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Resumo

Uma das atividades fundamentais durante o desenvolvimento de qualquer software é a cons-
tante validação e verificação ao produto. Ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento, são reali-
zados testes funcionais e não funcionais, a fim de serem detetados e corrigidos possíveis erros ou
desconformidades com os requisitos definidos.

O trabalho desta dissertação foi realizado em parceria com a Retail Consult, uma empresa
especialista em sistemas de informação para o sector do retalho. Apesar das diversas soluções que
a Retail Consult fornece ao setor, esta dissertação apenas contempla o Xstore, que é um produto
que está incorporado na suíte Oracle Retail.

Para atender aos requisitos técnicos e do negócio de cada cliente, é necessário proceder com
a configuração e desenvolvimento de novas funcionalidades. Como se trata de um produto bas-
tante complexo, qualquer modificação na solução base requer a realização de um conjunto de
testes para garantir que não existem erros ou funcionalidades com comportamentos incorretos ou
inoperacionais.

Na Retail Consult, apenas são realizados testes de forma manual, o que representa uma grande
dificuldade tendo em conta a elevada quantidade de funcionalidades e casos de teste existentes.
Para aumentar o nível de cobertura dos testes e reduzir o esforço necessário nessa atividade, é
proposta a utilização de uma ferramenta de automatização durante as diversas fases de desenvol-
vimento.

O objetivo desta dissertação é a implementação e análise de um mecanismo de testes auto-
matizados disponibilizado e integrado no Xstore. Para uma melhor avaliação ao procedimento,
são descritas as várias etapas necessárias até à execução dos testes e à obtenção dos respetivos
resultados.

No sentido de validar a estratégia de testes apresentada, foi realizado um caso de estudo que
se dividiu em duas fases. Inicialmente, foram planeados e executados alguns casos de teste nas
funcionalidades mais comuns da aplicação base. Esta primeira fase permitiu analisar o esforço e
conhecimento necessário para o planeamento inicial dos casos de teste, assim como evidenciar as
limitações existentes no mecanismo dos mesmos. Para a segunda fase, foram realizadas algumas
modificações no Xstore, de modo a simular novos requisitos dos clientes. Com as alterações ao
produto, tornou-se necessário fazer um ajuste dos casos de teste automatizados, na qual permitiu
verificar a capacidade de modulação e adaptação do mecanismo de testes.

Em geral, com um bom planeamento e gestão dos testes, a ferramenta de automatização de-
monstrou um desempenho consistente e eficaz no cumprimento dos seus objetivos, correspon-
dendo, dessa forma, a um aumento da eficiência no desenvolvimento global de um projeto.
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Abstract

One of the fundamental activities during the development of any software is the constant va-
lidation and verification to the product. Throughout the development cycle, functional and non-
functional tests are performed in order to detect and correct possible errors or nonconformities
with the defined requirements.

The work of this dissertation was carried out in partnership with Retail Consult, a company
specialized in information systems for the retail sector. Despite the diverse solutions that Retail
Consult provides to the industry, this dissertation only addresses the Xstore, which is a product
incorporated in the Oracle Retail suite.

To meet the technical and business requirements of each customer, it is necessary to proceed
with configuration and development of new functionalities. Because it is a fairly complex product,
any modification to the base solution requires a set of tests to ensure that there are no errors or
functionalities with incorrect or inoperable behavior.

At Retail Consult, only manual tests are performed, which represents a great difficulty consi-
dering the high number of functionalities and test cases available. In order to increase the level
of coverage of the tests and reduce the effort required in this activity, it is proposed the use of an
automation tool during the development stages.

The purpose of this dissertation is the implementation and analysis of an automated testing
mechanism available and integrated in the Xstore. For a better evaluation of the procedure, the
various stages necessary to carry out the tests and to obtain the respective results are described.

In order to validate the presented test strategy, a case study was carried out and divided into
two phases. Initially, some test cases were planned and executed on the most common features of
the base application. This first phase allowed to analyze the effort and knowledge necessary for
the initial planning of the test cases, as well as to show the limitations in the testing mechanism.
For the second phase, some modifications were made to the Xstore in order to simulate client
requirements. With the changes in the product, it became necessary to make an adjustment of the
automated test cases, in which it was possible to verify the capacity of modulation and adaptation
of the testing mechanism.

In general, with good planning and testing management, the automation tool demonstrated
consistent and effective performance in meeting its objectives, thus corresponding to an increased
efficiency in the overall development of a project.
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“Curiosity is the engine of achievement.”
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Capítulo 1

Introdução

Atualmente, em qualquer área de trabalho, é possível encontrar diversos tipos de software com

capacidades cada vez mais notáveis e com um elevado nível de complexidade, que permitem rea-

lizar tarefas ou apresentar informação das mais variadas formas. O desenvolvimento de software

é um processo cada vez mais presente e em constante evolução na área tecnológica, o que obriga

também a uma constante evolução e aprendizagem por parte das empresas de desenvolvimento.

Contudo, as empresas nem sempre dispõem das condições ou meios necessárias para acompanhar

a evolução das tecnologias. De forma a contrariar uma possível estagnação evolutiva, que presume

um mau estado na saúde de uma empresa, é uma mais valia que os processos e atividades internas

possam ser aperfeiçoados e que se reflitam numa melhor qualidade e produtividade.

Este capítulo introdutório fornece uma breve visão sobre o contexto em que está inserido este

trabalho, assim como uma descrição do problema que será abordado e estudado. De seguida,

são apresentados os principais objetivos e contribuições a alcançar com este trabalho de pesquisa.

A estrutura presente nesta dissertação será descrita na última secção, através da introdução aos

capítulos existentes.

1.1 Contexto

Este trabalho de dissertação surge no âmbito do Mestrado Integrado em Engenharia Eletrotéc-

nica e de Computadores (MIEEC), da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP)

e foi realizado em ambiente empresarial na Retail Consult – KSR, S.A., com a supervisão da pro-

fessora Ana Cristina Ramada Paiva.

A Retail Consult (RC) é uma empresa especialista na área do retalho e com uma parceria com

a Oracle que, através das soluções Oracle Retail e das respetivas tecnologias, permite oferecer

soluções de software, integração de sistemas e reengenharia de processos de negócios aos seus

clientes, de forma a possibilitar uma constante evolução dos negócios. As soluções em questão

abordam um vasto nível de necessidades de negócio, desde o planeamento, a comercialização, a

cadeia logística, o omnichannel ou a gestão de clientes. Cada uma das soluções tem como base
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2 Introdução

diferentes ferramentas e diferentes plataformas de tecnologia, na qual, com base no domínio de

destino, possuem arquiteturas tecnológicas específicas.

Apesar do enorme impulso em direção à padronização das soluções de software, com grande

motivação na crescente afluência a soluções baseadas em cloud, na área do retalho existe a neces-

sidade de adaptar as aplicações aos processos específicos de cada negócio. O Oracle Retail Xstore

Point-of-Service (Xstore) é uma das aplicações que faz parte das soluções pertencentes ao om-

nichannel e implementadas pela Retail Consult. Assim como nas restantes aplicações, o Xstore

requer que sejam implementados diversos requisitos específicos dos retalhistas sobre o produto

base da Oracle, com a garantia de manter a capacidade de atualização e suporte aos serviços, bem

como um bom nível de qualidade e desempenho. Uma das formas de garantir um bom nível de

qualidade no produto entregue ao cliente é a realização de testes exigentes e com grande abrangên-

cia sobre as funcionalidades existentes. Considerando que o Xstore é uma aplicação que oferece

um amplo número de funcionalidades, desde a realização de vendas ou a gestão de inventário e de

clientes, na qual cada uma delas terá que ser configurada e adaptada à especificidade do negócio,

o que resulta numa enorme quantidade de funcionalidades que necessitam de ser testadas para que

o produto final apresente um nível de qualidade desejável.

1.2 Descrição do Problema

A extensa quantidade de funcionalidades existentes no sistema de retalho da Oracle e as di-

versas alterações que são realizadas, não só ao longo da implementação mas também depois da

entrada em produção, requerem que sejam realizados bastantes testes para garantir a operaciona-

lidade do sistema. Na RC, o processo de verificação e validação das diversas funcionalidades do

Xstore é realizado através de testes manuais, normalmente realizados individualmente pelo de-

veloper responsável pelas alterações. A realização de testes manuais é um processo que requer

bastante esforço e nem sempre conta com a dedicação que seria expectável. Após a conclusão de

algum desenvolvimento ou a realização de alterações nas configurações, os developers, a fim de

pouparem tempo para outras tarefas, apenas efetuam testes nas funcionalidades diretamente asso-

ciadas com as alterações correspondentes, o que, por vezes resulta no aparecimento de erros que

poderiam ser evitados com uma melhor cobertura na realização dos testes.

Através da Figura 1.1, é possível verificar que o custo de correção de erros tem um crescimento

bastante acentuado à medida que um projeto avança entre as diversas fases. Com isso em mente,

é fundamental que exista um controlo de qualidade eficaz e eficiente desde as fases iniciais do

projeto e, fundamentalmente, na fase que antecede a entrada em produção.

Uma solução admissível passaria pela alocação de uma equipa de qualidade para a gestão e

realização de testes no decorrer do projeto, no entanto, é uma solução que representa um grande

investimento, devido à necessidade de inclusão de novos recursos. Posto isto, a solução ideal seria

a adoção de uma ferramenta que permitisse a automatização da execução de testes funcionais, não

só na fase do projeto dedicada à realização de testes, mas também durante a fase de desenvolvi-

mento e, de certa forma, na fase de estabilização através da automatização de testes de regressão.
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Figura 1.1: Custo da correção de erros ao longo do tempo (fases de um projeto) [20]

1.3 Objetivos e Contribuições

Através de diversos estudos realizados no âmbito da qualidade de software, é facilmente no-

tória a baixa adesão no que respeita à automatização do processo de testes. Contudo, as empresas

começam cada vez mais a investir e a adotar estratégias que permitem automatizar a realização

de testes [12]. Considerado um dos três maiores desafios na área de teste de software [11], a

automatização de testes apresenta inúmeras vantagens, mas, por outro lado, um grande número

de desafios e sobretudo um enorme investimento para as empresas que decidem adotar esta prá-

tica. Posto isto, e considerando o problema descrito anteriormente, o principal objetivo para este

trabalho é a melhoria do ciclo de desenvolvimento, através de um estudo que permita identificar

os benefícios e as limitações na adoção de uma ferramenta de automatização de testes, tendo em

conta o contexto específico de um projeto de implementação de Xstore.

A integração de uma ferramenta de automatização no ciclo de desenvolvimento de um projeto

exige um esforço adicional, que está diretamente relacionado com a capacitação dos developers.

De forma a analisar o esforço necessário para a aprendizagem da nova ferramenta e, por outro

lado, perceber se realmente é uma abordagem que favorece a metodologia já existente na Retail

Consult, será realizado um caso de estudo prático na qual a nova ferramenta de automatização de

testes será aplicada ao Xstore.

1.4 Motivação

Tendo em conta que o trabalho desenvolvido no âmbito desta dissertação foi realizado num

ambiente empresarial, na qual se insere numa área tecnológica que, de certa forma, está presente

no dia a dia da grande maioria das pessoas, o retalho, é de grande interesse a possibilidade de

melhorar um dos processos que permite obter uma melhor qualidade no produto que será usado

por clientes reais.
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Como referido anteriormente, a automatização de testes é uma prática que representa um

enorme investimento para as empresas de desenvolvimento, no entanto, devido aos seus resul-

tados satisfatórios nas diversas áreas tecnológicas, está cada vez mais a ser considerado como uma

prática fundamental no ciclo de desenvolvimento. A oportunidade de enquadrar esta evolução no

contexto da Retail Consult é um grande estimulo e permite que sejam aplicadas as capacidades e

competências adquiridas durante todo o percurso académico.

1.5 Estrutura

Este documento está estruturado num total de cinco capítulos. No Capítulo 1 é feita uma breve

introdução ao tema e ao contexto no qual o trabalho está inserido. Em seguida, é apresentado

o problema que se pretende resolver, assim como os principais objetivos e contribuições que se

tencionam alcançar. A motivação pessoal do estudante é a última secção abordada e esclarece os

motivos de estímulo para a realização deste trabalho.

O Capítulo 2 corresponde à revisão bibliográfica, na qual são abordados diversos temas com

especial relevância para o trabalho apresentado em diante. Inicialmente são expostos alguns con-

ceitos relativos ao teste de software e às metodologias de desenvolvimento. A automatização de

testes é também um dos tópicos abordados, na qual é apresentada uma visão geral sobre os vários

tipos de ferramentas que o permitem fazer.

No Capítulo 3 é apresentada a proposta que tem como objetivo a melhoria do ciclo de desen-

volvimento. A princípio, é feita uma descrição do fluxo de trabalho atualmente em prática e as

respetivas melhorias, através do planeamento e automatização dos testes.

De forma a validar os processos propostos, o Capítulo 4 descreve o caso de estudo realizado,

iniciando-se com uma pequena descrição sobre a aplicação que será alvo dos desenvolvimentos

e, consequentemente, testes à sua qualidade. Foram de igual forma detalhados os procedimentos

adotados para a criação dos testes e também os passos necessários até a sua execução.

Por último, no Capítulo 5 são apresentadas as conclusões tiradas através deste trabalho de

pesquisa e implementação. O trabalho a ser futuramente desenvolvido será também abordado

neste capítulo final.



Capítulo 2

Revisão Bibliográfica

As atividades de planeamento e execução de testes no desenvolvimento de um determinado

software é uma prática bastante importante para a melhoria da qualidade e, consequentemente,

diminuir o número de possíveis falhas numa aplicação. Neste capítulo são abordados os principais

temas alusivos ao teste de software, tais como, os princípios da realização de testes, as diferentes

técnicas, diferentes níveis de teste e, de igual forma, a metodologia de desenvolvimento baseadas

em testes de software. Tendo em conta que o principal foco deste trabalho está associado à auto-

matização de testes, é apresentada uma análise que aborda alguns aspetos deste tema, assim como

algumas das principais ferramentas que permitem automatizar o processo de teste. Por último, é

apresentado o mecanismo de automatização Xunit que faz parte do produto Oracle Retail - Xstore

Point-of-Service e permite a execução automatizada de testes funcionais.

2.1 Teste de Software

O conceito e técnicas de teste fazem parte do conhecimento essencial para qualquer developer

de software e deverão ser aplicados durante todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software.

O teste de software consiste no processo de avaliar a qualidade do software, com a finalidade

de encontrar erros ou incoerências com os requisitos técnicos e de negócio, que poderão moti-

var o aparecimento de alguns problemas como a perda de dinheiro, tempo e até a reputação das

organizações [10].

Ao longo dos anos, tem sido notória a melhoria das organizações no planeamento e adoção

de boas práticas no que respeita a testes durante o desenvolvimento, embora nem sempre sejam

usados métodos de engenharia. O investimento e execução de testes deve ser adaptado à metodo-

logia de desenvolvimento praticada em determinado projeto, o que leva a um aumento nos custos

iniciais. Contudo, a não realização ou um mau planeamento de testes pode levar a um aumento

bastante agravado nos custos gerais de um projeto. Para uma melhoria na implementação de testes

durante o desenvolvimento de algum software, existe um conjunto de princípios que devem ser

tidos em conta. Um principio é uma regra aceite ou método de implementação que deve, ou pode

5



6 Revisão Bibliográfica

ser, adotado. Os princípios oferecem diretrizes gerais e comuns para todos os testes, de forma a

auxiliar a sua realização de forma eficaz e eficiente [10] [16].

1. Os testes expõem a presença de erros, não a sua ausência. A probabilidade de encontrar

erros é reduzida quando se efetuam testes, contudo, a ausência de erros não prova que o

desenvolvimento esteja correto.

2. Testes exaustivos são impossíveis. Executar todos os testes possíveis é uma tarefa que

não demonstra ser viável, deve ser considerada uma análise de riscos e técnicas de teste e

prioridades para focar o esforço dos testes.

3. Testar desde o início poupa tempo e dinheiro. Implementar técnicas de teste num período

prematuro do ciclo de vida de um desenvolvimento, leva a uma redução ou eliminação de

alterações dispendiosas.

4. Os erros tendem a agrupar-se. A maioria dos erros encontrados no decorrer de testes de

pré-lançamentos ou responsáveis por falhas operacionais, concentram-se geralmente num

pequeno grupo de módulos que deve ser monitorizado e considerado como entrada numa

análise de risco.

5. Paradoxo do Pesticida. Os casos de testes que não enfrentam erros não devem permane-

cer inalterados durante o ciclo de vida do desenvolvimento, devem ser ajustados à fase de

desenvolvimento a que se encontra o projeto.

6. O teste depende do contexto. Os testes são realizados de forma diferente dependendo

do contexto, ou seja, dependendo do tipo de software a ser testado ou da metodologia de

desenvolvimento.

7. A ilusão da ausência de erros. Mesmo sem erros, um software pode ser reprovável se não

tem em consideração os requisitos dos utilizadores. Encontrar e corrigir erros não ajuda se

o software criado não atende às necessidades e expectativas dos utilizadores. Além de testes

de software positivos (que verificam se o sistema faz o que deve ser feito), também devem

ser realizados testes de software negativos (que verificam se o sistema não faz o que não

deveria).

A realização de testes em determinado software é uma tarefa bastante complexa e que não

deve ser considerada como uma simples atividade no ciclo de um projeto, é necessário que haja

um planeamento rigoroso e bastante disciplina durante todo o processo. A qualidade e a eficácia

dos testes de software são determinados principalmente pela qualidade dos processos de teste

utilizados, na qual podem ser destacadas várias etapas básicas[33]:

1. Planeamento e Controlo de Testes

2. Análise e Design de Testes
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3. Implementação e execução dos testes

4. Avaliação dos critérios de saída e relatórios

5. Conclusão dos testes

2.1.1 Técnicas de Teste

Existem diversas formas de testar um software, todas elas partilham o mesmo objetivo prin-

cipal, encontrar falhas no software. As técnicas de teste podem classificar-se de acordo com a

origem dos dados e contemplam diferentes perspetivas do software. Desta forma, é necessário de-

terminar qual a técnica que apresenta maior utilidade e vantagens. As técnicas podem ser divididas

em dois grupos: técnica funcional e estrutural.

2.1.1.1 Teste Caixa-Negra

O teste de Caixa-Negra é uma técnica funcional na qual as condições de teste são baseadas

nas funcionalidades do sistema, ou seja, quem realiza os teste apenas tem visibilidade sobre a

informação de entrada e de saída, sem ter conhecimento de como o sistema manipula os dados

internamente.

Figura 2.1: Arquitetura da Técnica Caixa-Negra

Vantagens:

• É propício e eficiente para ser aplicado em segmentos de grande escala.

• Os testes podem ser realizados por alguém sem grandes capacidades técnicas, o que resulta

numa diminuição dos custos.

• Os testes são realizados do ponto de vista do utilizador final e são úteis para verificar as

diferenças entre o resultado real, no sistema e nas especificações anteriormente definidas.

• Os testes podem ser definidos assim que as especificações se encontrem concluídas.

Desvantagens:

• Geralmente apenas alguns testes são realizados, manifestando-se numa cobertura limitada.

• Devido ao conhecimento limitado de quem realiza o teste, este pode tornar-se ineficiente.

• Não sendo possível testar segmentos específicos do código, existe uma cobertura cega.
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2.1.1.2 Teste Caixa-Branca

O teste de Caixa-Branca é uma técnica estrutural e as suas condições de teste são elaboradas

através de uma análise à lógica presente no código. Os dados de teste são orientados pela análise

à lógica do código e não diretamente relacionados com os requisitos do sistema. Quem realiza os

testes tem conhecimento da estrutura e lógica do software, o que permite que sejam construídos

fragmentos de código para efetuar ligações entre bibliotecas e componentes.

Figura 2.2: Arquitetura da Técnica Caixa-Branca

Vantagens:

• Os testes são mais completos, uma vez que alcançam todos os caminhos possíveis do código.

• Ao ter conhecimento sobre a estrutura interna do código, é possível selecionar qual o tipo

de dados de entrada que resultará numa maior eficiência do teste.

• Ao realizar uma análise ao código, é possível otimiza-lo.

Desvantagens:

• Como é necessário alguém qualificado e com conhecimento sobre a estrutura interna do

código, o custo torna-se mais elevado.

• Pode-se tornar impossível realizar testes exaustivos dependendo da dimensão do software a

testar.

• Na prática, torna-se impossível testar todos os caminhos e lógica do código devido a ser

uma tarefa bastante dispendiosa.

2.1.1.3 Teste Caixa-Cinza

O teste de Caixa-Cinza corresponde a uma combinação das técnicas de Caixa-Negra e Caixa-

Branca. O responsável por executar os testes terá conhecimento sobre as especificações dos requi-

sitos e também sobre certos segmentos da estrutura interna do software. Esta técnica é aplicada

com a finalidade de esclarecer as possíveis ambiguidades nas especificações e elaborar os testes

de acordo com a estrutura interna do sistema.
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Vantagens:

• Como se trata de uma combinação de duas técnicas de teste, oferece as vantagens de ambas.

• Os testes são projetados com base na especificação funcional e numa vista arquitetónica, em

oposição a um foco exclusivo no código fonte.

• É visível uma linha fronteiriça entre quem realiza os testes e quem desenvolve, evitando

dessa forma conflitos.

Desvantagens:

• O acesso limitado à estrutura interna, assim como a todos os caminhos e lógica existentes

no software, expressa-se numa cobertura parcial.

2.1.2 Níveis de Teste

Todo o software que se encontre numa fase de desenvolvimento, pré-produção ou até mesmo

em plena operação, deve ser testado de acordo com as especificações definidas. Para testar as

várias componentes de um software de acordo com a fase em que este se encontra, existem vários

tipos de teste que devem ser aplicados. Em seguida, são identificados os principais tipos de teste e

a sua relação com as técnicas anteriormente apresentadas.

2.1.2.1 Testes Unitários

O teste unitário oferece a capacidade de serem testados segmentos individuais do código ou

grupos de um ou mais módulos do software. Geralmente, este tipo de teste é elaborado e executado

por quem desenvolve, de forma a garantir que o código está de acordo com o design e com os

requisitos do sistema. O teste unitário identifica-se como uma técnica de Caixa-Branca, dado

que existe visibilidade sobre a estrutura interna do sistema. É o primeiro nível de teste durante o

desenvolvimento e é executado antes dos testes de integração.

2.1.2.2 Testes de Integração

Quando diferentes módulos do software são combinados e testados como um grupo, é desig-

nado como teste de integração. Com este tipo de teste, é verificada a funcionalidade, o desempenho

e a confiabilidade entre os módulos que são integrados. Como cada módulo, em geral, é testado

individualmente antes dos testes de integração, podem ser interpretados como caixas-pretas, per-

mitindo que o teste de integração se concentre nas interfaces entre os diferentes módulos.

2.1.2.3 Testes ao Sistema

O teste ao sistema consiste na execução de testes num sistema com todos os módulos com-

pletamente integrados com o objetivo de avaliar a conformidade do sistema com os requisitos

especificados. Os testes ao sistema são, geralmente realizados por uma equipa que é independente
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da equipa de desenvolvimento, a fim de medir a qualidade do sistema de forma imparcial e inclui

testes funcionais e não funcionais.

2.1.2.4 Testes de Aceitação

O testes de aceitação são feitos na fase final do desenvolvimento e posteriormente aos testes

mencionados anteriormente. Estes são feitos pelo cliente, com o objetivo de validar se o sistema

respeita os requisitos acordados, normalmente num ambiente idêntico ao de produção. Este tipo

de testes é realizado recorrendo a técnicas de caixa-negra e é da total responsabilidade do cliente

garantir que todas as funcionalidades relevantes foram efetivamente testadas.

2.1.2.5 Testes de Regressão

Durante o ciclo de vida do desenvolvimento de um software, podem ocorrer alterações nos

requisitos previamente acordados. Se essas alterações se desenrolarem numa fase final do desen-

volvimento, ou numa fase em que o software já se encontra implementado, é indispensável a rea-

lização de um conjunto de testes que assegurem que as alterações efetuadas não afetem nenhuma

funcionalidade do sistema. O processo ideal seria criar um amplo conjunto de testes e executa-lo

após cada mudança. Os testes de regressão não são totalmente considerados como um nível de

teste, visto que podem ser realizados durante os diferentes níveis identificados anteriormente. É

comum que este tipo de testes seja implementado recorrendo a ferramentas de automatização de

testes.

2.1.2.6 Testes de Desempenho

Os testes de desempenho são do tipo não funcional e são executados com o objetivo de avaliar

o desempenho dos componentes de um determinado sistema durante a imposição de certa carga de

trabalho. Durante este tipo de teste, os componentes do sistema são monitorizados para verificar

a sua estabilidade. A realização de testes de desempenho permite a criação de padrões de de-

sempenho na implementação, design e arquitetura de um sistema. Os principais atributos a serem

testados são: a velocidade, a escalabilidade, a estabilidade e a confiabilidade.

