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RESUMO 

Devido aos grandes avanços na área da programação de software é 

crescente a preocupação com relação ao desempenho dos programas.Em função 

dessa preocupação as empresas de desenvolvimento de softwares têm investido 

esforço considerável em testes de desempenho. Esta área tem como objetivo avaliar 

o desempenho do sistema buscando garantir a confiabilidade, escalabilidade, 

robustez e disponibilidade do sistema em produção, utilizando diversos tipos de 

métricas para verificar o comportamento do sistema diante de diversos cenários e 

configurações. 

A linguagem UCML, UserCommunityModelingLanguage,é uma modelagem 

criada com o intuito de auxiliar na criação de testes de desempenho. Possui 

símbolos capazes de auxiliar no entendimento do comportamento do sistema e dos 

usuários que interagem.O objetivo é a criação de um diagrama onde algumas 

informações podem ser facilmente observadas, tais como: taxa de uso das partes do 

sistema, caminho dos usuários, possível gargalos, entre outras informações 

relevantes ao desempenho. Além do diagrama a modelagem indica a criação de 

uma planilha complementar, possibilitando a agregação de informações auxiliares 

que o diagrama não comporta. 

Apesar de existirem ferramentas computacionais que auxiliem na 

criação/edição desses diagramas, nenhuma delas permite que esses diagramas 

possam gerar dados em um formato possível de ser utilizado em outras aplicações, 

tal como XML.  

Busca-se então, neste trabalho, desenvolver uma ferramenta que permita a 

criação e edição de diagramas no padrão UCML, permitindo simplificar a 

identificação das necessidades relacionadas ao desempenho de um sistema e 

possibilitando a geração de dados através do diagrama em um formato de fácil uso 

em outras aplicações. 
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1 INTRODUÇÃO 

A necessidade de identificara escalabilidade e o desempenho dos sistemas é 

crescente. Cada dia mais usuários tem acesso as tecnologias e,junto com esse 

crescimento,cada vez mais as aplicações tem que estar prontas para suportar as 

demandas atuais, não permitindo que isto afete seu desempenho.  

Para garantir que os sistemas não apresentem problemas perante seus usuários 

as aplicações passam por vários testes para garantir sua escalabilidade e 

confiabilidade. Estes testes têm como objetivo descobrir quais partes do sistema que 

não estejam se comportando de acordo com o esperado, baseando-se em planos de 

teste pré-estabelecidos de acordo com as definições do sistema. Existem diferentes 

maneiras de projetar testes cujo objetivo é a identificação desses comportamentos 

inesperados. Estes podem ocorrer em diferentes momentos ao longo do ciclo de 

vida de desenvolvimento de um sistema e buscam não permitir que o sistema 

apresente problemas graves, que comprometam sua integridade e garantam o 

perfeito funcionamento do mesmo. Contudo existem questões que não estão 

relacionadas a comportamentos anômalos. Entre estes pode-se destacar os 

problemas relativos a desempenho.Para essa categoria de problemas são 

necessárias ferramentas específicas para ajudar na sua identificação.  

A linguagem UCML (User Community Modeling Language)ajuda a mapear e 

organizar os dados relativos a desempenho, facilitando a identificação de gargalos e 

a elaboração de testes de desempenho.Neste contexto, a linguagem UCML se 

apresenta como uma ferramenta de suporte na área de testes de 

desempenho,organizando os dados relativos a performance. 

Essa modelagem permite a utilização de símbolos pré-definidos, que têm como 

objetivo auxiliar no entendimento do fluxo do sistema, além de possuir parâmetros 

adicionais que enriquecem e ajudam na geração do diagrama, podendo então, ser 

agregado diversas informações além da parte gráfica em planilhas auxiliares. 
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1.1 MOTIVAÇÃO 

A necessidade de dispor de ferramentas capazes de auxiliar na análise das 

questões relativas ao desempenho dos sistemas fez com que fosse desenvolvida a 

linguagem gráfica UCML.Esta linguagem busca melhorar o entendimento e facilitar 

os testes de desempenho dos sistemas atuais. Atualmente existem ferramentas, tal 

como o Microsoft Visio e SmartDraw, que permitem a criação desses diagramas, 

porém nenhuma dessas ferramentas gráficas permite que os diagramas gerados 

possam ser transformados em dados úteis para outras aplicações, tal como o 

formato XML. Sendo assim, a construção de uma ferramenta que suporta a 

exportação dos diagramas para o formato XML e que também tenha a flexibilidade 

de trabalhar com diversos parâmetros adicionais para a modelagem é o objetivo 

principal deste trabalho. 

Esta tarefa, porém,compreende uma série de desafios que vão desde o 

entendimento dos princípios básicos da área de testes e testes de desempenho, 

passando pela definição e objetivos dos testes de desempenho até a análise da 

modelagem UCML.O fato de esta linguagem ser de grande utilidade na análise do 

desempenho dos sistemas é que motivou a idéia de desenvolver uma ferramenta 

capaz de simplificar seu uso. 

 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo principal deste trabalho é desenvolver uma ferramenta que permita 

construir diagramas UCML e transformar seus dados para o formato XML permitindo 

o aproveitamento dos mesmos por outras ferramentas com o objetivo de automatizar 

os testes. 

Como objetivos secundários pode-se enumerar o entendimento da linguagem 

e do processo de análise, usando estes diagramas, que facilitam a identificação dos 

gargalos de desempenho dos sistemas. 
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2 TESTE DE SOFTWARE 

O teste de software está inserido em um processo onde a estruturação de 

etapas, atividades, artefatos e papeis têm como objetivo organizar e controlar todo o 

ciclo de testes.    

 

[3] descreve teste como:  

“Teste de software tem o intuito de executar o programa ou modelo utilizando 

algumas entradas em particular e verificar se seu comportamento está de acordo com o 

esperado.”. 

 

Desenvolver softwares tem se tornado um desafio cada vez maior, face à 

presença cada vez mais importante dos mesmos dentro de nossa sociedade. Em 

função disso, cresce o foco na qualidade.Softwares sem qualidade podem gerar 

perdas irreparáveis ou ocasionando perdas monetárias. A necessidade por alta 

qualidade fez com que fosse investido muito na área de testes que tem por objetivo 

principal mitigar erros e buscar melhorias para o desenvolvimento de diferentes 

produtos.  Este, porém não é o único tipo de controle de qualidade necessário.  

 

2.1 CONCEITOS 

Primeiramente para entender melhor o processo envolvido na área de testes 

devemos entender sobre qualidade de software (QS), área onde os testes estão 

inseridos. A qualidade de software é uma área de conhecimento da engenharia de 

software que tem como objetivo garantir um produto final que esteja de acordo com 

as necessidades do cliente através da definição e normalização de processos de 

desenvolvimento. A área de QS pode ser organizada conforme [15] definiu,nos 

seguintes tópicos: Fundamento de qualidade de software, Gerência do processo de 

qualidade de software e Considerações práticas. 

Cada um dos tópicos a cima é subdividido em atividades e para esse trabalho 

iremos nos aprofundar no processo de qualidade de software, onde se encontra a 

atividade de Verificação e Validação (V & V). 
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Conforme [15] define V & V é uma atividade, porém muitos autores a definem 

como processo.Essa atividade engloba todo o ciclo de vida de um software e deve 

ser aplicado em cada estágio no processo de desenvolvimento. Tem como objetivos 

a descoberta de defeitos e garantir que o sistema seja utilizável em situação 

operacional, ou seja, estabelecer a confiança de que o sistema é adequado ao seu 

propósito.  

Para compreender melhor esse processo é preciso que seja compreendido o 

significado de validar e verificar.  

 

De acordo com [5]: 

“Validation is the process of evaluating a software system or component during, or at 

the end of, the development cycle in order to determine whether it satisfies specified 

requirements.” 

 

Em outras palavras validar um sistema significa verificar se o mesmo está em 

conformidade com as necessidades do cliente, ou seja, não é a mesma coisa que 

estar de acordo com os requisitos do sistema, posto que os mesmos sejam artefatos 

que podem ou não estar de acordo com o que o cliente necessita. 

Ao contrário da validação, a verificação tem como objetivo analisar se o 

produto foi corretamente construído, ou seja, se a versão final ou parte dela esta de 

acordo com as especificações, se a relação entre duas descrições, por exemplo, um 

caso de uso e seu código fonte, estão de acordo uma com a outra.   

 

Conforme [5] verificação é:  

“Verification is the process of evaluating a software system or component to 

determine whether the products of a given development phase satisfies the conditions 

imposed at the start of the phase.” 

 

Existem dois tipos distintos de verificação usados para garantir a qualidade e 

confiabilidade do sistema: verificação estática e dinâmica.  

A verificação estática, ou Inspeção de software, consiste na verificação das 

representações do sistema, documentação, diagramas e códigos-fonte, sem a 

necessidade da execução do sistema. Alguns exemplos dessa técnica são: revisões 

formais, revisões por pares, passo a passos e etc. 
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A verificação dinâmica, ou Teste de software, preocupa-se com o 

comportamento e a execução do produto. É a única técnica para validação dos 

requisitos não funcionais, como desempenho e confiabilidade, porém devem ser 

usado em conjunto com a verificação estática para cobrir todas as atividades de V & 

V. Ao contrario da estática necessita trabalhar com uma representação executável 

do sistema. Um exemplo dessa técnica são os testes propriamente ditos. 

O teste de um software tem como principal objetivo investigar o sistema a fim 

de prover informações confiáveis sobre a qualidade do software, levando em 

consideração a especificação do sistema, com a finalidade de garantir a qualidade 

de construção do software e do produto em si. 

Dentro desta área existem diversos tipos de testes. Todos os testes possuem 

uma elaboração de casos de testes que é baseada nas especificações funcionais, 

dados recebidos pelo sistema e comportamento esperado, e podem ser 

classificados quanto ao objetivo, método ou escopo, possuindo suas aplicações em 

fatores operacionais, tais como, correção, usabilidade, desempenho e etc.  

Baseado em sua classificação por objetivo temos como exemplo os testes 

controlados, que são realizados em ambientes controlados e condições operacionais 

sob a supervisão de um tester, o teste de unidade, que testam as unidades do 

sistema separadamente, os de integração, onde todas as unidades antes testadas 

separadamente são integradas e testadas no todo, os testes de defeitos, que 

buscam inconsistências entre o sistema e a especificação, testes de validação, 

utilizado para demonstrar que o sistema atende ao requisitos definidos, porém os 

tipos de teste que mais nos interessam são os testes estáticos, utilizados para 

verificar o comportamento do sistema.  

Os testes estáticos englobam diversos tipos de testes que têm como objetivo 

verificar o comportamento do sistema diante de diferentes situações, avaliando seu 

desempenho, confiabilidade, escalabilidade e robustez. Dentro dos testes estáticos 

encontram-se os teste de desempenho, objetivo deste trabalho. 

. 

2.2 PROCESSOS DE TESTE 

 

Nesta seção discute-se o fato de que teste não envolve apenas a busca por 

defeitos, que por trás dessa busca por qualidade existem muitos processos que 
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devem ser seguidos para que seja possível construir um software de qualidade.Os 

processos de teste devem sempre ocorrer em níveis e sempre ocorrendo junto ao 

desenvolvimento do sistema, para que seja possível garantir um software confiável e 

de qualidade.  

