIM, A. 2003. "Qualidade de Software Agrega Valor?". s.l. : Developers – CIO Magazine, 

2003. 

BERGHOUT, Egon, SOLLINGEN, R. 1999. The Goal / Qestion / Metric Method: A practical Guide for 

Qaulity Improvemnet of Software Development. London : McGraw-Hill, 1999. 



115 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

115 
 

Beydeda, S. and Gruhn, V. 2001. An integrated testing technique for component-based software. In 

AICCSA ACS/IEEE International Conference on Computer Systems and Applications. : s.n., 2001. 

Binder, R. 2000. Testing object-oriented systems - models, patterns and tools. Boston : Addison-

Wesley, 2000. 

Black Duck, Software. 2009. “Software Compliance Management: Automating License Compliance in 

the New, Mixed-IP Development World”. *Online+ 2009. 

http://www.blackducksoftware.com/resources/whitepapers. 

Blackburn, M., Busser, R. e Nauman, A. 2004. Why model-based test automation is different and 

what you should know to get started. International Conference of Practical Software Quality and 

Testing. 2004. 

Briand, L. e Labiche, Y. 2001. A UML-based approach to system testing. s.l. : In UML’2001, volume 

2185 of LNCS, pages 60–70, 2001. 

Burnstein, I. 2003. Pratical software testing: a process-oriented approach. 2003. p. 709. 

CableLabs. 2009. Certification & Qualification. [Online] 2009. http://www.cablelabs.com/certqual/. 

Cheesman, J. and Daniels, J. 2001. UML Components: A Simple Process for Specifying Component-

Based Software. s.l. : Addison-Wesley, 2001. 

COPENHAVER, K. 2005. “When code mixes: Managing software license compliance”. *Online+ 2005. 

http://www.redhat.com/magazine/007may05/features/compliance. 

CPPUNIT. 2010. CppUnit. [Online] 2010. http://cppunit.sourceforge.net. 

Crespo, A. N., et al. 2004. Uma Metodologia para Teste de Software no Contexto da Melhoria de 

Processo. 2004. p. 15. 

Cunha, Luiz Eduardo, et al. 2004. FlexTV — Uma Proposta de Arquitetura de Middleware para o 

Sistema Brasileiro de TV Digital. 2004. p. 21. 

Delamaro, Márcio Eduardo, Maldonado, José Carlos e Jino, Mario. 2007. Introdução ao Teste de 

Software. s.l. : Campus, 2007. 

EPF. 2009. Eclipse Process Framework. [Online] 2009. www.eclipse.org/epf/. 

ETSI. 2009. MHP Test Suites. [Online] 2009. 

http://etsi.org/WebSite/OurServices/Algorithms/MHPconformance.aspx. 

Farias, C. M. 2003. Um método de teste funcional para verificação de componentes. s.l. : Master’s 

thesis, Pós-Graduação em Informática, Universidade Federal de Campina Grande, 2003. 

Felliphe, Jorge. 2010. Padrões de TV Digital - Overview. [Online] 2010. 

http://jorgefelliphe.spaces.live.com/default.aspx. 



116 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

116 
 

FERNANDEZ, J., LEMOS, Guido. e SILVEIRA, G. 2004. Introdução à Televisão Digital Interativa: 

Arquitetura, Protocolos, Padrões e Práticas. 2004. 

Fuggetta, A. 2000. Software process: a roadmap. New York : Proceedings of the Conferenceon the 

Future of Software Engineering, ACM, p. 25-34, 2000. 

FUNTEL. 2006. Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações. Arquitetura de 

Referencia: Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre. 10 de Fevereiro de 2006. 

GINGA. 2008. Middleware Ginga. [Online] 2008. www.ginga.org.br. 

GingaCDN. 2008. Ginga Code Development Network. [Online] 2008. http://gingacdn.lavid.ufpb.br/. 

GINGA-NCL. 2008. [Online] 2008. http://www.gingancl.org.br/. 

GOMES, A., OLIVEIRA, K. M., ROCHA, A. R. 2001. Métricas para Medição e Melhoria de Processo de 

Software. s.l. : Rio de Janeiro: COPPE/UFRJ -Programa de Engenharia de Sistemas e Computação. 6 p., 

2001. 

Grundy, J. C., Hosking, J. G., e Mugridge, W. B. 1998. Coordinating Distributed Software 

Development Projects with Integrated Process Modelling and . s.l. : Proceedings of the 7º Workshop 

on Enabling Technologies: infrastructure For Collaborative Enterprises. IEEE Computer Society, p. 39-

44., 1998. 

Harrold, M., Liang, D. e Sinha, S. 1999. An approach to analyzing and testing component-based 

systems. s.l. : In First International ICSE Workshop Testing Distributed Component-Based Systems, 

1999. 

Hartmann, J., Imoberdorf, C., and Meisinger, M. 2001. UMLbased integration testing. ACM 

Transactions on Software Engineering and Methodology,8(11):60–70. : s.n., 2001. 

Hongtao, Liao. 2010. Definition digital television middleware development at home and abroad – 

digital TV, middleware, operators – HC network broadcasting industry. ArticleField.com. [Online] 

2010. http://www.articlefield.com/17889/definition-digital-television-middleware-development-at-

home-and-abroad-digital-tv-middleware-operators-hc-network-broadcasting-industry/. 

Hower, Rick. 2009. Software QA/Test Resource Center. [Online] 2009. 

http://www.softwareqatest.com/. 

IEEE-829. 1998. IEEE Std. 829 - “Standard for Software Test Documentation”. 1998. 

ISO. 1997. ISO/IEC 13818-7 - Information Technology – Generic Coding of Moving Pictures and 

Associated Audio Information: Advanced Audio Coding. 1997. 

ITU. 2001. ITU-T Recommendation J.200: Worldwide common core – Application environment for 

digital interactive television services. 2001. 

Jeff, Z. J. 1995. Integrating testing with the software development process. 1995. 



117 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

117 
 

Jin, Z. and Offutt, A. J. 1998. Coupling-based criteria for integration testing. s.l. : Software Testing, 

Verification & Reliability, 1998. 

Jon Piesing (Philips), Rainer Schaefer (IRT), et al. 2005. Presentation "Boosting MHP interoperability 

and MHP market strength through advanced Conformance Testing" during session "Content delivery 

- new solutions are born" presented at IBC 05 (IBC 05 presentation) . [Online] 2005. 

http://www.irt.de/mhp-confidence/documents/IBC05-presentation.pdf. 

Kim, J. and Carlson, C. R. 2001. The role of design components in test plan generation. In Third 

International Conference. : s.n., 2001. 

