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RIGGS: Uma abordagem baseada em modelos de transições de áreas para teste 

de jogos digitais. 

 

RIGGS: An approach based on area transition models for digital games testing. 

 

André Luis Paiva Aloise1 

 

Resumo 

 

Um jogo digital, por ser um sistema de software, passa por diversas etapas dentro de seu ciclo 

de vida e uma delas é a etapa de testes. Como geralmente são sistemas não determinísticos, os 

jogos digitais possuem características como a aleatoriedade, que tendem a dificultar a utilização 

de técnicas de testes tradicionais para a realização de testes automáticos. Apesar disso, há 

poucos trabalhos na literatura que abrangem a utilização de testes automatizados em jogos 

digitais. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é propor uma abordagem semi automatizada 

(RIGGS) na geração de modelos para cenários e requisitos de teste, considerando dados 

coletados das ações dos jogadores resultantes na transação de regiões dentro de um jogo digital. 

realizando um estudo de caso que visa demonstrar o funcionamento da abordagem proposta. 
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Abstract 

 

Since a digital game is a software system, it goes through several stages within its life cycle, 

and one of them is the testing phase. As they are generally non-deterministic systems, digital 

games have characteristics such as randomness, which tend to make it challenging to use 

traditional testing techniques to perform automatic tests. Despite this, few studies in the 

literature cover the use of automated tests in digital games. In this sense, the goal of this paper 

is to propose a semi-automated approach (RIGGS) in generating models for test scenarios and 

requirements, considering data collected from players' actions resulting from the transition of 

regions within a digital game, performing a case study which aims to demonstrate the 

functioning of the proposed approach. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A indústria de jogos vem crescendo nos últimos anos, se tornando atualmente maior do 

que as indústrias de filmes, música e esportes (Witkowski, 2020; Limelight, 2020). Nos dias de 

hoje ela é bastante difundida, tendo uma quantidade de jogadores muito grande, fazendo parte 

do entretenimento das pessoas. Existem vários fatores para todo este sucesso, mas dentre eles 

um ponto em comum é a qualidade da produção de um jogo digital. Uma forma de assegurar o 

sucesso é através da realização de testes. 

 

Um jogo digital possui diversas definições (Crawford, 1984; Zimmerman, 2004) mas 

basicamente jogos digitais são sistemas de software complexos e dinâmicos. Por também serem 

software, os jogos possuem etapas similares às que os inúmeros sistemas de outros domínios 

passam durante o seu desenvolvimento e liberação para os clientes. Uma etapa bastante 

importante no desenvolvimento de software é a etapa de teste, que está diretamente relacionada 

à qualidade do software final. Cada etapa de teste pode conter diversos processos, critérios de 

aceite e até utilizar múltiplas técnicas (Neto, 2007). 

 

Teste para software e teste de jogos digitais possuem objetivos semelhantes, como 

encontrar falhas e assegurar a corretude da funcionalidade (Jorgensen, 2018). Entretanto, testar 

um jogo digital é diferente de testar um sistema de software. Jogos digitais, por geralmente 

serem sistemas não determinísticos, possuem elementos de aleatoriedade que podem alterar o 

resultado final de uma operação dado a utilização de uma mesma entrada de dados, como por 

exemplo a obtenção de roupas cosméticas através de loot boxes em jogos on-line (Santos, 2020). 

Por conta disso, se torna muito difícil pensarmos em todas as possíveis situações que podem 

ocorrer dentro de um jogo ou replicar eventos já ocorridos seguindo os mesmos passos. Assim, 

testes em jogos digitais tendem a serem mais exaustivos e demorados que os testes em softwares 

comuns pois não conseguimos prever com exatidão o fluxo que ocorrerá, nem sua resposta de 

saída, dada uma certa entrada. 

 

Logo, dispor de um modo de análise para melhor compreender certos eventos que 

ocorrem durante o jogo tendem a diminuir os riscos do mesmo possuir erros em seu estado 

final, melhorando a qualidade do jogo. Entretanto, existe uma deficiência nos métodos de 
testes pois não conseguem analisar com perfeição todos os cenários possíveis para prevenir 
com exatidão a ocorrência de erros. Alguns defeitos também podem ser complexos de serem 

detectados ou reproduzidos por um único método de verificação devido a característica não 

determinística dos jogos. Essa dificuldade em localizar defeitos nos jogos fazem com que estes 

defeitos passem pela fase de testes, impactando negativamente na qualidade da versão final do 

jogo e, consequentemente, na experiência do jogador (Schultz, 2017). 