2.1.2.7 Testes de Segurança

Os testes de segurança baseiam-se em processos de testes não funcionais para determinar se

o mecanismo de segurança de um sistema é capaz de proteger os dados sem comprometer as

funcionalidades do software. Isso é feito para verificar se o aplicativo ou o produto está seguro ou

não. Uma das funções dos testes de segurança é verificar a existência de fugas de informação na

criptografia do software.
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2.2 Metodologias de Desenvolvimento Ágil

As metodologias de desenvolvimento, ou processos de software, definem-se como um con-

junto de dinâmicas e resultados associados que ajudam na produção de software. Embora existam

variadas metodologias que podem ser adotadas, em todas elas prevalecem as mesmas atividades

fundamentais. O levantamento de requisitos funcionais representa a atividade de especificação en-

quanto que a documentação e a implementação fazem parte do planeamento e implementação do

software. Uma das atividades que também é comum a todas as metodologias, embora nem sempre

seja efetuada com o rigor adequado é a validação do software através do desenho e execução de

testes. Por último, existe uma atividade de evolução, na qual pode ser feito um aperfeiçoamento

evolutivo de acordo com as necessidades que o cliente apresenta. Na ultima década do século

XX verificou-se o surgimento e, posteriormente, a evolução de metodologias de desenvolvimento

ágeis (Agile software development). Como consequência, ao longo da última década, verificou-se

uma maior preferência na adoção do método de desenvolvimento Ágil [11]. O motivo para a po-

pularidade destas metodologias está relacionada com a necessidade em realizar alterações durante

ou após o desenvolvimento de um software. Nos métodos de desenvolvimento clássico, geral-

mente é feita uma divisão rigorosa das atividades do projeto e definida a ordem com que devem

ser realizadas. Com isto, não é possível prosseguir para uma atividade posterior sem antes dar por

finalizada a atividade anterior. O principal problema que se observa ao avançar neste processo, é a

dificuldade e talvez impossibilidade em realizar modificações ou melhorias no projeto, dado que a

alteração de uma atividade iria originar uma cadeia de alterações inevitáveis nas atividades seguin-

tes. A grande vantagem na adoção de uma metodologia ágil é a resolução do problema relatado,

na qual os requisitos são considerados como sendo mutáveis e permitem que exista um desenvol-

vimento evolutivo, com a capacidade de serem adicionados ou modificados durante qualquer fase

do ciclo de desenvolvimento.

Em geral, a adoção de uma metodologia ágil apresenta uma melhoria na qualidade do soft-

ware implementado, resultante da abordagem e importância dada à execução de testes. Enquanto

que numa metodologia tradicional existe uma fase independente para a realização de testes, no

desenvolvimento ágil o software é testado de forma contínua ao longo de todo o ciclo de desen-

volvimento, garantindo a existência de um mínimo de qualidade aceitável em cada parcela de

desenvolvimento e não apenas no produto final.

Dado que um dos aspetos mais importante no desenvolvimento de software é a sua qualidade

final, o esforço dedicado na realização dos testes, assim como a metodologia adotada no desen-

volvimento, apresentam grande impacto na qualidade do produto final. No desenvolvimento ágil

existem diversas práticas que devem ser seguidas para se garantir um mínimo de qualidade acei-

tável no software. Algumas dessas práticas estão diretamente relacionadas com a realização de

testes durante o ciclo de vida do desenvolvimento.
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2.2.1 Desenvolvimento Guiado por Testes

O Desenvolvimento Guiado por Testes (Test-Driven Development - TDD) é uma prática de

engenharia de software que está relacionada com a metodologia de desenvolvimento ágil Extreme

Programming (XP). Esta prática tem como objetivo facilitar a iteração rápida, minimizar o esforço

do developer e ajudar a garantir a conformidade com os requisitos do cliente. Tecnicamente, esta

prática baseia-se num conjunto que tarefas que são realizadas ciclicamente para cada funciona-

lidade que se deseja implementar. Primeiro, o developer deve escrever um caso de teste que irá

cobrir a funcionalidade desejada. Em seguida, deve escrever o respetivo código de forma a garantir

que o caso de teste não volta a falhar. Finalmente, o developer deve fazer um aperfeiçoamento e

eliminar qualquer deficiência no design, melhorar a legibilidade e a capacidade de manutenção do

software. A prática apresentada possui vários benefícios, desde influenciar o developer a melhorar

as suas tarefas até aos resultados finais de um projeto. De seguida, enumeram-se alguns dos pontos

benéficos da prática de TDD:

• Ao planear e escrever os testes numa fase inicial, garante que os objetivos do código a ser

produzido estejam bem compreendidos;

• Realizar testes em unidades de código menores resulta num feedback mais rápido e diminui

o tempo gasto em correções ou debug;

• Os testes escritos oferecem uma boa documentação do código, uma vez que é feita uma

especificação detalhada do que se pretende desenvolver;

• Os problemas são identificados de forma mais rápida;

• O design pode evoluir de forma a adaptar-se à mudança do requisito;

• O código escrito é drasticamente reduzido, dado que apenas é escrito código que enfrente o

requisito do teste;

• O código desenvolvido está focado em pequenas parcelas, o que poderá resultar numa me-

lhor qualidade;

• O design torna-se mais simples, limpo e intuitivo;

• No geral, o software torna-se sustentável, flexível e facilmente extensível;

Ao longo da última década, o TDD tem sido alvo de vários estudos que visam determinar a

sua eficácia. Alguns dos estudos realizados tem uma componente comparativa em relação a outra

prática de desenvolvimento de software e as principais métricas de análise foram a qualidade do

código e a produtividade do developer. Apesar dos diversos estudos efetuados, poucos foram os

que demonstraram resultados conclusivos ou benefícios consistentes na prática de TDD [13]. A

análise da eficácia na prática de TDD é uma tarefa bastante complexa e os resultados acabam por

depender de diversos fatores. O ambiente em que se realiza o estudo (empresarial ou académico)
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é um dos principais fatores a ter em conta, assim como o conhecimento técnico e experiência dos

programadores. Alguns dos estudos realizados, consistiram numa análise dos efeitos na adoção

de TDD em ambientes empresariais e académicos. Por outro lado, alguns dos estudos traduzem-

se numa revisão sistemática de diversos estudos empíricos relatados em literaturas publicadas e

relacionadas com a prática de TDD. Num dos estudos realizado, foram identificados 7 motivos

que limitam a adoção de TDD como prática de desenvolvimento [3]:

• produtividade em risco com o aumento do tempo de desenvolvimento;

• reduzido conhecimento ou experiência na prática de TDD;

• design e arquitetura do software pouco flexíveis;

• capacidade do developer em compor casos de teste eficazes e eficientes;

• adesão insuficiente ao processos praticados com TDD;

• limitações específicas das ferramentas utilizadas;

• código base com pouca flexibilidade para ser reestruturado.

Através dos diversos estudos realizados à adoção de TDD, percebe-se que existe uma corre-

lação entre o tempo gasto no desenvolvimento e a qualidade resultante[1] [8]. Essa correlação

pode ser a causa para a redução da produtividade. Contudo, ao serem elaborados e realizados

testes a todas as funcionalidades implementadas, observa-se um aumento na qualidade do código

que levará a uma redução de erros e defeitos encontrados numa fase de aceitação por parte dos

clientes.

Recentemente, foi realizado um estudo com o objetivo de avaliar a introdução da prática TDD

em software cientifico [25]. Através de um caso de estudo qualitativo, foram visíveis alguns dos

benefícios apresentados anteriormente. Contudo, devido principalmente à natureza do software,

foram detetadas algumas dificuldades na construção dos testes unitários e no processo de reestru-

turação do código.

Um dos desafios frequente em várias literaturas analisadas [17, 24, 28, 34] está diretamente

relacionado com o developer, a sua experiência e capacidades técnicas. Como anteriormente se

mencionou, na lista de limitações na adoção de TDD o conhecimento e experiência na técnica,

apresentam uma grande influência ao nível dos resultados de um projeto. É relativamente fácil

perceber que, para se proceder a uma alteração nas práticas e metodologias de desenvolvimento

de uma organização, é necessário preparar o ambiente e envolver as pessoas na futura mudança. Na

literatura [17] é possível verificar a influência de diferentes níveis de experiência dos developers

na adoção de TDD. Apesar da elevada experiência de um developer, quando se trata de mudanças

ou aprendizagem, existe um ligeiro desconforto que poderá resultar num desempenho abaixo do

esperado. Quando se trata de um developer com uma experiência reduzida, certamente será mais

fácil moldar as suas práticas de acordo com o desejado, no entanto, a curva de aprendizagem para

a prática de TDD torna-se mais lenta devido a possíveis lacunas no conhecimento de outras áreas

relacionadas.
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2.3 Automatização de Testes

A realização de testes manuais implica que alguém interaja com o software a testar, por forma

a examinar todos os fluxos definidos nos planos de trabalho. Tratando-se de um processo manual,

torna-se impossível executar as tarefas de forma intensiva, o que resulta na seleção dos casos de

teste que são considerados mais importantes por parte do cliente e que representam as ações mais

frequentes.

O teste de software é visto como uma atividade bastante dispendiosa e requer bastante dispo-

nibilidade, tanto de quem desenvolve como de quem se destina à realização dos testes. Devido ao

aumento constante na complexidade dos softwares e a fim de reduzir os custos derivados de testes

durante o desenvolvimento, é necessário recorrer a processos de automatização de testes. Deste

modo, melhorar a qualidade do software e a eficácia dos processos de teste pode ser visto como

uma maneira eficaz de reduzir os custos de desenvolvimento a longo prazo.

Com a implementação de um sistema de testes automatizados, existe a possibilidade dos res-

ponsáveis pelos testes se focarem nos componentes críticos do software ou em casos mais comple-

xos, deixando as tarefas repetitivas para o sistema automatizado. Dessa forma, pode ser possível

usar os recursos humanos com mais eficiência o que, consequentemente, pode contribuir para tes-

tes mais abrangentes ou poupanças no processo de testes e no orçamento geral do desenvolvimento

[14]. As tarefas inerentes ao processo de automatização incluem o desenvolvimento e execução

de scripts de teste e a respetiva verificação dos resultados dos mesmos.

A processo de testes pode ser dividido e classificado em três níveis distintos e que podem

ser automatizados [4]. A figura 2.3 representa os níveis possíveis e pode ser interpretada como

quantitativa no que respeita ao esforço dedicado ou ao número de testes ideal para cada nível [5].

Figura 2.3: Níveis de teste para automatização
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Como complemento à automatização da execução de testes, a possibilidade de automatizar o

processo de geração de casos de teste representa uma grande vantagem para o fluxo de desenvol-

vimento de um projeto. Devido ao acrescido número de testes unitários que são necessários para

cobrir, de forma razoável, o desenvolvimento de alguma aplicação, a automatização no processo

de gerar os casos de teste apresenta um potencial bastante generoso e que pode permitir ao deve-

loper uma diminuição do esforço aplicado nesta atividade [29]. No entanto, apesar das diversas

ferramentas que permitem a geração de testes unitários, através da realização de estudos incidentes

em ferramentas e abordagens de geração automatizada de casos de teste, verifica-se que no con-

texto profissional ainda não existe a adesão desejável e que há a necessidade de melhorar alguns

pontos fundamentais das ferramentas para que o processo de aprendizagem e adoção se torne mais

fluido [2, 31].

Além da geração automatizada de testes unitários, podemos encontrar algumas abordagens que

permitem automatizar a geração de casos de teste nos restantes níveis de teste, como por exemplo

em abordagens Model-Based Testing (MBT) o processo de obtenção dos casos de teste tem como

base um modelo do sistema que, por sua vez, pode ser gerado de forma automatizada através de

ferramentas especificas. O estudos apresentados nas literaturas [6, 19, 26], tiveram como objetivo

a análise de uma abordagem MBT, na qual os casos de teste de aceitação foram automaticamente

gerados através do modelo do sistema que, por sua vez, foi elaborado com base nas especificações

dos requisitos. Como ponto de partida foi adotada uma linguagem natural de controlo, Requi-

rement Specification Language (RSL), que facilita a produção de especificações de requisitos de

software (SRSs) de maneira sistemática, rigorosa e consistente. As especificações de requisitos

RSL servem como entrada para a transformação que irá gerar a linguagem de especificação de

testes, em inglês Test Specification Language (TSL). Com base em estratégias predefinidas, essas

especificações TSL podem ser expandidas e originar novas TSL que, serão posteriormente trans-

formadas em especificações Gherkin podendo ser usadas para fins de documentação ou execusão

de testes.

Na literatura [27], encontra-se uma abordagem semelhante às anteriores, na qual é usado um

modelo do software como base para a geração e execução de testes automatizados. Por intermé-

dio da plataforma de automatização de testes end-to-end para processos de negócio ETAP-Pro, é

possível serem gerados, de forma automatizada, casos de teste com base num modelo Business

Process Model and Notation (BPMN).

No que respeita à realização de testes sobre a interface gráfica de um software, existem também

soluções que permitem automatizar o processo de gerar os casos de teste. Através de padrões de

interface (UI Patterns) ou com recurso a engenharia reversa para criar fluxos de eventos, é possível

a criação automatizada de casos de teste para aplicações web [18, 21, 22, 23].

2.3.1 Benefícios e Desvantagens da Automatização

O uso de ferramentas de automatização apresentam benefícios e oportunidades iminentes, con-

tudo, é necessário considerar os riscos associados ao processo de adoção de uma ferramenta de

teste. A implementação de uma ferramenta com estas características requer um esforço e custo
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consideravelmente alto até que se atinjam os principais objetivos. Os potenciais benefícios do uso

de uma ferramenta de automatização incluem [10]:

Confiabilidade - Os testes executam precisamente as mesmas operações sempre que são execu-

tados, eliminando, desta forma, o erro humano.

Repetibilidade - As mesmas operações podem ser repetidamente executadas, sendo feita uma

análise ao comportamento do software.

Complexidade - A possibilidade de elaborar e executar testes com maior complexidade do que a

suportada na realização de testes manuais.

Abrangência - Pode ser criado um conjunto de testes que abrange todas as funcionalidades do

sistema.

Reutilização - O mesmo teste pode ser reutilizado em diferentes versões do software.

Eficiência - É possível executar um maior número de testes num menor tempo e com uma redução

nos recursos.

Rapidez - De um modo bastante superior, as ferramentas automatizadas podem executar os testes

com maior velocidade comparando com a execução do teste manualmente.

Redução de Custos - Existe uma redução dos custos, no ponto de vista da diminuição dos recur-

sos necessários.

Apesar das diversas utilidades, a automatização de testes também possui vários pontos menos

positivos, principalmente na implementação inicial da ferramenta no ambiente de uma empresa:

• As expectativas para uma ferramenta de automatização podem ser irrealistas no que respeita

às suas funcionalidades e complexidade na utilização.

• Numa fase inicial poderá existir alguma subestimação quanto ao tempo, custo e esforço de

implementação da ferramenta de testes até se obterem resultados satisfatórios e contínuos.

• É necessário planear e garantir a correta manutenção dos testes.

• A ferramenta pode ser usada em demasia, desconsiderando os casos onde seria mais correto

a utilização de testes manuais.

• Torna-se necessário assegurar relação e interoperabilidade entra as várias ferramentas apli-

cadas ao desenvolvimento.

• Poderão existir vários problemas relacionados com a ferramenta em uso, nomeadamente no

que respeita ao suporte prestado pelo fornecedor, o término da manutenção ou até a venda

da ferramenta a um novo fornecedor.
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2.4 Ferramentas de Automatização

Um dos principais fatores de sucesso no processo de automatização de testes passa pela cor-

reta escolha da ferramenta. Uma ferramenta de automatização (FA) que ofereça uma usabilidade

simples e intuitiva, uma boa documentação, sustentabilidade e uma abordagem consistente para a

automatização dos testes. A facilidade e sustentabilidade no uso de uma FA depende da adoção de

várias práticas por parte das organizações [9]:

Elaboração de relatórios: Os relatórios de teste devem fornecer um conjunto de informações

para que seja possível obter uma visão global da qualidade.

Facilitar a resolução de erros: A correção de erros no sistema, na FA ou até no próprio teste

deve ser simples de realizar.

Abordar corretamente o ambiente de teste: As ferramentas de teste dependem da consistência

do ambiente de teste. Por esse motivo, existe a necessidade do uso de um ambiente de testes

dedicado, sujeito ao controlo e manutenção dos utilizadores.

Documentar os casos de teste: O uso de automatização para a realização dos testes, deve reunir

um conjunto de objetivos explícitos, de modo a serem corretamente descritos e documenta-

dos.

Rastreio do teste: A FA deve permitir que o utilizador tenha acesso às várias etapas de um teste,

permitindo dessa forma uma análise individual.

Facilitar a manutenção: A facilidade na manutenção de um teste é essencial para diminuir o

esforço aplicado no caso da necessidade de uma alteração ou correção. O esforço na manu-

tenção deve ser proporcional à escala das alterações feitas no sistema, portanto, os casos de

teste devem ser facilmente analisáveis, alteráveis e expansíveis.

Atualizar os testes: O surgimento de novos requisitos ou alterações nos atuais, pode levar à falha

de vários casos de testes. Para contrariar essas falhas, é conveniente realizar atualizações

nos testes automatizados em vez de apenas os omitir.

Planear a implementação: Um bom planeamento na automatização permite que os scripts de

teste sejam facilmente implementados, alterados e re-implementados.

Remover testes desnecessários: Quando um teste se torna obsoleto, deve ser facilmente remo-

vido do script.

Monitorizar e restaurar o sistema: A execução frequente de um conjunto de testes requer que

o respetivo sistema seja monitorizado de forma contínua. Ao ser detetada uma falha em

algum dos testes, a FA deve ser capaz de restaurar o processo de testes, ultrapassar o teste

erróneo e recomeçar o script no próximo teste válido.
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2.4.1 Tipos de Ferramentas

As ferramentas de teste são uma parte essencial para o sucesso no processo de automatizar os

testes, por essa razão, hoje em dia existe uma grande variedade de ferramentas de automatização.

Apesar da tarefa ser comum a todas elas, as ferramentas podem ser classificadas em diferentes

tipos com base no suporte que oferecem aos vários fatores chave da automatização, como a reu-

tilização, a facilidade de manutenção ou a integração com outras ferramentas. No que respeita

aos tipos de ferramenta, devem ser considerados vários, cada um com a sua própria arquitetura,

benefícios e desvantagens, o que leva à necessidade de ser feita uma seleção da ferramenta que

melhor se adequa, durante o planeamento dos testes.

São diversos os estudos que comprovam a grande vantagem que a realização de testes unitários

oferece durante o desenvolvimento de software. O grande número de ferramentas que apoiam a re-

alização de testes unitários, nas mais diversas linguagens de programação, retratam a importância

que esta prática apresenta para a substancial melhoria na qualidade do software. O grande desafio

deste tipo de ferramenta diz respeito à cobertura dos testes, devido ao esforço adicional motivado

pela necessidade de criação dos mesmos [15]. Para combater esta adversidade aos testes unitários,

surgem várias ferramentas que permitem a construção de testes de forma automatizada e com uma

cobertura relativamente superior em comparação com o processo manual. Com o aparecimento de

novas ferramentas de automatização de testes unitários, também foram surgindo estudos e análises

a essas ferramentas, com o intuito de reconhecer a sua eficácia e as limitações. Para a linguagem de

programação Java, a ferramenta que demonstrou maior potencial nos diversos estudos realizados

[29, 30], trata-se da EvoSuite, uma ferramenta de automatização que pela sexta vez consecutiva

tem a maior pontuação na competição anual de geração de testes unitários [7].

Para o teste de interfaces (GUI), existem variadas ferramentas disponíveis, incluindo produtos

proprietários, de código aberto (open source) ou também cientificos. O funcionamento da maioria

destas ferramentas baseia-se em mecanismos de captura e reprodução ou através de scripts espe-

cíficos. Algumas das ferramentas comerciais mais populares são a Ranorex Studio, a eggPlant ou

a RAPISE. Por outro lado, temos as ferramentas open source, como por exemplo a Abbot Java

GUI Test Framework, a FitNesse ou a Maveryx. O desafio inerente a este tipo de ferramentas,

compreende-se com a frequente alteração das interfaces gráficas de uma aplicação, o que leva à

necessidade de ser feita uma revisão e reparação dos testes através de um processo manual e por

vezes pouco eficiente. No que respeita à automatização no processo de teste às interfaces gráficas,

é possível encontrar um maior número de ferramentas em estudos científicos. Uma das aborda-

gens para a automatização de testes, passa pelo uso de reconhecimento de imagem (Visual GUI

testing) para a interação e validação do comportamento do sistema em teste. Para esta abordagem

podemos encontrar as ferramentas Sikuli e JAutomate. Outra das abordagens para a automatiza-

ção, é a combinação entre o processo de gerar um modelo do sistema e criar os respetivos casos de

teste, para mais tarde executa-los através de uma ferramenta especifica, como por exemplo a Spec

Explorer [32] ou a Robot Framework [19].
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2.4.2 Oracle Retail Xunit

Com a finalidade de melhorar o processo de desenvolvimento e, por conseguinte, a qualidade

do software entregue ao cliente, a Oracle oferece um mecanismo de automatização de testes atra-

vés da ferramenta Xunit, integrada na sua aplicação Xstore. O Xunit é um mecanismo que permite

a realização de testes do ponto de vista do utilizador final (end user testing) de uma forma au-

tomatizada, ou seja, sem necessidade de interação do responsável pela execução dos testes. Os

scripts de teste correspondem a ficheiros de configuração XML que são carregados no mecanismo

de testes. A interação entre o Xstore e o utilizador, é simulada através do envio de eventos por

parte do mecanismo de automatização. Os resultados de cada teste são determinados pela validade

dos eventos de teste, com base no estado atual do sistema e nas asserções de dados avaliadas em

relação à base de dados, à memória em tempo real e ao sistema de ficheiros do Point of Service

(POS).

A fim de facilitar a construção e manutenção do mecanismo de testes, o Xunit oferece uma

estrutura bastante percetível e modular dos componentes de teste. De seguida são enumerados os

6 principais elementos que fazem parte da estrutura de um conjunto de testes:

TestStep - Os elementos TestStep correspondem às etapas de execução únicas nos casos de teste,

ou seja, cada elemento representa uma ação ou evento único e específico que vai ser enviado

ao Xstore pela FA.

TestSequence - Este elemento resulta da agregação sequencial de vários TestStep, no qual resulta

um bloco de ações e eventos que poderá ser reutilizado em vários casos de teste.

SequenceRef - Os elementos SequenceRef são responsáveis por chamar os elementos TestSe-

quence como parte de um caso de teste ou como parte de um TestSequence distinto.

Assertion - A função deste elemento é realizar validações através de condições contra a informa-

ção existente na aplicação em execução.

TestCase - Cada elemento TestCase corresponde a um conjunto de etapas e asserções que repre-

sentam um único caso de teste do Xunit e pode ser avaliado como sucesso ou falha.

TestSuite - Trata-se do elemento que efetivamente será chamado para execução e é composto por

um grupo ordenado de TestCases.

Tendo em conta que o Xunit se encontra diretamente embutido na aplicação alvo, as vantagens

resultantes dessa ligação em relação a ferramentas de terceiros são bastante explícitas:

• O Xunit é uma ferramenta consideravelmente leve, na qual apresenta um baixo uso dos

recursos do sistema e não aplica sobrecarga durante a sua execução.

• Como a ferramenta de testes é executada sobre a thread principal da aplicação, não existem

riscos de perda de sincronização entre o Xunit e o Xstore. Dessa forma os eventos de teste

são processados no instante em que a aplicação está preparada para os receber, resultando

numa ferramenta estável e rápida.
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• A execução dos scripts de teste é independente da linguagem configurada na aplicação.

• A possibilidade de acesso à memória, à base de dados e a ficheiros do sistema oferece ao

Xunit a capacidade de validação dos dados ao mais baixo nível.

• A estrutura dos scripts de teste, na qual existem elementos reutilizáveis por vários casos de

teste, permite uma fácil manutenção no caso da aplicação sofrer alterações em alguma área

funcional. Uma pequena adaptação num elemento será suficiente para repor o funciona-

mento do script de teste.

• Como o Xunit é uma ferramenta embutida na aplicação principal, não existem custos com

produtos adicionais ou licenças.

• Com a capacidade de executar casos de testes em grandes iterações, usando informação da

base de dados, permite classificar o Xunit como uma ferramenta eficiente na realização de

testes de desempenho/carga.

Apesar das enumeras vantagens e facilidades que o Xunit possui por ser uma ferramenta inte-

grada no POS, é necessário identificar as limitações e inconvenientes da sua aplicabilidade.

2.5 Considerações

Neste capítulo foi descrito o estado da arte, especificando algumas das áreas abrangidas pelos

testes de software. Inicialmente foram abordadas alguns temas de carácter mais elementar, tal

como as diversas técnicas de teste que são praticadas no desenvolvimento de software ou também

os diferentes níveis de teste que podemos encontrar durante as várias fases do desenvolvimento.

Em seguida, foi apresentado um pequeno resumo dos benefícios gerais na adoção de uma metodo-

logia de desenvolvimento ágil, assim como o caso mais específico que é o desenvolvimento guiado

por testes.

Posteriormente, foi apresentada uma descrição resumida do processo de automatização de

testes, na qual foram referidos os diferentes níveis possíveis para a automatização da execução

de testes, assim como alguns estudos realizados com respeito à geração automatizada de casos de

teste.

O capítulo culmina com uma breve exposição de algumas ferramentas de automatização, com

especial destaque para a ferramenta que está embutida no Xstore (Xunit), na qual possibilita a

automatização da execução de testes na aplicação de retalho.

Os temas anteriores são fundamentais para a compreensão e análise dos aspetos retratados nas

seguintes etapas do documento.



