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Abstract. Automated tests help to control the quality of software systems, but
since they are of quality, because poorly implemented tests require much main-
tenance time. This article uses the structure of patterns to describe two recurrent
solutions in the test automation that help in creating automated tests of quality.

Resumo. Testes automatizados ajudam a controlar a qualidade dos sistemas de
software, mas desde que eles sejam de qualidade, pois testes mal implementa-
dos demandam muito tempo de manutenção. Este artigo utiliza a estrutura de
padrões para descrever duas soluções recorrentes na automação de testes que
ajudam na criação de testes automatizados de qualidade. O primeiro padrão
descrito é o Objeto Protótipo que é um Objeto Dublê apropriado para facilitar
testes de algoritmos que utilizam reflexão ou programação orientada a aspec-
tos. O outro é o Geração Dinâmica de Dados que é recomendado para tornas
os testes de integração com persistência de dados mais fáceis de serem criados,
além de torná-los mais robustos.

1. Introdução

A escrita de testes automatizados ajuda a controlar de forma eficaz e de baixo custo a
qualidade dos sistemas de software. No entanto, assim como qualquer trecho de código
de computador, os testes automatizados também estão sujeitos a erros, desde pequenas
imperfeições até falhas graves.

Por isso, a escrita e a manutenção dos testes automatizados requerem muitos
cuidados, pois testes não eficazes ou que exigem alta manutenção resultam em desperdı́cio
de tempo e, consequentemente, podem acarretar grandes prejuı́zos [Bernardo 2011].

Uma maneira de documentar soluções que ajudam a criar testes automatizados de
qualidade é através de padrões. Sendo assim, este artigo irá apresentar dois padrões de
testes automatizados que ajudam na criação de bons testes automatizados de correção.

2. Padrões

A estrutura de um padrão de teste automatizado pode ser semelhante à estrutura de um
Padrão de Projeto. A principal diferença deve-se à classificação do padrão, já que os
objetivos dos testes automatizados são diferentes dos objetivos de um sistema de software.
Contudo, os padrões descritos a seguir serão definidos no seguinte formato:

Nome: Nome do padrão.



Tipo: Neste artigo, um padrão poderá ser dos tipos Testabilidade, Organizacional e Ro-
bustez. Testabilidade indica que o padrão ajuda a melhorar essa caracterı́stica do
sistema em teste; Organizacional aponta que é um padrão utilizado para ajudar a
organizar os casos de teste; já os padrões de Robustez servem para tornar os testes
menos frágeis

Quando utilizar: Contém sugestões de situações tı́picas que o padrão deve ser utilizado.
Intenção: Contém uma breve descrição dos objetivos do padrão.
Motivação: Apresenta os problemas que o padrão ajuda a resolver.
Solução: Contém a descrição da solução proposta pelo padrão.
Consequências: Discute como o padrão ajuda a solucionar os problemas descritos no

tópico anterior.
Implementação: Contém informações de como o padrão pode ser implementado.
Exemplo: Contém exemplos de código-fonte demonstrando o padrão. Os exemplos neste

artigo utilizarão as linguagens Python e Java. O nome do tópico irá informar a
linguagem e as tecnologias utilizadas.

Usos Conhecidos: Sistemas ou ferramentas que utilizaram a solução proposta e que
serviram de amostra para nomeação do padrão.

2.1. Objeto Protótipo

Tipo: Organizacional, Robustez e Testabilidade
Quando utilizar: Quando uma funcionalidade processa trechos arbitrários de código-

fonte, como ocorre quando é utilizado Reflexão ou Programação Orientada a As-
pectos.

Intenção: Agrupar em um ou poucos objetos de uso exclusivo dos testes, diferentes
protótipos de implementação para simular os cenários de teste desejados.

Motivação: Pode ser necessário o uso de muitos objetos distintos e não relacionados para
testar funcionalidades que processam código-fonte, principalmente quando elas
são muito abrangentes. Por exemplo, um aspecto pode ser definido para adicionar
código a todas as classes do sistema. Isso pode causar diferentes tipos de problema
para os testes, como set ups complexos, testes com lógica condicional, entre outros
problemas organizacionais.
Além disso, testes que envolvem muitos módulos de um sistema não são robustos.
Alterações de código-fonte em diversos pontos do sistema podem quebrar os
testes, mesmo que a funcionalidade que está sendo testada não tenha sido alterada.