Kulesza, R. et. al. 2010. Ginga-J: Implementação de Referência do Ambiente Imperativo do 

Middleware Ginga. Belo Horizonte : Webmedia 2010 – Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e 

Web, 2010. 

LEITE, L. E. C., et al. 2005. FlexTV – Uma Proposta de Arquitetura de Middleware para o Sistema 

Brasileiro de TV Digital. Revista de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais. 2005, Vol. 2, pp. 

29-50. 

Maldonado, J.C. 1991. Critérios Potencias Usos - Uma Contribuição ao Teste Estrutural de Software. 

Tese de Doutorado, DCA/FEE/UNICAMP, Campinas, SP : s.n., 1991. 

MANUEL, Edson. 2007. Codificação de vídeo H.264 – Estudo de codificação mista de macroblocos. 

Dissetação de Mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis : s.n., 2007. 

Martins, E., Toyota, C. M., and Yanagawa, R. L. 2001. Constructing self-testable software 

components . In The International Conference on Dependable Systems and Networks : s.n., 2001. 

MENDES, Luciano Leonel. 2007. Uma Visão sobre a TV Digital No Brasil. SBTVD. Outubro de 2007, pp. 

T&C Amazônia Ano V, Numero 12. 

MHP. 2009. MHP Test Suite . [Online] 2009. http://www.mhp.org/testsuite.htm. 

—. 2002. Multimedia Home Paltform. [Online] 2002. http://www.mhp-interactive.org/. 

MHP-CONFIDENCE. 2006. The MHP-CONFIDENCE Project. [Online] 2006. http://www.irt.de/mhp-

confidence/home.html. 

Miranda Filho, S. et al. 2007. Flexcm - A Component Model for Adaptive Embedded Systems. Beijing : 

COMPSAC IEEE International Computer Software and Applications Conference, 2007. 

MONTEZ, Carlos e BECKER, Valdecir. 2005. TV Digital Interativa: conceitos, desafios e perspectivas 

para o Brasil. 2.ed. ver. e ampl. Florianópolis : Editora UFSC, 2005. 

MORRIS, S. e SMITH-CHAIGNEAU, A. 2005. Interactive TV Standards – A Guide to MHP, OCAP and 

JavaTV. s.l. : Focal Press, 2005. 

MORRIS, S. SMITH-CHAIGNEAU, A. 2005. Interactive TV Standards: A Guide to MHP, OCAP, and Java 

TV. s.l. : Elsevier, 2005. 



118 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

118 
 

MORRIS, Steven. 2008. http://www.interactivetvweb.org/. TV Without Borders. [Online] 2008.  

OPENGINGA. 2009. Ginga-j. [Online] 2009. http://www.openginga.org. 

Paasivaara, M. e Lassenius, C. 2004. Using Iterative and Incremental Processes in Global Software 

Development. s.l. : 3ª International Workshop on Global Software Development, 2004. 

PAULINELLI, FERNANDA. 2010. XTATION: Um Ambiente para Execução e Teste de Aplicações 

Interativas para o Middleware Ginga. Joao Pessoa - PB : Dissertação de Mestrado do PPGI - UFPB, 

2010. 

Peters, J. F. 2002. Engenharia de Software: teoria e prática. s.l. : Campus, 2002. 

PEZZÉ, Mauro e YOUNG, Michael. 2008. Teste e Análise de software: processos, princípios e técnicas. 

s.l. : Bookman, 2008. 

PRESSMAN, R.S. 2005. Software Engineering - A Practitioner's Approach. s.l. : McGraw-Hill, 2005. 

Ramesh, B., Cao, L., Mohan, K., e Xu, P. 2006. Can distributed software development be agile? s.l. : 

Communications of the ACM, Volume 49, p. 41-46, 2006. 

REDMINE. 2010. Redmine. [Online] 2010. http://www.redmine.org/. 

RICHARDSON, Iain. 2003. H.264 and MPEG-4 Video Compression Video Coding for Next-generation 

Multimedia. s.l. : John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, 2003. 

Rios, Emerson e Moreira, Trayahú. 2006. Teste de Software. s.l. : Alta Books, 2006. 

RNP. 2008. Programa CTIC. [Online] 2008. http://www.rnp.br/pd/ctic.html. 

RODRIGUES, Ana e GOMES, Regina. 2004. Modulação COFDM – Uma proposta atrativa para os 

padrões de TV Digital. 2004. 

Samurin, Alex. 2005. Software Testing Dictionary. [Online] 2005. 

http://www.geocities.com/xtremetesting/TestingDictionary.html. 

SBTVD. 2005. Projeto do Sistema Brasileiro de TV Digital. [Online] 2005. [Citado em: 01 de 05 de 

2010.] http://sbtvd.cpqd.com.br. 

SILVA, F. P. R., et al. 2006. Xtation: um Ambiente de Testes de Aplicações para TV Digital Interativa 

Baseado no Middleware de Referência do Sistema Brasileiro de Televisão Digital. Brazilian 

Symposium on Multimedia and the Web - WebMedia. 2006. 

SILVA, Jones Q. 2003. TV Digital Interativa. Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo : 

s.n., 2003. 

SOARES, L. F. G. 2006. MAESTRO: The Declarative Middleware Proposal for the SBTVD. Proceedings 

of the 4th European Interactive TV Conference. 2006. 



119 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

119 
 

SOARES, Luiz Fernando Gomes, RODRIGUES, Rogério Ferreira e MORENO, Márcio Ferreira. 2007. 

Ginga-NCL: the Declarative Environment of the Brazilian Digital TV System. Journal of the Brazilian 

Computer Society. 2007, Vol. v12, pp. 37-46. 

SOUZA FILHO, G. L. de, LEITE, L. E. C. e BATISTA, C. E. C. F. 2007. Ginga-J: The Procedural Middleware 

for the Brazilian Digital TV System. Journal of the Brazilian Computer Society. 2007, Vol. v12, pp. 47-

56. 

SOUZA, Cidcley T. de e OLIVEIRA, Carina T. de. 2005. Especificação de Canal de Retorno em 

Aplicações para TV Digital Interativa. XXII Simpósio Brasileiro de Telecomunicações. 2005. 

SPARANO, D. 2000. The Guide to Digital Television. s.l. : 3ª ed. Silbergleid & Pescatre org, Miller 

Freeman Inc, 2000. 

STEUER, J. 1992. Defining Virtual Reality: Dimensions Determining. s.l. : Journal of Communication, v. 

42, n. 4, 1992. 

SWEBOK. 2004. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. [Online] 2004. 

www.swebok.org. 

SYKES, J. D. McGregor e A., D. 2001. A Practical Guide to Testing Object - Oriented Software. s.l. : 

Addison-Wesley, 2001. 