Capítulo 3

Abordagem de Teste Proposta

Neste capítulo, é apresentada a forma de melhorar os problemas relatados no capítulo 1, assim

como algumas das limitações identificadas e específicas da ferramenta de automatização descrita

no capítulo 2. Inicialmente, é realizada uma descrição do fluxo de trabalho atual, na qual é dado

maior destaque ao processo de testes utilizado. De seguida, são propostas algumas melhorias que

visam à utilização de ferramentas auxiliares nas fases de desenvolvimento e testes. As práticas

para um bom planeamento e execução de testes no decorrer de um projeto de Xstore são os temas

que finalizam este capítulo.

3.1 Fluxo de Trabalho Atual

Quando se trata de um projeto de implementação de Xstore, a metodologia adotada é uma

adaptação ao desenvolvimento por funcionalidade, em inglês Feature Driven Development (FDD).

Tendo em conta que o ponto de partida é uma versão estável do software, algumas fases e tare-

fas típicas de um ciclo de desenvolvimento não serão executadas, sendo substituídas por outras

atividades.

Na figura 3.1 são apresentadas, através de um diagrama de alto nível, as principais fases de

um projeto de Xstore. Assim como em qualquer projeto de desenvolvimento de software, existe

uma atividade de gestão que define o inicio do trabalho e que se estende pelas fases posteriores,

ou seja, está presente durante todo o ciclo de vida do projeto.

A segunda fase exibida no diagrama representa uma atividade bastante importante onde é

necessária a participação de todas as áreas do cliente, desde equipas de suporte técnico até ao mais

alto nível do negócio. Nesta fase é necessário conhecer e analisar o negócio do cliente para se

definirem as configurações e modificações necessárias para o correto funcionamento do sistema.

Figura 3.1: Diagrama de alto nível das fases de um projeto de Xstore
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No momento em que estão concluídas as fases introdutórias e a equipa já se encontra familia-

rizada com as necessidades do cliente, dá-se início a uma fase de planeamento. O objetivo desta

fase é encontrar as melhores soluções e respostas para as necessidades e problemas apresentados

pelo cliente, tanto a nível de configurações funcionais, como a nível de modificações no código do

sistema.

A fase de configuração e implementação tem início assim que as soluções apresentadas forem

aprovadas pelo cliente. Nesta fase, o trabalho a realizar é dividido pela equipa de desenvolvimento,

na qual cada developer tem a responsabilidade de realizar as configurações ou modificações ne-

cessárias para ir ao encontro do requisito aprovado pelo cliente. Após a realização de qualquer

alteração, o developer deve garantir que todos os processos de negócio abrangidos pela sua mo-

dificação permanecem funcionais e sem qualquer tipo de erro. Para isso, são realizados testes

funcionais de forma manual e, quando necessário, é feito debug na aplicação até se encontrarem

as causas do problema, os defeitos. Umas das atividades que também pertence a esta fase do pro-

jeto é a instalação dos ambientes de teste que serão posteriormente usados. Consoante são feitas

as configurações ou é terminada alguma modificação, pode ser gerada uma nova versão que será

instalada num ambiente não produtivo, sendo depois alvo de avaliação e validação. Após a insta-

lação de uma nova versão, dá-se início à fase de testes que, por sua vez, se encontra dividida em

dois ciclos.

O primeiro ciclo é da responsabilidade da RC e corresponde à realização de alguns testes

end to end, a fim de garantir a correta integração entre todos os módulos do sistema. Tratam-se

essencialmente de testes de integração em que o objetivo é verificar se a informação flui entre

os vários módulos existentes no sistema, sendo efetuadas algumas operações na aplicação que

permitem certificar o correto funcionamento.

Ao dar-se por concluída a execução dos testes de integração, é da responsabilidade do cliente

o planeamento e realização de testes de aceitação para garantir que todas as funcionalidades se

encontram como esperado e com a qualidade desejada. Apesar dos testes realizados durante a fase

de desenvolvimento por parte dos developers, é comum o aparecimento de erros ou incongruências

na versão testada pelo cliente. Uma das principais causas está relacionada com a abrangência dos

testes manuais realizados, isto é, durante o desenvolvimento de alguma modificação, o developer

está focado na funcionalidade que está a desenvolver e, na altura de validar o seu trabalho, não

são tidas em conta outras alterações que possam ter sido feitas na aplicação ou, em certos casos, o

esquecimento da realização de algum caso de teste.

A obtenção de um resultado satisfatório no final das provas de aceitação permite que o projeto

avance para a próxima fase, que corresponde à implementação do POS num ambiente produtivo e

à respetiva estabilização. Normalmente, a passagem para ambiente produtivo ocorre inicialmente

numa loja, conhecida como a ’loja piloto’, sendo as lojas seguintes implementadas de acordo com

um plano, conhecido como ’Plano de Rollout’. Juntamente com a entrada em ambiente produtivo,

é iniciada uma fase de estabilização e acompanhamento, em que o principal objetivo é garantir

que não ocorrem falhas no sistema ou, no caso de existirem, proceder com uma rápida correção

dos problemas emergentes.
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3.2 Melhorias a Implementar

No subcapítulo 3.1 foram apresentadas as principais etapas percorridas durante um projeto

onde é implementada a solução de retalho da Oracle. Apesar da estrutura consistente entre as

várias etapas do projeto, existem certas atividades que necessitam de algum aperfeiçoamento para

que o produto final reflita uma melhor qualidade. Um dos processos que demonstra maior impacto

na qualidade final é a realização de testes de forma eficaz e eficiente.

A realização de testes manuais possibilita uma observação humana e a capacidade de explo-

ração, que se torna útil durante o desenvolvimento de alguma modificação ou quando o objetivo

é melhorar a facilidade de utilização ou a experiência do utilizador. Em certos cenários, os testes

manuais requerem um esforço adicional que reduz a eficiência do developer ou impede a realiza-

ção de outras tarefas.

Ao longo da fase de desenvolvimento, sempre que se procede a alguma modificação na so-

lução existente e é gerada uma nova versão para instalação num ambiente não produtivo, deve

existir um processo de avaliação capaz de testar todas as funcionalidades existentes. De forma

idêntica, durante a fase de implementação e estabilização, sempre que é feita alguma correção ou

modificação no sistema, devem ser realizados testes regressivos. Como se trata de uma atividade

que exige um enorme esforço e é realizada várias vezes no decorrer do projeto, deve ser adotada

a ferramenta de automatização Xunit, que permite reduzir o esforço adicional na identificação e

correção de erros.

Figura 3.2: Introdução de Xunit no ciclo de um projeto

Na figura 3.2 está representada a adoção do Xunit durante duas fases distintas do projeto, na

qual serão realizados testes com propósitos um pouco distintos. Por diversas vezes, durante o

desenvolvimento de alguma modificação no sistema, o developer tem a necessidade de executar

testes manuais de forma repetitiva. Durante esses testes, são repetidas várias operações até ser

alcançada a funcionalidade que realmente é o alvo do teste. Como exemplo, ao realizar um teste

relacionado com a emissão de documentos fiscais durante uma venda, é necessário realizar todas as

operações inerentes a esta: login no sistema, adicionar artigos, selecionar pagamento e, finalmente,

finalizar a venda para que sejam gerados os respetivos documentos fiscais. A utilização do Xunit

durante a fase de desenvolvimento terá o propósito de facilitar a execução de testes realizados pelo

developer, reduzindo o tempo despendido com operações repetitivas e, dessa forma, melhorando

a eficiência do desenvolvimento.
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Como identificado no subcapítulo anterior, a fase de testes está dividida em dois ciclos em que

o primeiro corresponde a testes de integração. Por norma, estes testes correspondem à realiza-

ção de algumas operações do negócio em que estão envolvidos os vários módulos existentes no

sistema. Tendo em conta que se tratam de testes sem grande complexidade funcional, podem ser

rapidamente executados com o auxílio do Xunit. A introdução do Xunit nesta atividade assegura

que todos os casos de teste, previamente selecionados, sejam executados corretamente, permi-

tindo que o esforço do responsável pelos testes esteja maioritariamente direcionado à análise dos

resultados e não à execução dos respetivos casos de teste.

Atendendo a que as implementações de Xstore partem sempre de uma versão base do produto

e que algumas das operações não sofrem alterações consideráveis, existe a possibilidade de ser

criado um banco de testes que servirá de ponto de partida para qualquer projeto. Dessa forma,

o esforço necessário no momento de construção e execução dos casos de teste durante a fase de

desenvolvimento será menor. Contudo, a criação do banco de testes exige a alocação e esforço

de alguém capaz de planear e desenvolver, de forma dinâmica, os numerosos casos de teste que

o sistema possibilita, ou seja, é necessário alguém com um conhecimento aprofundado tanto no

sistema interno do Xstore como na ferramenta de automatização.

Devido à quantidade de casos de teste que poderão existir e de modo a obter um melhor con-

trolo sobre os scripts e casos de teste elaborados, torna-se relevante a utilização de uma ferramenta

de gestão de testes. Atualmente, na Retail Consult é usada a ferramenta TestLink para fazer a ges-

tão dos testes efetuados durante a implementação de outros produtos da Oracle. Trata-se de uma

ferramenta que permite estruturar os casos teste de forma simples e incluir alguma informação

correspondente a cada teste, como por exemplo a descrição, os passos necessários para executar

o teste ou o resultado real e esperado. Com o TestLink, é também possível monitorizar e gerar

relatórios sobre o estado geral da fase de testes.

3.3 Planeamento de Testes

O planeamento de testes é uma atividade que deve ser iniciada o mais cedo possível no ciclo

de um projeto. Inicialmente, mesmo que apenas sejam definidas as estratégias de alto nível, com

o avanço nas fases do projeto irão surgir novos detalhes propícios à elaboração de um plano de

testes e, finalmente, à criação de casos de teste detalhados.

A estratégia de teste permite definir alguns aspetos que servirão de alicerce na elaboração de

um plano de testes. Apesar da fase prematura do projeto, é necessário identificar alguns pressupos-

tos ou até restrições para o planeamento dos testes, como por exemplo, o tempo que será possível

dedicar à execução dos testes, as ferramentas de apoio que serão utilizadas, os tipos de teste a

realizar ou os dados disponíveis no sistema. Considerando que esta proposta se aplica a projetos

de implementação de Xstore, a estratégia de teste utilizada será definida ao nível da organização,

ou seja, todos os projetos deverão seguir as mesmas práticas.

No subcapítulo anterior foram identificadas duas fases do projeto onde deve ser aplicada a fer-

ramenta de testes automatizados. Na fase de desenvolvimento, como são os developers a utilizar
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a ferramenta para avaliar as modificações que fazem no sistema, não existe necessidade de elabo-

ração de um plano de testes. Contudo, todos os casos de testes realizados devem ser conservados

e documentados, de forma a facilitar a elaboração de um plano que será aplicado, posteriormente,

na fase dedicada à realização de testes. A elaboração do plano para a fase de testes deve ter em

consideração o uso da ferramenta de automatização e todas as suas tarefas adjacentes. Uma das

tarefas a realizar durante a construção de um plano de testes é a seleção das funcionalidades a

testar e identificar as que estão fora do âmbito do projeto ou do negócio.

Existem funcionalidades que o Xstore apresenta mas que não estão contempladas na solução

implementada, ou seja, a sua utilização irá depender do contexto de negócio de cada cliente e das

especificações definidas para cada projeto.

No momento em que se encontram identificadas todas as funcionalidades que serão alvo de

testes, deve-se dar início à estruturação e documentação dos casos de teste, assim como à constru-

ção dos scripts que serão executados no mecanismo do Xunit.

A documentação dos casos de teste pode ser realizada de forma simples, através de uma folha

de cálculo ou com o auxílio de uma ferramenta de gestão, como por exemplo o TestLink, sugerido

no subcapítulo anterior.

Independentemente do método usado para a documentação dos casos de teste, é essencial

definir alguns aspetos característicos ao teste, como por exemplo, uma pequena descrição, os

resultados esperados o procedimento de execução e, essencialmente, o identificador para o script

onde se encontra o caso de teste.

3.3.1 Criar e Configurar Casos de Teste

Com a existência do banco de testes, a construção dos scripts correspondentes a cada caso

passa pela sua simples duplicação ou, quando necessário, uma pequena adaptação dos testes já

presentes no banco.

O desenvolvimento de novas funcionalidades no Xstore estabelece a necessidade de serem

criados novos scripts de teste para essas operações. A criação dos novos scripts pode ser feita com

o apoio do developer durante a fase de desenvolvimento.

Para facilitar o desenvolvimento dos testes, o Xunit tem uma configuração que permite ativar

o modo de captura, apresentado na Figura 3.3 e que tem a capacidade de gerar um script de

acordo com os passos executados pelo utilizador. Apesar da simplicidade que o modo de captura

oferece, o script gerado possui algumas contrapartidas quanto aos dados serem estáticos e à falta

de validações no caso de teste. De facto, os scripts gerados através do modo de captura apenas

apresentam elementos estruturais do caso de teste, ou seja, são criados TestSteps para controlar

o fluxo do teste através de ações e, quando necessário, elementos do tipo Form para simular a

introdução de dados. Posto isto, após uma nova captura, o script deve ser revisto e melhorado

com as respetivas validações (elementos Assertion) e condições, de forma a poder ser agregado

aos restantes casos de teste.
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Figura 3.3: Consola de captura do Xunit

Os ficheiros XML, correspondentes aos dados e scripts de teste, devem ser organizados de

forma consistente para garantir que os developers possam facilmente encontrar e realizar as alte-

rações necessárias.

A forma mais trivial para a organização dos casos de teste é a sua qualificação de acordo com a

área funcional ou atividade específica no sistema. Na tabela 3.1 encontram-se algumas das princi-

pais áreas funcionais que, devido à sua complexidade, devem dispor de ficheiros de configuração

dedicados, na qual serão estruturados todos os elementos necessários para a construção dos casos

de teste relativos a essa área.

Além dos elementos associados especificamente aos casos de teste, existem outros com um

carácter mais geral que servem de apoio à construção dos testes. Este conjunto de elementos, que

serão usados frequentemente na construção dos diversos casos de teste, devem ser organizados

num ficheiro distinto, como por exemplo, XunitConfig-common.xml. Desta forma, o responsável

por construir ou modificar os scripts, pode facilmente verificar a existência ou necessidade de

criar um novo elemento para o seu caso de teste. Os tipos de elementos que devem fazer parte

deste grupo por serem usados frequentemente são os Parameters, os DataPools, assim como os

Exceptions e os TestSuites.

Na respetiva fase de testes de um projeto, na qual os casos de teste já se encontram estruturados

e operacionais, devem ser criados grupos de casos de teste (TestSuite) que serão executados de

forma ordenada e controlada.

Na figura 3.4 é apresentada a janela do Xunit onde é possível selecionar os vários TestSuites

existentes no mecanismo de automatização. Os grupos de casos de teste podem ser estruturados

de diversas formas, contudo, existem algumas limitações que devem ser tidas em consideração du-

rante esta tarefa. Uma das limitações mais comuns está relacionada com o estado atual do sistema

e com a informação que este possui, ou seja, é necessário que se verifiquem certas condições para

que um caso de teste possa ser executado com sucesso. Como exemplo, assumindo que o TestSuite

selecionado na figura 3.4 irá realizar um conjunto de vendas em que uma delas é paga com um

voucher de crédito em loja (Store Credit), é necessário garantir que a loja se encontra aberta e que

efetivamente existe o voucher para ser utilizado.
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Tabela 3.1: Principais áreas funcionais para estruturação dos scripts de teste.

Ficheiro de Configura-
ção

Área Funcional Descrição

XunitConfig-
STORE_DAILY.xml

Abertura/Fecho da
loja

Processos operacionais de abertura e fecho
da loja realizados diariamente (p. ex. con-
tagem da gaveta de dinheiro, contagem do
cofre da loja, depósitos bancários).

XunitConfig-
CUSTOMER.xml

Gestão de clientes Operações de gestão e controlo de clien-
tes (p. ex. criar novo cliente, editar dados
de cliente, gestão de isenção de taxas, pro-
grama de lealdade).

XunitConfig-
EMPLOYEE.xml

Gestão de funcio-
nários

Operações de gestão e controlo de funcio-
nários (p. ex. criar novo funcionário, editar
dados, configurar nível de acesso, configu-
rar comissões).

XunitConfig-
SALE_RETURN.xml

Vendas e Devolu-
ções

Conjunto de operações incluídas no pro-
cesso de venda ou devolução (p. ex. adi-
cionar cliente, selecionar artigos, adicionar
descontos, pagamento).

XunitConfig-
TENDERS.xml

Métodos de paga-
mento

Operações realizadas sobre os métodos de
pagamento (p. ex. selecionar ou remover
método de pagamento, alterar valor do pa-
gamento)

XunitConfig-
INVENTORY.xml

Inventário Operações de gestão e consulta de inventá-
rio (p.ex. verificar stock, transferência de
artigos, receção de artigos, contagem de in-
ventário)

XunitConfig-
ORDERS.xml

Encomendas Operações alusivas à gestão de encomendas
(p. ex. nova encomenda, finalizar enco-
menda, editar encomenda)

XunitConfig-
LAYAWAY.xml

Reservas Operações necessárias para a reserva de ar-
tigos (p. ex. criar e abrir nova reserva, paga-
mento da reserva, adição e levantamento de
artigos, verificar histórico de pagamentos)

3.4 Execução de Testes

Para a execução dos testes, através do mecanismo de automatização do Xunit, não são neces-

sários requisitos adicionais aos já garantidos pelo Xstore no que respeita a infraestrutura ou novas

aplicações. No entanto, é necessário garantir que o sistema dispõe dos dados necessários para que

não ocorram problemas indesejados durante o processo de testes.

A utilização de parâmetros dinâmicos nos casos de teste aumenta o risco de falhas relacionadas

com dados incorretos ou em falta. Por outro lado, a ocorrência deste tipo de erros também pode

ser conveniente para detetar problemas com os dados carregados no sistema.

Tendo em conta que o sistema, num ambiente produtivo, é composto por várias lojas, alguns
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Figura 3.4: Janela do Xunit para seleção dos TestSuites a serem executados

dos testes a realizar correspondem a funcionalidades com interação entre elas, pelo que é conve-

niente que existam pelo menos duas lojas configuradas para a realização de testes. Considerando,

como exemplo, a realização de testes de transferência de inventário, é necessário que exista no

sistema uma loja para proceder ao envio e outra para a receção dos artigos transferidos.

Ao iniciar o Xstore com o Xunit ativo, é aberta a consola de controlo na qual é possível seleci-

onar e executar os respetivos casos de teste. Durante a execução dos testes, é possível acompanhar

o progresso através de mensagens que são apresentadas na consola do mecanismo ou através do

ficheiro de log que é criado em cada arranque do Xunit. Contudo, um dos principais objetivos da

automatização de testes é diminuir a dependência humana durante o processo de teste, portanto,

após concluídos os testes, os resultados poderão ser analisados, permitindo dessa forma que sejam

realizadas outras tarefas relevantes para o desenvolvimento ou para o projeto em geral. Conside-

rando que existe uma divisão dos casos de teste de acordo à sua área de negócio, uma abordagem

que potencializa a eficiência do processo passa pela execução de testes intercalados com a análise

dos resultados anteriores, ou seja, durante a execução de um grupo de testes, poderá ser realizada

uma análise mais pormenorizada aos resultados obtidos na execução do grupo de testes anterior.

Quando todos os testes estão concluídos, é apresentado um resumo com alguma informação

relativa aos casos de teste executados. Através deste resumo, o responsável pela execução dos

testes deve realizar uma análise aos resultados obtidos e proceder com a respetiva documentação.

Se, durante a análise aos resultados apresentados pelo Xunit, forem detetados erros na execução

de algum caso de teste, é necessário que o problema seja bem documentado e, posteriormente,

reportado para a equipa responsável pelo desenvolvimento e correção de erros. De forma a facilitar
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a análise e documentação dos erros ocorridos, o Xunit tem a capacidade de gerar um simples

relatório no formato de uma página HTML, na qual será o ponto de partida para uma análise

aprofundada do problema. Na figura 3.5 está representado um exemplo dos dados gerados no

relatório, para cada caso de teste falhado.

Figura 3.5: Página HTML gerada na ocorrência de casos de teste falhados
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Capítulo 4

Caso de Estudo

Como referido anteriormente, esta dissertação tem o objetivo de analisar a utilização da fer-

ramenta de automatização Xunit no decorrer de um projeto de Xstore. Este capítulo retrata a

utilização do Xunit com a simulação de algumas atividades associadas à fase de testes.

4.1 Aplicação a testar

Oracle Retail Xstore Point of Service (POS) é uma aplicação que permite efetuar transações

do dia a dia e executar as tarefas diárias de uma loja ou negócio. As operações mais comuns

estão diretamente associadas às vendas, como por exemplo aplicar descontos, alterar preços de

artigos, selecionar métodos de pagamento ou processar devoluções. Existem também operações

que, apesar de não estarem diretamente ligadas à atividade de venda, fornecem a capacidades de

gestão e análise do funcionamento geral da loja. Algumas dessas operações são responsáveis por

efetuar aberturas e fecho de loja, gerir as caixas registadoras, gerir clientes e funcionários ou a

construção de relatórios sobre diversos dados.

Por norma, os utilizadores mais frequentes da aplicação são os funcionários ou gerentes de

um estabelecimento, ou seja, trata-se de uma aplicação que reproduz a última fase de uma venda

e, de certa forma, o final da cadeia logística (supply chain), onde o consumidor efetivamente

adquire os produtos. O Xstore identifica-se por ser uma aplicação bastante versátil e com grande

potencial para ser adotada por diferentes tipos de negócios. Isto deve-se ao enorme conjunto de

configurações que dispõe para ir ao encontro dos requisitos de cada negócio. Contudo, por vezes

não é possível satisfazer as necessidades de um cliente através de simples configurações, sendo

necessário realizar modificações na estrutura interna da aplicação, de forma a refazer ou adicionar

novos fluxos para cumprir o requerimento solicitado. Tendo em conta que se trata de uma aplicação

bastante complexa ao nível de operações e fluxos disponíveis, é necessário ter algum cuidado no

planeamento e desenho de uma modificação que inicialmente não fazia parte do produto.

Para a realização deste estudo, e com o intuito de simular o processo de testes durante uma im-

plementação, foi instalada numa máquina virtual (VirtualBox) com o sistema operativo Windows

(x64) e a versão 18 do Xstore. Trata-se da versão mais recente que está disponível no mercado e

31
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que conta com todas as funcionalidades das versões anteriores assim como a integração do meca-

nismo de testes automatizados Xunit. A instalação do Xstore requer a existência de uma base de

dados (BD) previamente instalada e compatível com o sistema de retalho da Oracle e, para este

estudo, foi utilizada a BD Oracle 12c - 12.2.0.1.0. Um dos pontos fundamentais do sistema de reta-

lho da Oracle é a estrutura criada entre as diversas BD, na qual existe uma constante comunicação

e atualização dos dados entre as diversas lojas e o sistema central. A utilização e operacionalidade

do Xstore só é possível se na sua BD existir um conjunto de dados que o permita, ou seja, existe

um grupo de dados que são de existência obrigatória para que a aplicação inicie sem problemas

e com as suas principais funcionalidades em funcionamento. Por outro lado, existem dados que

apenas são necessários para a execução de certas operações e, nesses casos, a existência destes

está dependente das atividades que serão realizadas pelo negócio. Durante o processo de insta-

lação do Xstore, existe a possibilidade de serem carregados dados de teste na BD local. Dessa

forma, através de pequenas configurações, a aplicação de loja encontra-se operacional e apta para

a execução das suas funcionalidades e respetivos testes.

4.2 Casos de Teste

Os testes escolhidos para este caso de estudo correspondem a algumas das funcionalidades

mais comuns no dia a dia de uma loja, assim como algumas atividades administrativas que são

realizadas numa secção específica da aplicação. Tendo em conta a estrutura funcional apresentada

pelo Xstore e de modo a facilitar a organização e análise, os casos de teste podem ser divididos

em dois domínios, registadora e back office. Na tabela 4.1, estão definidas as funcionalidades que

serão alvo de testes durante este caso de estudo. De forma a abranger o maior número de áreas

funcionais, foram escolhidos casos de teste que, de certa forma, simulam um dia de trabalho numa

loja e permitem definir um fluxo de execução com todos eles incluídos.