 

Na literatura existem estudos (Dias-Neto, 2015; Drachen e Canossa, 2009; Iftikhar et 

al., 2015; Varvaressos et al., 2014) que exploram este campo de testes para jogos digitais, tendo 

a maioria de suas técnicas de teste adotadas não gerando casos de testes automaticamente (Dias-

Neto, 2015; Drachen e Canossa, 2009). No contexto de testes para jogos digitais, existem 

técnicas de teste que utilizam a automação, como a utilização de um modelo criado diretamente 

a partir do documento de design do jogo GDD (Iftikhar et al., 2015) ou a criação de um 

framework de monitoramento executado em paralelo ao jogo com o intuito de encontrar defeitos 

(Varvaressos et al., 2014). Entretanto, estes estudos não lidam com a criação de cenários de 

teste automáticos para jogos digitais. 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?rzorUI
https://www.zotero.org/google-docs/?66Xtq6
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Assim, o principal objetivo deste trabalho é a proposta de uma nova abordagem semi 

automatizada para geração automática de modelos baseados no uso da proveniência para jogos 

digitais (Kohwalter, 2012), na transição de áreas de um jogo. Esta abordagem é denominada de 

RIGGS (aRea transItion Graph for Game teSt) e utiliza Máquina de Estados (Mealy, 1955) 

adaptadas criadas automaticamente após a coleta dos dados de proveniência de uma sessão de 

jogo capturados pelo PinG (Kohwalter, 2018). Para validar esta abordagem, foi realizado um 

estudo de caso do jogo Angry Bots, onde a proveniência capturada foi utilizada para gerar os 

modelos. Este é um trabalho base que visa o uso da proveniência no mapeamento de transições 

de áreas ocorridas em um jogo digital dado uma ou mais sessões de jogo. Uma alternativa na 

construção deste mapeamento seria através de um mapa de navegabilidade do jogo. Entretanto, 

por ser um trabalho base, é visado em trabalhos futuros que o uso dos dados da proveniência 

seja mais relevante para a automatização da geração de casos de teste. 

 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a fundamentação 

teórica sobre jogos digitais, proveniência e testes automáticos para jogos digitais. Na Seção 3 

são apresentados trabalhos relacionados com o tema de técnicas de testes automáticos para 

jogos digitais. Na Seção 4 será apresentada a abordagem utilizada neste trabalho. A Seção 5 

será apresentada a implementação da abordagem através do desenvolvimento de uma 

ferramenta. A Seção 6 apresentará um estudo de caso do jogo Angry Bots. A Seção 7 apresenta 

as conclusões obtidas neste trabalho. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Esta seção apresentará parte da fundamentação teórica introdutória com breves 

explicações sobre os assuntos “Jogos Digitais”, “Testes de Software e Teste de Jogos” e 

“Captura de dados e Proveniência” abordados neste trabalho. 

 

2.1 Jogos 

 

Um jogo é um sistema que representa um subconjunto da realidade de forma interativa 

e voluntária, na qual existem regras que restringem o comportamento de seus jogadores 

(Zimmerman, 2004). É autossuficiente e não precisa de referências externas de seu mundo 

porque cada parte que o contém interage entre si, formando um modelo completo e por muitas 

vezes complexo (Crawford, 1984). 

 

A partir dessa definição, podemos comparar um jogo com um sistema de software, onde 

temos certas regras que os usuários devem seguir, é um sistema completo e complexo, todas as 

suas partes interagem entre si e suas atividades são de forma interativa e voluntárias com o 

usuário (Crawford, 1984). Assim como um sistema, para um jogo ter sucesso é preciso garantir 

que a implementação de seus recursos, funções, displays (dispositivos de entrada e saída, 

monitor, áudio) e a experiência do jogador sejam feitas com qualidade (Crawford, 1984; 

Schultz, 2017). 