TAVARES, Tatiana Aires. 2004. Proposta de uma Metodologia para o Desenvolvimento de Programas 

de TV Interativa baseada em Métodos Ágeis para o Desenvolvimento de Software. 2004. Relatório 

Técnico (Projeto HiTV). 

Testes de Software: Produzindo Sistemas Melhores e Mais Confiáveis. Molinari, L. 2003. 2003, Érica, 

p. 228. 

TESTLINK. 2010. TestLink. [Online] 2010. http://www.teamst.org/. 

Unisoft. 2009. Conformance Test Development. [Online] 2009. 

http://www.unisoft.com/conf_test_dev.html. 

—. 2009. OCAP ATE Host. [Online] 2009. http://www.unisoft.com/ocap/ocap-ate-host.html. 

Vidiom. 2009. Lab & Testing Services. [Online] 2009. 

http://www.vidiom.com/services/lab_testing.html. 

WOLF, W. 2002. What is embedded computing? 2002. pp. Volume: 35, p.136-137. 

Wu, Y., Chen, M., and Pan, D. 2001. Techniques for testing componentbased software. s.l. : In 

Seventh International Conference on Engineering of Complex Computer Systems., 2001. 

 

 



 
 

APÊNDICE A  

 

ARTEFATOS GERADOS 

Este apêndice apresenta os principais artefatos que foram utilizados e gerados 

durante o processo de verificação e validação e do estudo de caso. Na Seção A.1 é 

apresentado o Guia de Revisão. Na Seção A.2 é apresentado uma descrição geral dos itens 

de revisão que formam o Checklist de Revisão usado no ambiente Web. Na Seção A.3 é 

apresentado o Plano de Teste do estudo de caso. E na Seção A.4 é apresentado exemplos de 

alguns casos de teste que foram criados para o Projeto de Teste dos componentes do núcleo 

comum do Ginga (Ginga-CC). 
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A.1 GUIA DE REVISÃO  

1. Introdução 

O presente documento apresenta uma visão geral da revisão de software sobre os 
componentes do GingaCC desenvolvidos pelos parceiros do projeto GingaCDN e apresenta 
também um esboço de como será realizado a estratégia de testes de unidade.  
 
Este documento fornece um roteiro dos recursos necessários para que o procedimento de 
revisão de código seja implementado e regrado. Como também convenções que serão 
adotadas e procedimentos que deverão ser seguidos por todos os desenvolvedores. 
Todo código deverá ser avaliado por um revisor de código. Neste caso o papel do revisor é 
avaliar se o desenvolvedor produziu código que poderá atrapalhar a semântica do projeto ou 
a manutenção num futuro próximo, também deve verificar se o código produzido é eficiente 
e atual com relação aos procedimentos utilizados no Laboratório. A técnica de revisão de 
código adotada foi a elaboração de um modelo de checklist, que será apresentada mais 
adiante neste documento. 

Assim a revisão de software tem os seguintes objetivos: 

1. Descobrir erros de função, lógica ou implementação em qualquer representação 
do software. 

2. Verificar se o software que se encontra em revisão atende a seus requisitos. 
3. Garantir que o software tenha sido representado de acordo com padrões pré-

definidos. 
4. Obter um software que seja desenvolvido uniformemente. 
5. Tornar os projetos mais administráveis do ponto de vista de qualidade. 
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2. Configurando o Ambiente de Desenvolvimento  

Antes de iniciar o processo de revisão dos componentes é necessário apresentar os 
seguintes requisitos: 

 Sistema operacional Linux Ubuntu 9.10 ou superior 

 Eclipse IDE for C/C++ Developers 

 Instalar plugin do svn 

 Instalar bibliotecas de dependência do ginga: directfb, jlib, flexcm, architecture 
(seguir tutorial do RedMine: http://redmine.lavid.ufpb.br/projects/ginga-

j/wiki/Compilando_o_código) 

 Obter componentes criados pelos parceiros do Ginga CDN. 

 Framework de testes de unidade CppUnit e ferramenta gcov (GNU Coverage) e 
ECUT (Eclipse C++ Unit Testing). Obter tutorias do framework e das ferramentas 
pela seguinte url: 
http://redmine.lavid.ufpb.br/projects/gingacgn/wiki/Frameworks_de_teste. 
http://redmine.lavid.ufpb.br/documents/60 

 

3. Diretrizes da Revisão 

Conjunto mínimo de diretrizes para as revisões: 
 

1. Revise o produto, não o produtor. 
2. Fixe e mantenha uma agenda. 
3. Enuncie as áreas problemáticas, mas não tente resolver cada problema anotado. 
4.  Documente as observações de análise do código 
5. Utilize o modelo de Checklist de Revisão para cada componente.  

 

4. Aspectos Gerais da Revisão 

 

4.1. Verificação de Compilação  

Clareza, facilidade e agilidade na compilação. (Fazer um make, em que o componente 
seja compilado em qualquer máquina, de maneira automática sem que seja necessário 
fazer ajustes, apenas entrando na sua pasta e executando o comando make).  

 

4.2. Verificação do Modelo de Componentes FlexCM 

Verificar se o componente fornecido pelo parceiro está de acordo com o modelo FlexCM. 
(Através comando: flexcmee --validate <caminho para o arquivo .so do seu componente> 

http://redmine.lavid.ufpb.br/projects/gingacgn/wiki/Frameworks_de_teste
http://redmine.lavid.ufpb.br/documents/60
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no ambiente de execução, o ambiente irá carregar o componente e executará uma série 
de testes para verificar se o mesmo está de acordo com o modelo. Se algo estiver errado, 
algumas sugestões serão dadas para que se possa resolver o problema.) 

Tutorial FlexCM: http://redmine.lavid.ufpb.br/documents/29 

 

4.3.  Análise Estática Manual 

Verificação de conformidade com a arquitetura pré-definida. (Verificar se todas as 
classes necessárias de acesso ao componente, da arquitetura, foram implementadas). 

Verificação do seguimento dos padrões de codificação. 
(http://redmine.lavid.ufpb.br/documents/47) 

Verificação da implementação dos testes de unidade do componente elaborados pelo 
Parceiro. (Testes Internos) 

 

4.4. Análise Estática Automática 

Na análise estática automática são empregadas ferramentas que detectam, 
principalmente, violação de padrões de codificação e mostram os devidos ajustes 
necessários. No contexto do Ginga CDN utiliza-se a ferramenta uncrustify para 
verificação desses padrões (http://redmine.lavid.ufpb.br/projects/ginga-
j/wiki/Padrões_de_codificação). 

5. Revisando o Código de Testes   

Nessa fase serão avaliados os testes implementados para os componentes: (1) testes 
internos – testes criados pelos parceiros para checar o comportamento interno do 
componente (testar os métodos além daqueles que pertencem a interface do componente); 
(2) e testes de componente – testes criados por terceiros (equipe de testes do GingaCDN) 
que verificam o comportamento dos métodos públicos pertencentes a interface do 
componente. 