O processo de construção dos scripts que foram aplicados no mecanismo de automatização

foi dividido em duas fases, assim como mencionado na secção 3.3.1. Apesar do procedimento

sugerido ser a utilização de um banco de testes, de forma a facilitar e a acelerar a atividade em

desenvolvimento, no momento de realização deste estudo não foi possível adotar essa abordagem

devido à inexistência do banco de testes. Para contornar essa situação, o procedimento empregue

passou pela utilização da capacidade de captura do Xunit, assim como sugerido para a construção

de casos de teste durante o desenvolvimento de novas funcionalidades. Posto isto, para cada

um dos casos de teste selecionados, foi gerado um script através da captura das ações e dados

inseridos pelo utilizador. Os scripts capturados durante a primeira fase estão divididos em vários

ficheiros XML e o seu conteúdo pode ser encontrados no Anexo A deste documento. Na Figura

4.1 encontra-se, como exemplo, o script gerado para o teste de uma venda, na qual apenas estão

presentes os elementos que garantem o fluxo do teste e que representam a introdução de dados nas

respetivas janelas. Após a conclusão da captura de todas as operações, inicia-se a segunda fase

da construção dos casos de teste, na qual é necessário reestruturar os scripts de forma a torna-los

válidos e dinâmicos para a sua finalidade. No anexo B, estão representados todos os ficheiros XML
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Tabela 4.1: Casos de teste das funcionalidades a testar

ID Domínio Caso de Teste Área Funcional
1 BackOffice Abertura de Loja Abertura/Fecho da loja
2 BackOffice Abertura de Registadora Abertura/Fecho da loja
3 Registadora Consulta de artigo Gestão de artigos
4 BackOffice Consulta de cliente Gestão de funcionários
5 Registadora Venda com pag. em moeda local Vendas e devoluções
6 BackOffice Ingresso de moeda (paid in) Gestão de gaveta
7 Registadora Venda com desconto manual Vendas e devoluções
8 Registadora Suspender/Retomar venda Vendas e devoluções
9 BackOffice Depósito para o cofre da loja Gestão de gaveta
10 BackOffice Depósito bancário Gestão de gaveta
11 Registadora Venda com pag. em moeda estrangeira Vendas e devoluções
12 Registadora Devolução total (Moeda) Vendas e devoluções
13 Registadora Venda com pag. em cartão crédito manual Vendas e devoluções
14 Registadora Devolução parcial (N. de Crédito) Vendas e devoluções
15 Registadora Venda com pag. em nota de crédito Vendas e devoluções
16 Registadora Consulta de saldo de nota de crédito Métodos de pagamento
17 BackOffice Retirada de moeda (paid out) Gestão de gaveta
18 BackOffice Criar cliente Gestão de funcionários
19 BackOffice Criar funcionário Gestão de funcionários
20 BackOffice Transferência de artigos Gestão de Inventário
21 BackOffice Consulta de inventario Gestão de Inventário
22 BackOffice Receção de artigos Gestão de Inventário
23 BackOffice Fecho de registadora Abertura/Fecho da loja
24 BackOffice Fecho de loja Abertura/Fecho da loja

que, após a sua reestruturação, foram usados na execução dos testes. No exemplo apresentado na

Figura 4.1 é possível identificar a maioria das modificações que foram realizadas nos vários scripts

capturados. Todos os scripts capturados através do Xunit possuem um elemento Parameter que

define o intervalo de tempo entre cada evento enviado ao Xstore. Como se trata de um elemento

que existe em todos os casos de teste, faz sentido que seja colocado num ficheiro com os restantes

elementos comuns. Apesar do Xunit permitir capturar vários casos de teste de forma ininterrupta,

foram realizadas diferentes capturas para cada teste, o que originou a existência de um elemento

TestSuite distinto por cada caso de teste. Tal como mencionado na abordagem sugerida, tendo

em conta que este tipo de elemento tem como objetivo o agrupamento sequencial de vários casos

de teste, foram criados no ficheiro comum (Anexo B.1) vários TestSuites que permitem executar

os respetivos casos de teste de forma sequencial e sem impactar com os restantes. As alterações

mais relevantes foram realizadas aos elementos que efetivamente representam o caso de teste,

TestCase. Inicialmente, foram alterados todos os nomes que identificam os casos de teste para algo

que seja de fácil interpretação e que, de certa forma, represente a funcionalidade correspondente.

De seguida, foram analisados todos os casos de teste para identificar os elementos que estão ou

poderão estar igualmente presentes em mais do que um caso de teste. Atendendo mais uma vez
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Figura 4.1: Script de teste gerado através de captura - Venda com pagamento com moeda local

ao exemplo da Figura 4.1 foi possível identificar quatro passos que certamente estão presentes em

mais do que um caso de teste e, por esse motivo, foram colocados no ficheiro comum através de

elementos TestSequence que poderão ser utilizados por qualquer teste de forma independente:

1. Login

<SequenceRef name="LOGIN" values="!{cashierId}, !{password}" />

2. Adicionar cliente

<SequenceRef name="ADD_CUSTOMER" />

3. Adicionar artigo

<SequenceRef name="ADD_ITEM" values="%?TEST_ITEMS.itemid" />

4. Selecionar método de pagamento

<SequenceRef name="PRE_TENDERING_LOCAL_CURRENCY" />

Outra alteração que foi realizada de modo a deixar os casos de teste mais reutilizáveis e com

maior facilidade de manutenção, foi a criação de alguns elementos do tipo Parameter de forma

a centralizar num único ficheiro todos os dados constantes, como por exemplo as credenciais de

acesso ou o número identificador da loja.

O próximo passo para o aperfeiçoamento dos casos de teste consistiu na criação de elementos

do tipo DataPool que permitem ter acesso a uma variedade de dados existentes na BD. Através

desta alteração é possível utilizar os dados, obtidos na BD, como entrada nos mais diversos for-

mulários ou para realizar uma seleção de dados apresentados numa lista, como por exemplo na

introdução de um cliente, na introdução de artigos nas transações de venda ou na seleção dos
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descontos. Ao longo que os casos de teste foram analisados foi surgindo a necessidade de serem

criados novos DataPools:

ITEM - Conjunto de artigos e respetivos dados.

CUSTOMERS - Conjunto de clientes e respetivos dados.

EMPLOYEES - Conjunto de funcionários e respetivos dados.

TEST_ITEMS - Conjunto selecionado de artigos.

LI_AMT_DISCOUNTS - Conjunto de descontos manuais aplicados ao artigo.

PAID_IN_REASONS - Conjunto de motivos para entrada de dinheiro.

PAID_OUT_REASONS - Conjunto de motivos para saída de dinheiro.

DISCOUNT_REASONS - Conjunto de motivos para aplicar descontos.

RETURN_REASONS - Conjunto de motivos para devoluções.

STORE_CREDIT_ACTIVITIES - Conjunto de vouchers do tipo crédito em loja.

OPEN_RECEIVING_DOCS - Conjunto de documentos de movimento de inventário.

ITEM_WITH_STOCK - Conjunto de artigos com stock disponível.

SUSPENDED_TRANS - Conjunto de transações suspensas.

A introdução de dados nos formulários do Xstore pode ser realizada não só através de ele-

mentos do tipo DataPool mas também através de dados existentes na aplicação em tempo real.

Desta forma, os casos de teste conseguem interagir de forma dinâmica com os dados transacio-

nais da aplicação. Para realizar estas alterações é necessário ter conhecimento sobre o modelo de

dados existente na aplicação e dos métodos existentes para aceder aos dados pretendidos. Nos

scripts apresentados no Anexo B é possível evidenciar alguns exemplos de operações que tiram

partido de dados transacionais para preencher formulários ou até para realizar validações, como

por exemplo no momento de seleção do método de pagamento em que é necessário introduzir o

valor a pagar. Como se trata de um valor variável para cada transação realizada, foi utilizado o

método @getTransaction.getTotal para obter a informação pretendida. Um outro exemplo em que

esta capacidade se tornou útil foi na realização de devoluções, na qual foi utilizado um método

que permite obter os dados relativos à última transação realizada, @getLastTransactionId.

Durante a captura de alguns casos de teste no Xstore, surgiram algumas janelas que não estão

diretamente relacionadas com a funcionalidade que será alvo de testes, tratando-se, na maior parte

dos casos, de notificações ou janelas de seleção de dados que não apresentam impacto no resultado

da operação. Através dos elementos do tipo Exception, o Xunit permite definir uma resposta

predefinida para tratar desses casos, não sendo necessário que os scripts dos casos de teste possuam
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esse passo adicional. Desta forma, é possível identificar duas ações que puderam ser removidas

do caso de teste apresentado na Figura 4.1, nomeadamente uma janela que questiona o utilizador

se pretende efetuar uma doação no momento do pagamento (PromptDonationAmountOp) e uma

janela que questiona o utilizador se pretende enviar os documentos fiscais por email ou apenas

imprimir (CheckSaleCompleteOp):

<Exception name="PROMPT_FOR_ROUNDUP_DONATION" action="NO" enabled="true" />

<Exception name="EMAIL_RECEIPTS" action="PRINT_ONLY" enabled="true" />

Depois de realizadas todas as alterações identificadas anteriormente, seria possível executar os

casos de teste através do Xunit, no entanto ainda existem algumas melhorias fundamentais para o

processo de validação dos testes. Através de condições e validações é possível reforçar os casos

de teste no que respeita à sua estabilidade e autenticidade durante a execução. Como os scripts de

teste foram modificados de forma a serem utilizados com dados dinâmicos, isto é, dados aleatórios

da BD ou informações existentes no sistema em tempo real, tornou-se necessário garantir que

qualquer anomalia no fluxo normal de uma funcionalidade fosse detetada e gerida corretamente.

Para garantir que os passos (TestSteps) dos diversos casos de teste eram executados no momento

certo e com o correto fluxo funcional, foram adicionadas algumas condições que verificam o estado

atual do sistema através da análise à janela que se encontra ativa no momento de execução. Através

do Anexo B.1 podemos encontrar, como exemplo, o elemento TestSequence que corresponde ao

processo de login e onde foram adicionadas condições que permitem a introdução da identificação

do utilizador na janela correta. Isto porque, para a mesma atividade, existem janelas distintas e

que dependem do domínio em que se integra o teste.

Figura 4.2: Script de teste adaptado - Venda com pagamento com moeda local

Além da utilização das condições nos elementos TestStep, foram também introduzidas algu-

mas validações aos casos de teste, através de elementos Assertion. Tendo em conta que este tipo de

elemento tem um papel decisivo na validação dos casos de teste durante a sua execução, podemos

destacar duas utilizações fundamentais que permitem determinar se a funcionalidade a ser testada

está a ser efetivamente executada sem nenhuma falha ao longo do seu fluxo. A Figura 4.2 cor-

responde ao script estruturado do caso de teste que foi anteriormente apresentado como exemplo

(Figura 4.1), na qual é possível identificar a existência de uma validação (Assertion) que verifica

se o sistema se encontra na janela de introdução de artigos após ser realizado o login e a seleção
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de um cliente. Embora não sejam visíveis na figura indicada, foram também adicionadas outras

validações nos passos realizados através dos elementos SequenceRef, assim como nos restantes

casos de teste.

No Anexo B encontram-se os scripts de teste após a estruturação e introdução dos novos

elementos que foram abordados. Ao fazer uma breve comparação entre os scripts capturados e

os scripts trabalhados, é notável a existência de uma melhor organização e clareza na leitura dos

mesmos. A criação de um novo ficheiro XML, com todos os elementos comuns, permitiu que os

scripts dos casos de teste ficassem mais simples e de fácil análise, o que proporciona uma melhor

capacidade de manutenção e adaptação com a introdução de novas funcionalidades a testar.

4.3 Execução de Testes

Após a captura e estruturação dos scripts de teste, a próxima etapa consistiu na execução

automatizada dos casos de teste através do Xunit. Apesar de concluídos os casos de teste, para

proceder com a sua execução no Xstore foi necessária a criação de elementos do tipo TestSuite

que, como mencionado no sub-capítulo 2.4.2, têm a função de agrupar vários casos de teste para

serem executados de forma sequencial e sem a necessidade de intervenção humana. Além do

grupo composto por todos os casos de teste desenvolvidos, para este caso de estudo foram também

criados alguns grupos que, tendo em consideração os casos disponíveis e os requisitos necessários

para a execução de cada um, poderão ser utilizados de forma independente.

Figura 4.3: TestSuites gerados de acordo à área funcional dos casos de teste
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Na Figura 4.3 estão representados os grupos adicionais que foram criados e é visível a divisão

feita de acordo com a área funcional de cada caso de teste. Esta divisão dos casos de teste em

grupos mais reduzidos permitiu que a tarefa de ajuste e retificação dos casos de teste, após a

realização de algumas modificações no Xstore, fosse mais simples e rápida de verificar, contudo,

será um tema a abordar mais adiante.

Figura 4.4: Resultado da execução do TestSuite com todos os casos de teste

De forma a validar a consistência do mecanismo de automatização assim como a construção

dos casos de teste, foram realizados vários ensaios em que o TestSuite contendo todos os testes foi

executado por diversas vezes sobre as mesmas circunstâncias. Na Figura 4.4 podemos verificar

o resumo de um dos ensaios com um sucesso de 100%, contudo, na Tabela 4.2 encontram-se os

restantes resultados obtidos, na qual é percetível a existência de algumas falhas na consistência dos

casos de teste, visto que ocorrem casos de insucesso de forma aleatória. De modo a identificar a

causa destas anomalias foi feita uma análise mais pormenorizada das situações, na qual se chegou

à conclusão que o principal motivo era a demora no processamento dos dados na aplicação, visto
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que a validação que mais vezes causou o insucesso dos testes diz respeito à verificação da nulidade

de um objeto transacional no final de cada caso de teste.

Tabela 4.2: Resultados obtidos nos vários ensaios realizados

# Taxa de Sucesso Tempo de Execução
1 100% 536,534 seg
2 96% 652,723 seg
3 96% 575,891 seg
4 100% 493.305 seg
5 100% 548,944 seg
6 100% 544,799 seg
7 96% 514,503 seg
8 100% 619,114 seg
9 100% 569,402 seg
10 96% 530.579 seg
11 100% 527.244 seg
12 96% 527.108 seg
13 100% 651.549 seg
14 100% 608.448 seg
15 96% 571,984 seg
16 100% 584.693 seg
17 92% 590,208 seg
18 100% 595.454 seg
19 100% 537,794 seg
20 100% 506,702 seg

Méd. Arit. 98% 564,349 seg

Como forma de solucionar o problema encontrado durante a execução de alguns ensaios e

tendo em conta que a origem do problema está relacionada com o tempo de processamento dos

dados por parte do Xstore, foi configurado um parâmetro do último elemento TestStep de cada

caso de teste, na qual permite atrasar a sua execução e dessa forma concluir o processamento dos

dados antes de ser executada a validação. Após ser feita a alteração referida em todos os casos de

teste, foram executados novamente vários ensaios em que, para todos eles, a taxa de sucesso foi

de 100%. No entanto, o tempo médio de execução foi ligeiramente superior, devido ao pequeno

atraso aplicado em todos os casos de teste.

No capítulo anterior, foi mencionada a necessidade de ajuste dos casos de teste após a reali-

zação de modificações no sistema. Assumindo que os casos de teste construídos anteriormente

estão adaptados para uma versão e configuração do Xstore, foram realizadas algumas alterações

nas configurações do Xstore de modo a simular correções ou mudanças nos requisitos do sistema.

O objetivo destas alterações consiste em avaliar o esforço necessário para a adaptação dos casos
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de teste às novas configurações. Em alguns casos específicos, as alterações realizadas modificam

substancialmente o fluxo das funcionalidades testadas.

Foram realizadas quatro modificações nas configurações do Xstore:

ShowAdvancedSearchForm - Apresenta uma janela distinta na pesquisa de artigos.

SaleEndingChain - Depois de terminada uma transação, a janela final deixa de ser a pesquisa de

cliente e passa a ser a janela de login.

AutoGenerateEmployeeId - Na criação de um novo funcionário, aparece uma nova janela para

ser introduzido um identificador.

PromptForCustomerOnLogin - Após o login, deixa de ser pedida a introdução de um cliente e

passa diretamente para a janela da transação.

A primeira execução dos testes após as modificações resultou, como seria de esperar, num

grande número de testes falhados, apenas 8 dos 24 testes foram executados com sucesso. Com um

boa estruturação dos casos de teste através de blocos modulares, o trabalho de ajuste para voltar

a deixar os testes operacionais é facilitado, isto porque a mesma correção poderá ter efeito em

vários casos de teste. Trata-se do caso de uma das correções realizadas, na qual a simples inclusão

de um novo elemento TestStep no fluxo correspondente à adição de cliente, permitiu a correção

do problema em todos os testes que necessitam dessa operação. Os restantes ajustes nos casos de

teste foram de igual forma simples, apenas foi necessária a troca de alguns nomes de janelas no

script. No entanto, pode tornar-se numa tarefa pouco eficiente se os casos de teste não estiverem

planeados da melhor forma e for necessário realizar grandes ajustes nos testes.

4.4 Considerações

O caso de estudo apresentado neste capítulo foi realizado com a finalidade de avaliar o es-

forço necessário na adoção da nova abordagem, assim como identificar possíveis limitações da

ferramenta de automatização quando colocada em prática. O procedimento adotado para a cons-

trução dos casos de teste não corresponde totalmente à principal abordagem sugerida no capítulo

3, contudo, trata-se de uma atividade que terá de ser feita de forma idêntica na Retail Consult.

Inicialmente, para a elaboração de um banco de testes será fundamental o auxílio do mecanismo

de captura do Xunit que, neste trabalho, demonstrou ser uma mais valia, ao permitir construir

rapidamente uma base para que fosse feita a estruturação final dos casos de teste.

No que diz respeito à estruturação dos casos de teste, trata-se de uma tarefa que, como referido,

deve ser previamente estudada, de forma a facilitar a futura manutenção, tal como foi necessário

proceder no momento em que se realizaram modificações nas configurações do Xstore. Após a

captura dos casos de teste, são facilmente identificados os passos que fazem parte de vários testes

e que podem ser articulados de forma modular.

A tarefa que demonstrou ser mais exigente, não só a nível do esforço necessário, como também

ao nível de conhecimento técnico, correspondeu à incorporação das validações intercaladas com
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os passos de cada teste. A maioria das validações realizadas consistiu na confirmação, em tempo

real, da presença em determinada janela da aplicação, de forma a verificar e garantir o fluxo das

funcionalidades em teste. Por outro lado, algumas das validações corresponderam à comparação

entre valores predefinidos e informação transacional, através da invocação de métodos existentes

no código da aplicação. Este tipo de validação requer algum conhecimento técnico mais espe-

cífico do Xstore, tendo em conta que é recolhida informação diretamente de diversos objetos da

aplicação. No entanto, a capacidade do Xunit em manter uma sincronização estável com o Xs-

tore e permitir o acesso em tempo real à informação possibilita a criação de validações bastante

específicas e vigorosas.

Uma das dificuldades que surgiu durante a construção e experimentação dos casos de teste, diz

respeito à utilização de dados dinâmicos para o preenchimento de formulários ou para a seleção

de dados listados. Os segmentos de dados adquiridos através das DataPools permitem que os

testes sejam usados em diferentes ambientes ou até em diferentes projetos, visto que não existe

dependência por dados configurados estaticamente nos scripts de teste. A pesquisa e introdução de

um artigo numa transação é um dos exemplos em que faz sentido a utilização de dados dinâmicos,

uma vez que os artigos são distintos de cliente para cliente e, através deste dinamismo, permite que

o caso de teste possa ser reutilizado noutros projetos mesmo que os dados sejam completamente

distintos. No entanto, nem sempre é benéfica a utilização de dados aleatórios provenientes das

DataPools, uma vez que mesmo pertencendo ao mesmo grupo, os dados podem conter atributos

distintos que provocam comportamentos divergentes na aplicação, como é o caso da DataPool

correspondente aos clientes, na qual cada cliente pode ter diferentes propriedades que resultam em

comportamentos indesejados para a funcionalidade em teste. A isenção a taxas ou a limitação da

venda de certo tipo de artigos mediante a idade do cliente são exemplos de possíveis características

que podem resultar no problema relatado. Para evitar a ocorrência deste tipo de contrariedades aos

testes, foi necessário definir uma maior especificidade nos dados capturados pelas DataPools,

através da modificação dos parâmetros usados nas queries fornecidas pelo Xunit, ou, em alguns

casos mais específicos, construir uma nova query de forma a obter apenas os dados pertinentes

para o teste.

Como referido anteriormente, o processo de criação dos casos de teste pode ser simplificado

com a captura das ações do utilizador, contudo, todas as modificações adicionais, necessárias para

salvaguardar a qualidade, a expansibilidade modular ou até a fácil análise dos testes, obrigam a um

esforço considerável e que, dependendo do conhecimento técnico do developer, pode prejudicar

a eficiência global do desenvolvimento. A dependência num determinado grau de experiência

técnica e funcional no Xstore, assim como algum conhecimento do modelo de dados do sistema,

impede que o procedimento de testes proposto seja facilmente realizado por qualquer pessoa.
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Capítulo 5

Conclusões

Esta dissertação teve como principal objetivo a definição de uma proposta capaz de melhorar a

metodologia de desenvolvimento praticada na Retail Consult, aumentando a eficácia e a eficiência

do processo de teste através da utilização de uma ferramenta de automatização.

Com essa tarefa em mente, primeiramente foi fundamentada a necessidade de alteração de

algumas atividades do ciclo de desenvolvimento atual, através da apresentação de um conjunto de

situações e fatores capazes de expor certas dificuldades causadas pela ausência ou má empregabi-

lidade de algumas práticas respeitantes à realização de testes.

Numa etapa posterior, foi possível demonstrar a possibilidade da implementação de uma nova

abordagem para o ciclo de desenvolvimento de um projeto de Xstore. A introdução de uma nova

ferramenta nos hábitos e metodologia de desenvolvimento pode ser considerada uma tarefa custosa

a diversos níveis e com grande probabilidade de falha se não forem realizadas as devias prepara-

ções. Na abordagem proposta, foram apresentadas algumas atividades a respeito da execução de

testes automatizados por intermédio da ferramenta Xunit. A iniciar com um bom planeamento e

terminar com a análise dos resultados obtidos após a realização dos testes, tratam-se de etapas que

apresentam grandes benefícios para o desenvolvimento e, sobretudo, para a empresa.

Apesar dos benefícios destacados graças à introdução da ferramenta de automatização e das

respetivas atividades inerentes, mantém-se a questão de se, na prática, esta abordagem é realmente

vantajosa ou representa apenas uma mudança nas atividades realizadas sem que existam melhorias

concretas. A realização do caso de estudo, descrito no capítulo 4, facilitou o esclarecimento da

questão anterior. Por intermédio da análise às várias tarefas da nova abordagem e a algumas

particularidades da ferramenta de testes, foi possível demonstrar que, com algum esforço aplicado

no planeamento e estruturação dos testes, é possível obter uma solução consistente e com uma boa

capacidade de manutenção.

5.1 Satisfação dos Objetivos

Atendendo à especificidade do contexto e metodologia de desenvolvimento atualmente em

atividade para um projeto de implementação de Xstore, a introdução de uma ferramenta de auto-
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matização de testes surgiu como um avantajado benefício para o processo de testes e uma grande

melhoria para a qualidade do produto final. O principal objetivo desta dissertação passava por fun-

damentar que a evolução na metodologia de desenvolvimento através da automatização de testes

era uma tarefa alcançável sem a necessidade de aumentar o esforço dedicado no processo de teste.

Durante o trabalho desenvolvido, foram identificadas algumas qualidades menos favoráveis na

ferramenta de automatização, ainda assim, os diversos benefícios mencionados e postos à prova

na realização do caso de estudo permitem reconhecer o Xunit como uma mais valia para os futuros

projetos de Xstore realizados na Retail Consult. Além de oferecer uma grande ajuda durante a fase

de desenvolvimento e configuração, apresenta um enorme potencial para a realização de testes de

regressão, na qual são essenciais para garantir a qualidade em todas as entregas de novas versões

ao cliente.

No que diz respeito ao esforço adicional que esta abordagem aparenta, como em qualquer

mudança de processos ou atividades num ciclo de desenvolvimento, a introdução do Xunit requer

uma preparação e capacitação das pessoas envolventes. No entanto, mesmo com um nível modesto

de conhecimento no Xstore, trata-se de um procedimento que reflete uma linha de aprendizagem

com um crescimento relativamente rápido e que resulta num aumento da eficiência num curto

espaço de tempo.

5.2 Trabalho Futuro

Uma das metas para o futuro, passa pela aplicação da abordagem proposta num projeto real de

implementação de Xstore, tendo em conta que este trabalho foi realizado num momento incompa-

tível com os projetos em desenvolvimento na Retail Consult.

Como referido no Capítulo 3, é essencial a construção de um banco de testes que irá permitir

uma maior agilidade e eficácia no planeamento e criação dos casos de teste para um determinado

projeto.

De forma a complementar e, de certa forma, automatizar o processo de documentação dos

testes, deverá ser estudada a possibilidade de integração entre o Xunit e uma ferramenta de gestão

de testes.



Anexo A

Scripts Capturados

Este anexo pretende apresentar alguns dos scripts capturados através do mecanismo do Xunit

e descritos no Capítulo 4.