Ainda há os casos em que os testes não podem ser realizados devido à in-
disponibilidade de objetos. Por exemplo, é comum que as APIs forneçam
objetos abstratos e incompletos, contendo apenas um esqueleto de implementação
(classes abstratas e Template Methods). Para esses casos, pode ser utilizado
Protótipos de Objetos em Teste ou outros Objetos Dublês (Double Objects) que
são objetos visı́veis apenas no escopo dos testes criados com o intuito de facilitar
a escrita de testes automatizados de qualidade [Meszaros 2007].

Solução: Os testes podem criar um ou mais objetos dublês que contêm protótipos de
diferentes tipos de implementação, de modo que diferentes cenários de testes pos-
sam ser realizados.
Diferentemente dos Objetos Falsificados (Fake Object, [Meszaros 2007]), o Ob-
jeto Protótipo não precisa respeitar uma API definida rigidamente pelo sistema, a



não ser que seja pertinente ao teste. De maneira geral, ele apenas deve fornecer
recursos que imitem as caracterı́sticas de código-fonte dos objetos do sistema.
Ainda, o protótipo não fornece dados ao sistema, o próprio código-fonte compõe
as informações necessárias para realização dos testes.
Outra grande diferença entre o Objeto Protótipo e outros Objetos Dublês é o pro-
cesso de instalação do objeto no sistema em teste. No caso de orientação a as-
pectos, uma forma de instalação se dá através da compilação do código dos testes
utilizando o compilador de aspectos. Isso adicionará o comportamento a ser tes-
tado no protótipo. Já para reflexão, a instalação ainda pode ser feita do modo
convencional, através de injeção de dependência.
É importante ressaltar que o que deve ser testado são funcionalidades do sistema,
nunca os Objetos Dublês. Sendo assim, não é a implementação do protótipo que
deve ser utilizada para os testes, mas sim as informações do seu código-fonte ou
trechos de código que foram embutidos.

Consequências: É necessário um trabalho adicional de criar um objeto a mais no sis-
tema, entretanto esse objeto possui vantagens. Todos os tipos de código-fonte
necessários para os testes ficam encapsulados em um ou poucos objetos no es-
copo dos testes. Isso deixa os testes mais organizados, simples e robustos.

Implementação: No caso de orientação a aspectos, o protótipo deve ser um objeto sim-
ples, mas que seja identificado pelos Pontos de Atuação (Pointcuts) para que os
testes consigam exercitar o código dos Adendos (Advices) que serão adicionados
ao protótipo. Entretanto, também é interessante criar protótipos que não sejam
identificados pelos Pontos de Atuação, justamente para testar que eles realmente
não são encontrados pelos aspectos. Para reflexão, a implementação é similar,
mas o objeto deve satisfazer alguma API para que as funcionalidades reflexivas
reconheçam o objeto. Da mesma maneira, protótipos incompatı́veis com as fun-
cionalidades também são recomendados para realização dos testes de casos de
erros. Valor notar que, dependendo da funcionalidade, os nomes das classes e
métodos podem descrever o que eles representam para os testes.

Exemplo - Java: A Figura 1 mostra um Objeto Protótipo que pode ser utilizado para
testes de diferentes aspectos. Se um Ponto de Atuação representa apenas os
métodos protegidos (protected), então o código do Adendo deve ser inserido
apenas no método umMetodoProtegidoParaTeste. Se o comportamento
desse método corresponder ao código do Adendo, então a expressão de mapea-
mento do Ponto de Atuação está encontrando o trecho de código desejado. No
entanto, também é necessário verificar que o Adendo não é inserido nos outros
métodos. Ainda, os testes do próprio Adendo pode ser verificado através do com-
portamento do método umMetodoProtegidoParaTeste.

Exemplo - Python/Unittest/Django-Dynamic-Fixture: A biblioteca Django-Dynamic-
Fixture utiliza reflexão para identificar os tipos de dados esperados para cada
variável de um objeto de dados do arcabouço Django. Depois que os tipos são
identificados, a biblioteca preenche as variáveis com informações apropriadas e
do tipo esperado. A Figura 2 mostra alguns testes dessa ferramenta utilizando
esse padrão.