As etapas de um processo de teste são as seguintes: 

 

 Iniciação  

 Planejamento 

 Configuração 

 Especificação 

 Execução  

 Encerramento 

 

Além das etapas apresentadas os testes estão separados em dois tipos, testes 

estáticos, responsáveis pelo desempenho e qualidade do sistema, e de defeitos, 

assim como o nome diz, têm como objetivo encontrar defeitos.  

Contudo o processo de teste deve sempre seguir o desenvolvimento do sistema 

em níveis diminuindo assim a possibilidades de gerar erros de grande escala 

futuramente. Conforme a figura abaixo, podemos ver os níveis de teste conforme a 

evolução do software.  

 

 

Figura 1: Níveis de teste conforme desenvolvimento do sistema. 
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Como dito anteriormente o foco deste trabalho é o teste de desempenho. 

Esses testes são elaborados e planejados durante a construção do sistema para 

identificação de possíveis perdas de desempenho e detecção de gargalos do 

sistema. Na próxima seção o teste de desempenho será descrito com mais detalhes.    

 

3 TESTE DE DESEMPENHO 

Nesta seção apresenta-se uma idéia geral sobre teste de desempenho além 

dos diferentes tipos de testes que o complementam.  

O teste de desempenho em geral serve para avaliar o comportamento do 

software, verificando variações de desempenhos em função das situações 

apresentadas,tais como a quantidade de usuários acessando simultaneamente, seja 

em relação ao volume de dados entrando no sistema ou na identificação de sua 

capacidade limite.Todos estes testes permitem conhecer melhor o sistema, visando 

garantir que ao entrar em produção o mesmo não apresente problemas e erros, 

negações de serviço e instabilidade devido a um grande número de usuários 

simultâneos ou problemas devido a um grande tempo de espera. 

 

3.1 CONCEITOS E OBJETIVOS 

 

 O objetivo de qualquer processo de teste é ser capaz de agregar informações 

úteis às partes interessadas do projeto para que seja possível tomar decisões 

relacionadas a qualidade do produto. Os testes de desempenho, além desse 

objetivo primário têm também como objetivo ajudar a identificar gargalos nos 

sistemas, ajudar no ajuste de desempenho e exigências, e estabelecer uma base de 

conhecimento para testes futuros.  

 Além disso, os resultados obtidos através desses testes são utilizados para 

melhorar a estimativa necessária para definir a configuração de hardware que 

suporte as aplicações. 

  Sendo um tipo de teste que visa determinar a capacidade de resposta, a 

escalabilidade, confiabilidade e a carga de trabalho suportada por um sistema, esses 

testes são normalmente utilizados, por exemplo, para comparar características de 
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desempenho entre sistemas parecidos, encontrar problemas de desempenho, 

avaliar a disponibilidade de produção etc. 

 Para que um teste de desempenho seja bem aplicado é necessária uma boa 

compreensão do contexto geral do projeto. Quando a equipe de teste não possui 

este conhecimento, é possível que os testes sejam direcionados para questões 

marginais, gerando desperdício de tempo e trabalho. 

 

3.2 MÉTRICAS 

 

Os testes de desempenho são baseados em métricas para avaliar o 

comportamento do sistema e definir sua confiabilidade, escalabilidade e robustez. 

Essas métrica são uma unidade de medida padrão e servem para medir 

quantitativamente os resultados ajudando a melhorar a produtividade, qualidade e 

identificar problemas. 

As métricas são muito importantes pois com elas é possível melhor a 

qualidade do sistema e alcançar melhor satisfação do cliente, facilitam a 

identificação de áreas que precisam de maior atenção, ajudam na comparação de 

resultados durante alterações no sistema e seus impactos, normalmente fornecem a 

causa dos problemas e ajudam no acompanhamento do projeto.  

Existem vários tipos de métricas utilizadas em testes de desempenho que 

dependem muito da área e tipo do sistema a ser desenvolvido. As métricas mais 

comuns e mais conhecidas são: 

 

 Vazão 

 População 

 Tempo de resposta 

 Utilização 

 

Outras métricas, 

 

 Abandono de usuários 

 Velocidade de conexão 

 Tolerância de latência 
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 Probabilidade de erro 

 Taxa de erro 

 Uso de memória 

 Transações por segundo 

 

Conforme já dito acima as métricas quantificam diversas características e 

partes do sistema, podendo ser usada para testar todos os tipos de sistemas, web 

services, servidores de bancos , configurações de rede dentre outros. 

 

3.3 TIPOS DE TESTES DE DESEMPENHO 

 

 O termo testes de desempenho é um termo geral usado para generalizar 

vários tipos de testes relacionados com o desempenho de um sistema. Podemos 

definir que existem “subtipos” de testes de desempenho tendo cada um desses seus 

benefícios e riscos para áreas diferentes do teste de desempenho.    

 Os principais “subtipos” de teste de desempenho são os seguintes: 

 

- Teste de desempenho propriamente dito: 

Referente ao desempenho do sistema em condições normais. Responsável 

por extrair informações, avaliar o desempenho, o quanto o sistema requer do 

hardware, tempo de resposta as ações em condições normais, situações prevista 

para o sistema. 

 

- Teste de carga:  

Referente ao desempenho do sistema sob um volume maior de carga. 

Responsável por verificar se o sistema se comporta da forma desejada com uma 

grande quantidade de tráfego maior do que a prevista, geralmente medida em 

transações, requisições ou usuários. Permite identificar e medir as alterações no 

desempenho do tempo de resposta, a utilização de recursos e o rendimento. 

Também pode ser usado para calcular o MTBF (Mean Time BetweenFailure) ou o 

MTTF (Mean Time Tofailure). 

 

- Teste de “estresse”:  
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Referente às limitações em geral do sistema. Responsável por expor o 

sistema as mais variadas situações com a maior carga possível, seja realizando um 

acesso com muitos usuários, um volume grande de dados ou mesmo fazendo 

muitas operações na rede. Tem como objetivo identificar defeitos que só podem 

ocorrer em momentos que o sistema esta sob grande demanda, tais como questões 

de sincronização, falta de memória etc. O volume de carga aumenta até que o 

sistema não suporte mais, descobrindo o limite ou carga máxima suportada.  

 

- Teste de funcionalidade sob carga: 

Referente ao volume de dados. Responsável por verificar se o sistema se 

comporta da forma esperada seja com uma pequena quantidade de dados ou uma 

quantidade massiva de dados. Pode ajudar a definir futuras mudanças no volume de 

dados através de seus resultados definindo recursos necessários para as mesmas. 

 

Todos os testes mencionados servem para garantir que o sistema esteja de 

acordo com o esperado. Com os testes de desempenho é possível identificar 

gargalos do sistema e pontos de lentidão, que ainda com o projeto em fase de 

desenvolvimento poderão ser ajustados mais facilmente, seja contratando um 

serviço que tenha mais suporte ou mesmo melhorando o sistema para que o mesmo 

seja mais robusto em determinada área onde ocorrem os problemas 

O trabalho preocupa-se exatamente com a questão dodesempenho. O 

diagrama UCML facilita a identificação dos possíveis gargalos ou mesmo onde 

possa ser necessário manter um desempenho mais elevada devido ao grande 

número de usuários que permanece em uma determinada parte do sistema. 

 

3.4 FERRAMENTAS E MODELAGENS PARA TESTE DE DESEMPENHO 

 

 Atualmente existem muitas maneiras para se testar o desempenho de um 

sistema. Algumas das modelagens mais utilizadas estão as Máquinas de Estados 

Finitos, as cadeias de Markov, o perfil do UML - Marte e o próprio UCML. Além das 

modelagens existem muitas ferramentas usadas para geração de testes de 

desempenho, dentre elas podemos citar, JMeter, RPT - Racional Performance 

Tester, HP LoadRunner, NeoLoad, WAPT e outras. Existem ferramentas para todos 
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os tipos de sistemas, as ferramentas citadas acima comportam sistemas do tipo 

web, cliente-servidor, aplicativos móveis e etc. 

 

3.4.1 MÁQUINAS DE ESTADOS FINITOS 

 

 As máquinas de estado finitos têm como idéia básica para os testes de 

desempenho modelar o comportamento do sistema usando um formalismo 

intermediário com um pouco de flexibilidade para representar detalhes do sistema. 

 Existem quatro elementos básicos, sendo eles os estados, representados por 

um nodo em um grafo, as transições de estado, representados por uma linha ligando 

dois estados e as entradas e saídas da máquina, representadas por pesos ou 

pequenas frases nas linhas de ligação. 

 A representação de um sistema em máquinas de estado finitas os estados 

podem representar um estado de execução, um período de tempo, assim como 

funções ou tarefas onde as transições representam suas precedências ou conexões 

lógicas. Sendo que para interpretar isso são usados grafos ou tabelas N X N, onde N 

é o número de estados. 

 Para avaliar e testar o sistema deve-se usar as entradas e saídas baseados 

no conjunto base de transições e estados para obter os resultados. Dependendo do 

tipo de sistema os testes podem ser facilmente definidos em máquinas de estados 

finitos, porém existem alguns problemas no uso deles. Os principais problemas são 

que apesar de simples a construção é fácil esquecer estados e transições, esse 

modelo não suporta sistemas grandes, pois se torna complicado trabalhar com 

muitos estados e transições, para quem não conhece bem o sistema não é tão 

simples de entender os resultados olhando as máquinas, não é possível transpor 

essas máquinas para um formato com informações utilizáveis, além de ser 

complicado definir precisamente os resultados.   

  

3.4.2 MODELOS MARKOVIANOS 
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Esses modelos são um tipo de processo estocástico que define distribuições 

de probabilidades para um estado futuro dependendo apenas do estado em que 

esta. 

 Para definir o sistema normalmente são definidos como estados as ações ou 

estados que o sistema pode tomar, sendo possível além da probabilidade de 

acontecer um estado em um tempo t, definir a população, no caso para testes de 

desempenho definir quantas pessoas acessam certa parte do sistema. 

 Os modelos Markovianos possuem algumas etapas a serem seguidas para a 

definição do modelo, essas etapas são as seguintes: 

 

i) Definir o grafo de transições entre os estados do sistema. 

ii) Construir a matriz de transições, que agrupa as probabilidades 

para cada estado, onde T = (tij)corresponde a taxa de transição 

entre i e j. 

iii) Definir através da equação de markov πT = 0, onde π é o vetor 

de probabilidade limite nos diferentes estados. 

 

Com as definições acima podemos descobrir várias situações em nosso 

sistema como a freqüência de transição entre dois estados, o tempo de parada em 

um estado, a freqüência de visita em um conjunto de estados dentre outros. 

Como podemos ver os modelos Markovianos são bem mais complicados do 

que as máquinas de estados finitos, porém seus resultados são melhores e 

podemos ter várias outras definições sobre a desempenho de um sistema usando 

eles. Porém apesar de serem muito utilizados e terem melhores resultados que as 

máquinas de estado finito, eles não são tão fáceis de entender para as pessoas que 

não possuem os conhecimentos técnicos da área e por não possuir uma interface 

gráfica a visualização do sistema não é boa.   

