
Abstract 
 
Today's software systems usually feature Graphical User Interfaces (GUIs). GUIs have 

become an important and accepted way of interacting with today's software. 

They can be a crucial point in the users' decisions to use or not use the system. 

However, GUI testing is difficult, extremely time-consuming, and costly, with very few 

tools and techniques available to aid in the testing process. 

This dissertation addresses the GUI testing problem. The goal is to introduce more 

systematization and automation into the GUI testing process by applying specification-

based testing methods. The use of formal specifications allows the automatic generation 

of test cases containing not only the input data but also the outcomes expected. 

Specification-based testing methods have been applied for API testing but are 

insufficiently developed for GUI testing. Some of the specific challenges posed by GUI 

testing are addressed in this research work. 

The starting phase of the GUI testing process proposed is the construction of the GUI 

model. Then test cases are generated from the model and are executed on the GUI 

implementation. The results obtained from the GUI are compared with the results 

derived from the specification (test oracle). Whenever there is a conformance error it is 

reported. 

A set of guidelines are proposed for GUI modelling. For scalability and reusability 

reasons, GUI models are organized as a set of modules or classes. Besides modelling 

the atomic user actions and their effect on the GUI state, it is also possible to model 

composite actions (sequences of atomic actions), views (e.g., navigation map), and use 

case scenarios. 

Test cases are automatically generated in a two-step process: a FSM is built by a 

bounded exploration of the GUI model first; secondly, test sequences are generated 

from the FSM according to some coverage criteria (e.g., full transition coverage). The 

exploration process calculates the set of methods available in each state (those whose 

pre-condition holds) and calls them with parameter values taken from domains supplied 

by the tester. Test cases are sequences of operations that model user actions 

interleaved with operations to check the outcomes of those actions. 



The quality/adequacy of the generated FSM is assessed according to the degree of 

coverage of the model elements (actions, scenarios and views) as well as additional test 

conditions supplied by the tester. In order to reduce the number of test cases, it was 

developed an algorithm to reduce the FSM by removing redundant states and transitions 

with respect to the coverage goals defined. 

Conceptually, during test execution test cases are run in both levels, specification and 

implementation, in a "lock-step" mode and their results are compared after each step. 

This requires the definition of a mapping between abstract actions defined in the 

specification and concrete actions on concrete GUI objects in the implementation. To 

automate this process it was developed a GUI Mapping Tool that allows the tester to 

interactively relate the abstract actions with concrete GUI objects. The tool also 

generates automatically the code of a set of methods that simulate the concrete user 

actions on the GUI, and binds such methods to the abstract actions for test execution. 

The approach proposed in this research is illustrated and validated by two case studies 

performed on two software applications: the Notepad application that ships with the 

Microsoft Windows operating system, and the Address Book example application freely 

available with the open-source Eclipse platform. In spite of being used for several years, 

two errors were found in the Notepad application related to uncommon sequences of 

user actions. Since the source code of the Address Book application is available, a 

mutation testing technique was applied to assess the defect detection capability of the 

test cases generated automatically. All defects injected were detected. 

Overall, the approach proposed represents a significant improvement over the current 

GUI testing approaches based on Capture/Replay tools, since they only automate the 

execution and recording of the test cases. 

 
 
Resumo 
 

Os sistemas de software possuem normalmente uma interface gráfica com o utilizador. 

Este tipo de interface tornou-se a forma mais comum e importante de interagir com o 

software e a sua qualidade é um factor determinante na decisão de o usar. O teste de 



interfaces gráficas com o utilizador é difícil, moroso, dispendioso e dispõe de poucas 

ferramentas e técnicas. 

Esta dissertação trata o problema do teste de interfaces gráficas com o utilizador. 