Usos Conhecidos: A ferramenta Util4Selenium, que usa aspectos (AspectJ com Java)
para gerar fotografias das interfaces Web, usa esse padrão para testar a funcional-
idade. Já a biblioteca de testes Python-QAssertions e a engine de jogos de cartas



1

2 public class PrototipoDeObjetoEmTeste {
3 public void umMetodoPublicoParaTeste() {}
4

5 protected void umMetodoProtegidoParaTeste() {}
6

7 private void umMetodoPrivadoParaTeste() {}
8

9 public void umMetodoQueLancaExcecao() throws Exception {
10 throw new Exception();
11 }
12 // ...
13 }

Figura 1. Objeto Protótipo.

1 from django.test import TestCase
2 from django.db import models
3

4 # O método new preenche as variáveis do objeto com valores válidos
5 from django_dynamic_fixture import new
6

7 class MetodoNewPreencheInstanciaComDadosTest(TestCase):
8

9 def test_preenche_integer_fields_com_inteiros(self):
10 # Objeto Protótipo
11 class UmModelo(models.Model):
12 integer_field = models.IntegerField()
13 instancia = new(UmModelo)
14 # O método new identificou que a variável esperava receber um

número inteiro
15 self.assertTrue(isinstance(instancia.integer_field, int))
16

17 def test_preenche_char_fields_com_strings(self):
18 # Objeto Protótipo
19 class UmModelo(models.Model):
20 char_field = models.CharField(max_length=10)
21 instancia = new(UmModelo)
22 # O método new identificou que a variável esperava receber uma

string
23 self.assertTrue(isinstance(instancia.char_field, str))

Figura 2. Exemplo em Python de testes da biblioteca Django-Dynamic-Fixture
utilizando o padrão Objeto Protótipo.



Card Game Engine também utilizam essa solução para testar os trechos de código
que envolvem reflexão.

2.2. Geração Dinâmica de Dados
Tipo: Robustez
Quando utilizar: É recomendado o uso em praticamente todos os testes que envolvem

dados persistentes em gerenciadores de bancos de dados, especialmente aqueles
que precisam de muitos dados pré-populados. Por exemplo, testes de buscas,
de geração de relatórios ou de modelos que possuem um grande número de de-
pendências.

Intenção: Gerar automaticamente objetos tolos para facilitar a criação dos testes, assim
como torná-los mais robustos e legı́veis.

Motivação: Os testes que envolvem a camada de persitência são os responsáveis por
criar todos os dados necessários para sua execução. Esses dados podem ser clas-
sificados em duas categorias: os principais, que caracterizam o cenário de teste, e
os tolos, que são criados apenas para evitar erros de compilação ou de execucão,
causados comumente por validações realizadas pelo próprio gerenciador do banco
de dados.
Um problema comum ocorre quando são necessários muitos dados tolos para
realização de um cenário de teste. Além de ser uma tarefa repetitiva e tediosa,
a inicialização dessas informações polui o código de teste. Ainda, esse problema
pode ser multiplicado quando um cenário de teste precisar de dados já existentes
na base.
Para amenizar o problema de legibilidade, os dados tolos podem ser definidos de
forma estática, geralmente em arquivos externos que serão carregados durante a
preparação dos testes (Figura 3). Entretanto, essa não é uma boa solução. Um
dos principais problemas dessa abordagem é que a quantidade de dados para os
testes cresce rapidamente à medida que novos casos de testes são adicionados, o
que torna a manutenção dos testes muito complicada, pois qualquer mudança na
modelagem pode implicar que todos os arquivos de testes precisem ser adaptados.

1 - model: Pessoa
2 id: 1
3 nome: Sharon Janny den Adel
4 sexo: F
5 data_nascimento: 1974/07/12
6 nacionalidade: Holandesa
7

8 - model: Pessoa
9 id: 2

10 nome: Mark Knopfler
11 sexo: M
12 data_nascimento: 1949/08/12
13 nacionalidade: Escocesa

Figura 3. Exemplo de dados estáticos em um arquivo no formato YAML.