  

3.4.3 MARTE 

 

 MARTE ou Modelagem e Análise de Sistemas em Tempo Real e Integrado é 

um perfil criado para especializar a linguagem UML com a finalidade de resolver as 
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deficiências do seu antecessor SPT, Perfil UML para desempenho de escalabilidade 

e Tempo, pois o mesmo não possuía muito poder expressivo e flexibilidade.  

 Assim como o SPT, o MARTE fornece conceitos para lidar com modelos 

baseados em análises de escalabilidade, taxa monotônica e desempenho com base 

na teoria de filas. Além disso, possui estrutura para representar restrições de tempo 

real, capacidade de memória, o consumo de energia, também servindo como base 

para a modelagem e análise de arquiteturas baseadas em componentes e 

variedades de diferentes paradigmas. 

 A modelagem MARTE possui como principal objetivo modelar sistema de 

tempo real e embutidos e para ajudar na modelagem das propriedades da 

arquitetura de um sistema. Possuindo quatro pilares fundamentais na sua estrutura 

citados abaixo conforme [14]. 

 

 Pilar1: Modelagem Consciente de Qualidade de Software (QoS) 

HLAM: Modelagem de alto nível RT (Tempo real) de Qualidade de 

Software (QoS), incluindo preocupações qualitativas e quantitativas. 

NFP (Propriedades não funcionais): Declaração, qualificação e 

aplicação semanticamente bem formada em preocupações não-funcionais. 

Tempo: Definição de tempo e manipulação de suas representações. 

VSL:Linguagem de especificação de valores é uma linguagem textual 

para a especificação de expressões algébricas. 

 

Pilar 2: Modelagem de Arquitetura 

GCM (Modelo de Componentes Genéricos): Modelagem de arquitetura 

baseada em componentes que interagem por mensagens ou dados. 

Alloc (Modelagem de Alocação): Especificar alocação das 

funcionalidades que as entidades percebem. 

 

Pilar3: Plataforma baseada em Modelagem 

GRM (Modelagem de Recurso Genérico): Modelagem de recursos de 

plataforma comuns em nível de sistema e para especificar seu uso. 

SEM :Modelagem de projetos baseados em multitarefa 

GRH (Modelagem de Hardware Genérico): Modelagem de plataformas 

genéricas de hardware 
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Pilar4: Modelo baseado em Análise de Qualidade de Software (QoS) 

GQAM (Modelagem de Análise Genérica Quantitativa): Para anotar 

modelos submetidos à análise quantitativa. 

SAM (Modelagem de Análise de Escalabilidade): Para anotar modelos 

submetidos à análise de escalabilidade. 

PAM (Modelagem de Análise de Desempenho): para anotar modelos 

submetidos à análise de desempenho. 

 

Conforme podemos ver dentro dos quatro pilares da modelagem MARTE é 

possível identificar que na modelagem PAM no pilar 4esse perfil do UML da suporte 

para desenvolvimento detestes de desempenho. O MARTE é muito utilizado hoje em 

dia, pois é uma das melhores modelagens para testes de desempenho sendo 

utilizada como perfil em diversas ferramentas, como Rational Software 

Architect(SRA), MagicDraw, Papyrus UML e outras . 

3.5 ATIVIDADES DO PROCESSO DE TESTE DE DESEMPENHO 

 

 Assim como todos os processos dentro da área de TI o processo para 

desenvolver testes de desempenho possui algumas atividades definidas como 

básicas para um melhor planejamento do mesmo [15]. De acordo com [15] existem 

sete atividades dentro do processo que normalmente ocorrem em projetos de teste 

de desempenho.  

Essas atividades não definem como o processo de teste de software deve 

ocorrer ou ser planejado, porém elas são a base para a construção de um projeto 

conforme a necessidade do sistema requerido, pelo fato da maioria dos sistemas 

possuírem características básicas em comum. 

 Conforme poderemos ver conforme o processo é desenvolvido e o 

conhecimento em relação ao projeto cresce poderemos retornar a atividades 

anteriores para identificar características que só puderam ser encontradas com o 

andamento da construção do processo de teste de desempenho.   

As sete atividades estão na figura abaixo. 
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  Figura 2: Principais atividades do teste de desempenho[10]. 

 

Atividade 1: Identificar o ambiente de teste: 

A primeira atividade, Identificação do ambiente de teste, constitui em definir 

uma replica do ambiente de produção, definindo hardwares, softwares, definições de 

rede e configurações do ambiente de produção. Porém réplicas do ambiente de 

produção são extremamente difíceis de construir, devido esse fato deve-se entender 

perfeitamente a diferença entre eles. 

Para uma boa identificação do ambiente é necessário além de definir um 

ambiente o mais parecido com o de produção, conhecer as principais funções do 

sistema, deve-se buscar o máximo de conhecimento junto aos principais 

interessados no sistema, tal como o gerente de projeto e os clientes. Após isso é 

possível começar a definir os principais critérios de aceitação do sistema. 

A identificação dos principais usuários do sistema e suas atividades também 

deve ser determinada nessa atividade, como não é possível identificar todos os 

possíveis casos, é necessário definir quais são as atividades mais importantes. 

Essa atividade virá a ser necessária durante outras partes do 

desenvolvimento do projeto de teste de desempenho caso uma nova função ou 

atividade importante não tenha sido mapeada. 
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Atividade 2: Identificar critérios de aceitação de desempenho. 

Nessa atividade o principal objetivo é determinar quais são os objetivos do 

teste de desempenho a ser desenvolvido, tais como o tempo de resposta, a 

utilização máxima do processador e etc. Devem-se definir quais os principais 

critérios para que o sistema esteja de acordo com o pretendido pelo cliente. 

Os objetivos definidos nessa atividade representaram o ponto inicial para a 

validação e verificação das atividades, identificam dados para determinar ou 

melhorar a qualidade do sistema. A definição das metas de desempenho através de 

métricas e o limite máximo para cada uma delas também são identificados nessa 

atividade. A possível identificação de melhorias no sistema pode ser identificada 

nessa atividade. 

Além disso, também se devem identificar quais são os principais cenários 

críticos, quais são os mais freqüentes e os de maior interesse para os usuários do 

sistema.  

 

Atividade 3: Planejar e projetar: 

Tem como objetivo planejar como serão executados os testes de 

desempenho conforme objetivos definidos nas atividades anteriores. 

Devem-se identificar os principais e mais importantes cenários do sistema, 

incluindo cenários críticos, mais comuns e de importância para o cliente. A 

identificação dos usuários e como eles se comportam dentro do sistema definindo 

juntamente com dados usados e as variações possíveis os caminhos dentro do 

sistema. 

A definição de modelos de usuários com comportamentos diferentes para 

simular diversos casos, dados de testes e determinar métricas a serem coletas para 

a construção do projeto de teste. 

Nessa atividade é feita a modelagem gráfica desses cenários, parte onde 

nosso trabalho busca definir uma ferramenta para essa modelagem e seja possível 

coletar esses dados em um formato que seja possível manipular. 

 

Atividade 4; Configurar o ambiente de testes: 

Essa atividade usa das informações coletadas na atividade 1, onde buscamos 

definir um ambiente para os testes mais parecido possível com o ambiente de 

produção, e 2, onde definimos critérios e métricas. A preparação do ambiente antes 
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definido com as devidas ferramentas que possuem suporte as métricas necessárias 

para a execução dos testes planejados,  

 

Atividade 5; Implementar o projeto de testes: 

A atividade 5 tem como principal objetivo gerar scripts para cada cenários 

definido isolado e para a integração dos cenários. Esses scripts são gerados através 

da atividade de planejamento e projeto dos testes, cada caminho definido 

anteriormente com seus respectivos dados e definições são determinados pelas 

ferramentas usadas no ambiente de testes. 

Deve-se ter certeza das cargas do sistema, se as transações estão definidas 

corretamente, validar o monitoramento dos indicadores de desempenho e identificar 

se as ferramentas possuem realmente as características necessárias. 

Os dados gerados pelo projeto proposto têm como objetivo ajudar na construção 

dos projetos de teste, facilitando assim a criação dos mesmos. 

 

Atividade 6: Executar o teste: 

Nesta atividade os scripts gerados pela atividade anterior são executados no 

ambiente definido. São validados todos os testes criados, as configurações do 

ambiente e os dados de entrada para o teste. 

Após a execução dos testes todos os resultados são validados e arquivados 

para verificações futuras. Caso os testes saiam muito diferente do previsto nas 

atividades anteriores, novos testes devem ser executados, podendo, caso 

necessários voltar as atividades anteriores para definir novos objetivos e métricas 

que sejam necessárias e não foram definidas antes. 

 

Atividade 7: Analisar resultados, relatórios e retestar:  

 A última atividade definida tem como objetivo reunir todos os resultados 

adquiridos na etapa de execução para analise, consolidação e comparação dos 

resultados. A análise dos testes individualmente e em conjunto deve ser feito 

conforme as métricas e definições determinadas nos objetivos do projeto de teste. 

 Devem-se criados relatórios para análise das pessoas interessadas no 

projeto, gerente, cliente e etc. Novos testes devem ser implementados caso os 

resultados não tenham sido satisfatórios, caso possível também podem ser definidas 

novas melhorias que antes não foram identificadas. 
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A seguir, vamos descrever a linguagem UCML e seus detalhes de modelagem. 

 

4 UCML 

UCML ou User Community Modeling Language foi criada por Scott Barber em 

2000, com o intuito de auxiliar no projeto e documentação de cargas de testes de 

desempenho. A idéia, porém, não passou despercebida por outras pessoas que 

buscaram conhecer mais sobre UCML. Neste contexto, foi escrito o artigo,User 

Community Modeling Language (UCML™) v1.1 for Performance Test Workloads [8], 

sobre UCML que posteriormente levou a um documento de especificação baseado 

no artigo. 

Atualmente, essa linguagem de modelagem é usada tanto para especificar 

cargas de teste de desempenho quanto outras formas de uso de sistemas. Aplica-se 

a sistemas de pequeno, médio e grande porte. 

 

4.1 Descrições UCML 

 

UCML é um conjunto de símbolos que juntos podem ser usados para criar 

modelos de uso de vários tipos de sistemas através de diagramas de fácil 

entendimento. Na área de testes de desempenho estes modelos podem representar 

perfis operacionais, as distribuições de carga de trabalho dentre outros tipos de 

sistemas[8].  

Os diagramas gerados pela modelagem também podem ser utilizados com 

eficiência para documentação, planos de teste, desenhos de testes automatizados, e 

como base para discussões e workshops de coleta de dados, onde são muito fáceis 

de entender permitindo que pessoas não acostumadas com o sistema possam 

discuti-lo sem problemas[8]. Além disso, podem servir para analisar e verificar o 

fluxo de trabalho e carga de trabalho dos requisitos com os analistas de negócios e 

usuários.  

Com a intenção de ter uma interface intuitiva e de fácil entendimento a 

modelagem visual do UCML serve como suplemento para os modelos matemáticos, 

que são muito utilizados para desempenho. 
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Como já foi dito anteriormente essa modelagem é relativamente intuitiva para 

todas as pessoas envolvidas na criação de um software, como testadores, usuários, 

desenvolvedores e etc.  