 

2.2 Teste de Software e Teste de Jogos 
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Testes são uma parte crucial do ciclo de vida no desenvolvimento de qualquer software, 

tendo como principais objetivos a descoberta de erros e falhas e manter um padrão de 

qualidade e confiabilidade que se deseja no software (Ahamed, 2009). Testes de jogos se 

diferenciam dos testes de software tradicionais, pois apesar de poderem ser sistemas não 

determinísticos, possuem algumas etapas e fases de teste diferentes, como Alpha testing e Gold 

testing e técnicas tais quais Combinatorial Testing e Test Flow Diagram (Schultz, 2017). 

 

De acordo com a ISO/IEC/IEEE (2013), defeitos são inconsistências no software, algo 

que foi implementado de maneira incorreta, ocorrendo devido a um comando incorreto ou 

instrução errada, por exemplo. Erros são manifestações concretas de um defeito num software, 

onde existe uma diferença entre um resultado esperado e o obtido. Falhas são comportamentos 

do software diferentes do esperados e podem ser causadas por diversos erros. 

 

Segundo Schultz (2017), Alpha testing é a fase de teste em que o jogo ainda está em sua 

fase de desenvolvimento e ao longo de seus testes, o design do jogo pode ser ajustado, as 

features são testadas e revisadas e todos os módulos do jogo devem ser testados ao menos uma 

vez. A fase Gold testing (Schultz, 2017) ocorre quando o jogo está quase pronto para 

lançamento ou seja, não ocorre mudanças de código a partir deste ponto, tendo um intenso 

período de testes sendo realizado para atingir a versão final do jogo. 

 

De acordo com Schultz (2017), Test Flow Diagram (TFD) é uma técnica de teste voltada 

para jogos digitais que utiliza modelos gráficos para representar comportamentos do jogo. Um 

TFD é criado pela montagem de vários componentes chamados de "elementos". Esses 

elementos são desenhados, rotulados e interconectados de acordo com regras estabelecidas pela 

equipe de desenvolvimento do jogo, para facilitar a compreensão e a reutilização em futuros 

projetos (Schultz, 2017). Os fluxos são desenhados como uma linha que liga um Estado de 

jogo a outro, com uma seta indicando a direção do fluxo. Uma Ação exibe comportamento 

temporário ou transitório em resposta a um Evento. Elas podem ser percebidas, detectadas ou 

medidas quando ocorrem, mas não podem mais ser percebidas, detectadas ou medidas algum 

tempo depois. Conforme ilustrado na Figura 01, “Área 3” e “Área 4” são estados do jogo. A 

partir do evento “06: Entrar Porta Direita”, o jogo passa do estado  “Área 3” para o estado “Área 

4” com a ação “Efeito Porta Abrindo”. 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?Hum8uF
https://www.zotero.org/google-docs/?bbU33R
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Figura 01: Exemplo de um TFD 

Fonte: o autor 
 

Além disso, para a construção de um TFD temos algumas estratégias diferentes, 

denominadas de caminhos, onde um caminho de teste é uma sequência que deve ser percorrida. 

Existem algumas estratégias para a construção desses caminhos, tais como: (i) Minimum Path 

Generator; (ii) Baseline Path Method; (iii) Expert Constructed Paths. 

 

Minimum Path Generator é uma estratégia construída para produzir o menor número de 

caminhos que resultarão na cobertura de todos os fluxos do diagrama. Essa estratégia se inicia 

no primeiro nó do grafo, denominado de IN e a cada novo fluxo que ocorre, tendo como base o 

nó atual do grafo em que se encontra, é acrescentado este novo fluxo a uma lista referente ao 

Minimum Path. Este procedimento se repete até cobrir todos os nós do grafo, chegando no 

último nó denominado de OUT . 

 

Baseline Path Method é uma estratégia desenvolvida para encontrar o caminho mais 

direto possível começando pelo nó IN e termina no nó OUT. O caminho é gerado através da 

cobertura da maior quantidade de estados possíveis no grafo sem ocorrer repetição ou retorno 

para um estado anterior. 