5.1. Avaliando a Qualidade dos Componentes 

Com uso dos testes de componente será possível testar os métodos de cada 
componente sem depender da implementação específica referente a eles. O objetivo é 
verificar se o parceiro conseguiu implementar adequadamente os métodos definidos na 
arquitetura do Ginga.  

Passo a passo: 

http://redmine.lavid.ufpb.br/documents/29
http://redmine.lavid.ufpb.br/documents/47
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1. Executar todos os testes (desenvolvidos através do framework CPPUNIT integrados 
com o ECUT). 

2. Se todos os testes passarem: 
a. Checar se o comportamento avaliado no método de teste corresponde ao 

comportamento que foi especificado para o componente. 
3. Calcular a cobertura do suíte de testes (componente + interno) usando a ferramenta 

gcov (http://redmine.lavid.ufpb.br/projects/gingacgn/wiki/Frameworks_de_teste). 

  

AUTORES: Caio Regis Caroca, Heitor Mariano de Aquino Câmara, Álan Lívio, Profª Drª Roberta de 

Souza Coelho, MSc Raoni Kulesza. 

 

A.2 ITENS DE REVISÃO  

Na Tabela 6 é apresentada uma descrição geral de itens padrões que podem ser 

checados na revisão. Todos estes itens estão presentes no Checklist de Revisão disponível no 

ambiente Web para o Revisor, que pode ainda adicionar novos itens ou atualizá-los. 

Tabela 8 - Itens de Revisão 

Número Aspecto Quesito 

1 

Compilação 

Verificação de compilação (Makefile): 
- Clareza, facilidade e agilidade na compilação 
(Fazer um make, em que o componente seja 
compilado em qualquer máquina, de maneira 
automática sem que seja necessário fazer ajustes, 
apenas entrando na sua pasta e executando o 
comando make) 

2 

Utilização do Makefile na estrutura dos 
componentes desenvolvidos no lavid-ufpb, 
alterando apenas o que for específico para cada 
componente.  
 - O Make deve ser composto pos 3 arquivos: 
Makefile, Makefile.top e Makefile.build. 

3 Modelo de Componentes FlexCM 

Verificação de conformidade com o modelo flexcm: 
- Execute o ambiente de execução com o seguinte 
comando: flexcmee --validate <caminho para o 
arquivo .so do seu componente> 

http://redmine.lavid.ufpb.br/projects/gingacgn/wiki/Frameworks_de_teste
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4 
Verifique se as interfaces requeridas e providas 
estão de acordo com o que foi especificado para o 
componente. 

5 
Utilização do mecanismo de configuração provido 
pelo ambiente FlexCM, para passar parâmetros de 
configuração para o componente, caso necessário. 

6 

A execução inicial de um componente deve exibir 
(preferencialmente utilizando algum mecanismo de 
logging)  no mínimo os seguintes itens: o nome do 
componente, a versão do componente, os valores 
de configuração especificados para execução. 
(Exemplo para o componente Tuner:                       
Tuner-Daniel-UFPB; Version 1.0 (beta); 
Configuration: Type: IP, Buffer: 4096).  

7 

Análise 
Estática 

Manual do 
Componente 

Arquitetura 

Verificação de conformidade com a arquitetura: 
- Verifique se todas as classes necessárias de 
acesso ao componente, da arquitetura, foram 
implementadas. 

  
 As classes que implementam interfaces definidas 
para componentes do middleware, deve existir 
também o sufixo “impl”. 

8 
Verifique se não há nenhuma violação na 
manipulação das classes da arquitetura. 

9 

Atributos 

Nomes de atributo estão no formato CamelCase, 
exceto pela primeira letra. Por 
exemplo: referenceCount. Para siglas, todas as 
letras devem ser maiúsculas. 

10 

Nomes de atributos tem identificadores 
significativos, refletindo exatamente o que 
ele representa. (Por exemplo, um atributo que 
armazena a quantidade de referencias de 
objetos referenciados: referenceCount). 

11 Declaração de apenas um atributo por linha. 

12 
Todos os atributos são inicializados explicitamente 
na sua declaração. 

13 
Nomes de constantes devem ser maiúsculo e 
palavras separadas por underscore. 
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14 

Operações 

Nomes de métodos estão no formato CamelCase, 
exceto pela primeira letra. Por exemplo: 
getReferenceCount(). 

15 

Nomes de métodos têm identificadores 
significativos, refletindo exatamente o serviço que 
o método provê, mas sem muito detalhamento. 
Por exemplo, operação que recupera uma 
localização de cidade de um objeto Cliente: 
getCity() (e não getCustomerCity()). 

16 

Uso de chaves sempre alinhadas verticalmente, 
sem código na chaves de fim de bloco. Isto deve 
ser aplicado a todos os blocos de código (exemplo, 
declaração de classe, declaração de método, 
comandos/estruturas condicionais e etc.) 

17 
Utilização de chaves para definir início e fim de 
blocos, mesmo para blocos com apenas um 
comando. 

18 

Classes 

Cada definição de classe deve estar num arquivo de 
cabeçalho (.h). Implementação de classes devem 
estar em arquivos diferentes da definição (.cpp). 

19 
Cada definição de classe deve estar protegida com 
um comando de pré-compilação de forma a evitar 
definição de classes recursivas. 

20 

Cada classe deve definir as seguintes operações: 
• Construtor 
• Caso necessário, definir operador de atribuição 
(sobrecarrega a forma de copiar objeto) 
• Destrutor  

21 
Para métodos que lançam exceção, definir no 
arquivo de definição (.h) quais exceções serão 
lançadas. 

22 
Utilize namespaces para separar classes em 
pacotes de forma lógica. 

23 
  

Macros de #define devem estar em maiúscula e as 
palavras separadas por underscore. 

24 Documentação 

Utilize comentários Doxygen para todas as classes, 
métodos e constantes. (No caso de métodos e 
atributos privados, a documentação Doxygen não é 
necessária. Porém, documente com comentários 
esses trechos.) 
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25 
Utilize o cabeçalho de arquivo da seção 6.2 do 
documento de Padrões de Codificação, no começo 
de cada classe. 

26 
Utilize o cabeçalho de arquivo da seção 6.3 do 
documento de Padrões de Codificação, no começo 
de cada método. 

27 
Utilize a notação “//” ao invés de “/* ... */” para 
comentar trechos internos (que não cabeçalhos) de 
código. 

28 

Comentários devem explicar com objetividade a 
função de um trecho de código e não repetir o 
código. Utiliza um nível maior de abstração do que 
o código por si só, dando foco no que o código faz, 
do que como. 