 

Segundo [5]:  

 

“Na minha experiência, permitiu produtivas discussões sobre temas importantes 

como "Esta atividade é realmente muito comum?" e "Por que a atividade B tem um pré-

requisito de atividade D? Isto não está certo”, ao “invés de” Como faço para ler esta tabela 

dinâmica de novo? " 

 

Essas perguntas são a chave para entender melhor o processo e buscar a 

melhoria do mesmo, sendo melhor ainda que elas possam ser entendidas por todos 

envolvidos com facilidade quando se é usado a modelagem UCML. 

 

4.2 Símbolos Básicos 

 

Através dos símbolos do UCML é possível representar possíveis fluxos do 

sistema durante períodos de tempos com identificação de cada usuário. Com a 

combinação desses símbolos o entendimento torna-se mais simples e fácil. 

Os símbolos básicos para a construção dos diagramas estão descritos 

abaixo, porém conforme Scott Barber [8] é possível que novos símbolos sejam 

acrescentados diante o uso do modelo e identificação de novas necessidades.   

 

Símbolos Básicos: 

 

 Circulo Quantitativo: 

Identifica quantidade ou com que freqüência certos usuários 

e/ou caminhos aparecem durante partes do sistema. São 

representados por um círculo com números finitos dentro[8]. 
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Figura 2: Tipos de círculos quantitativos[8]. 

 

 Linha de Descrição: 

 

Linhas horizontais que representam atividades, partes do 

sistema ou usuários. Possuem um texto descrevendo ao que são 

referidas com sua possibilidade em porcentagem representada com um 

circulo quantitativo ou entre parênteses[8]. 

 

 

Figura 3: Exemplo de linhas de descrição[8]. 

 

 Ponto de Sincronização: 

 

Representado como uma linha vertical pontilhada pode ter sua 

descrição identificada logo acima da linha, definem ponto de 

convergência no sistema. Existem dois tipos sendo esses a 

convergência em tempo e navegação local.  

A convergência em tempo representa aonde usuários do sistema 

que chegarem a esse ponto devem esperar por outros usuários ou 

respostas do sistema. Por exemplo, um sistema que demora a carregar 

alguma funcionalidade em um tempo “X” deve ter o tempo de todas as 

outras funcionalidades ou usuários que dependem dela sincronizadas 

em certo ponto. 

O outro tipo de convergência, navegação local, tem como 

objetivo identificar locais onde os usuários modelados irão passar, 

porém não necessariamente ao mesmo tempo[8].  
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Figura 4: Representação do ponto de sincronização[8]. 

 

 Caixa Opcional: 

 

Durante a navegação no sistema, várias vezes são 

apresentadas aos usuários opções ou solicitações de dados que não 

interferem em suas atividades. Para representar essas situações 

existem as caixas opcionais, definidas por uma caixa tracejada em 

baixo de uma linha de descrição, podendo ou não ter uma breve 

descrição do que representam[8].  

 

 

Figura 5: Exemplo de caixa opcional[8]. 

 

 Condição: 

 

O símbolo de condição, assim como o nome diz, representa 

pontos de condições, lugares onde o sistema cria pontos de decisões 

baseados em retornos do sistema. São representados por um losango, 

onde existe a decisão e linhas que definem seus possíveis retornos do 

sistema[8].  
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Figura 6: Exemplo do símbolo de condição do UCML[8]. 

 

 Loop: 

 

Define lugares no sistema que podem se repetir. É representado 

por um semicírculo tracejado com um circulo quantitativo identificando 

sua freqüência ou número de iterações[8].   

 

 

Figura 7: Possíveis representações do símbolo de loop[8]. 

 

 Fim de Fluxo: 

 

Esse símbolo representa os finais de cada fluxo do sistema, 

sendo muito importante sua presença nos diagramas. Definido como 

uma linha curva apontada para baixo com um circulo quantitativo na 

ponta, representando sua freqüência,deve ter sua descrição ao lado 

para melhor entendimento do comportamento de finalização de cada 

usuário. Podem existir mais de um final para um mesmo fluxo[8]. 

 

 

Figura 8: Exemplo de fim de fluxo[8]. 
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 Ramificação: 

 

Identifica intersecções onde o usuário pode tomar decisões e 

escolher entre dois ou mais caminhos no sistema. São representadas 

por ramificações nas linhas de descrição, como garfos. Na Figura 9 

podemos ver melhor a sua representação. Note que a soma da 

porcentagem das ramificações é igual a porcentagem inicial antes da 

intersecção[8].  

 

 

Figura 9: Exemplo de ramificação de uma tela web inicial[8]. 

 

 Fusão: 

 

Ao contrario da ramificação a fusão tem como objetivo unir 

caminhos separados[8]. Normalmente usada para identificar quando 

usuários usam um mesmo ponto do sistema, também deve ter suas 

porcentagens iguais, a soma das porcentagens dos caminhos deve ser 

igual à porcentagem do caminho unificado, conforme podemos ver na 

Figura 10. 

 

 

Figura 10: Exemplo do símbolo de fusão[8]. 

 

Com esses símbolos é possível criar todos os caminhos do sistema para 

melhor entende-los.Podemos ver na Figura 11 um exemplo de diagrama 
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representando o sistema de uma livraria online. É possível identificar quatros tipos 

de usuários, Novo usuário, Membro, Administrador e Vendedor. Note que cada um 

possui uma cor diferente tornando assim mais fácil a identificação dos caminhos que 

são ou não permitidos para cada tipo.  

Através de uma fusão os usuários se encontram em um ponto de 

sincronização definido como Home Page. A partir desse ponto existem três novos 

caminhos.  

O caminho mais abaixo só pode ser acessado pelos usuários Vendedor e 

Administrador como podemos ver no ponto de sincronização Login e sua definição 

(A/V). Após o login os caminhos dos usuários se dividem. O Administrador, pelo 

caminho verde, pode checar o status ou cancelar um pedido e adicionar um novo 

livro, tendo cada caminho uma porcentagem que representa a probabilidade do 

administrador tomar esse caminho.  

O caminho de cor roxa, acessado pelo vendedor, pode rodar um relatório de 

vários tipos, como podemos ver na caixa opcional, assim como nos caminhos do 

administrador existem porcentagem com as probabilidades de cada opção do 

vendedor acontecer. 

No próximo fluxo, do meio, é possível identificar que apenas usuários do tipo 

membros e novos membros podem segui-lo. Com o objetivo de pesquisar livros e 

adicioná-los ao carrinho do comprador, esse fluxo é dividido entre seus dois 

usuários, podendo o novo usuário criar sua conta e o usuário já cadastrado 

fazerlogin no sistema. Após esse passo pode-se fazer salvar o pedido ou finalizar a 

compra. Assim como o outro fluxo já apresentado esse caminho possui caixas 

opcionais e círculos quantitativos, tendo por condições do sistema um símbolo 

condicional. 

O ultimo fluxo, situado mais acima dos outros, pode ser acessado apenas por 

membros, onde os mesmo podem alterar seus cadastros e verificar seus pedidos.  

É interessante notar que todos os fluxos possuem sempre finais de fluxos em 

diferentes partes do sistema, que mostram as possibilidades que os usuários têm 

para sair do sistema. 
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Figura 11: Exemplo de uma livraria online descrita pela modelagem UCML[8]. 

 

O diagrama da Figura 11 é um bom exemplo das facilidades do UCML, 

facilidade de entendimento e melhor visualização do sistema. Porém o UCML não 

provê todas as informações necessárias para retratar a carga do sistema. Muitas 

outras informações serão necessárias para que um teste de desempenho seja 

completo e eficiente, para isso a modelagem conta com as planilhas adicionais. 

Contudo nosso objetivo é mostrar as funcionalidades dessa modelagem para um 

melhor entendimento da mesma e melhorar a implementação deste trabalho.  
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5 O SISTEMA 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma ferramenta gráfica que 

permita a criação de diagramas UCML. Entre as características desejáveis para esta 

ferramenta estão a facilidade de criação de diagramas e sua exportação para um 

formato XML visando integração com outras ferramentas.A ferramenta permite a 

criação de diagramas completos com todos os elementos apresentados na unidade 

4.2 e a possibilidade de adicionar propriedades adicionais, sem a necessidade da 

criação de planilhas .É utilizada a idéia de nodos para cada objeto do UCML. Cada 

novo símbolo é um nodo que pode ser conectado aos demais segundo 

determinados regras.Por conveniência,os diferentes símbolos podem ser dispostos 

livremente na área de edição, porém seu funcionamento só estará correto e o 

diagrama completo quando todos os nós estiverem conectados da forma correta. 

Todas as informações relativas ao diagrama serão armazenadas em um 

arquivo XML, visando simplificar a utilização da modelagem por parte de 

ferramentas de geração automática de teste de desempenho.  

Visando tornar o sistema utilizável em diversas situações, foi adotado que o 

sistema trabalhará com templates. Nesses templates podemos criar propriedades 

novas que na modelagem do UCML eram adicionadas à planilhas. Para cada objeto 

UCML pode-se criar essas novas propriedades de acordo com a necessidade de 

cada sistema a ser modelado. 

Esta facilidade visa tornar a ferramenta mais dinâmica e que possa ser usada 

em diferentes tipos de testes de desempenho, sendo necessário somente inserir ou 

remover as propriedades de acordo com a necessidade do modelo que será 

adotado. As informações referentes a estes template se seus respectivos valores 

são mantidas em um arquivo XML gerado através do diagrama separadamente do 

XML do diagrama, permitindo que esses templates possam ser usados por outros 

usuários do sistema. 

O diagrama possui em cada objeto as propriedades adicionadas ao template 

para futuras utilizações do arquivo XML, evitando a perda de dados, e facilitando o 

carregamento do mesmo no Diagrama Designer, mantendo assim a consistência 

dos dados. Além disso é possível extrair as informações adicionais de um diagrama 

gerando assim o arquivo do template para outros usuários. 
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5.1 Estrutura do arquivo XML 

 

O arquivo XML esta estruturado de forma que cada objeto UCML será 

identificado por um identificador (ID)correspondente a um atributo da tag XML 

referente ao seu tipo de objeto.Cada uma dessas tags prevê a descrição das 

propriedades de cada objeto, suas ligações e usuários. 

No Anexo 1 temos um exemplo completo de um diagrama em XML contendo 

todos os objetos do UCML. Essa estrutura foi definida visando facilitar a leitura do 

XML e tornando o mesmo o mais claro possível com a utilização de atributos e não 

de tags para cada propriedade. 

Na tabela 1 temos a lista de tags utilizadas no XML do diagrama e as 

descrições de cada uma explicando seu significado dentro do arquivo. 