 

Expert Constructed Paths foi desenvolvida para construção de caminhos criados por um 

especialista ou especialista em testes, com base em seus conhecimentos anteriores sobre 

probabilidade de falha ou confiança em um conjunto de comportamentos. Estes caminhos 

sempre se iniciam no nó IN e terminam no nó OUT, porém não é obrigatório a cobertura de 

todos os fluxos no grafo. 

 

Diagrama é uma representação gráfica estruturada com objetivo de explicar como algo 

funciona, como por exemplo o Diagrama de Classes e o Diagrama de Venn. Grafo é uma 

representação visual de um conjunto de elementos, denominados de vértices, ligados entre si, 

onde esta conexão é chamada de aresta. Um grafo é um subconjunto de um diagrama. 
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2.3 Captura de Dados e Proveniência 

 

Proveniência se refere à origem ou história documentada de um objeto, onde é utilizada 

para ajudar a interpretar e compreender, por exemplo, os dados provindos de resultados de 

pesquisas, experimentos científicos (Freire et al., 2008). Ganhou mais notoriedade através do 

Workshop Internacional de Proveniência e Anotação (do inglês International Provenance and 

Annotation Workshop IPAW), que proporcionou o desenvolvimento de dois modelos de 

proveniência denominados de PROV (Belhajjame et al., 2013) e OPM (do inglês Open 

Provenance Model) (Moreau et al., 2011) que aplica conceitos de proveniência a dados digitais. 

 

A proveniência no modelo OPM é representada por um grafo de causalidade anotado, 

conforme ilustrado na Figura 02. Ele é um grafo direcionado com anotações que capturam 

informações adicionais relacionadas à sua execução, sendo um registro de uma execução 

passada ou atual (Moreau et al., 2011). Ele captura dependências entre elementos e pode se 

resumir por meio de regras transitivas (Kohwalter, 2018). Estes grafos são compostos por três 

tipos de nós, ilustrados na Figura 03: (1) Artefatos (representados por círculos); (2) Processos 

(representados por retângulos); (3) Agentes (representados por um polígono). 

 

Os artefatos representam um dado de estado imutável, que pode ter um corpo físico. 

Processos representam ações realizadas ou causadas por artefatos. Os agentes representam 

entidades contextuais agindo como um catalisador de um processo. 

 

 
Figura 02: Grafo de Causalidade Exemplo 

Fonte: o autor 
 



7 

 

 

Figura 03: Entidades do Modelo OPM 

Fonte: Moreau at al. (2011), adaptada e traduzida pelo autor  
 

 

3 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Na literatura, existem alguns artigos e trabalhos no campo de testes para jogos digitais 

como Dias-Neto(2015), Drachen e Canossa(2009), Iftikhar et al.(2015), Tychsen e 

Canossa(2008), Varvaressos et al.(2014). Dentre os trabalhos mencionados, existem três que se 

aproximam mais com a proposta deste trabalho (Dias-Neto, 2015; Iftikhar et al., 2015; 

Varvaressos et al., 2014), seja pelo tipo de abordagem utilizada ou na própria solução. 

 

O trabalho de Dias-Neto (2015) tem como objetivo realizar um comparativo entre os 

critérios de teste funcionais clássicos e os adaptados para jogos digitais, analisando a efetividade 

de cada critério com relação ao esforço necessário para a aplicação das técnicas de teste. Os 

autores utilizaram cinco critérios, divididos em três estratégias: “(1)” Adaptações de técnicas 

mais tradicionais de teste funcional, utilizando o grafo causa-efeito (tabela de decisão), a 

transição de estados e uma adaptação do critério baseado em casos de uso, sendo todos os 

critérios aplicados com base no GDD2 do jogo, “(2)” a utilização do Test Flow Diagram (TFD) 

para representar através de diagramas os possíveis comportamentos que ocorrem com jogador 

durante sua interação com o gameplay para então gerar os casos de teste, “(3)” Test 

Combinatorial in Pair (TC) dos parâmetros de configuração do jogo e seus valores, para 

garantir uma maior cobertura nos eventos que podem ocorrer no gameplay. 