29 Testes  
Verificação da implementação dos testes de 
unidade do componente elaborados pelo Parceiro. 
(Testes Internos)  

30 Análise Estática Automática Utilização da ferramenta Uncrustify. 

 

A.3 PLANO DE TESTE  

Nesta seção é apresentado o Plano de Teste descrito no Testlink, elaborado para o 

estudo de caso. 

PLANO DE TESTE – ESTUDO DE CASO 

1. Objetivos 

Verificar a integração e conformidade dos componentes com o modelo de componentes 

FlexCM, que estabelece determinadas convenções que devem ser respeitadas, e verificar se 

os componentes realmente implementaram todas as funcionalidades especificadas. 

2. Escopo de Teste 

O escopo se refere aos componentes: 

 Tuner-lsi-usp 

 Demux-ozzy-ufrn 

 Si-clauido-ufrgs 
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 Media-lavid-ufpb 

 Security-lsi-usp 

 

3. Estratégia de Testes 

Utilizar a estratégia de testes “bottom-up”, a qual os componentes são testados de baixo pra 

cima, de acordo com suas dependências explicitadas na arquitetura do Ginga-CC. Com a 

elaboração de testes funcionais (caixa-preta) baseados nas especificações das interfaces dos 

componentes, focada nas fases de integração e sistema. 

4. Automação de Testes 

Automatizar os testes dos componentes usando o framework CPPUnit integrado com o 

modelo de componentes FlexCM. 

5. Ambiente de Testes 

Abaixo, constam todas as configurações de ambiente necessárias para a realização das 

atividades de teste (Tabelas 7 e 8). 

Tabela 9 - Lista de Hardware 

Lista de Hardware Descrição 

Computador Máquina com acesso ao repositório dos 

componentes desenvolvidos 

 

Tabela 10 - Lista de Software 

Lista de Software Descrição 

Eclipse IDE for C/C++ Developers Ambiente de programação, para 

programadores em C e C++. 

Sistema operacional Linux Ubuntu 9.10 ou superior 

Bibliotecas de dependência do Ginga directfb, jlib, flexcm, architecture (seguir 

tutorial do RedMine: 

http://redmine.lavid.ufpb.br/projects/ginga-

j/wiki/Compilando_o_código) 

CPPUnit Framework de testes de unidade para C++ 
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FlexCM Modelo e ambiente de componentes 

 

6. Responsabilidades  

Tabela 11 - Papéis 

Nome Cargo Função 

Caio Gerente de Testes Conduzir atividades, Definir 

escopo de testes, Planejar 

Testes. 

Caio, Álan Engenheiro de Testes Projetar Testes, Avaliar 

resultados de Teste 

Caio, Álan, 

Jônatas, Rafael 

Testador Codificar Teste, Executar 

Testes 

 

A.4 PROJETO DE TESTES 

Nesta seção é apresentado alguns exemplos de casos de teste gerados baseados na 

especificação dos componentes do Ginga-CC, especificados na ferramenta Testlink. 

 

Suíte de Teste : Testes de Componentes do Ginga-CC 

1.1 Suíte de Teste : Tuner 

Caso de Teste CT_GingaCDN-2: Tuner_CT_ITuner_03: Método scan() 

Sumário:: 

Verifica se a chamada ao método Scan() inicia o processo de varredura para identificação de canais.  

Pré-Condições:     

  

1. Já existir canais pré-estabelecidos. 
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OBS: Fazer esse teste com 0, 1, ou vários canais. 

Especificação de entradas: 

1. Nenhuma. 

Passos:: 

1. Chamar o método Scan(); 

2. Verifique se o fluxo de dados do canal sintonizado foi parado; 

3. Verifique se todos os canais pré-estabelecidos foram identificados. 

  

Resultados Esperados:: 

1. Todos os canais existentes foram identificados. 

Observações: 

Este método não é bloqueante. A implementação deve iniciar uma nova thread de execução para efetuar a 
varredura. 
O cliente pode se registrar como ouvinte do tipo TunerListener para receber eventos de progresso e de 
finalização da varredura de canais. 
Ao se iniciar uma varredura, o fluxo de dados do canal sintonizado (recuperado através do MediaBank ) 
deve ser parado. O fluxo sé deve ser reiniciado, quando alguma chamada para SetChannel for realizada. 
Se não for efetuada uma chamada para SetChannel e sim para NextChannel ou PreviousChannel , o 

primeiro canal da lista de canais deve ser sintonizado e o fluxo de dados é iniciado neste canal.  

  

  

Caso de Teste CT_GingaCDN-3: Tuner_CT_ITuner_04: Método interruptScan() 

Sumário:: 

Verifica se a chamada ao método InterruptScan() interrompe um processo de varredura de canais que 

esteja em andamento. 

Pré-Condições:      

1. Um processo de varredura de canais está em andamento. 

 
Especificação de entradas:    

1. Nenhuma. 

Passos:: 

1. Chamar o método InterruptScan(); 

2. Verifique se os ouvintes devidos recebem um evento do tipo TUNE_COMPLETE; 

3. Verifique se o processo de varredura de canais foi interrompido. 
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Resultados Esperados:: 

1. O processo de varredura de canais é interrompido. 

 
Observações:    

Ao se interromper uma varredura, os devidos ouvintes recebem um evento do tipo TUNE_COMPLETE.  
Vale destacar que ao se interromper uma varredura, o fluxo de dados do canal sintonizado (recuperado 
através do MediaBank) só deve ser reiniciado quando alguma chamada para SetChannel for realizada. Se 
não for realizada uma chamada para SetChannel e sim para NextChannel ou PreviousChannel , o primeiro 
canal da lista de canais deve ser sintonizado e o fluxo de dados é iniciado neste canal [1]. 

  

Caso de Teste CT_GingaCDN-6: Tuner_CT_ITuner_07: Método setChannel (Channel *channel) 

Sumário:: 

Verifica se a chamada ao método SetChannel (Channel *channel) sintoniza o canal especificado.  

Pré-Condições:     

1. O canal especificado é válido. 

 
Especificação de entradas:    

1. channel: Channel – O canal que se deseja sintonizar. 