Listing A.1: Abertura de loja

<XunitConfig>

<Parameter name="XunitDelay" value="1000"/>

<TestSuite name="MY_TEST_SUITE">

<RunTest description="Run test case TEST_CASE.1" testName="TEST_CASE.1"/>

</TestSuite>

<TestCase applicationKey="REGISTER" name="TEST_CASE.1">

<TestStep action="RETAIL_LOCATION_OPEN_FROM_APP"

description="RETAIL_LOCATION_OPEN_FROM_APP (PromptUserIdOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="101"

description="Enter 101 (PromptUserIdOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="1111"

description="Enter 1111 (PromptPasswordOp)"/>

<TestStep action="YES" description="YES (PromptToOpenOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="05/26/2019"

description="Enter 05/26/2019 (PromptChangeBusinessDateOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (UpdateBusinessDateOp)"/>

<TestStep action="NO" description="NO (PromptToOpenOp)"/>

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing A.2: Abertura de registadora

<XunitConfig>

<Parameter name="XunitDelay" value="1000"/>

<TestSuite name="MY_TEST_SUITE">

<RunTest description="Run test case TEST_CASE.1" testName="TEST_CASE.1"/>

</TestSuite>

<TestCase applicationKey="REGISTER" name="TEST_CASE.1">

<TestStep action="WORKSTATION_OPEN_FROM_APP"

description="WORKSTATION_OPEN_FROM_APP (PromptUserIdOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="101"

45



46 Scripts Capturados

description="Enter 101 (PromptUserIdOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="1111"

description="Enter 1111 (PromptPasswordOp)"/>

<TestStep action="YES" description="YES (PromptToOpenOp)"/>

<TestStep action="DONE" description="DONE (PromptRegisterStartTillCountOp)">

<Form name="TILL_COUNT_SUMMARY">

<Field name="AUD_CURRENCY" value="AUD_CURRENCY"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="YES" description="YES (PromptRegisterStartTillCountOp)"/>

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing A.3: Consulta de artigo

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?>

<XunitConfig>

<Parameter name="XunitDelay" value="1000"/>

<TestSuite name="MY_TEST_SUITE">

<RunTest description="Run test case TEST_CASE.1" testName="TEST_CASE.1"/>

</TestSuite>

<TestCase applicationKey="REGISTER" name="TEST_CASE.1">

<TestStep action="GENERIC_ITEM_LOOKUP"

description="GENERIC_ITEM_LOOKUP (ForceMenuSelectionOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (ItemSearchOp)">

<Form name="ITEM_LOOKUP">

<Field name="itemId" value="6004"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (ItemSearchOp)">

<ListSelect index="1"/>

</TestStep>

<TestStep action="CANCEL" description="CANCEL (DisplayFoundItemOp)">

<Form name="ITEM_RESULT"/>

</TestStep>

<TestStep action="CANCEL" description="CANCEL (ItemSearchOp)">

<Form name="ITEM_LOOKUP"/>

</TestStep>

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing A.4: Consulta de cliente

<XunitConfig>

<TestCase applicationKey="BACK_OFFICE" name="CUSTOMER_LOOKUP">

<TestStep action="ACCEPT" data="101"

description="Enter 101 (PromptUserIdOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="1111"

description="Enter 1111 (PromptPasswordOp)"/>

<TestStep action="NO" description="NO (PromptPasswordChallengeQuestionsOp)"/>
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<TestStep action="CUSTOMER_MAINTENANCE"

description="CUSTOMER_MAINTENANCE (ForceMenuSelectionOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (CustomerSearchOp)">

<Form name="CUSTOMER_SEARCH">

<Field name="customerId" value="C0999001"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="SELECT" description="SELECT (CustomerSearchOp)">

<ListSelect index="1"/>

</TestStep>

<TestStep action="EXIT" description="EXIT (EditCustomerOp)">

<Form name="CUSTOMER_MAINTENANCE">

<Field name="customerAddressModel"

value="dtv.pos.customer.model.AddressListModel@2184defb"/>

<Field name="digitalCartUrl"

value="classpath:graphics/items/not_available.png"/>

<Field name="percentComplete" value="50"/>

<Field name="percentCompleteDescription" value="Profile 50% Complete"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="CANCEL" description="CANCEL (CustomerSearchOp)">

<Form name="CUSTOMER_SEARCH"/>

</TestStep>

<TestStep action="CANCEL" description="CANCEL (DoNothingOp)"/>

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing A.5: Venda com pagamento em moeda local

<XunitConfig>

<Parameter name="XunitDelay" value="1000"/>

<TestSuite name="MY_TEST_SUITE">

<RunTest description="Run test case TEST_CASE.1" testName="TEST_CASE.1"/>

</TestSuite>

<TestCase applicationKey="REGISTER" name="TEST_CASE.1">

<TestStep action="ACCEPT" data="101"

description="Enter 101 (PromptUserIdOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="1111"

description="Enter 1111 (PromptPasswordOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (CustomerSearchOp)">

<Form name="CUSTOMER_SEARCH">

<Field name="customerId" value="C0999001"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (CustomerSearchOp)">

<ListSelect index="1"/>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" data="6004"

description="Enter 6004 (PromptItemScanOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (PromptItemScanOp)"/>
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<TestStep action="NO" description="NO (PromptDonationAmountOp)"/>

<TestStep action="TENDER_LOCAL_CURRENCY"

description="TENDER_LOCAL_CURRENCY (PromptTenderMenuOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="101.25"

description="Enter 101.25 (CashSuggestionPromptTenderAmtOp)"/>

<TestStep action="PRINT_ONLY"

description="PRINT_ONLY (CheckSaleCompleteOp)"/>

<TestStep action="CANCEL" description="CANCEL (CustomerSearchOp)">

<Form name="CUSTOMER_SEARCH"/>

</TestStep>

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing A.6: Ingresso de moeda (PaidIn)

<XunitConfig>

<Parameter name="XunitDelay" value="1000"/>

<TestSuite name="MY_TEST_SUITE">

<RunTest description="Run test case TEST_CASE.1" testName="TEST_CASE.1"/>

</TestSuite>

<TestCase applicationKey="BACK_OFFICE" name="TEST_CASE.1">

<TestStep action="ACCEPT" data="101"

description="Enter 101 (PromptUserIdOp)"/

<TestStep action="ACCEPT" data="1111"

description="Enter 1111 (PromptPasswordOp)"/>

<TestStep action="NO" description="NO (PromptPasswordChallengeQuestionsOp)"/>

<TestStep action="PAID_IN" description="PAID_IN (ForceMenuSelectionOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT"

description="ACCEPT (PromptPaidOutTransBarCodeOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (PromptPaidInReasonCodeOp)">

<ListSelect index="3"/>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" data="HFP"

description="Enter HFP (PromptPaidInReasonCodeOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="20.00"

description="Enter 20.00 (PromptFundXferAmountOp)"/>

<TestStep action="CANCEL" description="CANCEL (DoNothingOp)"/>

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing A.7: Venda com desconto manual

<XunitConfig>

<Parameter name="XunitDelay" value="1000"/>

<TestSuite name="MY_TEST_SUITE">

<RunTest description="Run test case TEST_CASE.1" testName="TEST_CASE.1"/>

</TestSuite>

<TestCase applicationKey="REGISTER" name="TEST_CASE.1">

<TestStep action="ACCEPT" data="101"

description="Enter 101 (PromptUserIdOp)"/>
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<TestStep action="ACCEPT" data="1111"

description="Enter 1111 (PromptPasswordOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (CustomerSearchOp)">

<Form name="CUSTOMER_SEARCH">

<Field name="customerId" value="C0999001"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (CustomerSearchOp)">

<ListSelect index="1"/>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" data="6004"

description="Enter 6004 (PromptItemScanOp)"/>

<TestStep action="ADD_ITEM_DISCOUNT"

description="ADD_ITEM_DISCOUNT (ForceMenuSelectionOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (PromptDiscountOp)">

<ListSelect index="1"/>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (PromptDiscountReasonOp)">

<ListSelect index="1"/>

</TestStep>

<TestStep action="PRE_TENDERING"

description="PRE_TENDERING (PromptItemScanOp)"/>

<TestStep action="NO" description="NO (PromptDonationAmountOp)"/>

<TestStep action="TENDER_LOCAL_CURRENCY"

description="TENDER_LOCAL_CURRENCY (PromptTenderMenuOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="86.06"

description="Enter 86.06 (CashSuggestionPromptTenderAmtOp)"/>

<TestStep action="PRINT_ONLY"

description="PRINT_ONLY (CheckSaleCompleteOp)"/>

<TestStep action="CANCEL" description="CANCEL (CustomerSearchOp)">

<Form name="CUSTOMER_SEARCH"/>

</TestStep>

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing A.8: Suspender/Retomar venda

<XunitConfig>

<Parameter name="XunitDelay" value="1000"/>

<TestSuite name="MY_TEST_SUITE">

<RunTest description="Run test case TEST_CASE.1" testName="TEST_CASE.1"/>

</TestSuite>

<TestCase applicationKey="REGISTER" name="TEST_CASE.1">

<TestStep action="ACCEPT" data="101"

description="Enter 101 (PromptUserIdOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="1111"

description="Enter 1111 (PromptPasswordOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (CustomerSearchOp)">

<Form name="CUSTOMER_SEARCH">

<Field name="customerId" value="C0999001"/>
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</Form>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (CustomerSearchOp)">

<ListSelect index="1"/>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" data="6004"

description="Enter 6004 (PromptItemScanOp)"/>

<TestStep action="SUSPEND_TRANSACTION"

description="SUSPEND_TRANSACTION (PromptItemScanOp)"/>

<TestStep action="CANCEL" description="CANCEL (CustomerSearchOp)">

<Form name="CUSTOMER_SEARCH"/>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" data="101"

description="Enter 101 (PromptUserIdOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="1111"

description="Enter 1111 (PromptPasswordOp)"/>

<TestStep action="CONTINUE" description="CONTINUE (CustomerSearchOp)">

<Form name="CUSTOMER_SEARCH">

<Field name="customerId" value="C0999001"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="RESUME_TRANSACTION"

description="RESUME_TRANSACTION (PromptItemScanOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (PromptSuspendedTransOp)">

<ListSelect index="1"/>

</TestStep>

<TestStep action="PRE_TENDERING"

description="PRE_TENDERING (PromptItemScanOp)"/>

<TestStep action="NO" description="NO (PromptDonationAmountOp)"/>

<TestStep action="TENDER_LOCAL_CURRENCY"

description="TENDER_LOCAL_CURRENCY (PromptTenderMenuOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="101.25"

description="Enter 101.25 (CashSuggestionPromptTenderAmtOp)"/>

<TestStep action="PRINT_ONLY"

description="PRINT_ONLY (CheckSaleCompleteOp)"/>

<TestStep action="CANCEL" description="CANCEL (CustomerSearchOp)">

<Form name="CUSTOMER_SEARCH"/>

</TestStep>

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing A.9: Depósito para o cofre da loja

<XunitConfig>

<Parameter name="XunitDelay" value="1000"/>

<TestSuite name="MY_TEST_SUITE">

<RunTest description="Run test case TEST_CASE.1" testName="TEST_CASE.1"/>

</TestSuite>

<TestCase applicationKey="REGISTER" name="TEST_CASE.1">

<TestStep action="ACCEPT" data="100"
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description="Enter 100 (PromptUserIdOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="1111"

description="Enter 1111 (PromptPasswordOp)"/>

<TestStep action="NO"

description="NO (PromptPasswordChallengeQuestionsOp)"/>

<TestStep action="MID_DAY_DEPOSIT"

description="MID_DAY_DEPOSIT (ForceMenuSelectionOp)"/>

<TestStep action="COUNT_SELECTED"

description="COUNT_SELECTED (PromptMidDayDepositCountOp)">

<Form name="TILL_COUNT_SUMMARY">

<Field name="USD_CURRENCY" value="USD_CURRENCY"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" data="1"

description="Enter 1 (PromptMidDayDepositCountOp)"/>

<TestStep action="TILL_SUMMARY"

description="TILL_SUMMARY (PromptMidDayDepositCountOp)">

<Form name="TILL_COUNT_DENOMINATION"/>

</TestStep>

<TestStep action="DONE" description="DONE (PromptMidDayDepositCountOp)">

<Form name="TILL_COUNT_SUMMARY">

<Field name="USD_TRAVELERS_CHECK" value="USD_TRAVELERS_CHECK"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="CANCEL" description="CANCEL (DoNothingOp)"/>

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing A.10: Depósito bancário

<XunitConfig>

<Parameter name="XunitDelay" value="1000"/>

<TestSuite name="MY_TEST_SUITE">

<RunTest description="Run test case TEST_CASE.1" testName="TEST_CASE.1"/>

</TestSuite>

<TestCase applicationKey="BACK_OFFICE" name="TEST_CASE.1">

<TestStep action="ACCEPT" data="101"

description="Enter 101 (PromptUserIdOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="1111"

description="Enter 1111 (PromptPasswordOp)"/>

<TestStep action="NO" description="NO (PromptPasswordChallengeQuestionsOp)"/>

<TestStep action="BANK_DEPOSIT"

description="BANK_DEPOSIT (ForceMenuSelectionOp)"/>

<TestStep action="COUNT_SELECTED"

description="COUNT_SELECTED (PromptBankDepositTillCountOp)">

<Form name="TILL_COUNT_SUMMARY">

<Field name="USD_CURRENCY" value="USD_CURRENCY"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" data="5"
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description="Enter 5 (PromptBankDepositTillCountOp)"/>

<TestStep action="TILL_SUMMARY"

description="TILL_SUMMARY (PromptBankDepositTillCountOp)">

<Form name="TILL_COUNT_DENOMINATION"/>

</TestStep>

<TestStep action="DONE" description="DONE (PromptBankDepositTillCountOp)">

<Form name="TILL_COUNT_SUMMARY">

<Field name="USD_TRAVELERS_CHECK" value="USD_TRAVELERS_CHECK"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="YES" description="YES (PromptBankDepositTillCountOp)"/>

<TestStep action="CANCEL" description="CANCEL (DoNothingOp)"/>

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing A.11: Venda com pagamento em moeda estrangeira

<XunitConfig>

<Parameter name="XunitDelay" value="1000"/>

<TestSuite name="MY_TEST_SUITE">

<RunTest description="Run test case TEST_CASE.1" testName="TEST_CASE.1"/>

</TestSuite>

<TestCase applicationKey="REGISTER" name="TEST_CASE.1">

<TestStep action="ACCEPT" data="101"

description="Enter 101 (PromptUserIdOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="1111"

description="Enter 1111 (PromptPasswordOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (CustomerSearchOp)">

<Form name="CUSTOMER_SEARCH">

<Field name="customerId" value="C0999001"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (CustomerSearchOp)">

<ListSelect index="1"/>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" data="6004"

description="Enter 6004 (PromptItemScanOp)"/>

<TestStep action="PRE_TENDERING"

description="PRE_TENDERING (PromptItemScanOp)"/>

<TestStep action="NO" description="NO (PromptDonationAmountOp)"/>

<TestStep action="TENDER_FOREIGN_CURRENCY"

description="TENDER_FOREIGN_CURRENCY (PromptTenderMenuOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT"

description="ACCEPT (PromptForeignCurrencyTenderOp)">

<ListSelect index="1"/>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" data="86.07"

description="Enter 86.07 (CashSuggestionPromptForeignCurrencyAmountOp)"/>

<TestStep action="PRINT_ONLY"

description="PRINT_ONLY (CheckSaleCompleteOp)"/>
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<TestStep action="CANCEL" description="CANCEL (CustomerSearchOp)">

<Form name="CUSTOMER_SEARCH"/>

</TestStep>

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing A.12: Devolução total verificada (Moeda)

<XunitConfig>

<Parameter name="XunitDelay" value="1000"/>

<TestSuite name="MY_TEST_SUITE">

<RunTest description="Run test case TEST_CASE.1" testName="TEST_CASE.1"/>

</TestSuite>

<TestCase applicationKey="REGISTER" name="TEST_CASE.1">

<TestStep action="ACCEPT" data="101"

description="Enter 101 (PromptUserIdOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="1111"

description="Enter 1111 (PromptPasswordOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (CustomerSearchOp)">

<Form name="CUSTOMER_SEARCH">

<Field name="firstName" value="Simon"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (CustomerSearchOp)">

<ListSelect index="1"/>

</TestStep>

<TestStep action="NEW_RETURN" description="NEW_RETURN (PromptItemScanOp)"/>

<TestStep action="YES" description="YES (PromptReturnWithReceiptOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT"

description="ACCEPT (PromptOrigReceiptInformationOp)">

<Form name="ORIGINAL_RECEIPT_INFORMATION">

<Field name="origTransBarcode" value="T3HH16W113111K94ARFNF"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="SELECT_ALL"

description="SELECT_ALL (VerifiedReturnItemListSelectionOp)">

<ListSelect index="1"/>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT"

description="ACCEPT (PromptVerifiedReturnReasonCodeOp)">

<ListSelect index="1"/>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT"

description="ACCEPT (PromptVerifiedReturnReasonCodeOp)"/>

<TestStep action="PRE_TENDERING"

description="PRE_TENDERING (PromptVerifiedReturnItemScanOp)"/>

<TestStep action="REFUND_LOCAL_CURRENCY"

description="REFUND_LOCAL_CURRENCY (PromptTenderMenuOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="101.25"

description="Enter 101.25 (PromptTenderAmtOp)"/>
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<TestStep action="PRINT_ONLY"

description="PRINT_ONLY (CheckSaleCompleteOp)"/>

<TestStep action="CANCEL" description="CANCEL (CustomerSearchOp)">

<Form name="CUSTOMER_SEARCH"/>

</TestStep>

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing A.13: Venda com pagamento em cartão crédito manual

<XunitConfig>

<Parameter name="XunitDelay" value="1000"/>

<TestSuite name="MY_TEST_SUITE">

<RunTest description="Run test case TEST_CASE.1" testName="TEST_CASE.1"/>

</TestSuite>

<TestCase applicationKey="REGISTER" name="TEST_CASE.1">

<TestStep action="ACCEPT" data="101"

description="Enter 101 (PromptUserIdOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="1111"

description="Enter 1111 (PromptPasswordOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (CustomerSearchOp)">

<Form name="CUSTOMER_SEARCH">

<Field name="customerId" value="C0999001"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (CustomerSearchOp)">

<ListSelect index="1"/>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" data="6000"

description="Enter 6000 (PromptItemScanOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="6001"

description="Enter 6001 (PromptItemScanOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="6002"

description="Enter 6002 (PromptItemScanOp)"/>

<TestStep action="PRE_TENDERING"

description="PRE_TENDERING (PromptItemScanOp)"/>

<TestStep action="NO" description="NO (PromptDonationAmountOp)"/>

<TestStep action="TENDER_MISC"

description="TENDER_MISC (PromptTenderMenuOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (PromptMiscTenderOp)">

<ListSelect index="1"/>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" data="352.34"

description="Enter 352.34 (PromptTenderAmtOp)"/>

<TestStep action="PRINT_ONLY"

description="PRINT_ONLY (CheckSaleCompleteOp)"/>

<TestStep action="CANCEL" description="CANCEL (CustomerSearchOp)">

<Form name="CUSTOMER_SEARCH"/>

</TestStep>

</TestCase>
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</XunitConfig>

Listing A.14: Devolução parcial verificada (Nota de Crédito)

<XunitConfig>

<Parameter name="XunitDelay" value="1000"/>

<TestSuite name="MY_TEST_SUITE">

<RunTest description="Run test case TEST_CASE.1" testName="TEST_CASE.1"/>

</TestSuite>

<TestCase applicationKey="REGISTER" name="TEST_CASE.1">

<TestStep action="ACCEPT" data="101"

description="Enter 101 (PromptUserIdOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="1111"

description="Enter 1111 (PromptPasswordOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (CustomerSearchOp)">

<Form name="CUSTOMER_SEARCH">

<Field name="customerId" value="C0999001"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (CustomerSearchOp)">

<ListSelect index="1"/>

</TestStep>

<TestStep action="NEW_RETURN" description="NEW_RETURN (PromptItemScanOp)"/>

<TestStep action="YES" description="YES (PromptReturnWithReceiptOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT"

description="ACCEPT (PromptOrigReceiptInformationOp)">

<Form name="ORIGINAL_RECEIPT_INFORMATION">

<Field name="origTransSeq" value="507"/>

<Field name="origTransBusinessDate"

value="Mon Jun 03 00:00:00 BST 2019"/>

<Field name="origLocationId" value="101"/>

<Field name="origWorkStationId" value="1"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT"

description="ACCEPT (VerifiedReturnItemListSelectionOp)">

<ListSelect index="1"/>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT"

description="ACCEPT (PromptVerifiedReturnReasonCodeOp)">

<ListSelect index="1"/>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT"

description="ACCEPT (PromptVerifiedReturnReasonCodeOp)"/>

<TestStep action="PRE_TENDERING"

description="PRE_TENDERING (PromptVerifiedReturnItemScanOp)"/>

<TestStep action="STANDARD_TENDER_VOUCHER"

description="STANDARD_TENDER_VOUCHER (PromptTenderMenuOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="230.84"

description="Enter 230.84 (PromptVoucherTenderAmtOp)"/>
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<TestStep action="PRINT_ONLY"

description="PRINT_ONLY (CheckSaleCompleteOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (PromptCreditVoucherOp)"/>

<TestStep action="CANCEL" description="CANCEL (CustomerSearchOp)">

<Form name="CUSTOMER_SEARCH"/>

</TestStep>

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing A.15: Venda com pagamento em nota de crédito

<XunitConfig>

<Parameter name="XunitDelay" value="1000"/>

<TestSuite name="MY_TEST_SUITE">

<RunTest description="Run test case TEST_CASE.1" testName="TEST_CASE.1"/>

</TestSuite>

<TestCase applicationKey="REGISTER" name="TEST_CASE.1">

<TestStep action="ACCEPT" data="101"

description="Enter 101 (PromptUserIdOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="1111"

description="Enter 1111 (PromptPasswordOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (CustomerSearchOp)">

<Form name="CUSTOMER_SEARCH">

<Field name="customerId" value="C0999001"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (CustomerSearchOp)">

<ListSelect index="1"/>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" data="6004"

description="Enter 6004 (PromptItemScanOp)"/>

<TestStep action="PRE_TENDERING"

description="PRE_TENDERING (PromptItemScanOp)"/>

<TestStep action="NO" description="NO (PromptDonationAmountOp)"/>

<TestStep action="STANDARD_TENDER_VOUCHER"

description="STANDARD_TENDER_VOUCHER (PromptTenderMenuOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="SC0101001000005"

description="Enter SC0101001000005 (PromptVoucherNumberOp)"/>

<TestStep action="PRINT_ONLY"

description="PRINT_ONLY (CheckSaleCompleteOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (PromptCreditVoucherOp)"/>

<TestStep action="CANCEL" description="CANCEL (CustomerSearchOp)">

<Form name="CUSTOMER_SEARCH"/>

</TestStep>

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing A.16: Consulta de saldo de nota de crédito

<XunitConfig>
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<Parameter name="XunitDelay" value="1000"/>

<TestSuite name="MY_TEST_SUITE">

<RunTest description="Run test case TEST_CASE.1" testName="TEST_CASE.1"/>

</TestSuite>

<TestCase applicationKey="REGISTER" name="TEST_CASE.1">

<TestStep action="VOUCHER_BALANCE_INQUIRY"

description="VOUCHER_BALANCE_INQUIRY (ForceMenuSelectionOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="SC0101001000006"

description="Enter SC0101001000006 (PromptVoucherForBalanceOp)"/>

<TestStep action="NO" description="NO (DisplayVoucherBalanceOp)"/>

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing A.17: Retirada de moeda (paid out)

<XunitConfig>

<Parameter name="XunitDelay" value="1000"/>

<TestSuite name="MY_TEST_SUITE">

<RunTest description="Run test case TEST_CASE.1" testName="TEST_CASE.1"/>

</TestSuite>

<TestCase applicationKey="BACK_OFFICE" name="TEST_CASE.1">

<TestStep action="ACCEPT" data="101"

description="Enter 101 (PromptUserIdOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="1111"

description="Enter 1111 (PromptPasswordOp)"/>

<TestStep action="NO" description="NO (PromptPasswordChallengeQuestionsOp)"/>

<TestStep action="PAID_OUT" description="PAID_OUT (ForceMenuSelectionOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (PromptPaidOutReasonCodeOp)">

<ListSelect index="2"/>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" data="HFP"

description="Enter HFP (PromptPaidOutReasonCodeOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="10.00"

description="Enter 10.00 (PromptFundXferAmountOp)"/>

<TestStep action="CANCEL" description="CANCEL (DoNothingOp)"/>

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing A.18: Criar cliente

<XunitConfig>

<Parameter name="XunitDelay" value="1000"/>

<TestSuite name="MY_TEST_SUITE">

<RunTest description="Run test case TEST_CASE.1" testName="TEST_CASE.1"/>

</TestSuite>

<TestCase applicationKey="BACK_OFFICE" name="TEST_CASE.1">

<TestStep action="ACCEPT" data="101"

description="Enter 101 (PromptUserIdOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="1111"

description="Enter 1111 (PromptPasswordOp)"/>
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<TestStep action="NO" description="NO (PromptPasswordChallengeQuestionsOp)"/>

<TestStep action="CUSTOMER_MAINTENANCE"

description="CUSTOMER_MAINTENANCE (ForceMenuSelectionOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (CustomerSearchOp)">

<Form name="CUSTOMER_SEARCH">

<Field name="firstName" value="Bob"/>

<Field name="lastName" value="Dylan"/>

<Field name="state" value="NY"/>

<Field name="city" value="USA"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="NEW" description="NEW (CustomerSearchOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (CreateCustomerFromSearchOp)">

<Form name="CUSTOMER_MAINTENANCE">

<Field name="gender" value="M"/>

<Field name="preferredLocale" value="en_US"/>

<Field name="organizationName" value="Retail Consult"/>

<Field name="organizationTypeCode" value="DEFAULT"/>

<Field name="telephone1" value="1234567890"/>

<Field name="address1" value="Porto"/>

<Field name="city" value="Schenectady"/>

<Field name="postalCode" value="12345"/>

<Field name="customerAddressModel"

value="dtv.pos.customer.model.AddressListModel@59d73e65"/>

<Field name="percentComplete" value="68"/>

<Field name="percentCompleteDescription" value="Profile 68% Complete"/>

<Field name="customerPurchaseSummaryList"

value="dtv.pos.customer.history.CustomerHistorySummary@38a14cd5"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="EXIT" description="EXIT (CreateCustomerFromSearchOp)">

