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Contexto 

 Apesar do constante esforço humano, aplicando-se as mais variadas técnicas de 

engenharia de software, hoje sabe-se que é impossível, na prática, desenvolver uma 

ferramenta que seja livre de erros. Entretanto, com o intuito de se minimizar 

indesejáveis falhas, existe a área de Teste de Software cujo objetivo principal não é 

verificar ausência de falhas, porém, conseguir revelá-las com sucesso. 

 Em suma, testar um software significa verificar se o produto corresponde com os 

requerimentos que foram previamente especificados. Entretanto, a criação de cenários 

e casos de teste requer esforço e exige uma certa padronização. O que significa que a 

elaboração e execução manual de tais testes é custosa e mais propensa a erro. De 

maneira a tornar o processo mais eficaz, foi então projetada e desenvolvida a 

ferramenta TaRGeT (Test And Requirements Generation Tool).  

 A TaRGeT é uma aplicação prática do modelo MBT (Model-Based Testing) cuja  

principal funcionalidade é a geração automática de casos de teste à partir de cenários 

de casos de usos escritos em linguagem natural. É uma ferramenta que foi 

desenvolvida de uma parceria entre o Centro de Informática da UFPE e a Motorola. 

 

Objetivo 

 O objetivo do trabalho é estender a TaRGeT, para que seja possível lidar com o 

uso de variáveis, constantes e uma memória interna. Com essa nova característica, 

será possível projetar testes à partir de uma nova perspectiva, obtendo uma maior 

cobertura dos requisitos, e ao mesmo tempo reduzindo-se esforço na criação de tais 

casos de teste.  

 Deve ser incluída na TaRGeT, uma nova linguagem de expressão específica 

que seja similar à linguagem natural. Essa nova linguagem possibilitará a criação e uso  

das variáveis dentro dos casos de uso. O trabalho também visa obter uma nova 

maneira de como a ferramenta gera os casos de teste, além da possibilidade da 

criação de propósitos de teste e o uso de variados critérios de cobertura. 

 De forma á alcançar tais objetivos será necessário o estudo e uso de 

ferramentas auxiliares e diferentes linguagens de programação. Com isso, temos como 

proposta de resultado final, obter uma ferramenta que esteja no estado da arte, sendo 

inovadora e eficiente. 
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