Tem por objectivo introduzir uma maior sistematização e automação no processo de 

teste de interfaces gráficas com o utilizador aplicando métodos de teste baseados em 

especificações formais. Os métodos baseados em especificações formais possibilitam a 

geração automática de casos de teste, com os dados de entrada e também os 

resultados esperados, e têm sido aplicados ao teste de software através de APIs. No 

entanto, estes métodos ainda não estão  suficientemente desenvolvidos para testar 

software através da interface gráfica com o utilizador. 

Na fase inicial do processo de teste de interfaces gráficas com o utilizador constrói-se o 

modelo e, em seguida, os casos de teste são gerados a partir do modelo e executados 

na implementação. Os resultados obtidos a partir da interface gráfica são comparados 

com os resultados derivados da especificação. Todos os erros de conformidade 

detectados são documentados. 

A abordagem apresentada nesta dissertação propõe um conjunto de orientações para 

modelar interfaces gráficas com o utilizador. As interfaces gráficas com o utilizador são 

representadas por conjuntos de módulos ou classes por razões relacionadas com a 

escalabilidade e a reutilização do código. Além de se modelarem as acções atómicas 

do utilizador e o seu efeito na interface a testar, ainda é possível modelar acções 

compostas (sequências de acções atómicas), vistas (ex.: mapa de navegação) e 

cenários de utilização. 

Os casos de teste são sequências de operações que modelam as acções do utilizador 

intercaladas com operações que verificam os resultados dessas acções e são gerados 

automaticamente em dois passos. No primeiro passo, constrói-se uma máquina de 

estados finita, por um processo de exploração do modelo da interface gráfica com o 

utilizador, e no passo seguinte, geram-se as sequências de teste, a partir da máquina 

de estados de finita, de acordo com determinados critérios de cobertura (por ex. a 

cobertura total de transições). O processo de exploração calcula o conjunto de métodos 

disponíveis em cada estado (pré-condição verdadeira) e invoca-os com valores 



apropriados dos parâmetros retirados dos domínios fornecidos pelo utilizador (aquele 

que está a testar). 

A qualidade/adequação da máquina de estados finita gerada é avaliada de acordo com 

o grau de cobertura dos elementos do modelo (acções, cenários e vistas) e condições 

de teste adicionais fornecidas pelo utilizador (aquele que está a testar). 

De modo a reduzir o número de casos de teste, desenvolveu-se um algoritmo para 

reduzir a máquina de estados finita removendo estados e transições considerados 

redundantes relativamente aos objectivos de cobertura de teste definidos. 

Conceptualmente, o teste baseado em especificações executa os casos de teste nos 

dois níveis, especificação e implementação, e compara os resultados obtidos. Para 

isso, é necessário relacionar acções abstractas definidas na especificação com acções 

concretas em objectos concretos da interface gráfica com o utilizador. Para automatizar 

este processo, desenvolveu-se uma ferramenta "GUI Mapping Tool" que permite 

relacionar interactivamente as acções abstractas com objectos concretos da interface 

gráfica com o utilizador. A ferramenta também gera automaticamente o código dos 

métodos que simulam as acções do utilizador sobre a interface e relaciona esses 

métodos com as acções abstractas para execução dos testes. 

A abordagem proposta nesta dissertação é ilustrada e validada por dois casos de 

estudo sobre duas aplicações de software distintas: o editor de texto Notepad, 

disponível em conjunto com o sistema operativo Microsoft Windows, e a aplicação 

Address Book que está disponível dentro da plataforma Eclipse. Apesar de ser usada já 

há vários anos, foram detectados dois erros na aplicação Notepad relacionados com 

sequências não comuns de acções do utilizador. Uma vez que o código da aplicação 

Address Book está acessível, aplicou-se uma técnica de teste baseada em mutações 

para avaliar a capacidade de detecção de erros dos testes gerados automaticamente. 

Todos os erros injectados foram detectados.  

Em conclusão, a abordagem proposta representa uma melhoria significativa sobre as 

abordagens correntes de teste de interfaces com o utilizador baseadas em ferramentas 

"Capture/Replay", uma vez que estas só automatizam a execução e gravação dos 

casos de teste. 

 