<Form name="CUSTOMER_MAINTENANCE">

<Field name="percentComplete" value="68"/>

<Field name="percentCompleteDescription" value="Profile 68% Complete"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="CANCEL" description="CANCEL (CustomerSearchOp)">

<Form name="CUSTOMER_SEARCH"/>

</TestStep>

<TestStep action="CANCEL" description="CANCEL (DoNothingOp)"/>

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing A.19: Criar funcionário

<XunitConfig>

<Parameter name="XunitDelay" value="1000"/>

<TestSuite name="MY_TEST_SUITE">

<RunTest description="Run test case TEST_CASE.1" testName="TEST_CASE.1"/>

</TestSuite>
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<TestCase applicationKey="BACK_OFFICE" name="TEST_CASE.1">

<TestStep action="ACCEPT" data="101"

description="Enter 101 (PromptUserIdOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="1111"

description="Enter 1111 (PromptPasswordOp)"/>

<TestStep action="NO" description="NO (PromptPasswordChallengeQuestionsOp)"/>

<TestStep action="EMPLOYEE_MAINTENANCE"

description="EMPLOYEE_MAINTENANCE (ForceMenuSelectionOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (EmployeeSearchOp)">

<Form name="EMPLOYEE_SEARCH">

<Field name="firstName" value="Hugo"/>

<Field name="lastName" value="Pereira"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="NEW" description="NEW (EmployeeSearchOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT"

description="ACCEPT (PromptNewPasswordForNewEmployeeOp)">

<Form name="NEW_PASSWORD">

<Field name="password" value="Feup1234"/>

<Field name="passwordConfirmed" value="Feup1234"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (CreateEmployeeOp)">

<Form name="EMPLOYEE_MAINTENANCE">

<Field name="employeeStatusCode" value="A"/>

<Field name="primaryGroup" value="CASHIER"/>

<Field name="trainingStatusEnum" value="EXEMPT"/>

<Field name="password" value="{SHA512}"/>

<Field name="preferredLocale" value="en_US"/>

<Field name="address1" value="Address 123"/>

<Field name="city" value="Schenectady"/>

<Field name="postalCode" value="12345"/>

<Field name="state" value="NY"/>

<Field name="securityGroups" value="EVERYONE"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="CANCEL" description="CANCEL (EditEmployeeOp)">

<Form name="EMPLOYEE_MAINTENANCE"/>

</TestStep>

<TestStep action="CANCEL" description="CANCEL (EmployeeSearchOp)">

<Form name="EMPLOYEE_SEARCH"/>

</TestStep>

<TestStep action="CANCEL" description="CANCEL (DoNothingOp)"/>

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing A.20: Transferência de artigos

<XunitConfig>

<Parameter name="XunitDelay" value="1000"/>
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<TestSuite name="MY_TEST_SUITE">

<RunTest description="Run test case TEST_CASE.1" testName="TEST_CASE.1"/>

</TestSuite>

<TestCase applicationKey="BACK_OFFICE" name="TEST_CASE.1">

<TestStep action="ACCEPT" data="101"

description="Enter 101 (PromptUserIdOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="1111"

description="Enter 1111 (PromptPasswordOp)"/>

<TestStep action="NO" description="NO (PromptPasswordChallengeQuestionsOp)"/>

<TestStep action="SHIPPING" description="SHIPPING (ForceMenuSelectionOp)"/>

<TestStep action="NEW" description="NEW (ShippingDocSearchOp)">

<Form name="INVENTORY_CONTROL_SEARCH"/>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (PromptAddShippingDocumentOp)">

<Form name="SHIP_DOCUMENT_NEW">

<Field name="documentSubtypeCode" value="STORE_TRANSFER"/>

<Field name="shipper" value="STORETRUCK"/>

<Field name="shipTo" value="102"/>

<Field name="shipToAddress1" value="333 W Camden St."/>

<Field name="shipToCity" value="Baltimore"/>

<Field name="shipToState" value="MD"/>

<Field name="shipToPostalCode" value="21201"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" data="6004"

description="Enter 6004 (PromptShippingItemScanOp)"/>

<TestStep action="SHIPPING_ITEM_CHANGE_QTY"

description="SHIPPING_ITEM_CHANGE_QTY (PromptShippingItemScanOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="1"

description="Enter 1 (PromptShippingItemChangeQuantityOp)"/>

<TestStep action="SAVE_EXIT_SHIPPING"

description="SAVE_EXIT_SHIPPING (PromptShippingItemScanOp)"/>

<TestStep action="YES" description="YES (PromptForShipNowOp)"/>

<TestStep action="NO" description="NO (PromptRunChainOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (PromptTrackingNumberOp)">

<Form name="SHIP_MANUAL_TRACKING_NUMBER">

<Field name="trackingNumber" value="trackingNbr"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="NO" description="NO (PromptRunChainOp)"/>

<TestStep action="CANCEL" description="CANCEL (ShippingDocSearchOp)">

<Form name="INVENTORY_CONTROL_SEARCH"/>

</TestStep>

<TestStep action="CANCEL" description="CANCEL (DoNothingOp)"/>

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing A.21: Consulta de inventario

<XunitConfig>
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<Parameter name="XunitDelay" value="1000"/>

<TestSuite name="MY_TEST_SUITE">

<RunTest description="Run test case TEST_CASE.1" testName="TEST_CASE.1"/>

</TestSuite>

<TestCase applicationKey="REGISTER" name="TEST_CASE.1">

<TestStep action="GENERIC_ITEM_LOOKUP"

description="GENERIC_ITEM_LOOKUP (ForceMenuSelectionOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (ItemSearchOp)">

<Form name="ITEM_LOOKUP">

<Field name="itemId" value="6004"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (ItemSearchOp)">

<ListSelect index="1"/>

</TestStep>

<TestStep action="CANCEL" description="CANCEL (DisplayFoundItemOp)">

<Form name="ITEM_RESULT"/>

</TestStep>

<TestStep action="CANCEL" description="CANCEL (ItemSearchOp)">

<Form name="ITEM_LOOKUP"/>

</TestStep>

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing A.22: Receção de artigos

<XunitConfig>

<Parameter name="XunitDelay" value="1000"/>

<TestSuite name="MY_TEST_SUITE">

<RunTest description="Run test case TEST_CASE.1" testName="TEST_CASE.1"/>

</TestSuite>

<TestCase applicationKey="REGISTER" name="TEST_CASE.1">

<TestStep action="ACCEPT" data="101"

description="Enter 101 (PromptUserIdOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="1111"

description="Enter 1111 (PromptPasswordOp)"/>

<TestStep action="NO"

description="NO (PromptPasswordChallengeQuestionsOp)"/>

<TestStep action="RECEIVING"

description="RECEIVING (ForceMenuSelectionOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (ReceivingDocSearchOp)">

<Form name="INVENTORY_CONTROL_SEARCH"/>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (ReceivingDocSearchOp)">

<ListSelect index="2"/>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (PromptCartonScanOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="6004"

description="Enter 6004 (PromptReceivingItemScanOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="6004"
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description="Enter 6004 (PromptReceivingItemScanOp)"/>

<TestStep action="CANCEL" description="CANCEL (PromptReceivingItemScanOp)"/>

<TestStep action="INVENTORY_CLOSE_SAVE_EXIT_RECEIVING"

description="INVENTORY_CLOSE_SAVE_EXIT_RECEIVING (PromptCartonScanOp)"/>

<TestStep action="YES" description="YES (PromptForCloseDocumentOp)"/>

<TestStep action="CANCEL" description="CANCEL (ReceivingDocSearchOp)">

<Form name="INVENTORY_CONTROL_SEARCH"/>

</TestStep>

<TestStep action="CANCEL" description="CANCEL (DoNothingOp)"/>

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing A.23: Fecho de registadora

<XunitConfig>

<Parameter name="XunitDelay" value="1000"/>

<TestSuite name="MY_TEST_SUITE">

<RunTest description="Run test case TEST_CASE.1" testName="TEST_CASE.1"/>

</TestSuite>

<TestCase applicationKey="BACK_OFFICE" name="TEST_CASE.1">

<TestStep action="ACCEPT" data="101"

description="Enter 101 (PromptUserIdOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="1111"

description="Enter 1111 (PromptPasswordOp)"/>

<TestStep action="NO" description="NO (PromptPasswordChallengeQuestionsOp)"/>

<TestStep action="WORKSTATION_CLOSE"

description="WORKSTATION_CLOSE (ForceMenuSelectionOp)"/>

<TestStep action="YES" description="YES (PromptToCloseOp)"/>

<TestStep action="COUNT_SELECTED"

description="COUNT_SELECTED (PromptTillCountOp)">

<Form name="TILL_COUNT_SUMMARY">

<Field name="ISSUE_STORE_CREDIT" value="ISSUE_STORE_CREDIT"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" data="1"

description="Enter 1 (PromptTillCountOp)"/>

<TestStep action="NEXT" description="NEXT (PromptTillCountOp)">

<Form name="TILL_COUNT_TOTAL_NORMAL"/>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" data="1"

description="Enter 1 (PromptTillCountOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="101.25"

description="Enter 101.25 (PromptTillCountOp)"/>

<TestStep action="NEXT" description="NEXT (PromptTillCountOp)">

<Form name="TILL_COUNT_TOTAL_NORMAL"/>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" data="1"

description="Enter 1 (PromptTillCountOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="256.25"

description="Enter 256.25 (PromptTillCountOp)"/>
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<TestStep action="NEXT" description="NEXT (PromptTillCountOp)">

<Form name="TILL_COUNT_TOTAL_NORMAL"/>

</TestStep>

<TestStep action="PRIOR" description="PRIOR (PromptTillCountOp)">

<Form name="TILL_COUNT_DENOMINATION"/>

</TestStep>

<TestStep action="NEXT" description="NEXT (PromptTillCountOp)">

<Form name="TILL_COUNT_TOTAL_NORMAL"/>

</TestStep>

<TestStep action="NEXT" description="NEXT (PromptTillCountOp)">

<Form name="TILL_COUNT_DENOMINATION"/>

</TestStep>

<TestStep action="NEXT" description="NEXT (PromptTillCountOp)">

<Form name="TILL_COUNT_TOTAL_NORMAL"/>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" data="7"

description="Enter 7 (PromptTillCountOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="3"

description="Enter 3 (PromptTillCountOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="1"

description="Enter 1 (PromptTillCountOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="6"

description="Enter 6 (PromptTillCountOp)"/>

<TestStep action="NEXT" description="NEXT (PromptTillCountOp)">

<Form name="TILL_COUNT_DENOMINATION"/>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" data="172.14"

description="Enter 172.14 (PromptTillCountOp)"/>

<TestStep action="TILL_SUMMARY"

description="TILL_SUMMARY (PromptTillCountOp)">

<Form name="TILL_COUNT_TOTAL_SHORT"/>

</TestStep>

<TestStep action="COUNT_SELECTED"

description="COUNT_SELECTED (PromptTillCountOp)">

<Form name="TILL_COUNT_SUMMARY">

<Field name="ISSUE_STORE_CREDIT" value="ISSUE_STORE_CREDIT"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" data="2"

description="Enter 2 (PromptTillCountOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="661.25"

description="Enter 661.25 (PromptTillCountOp)"/>

<TestStep action="TILL_SUMMARY"

description="TILL_SUMMARY (PromptTillCountOp)">

<Form name="TILL_COUNT_TOTAL_NORMAL"/>

</TestStep>

<TestStep action="COUNT_SELECTED"

description="COUNT_SELECTED (PromptTillCountOp)">

<Form name="TILL_COUNT_SUMMARY">
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<Field name="ISSUE_STORE_CREDIT" value="ISSUE_STORE_CREDIT"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" data="1"

description="Enter 1 (PromptTillCountOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="-661.25"

description="Enter -661.25 (PromptTillCountOp)"/>

<TestStep action="TILL_SUMMARY"

description="TILL_SUMMARY (PromptTillCountOp)">

<Form name="TILL_COUNT_TOTAL_NORMAL"/>

</TestStep>

<TestStep action="DONE" description="DONE (PromptTillCountOp)">

<Form name="TILL_COUNT_SUMMARY">

<Field name="CREDIT_CARD" value="CREDIT_CARD"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (PromptTillCountOp)"/>

<TestStep action="YES" description="YES (PromptClosingDepositAmtOp)"/>

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing A.24: Fecho de loja

<XunitConfig>

<Parameter name="XunitDelay" value="1000"/>

<TestSuite name="MY_TEST_SUITE">

<RunTest description="Run test case TEST_CASE.1" testName="TEST_CASE.1"/>

</TestSuite>

<TestCase applicationKey="BACK_OFFICE" name="TEST_CASE.1">

<TestStep action="ACCEPT" data="101"

description="Enter 101 (PromptUserIdOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="1111"

description="Enter 1111 (PromptPasswordOp)"/>

<TestStep action="NO" description="NO (PromptPasswordChallengeQuestionsOp)"/>

<TestStep action="RETAIL_LOCATION_CLOSE"

description="RETAIL_LOCATION_CLOSE (ForceMenuSelectionOp)"/>

<TestStep action="YES" description="YES (PromptToCloseStoreOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (PromptCloseMessageOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" description="ACCEPT (PromptCycleQuestionsOp)">

<ListSelect index="1"/>

</TestStep>

<TestStep action="COUNT_SELECTED"

description="COUNT_SELECTED (PromptBankDepositTillCountOp)">

<Form name="TILL_COUNT_SUMMARY">

<Field name="USD_CURRENCY" value="USD_CURRENCY"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" data="1"

description="Enter 1 (PromptBankDepositTillCountOp)"/>

<TestStep action="TILL_SUMMARY"
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description="TILL_SUMMARY (PromptBankDepositTillCountOp)">

<Form name="TILL_COUNT_DENOMINATION"/>

</TestStep>

<TestStep action="COUNT_SELECTED"

description="COUNT_SELECTED (PromptBankDepositTillCountOp)">

<Form name="TILL_COUNT_SUMMARY">

<Field name="USD_CURRENCY" value="USD_CURRENCY"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" data="3"

description="Enter 3 (PromptBankDepositTillCountOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="1"

description="Enter 1 (PromptBankDepositTillCountOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT" data="6"

description="Enter 6 (PromptBankDepositTillCountOp)"/>

<TestStep action="TILL_SUMMARY"

description="TILL_SUMMARY (PromptBankDepositTillCountOp)">

<Form name="TILL_COUNT_DENOMINATION"/>

</TestStep>

<TestStep action="DONE" description="DONE (PromptBankDepositTillCountOp)">

<Form name="TILL_COUNT_SUMMARY">

<Field name="USD_TRAVELERS_CHECK" value="USD_TRAVELERS_CHECK"/>

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="YES" description="YES (PromptBankDepositTillCountOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT"

description="ACCEPT (DisplayFinalSystemCloseMsgOp)"/>

</TestCase>

</XunitConfig>
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Anexo B

Scripts Estruturados

Neste anexo são apresentados os scripts que foram melhorados e estruturados de forma a serem

usados nos casos de teste apresentados no Capítulo 4.

Listing B.1: Configurações comuns aos diversos testes

<XunitConfig>

<!-- PARAMETERS -->

<Parameter name="XunitDelay" value="2000" />

<Parameter name="managerId" value="100" />

<Parameter name="cashierId" value="101" />

<Parameter name="password" value="1111" />

<Parameter name="OrganizationId" value="1000" />

<Parameter name="retailLocationId" value="101" />

<Parameter name="wkstnId" value="1" />

<Parameter name="custId" value="%?CUSTOMERS.CustId" />

<!-- DATA POOLS -->

<DataPool name="ITEMS" queryKey="XUNIT_ITEMS" maxRows="200">

<Parameter name="argOrganizationId"

value="!{OrganizationId}" />

<Parameter name="argPromptForQuantityFlag" value="0" />

<Parameter name="argPromptForPriceFlag" value="0" />

<Parameter name="argMeasurementRequiredFlag" value="0" />

<Parameter name="argPromptForDescriptionFlag" value="0" />

<Parameter name="argWarrantyFlag" value="0" />

<Parameter name="argAttachedItemsFlag" value="0" />

<Parameter name="argSerializedItemFlag" value="0" />

<Parameter name="argDisallowDiscountsFlag" value="0" />

</DataPool>

<DataPool name="TEST_ITEMS"

filePath="version1/xunit/hfp_items.txt" />

<DataPool name="CUSTOMERS" queryKey="XUNIT_CUSTOMERS"

maxRows="200">

<Parameter name="argOrganizationId"

value="!{OrganizationId}" />

</DataPool>

67
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<DataPool name="EMPLOYEES" queryKey="XUNIT_EMPLOYEES"

maxRows="200">

<Parameter name="argOrganizationId"

value="!{OrganizationId}" />

</DataPool>

<DataPool name="PAID_IN_REASONS"

queryKey="XUNIT_REASON_CODES" maxRows="50">

<Parameter name="argOrganizationId"

value="!{OrganizationId}" />

<Parameter name="argReasonTypeCode" value="PAID_IN" />

</DataPool>

<DataPool name="PAID_OUT_REASONS"

queryKey="XUNIT_REASON_CODES" maxRows="50">

<Parameter name="argOrganizationId"

value="!{OrganizationId}" />

<Parameter name="argReasonTypeCode" value="PAID_OUT" />

</DataPool>

<DataPool name="DISCOUNT_REASONS"

queryKey="XUNIT_REASON_CODES" maxRows="50">

<Parameter name="argOrganizationId"

value="!{OrganizationId}" />

<Parameter name="argReasonTypeCode" value="DISCOUNT" />

</DataPool>

<DataPool name="RETURN_REASONS"

queryKey="XUNIT_REASON_CODES" maxRows="50">

<Parameter name="argOrganizationId"

value="!{OrganizationId}" />

<Parameter name="argReasonTypeCode" value="RETURN" />

</DataPool>

<DataPool name="LI_AMT_DISCOUNTS" queryKey="XUNIT_DISCOUNTS"

maxRows="50">

<Parameter name="argOrganizationId"

value="!{OrganizationId}" />

<Parameter name="argAppMethodCode" value="LINE_ITEM" />

<Parameter name="argCalcMethodCode" value="AMOUNT" />

<Parameter name="argTimeStamp" value="01-JUN-19" />

<Parameter name="argTypeCode" value="DISCOUNT" />

</DataPool>

<DataPool name="STORE_CREDIT_ACTIVITIES"

queryKey="XUNIT_VOUCHER_ACTIVITIES" maxRows="50">

<Parameter name="argOrganizationId"

value="!{OrganizationId}" />

<Parameter name="argRtlLoc" value="!{retailLocationId}" />

<Parameter name="argWkstnId" value="1" />

<Parameter name="argTypeCode" value="STORE_CREDIT" />

<Parameter name="argActivityCode" value="ISSUED" />

</DataPool>

<DataPool name="OPEN_RECEIVING_DOCS"

queryKey="XUNIT_INVENTORY_DOCS" maxRows="50">
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<Parameter name="argOrganizationId"

value="!{OrganizationId}" />

<Parameter name="argDocTypeCode" value="RECEIVING" />

<Parameter name="argRetailLocationId"

value="!{retailLocationId}" />

<Parameter name="argSubTypeCode" value="STORE_TRANSFER" />

<Parameter name="argStatusCode" value="OPEN" />

</DataPool>

<DataPool name="SUSPENDED_TRANS"

queryKey="XUNIT_TRANSACTIONS" maxRows="200">

<Parameter name="argOrganizationId"

value="!{OrganizationId}" />

<Parameter name="argRtlLoc" value="!{retailLocationId}" />

<Parameter name="argWkstnId" value="!{wkstnId}" />

<Parameter name="argTransTypeCode" value="RETAIL_SALE" />

<Parameter name="argTransStatCode" value="SUSPEND" />

<Parameter name="argNotResumed" value="RESUME_TRANSACTION" />

<Parameter name="argPostVoidFlag" value="0" />

</DataPool>

<!-- TEST SUITES -->

<TestSuite name="STORE_OPEN">

<RunTest description="Run test case OPEN_STORE"

TestName="OPEN_STORE" />

<RunTest description="Run test case OPEN_REGISTER"

TestName="OPEN_REGISTER" />

</TestSuite>

<TestSuite name="STORE_CLOSE">

<RunTest description="Run test case REGISTER_CLOSE"

testName="REGISTER_CLOSE" />

<RunTest description="Run test case STORE_CLOSE"

testName="STORE_CLOSE" />

</TestSuite>

<TestSuite name="TILL_OPERATIONS">

<RunTest description="Run test case PAID_IN"

TestName="PAID_IN" />

<RunTest description="Run test case MID_DAY_DEPOSIT"

TestName="MID_DAY_DEPOSIT" />

<RunTest description="Run test case BANK_DEPOSIT"

TestName="BANK_DEPOSIT" />

<RunTest description="Run test case PAID_OUT"

TestName="PAID_OUT" />

</TestSuite>

<TestSuite name="NEW_EMPLOYEE_CUSTOMER">

<RunTest description="Run test case NEW_CUSTOMER"

TestName="NEW_CUSTOMER" />

<RunTest description="Run test case NEW_EMPLOYEE"

TestName="NEW_EMPLOYEE" />

</TestSuite>
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<TestSuite name="SALES">

<RunTest description="Run test case ITEM_SALE_CURRENCY"

TestName="ITEM_SALE_CURRENCY" />

<RunTest description="Run test case ITEM_SALE_CURRENCY_DISC"

TestName="ITEM_SALE_CURRENCY_DISC" />

<RunTest description="Run test case ITEM_SALE_CURRENCY_F"

TestName="ITEM_SALE_CURRENCY_F" />

<RunTest description="Run test case ITEM_SALE_MANUAL_CREDIT"

TestName="ITEM_SALE_MANUAL_CREDIT" />

<RunTest description="Run test case ITEM_SALE_STORECREDIT"

TestName="ITEM_SALE_STORECREDIT" />

</TestSuite>

<TestSuite name="SALES_RETURNS">

<RunTest description="Run test case ITEM_SALE_CURRENCY"

TestName="ITEM_SALE_CURRENCY" />

<RunTest description="Run test case ITEM_SALE_CURRENCY_DISC"

TestName="ITEM_SALE_CURRENCY_DISC" />

<RunTest description="Run test case SUSPEND_RESUME"

TestName="SUSPEND_RESUME" />

<RunTest description="Run test case ITEM_SALE_CURRENCY_F"

TestName="ITEM_SALE_CURRENCY_F" />

<RunTest description="Run test case RETURN_ALL_CURRENCY"

TestName="RETURN_ALL_CURRENCY" />

<RunTest description="Run test case ITEM_SALE_MANUAL_CREDIT"

TestName="ITEM_SALE_MANUAL_CREDIT" />

<RunTest description="Run test case RETURN_PARTIAL_STORECREDIT"

TestName="RETURN_PARTIAL_STORECREDIT" />

<RunTest description="Run test case ITEM_SALE_STORECREDIT"

TestName="ITEM_SALE_STORECREDIT" />

</TestSuite>

<TestSuite name="HFP_TESTS">

<RunTest description="Run test case OPEN_STORE"

TestName="OPEN_STORE" />

<RunTest description="Run test case OPEN_REGISTER"

TestName="OPEN_REGISTER" />

<RunTest description="Run test case ITEM_LOOKUP"

TestName="ITEM_LOOKUP" />

<RunTest description="Run test case CUSTOMER_LOOKUP"

TestName="CUSTOMER_LOOKUP" />

<RunTest description="Run test case ITEM_SALE_CURRENCY"

TestName="ITEM_SALE_CURRENCY" />

<RunTest description="Run test case PAID_IN"

TestName="PAID_IN" />

<RunTest description="Run test case ITEM_SALE_CURRENCY_DISC"

TestName="ITEM_SALE_CURRENCY_DISC" />

<RunTest description="Run test case SUSPEND_RESUME"

TestName="SUSPEND_RESUME" />

<RunTest description="Run test case MID_DAY_DEPOSIT"

TestName="MID_DAY_DEPOSIT" />
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<RunTest description="Run test case BANK_DEPOSIT"

TestName="BANK_DEPOSIT" />

<RunTest description="Run test case ITEM_SALE_CURRENCY_F"

TestName="ITEM_SALE_CURRENCY_F" />

<RunTest description="Run test case RETURN_ALL_CURRENCY"

TestName="RETURN_ALL_CURRENCY" />

<RunTest description="Run test case ITEM_SALE_MANUAL_CREDIT"

TestName="ITEM_SALE_MANUAL_CREDIT" />

<RunTest description="Run test case RETURN_PARTIAL_STORECREDIT"

TestName="RETURN_PARTIAL_STORECREDIT" />

<RunTest description="Run test case ITEM_SALE_STORECREDIT"

TestName="ITEM_SALE_STORECREDIT" />

<RunTest description="Run test case STORE_CREDIT_LOOKUP"

TestName="STORE_CREDIT_LOOKUP" />

<RunTest description="Run test case PAID_OUT"

TestName="PAID_OUT" />

<RunTest description="Run test case NEW_CUSTOMER"

TestName="NEW_CUSTOMER" />

<RunTest description="Run test case NEW_EMPLOYEE"

TestName="NEW_EMPLOYEE" />

<RunTest description="Run test case ITEM_TRANSFER"

TestName="ITEM_TRANSFER" />

<RunTest description="Run test case INV_LOOKUP"