 

Nome da Tag Descrição 

diagram Contém todos os elementos do diagrama 

property Descreve a propriedade adicional de cada objeto 

user Descreve o usuário de cada objeto 

connectStart Contém o ID do objeto ao qual o objeto está conectado 

connectstartYes Específico para o objeto Condição contém o ID do objeto ao qual o objeto 

se conecta pelo fluxo YES da Condição 

connectstartNo Específico para o objeto Condição contém o ID do objeto ao qual o objeto 

se conecta pelo fluxo NO da Condição 

quantityCircles Contém todos os objetos Círculo Quantitativo do diagrama 

quantityCircle Descreve o objeto Círculo Quantitativo, seus atributos e suas propriedades 

branchs Contém todos os objetos Ramificação do diagrama 

branch Descreve o objeto Ramificação, seus atributos e suas propriedades 

conditions Contém todos os objetos Condição do diagrama 

condition Descreve o objeto Condição , seus atributos e suas propriedades 

exitPaths Contém todos os objetos Fim de Fluxo do diagrama 

exitPath Descreve o objeto Fim de Fluxo, seus atributos e suas propriedades 

optionBoxes Contém todos os objetos Caixa Opcional do diagrama 

optionBox Descreve o objeto Caixa Opcional, seus atributos e suas propriedades 

descriptionLines Contém todos os objetos Linha de Descrição do diagrama 
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descriptionLine Descreve o objeto Linha de Descrição, seus atributos e suas propriedades 

syncPoints Contém todos os objetos Ponto de Sincronização do diagrama 

syncPoint Descreve o objeto Ponto de Sincronização, seus atributos e suas 

propriedades 

merges Contém todos os objetos Fusão do diagrama 

merge Descreve o objeto Fusão , seus atributos e suas propriedades 

loops Contém todos os objetos Loop do diagrama 

loop Descreve o objeto Loop, seus atributos e suas propriedades 

Tabela 1: Descrição das tags do arquivo XML do diagrama 

 

A seguir temos no Anexo 2 o XML usado para gerar o arquivo de template. 

Assim como no XML do diagrama tentamos deixar o mais fácil possível para leitura e 

ao contrário do XML do diagrama não usamos atributos nas tags, para cada 

propriedade adicional usamos as tags de property para definir cada uma delas.  

Assim como no XML do diagrama geramos uma tabela com as definições de 

cada tag usada no XML. 

 

Nome da Tag Descrição 

template Contém o caminho onde se encontra o template 

quantityCircle Representa o tipo de objeto Círculo Quantitativo e contém suas 

propriedades adicionais 

syncPoint Representa o tipo de objeto Ponto de Sincronização e contém suas 

propriedades adicionais 

optionBox Representa o tipo de objeto Caixa Opcional e contém suas propriedades 

adicionais 

exitPath Representa o tipo de objeto Fim de Fluxo e contém suas propriedades 

adicionais 

descriptionLine Representa o tipo de objeto Linha de Descrição e contém suas 

propriedades adicionais 

condition Representa o tipo de objeto Condição e contém suas propriedades 

adicionais 

merge Representa o tipo de objeto Fusão e contém suas propriedades adicionais 

branch Representa o tipo de objeto Ramificação e contém suas propriedades 

adicionais 
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property Contém o nome da propriedade 

Tabela 2: Descrição das tags do arquivo XML do template 

 

Esses arquivos irão auxiliar na criação e automatização de testes de 

desempenho, facilitando a geração de cargas e cenários para os testes. 

5.2 Diagrama de casos de uso 

Esta seção apresenta as principais funcionalidades previstas para a aplicação 

usando diagramas de casos de uso. 

 

Figura 12: Diagrama de casos de uso 

 

A figura 13 apresenta o diagrama de casos de uso da ferramenta. A seção 5.3 

apresenta o detalhamento de cada um dos possíveis fluxos referentes aos casos de 

uso. 
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5.3 Detalhamento dos casos de uso 

A aplicação que será desenvolvida neste trabalho disponibilizará aos usuários 

a possibilidade de criar e editar diagramas baseados no modelo UCML. 

Visando facilitar a portabilidade e usabilidade da estrutura dos diagramas em 

outras aplicações, os mesmos são baseados em XML possibilitando assim que as 

informações criadas e editadas na aplicação possam ser facilmente importadas por 

outras aplicações. 

Para descrever melhor cada uma das funcionalidades que o sistema irá 

abranger,as subseções de 5.3.2 a 5.3.21 descrevem cada um dos fluxos.A seção 

5.3.1 descreve de maneira genérica a interface do sistema. 

 

5.3.1 Interface do sistema 

 

Figura 13: Interface da aplicação 

 

A figura 14 representa a interface da aplicação. O espaço no meio, definido 

com o cabeçalho Diagram, é destinado para a criação e edição dos diagramas, no 

menu lateral esquerdo é possível arrastar os objetos UCML para a tela, o menu 

lateral direito contém as propriedades, usuários e inserção de novas propriedades. 

No menu superior é possível copiar, colar e excluir objetos, remover conexões e 

também salvar ou criar um novo diagrama. 
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5.3.2 Carregar 

O fluxo Carregar representa a carga de um arquivo XML com a descrição de 

um diagrama UCML e a carga de um template, caso haja. Como se pode observar 

na figura 15, a única condição para o fluxo funcionar corretamente é a existência de 

um arquivo XML no padrão da aplicação. 

 

 

Figura 14: Diagrama de atividades do caso de uso Carregar 

 

 Após a leitura do arquivo XML é criada uma estrutura de memória capaz de 

representar a estrutura dos objetos descritos no arquivo. A partir desta estrutura é 

que é gerada a visualização dos elementos do diagrama na tela. 
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5.3.3 Ajuda 

O fluxo Ajuda representa a parte no menu referente as ajudas com a  

aplicação. Neste ponto serão informadas ao usuário algumas informações úteis 

sobre a utilização das ferramentas disponíveis na aplicação. 

 

 

Figura 15: Diagrama de atividades do caso de uso Ajuda 

 

5.3.4 Novo Diagrama 

O fluxo Novo Diagrama descreve como o usuário poderá iniciar a criação de 

um novo diagrama. 

Na figura 17 está o fluxo correspondente a ação de criar um novo diagrama. 

Ao clicar na opção de Novo no menu superior, serão removidos todos os objetos da 

tela e o sistemas estará disponível para a criação de um novo diagrama. 

 

 

Figura 16: Diagrama de atividade do caso de uso Novo Diagrama 
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5.3.5 Imprimir 

O fluxo Imprimir descreve como o usuário pode capturar o diagrama atual 

para uma futura impressão. 

A figura 18 representa como o usuário pode realizar a ação de imprimir. Ao 

clicar na opção de imprimir, é solicitado ao usuário que seja informado o nome do 

arquivo e o local onde o arquivo será salvo. Ao receber os dados o sistema captura 

a tela atual do diagrama e gera um arquivo com o mesmo. 

 

Figura 17: Diagrama de atividades do caso de uso Imprimir 

 

O sistema não efetuará a impressão direta do arquivo, apenas gera um 

arquivo que possa ser impresso posteriormente. 

 

5.3.6 Copiar 

O fluxo Copiar descreve como ocorre o processo de copiar um determinado 

objeto do diagrama. 

A figura 19 representa cada uma das ações necessárias para que o correto 

funcionamento do fluxo. 
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Figura 18: Diagrama de atividades do caso de uso Copiar 

 

Esta opção no sistema ocorre copiando todas as informações e atributos do 

objeto selecionado, mantendo estas informações em memória para que sejam ou 

não usadas posteriormente. 

 

5.3.7 Colar 

O fluxo Colar descreve como ocorre a funcionalidade de colar alguma 

informação que foi previamente copiada. 

A figura 20 representa o fluxo e como ocorre cada uma das ações do usuário. 

A opção de colar só será válida caso anteriormente tenha sido copiada alguma 

informação. 
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Figura 19: Diagrama de atividade do caso de uso Colar 

 

No sistema esta ação ocorrerá pegando os dados contidos em memória após 

uma ação de Copiar, colando as informações em memória na tela para o usuário. 

 

5.3.8 Salvar 

O fluxo Salvar descreve como o usuário realiza a ação de salvar um 

diagrama. Na figura 21 é descrito os passos para efetuar a ação com sucesso. 
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Figura 20:Diagrama de atividades para o caso de uso Salvar 

 

No sistema, ao clicar em salvar, haverá a criação ou edição do XML referente 

ao diagrama. Primeiramente são salvas as informações das configurações e dos 

templates referentes ao diagrama, tais informações são as primeiras a preencher o 

XML. 

Após, são extraídas as informações do diagrama e vai sendo composto o 

XML de acordo com as informações extraídas do diagrama da aplicação. 

 

5.3.9 Gerar Template 

O fluxo Gerar Template descreve como ocorre o processo de geração de 

template. A figura 22 descreve os passos executados até a geração do arquivo de 

template. 



44 

 

 

Figura 21: Diagrama de atividades para o caso de uso Gerar Template 

 

A geração do arquivo de template ocorre após o processo de salvar do 

diagrama, quando o mesmo é concluído inicia-se então a geração do template. 

O template é gerado baseando-se nas propriedades que foram criadas para 

cada objeto. Essas propriedades são gravadas nesse arquivo de template para que 

possam ser usadas em outra futura modelagem. 

5.3.10 Manter Propriedade Adicional 

O fluxo Manter Propriedade Adicional descreve os passos necessários para 

incluir, excluir e editar uma propriedade adicional. A figura 23 descreve os passos 

necessários para executar cada uma dessas etapas. 
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Figura 22: Diagrama de atividades para o caso de uso Manter Propriedades Adicionais 

 

As três etapas relacionadas as propriedades são feitas no menu lateral das 

propriedades. Para incluir uma propriedade adicional existe uma divisória no menu 

só para isso, onde é informado o nome da propriedade e o seu valor. 

Para a exclusão existe um botão ao lado de cada propriedade nova para 

efetuar sua exclusão. Tanto a inclusão quanto exclusão afetam todos os objetos que 

tenham o mesmo tipo do objeto selecionado. 

Na etapa de alteração dos dados da propriedade, basta alterar o necessário 

diretamente no menu onde a propriedade se encontra, os dados são salvos e 

atualizados em tempo real. 
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5.3.11Manter Ponto de Sincronização 

O fluxo Manter Ponto de Sincronização descreve como o usuário pode inserir, 

excluir ou editar um Ponto de Sincronização. A figura 24 descreve todos os passos 

necessários para que essas ações sejam feitas com êxito. 

 

 

Figura 23: Diagrama de atividades para o caso de uso Manter Ponto de Sincronização 

 

No sistema o usuário tem a opção de incluir um Ponto de Sincronização, para 

isto ele deve arrastar o objeto referente ao Ponto de Sincronização para a tela. Caso 

haja algum tempalteque contenha propriedades extras referenciando o objeto Ponto 

de Sincronização do UCML, essas propriedades serão apresentadas ao usuário. 
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Na ação de excluir um Ponto de Sincronização, o usuário seleciona um 

determinado Ponto de Sincronização para excluir e elimina do sistema. Caso esse 

Ponto de Sincronização tenha Conexões entrando e/ou saindo dele, as mesmas são 

removidas juntamente. 

Quando o usuário seleciona um Ponto de Sincronização para edição, ele 

pode alterar todas as propriedades que ele contem,toda e qualquer alteração feita 

nas propriedades e alterada e salva em tempo real. 

 

5.3.12Manter Conexão entre Objetos 

O fluxo Manter Conexão entre Objetos descreve como o usuário pode inserir 

ou excluir uma Conexão. A figura 25 mostra cada um dos passos que o usuário deve 

seguir para concluir com êxito cada uma das ações. 