Uma possı́vel solução para esse problema é tentar reaproveitar os dados para difer-
entes cenários de teste, o que diminui a replicação de informações e facilita a



manutenção em caso de mudanças na modelagem dos dados. Entretanto, essa
abordagem possui problemas ainda maiores. Compartilhar informações entre
testes os tornam frágeis, de modo que qualquer pequena alteração na bateria de
testes ou no próprio sistema pode quebrar um grande conjunto de testes, o que
dificulta a identificação do erro e, consequentemente, torna a manutenção muito
complicada. Para dificultar ainda mais, essa abordagem prejudica a clareza dos
testes, pois não fica explı́tico quais os dados que são realmente pertinentes para
cada caso de teste.

Solução: Criar métodos que geram dinamicamente objetos de dados populados com da-
dos tolos e válidos. Tendo esse objeto instanciado, basta atualizar as informações
principais com valores pertinentes para simular o cenário de teste desejado.

Consequências: Primeiramente, não é mais necessário a criação e manutenção de ar-
quivos estáticos de dados, muito menos o gerenciamento de dados compartilhados.
Além disso, os testes são mais facilmente adaptados às mudanças da modelagem
dos dados. Por fim, a clareza e a legibilidade dos testes são melhoradas, não só
porque os testes tendem a ficar mais enxutos e coesos, como também porque os
dados tolos de um objeto podem ser escondidos.

Implementação: No escopo dos testes, deve-se criar uma biblioteca de funcionalidades
que são responsáveis por instanciar e persistir objetos de dados populados com
objetos tolos. Contudo, os objetos tolos precisam ser únicos, para evitar proble-
mas de integridade de dados, e não aleatórios, para facilitar a depuração de testes
incorretos e para não tornar os testes intermitentes. Também é importante notar
que, como um objeto de dado pode depender de outros, essa biblioteca pode fazer
chamadas internas para reaproveitamento de código.
Já para tornar essa biblioteca mais flexı́vel, pode-se permitir que um cenário de
teste consiga personalizar as informações que forem pertinentes para seu contexto,
ou seja, os métodos de geração de objetos devem ser parametrizáveis. Entretanto,
o trabalho de implementação dessa biblioteca de objetos de dados é semelhante
para todos os objetos de dados, logo, é altamente recomendável que seja utilizado
reflexão para criação de bibliotecas genéricas, ou seja, que consigam criar dinami-
camente qualquer tipo de objeto de dados.

Exemplo Python/Unittest: Para testar uma funcionalidade de busca de pessoas, muitos
objetos de dados Pessoa precisarão ser criados para poder simular todos os
cenários desejados. Por isso, antes mesmo da criação dos testes, é importante criar
classes para gerar dinamicamente os objetos de dados desejados. Esse objeto terá
a responsabilidade de criar um objeto válido, com pelo menos os atributos obri-
gatórios do objeto preenchidos, mas de modo que possa ser customizado de acordo
com a necessidade dos testes. A Figura 4 mostra um exemplo de implementação
desse objeto (GeradorDePessoas) e de um teste que o utiliza.

Exemplo Python/Unittest/Django Dynamic Fixture: Como foi citado nos tópicos an-
teriores, a implementação dessa classe de geração de dados é um trabalho árduo
e repetitivo . Por isso, preferencialmente, é recomendado utilizar bibliotecas
genéricas de geração dinâmica de dados, como é o caso da Django Dynamic Fix-
ture, para sistemas Web que utilizam o arcabouço Django para Python. A Figura
5 mostra alguns exemplos de teste para a mesma funcionalidade de busca de pes-
soas.