TestName="INV_LOOKUP" />

<RunTest description="Run test case ITEM_RECEIVING"

testName="ITEM_RECEIVING" />

<RunTest description="Run test case REGISTER_CLOSE"

testName="REGISTER_CLOSE" />

<RunTest description="Run test case STORE_CLOSE"

testName="STORE_CLOSE" />

</TestSuite>

<!-- COMMON TEST SEQUENCES -->

<TestSequence name="ENTER">

<TestStep action="ACCEPT" />

</TestSequence>

<TestSequence name="LOGIN" parameters="userid, password">

<TestStep action="ACCEPT" data="!{userid}"

description="Register login - username: !{userid}

(PromptUserIdOp)" condition="@promptEquals(LOGIN_USER_ID)" />

<TestStep action="ACCEPT" data="!{userid}"

description="BackOffice login - username: !{userid}"

condition="@promptEquals(BACK_OFFICE_LOGIN_USER_ID)" />

<TestStep action="ACCEPT" data="!{password}"

description="Enter password: !{password} (PromptPasswordOp)" />

<Assertion target="@getCurrentEmployeeId"

compareType="EQUALS" compareVal="!{userid}" />

</TestSequence>

<TestSequence name="ADD_CUSTOMER" parameters="custId">
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<TestStep action="ACCEPT"

description="Customer Search: !{custId} (CustomerSearchOp)"

condition="@promptEquals(CUSTOMER_SEARCH)">

<Form name="CUSTOMER_SEARCH">

<Field name="customerId" value="!{custId}" />

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT"

description="Select customer !{custId} (CustomerSearchOp)"

condition="@promptEquals(CUSTOMER_LIST_REGISTER)">

<ListSelect method="getCustomerId" value="!{custId}" />

</TestStep>

<Assertion target="@getTransaction" compareType="IS_NULL"

invert="true" />

<Assertion target="@getCustomerParty"

compareType="IS_NULL" invert="true" />

</TestSequence>

<TestSequence name="ADD_ITEM" parameters="itemid">

<TestStep action="ACCEPT" data="!{itemid}"

description="Add item !{itemid} (PromptItemScanOp)" />

</TestSequence>

<TestSequence name="PRE_TENDERING_LOCAL_CURRENCY">

<TestStep action="PRE_TENDERING"

description="Add tender (PromptItemScanOp)" />

<TestStep action="TENDER_LOCAL_CURRENCY"

description="Select local currency (PromptTenderMenuOp)" />

<TestStep action="ACCEPT" data="@getTransaction.getTotal"

description="Enter total transaction

amount (CashSuggestionPromptTenderAmtOp)"

condition="@promptEquals(ENTER_TENDER_AMOUNT)" />

<Assertion target="@getTransaction.getAmountDue.abs"

compareType="LESS_THAN" compareVal="@getTransaction.getTotal.abs"

invert="true" />

</TestSequence>

<TestSequence name="VERIFY_TRANS_COMPLETED"

parameters="filesize">

<TestStep description="Dummy TestStep" action="ACCEPT"

sleep="2000" />

<Assertion target="@getTransaction" compareType="IS_NULL" />

<Assertion

target="@getLastTransaction.getTransactionStatusCode"

compareType="EQUALS" compareVal="COMPLETE" />

<Assertion target="@getLogFileSize(POSLOG)"

compareType="GREATER_THAN" compareVal="!{filesize}" />

</TestSequence>

<!-- GLOBAL EXCEPTIONS -->

<Exception name="APPLY_TRANS_TAX_EXEMPTION" action="NO"

enabled="true" />
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<Exception name="BELOW_MIN_CASH_AMOUNT" action="ACCEPT"

enabled="true" />

<Exception name="CLOSE_CASHDRAWER_CHANGE_OK"

action="ACCEPT" enabled="true" />

<Exception name="CREDIT_VOUCHER_SIGNATURE" action="ACCEPT"

enabled="true" />

<Exception name="DISCOUNT_AUTO_REMOVE" action="ACCEPT"

enabled="true" />

<Exception name="DISCOUNT_PROMPT" action="ACCEPT"

enabled="true" />

<Exception name="EMAIL_RECEIPTS" action="PRINT_ONLY"

enabled="true" />

<Exception name="EXCEED_MAX_CASH_AMOUNT" action="ACCEPT"

enabled="true" />

<Exception name="EXCEED_MAX_TILL_AMOUNT" action="ACCEPT"

enabled="true" />

<Exception name="FORCE_PICKUP_ALL" action="YES"

enabled="true" />

<Exception name="GIFT_CARD_CHANGE_AMT"

action="ACCEPTACCEPT_ENTER" enabled="true" />

<Exception name="IMPRINT_CREDIT_CARD" action="ACCEPT"

enabled="true" />

<Exception name="JOIN_LOYALTY_CUSTOMER_CENTRIC" action="NO"

enabled="true" />

<Exception name="KIT_RETURN" action="YES_ENTER"

enabled="true" />

<Exception name="LAYAWAY_DEPOSIT_OVERRIDE"

action="YES_ENTER" enabled="true" />

<Exception name="LOYALTY_CARD" action="CONTINUE"

enabled="true" />

<Exception name="NO_CHALLENGE_QUESTIONS" action="NO"

enabled="true" />

<Exception name="NO_SIGNATURE_REQUIRED" action="ACCEPT"

enabled="true" />

<Exception name="OLD_INVENTORY_DOCUMENTS" action="CONTINUE"

enabled="true" />

<Exception name="PAYROLL_ERROR_LIST" action="ACCEPT"

enabled="true" />

<Exception name="POST_VOID_TRANSACTION_LIST" action=""

enabled="true" />

<Exception name="PRINT_RECEIPTS" action="PRINT_EMAIL"

enabled="true" />

<Exception name="PRINTER_ERROR" action="EXIT"

enabled="true" />

<Exception name="PROMPT_FOR_ROUNDUP_DONATION" action="NO"

enabled="true" />

<Exception name="PROMPT_LOYALTY_CARD" action="ACCEPT"

enabled="true" />

<Exception name="PROMPT_VOID_DONATION_ITEM" action="ACCEPT"



74 Scripts Estruturados

enabled="true" />

<Exception name="RECEIVED_SP_ORDER_ACCOUNT_LIST"

action="ACCEPT" enabled="true" />

<Exception name="RECOMMENDED_LAYAWAY_PAYMENT_CHECK"

action="NO" enabled="true" />

<Exception name="RESTOCKING_FEE_APPLY_MESSAGE"

action="ACCEPT" enabled="true" />

<Exception name="RETURN_PRICE_HISTORY_EMPTY"

action="ACCEPT" enabled="true" />

<Exception name="SALE_COMPLETE_CHECK" action="YES"

enabled="true" />

<Exception name="SCHEDULE_TIME_OFF_NOTIFY"

action="OVERRIDE" enabled="true" />

<Exception name="SIGNATURE_REQUIRED" action="ACCEPT"

enabled="true" />

<Exception name="SP_ORDER_CONFIRM_ONHAND" action="YES"

enabled="true" />

<Exception name="WORK_ORDER_REQ_ATTENTION_LIST"

action="ACCEPT" enabled="true" />

<Exception name="SELECT_OTHER_TILL" action="ENTER"

enabled="true" />

<Exception name="EXCEED_MAX_CASH_AMOUNT" action="ACCEPT"

enabled="true" />

<Exception name="REASON_CODE_LIST" action="ACCEPT"

enabled="true" />

<Exception name="TILL_COUNT_DISCREPANCY_COMMENT"

action="ACCEPT" data="TILL_COUNT_DISCREPANCY_COMMENT"

enabled="true" />

<Exception name="DISPLAY_CLOSING_MESSAGE" action="ACCEPT"

enabled="true" />

<Exception name="OUT_OF_BALANCE_TILL" action="YES"

enabled="true" />

</XunitConfig>

Listing B.2: Abertura de loja

<XunitConfig>

<!-- Open the Store from the register shortcut button -->

<TestCase applicationKey="BACK_OFFICE" name="OPEN_STORE">

<Parameter name="filesize" value="@getLogFileSize(POSLOG)" />

<SequenceRef name="LOGIN"

values="!{managerId}, !{password}" />

<TestStep action="RETAIL_LOCATION_OPEN"

description="RETAIL_LOCATION_OPEN (ForceMenuSelectionOp)"/>

<TestStep action="YES"

description="Confirm store open (Store PromptToOpenOp)"/>

<TestStep action="ACCEPT"

description="Select business date" />

<TestStep action="ACCEPT"

description="Confirm business date (UpdateBusinessDateOp)"/>
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<TestStep action="NO"

description="Do not open the register (PromptToOpenOp)" />

<Assertion target="@getTransaction" compareType="IS_NULL" />

<Assertion target="@getLogFileSize(POSLOG)"

compareType="GREATER_THAN" compareVal="!{filesize}" />

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing B.3: Abertura de registadora

<XunitConfig>

<TestCase applicationKey="BACK_OFFICE" name="OPEN_REGISTER">

<Parameter name="filesize" value="@getLogFileSize(POSLOG)" />

<Parameter name="tenderType" value="USD_CURRENCY" />

<Parameter name="denominationValue" value="0.01" />

<SequenceRef name="LOGIN" values="!{managerId}, !{password}" />

<TestStep action="WORKSTATION_OPEN"

description="WORKSTATION_OPEN (ForceMenuSelectionOp)" />

<TestStep action="YES"

description="Confirm register open ( Register PromptToOpenOp)"

condition="@promptEquals(OPEN_WORKSTATION)" />

<Assertion promptKey="TILL_COUNT_INFO_PROMPT" />

<TestStep action="COUNT_SELECTED"

description="Count Selected: !{tenderType} (PromptTillCountOp)">

<Form name="TILL_COUNT_SUMMARY">

<Field name="!{tenderType}" value="!{tenderType}" />

</Form>

</TestStep>

<Assertion target="@getCurrentTillCountTenderType"

compareType="EQUALS" compareVal="!{tenderType}" />

<Assertion promptKey="TILL_ENTER_DENOMINATION_COUNTS_PROMPT" />

<TestStep action="ACCEPT"

data="@getCurrentTillCountItem.

getTotalSystemAmount.divide(!{denominationValue}).toString"

description="Denomination amount" />

<TestStep action="DONE"

description="Counting complete (PromptRegisterStartTillCountOp)"/>

<Assertion promptKey="STARTING_CASH_COUNT_VERIFY" />

<TestStep action="YES"

description="Confirm counting (PromptRegisterStartTillCountOp)"/>

<TestStep action="CANCEL"

description="Finish Test Case (DoNothingOp)" />

<Assertion target="@getLogFileSize(POSLOG)"

compareType="GREATER_THAN" compareVal="!{filesize}" />

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing B.4: Consulta de artigo

<XunitConfig>
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<TestCase applicationKey="REGISTER" name="ITEM_LOOKUP">

<TestStep action="GENERIC_ITEM_LOOKUP"

description="Generic Item Lookup (ForceMenuSelectionOp)" />

<TestStep action="ACCEPT"

description="Select Item (ItemSearchOp)"

condition="@promptEquals(ITEM_LOOKUP)">

<Form name="ITEM_LOOKUP">

<Field name="itemId" value="%?ITEMS.ItemId" />

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT"

description="Confirm Item (ItemSearchOp)"

condition="@promptEquals(ITEM_RESULTS_LIST)">

<ListSelect method="getItemId" value="%^ITEMS.ItemId" />

</TestStep>

<Assertion promptKey="ITEM_RESULT" />

<TestStep action="CANCEL"

description="Go back (DisplayFoundItemOp)"

condition="@promptEquals(ITEM_RESULT)" />

<TestStep action="CANCEL" description="FINISH TEST CASE">

<Form name="ITEM_LOOKUP" />

</TestStep>

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing B.5: Consulta de cliente

<XunitConfig>

<TestCase applicationKey="BACK_OFFICE"

name="CUSTOMER_LOOKUP">

<SequenceRef name="LOGIN"

values="!{cashierId}, !{password}" />

<TestStep action="CUSTOMER_MAINTENANCE"

description="CUSTOMER_MAINTENANCE (ForceMenuSelectionOp)" />

<TestStep action="ACCEPT"

description="ACCEPT (CustomerSearchOp)"

condition="@promptEquals(CUSTOMER_SEARCH)">

<Form name="CUSTOMER_SEARCH">

<Field name="customerId" value="%?CUSTOMERS.CustId" />

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="SELECT"

description="SELECT (CustomerSearchOp)"

condition="@promptEquals(CUSTOMER_LIST)">

<ListSelect method="getCustomerId"

value="%^CUSTOMERS.CustId" />

</TestStep>

<TestStep action="EXIT" description="EXIT (EditCustomerOp)"

condition="@promptEquals(CUSTOMER_MAINTENANCE)" />

<TestStep action="CANCEL"
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description="CANCEL (CustomerSearchOp)">

<Form name="CUSTOMER_SEARCH" />

</TestStep>

<TestStep action="CANCEL" description="FINISH TEST CASE" />

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing B.6: Venda com pagamento em moeda local

<XunitConfig>

<TestCase applicationKey="REGISTER"

name="ITEM_SALE_CURRENCY">

<Parameter name="filesize" value="@getLogFileSize(POSLOG)" />

<Parameter name="itemId" value="%?TEST_ITEMS.itemid" />

<SequenceRef name="LOGIN"

values="!{cashierId}, !{password}" />

<SequenceRef name="ADD_CUSTOMER" values="!{custId}" />

<Assertion promptKey="SALE_ITEM_SCAN" />

<SequenceRef name="ADD_ITEM" values="!{itemId}" />

<SequenceRef name="PRE_TENDERING_LOCAL_CURRENCY" />

<TestStep action="CANCEL" description="FINISH TEST CASE" />

<SequenceRef name="VERIFY_TRANS_COMPLETED"

values="!{filesize}" />

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing B.7: Ingresso de moeda (PaidIn)

<XunitConfig>

<TestCase applicationKey="BACK_OFFICE" name="PAID_IN">

<Parameter name="filesize" value="@getLogFileSize(POSLOG)" />

<SequenceRef name="LOGIN"

values="!{managerId}, !{password}" />

<TestStep action="PAID_IN"

description="PAID_IN (ForceMenuSelectionOp)" />

<TestStep action="ACCEPT"

description="No Paid out barcode (PromptPaidOutTransBarCodeOp)"

condition="@promptEquals(PAID_IN_TRANS_BARCODE)" />

<TestStep action="ACCEPT"

description="Select reason code (PromptPaidInReasonCodeOp)"

condition="@promptEquals(PAID_IN_REASON_CODE)">

<ListSelect method="getReasonCode"

value="%?PAID_IN_REASONS.ReasonCode" />

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" data="PAID_IN TEST CASE"

description="Enter PAID_IN TEST CASE message"

condition="@promptEquals(PAID_IN_COMMENT)" />

<TestStep action="ACCEPT" data="50.00"

description="Enter 50.00 (PromptFundXferAmountOp)"

condition="@promptEquals(ENTER_FUND_TRANSFER_AMOUNT)" />
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<TestStep action="CANCEL" description="FINISH TEST CASE" />

<SequenceRef name="VERIFY_TRANS_COMPLETED"

values="!{filesize}" />

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing B.8: Venda com desconto manual

<XunitConfig>

<TestCase applicationKey="REGISTER"

name="ITEM_SALE_CURRENCY_DISC">

<Parameter name="filesize" value="@getLogFileSize(POSLOG)" />

<Parameter name="itemId" value="%?TEST_ITEMS.itemid" />

<Parameter name="discId" value="ITEM_AMT" />

<SequenceRef name="LOGIN"

values="!{cashierId}, !{password}" />

<SequenceRef name="ADD_CUSTOMER" values="!{custId}" />

<Assertion promptKey="SALE_ITEM_SCAN" />

<SequenceRef name="ADD_ITEM" values="!{itemId}" />

<TestStep action="ADD_ITEM_DISCOUNT"

description="Add line item discount (ForceMenuSelectionOp)" />

<TestStep action="ACCEPT"

description="Select discount: !{discId} (PromptDiscountOp)"

condition="@promptEquals(SELECT_DISCOUNT)">

<ListSelect method="getDiscountCode" value="!{discId}" />

</TestStep>

<SequenceRef name="PRE_TENDERING_LOCAL_CURRENCY" />

<TestStep action="CANCEL" description="FINISH TEST CASE" />

<SequenceRef name="VERIFY_TRANS_COMPLETED"

values="!{filesize}" />

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing B.9: Suspender/Retomar venda

<XunitConfig>

<TestCase applicationKey="REGISTER" name="SUSPEND_RESUME">

<Parameter name="filesize" value="@getLogFileSize(POSLOG)" />

<Parameter name="itemId" value="%?TEST_ITEMS.itemid" />

<SequenceRef name="LOGIN"

values="!{cashierId}, !{password}" />

<SequenceRef name="ADD_CUSTOMER" values="!{custId}" />

<Assertion promptKey="SALE_ITEM_SCAN" />

<SequenceRef name="ADD_ITEM" values="!{itemId}" />

<TestStep action="SUSPEND_TRANSACTION"

description="Suspend transaction (PromptItemScanOp)" />

<TestStep action="CANCEL"

description="CANCEL (CustomerSearchOp)" />

<SequenceRef name="LOGIN"

values="!{cashierId}, !{password}" />
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<TestStep action="CONTINUE"

description="CONTINUE (CustomerSearchOp)" />

<Assertion promptKey="SALE_ITEM_SCAN" />

<TestStep action="RESUME_TRANSACTION"

description="Resume transaction (PromptItemScanOp)" />

<TestStep action="ACCEPT"

description="Select transaction (PromptSuspendedTransOp)"

condition="@promptEquals(SUSPENDED_TRANSACTIONS)">

<ListSelect method="getTransactionSequence"

value="@getLastTransactionId.getTransactionSequence" />

</TestStep>

<Assertion target="@getTransaction.getTotal"

compareType="EQUALS" compareVal="%^SUSPENDED_TRANS.Total!" />

<SequenceRef name="PRE_TENDERING_LOCAL_CURRENCY" />

<TestStep action="CANCEL" description="FINISH TEST CASE" />

<SequenceRef name="VERIFY_TRANS_COMPLETED"

values="!{filesize}" />

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing B.10: Depósito para o cofre da loja

<XunitConfig>

<TestCase applicationKey="BACK_OFFICE"

name="MID_DAY_DEPOSIT">

<Parameter name="filesize" value="@getLogFileSize(POSLOG)" />

<SequenceRef name="LOGIN"

values="!{managerId}, !{password}" />

<TestStep action="MID_DAY_DEPOSIT"

description="MID_DAY_DEPOSIT (ForceMenuSelectionOp)" />

<TestStep action="COUNT_SELECTED"

description="COUNT_SELECTED (PromptMidDayDepositCountOp)">

<Form name="TILL_COUNT_SUMMARY">

<Field name="USD_CURRENCY" value="USD_CURRENCY" />

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" data="5000"

description="Enter 5000 (PromptMidDayDepositCountOp)" />

<TestStep action="TILL_SUMMARY"

description="TILL_SUMMARY (PromptMidDayDepositCountOp)" />

<TestStep action="DONE"

description="DONE (PromptMidDayDepositCountOp)" />

<TestStep action="CANCEL" description="FINISH TEST CASE" />

<Assertion target="@getTransaction" compareType="IS_NULL" />

<Assertion target="@getLogFileSize(POSLOG)"

compareType="GREATER_THAN" compareVal="!{filesize}" />

</TestCase>

</XunitConfig>
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Listing B.11: Depósito bancário

<XunitConfig>

<TestCase applicationKey="BACK_OFFICE" name="BANK_DEPOSIT">

<Parameter name="filesize" value="@getLogFileSize(POSLOG)" />

<SequenceRef name="LOGIN"

values="!{managerId}, !{password}" />

<TestStep action="BANK_DEPOSIT"

description="BANK_DEPOSIT (ForceMenuSelectionOp)" />

<TestStep action="COUNT_SELECTED"

description="COUNT_SELECTED (PromptBankDepositTillCountOp)">

<Form name="TILL_COUNT_SUMMARY">

<Field name="USD_CURRENCY" value="USD_CURRENCY" />

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" data="5000"

description="Enter 5000 (PromptBankDepositTillCountOp)" />

<TestStep action="TILL_SUMMARY"

description="TILL_SUMMARY (PromptBankDepositTillCountOp)"/>

<TestStep action="DONE"

description="DONE (PromptBankDepositTillCountOp)" />

<TestStep action="YES"

description="YES (PromptBankDepositTillCountOp)" />

<TestStep action="CANCEL" description="FINISH TEST CASE" />

<Assertion target="@getTransaction" compareType="IS_NULL" />

<Assertion target="@getLogFileSize(POSLOG)"

compareType="GREATER_THAN" compareVal="!{filesize}" />

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing B.12: Venda com pagamento em moeda estrangeira

<XunitConfig>

<TestCase applicationKey="REGISTER"

name="ITEM_SALE_CURRENCY_F">

<Parameter name="filesize" value="@getLogFileSize(POSLOG)" />

<SequenceRef name="LOGIN"

values="!{cashierId}, !{password}" />

<SequenceRef name="ADD_CUSTOMER" values="!{custId}" />

<Assertion promptKey="SALE_ITEM_SCAN" />

<SequenceRef name="ADD_ITEM"

values="%?TEST_ITEMS.itemid" />

<SequenceRef name="ADD_ITEM"

values="%?TEST_ITEMS.itemid" />

<TestStep action="PRE_TENDERING"

description="Add tender (PromptItemScanOp)" />

<TestStep action="TENDER_FOREIGN_CURRENCY"

description="Select foreign currency tender" />

<TestStep action="ACCEPT"

description="Select Euro currency">
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<ListSelect method="getTenderId" value="EUR_CURRENCY"/>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" data="@getTransaction.getTotal"

description="Enter total transaction amount"

condition="@promptEquals(ENTER_FOREIGN_CURRENCY_AMOUNT)"/>

<TestStep action="CANCEL" description="FINISH TEST CASE" />

<SequenceRef name="VERIFY_TRANS_COMPLETED"

values="!{filesize}" />

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing B.13: Devolução total verificada (Moeda)

<XunitConfig>

<TestCase applicationKey="REGISTER"

name="RETURN_ALL_CURRENCY">

<Parameter name="filesize" value="@getLogFileSize(POSLOG)" />

<SequenceRef name="LOGIN"

values="!{cashierId}, !{password}" />

<SequenceRef name="ADD_CUSTOMER" values="!{custId}" />

<Assertion promptKey="SALE_ITEM_SCAN" />

<TestStep action="NEW_RETURN"

description="New Return (PromptItemScanOp)" />

<TestStep action="YES"

description="Return with original transaction data"

condition="@promptEquals(RETURN_WITH_RECEIPT)" />

<Assertion promptKey="ORIGINAL_RECEIPT_INFORMATION" />

<Assertion

target="@getLastTransactionId.getTransactionSequence"

compareType="IS_NULL" invert="true" />

<Assertion

target="@getLastTransaction.getTransactionStatusCode"

compareType="EQUALS" compareVal="COMPLETE" />

<TestStep action="ACCEPT"

description="Insert original transaction data"

condition="@promptEquals(ORIGINAL_RECEIPT_INFORMATION)">

<Form name="ORIGINAL_RECEIPT_INFORMATION">

<Field name="origTransSeq"

value="@getLastTransactionId.getTransactionSequence"/>

<Field name="origTransBusinessDate"

value="@getLastTransactionId.getBusinessDate" />

<Field name="origLocationId"

value="@getLastTransactionId.getRetailLocationId" />

<Field name="origWorkStationId"

value="@getLastTransactionId.getWorkstationId" />

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="SELECT_ALL"

description="Return all items"

condition="@promptEquals(VERIFIED_RETURN_ITEM_LIST_SCAN_ITEM)" />
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<TestStep action="ACCEPT" data="Test return transaction"

description="Add transaction comment"

condition="@promptEquals(ENTER_COMMENT)" />

<TestStep action="PRE_TENDERING"

description="Add tender (PromptVerifiedReturnItemScanOp)" />

<TestStep action="Cash"

description="Refund to local currency tender" />

<TestStep action="ACCEPT"

data="@getTransaction.getTotal.abs"

description="Enter total transaction amount (PromptTenderAmtOp)"

condition="@promptEquals(ENTER_TENDER_AMOUNT)" />

<TestStep action="ACCEPT"

description="Manager permission: !{managerId} (CustomerSearchOp)"

condition="@promptEquals(UID_PASSWORD)">

<Form name="UID_PASSWORD">

<Field name="employeeId" value="!{managerId}" />

<Field name="password" value="!{password}" />

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="CANCEL" description="FINISH TEST CASE" />

<SequenceRef name="VERIFY_TRANS_COMPLETED"

values="!{filesize}" />

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing B.14: Venda com pagamento em cartão crédito manual

<XunitConfig>

<TestCase applicationKey="REGISTER"

name="ITEM_SALE_MANUAL_CREDIT">

<Parameter name="filesize" value="@getLogFileSize(POSLOG)" />

<SequenceRef name="LOGIN"

values="!{cashierId}, !{password}" />

<SequenceRef name="ADD_CUSTOMER" values="!{custId}" />

<Assertion promptKey="SALE_ITEM_SCAN" />

<SequenceRef name="ADD_ITEM" values="6000" />

<SequenceRef name="ADD_ITEM" values="6001" />

<SequenceRef name="ADD_ITEM" values="6002" />

<TestStep action="PRE_TENDERING"

description="Add tender (PromptItemScanOp)" />

<TestStep action="TENDER_MISC"

description="Select miscellaneous tenders" />

<TestStep action="ACCEPT"

description="Select Manual Credit Card tender">

<ListSelect method="getTenderId" value="MANUAL_CREDIT" />

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" data="@getTransaction.getTotal"

description="Enter total transaction amount (PromptTenderAmtOp)"

condition="@promptEquals(ENTER_TENDER_AMOUNT)" />

<TestStep action="CANCEL" description="FINISH TEST CASE" />
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<SequenceRef name="VERIFY_TRANS_COMPLETED"

values="!{filesize}" />

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing B.15: Devolução parcial verificada (Nota de Crédito)