 

 

Figura 24: Diagrama de atividades para o caso de uso Manter Conexão entre Objetos 

 

No sistema a ação de incluir uma Conexão ocorre quando o usuário seleciona 

a opção de Conexão e seleciona dois objetos do diagrama que deseja conectar.  
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Após conectados, objeto origem passa os usuários para o destino e valida-se 

para ver se o objeto destino possui mais de um usuário, caso possua tanto objeto 

como conexão ficam pretos, caso o objeto tenha somente um usuário, objeto e 

conexão ficam com a cor do usuário. 

Na ação de excluir uma Conexão, o usuário seleciona a Conexão que deseja 

excluir e clica no botão de exclusão, sistema remove a Conexão da tela e também 

da lista de conexões dos objetos que estavam conectados através dela. 

 

5.3.13Manter Linha de Descrição 

O fluxo Manter Linha de Descrição descreve de que forma o usuário pode 

incluir, excluir ou editar uma Linha de Descrição. A figura 26 descreve os passos 

necessários para concluir cada uma dessas ações. 
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Figura 25: Diagrama de atividades para o caso de uso Manter Linha de Descrição 

 

No sistema a ação de incluir uma Linha de Descrição ocorre quando o usuário 

seleciona a opção de Linha de Descrição e arrasta até o local para inseri-la.  
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A ação de excluir decorre quando o usuário escolhe uma Linha de Descrição 

para remover. Ao confirmar a exclusão, o sistema verifica se há alguma Conexão 

ligada a Linha de Descrição que será excluída, caso haja alguma, as mesmas são 

removidas juntamente com a Linha de Descrição. 

Quando o usuário deseja editar uma determinada Linha de Descrição, são 

exibidas as informações que já compõem a Linha de Descrição e o usuário altera as 

informações que desejar. Todas alterações feitas são gravadas e atualizadas em 

tempo real. 

 

5.3.14 Manter Fim de Fluxo 

O fluxo Manter Fim de Fluxo descreve como o usuário pode inserir, excluir ou 

editar um Fim de Fluxo. A figura 27 detalha cada um dos passos necessários para 

que essas ações tenham sucesso. 
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Figura 26: Diagrama de atividades para o caso de uso Manter Fim de Fluxo 

 

No sistema a ação de incluir um Fim de Fluxo ocorre quando o usuário 

seleciona a opção de Fim de Fluxo e arrasta até o local onde deseja inserir o novo 

objeto.  

Quando o usuário desejar excluir um Fim de Fluxo, o mesmo seleciona o Fim 

de Fluxo desejado e confirma a exclusão. Como o Fim de Fluxo não se liga com 
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ninguém, somente recebe Conexões, o sistema apenas remove todas as Conexões 

que chegam ao Fim de Fluxo excluído, além de excluir o próprio. 

A ação de alterar um Fim de Fluxo se dá quando o usuário selecionar um 

determinado Fim de Fluxo. Primeiro é verificado se a seção de usuários está ativa, 

caso esteja deve-se escolher os usuários. Baseado nos usuários escolhidos, o 

sistema deixa o objeto e conexões pretas caso tenha mais de um usuário, ou deixa 

da cor do usuário caso haja apenas um. 

O sistema carrega também todos os dados atuais para alteração. O usuário 

pode alterar o que desejar e as alterações vão sendo salvas e atualizadas em tempo 

real. 

 

5.3.15 Manter Loop 

O fluxo Manter Loop descreve como o usuário pode incluir, excluir ou editar 

um determinado Loop. A figura 28 mostra os passos para que cada uma destas 

ações tenha êxito. 
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Figura 27: Diagrama de atividades para o caso de uso Manter Loop 

 

No sistema a ação de incluir ocorre quando o usuário seleciona a opção de 

incluir um Loop. O usuário define os objetos de origem e destino que serão 

conectados pelo Loop e o sistema estabelece a conexão entre eles. 

Sistema efetua a validação para verificar se objeto origem e destino tem o 

mesmo usuário, caso sim pinta o loop da cor do usuário, caso contrário deixa tudo 

preto. 

Na ação de exclusão, o usuário seleciona um determinado Loop que deseja 

excluir. Seleciona a opção de excluir e sistema remove o objeto da tela, eliminado a 

referência que origem e destino possuíam. 
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5.3.16 Manter Condição 

O fluxo Manter Condição descreve como o usuário pode inserir, excluir ou 

editar uma Condição. A figura 29 mostra os passos necessários para que as ações 

citadas tenham êxito. 
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Figura 28: Diagrama de atividades para o caso de uso Manter Condição 
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No sistema a ação de incluir uma Condição ocorre quando o usuário 

seleciona a opção de incluir Condição. Escolhe um local para a inclusão, preenche 

os dados solicitados pela aplicação e confirma a inclusão. 

O sistema cria a Condição no local desejado com as informações fornecidas. 

Caso haja apenas um usuário por saída, a parte verdadeira e a parte falsa da 

Condição, o sistema pinta cada saída de acordo com a cor do seu usuário indicado, 

se houver mais de um usuário, cada saída recebe a abreviação de seus usuários 

com a cor da abreviação de acordo com o usuário. 

Na ação de exclusão de uma Condição, o usuário seleciona uma Condição 

que deseja excluir e confirma a exclusão. O sistema remove a Condição e também 

todas as Conexões que chegam e saem da Condição. 

Na ação de edição o usuário selecionar um determinado Fim de Fluxo. 

Primeiro é verificado se a seção de usuários está ativa, caso esteja deve-se escolher 

os usuários. Baseado nos usuários escolhidos, o sistema deixa o objeto e conexões 

pretas caso tenha mais de um usuário, ou deixa da cor do usuário caso haja apenas 

um. 

O sistema carrega também todos os dados atuais para alteração. O usuário 

pode alterar o que desejar e as alterações vão sendo salvas e atualizadas em tempo 

real. 

 

5.3.17 Manter Caixa Opcional 

O fluxo Manter Caixa Opcional descreve como o usuário pode incluir, excluir 

ou editar uma Caixa Opcional. A figura 30 mostra cada um dos passos necessários 

para que estas ações tenham êxito. 
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Figura 29: Diagrama de atividades para o caso de uso Manter Caixa Opcional 

 

No sistema a ação de incluir ocorre quando o usuário selecionar a opção de 

Caixa Opcional e arrastar o objeto até o local desejado.  

A ação de exclusão ocorre quando o usuário selecionar uma Caixa Opcional 

para excluir e executa a deleção. Caso hajam conexões as mesmas serão 

removidas juntamente com a Caixa Opcional. 
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Na ação de edição o usuário selecionar um determinado Fim de Fluxo. 

Primeiro é verificado se a seção de usuários está ativa, caso esteja deve-se escolher 

os usuários. Baseado nos usuários escolhidos, o sistema deixa o objeto e conexões 

pretas caso tenha mais de um usuário, ou deixa da cor do usuário caso haja apenas 

um. 

O sistema carrega também todos os dados atuais para alteração. O usuário 

pode alterar o que desejar e as alterações vão sendo salvas e atualizadas em tempo 

real. 

 

5.3.18 Manter Círculo Quantitativo 

O fluxo Manter Círculo Quantitativo descreve como o usuário pode incluir, 

excluir ou editar um Círculo Quantitativo. A figura 31 mostra os passos necessários 

para cada uma das ações terem êxito. 
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Figura 30: Diagrama de atividades para o caso de uso Manter Círculo Quantitativo 
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Na modelagem do sistema o círculo quantitativo representa um usuário no 

sistema. A ação de incluir ocorre quando o usuário escolhe a opção de inserir 

Círculo Quantitativo e arrasta até o local da inclusão.  

A ação de excluir ocorre quando o usuário seleciona um determinado Círculo 

Quantitativo e deseja-o excluir. O usuário confirma a exclusão e o sistema exclui 

tanto o Círculo Quantitativo selecionado quanto todas as Conexões que chegam e 

saiam dele. 

A ação de editar ocorre quando o usuário seleciona um determinado Círculo 

Quantitativo para edição. O sistema carrega os dados já contidos e mostra ao 

usuário. O usuário altera os dados conforme desejar e os dados vão sendo gravados 

e atualizados em tempo real. 

 

5.3.19 Validar Diagrama 

O fluxo Validar Diagrama descreve como é feita a ação de verificar se o 

diagrama atual está de acordo com uma séria de regras de validação. A figura 32 

mostra os passos necessários para a validação do diagrama. 

 

 

Figura 31: Diagrama de atividades do caso de uso Validar Diagrama 

 

No sistema a validação ocorre seguindo algumas regras pré-determinadas. A 

primeira delas é verificar se todos os elementos inseridos no diagrama estão de 
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alguma forma, conectados. Outra primitiva importante é que todo diagrama deve ter 

pelo menos um objeto Fim de Fluxo, que representa o fim do diagrama. 

Todo usuário que uma vez participou do fluxo do sistema, deve estar presente 

em algum Fim de Fluxo, identificando sua saída do sistema. 

Também existe a validação das porcentagens distribuídas pelo diagrama, 

sempre devem fechar as porcentagens iniciais com as demais espalhadas pelo 

sistema. 

Com isso conseguimos garantir que o sistema está validado corretamente. 

Vale salientar que este tipo de validação não é feita no momento de salvar o 

diagrama, é uma opção extra na aplicação que deve ser ativada pelo usuário. 

O diagrama pode ser normalmente salvo sem respeitar as regras definidas 

anteriormente, visto que o usuário pode querer dar continuidade no diagrama 

posteriormente. 

 

5.4 Funcionalidades Adicionais UCML 

Através de nossas pesquisas e estudos sobre os testes de desempenho foi 

possível identificar que o UCML é muito usado atualmente por grandes empresas, 

porém, aos olhos desses usuários o UCML não gera artefatos de fácil usabilidade.  

Apesar do diagrama ajudar os usuários a terem uma visão do sistema de melhor 

entendimento e as planilhas, que são criadas para identificar probabilidades, 

situações, possibilidades dentre outras informações, facilitarem no agrupamento 

dessas informações para extração de dados, esses dois artefatos sendo usados 

separadamente não ajudavam na criação de testes de desempenho automatizados. 

Vendo a situação decidimos que além de transportar as funcionalidades do 

UCML, através de seus diagramas iríamos definir novas funcionalidades ao nosso 

projeto para que além de trazer os benefícios do UCML facilitaríamos e criaríamos 

outras que seriam de grande utilidade para a criação automática de testes de 

desempenho. 

Para que essas novas funcionalidades fossem algo que agregasse valor para 

os usuários que viriam a usar esse software foi necessário fazer algumas pesquisas 

e reuniões com pessoas que conhecem essa modelagem e trabalhassem com 

testes de desempenho para que fosse possível identificar quais seriam as 

funcionalidades de maior valia para o software.  
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Após o trabalho de identificação de funcionalidades foi definido que iríamos 

incluir em nosso projeto novas funcionalidades, nos próximos tópicos serão 

abordados detalhes de cada uma. 