 

 
2 Documento de texto bem ilustrado que descreve diversos elementos de um jogo, como estética, 
narrativa, mecânicas, entre outros, tendo a função de comunicar e guiar os diversos envolvidos no 
processo de desenvolvimento do jogo, mantendo todos ligados aos mesmos objetivos. 
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A aplicação de cada estratégia é independente entre si e foram realizadas da seguinte 

forma: Para a estratégia “(1)”, o grafo causa-efeito foi gerado considerando a regra de colisão 

entre o personagem e objetos coletáveis combinados com ações que podem ocorrer em 

background no dispositivo móvel. Para a técnica transição de estados, foram considerados os 

estados que o personagem poderia assumir, assim como as ações de transição de um estado para 

outro. Para o critério baseado em casos de uso foi utilizado o GDD que explica as regras válidas 

e cenários de exceção. A estratégia “(2)” foi dividida em três fases: a primeira realizou a análise 

de todos os elementos de gameplay selecionado; a segunda gerou cenários a partir de 

funcionalidades selecionadas, resultando em fluxos que representam os possíveis 

comportamentos que podem acontecer com o jogador; e, por último, a fase de construção dos 

cenários de teste a partir dos fluxos gerados, utilizando uma ferramenta externa denominada de 

Bizagi Modeler. A estratégia “(3)” faz uma seleção de elementos funcionais e não funcionais, 

além de um levantamento sobre outros parâmetros como, por exemplo, tipos de consumíveis, 

ações utilizadas e interrupções que podem ocorrer. 

 

Após a seleção de parâmetros, os autores utilizaram a ferramenta “ALLPAIRS” para 

gerar um arquivo (tabela) combinatorial de todos os parâmetros, sendo cada linha um caso de 

teste. Embora utilize algumas técnicas similares às apresentadas neste trabalho, (Dias-Neto, 

2015) não propõem uma nova abordagem de teste, mas realiza diferentes tipos de testes 

tradicionais para analisar suas efetividades em seu processo de modelagem e execução. Dessa 

forma, verificam onde as técnicas tradicionais oferecem mais coberturas de funcionalidades e 

quais são as que mais exigem esforço na execução. Os autores concluíram que o TFD foi mais 

eficiente em executar casos de teste e o que menos exigiu esforço para executá-los. O TC foi o 

mais eficiente em mapear e planejar casos de teste, sendo o segundo em esforço requerido na 

execução. A abordagem desenvolvida neste trabalho difere da proposta citada pelos autores, 

pois propõe um modo de mapear as transações de regiões de um jogo que foram realizadas pelo 

jogador, através da utilização de proveniência, que resultaram em uma determinada resposta do 

sistema, sem se basear diretamente em um arquivo prévio, como o GDD do jogo. 

 

Um outro trabalho é de Vavaressos et al. (2017), que tem como objetivo mostrar que o 

monitoramento em tempo de execução pode ser usado como uma alternativa para as abordagens 

de testes clássicas. Os autores utilizam um monitor como um programa separado do jogo para 

remover a necessidade da interação do mesmo com o jogador e de se ter uma API dedicada para 

cada jogo. Além disso, usa a linguagem XML para serializar valores relevantes para dentro do 

estado do jogo através de um modelo e faz uso de Loops do jogo para capturar uma alteração 

de estado realizada em uma etapa atômica, utilizando a sucessão de estados como substituto 

para eventos pontuais. 

 

O modelo preenche um dicionário de dados com uma estrutura de dados associativa e 

depois funciona como uma definição de um documento XML no qual as instruções do modelo 

são inseridas e permitem buscar valores do dicionário criado para realizar avaliações 

condicionais e loops. Isso desacopla a captura de eventos do monitoramento de propriedades e, 

por sua formatação ser em XML, isola o monitor de quaisquer considerações de idioma. Como 

se busca um modelo em um arquivo em tempo de execução, não há necessidade de 

recompilação do jogo caso o modelo seja alterado e, por estar em XML, o rastreamento da 

execução é gravado em disco e processado em qualquer momento por qualquer ferramenta 

externa, sem perda de informações relevantes disponíveis em tempo de execução. 