<XunitConfig>

<TestCase applicationKey="REGISTER"

name="RETURN_PARTIAL_STORECREDIT">

<Parameter name="filesize" value="@getLogFileSize(POSLOG)" />

<SequenceRef name="LOGIN"

values="!{cashierId}, !{password}" />

<SequenceRef name="ADD_CUSTOMER" values="!{custId}" />

<Assertion promptKey="SALE_ITEM_SCAN" />

<TestStep action="NEW_RETURN"

description="New return (PromptItemScanOp)" />

<TestStep action="YES"

description="Return with original transaction data" />

<TestStep action="ACCEPT"

description="Insert transaction data">

<Form name="ORIGINAL_RECEIPT_INFORMATION">

<Field name="origTransSeq"

value="@getLastTransactionId.getTransactionSequence"/>

<Field name="origTransBusinessDate"

value="@getLastTransactionId.getBusinessDate" />

<Field name="origLocationId"

value="@getLastTransactionId.getRetailLocationId" />

<Field name="origWorkStationId"

value="@getLastTransactionId.getWorkstationId" />

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="Return Selected Items"

description="Return selected items: 6000, 6001">

<ListSelect method="getItemId" values="6000, 6001" />

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" data="Test return transaction"

description="Add transaction comment" />

<Assertion promptKey="VERIFIED_RETURN_ITEM_SCAN" />

<TestStep action="PRE_TENDERING"

description="Add tender (PromptVerifiedReturnItemScanOp)" />

<TestStep action="Issue Store Credit"

description="Refund to store credit voucher" />

<TestStep action="ACCEPT"

data="@getTransaction.getTotal.abs"

description="Enter total transaction amount (PromptTenderAmtOp)"

condition="@promptEquals(ENTER_TENDER_AMOUNT)" />

<SequenceRef name="VERIFY_TRANS_COMPLETED"

values="!{filesize}" />

</TestCase>
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</XunitConfig>

Listing B.16: Venda com pagamento em nota de crédito

<XunitConfig>

<TestCase applicationKey="REGISTER"

name="ITEM_SALE_STORECREDIT">

<Parameter name="filesize" value="@getLogFileSize(POSLOG)" />

<Parameter name="itemId" value="6004" />

<Parameter name="serialNbr"

value="%^STORE_CREDIT_ACTIVITIES.SerialNumber!" />

<SequenceRef name="LOGIN"

values="!{cashierId}, !{password}" />

<SequenceRef name="ADD_CUSTOMER" values="!{custId}" />

<Assertion promptKey="SALE_ITEM_SCAN" />

<SequenceRef name="ADD_ITEM" values="!{itemId}" />

<TestStep action="PRE_TENDERING"

description="Add tender (PromptItemScanOp)" />

<TestStep action="Redeem Store Credit"

description="Redeem Store Credit (PromptTenderMenuOp)" />

<TestStep action="ACCEPT" data="!{serialNbr}"

description="Add store credit: !{serialNbr}"

condition="@promptEquals(VOUCHER_SERIAL_NEEDED)" />

<TestStep action="CANCEL" description="FINISH TEST CASE" />

<SequenceRef name="VERIFY_TRANS_COMPLETED"

values="!{filesize}" />

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing B.17: Consulta de saldo de nota de crédito

<XunitConfig>

<TestCase applicationKey="REGISTER"

name="STORE_CREDIT_LOOKUP">

<Parameter name="serialNbr"

value="%^STORE_CREDIT_ACTIVITIES.SerialNumber!" />

<TestStep action="Store Credit Balance"

description="Store Credit Balance (ForceMenuSelectionOp)" />

<TestStep action="ACCEPT" data="!{serialNbr}"

description="Enter serial number: !{serialNbr}" />

<Assertion promptKey="GIFT_CARD_BALANCE_RECEIPT" />

<TestStep action="NO"

description="Finish (DisplayVoucherBalanceOp)" />

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing B.18: Retirada de moeda (paid out)

<XunitConfig>

<TestCase applicationKey="BACK_OFFICE" name="PAID_OUT">
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<Parameter name="filesize" value="@getLogFileSize(POSLOG)" />

<SequenceRef name="LOGIN"

values="!{managerId}, !{password}" />

<TestStep action="PAID_OUT"

description="PAID_OUT (ForceMenuSelectionOp)" />

<TestStep action="ACCEPT"

description="Select reason code (PromptPaidInReasonCodeOp)"

condition="@promptEquals(PAID_OUT_REASON_CODE)">

<ListSelect method="getReasonCode"

value="%?PAID_OUT_REASONS.ReasonCode" />

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT" data="PAID_OUT TEST CASE"

description="Add PAID_OUT TEST CASE message"/>

<Assertion promptKey="ENTER_FUND_TRANSFER_AMOUNT" />

<TestStep action="ACCEPT" data="10.00"

description="Enter 10.00 (PromptFundXferAmountOp)"

condition="@promptEquals(ENTER_FUND_TRANSFER_AMOUNT)" />

<TestStep action="CANCEL" description="FINISH TEST CASE" />

<SequenceRef name="VERIFY_TRANS_COMPLETED"

values="!{filesize}" />

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing B.19: Criar cliente

<XunitConfig>

<TestCase applicationKey="BACK_OFFICE" name="NEW_CUSTOMER">

<SequenceRef name="LOGIN"

values="!{managerId}, !{password}" />

<TestStep action="CUSTOMER_MAINTENANCE"

description="CUSTOMER MAINTENANCE (ForceMenuSelectionOp)" />

<TestStep action="ACCEPT"

description="Search dummy customer (CustomerSearchOp)"

condition="@promptEquals(CUSTOMER_SEARCH)">

<Form name="CUSTOMER_SEARCH">

<Field name="firstName" value="Test Cust" />

<Field name="lastName" value="Test Cust" />

<Field name="state" value="NY" />

<Field name="city" value="USA" />

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="NEW"

description="Create new customer (CustomerSearchOp)" />

<Assertion promptKey="CUSTOMER_MAINTENANCE" />

<TestStep action="ACCEPT"

description="Insert customer data (CreateCustomerFromSearchOp)"

condition="@promptEquals(CUSTOMER_MAINTENANCE)">

<Form name="CUSTOMER_MAINTENANCE">

<Field name="gender" value="M" />

<Field name="preferredLocale" value="en_US" />



86 Scripts Estruturados

<Field name="organizationName" value="Retail Consult" />

<Field name="organizationTypeCode" value="DEFAULT" />

<Field name="telephone1" value="1234567890" />

<Field name="address1" value="Porto" />

<Field name="city" value="Schenectady" />

<Field name="postalCode" value="12345" />

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="EXIT"

description="Save customer data (CreateCustomerFromSearchOp)" />

<Assertion promptKey="CUSTOMER_SEARCH" />

<TestStep action="CANCEL"

description="Go back (CustomerSearchOp)" />

<TestStep action="CANCEL" description="FINISH TEST CASE" />

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing B.20: Criar funcionário

<XunitConfig>

<TestCase applicationKey="BACK_OFFICE" name="NEW_EMPLOYEE">

<SequenceRef name="LOGIN"

values="!{managerId}, !{password}" />

<TestStep action="EMPLOYEE_MAINTENANCE"

description="EMPLOYEE MAINTENANCE (ForceMenuSelectionOp)" />

<TestStep action="ACCEPT"

description="Search dummy employee (EmployeeSearchOp)">

<Form name="EMPLOYEE_SEARCH">

<Field name="firstName" value="Test Employee" />

<Field name="lastName" value="Test Employee" />

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="NEW"

description="New employee (EmployeeSearchOp)" />

<Assertion promptKey="NEW_PASSWORD" />

<TestStep action="ACCEPT"

description="Set employee password: Feup1234">

<Form name="NEW_PASSWORD">

<Field name="password" value="Feup1234" />

<Field name="passwordConfirmed" value="Feup1234" />

</Form>

</TestStep>

<Assertion promptKey="EMPLOYEE_MAINTENANCE" />

<TestStep action="ACCEPT"

description="Save employee data (CreateEmployeeOp)">

<Form name="EMPLOYEE_MAINTENANCE">

<Field name="employeeStatusCode" value="A" />

<Field name="primaryGroup" value="CASHIER" />

<Field name="trainingStatusEnum" value="EXEMPT" />

<Field name="preferredLocale" value="en_US" />
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<Field name="address1" value="Address 123" />

<Field name="city" value="Schenectady" />

<Field name="postalCode" value="12345" />

<Field name="state" value="NY" />

<Field name="securityGroups" value="EVERYONE" />

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="CANCEL"

description="Go back (EditEmployeeOp)" />

<TestStep action="CANCEL"

description="Go back (EmployeeSearchOp)" />

<TestStep action="CANCEL" description="FINISH TEST CASE" />

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing B.21: Transferência de artigos

<XunitConfig>

<TestCase applicationKey="BACK_OFFICE" name="ITEM_TRANSFER">

<Parameter name="filesize" value="@getLogFileSize(POSLOG)" />

<SequenceRef name="LOGIN"

values="!{cashierId}, !{password}" />

<TestStep action="SHIPPING"

description="SHIPPING (ForceMenuSelectionOp)" />

<TestStep action="NEW"

description="New store transfer (ShippingDocSearchOp)" />

<Assertion promptKey="SHIP_DOCUMENT_NEW" />

<TestStep action="ACCEPT"

description="Add shipping data (PromptAddShippingDocumentOp)">

<Form name="SHIP_DOCUMENT_NEW">

<Field name="documentSubtypeCode" value="STORE_TRANSFER" />

<Field name="shipper" value="STORETRUCK" />

<Field name="shipTo" value="102" />

<Field name="shipToAddress1" value="333 W Camden St." />

<Field name="shipToCity" value="Baltimore" />

<Field name="shipToState" value="MD" />

<Field name="shipToPostalCode" value="21201" />

</Form>

</TestStep>

<Assertion promptKey="SHIPPING_ITEM_SCAN" />

<SequenceRef name="ADD_ITEM" values="6004" />

<TestStep action="SHIPPING_ITEM_CHANGE_QTY"

description="Item quantity (PromptShippingItemScanOp)" />

<TestStep action="ACCEPT" data="1"

description="Enter 1 (PromptShippingItemChangeQuantityOp)"

condition="@promptEquals(ENTER_ITEM_QUANTITY)" />

<TestStep action="SAVE_EXIT_SHIPPING"

description="Save the shipping document" />

<Assertion promptKey="PROMPT_FOR_SHIP" />

<TestStep action="YES"
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description="Confirm Shipping (PromptForShipNowOp)"

condition="@promptEquals(PROMPT_FOR_SHIP)" />

<TestStep action="NO"

description="No print shipping label (PromptRunChainOp)"

condition="@promptEquals(PRINT_SHIPPING_LABEL)" />

<TestStep action="ACCEPT"

description="Add tracking number (PromptTrackingNumberOp)"

condition="@promptEquals(SHIP_MANUAL_TRACKING_NUMBER)">

<Form name="SHIP_MANUAL_TRACKING_NUMBER">

<Field name="trackingNumber" value="trackingNbr" />

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="NO"

description="No packing slip (PromptRunChainOp)"

condition="@promptEquals(PRINT_PACKING_SLIP)" />

<Assertion promptKey="INVENTORY_CONTROL_SEARCH" />

<TestStep action="CANCEL"

description="Go back (ShippingDocSearchOp)" />

<TestStep action="CANCEL" description="FINISH TEST CASE" />

<SequenceRef name="VERIFY_TRANS_COMPLETED"

values="!{filesize}" />

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing B.22: Consulta de inventario

<XunitConfig>

<TestCase applicationKey="BACK_OFFICE" name="INV_LOOKUP">

<Parameter name="itemId" value="%?TEST_ITEMS.itemid" />

<SequenceRef name="LOGIN"

values="!{cashierId}, !{password}" />

<TestStep action="BACK_OFFICE_ITEM_LOOKUP"

description="BackOffice item lookup (ForceMenuSelectionOp)" />

<Assertion promptKey="ITEM_LOOKUP" />

<TestStep action="ACCEPT"

description="Search item: !{itemId} (ItemSearchOp)">

<Form name="ITEM_LOOKUP">

<Field name="itemId" value="!{itemId}" />

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT"

description="Select item (ItemSearchOp)"

condition="@promptEquals(ITEM_RESULTS_LIST)">

<ListSelect method="getItemId" value="!{itemId}" />

</TestStep>

<Assertion promptKey="ITEM_RESULT" />

<TestStep action="LOCATE_ITEM"

description="Locate item (DisplayFoundItemOp)" />

<TestStep action="ACCEPT"

description="Select search distance"
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condition="@promptEquals(INVENTORY_LOCATOR_KNOWN_ITEM)">

<Form name="INVENTORY_LOCATOR_KNOWN_ITEM">

<Field name="distanceMagnitude" value="200" />

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT"

description="Select first occurrence "

condition="@promptEquals(INVENTORY_LOCATOR_LIST)">

<ListSelect index="1" />

</TestStep>

<Assertion promptKey="ITEM_RESULT" />

<TestStep action="CANCEL"

description="Go back (DisplayFoundItemOp)" />

<TestStep action="CANCEL"

description="Go back (ItemSearchOp)" />

<TestStep action="CANCEL" description="FINISH TEST CASE" />

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing B.23: Receção de artigos

<XunitConfig>

<TestCase applicationKey="BACK_OFFICE" name="ITEM_RECEIVING">

<Parameter name="filesize" value="@getLogFileSize(POSLOG)" />

<SequenceRef name="LOGIN"

values="!{cashierId}, !{password}" />

<TestStep action="RECEIVING"

description="RECEIVING (ForceMenuSelectionOp)" />

<TestStep action="ACCEPT"

description="Search receiving document (ReceivingDocSearchOp)">

<Form name="INVENTORY_CONTROL_SEARCH">

<Field name="documentId"

value="%^OPEN_RECEIVING_DOCS.DocumentId!" />

</Form>

</TestStep>

<TestStep action="ACCEPT"

description="ACCEPT (PromptCartonScanOp)" />

<TestStep action="ACCEPT"

data="%^OPEN_RECEIVING_DOCS.ItemId"

description="Add received item (PromptReceivingItemScanOp)" />

<TestStep action="CANCEL"

description="CANCEL (PromptReceivingItemScanOp)" />

<TestStep action="INVENTORY_CLOSE_SAVE_EXIT_RECEIVING"

description="Save document (PromptCartonScanOp)" />

<TestStep action="YES"

description="Confirm (PromptForCloseDocumentOp)" />

<TestStep action="CANCEL"

description="Go back (ReceivingDocSearchOp)" />

<TestStep action="CANCEL" description="FINISH TEST CASE" />

<SequenceRef name="VERIFY_TRANS_COMPLETED"
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values="!{filesize}" />

</TestCase>

</XunitConfig>

Listing B.24: Fecho de registadora

<XunitConfig>

<TestCase applicationKey="BACK_OFFICE" name="REGISTER_CLOSE">

<Parameter name="filesize" value="@getLogFileSize(POSLOG)" />

<SequenceRef name="LOGIN"

values="!{managerId}, !{password}" />

<TestStep action="WORKSTATION_CLOSE"

description="Close register (ForceMenuSelectionOp)" />

<Assertion promptKey="CLOSE_WORKSTATION" />

<TestStep action="YES"

description="Confirm close process (PromptToCloseOp)"

condition="@promptEquals(CLOSE_WORKSTATION)" />

<SequenceRef name="TILL_COUNTS" />

<TestStep action="DONE"

description="DONE (PromptTillCountOp)" />

<TestStep action="ACCEPT" data="Register Close Comment"

description="Register Close Comment (PromptTillCountOp)"

condition="@promptEquals(TILL_COUNT_DISCREPANCY_COMMENT)" />

<TestStep action="ACCEPT"

description="Confirm balanced till (PromptTillCountOp)"

condition="@promptEquals(BALANCED_TILL)" />

<TestStep action="YES"

description="Accept deposit amount (PromptClosingDepositAmtOp)"

condition="@promptEquals(CONFIRM_DEPOSIT_AMOUNT)" />

<TestStep description="Dummy TestStep" action="ACCEPT"

sleep="9000" />

<Assertion target="@getTransaction" compareType="IS_NULL" />

<Assertion

target="@getLastTransaction.getTransactionStatusCode"

compareType="EQUALS" compareVal="COMPLETE" />

<Assertion target="@getLogFileSize(POSLOG)"

compareType="GREATER_THAN" compareVal="!{filesize}" />

</TestCase>

<TestSequence name="TILL_COUNTS">

<SequenceRef name="COUNT_TOTAL_SHORT"

values="CREDIT_CARD" />

<SequenceRef name="COUNT_TOTAL_SHORT"

values="ISSUE_STORE_CREDIT" />

<SequenceRef name="COUNT_TOTAL_SHORT"

values="MISCELLANEOUS" />

<SequenceRef name="COUNT_TOTAL_SHORT"

values="STORE_CREDIT" />

<SequenceRef name="COUNT_TOTAL_SHORT"

values="USD_TRAVELERS_CHECK" />

<SequenceRef name="COUNT_TOTAL_SHORT"
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values="XPAY_GIFT_CARD" />

<SequenceRef name="COUNT_DENOMINATION"

values="USD_CURRENCY, PENNY, 0.01" />

<SequenceRef name="COUNT_TOTAL_SHORT"

values="EUR_CURRENCY" />

<SequenceRef name="COUNT_TOTAL_SHORT"

values="GIFT_CERTIFICATE" />

<SequenceRef name="COUNT_TOTAL_SHORT"

values="MALL_CERTIFICATE" />

<SequenceRef name="COUNT_TOTAL_SHORT"

values="HOUSE_ACCOUNT" />

<SequenceRef name="COUNT_TOTAL_SHORT" values="CHECK" />

<SequenceRef name="COUNT_TOTAL_SHORT" values="COUPON" />

</TestSequence>

<TestSequence name="COUNT_DENOMINATION"

parameters="tenderType, denominationName, denominationValue">

<SequenceRef name="SELECT_COUNT_SELECTED"

values="!{tenderType}" />

<Assertion target="@getCurrentTillCountTenderType"

compareType="EQUALS" compareVal="!{tenderType}" />

<SequenceRef name="FILL_COUNT_DENOMINATION"

values="!{denominationName}, @getCurrentTillCountItem.

getTotalSystemAmount.divide(!{denominationValue}).intValue" />

</TestSequence>

<TestSequence name="FILL_COUNT_DENOMINATION"

parameters="denominationName, count">

<TestStep description="Populate: !{denominationName} count: !{count}"

data="!{count}" action="ACCEPT"

condition="@promptEquals(TILL_ENTER_DENOMINATION_COUNTS_PROMPT)"/>

<TestStep action="Summary"

description="Summary (PromptTillCountOp)" />

</TestSequence>

<TestSequence name="COUNT_TOTAL_SHORT"

parameters="tenderType">

<SequenceRef name="SELECT_COUNT_SELECTED"

values="!{tenderType}" />

<Assertion target="@getCurrentTillCountTenderType"

compareType="EQUALS" compareVal="!{tenderType}" />

<SequenceRef name="FILL_COUNT_TOTAL_SHORT"

values="@getCurrentTillCountItem.getTotalSystemAmount" />

</TestSequence>

<TestSequence name="FILL_COUNT_TOTAL_SHORT"

parameters="count">

<TestStep action="ACCEPT" data="1"

description="Enter count number: 1 (PromptTillCountOp)"

condition="@promptEquals(TILL_ENTER_COUNTS_PROMPT)" />

<TestStep action="ACCEPT"

data="@getCurrentTillCountItem.getTotalSystemAmount"

description="Insert count: !{count} (PromptTillCountOp)"
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condition="@promptEquals(TILL_ENTER_TOTAL_AMOUNT_PROMPT)" />

<TestStep action="Summary"

description="Summary (PromptTillCountOp)" />

</TestSequence>

<TestSequence name="SELECT_COUNT_SELECTED"

parameters="tenderType">

<TestStep action="Count Selected"

description="Count Selected: !{tenderType} (PromptTillCountOp)">

<Form name="TILL_COUNT_SUMMARY">

<Field name="!{tenderType}" value="!{tenderType}" />

</Form>

</TestStep>

</TestSequence>

</XunitConfig>

Listing B.25: Fecho de loja

<XunitConfig>

<TestCase applicationKey="BACK_OFFICE" name="STORE_CLOSE">

<Parameter name="filesize" value="@getLogFileSize(POSLOG)" />

<SequenceRef name="LOGIN"

values="!{managerId}, !{password}" />

<TestStep action="RETAIL_LOCATION_CLOSE"

description="RETAIL_LOCATION_CLOSE (ForceMenuSelectionOp)" />

<TestStep action="YES"

description="Confirm Close (PromptToCloseStoreOp)"

condition="@promptEquals(CLOSE_RETAIL_LOCATION)" />

<TestStep action="ACCEPT"

description="Cancel suspended transactions"

condition="@promptEquals(SUSPENDED_TRANSACTIONS_TO_CANCEL)" />

<TestStep action="ACCEPT" data="TEST CLOSE STORE"

description="Add close message (PromptCloseMessageOp)"

condition="@promptEquals(PROMPT_CLOSING_MESSAGE)" />

<TestStep action="ACCEPT"

description="Select weather (PromptCycleQuestionsOp)"

condition="@promptEquals(SYSTEM_CYCLE_QUESTION)" />

<Assertion promptKey="TILL_COUNT_INFO_PROMPT" />

<SequenceRef name="STOREBANK_COUNTS" />

<TestStep action="DONE"

description="Counting complete (PromptBankDepositTillCountOp)" />

<TestStep action="YES"

description="Confirm store bank deposit" />

<TestStep action="ACCEPT"

description="Finish test case (DisplayFinalSystemCloseMsgOp)" />

<TestStep description="Dummy TestStep" action="ACCEPT"

sleep="15000" />

<Assertion target="@getTransaction" compareType="IS_NULL" />

<Assertion

target="@getLastTransaction.getTransactionStatusCode"

compareType="EQUALS" compareVal="COMPLETE" />



Scripts Estruturados 93

<Assertion target="@getLogFileSize(POSLOG)"

compareType="GREATER_THAN" compareVal="!{filesize}" />

</TestCase>

<TestSequence name="STOREBANK_COUNTS">

<SequenceRef name="COUNT_DENOMINATION"

values="USD_CURRENCY, PENNY, 0.01" />

<SequenceRef name="COUNT_TOTAL_SHORT"

values="EUR_CURRENCY" />

</TestSequence>

<TestSequence name="COUNT_DENOMINATION"

parameters="tenderType, denominationName, denominationValue">

<SequenceRef name="SELECT_COUNT_SELECTED"

values="!{tenderType}" />

<Assertion target="@getCurrentTillCountTenderType"

compareType="EQUALS" compareVal="!{tenderType}" />

<SequenceRef name="FILL_COUNT_DENOMINATION"

values="!{denominationName}, @getCurrentTillCountItem.

getTotalSystemAmount.divide(!{denominationValue}).intValue" />

</TestSequence>

<TestSequence name="FILL_COUNT_DENOMINATION"

parameters="denominationName, count">

<TestStep description="Populate: !{denominationName} count: !{count}"

data="!{count}" action="ACCEPT"

condition="@promptEquals(TILL_ENTER_DENOMINATION_COUNTS_PROMPT)"/>

<TestStep action="Summary"

description="Summary (PromptTillCountOp)" />

</TestSequence>

<TestSequence name="COUNT_TOTAL_SHORT"

parameters="tenderType">

<SequenceRef name="SELECT_COUNT_SELECTED"

values="!{tenderType}" />

<Assertion target="@getCurrentTillCountTenderType"

compareType="EQUALS" compareVal="!{tenderType}" />

<SequenceRef name="FILL_COUNT_TOTAL_SHORT"

values="@getCurrentTillCountItem.getTotalSystemAmount" />

</TestSequence>

<TestSequence name="FILL_COUNT_TOTAL_SHORT"

parameters="count">

<TestStep action="ACCEPT" data="1"

description="Enter count number: 1 (PromptTillCountOp)"

condition="@promptEquals(TILL_ENTER_COUNTS_PROMPT)" />

<TestStep action="ACCEPT"

data="@getCurrentTillCountItem.getTotalSystemAmount"

description="Insert count: !{count} (PromptTillCountOp)"

condition="@promptEquals(TILL_ENTER_TOTAL_AMOUNT_PROMPT)" />

<TestStep action="Summary"

description="Summary (PromptTillCountOp)" />

</TestSequence>

<TestSequence name="SELECT_COUNT_SELECTED"
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parameters="tenderType">

<TestStep action="Count Selected"

description="Count Selected: !{tenderType} (PromptTillCountOp)">

<Form name="TILL_COUNT_SUMMARY">

<Field name="!{tenderType}" value="!{tenderType}" />

</Form>

</TestStep>

</TestSequence>

</XunitConfig>
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