  

Passos:: 

1. Chamar o método SetChannel (channel); 

2. Verifique se canal especificado é sintozinado. 

  

Resultados Esperados:: 

1. O canal especificado é sintonizado. 

 
Observações:    

Ao se ajustar o canal corrente, os dados recuperados através do objeto MediaBank deve automaticamente 
refletir o novo canal. Ou seja, o cliente que recupera dados do MediaBank passam a receber agora o fluxo 
de entrada do novo canal sintonizado. Este ajuste deve ser feito internamente pelo componente, de forma 
que o processo é transparente para o cliente que esté lendo dados do MediaBank . 
Vale ainda ressaltar que se o cliente chamou GetMediaBank antes do ajuste do canal ele também passa a 
receber o fluxo de entrada do novo canal. Não importando o momento em que GetMediaBank foi chamado. 
De fato, MediaBank pode ser modelado como um singleton dentro do componente. 
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1.2 Suíte de Teste : Demux (ES Selection) 

 Caso de Teste CT_GingaCDN-23: Demux_CT_IDemuxManager_02: Método getDemux(demux_type_t 

type,int tuner) 

Sumário:: 

Verifica se a chamada ao método getDemux(demux_type_t type,int tuner) retorna um objeto Demux do tipo 
SECTION. 

Pré-Condições:     

1. Ter um tuner válido e sintonizado em algum canal. 

 

Especificação de entradas: 

1. type: demux_type_t - Indica o tipo de demux (variáveis SECTION ou PES ou RAW ou BYPASS) 

2. tuner: int -  No caso de mais de um tuner, este parâmetro deve ser utilizado para a escolha do 

tuner adequado 

3. Neste caso, há apenas um tuner e o tipo do Demux é SECTION. 

Passos:: 

1. Chamar o método getDemux(SECTION, tuner); 

2. Verifique se uma instância do Demux do tipo SECTION foi retornado. 

Resultados Esperados:: 

1. Um Demux do tipo SECTION é retornado. 

  

  

Caso de Teste CT_GingaCDN-24: Demux_CT_IDemuxManager_03: Método getDemux(demux_type_t 

type,int tuner) 

Sumário:: 

Verifica se a chamada ao método getDemux(demux_type_t type,int tuner) retorna um objeto Demux do tipo 

PES. 

Pré-Condições:     

1. Ter um tuner válido e sintonizado em algum canal. 

 

Especificação de entradas: 
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1. type: demux_type_t - Indica o tipo de demux (variáveis SECTION ou PES ou RAW ou BYPASS) 

2. tuner: int -  No caso de mais de um tuner, este parâmetro deve ser utilizado para a escolha do 

tuner adequado 

3. Neste caso, há apenas um tuner e o tipo do Demux é PES. 

Passos:: 

1. Chamar o método getDemux(PES, tuner); 

2. Verifique se uma instância do Demux do tipo PES foi retornado. 

Resultados Esperados:: 

1. Um Demux do tipo PES é retornado. 

  

 

1.3 Suíte de Teste : SI (ES Information) 

Caso de Teste CT_GingaCDN-32: SI_CT_IServiceInformationProvider_02: Método 

getInfoObjectsFactory() 

Sumário:: 

Verifica se a chamada ao método getInfoObjectsFactory() retorna um objeto InfoObjectsFactory que contem 
informações especificas sobre o fluxo. 

Pré-Condições:     

1.  Nenhuma. 

 
Especificação de entradas: 

1. Nenhuma. 

Passos:: 

1. Chamar o método getInfoObjectsFactory(); 

2. Verifique se uma instância do InfoObjectsFactory contento informações especificas sobre o fluxo 

foi retornado. 

Resultados Esperados:: 

1. Um InfoObjectsFactory contento informações especificas sobre o fluxo é retornado. 
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Caso de Teste CT_GingaCDN-33: SI_CT_IServiceInformationProvider_03: Método addListener 

(InfoListener *listener,uint8_t tableID) 

Sumário:: 

Verifica se a chamada ao método addListener (InfoListener *listener,uint8_t tableID) registra um InfoListener 
para ser notificado de mudanças  
 
Pré-Condições:    

1. tableID válido. 

 
Especificação de entradas:    

1. listener: InfoListener  – O InfoListener  para ser notificado de mudanças SI. 

2. tableID: uint8 - Tabela PSI 

Passos:: 

1. Chamar o método addListener (listener, tableID); 

2. Verificar se o listener passa a ser notificado quando um EventInformation é disparado. 

  

Resultados Esperados:: 

1. O listener é adicionado à lista de interessados em receber notificações de lançamentos de 

eventos de mudanças da tabela do SI. 

 

1.4 Suíte de Teste : Media Processing 

Caso de Teste CT_GingaCDN-40: Media_CT_IPlayerManager_02: Método createPlayer(tuner::Locator 

*locator)  

Sumário:: 

Verifica se a chamada ao método createPlayer(tuner::Locator *locator) cria um objeto do tipo Player a partir 
da MRL associada ao locator. 
 
Pré-Condições:     

1. locator válido. 

 

Especificação de entradas:    

1. loacator: Locator - Referência da mídia. 

Passos:: 
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1. Chamar o método createPlayer(locator); 

2. Verifique se uma instância do tipo Player de acordo com os parametros recebidos foi retornado.  

Resultados Esperados:: 

1. Um Objeto Player é criado, a partir da MRL associada ao locator especificado, e retornado. 

  

  

Caso de Teste CT_GingaCDN-41: Media_CT_IPlayerManager_03: Método createPlayer(tuner::Locator 

*locator)  

Sumário:: 

Verifica se a chamada ao método createPlayer(tuner::Locator *locator) lança a exceção MediaException 
quando o locator passado como parametro é inválido. 
 
Pré-Condições:     

1. locator inválido. 

 

Especificação de entradas:    

1. loacator: Locator - Referência da mídia. 

Passos:: 

1. Chamar o método createPlayer(locator); 

2. Verifique se a exceção MediaExcetion foi lançada. 

Resultados Esperados:: 

1. A exceção MediaException é lançada. 

  

 

1.5 Suíte de Teste : Data Processing 

Caso de Teste CT_GingaCDN-43: DataProcessor_CT_IDataProcessor_02: Método 

addCarouselListener(CarouselListener *listener) 

Sumário:: 

Verifica se a chamada ao método addCarouselListener(CarouselListener *listener) registra um 
CarouselListener para ser notificado de mudanças no processamento dos dados referentes ao carrosel de 
dados. 
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Pré-Condições:    

1. Nenhuma. 

 
Especificação de entradas:    

1. listener: CarouselListener – O CarouselListener para ser notificado de mudanças no 

processamento de dados. 

Passos:: 

1. Chamar o método addCarouselListener(listener); 

2. Verificar se o listener passa a ser notificado quando um CarouselEvent é disparado.  

  

Resultados Esperados:: 

1. O listener é adicionado à lista de interessados em receber notificações de lançamentos de 

eventos de mudanças no processamento dos dados referentes ao carrosel de dados.  

  

Caso de Teste CT_GingaCDN-47: DataProcessor_CT_IDataProcessor_06: Método 

removeCarouselListener (CarouselListener *listener) 

Sumário:: 

Verifica se a chamada ao método RemoveCarouselListener (CarouselListener *listener) desregistra um 
CarouselListener. 
 

