
Resumo 

As redes de telecomunicações estão em permanente evolução resultante de um mercado de 

milhões de euros investidos na promoção e no desenvolvimento de novos serviços. Para 

suportar esta evolução, soluções de rede com mais capacidades e melhores desempenhos são 

usadas para melhorar os elementos de rede, tais como, switches e routers. A maior parte 

destes e de muitos outros elementos de rede depende de protocolos normalmente descritos 

por milhares de linhas de software que podem conter erros. Para um fornecedor de serviços ou 

um operador de rede as consequências de um erro estão associadas a falhas no serviço e a 

custos adicionais. Por isso, testar a conformidade e a inter-operabilidade dos protocolos antes 

de instalar os equipamentos na rede torna-se imperativo.  

Além disso, os fabricantes de equipamento de rede também devem testar os protocolos antes 

de disponibilizar os produtos aos clientes. Um erro detectado por um cliente durante uma 

demonstração ou numa sessão de integração pode comprometer o sucesso de vendas do 

equipamento. No entanto, o teste tem custos e requer tempo, e para os fabricantes de 

equipamentos atrasa o processo de desenvolvimento.  

Motivada pela importância do teste dos protocolos, tem sido realizada investigação tendo em 

vista uma redução do tempo de teste sem que os resultados sejam comprometidos. Foram 

desenvolvidos métodos para a geração de testes a partir da especificação dos protocolos 

baseados em propósitos de teste que resultam em milhares de testes individuais de 

conformidade. Outros métodos evitam os propósitos de teste, explorando modelos da 

especificação por percursos aleatórios, com o intuito de definir sequências de teste. A adopção 

duma escolha aleatória de percursos aumenta a cobertura do teste ainda que reduza o controlo 

do mesmo.  

No entanto, a complexidade crescente de protocolos emergentes requer que novas técnicas 

sejam desenvolvidas capazes de melhorar a eficiência do teste e de automatizar o processo de 

teste.  

Esta tese propõe uma nova metodologia para testar a conformidade de protocolos de 

telecomunicações evitando a construção prévia dos testes a executar. O método proposto testa 

os protocolos on-the-fly, i.e., o teste é gerado e executado de imediato, e por isso não requer a 

definição de propósitos de teste. Além disso, esta metodologia baseia-se em algoritmos de 

exploração de modelos através de percursos aleatórios que melhoram a cobertura do teste. 

Adicionalmente, a metodologia proposta melhora o controlo dos testes aleatórios em geral com 

a implementação de testes de cobertura progressiva da especificação.  

A metodologia proposta envolve a execução de três modos de teste, e ainda um quarto modo 

adicional de cariz, puramente aleatório.  

Os modos de teste baseiam-se em diferentes tipos de comportamento observados no protocolo 

após a aplicação de estímulos. O primeiro modo de teste permite detectar ausências de 



respostas e respostas inválidas do protocolo sob teste. O segundo modo de teste avalia se a 

implementação do protocolo gera respostas não especificadas num estado quiescente, i.e., 

num estado em que a implementação deve apenas aguardar por novos estímulos. O terceiro 

modo de teste verifica se a implementação despreza de forma discreta estímulos que não 

estão especificados.  

Usando esta metodologia de teste durante o desenvolvimento do protocolo é possível detectar 

os seus erros trocando um menor número de estímulos de teste. E, por isso. reduzir o tempo 

de teste.  

Nesta tese propõe-se ainda uma ferramenta de teste, o PROFYT, que permite testar protocolos 

segundo a metodologia proposta. Esta ferramenta foi construída como uma extensão ao SPIN 

acrescentando-lhe a capacidade de testar protocolos. O SPIN foi desenvolvido nos Bell Labs e 

integra várias outras ferramentas que facilitam a definição de modelos fiáveis descritos na 

linguagem PROMELA. O PROFYT facilita a utilização de modelos de especificações definidos 

e verificados com o SPIN no teste da conformidade de protocolos de telecomunicações. 

Usando o PROFYT foram testadas várias implementações de um protocolo, o conference 

protocol, e os resultados obtidos foram comparados com outros obtidos usando uma 

ferramenta diferente, permitindo concluir favoravelmente acerca das vantagens da metodologia 

proposta.  

Abstract 

Public telecommunication networks are in continuous evolution driven by a market of millions of 

cures spent in promoting and developing new services. In order to deal with this evolution, 

solutions with more capabilities and better performance have been adopted for improving the 

network elements, such as switches and routers. Most of these and many other network 

elements behaviours depend on protocols usually described by thousands of lines of software 

that may contain errors. For a service provider or a network operator the effect, of an error could 

be downtime and significant. losses. Therefore, testing protocol implementation and 

interoperability before deploying the devices in the network becomes imperative.  

On the other hand, network equipment, manufacturers must also evaluate protocols before 

making products available to their customers. An error caught by a customer during a 

demonstration or integration session could compromise the equipment sales revenue. However, 

testing has costs and is time consuming and for the equipment manufacturers it means delays 

in the development, process.  

Motivated by the relevance of protocol testing, research has been carried out aiming at reducing 

testing time without compromising testing itself. Methods for generating tests from the protocol 

specification based on test purposes were developed resulting in thousands of individual 

conformance tests. Other methods avoid test purposes by exploring specification models 



through random paths, in order to define test sequences. Adopting random selections of paths 

improves test coverage but reduces test control.  

However, the increasing complexity of the emerging protocols still demands new techniques 

that improve testing efficiency and automate the testing process.  

This thesis proposes a new methodology for testing the conformance of telecommunication 

protocols that avoids the construction of test suites before testing is applied. The proposed 

method tests the Protocols on-the-fly, i.e. the tests are generated and executed at once and so 

they do not require the definition of test purposes. Moreover, this methodology relies on model 

exploration algorithms that perform random path selections which improve the test coverage. 

Besides that, the proposed methodology improves the overall test control of random tests by 

implementing a progressive test coverage of the specification.  

The methodology proposed comprises the execution of tests using three test modes with 

specific characteristics and an additional fourth mode consisting of random testing.  

The test modes are defined based on different types of behaviours observed in protocols after 

the application of stimuli. The first test mode enables the detection of missing answers and 

invalid answer outputs of the protocol under test. The second test mode evaluates if the 

protocol implementation generates unspecified outputs in quiescence states, i.e. states in which 

only inputs can be received. The third test, mode evaluates if the implementation discards not 

specified stimuli silently. By using this test methodology during the protocol development it is 

possible to detect its errors by exchanging a smaller number of test stimuli. Thus, reducing test 

time and cost.  

This thesis proposes also a new test tool, named PROFYT, which enacts protocol testing 

following the previous methodology. This tool was built as an extension to the SPIN model 

checker providing it with testing capacity. SPIN was developed at Bell Labs and includes 

several other tools that facilitate the definition of reliable models described in the PROMELA 

language. PROFYT enables the use of specification models defined and verified in SPIN to test 

the conformance of telecommunication protocols. Using PROFYT, several implementations of a 

protocol, the conference protocol, were tested and the results were compared with others 

obtained using a different tool, so it was possible to draw some conclusions regarding the 

advantages of the proposed methodology.  