Usos Conhecidos: A ferramenta Django Dynamic Fixture implementa esse padrão para



1 from cadastro.models import Pessoa
2

3 import unittest
4

5 class GeradorDePessoas(object):
6 def cria(nome=’X’, sexo=’F’, nascimento=’2000/01/01’):
7 p = Pessoa(nome=nome, sexo=sexo, nascimento=nascimento)
8 p.save()
9 return p

10

11 gerador = GeradorDePessoas()
12

13 class BuscaDePessoasPeloNomeTest(unittest.TestCase):
14 def test_deve_encontrar_pessoas_que_possuem_parte_do_nome_buscado(

self):
15 pessoa_que_deve_ser_encontrada = gerador.cria(nome=’Sharon

Janny den Adel’)
16 pessoa_que_nao_deve_ser_encontrada = gerador.cria(nome=’Mark

Knopfler’)
17

18 pessoas_encontradas = Pessoa.objects.com_parte_do_nome(’Jan’)
19

20 self.assertTrue(pessoa_que_deve_ser_encontrada in
pessoas_encontradas)

21 self.assertTrue(pessoa_que_nao_deve_ser_encontrada not in
pessoas_encontradas)

Figura 4. Exemplo em Python de classe de geração dinâmica de um objeto de
dados especı́fico.



1 from django_dynamic_fixture import get
2 from cadastro.models import Pessoa
3

4 import unittest
5

6 class BuscaDePessoasPeloNomeTest(unittest.TestCase):
7 def test_deve_encontrar_pessoas_que_possuem_parte_do_nome_buscado(

self):
8 # Apenas o atributo nome é pertinente para esse caso de teste.
9 # Portanto, os outros atributos do objeto Pessoa devem ficar

ocultos.
10

11 # cria e salva na base de dados uma pessoa com um nome
especı́fico.

12 pessoa_que_deve_ser_encontrada = get(Pessoa, nome=’Sharon Janny
den Adel’)

13 pessoa_que_nao_deve_ser_encontrada = get(Pessoa, nome=’Mark
Knopfler’)

14

15 pessoas_encontradas = Pessoa.objects.com_parte_do_nome(’Jan’)
16

17 self.assertTrue(pessoa_que_deve_ser_encontrada in
pessoas_encontradas)

18 self.assertTrue(pessoa_que_nao_deve_ser_encontrada not in
pessoas_encontradas)

19

20 def
test_deve_ignorar_se_texto_buscado_esta_em_minuscula_ou_maiuscula
(self):

21 pessoa_que_deve_ser_encontrada = get(Pessoa, nome=’Kyra Gracie
Guimarães’)

22 pessoa_que_nao_deve_ser_encontrada = get(Pessoa, nome=’Roger
Gracie Gomes’)

23

24 pessoas_encontradas = Pessoa.objects.com_parte_do_nome(’
guiMARães’)

25

26 self.assertTrue(pessoa_que_deve_ser_encontrada in
pessoas_encontradas)

27 self.assertTrue(pessoa_que_nao_deve_ser_encontrada not in
pessoas_encontradas)

28

29 class BuscaDePessoasPorSexoTest(unittest.TestCase):
30 def test_deve_encontrar_apenas_pessoas_do_sexo_buscado(self):
31 # Dessa vez, o nome não é importante, pode-se utilizar um nome

tolo qualquer,
32 # que é criado pela biblioteca automaticamente.
33 pessoa_que_deve_ser_encontrada = get(Pessoa, sexo=’F’)
34 pessoa_que_nao_deve_ser_encontrada = get(Pessoa, sexo=’M’)
35

36 pessoas_encontradas = Pessoa.objects.de_sexo(’F’)
37

38 self.assertTrue(pessoa_que_deve_ser_encontrada in
pessoas_encontradas)

39 self.assertTrue(pessoa_que_nao_deve_ser_encontrada not in
pessoas_encontradas)

Figura 5. Exemplo do padrão de Geração Dinâmica de Dados com a biblioteca
genérica de objetos de dados Django Dynamic Fixture.



aplicações que utilizam o arcabouço Django para Python.

3. Conclusões
O padrão Objeto Protótipo é uma solução simples para testar, de forma isolada, fun-
cionalidades que são implementadas usando reflexão ou programação orientada a aspec-
tos. Dessa maneira, esse objeto dublê é útil para escrita de testes utilizando TDD.

Já o padrão Geração Dinâmica de Dados é fundamental para criação de bons testes
automatizados de funcionalidades que envolvem persistência de dados. A criação dos
testes se torna muito mais simples e a manutenção se torna muito menos trabalhosa do
que ter de gerenciar manualmente grandes quantidade de dados.
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