Pré-Condições:     

1.  Nenhuma.   

 Especificações de entrada: 

1. listener: CarouselListener – O CarouselListener registrado anteriormente. 

  

Passos:: 

1. Chamar o método removeCarouselListener (listener) 

2. Verificar se o listener deixa de ser notificado quando um CarouselEvent é disparado.  

  

Resultados Esperados:: 

1. O listener é removido da lista de interessados em receber notificações de lançamentos de eventos 

de mudanças do processamento de dados do carrosel. 
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1.6 Suíte de Teste : Graphical Elements 

Caso de Teste CT_GingaCDN-53: Graphic_CT_IGraphicHandler_02: Método createWindow(x, y, 

width, height, opacity) 

Sumário:: 

Verifica se a chamada ao método createWindow(x, y, width, height, opacity) cria um objeto do tipo Windows 
a partir dos parametros especificados. 
 
Pré-Condições:     

1. parametros válidos. 

 
Especificação de entradas:    

1. x: int- Coordenada X. 

2. y: int - Coordenada Y. 

3. width: int - Largura. 

4. height: int - Altura 

5. opacity: int - Opacidade (0xff) 

Passos:: 

1. Chamar o método createWindow(x, y, width, height, opacity); 

2. Verifique se uma instância do tipo Windows criada de acordo com os parametros recebidos foi 

retornada. 

Resultados Esperados:: 

1. Um Objeto Windows é criado, a partir dos parametros especificados, e retornado.  

  

  

Caso de Teste CT_GingaCDN-60: Graphic_CT_IGraphicHandler_09: Método getScreenWidth() 

Sumário:: 

Verifica se a chamada ao método getScreenWidth() retorna a largura da janela.  

Pré-Condições:     

1. Nenhuma. 

 

Especificação de entradas: 

1. Nenhuma. 
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Passos:: 

1. Chamar o método getScreenWidth(); 

2. Verifique se a largura da janela foi retornado. 

Resultados Esperados:: 

1. Um inteiro, que representa a largura da janela, é retornado. 

  

  

Caso de Teste CT_GingaCDN-63: Graphic_CT_IDirectFBGraphicHandler_02: Método 

getMajorVersion() 

Sumário:: 

Verifica se a chamada ao método getMajorVersion() retorna a versão principal da engine DirecFB 
implementada. 

Pré-Condições:     

1. Nenhuma. 

 

Especificação de entradas: 

1. Nenhuma. 

Passos:: 

1. Chamar o método getMajorVersion(); 

2. Verifique se a versão principal da engine DirecFB implementada foi retornado. 

Resultados Esperados:: 

1. Um inteiro, que representa a versão principal da engine DirecFB implementada, é retornado.  

  

  

Caso de Teste CT_GingaCDN-64: Graphic_CT_IDirectFBGraphicHandler_03: Método 

getMinorVersion() 

Sumário:: 

Verifica se a chamada ao método getMinorVersion() retorna a versão secundária da engine DirecFB 
implementada. 

Pré-Condições:     
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1. Nenhuma. 

 

Especificação de entradas: 

1. Nenhuma. 

Passos:: 

1. Chamar o método getMinorVersion(); 

2. Verifique se a versão secundária da engine DirecFB implementada foi retornado.  

Resultados Esperados:: 

1. Um inteiro, que representa a versão secundária da engine DirecFB implementada, é retornado.  

  

1.7 Suíte de Teste : Input 

Caso de Teste CT_GingaCDN-69: Input_CT_IInputManager_04: Método setKeyEventsEnabled(bool 

enabled) 

Sumário:: 

Verifica se a chamada ao método setKeyEventsEnabled(bool enabled) habilita o disparo de eventos quando 
o valor passado é true. 

Pré-Condições:     

1. Nenhuma 

 
Especificação de entradas:    

1. enable: bool– Habilita ou desabilita o disparo de eventos. 

2. Neste caso, o valor vai ser true. 

  

Passos:: 

1. Chamar o método setKeyEventsEnabled(enable); 

2. Verifique se é habilitado o disparo de eventos. 

  

Resultados Esperados:: 

1. É habilitado o disparo de eventos. 

Observações: 

O disparo de eventos seá habilitado ou desabilitado para todos os ouvintes cadastrados através da 
implementação desta interface. Por este motivo, este método deve ser utilizado com cautela, pois uma 
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chamada para este método para desabilitar os eventos sem uma posterior chamada para habilitar os 
eventos deixará o sistema sem receber nenhum evento de entrada. 

  

  

Caso de Teste CT_GingaCDN-71: Input_CT_IInputManager_06: Método isKeyEventsEnabled() 

Sumário:: 

Verifica se a chamada ao método isKeyEventsEnabled() retorna o valor booleano true quando o disparo de 

eventos está habilitado. 

Pré-Condições:     

1. O disparo de eventos está habilitado. 

 
Especificação de entradas:    

1. Nenhuma 

  

Passos:: 

1. Chamar o método isKeyEventsEnabled(); 

2. Verifique se o valor booleano true foi retornado. 

  

Resultados Esperados:: 

1. O valor booleano true é retornado. 

  

  

 

1.8 Suíte de Teste : Return Channel 

Caso de Teste CT_GingaCDN-78: ReturnChannel_CT_IReturnChannel_01: Método getInterface(string 

ip) 

Sumário:: 

Verifica se a chamada ao método getInterface(string ip) retorna um objeto ReturnChannel que representa a 
interface que sera utilizada para determinado endenreco ip. 

Pré-Condições:     
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1. Ter um endereço ip válido. 

 

Especificação de entradas: 

1. ip: String - Indica o endereço ip. 

Passos:: 

1. Chamar o método getInterface(ip); 

2. Verifique se uma instância de ReturnChannel, que representa a interface que sera utilizada para o 

especificado endenreco ip, foi retornado. 

Resultados Esperados:: 

1. Um ReturnChannel, que representa a interface que sera utilizada para o especificado endenreco 

ip, é retornado. 

  

  

Caso de Teste CT_GingaCDN-82: ReturnChannel_CT_IReturnChannel_05: Método 

getInterface(tuner::Locator * locator) 

Sumário:: 

Verifica se a chamada ao método getInterface(tuner::Locator * locator ) retorna um objeto ReturnChannel 
que representa a interface que sera utilizada para determinada URL. 

Pré-Condições:     

1. Ter um locator valido. 

 
Especificação de entradas: 

1. locator: Locator - Locator que representa a URL a ser utilizada. 

Passos:: 

1. Chamar o método getInterface(locagtor); 

2. Verifique se uma instância de ReturnChannel, que representa a interface que sera utilizada para a 

especificado URL, foi retornado. 