 

5.4.1 Exportação do Diagrama 

Essa funcionalidade foi incluída em nosso projeto para que os diagramas 

criados através da modelagem UCML pudessem ser transformados em XML. Essa 

linguagem é extremamente usada atualmente para criação de documento com 

dados organizados hierarquicamente. Permite elementos de marcação, o que facilita 

a leitura tanto para computadores quanto para pessoas, define um padrão, organiza 

os dados e facilita a integração com outras linguagens e softwares. 

Através do XML será possível que outras aplicações leiam o XML gerado para 

extração e manipulação dos dados dos diagramas. 

 

5.4.2 Importação do Diagrama 

Assim como usamos o XML para exportar teremos possibilidade de leitura 

dos XMLs gerados pela aplicação para carregamento dos diagramas, melhorando a 

usabilidade da aplicação e facilitando a troca de informações entre usuários que 

usem a aplicação, sem a necessidade de criação de um novo diagrama. 

 

5.4.3 Propriedades Adicionais 

Os dados que os objetos do UCML carregavam consigo eram muito básicos e 

simples, no entanto nas conversas e reuniões que tivemos com alguns técnicos que 

conheciam o UCML, foi identificado que uma nova funcionalidade seria necessária 

para cobrir essa falta de informações. 

Essaimportante funcionalidade encontrada para nossa aplicação foi à 

possibilidade de criação de novas propriedades para os elementos da modelagem 

UCML. Essas novas propriedades terão um nome e um valor qualquer. 

Essas propriedades sempre que adicionadas a algum objeto do diagrama o 

mesmo terá essas propriedades geradas em objetos do mesmo tipo, ou seja, 

sempre que for definida uma propriedade para um tipo de objeto,todos objetos do 
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mesmo tipo que já estiverem no diagrama terão essa propriedade incluída e para 

qualquer objeto do mesmo tipo que forem adicionados durante a criação do 

diagrama. 

5.4.4 Templates 

Os templates foram criados para que fosse possível aos usuários guardarem 

em um “pacote” todas as propriedades adicionais criadas em um diagrama, podendo 

futuramente usá-las em outros diagramas ou até mesmo atualizando as mesmas. Os 

templates serão arquivos no formato XML com extensão UCML onde serão 

guardados os nomes de todas as propriedades adicionais.  

Esses arquivos podem ser trocados entre usuários permitindo a criação de 

templates padrões para diversos tipos de aplicações, facilitando assim a criação de 

diagramas personalizados. 

 

5.4.5 Extração de Templates 

A extração de templates foi criada para que fosse possível retirar de um diagrama 

gerado por outras pessoas todas as informações adicionais criadas a mais. Será 

possível usar essa funcionalidade com dois intuitos. O primeiro seria como dito 

anteriormente, para gerar um arquivo de template através das propriedades 

adicionais já existentes em algum diagrama e a segunda seria para salvar, durante a 

criação de um diagrama, as propriedades adicionais geradas.  

 

6 Desenvolvimento do Projeto 

Para o desenvolvimento do projeto UCML Designer foi definido, por motivos 

de maior entendimento e também preferência do grupo, que esse sistema seria 

desenvolvido na linguagem C# em sua camada de regras de negócio.  Para o 

desenvolvimento da interface do sistema, por indicação de várias pessoas 

interessadas no projeto, definimos que seria usado o WPF, Windows Presentation 

Form [16], uma ferramenta que permite independência da interface e do código e 

muito mais flexibilidade do que o Windows Forms.  

Durante o semestre fomos criando nosso projeto, e tivemos a oportunidade de 

alterar alguns pontos. Vimos funcionalidades, que anteriormente adicionamos em 



64 

 

nosso trabalho inicial, e que agora não seriam mais necessárias, pois vimos que 

elas não teriam real utilidade no sistema e não trariam nenhum ganho real para o 

projeto no momento, tal como a possibilidade de aumentar ou diminuir os objetos do 

diagrama, além disso, pudemos também, adicionar novas funcionalidades que se 

fizeram necessárias durante o desenvolvimento e conforme fomos nos interando 

mais das necessidades que os futuros usuários tinham.  

Buscamos criar uma interface amigável e intuitiva, para isso usamos alguns 

padrões já conhecidos pela maioria dos usuários de computadores. Criamos botões 

com imagens e suas definições, a interface é limpa e com cores claras. Utilizamos 

de funcionalidades, como os expansores, para que fosse possível aumentar a área 

de visualização do diagrama. O sistema todo foi escrito e comentado em inglês para 

que pudesse ser usado por mais pessoas. 

A criação do sistema fluiu normalmente durante o semestre de 

desenvolvimento e foi possível criar algo que realmente atendeu nossas 

expectativas e que também vai atender as expectativas dos nossos futuros usuários. 

Foi possível ainda, deixar que possíveis usuários do sistema pudessem utilizar e dar 

suas opiniões sobre ele, facilitando nosso entendimento das necessidades e 

agregando melhorias ao sistema.  

Porém, apesar do sistema estar com todas suas funcionalidades 

implementadas e funcionais, sabemos que tivemos grandes dificuldades com a 

utilização do WPF, apesar de ser boa como descrito anteriormente, não foi possível 

utilizar de todo seu potencial no sistema por falta de maior conhecimento, o que por 

suas vezes dificultou a implementação. 

A seguir mostraremos como ficou o sistema e suas funcionalidades, mas 

antes segue abaixo, na imagem 32, o diagrama de classes mostrando a arquitetura 

das classes do sistema. 
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Figura 32: Diagrama de classes da aplicação 

 

6.1 Sistema UCML Designer 

A Figura 33 abaixo mostra a interface de nosso sistema. Para facilitar o 

entendimento do mesmo, iremos dividi-la em partes e iremos apresentar cada uma 

delas em seus detalhes. A Figura 34, já mostra nossa tela inicial com o expansor, 

anteriormente comentado, aberto mostrando onde temos a sessão de objetos da 

modelagem UCML para criação do diagrama.  
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Figura 33: Interface UCML Designer 

 

Sendo assim, a Figura 34, esta dividida em quatro sessões: 

Seção 1: Menu de funcionalidades. 

Seção 2: Área de objetos UCML. 

Seção 3: Área para criação do diagrama 

Seção 4: Área de propriedades do objeto, adição de novas propriedades e 

usuários do objeto. 
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Figura 34: Interface dividida em seções 

 

6.1.1 Interface - Seção 1: Menu de Funcionalidades 

 

Figura 35: Seção 1 da interface - Menu de Funcionalidades 

 

A Figura 35, representa a seção 1 de nosso sistema, o menu de 

funcionalidades. Nessa sessão iremos descrever cada botão do menu e sua 

funcionalidade. 

 

Botão New: 

 

Figura 36: Botão New 
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Tem a funcionalidade de criar um novo projeto de diagrama com as 

configurações iniciais do sistema. 

 

Botão Save: 

 

Figura 37: Botão Save 

 

Salvar o diagrama criado, sem validar as propriedades do diagrama, em um 

documento .ucml no formato XML. 

 

Botão Open:  

 

Figura 38: Botão Open 

 

Abre documentos .ucml e carrega seu conteúdo, gerando o diagrama nele 

contido na área de criação de diagrama. 

 

Botão Print: 

 

Figura 39: Botão Print 

 

Gerar uma imagem do diagrama desenhado.. 

 

 Botão Connect: 

 

Figura 40: Botão Connect 

 

Esse botão possui a funcionalidade de conectar dois objetos UCML 

desenhados na área de diagrama. Para isso é necessário que o usuário clique no 

botão, habilitando a funcionalidade, após isso deve-se selecionar o primeiro objeto, 

clicando em cima dele e segurando o botão , com isso uma linha de conexão será 

desenhada com o movimento do mouse. Para que a conexão seja concluída, deve-
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se largar o botão do mouse em cima do objeto destino, fazendo assim com que a 

linha seja conectada entre os dois objetos. 

Nessa modelagem existem várias validações para a conexão, alguns objetos 

possuem um número máximo de conexes que podem sair deles e/ou chegar neles. 

Por exemplo, o objeto Circulo  Quantitativo, pode apenas se conectar com um 

objeto, não importando se a conexão sai ou chega nele. 

 

Botão Copy: 

 

Figura 41: Botão Copy 

 

Gera uma cópia do objeto selecionado e deixa na área de transferência. 

Todos os objetos, exceto o loop, podem ser copiados no sistema. 

 

Botão Paste: 

 

Figura 42: Botão Paste 

 

Irá colar o objeto que esta na área de tranferência no campo superior 

esquerdo do diagrama. 

 

Botão Delete: 

 

Figura 43: Botão Delete 

Exclui o objeto selecionado, se houver. Pode-se também deletar objetos pelo 

botão delete. 

 

Botão Loop: 

 

Figura 44: Botão Loop 

 



70 

 

Esse botão tem a funcionalidade de criar o objeto UCML loop, assim como 

uma conecção, o usuário deverá selecionar esse botão para ativar a funcionalidade. 

Ao clicar no botão deve-se selecionar o objeto de origem do loop, clicando em cima 

dele e segurando o botão , com isso o loop começará a ser desenhado com o 

movimento do mouse. Porém, assim como a conecção, para que o loop seja 

concluído, deve largar o botão do mouse em cima do objeto destino, fazendo assim 

com que a loop seja completado e desenhado entre os dois objetos. 

 

Botão Validate: 

 

Figura 45: Botão Validate 

 

Esse botão tem a função de validar o diagrama desenhado pelo usuário. Ele 

irá verificar se todos os objetos na área de diagrama estão conectados, se todos 

possuem algum usuário passando por eles, se todo o fluxo do diagrama ao chegar 

em seus fins esta com sua completude correta, ou seja, se a porcentagem de cada 

usuário esta passando por algum parte do diagrama e chegando em algum ponto 

final. Na figura abaixo podemos ver a mensagem de ok após a validação. 
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Figura 46: Resultado após executar ação do botão Validate 

 

Botão Extract: 

 

Figura 47: Botão Extract 

 

Extrai do diagrama todas as propriedades adicionais, separadas por objetos 

UCML, existentes, gerando um arquivo XML de template. 

 

Botão Save: 

 

Figura 48: Botão Save 

 

Esse botão tem como funcionalidade salvar arquivos de templates que estão 

sendo usados e cirados no momento da criação do diagrama para que os mesmo 

possam ser usados futuramente ou até mesmo passados para outros usuários. 

 

Combo de templates: 

 

Figura 49: Combo de Templates 
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Essa combo irá carregar através da pasta de templates gerada pelo sistema a 

lista de todos os templates que o usuário possui. Assim o usuário poderá carregar 

um template que seja necessário para a criaçao de um novo diagrama. 