Resultados Esperados:: 

1. Um ReturnChannel, que representa a interface que sera utilizada para a especificado 

URL(locator), é retornado. 
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1.9 Suíte de Teste : Aplication Management 

Caso de Teste CT_GingaCDN-88: AppManager_CT_IApplicationDatabase_02: Método 

addApplication(ApplicationAttributes *attr) 

Sumário:: 

Verifica se a chamada ao método addApplication(ApplicationAttributes *attr) registra uma nova aplicação no 
gerenciador de aplicações. 

 
Pré-Condições:    

 
   1. Ter o objeto ApplicationAttributes passado como parametro (attr) válido . 
 
 
Especificação de entradas:    

 
   1. attr: ApplicationAttributes – Objeto ApplicationAttributes contendo informações a respeito da aplicação 

que está sendo registrada.  

  

Passos:: 

1. Chamar o método addApplication(attr); 
2. Verifique se a aplicação referente ao atributo passado foi registrado no gerenciador de aplicações. 

  

Resultados Esperados:: 

1. A aplicação referente ao atributo passado como parametro é registrado no gerenciador de 
aplicações. 

  

  

  

  

Caso de Teste CT_GingaCDN-94: AppManager_CT_IApplicationDatabase_08: Método 
getApplication(string id) 

Sumário:: 

Verifica se a chamada ao método getApplication(string id) retorna uma referência para ApplicationAttributes 
contendo informações a respeito da aplicação cujo identificador foi passado como parâmetro.  

Pré-Condições:     

1. Ter um identificador id válido. 

 

Especificação de entradas: 
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1. id: String - O identificador da aplicação. 

Passos:: 

1. Chamar o método getApplication(id); 
2. Verifique se uma instância de ApplicationAttributes , contendo informações a respeito da aplicação 

cujo identificador foi passado como parâmetro, foi retornado. 

Resultados Esperados:: 

1. Um objeto ApplicationAttributes , contendo informações a respeito da aplicação cujo identificador 

foi passado como parâmetro, é retornado. 

 Observações: 

ATENÇÃO: É responsabilidade do cliente do componente, remover da memória o objeto 
ApplicationAttributes retornado por este método. 

  

Caso de Teste CT_GingaCDN-100: AppManager_CT_IApplicationDatabase_14: Método 
getProxy(ApplicationAttributes *attr) 

Sumário:: 

Verifica se a chamada ao método getProxy(ApplicationAttributes *attr) retorna um objeto tipo Proxy para 
manipular a aplicação cujo ApplicationAttributes foi passado como parâmetro. 

Pré-Condições:     

1. Ter um ApplicationAttributes attr válido. 

 
Especificação de entradas: 

1. attr: ApplicationAttributes- A aplicação para a qual um Proxy é requerido. 

Passos:: 

1. Chamar o método getProxy(attr); 
2. Verifique se uma instância de Proxy do determinado ApplicationAttributes da aplicação foi 

retornado. 

Resultados Esperados:: 

1. Um objeto tipo Proxy, para manipular a aplicação cujo ApplicationAttributes foi passado como 
parâmetro, é retornado. 

 Observações: 

ATENÇÃO: É responsabilidade do cliente do componente, remover da memória o objeto Proxy retornado 
por este método. 
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1.10 Suíte de Teste : Persistence 

Caso de Teste CT_GingaCDN-102: Persistence_CT_IPersistenceManager_01: Método 
getPersistenceFileSystemSize() 

Sumário:: 

Verifica se a chamada ao método getPersistenceFileSystemSize() retorna o tamanho 

maximo(em KBytes) que pode ser atingido pelo sistema de arquivos de persistência. 

  

Pré-Condições: 

1. Nenhuma. 

  

Especificações de entrada: 

1. Nenhuma. 

Passos:: 

1. Chamar o método getPersistenceFileSystemSize(); 

2. Verifique se o tamanho maximo(em KBytes) que pode ser atingido pelo sistema de 

arquivos de persistência foi retornado. 

Resultados Esperados:: 

1. Um inteiro, que representa o tamanho maximo(em KBytes) que pode ser atingido pelo 
sistema de arquivos de persistência, é retornado. 

  

Caso de Teste CT_GingaCDN-105: Persistence_CT_IPersistenceManager_04: Método 

getApplicationFileAccessRoot() 

Sumário:: 

Verifica se a chamada ao método getApplicationFileAccessRoot() retorna o diretorio raiz de 

onde as aplicações tem acesso a arquivos. (Utilizada para retornar a propriedade 

java.lang.System.getProperty("com.sun.dtv.persistent.root" ) 

  

Pré-Condições: 

1. Nenhuma. 

 



145 
APÊNDICE A 
 

145 
 

Especificações de entrada: 

1. Nenhuma. 

Passos:: 

1. Chamar o método getApplicationFileAccessRoot(); 

2. Verifique se uma string que representa diretorio raiz de onde as aplicações tem acesso a 
arquivos foi retornado. 

Resultados Esperados:: 

1. Um string, que representa diretorio raiz de onde as aplicações tem acesso a arquivos, é 

retornado. 

 

1.11 Suíte de Teste : Security 

Caso de Teste CT_GingaCDN-113: Security_CT_IAppAuthentication_02: Método 
verifyAppAuthentication(string applicationRoot) 

Sumário:: 

Verifica se a chamada ao método verifyAppAuthentication(string applicationRoot) retorna o valor "0" quando 
a aplicação é autenticada com êxito. 

Pré-Condições:     

1. Ter aplicações autenticadas com êxito. 

 
Especificação de entradas:    

1. ApplicationRoot: string - O diretório raiz da aplicação. 

  

Passos:: 

1. Chamar o método verifyAppAuthentication(applicationRoot); 

2. Verifique se o valor "0" foi retornado. 

  

Resultados Esperados:: 

1. O valor "0" é retornado. 
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Caso de Teste CT_GingaCDN-118: Security_CT_IAppAuthentication_07: Método 
getPermissionList(string applicationRoot) 

Sumário:: 

Verifica se a chamada ao método getPermissionList(string applicationRoot) retorna uma lista de 

permissões associadas à aplicação especificada. 

  

Pré-Condições: 

1. A Aplicação especificada é autenticada. 

  

Especificações de entrada: 

1. applicationRoot: string - O diretorio raiz da aplicação usada para identificação. 

Passos:: 

1. Chamar o método getPermissionList(applicationRoot); 
2. Verifique se uma lista de permissões associados à aplicação especificada foi retornada.  

Resultados Esperados:: 

1. Um vetor de inteiros, que representa ma lista de permissões associados à aplicação especificada, 
é retornado. 

 

 

 

 

 

 

 