6.1.2 Interface – Seção 2: UCML Objects 

 

Figura 50: Seção 2 com os objetos do UCML 

 

Essa seção possui todos os objetos descritos na modelagem UCML, com 

exeção do loop que esta no seção menu. Através desse expansor, que pode se 

esconder e amplicar a área de diagrama, o usuário será capaz de arrastar os objetos 

para a área de diagrama. Essa seção utiliza a funcionalidade de drag and drop 

(arraste e solte). A Figura 51 mostra como são os objetos UCML desenhados na 

área de diagrama após serem arrastados para ela. 
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Figura 51: Objetos UCML inseridos na área de diagrama 

 

6.1.3 Interface – Seção 3: Área de Diagrama 

 

Figura 52: Área de Diagrama 

Essa seção mostra a área de diagrama, local onde o usuário irá arrastar os 

objetos UCML para a criação de seu diagrama. Na figura 53 é possível ver como 

ficam os diagramas com suas conexões e objetos. 
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Figura 53: Um modelo de diagrama com conexões e objetos 

 

6.1.4 Interface – Seção 4: Propriedades dos Objetos 

Nessa seção iremos apresentar as áreas onde o usuário poderá ver as 

propriedades de um objeto UCML, tanto as propriedades normais do objeto como as 

adicionais (Zona 1). Poderá ver também os usuários que estão chegando no objeto, 

caso algum outro objeto esteja conectado a ele e possua algum usuário (Zona 2). E 

por fim, é possível ver a área onde o usuário poderá adicionar propriedades 

adicionais ao objeto selecionado (Zona 3). 

Essa área somente será carregada quando houver algum objeto UCML 

selecionado na área de diagrama. Na figura a seguir podemos ver essa seção. 
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Figura 54: Seção 4 onde estão as propriedades e usuários dos objetos 

 

Podemos ver na imagem as propriedades adicionais já criadas pelo usuário e 

seus valores na área de propriedades, é possível também nessa área excluir as 

propriedades adicionais, caso o usuário deseje, no botão situado ao lado direto de 

cada propriedade adicional (Zona 1). 

Na área de usuários do diagrama, o usuário poderá selecionar quais dos 

usuários possíveis, que alcançam o objeto selecionado, estarão presentes naquela 

parte do sistema e sua porcentagem (Zona 2). 

E por fim, na área de propriedades adicionais, o usuário poderá adicionar 

propriedades novas ao objeto selecionado, sendo necessário informar o nome e o 

valor dela. Note que toda propriedade que for adicionada será replicada, sem o 

valor, para todo objeto de mesmo tipo no diagrama ou que poderá ser incluída no 

mesmo (Zona 3). Caso alguma propriedade seja excluída na área de propriedades a 

mesma será excluída de todos os objetos de mesmo tipo do diagrama.  
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7 Conclusão 

Durante nossas pesquisas buscamos conhecimentos sobre a área de teste e 

teste desempenho para formalizar e ter base suficiente para desenvolver nosso 

trabalho. Definimos e explicamos os tipos de teste, seus conceitos e os testes de 

desempenho.  

Foi possível entender melhor uma área que não nos era muito conhecida e 

aprimorar nossos conhecimentos. Conseguimos através disto criar um projeto bem 

estruturado e que realmente agregará valor. 

Temos como objetivos para trabalhos futuros aprimorar nosso projeto, 

melhorando funcionalidades, adicionando novas, conforme as necessidades venham 

surgindo de acordo com o uso do software. 

Após termos um software válido e de acordo com as necessidades dos 

usuários finais, temos a intenção de colocá-lo em uso diante de projetos reais e 

fazer novas pesquisar juntamente com o CePes da Pontifícia Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul, com o intuito de melhorar cada vez mais o nosso software 

para que ele possa ser amplamente utilizado. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 - Exemplo de um diagrama em XML com todos seus objetos. 

<?xml version="1.0"?> 

<diagram> 

  <quantityCircles> 

    <quantityCircle id="1" ucmlName="QuantityCircle_0" posTopX="40,8366666666666" posTopY="30,04" 

description="user1" templateName="QuantityCircle" ucmlWidth="74,8166666666667" ucmlHeight="53,96" 

percentage="50" isAbleUserSelection="False" isSelected="False" myColor="#FFDEB887"> 

      <property name="propAdicionalUser" value="valor1" /> 

      <user id="1" myColor="#FFDEB887" description="user1" percentage="50" isAbleUserSelection="False" 

isSelected="False" /> 

      <connectStart>3</connectStart> 

    </quantityCircle> 

    <quantityCircle id="9" ucmlName="QuantityCircle_1" posTopX="30,8366666666666" posTopY="114,04" 

description="user2" templateName="QuantityCircle" ucmlWidth="74,8166666666667" ucmlHeight="53,96" 

percentage="50" isAbleUserSelection="False" isSelected="False" myColor="#FF0000FF"> 

      <property name="propAdicionalUser" value="valor2" /> 

      <user id="9" myColor="#FF0000FF" description="user2" percentage="50" isAbleUserSelection="False" 

isSelected="False" /> 

      <connectStart>3</connectStart> 

    </quantityCircle> 

  </quantityCircles> 

  <branchs> 

    <branch id="8" ucmlName="Branch_0" posTopX="550,836666666667" posTopY="142,04" 

description="branch1" templateName="Branch" ucmlWidth="10" ucmlHeight="10" percentage="0" 

isAbleUserSelection="True" isSelected="False" myColor="#FFDEB887"> 

      <property name="propAdicionalBranch" value="valorBranch" /> 

      <user id="1" myColor="#FFDEB887" description="user1" percentage="50" isAbleUserSelection="False" 

isSelected="True" /> 

      <user id="9" myColor="#FF0000FF" description="user2" percentage="50" isAbleUserSelection="False" 

isSelected="False" /> 
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      <connectStart>7</connectStart> 

    </branch> 

  </branchs> 

  <conditions> 

    <condition id="5" ucmlName="Condition_0" posTopX="532,836666666667" 

posTopY="35,0399999999999" description="condition1" templateName="Condition" 

ucmlWidth="52,0166666666667" ucmlHeight="57" percentage="0" isAbleUserSelection="False" 

isSelected="False" myColor="#FF000000"> 

      <property name="propAdicionalCondition" value="valorCondition" /> 

      <user id="1" myColor="#FFDEB887" description="user1" percentage="50" isAbleUserSelection="False" 

isSelected="True" /> 

      <user id="9" myColor="#FF0000FF" description="user2" percentage="50" isAbleUserSelection="False" 

isSelected="True" /> 

      <connectstartYes>6</connectstartYes> 

      <connectstartNo>8</connectstartNo> 

    </condition> 

  </conditions> 

  <exitPaths> 

    <exitPath id="6" ucmlName="ExitPath_0" posTopX="693,836666666667" posTopY="65,04" 

description="exit1" templateName="ExitPath" ucmlWidth="45,52" ucmlHeight="95,2360677719116" 

percentage="100" isAbleUserSelection="True" isSelected="False" myColor="#FF0000FF"> 

      <property name="propAdicionalExit" value="valorExit1" /> 

      <user id="1" myColor="#FFDEB887" description="user1" percentage="50" isAbleUserSelection="False" 

isSelected="False" /> 

      <user id="9" myColor="#FF0000FF" description="user2" percentage="50" isAbleUserSelection="False" 

isSelected="True" /> 

      <connectStart>0</connectStart> 

    </exitPath> 

    <exitPath id="11" ucmlName="ExitPath_1" posTopX="603,836666666667" posTopY="224,04" 

description="saida2" templateName="ExitPath" ucmlWidth="45,52" ucmlHeight="95,2360677719116" 

percentage="50" isAbleUserSelection="False" isSelected="False" myColor="#FFDEB887"> 

      <property name="propAdicionalExit" value="valorExit2" /> 

      <user id="1" myColor="#FFDEB887" description="user1" percentage="50" isAbleUserSelection="False" 

isSelected="True" /> 
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      <connectStart>0</connectStart> 

    </exitPath> 

  </exitPaths> 

  <optionBoxes> 

    <optionBox id="4" ucmlName="OptionBox_0" posTopX="362,836666666667" posTopY="58,04" 

description="option1" templateName="OptionBox" ucmlWidth="120,707107543945" ucmlHeight="37" 

percentage="0" isAbleUserSelection="False" isSelected="False" myColor="#FF000000"> 

      <property name="propAdicionalOption" value="valorOption" /> 

      <user id="1" myColor="#FFDEB887" description="user1" percentage="50" isAbleUserSelection="False" 

isSelected="True" /> 

      <user id="9" myColor="#FF0000FF" description="user2" percentage="50" isAbleUserSelection="False" 

isSelected="True" /> 

      <connectStart>5</connectStart> 

    </optionBox> 

  </optionBoxes> 

  <descriptionLines> 

    <descriptionLine id="2" ucmlName="DescriptionLine_0" posTopX="195,836666666667" posTopY="45,04" 

description="line1" templateName="DescriptionLine" ucmlWidth="122" ucmlHeight="17" percentage="100" 

isAbleUserSelection="True" isSelected="False" myColor="#FF000000"> 

      <property name="propAdicionalLine" value="valorLine" /> 

      <user id="1" myColor="#FFDEB887" description="user1" percentage="50" isAbleUserSelection="False" 

isSelected="True" /> 

      <user id="9" myColor="#FF0000FF" description="user2" percentage="50" isAbleUserSelection="False" 

isSelected="True" /> 

      <connectStart>4</connectStart> 

    </descriptionLine> 

  </descriptionLines> 

  <syncPoints> 

    <syncPoint id="3" ucmlName="SyncPoint_0" posTopX="132,836666666667" posTopY="20,04" 

description="sync1" templateName="SyncPoint" ucmlWidth="55,6466666666667" ucmlHeight="195" 

percentage="0" isAbleUserSelection="False" isSelected="False" myColor="#FF000000"> 

      <property name="propAdicionalSync" value="valorSync" /> 

      <user id="1" myColor="#FFDEB887" description="user1" percentage="50" isAbleUserSelection="False" 

isSelected="False" /> 



82 

 

      <user id="9" myColor="#FF0000FF" description="user2" percentage="50" isAbleUserSelection="False" 

isSelected="False" /> 

      <connectStart>2</connectStart> 

    </syncPoint> 

  </syncPoints> 

  <merges> 

    <merge id="7" ucmlName="Merge_0" posTopX="515,836666666667" posTopY="216,04" 

description="merge1" templateName="Merge" ucmlWidth="10" ucmlHeight="10" percentage="0" 

isAbleUserSelection="True" isSelected="False" myColor="#FFDEB887"> 

      <property name="propAdicionalMerge" value="valorMerge" /> 

      <user id="1" myColor="#FFDEB887" description="user1" percentage="50" isAbleUserSelection="False" 

isSelected="True" /> 

      <connectStart>11</connectStart> 

    </merge> 

  </merges> 

  <loops> 

    <loop idObjectStart="4" idObjectEnd="2" percentage="50" /> 

  </loops> 

</diagram> 

 

Anexo 2 - Exemplo de um template em XML. 

<?xml version="1.0"?> 

<template name="C:\UCMLDiagrams\Templates\template.xml"> 

  <quantityCircle> 

    <property>propAdicionalUser</property> 

  </quantityCircle> 

  <syncPoint> 

    <property>propAdicionalSync</property> 

  </syncPoint> 

  <optionBox> 

    <property>propAdicionalOption</property> 

  </optionBox> 

  <exitPath> 
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    <property>propAdicionalExit</property> 

  </exitPath> 

  <descriptionLine> 

    <property>propAdicionalLine</property> 

  </descriptionLine> 

  <condition> 

    <property>propAdicionalCondition</property> 

  </condition> 

  <merge> 

    <property>propAdicionalMerge</property> 

  </merge> 

  <branch> 

    <property>propAdicionalBranch</property> 

  </branch> 

</template> 