 

Embora proponha uma abordagem de monitoramento por looping para encontrar 

defeitos, o trabalho não propõe uma abordagem de mapeamento de todos os estados que 
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ocorrem dentro do jogo e sim somente um monitoramento da mudança de estados para 

encontrar defeitos que ocorrem no jogo. A abordagem desenvolvida neste trabalho difere neste 

ponto, pois estamos propondo um modo de mapear as transações de regiões de um jogo 

realizados pelo jogador, que resultam em uma determinada resposta do sistema, seja ela um 

evento esperado ou um erro. 

 

O trabalho de Iftikhar et al. (2015) propõe um modelo de teste automático baseado em 

testes funcionais para as funcionalidades de um jogo de plataforma, gerando automaticamente 

casos de teste e uma execução automatizada dos testes. Para a modelagem de conceitos, 

utilizaram a linguagem UML para identificar e modelar os conceitos, identificar os 

relacionamentos dos conceitos e suas propriedades a partir do documento de GDD de um jogo, 

assim capturando o comportamento esperado do jogo utilizando uma máquina de estados em 

UML. Os estados identificados e modelados foram de acordo com a perspectiva do usuário 

jogando o jogo, pois utiliza a técnica caixa-preta. Diversas modelagens são realizadas, como: a 

modelagem dos estados do “avatar” (personagem principal), dos eventos que ocorrem no jogo 

(iniciados pelo usuário ou pelo sistema), de estados simultâneos (um avatar pode estar em mais 

de um estado por vez), situações condicionais e modelagem de comportamento de parâmetros. 

 

Com todos os estados modelados, a estratégia desenvolvida no trabalho de Iftikhar et al. 

(2015) é dividida em três passos: “(1)” a geração dos casos de teste, utilizando a máquina de 

estados do avatar para gerar uma árvore de transição de estados; “(2)” geração do oráculo de 

teste a partir de eventos gerados pelo sistema e às transições de estado nas máquinas de estado, 

disparados por eventos gerados pelo usuário; e “(3)” a execução dos testes, permitindo gerações 

de caminhos de ida e volta que cobrem os vários caminhos das máquinas de estado. Embora 

proponha a utilização de abordagens de geração de testes automáticos utilizando a técnica 

caixa-preta para gerar casos de teste automaticamente, os autores tratam somente de um tipo 

específico de jogos digitais que são os jogos de plataforma, voltados para o mercado mobile. A 

abordagem desenvolvida neste trabalho se difere neste quesito, pois não utiliza máquina de 

estados em UML, não sendo dependente do mesmo, já que nem sempre estão disponíveis para 

o desenvolvedor, além do uso direto da proveniência dentro do contexto do jogo para a coleta 

de dados. 

 

 

4 ABORDAGEM 

 

A abordagem proposta visa a utilização de diagramas que modelam grafos, os quais 

serão gerados por uma ferramenta desenvolvida neste trabalho, a partir da coleta dos dados de 

proveniência das sessões de jogos extraídos pelo PinG (Kohwalter, 2018). Esta abordagem foi 

denominada de RIGGS (Grafo de transição de área para teste de jogo, do inglês aRea transItion 

Graph for Game teSt) e denominamos estes diagramas de GATS (Diagrama de cenários de teste 

de jogos, do inglês GAme Test Scenario Diagram). Cada sessão de jogo produzirá um GATS 

e, a partir de um conjunto de GATSs será gerado um outro diagrama, chamado de A-GATS 

(Aggregated GAme Test Scenario Diagram). 

 

É proporcionado por esta abordagem a realização de uma análise do A-GATS através 

de um especialista (por exemplo, um desenvolvedor experiente com o jogo sendo desenvolvido 

ou com a criação de cenários de teste), com o intuito de descobrir se ocorreu alguma troca de 

áreas inválidas (exemplo: a passagem do jogador de uma área para outra que não seja adjacente 
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à mesma ou que que não seria possível de ocorrer em condições normais do jogo) e uma 

atualização dos modelos, considerando a análise efetuada. 

 

A abordagem proposta é composta de três etapas, conforme ilustrado na Figura 04: (1) 

Coleta da Proveniência; (2) Definição e criação dos Modelos; (3) Validação do A-GATS. Essas 

etapas são explicadas em detalhes nas subseções a seguir. 

 

 

Figura 04: Abordagem RIGGS 

Fonte: o autor 
 

4.1 Coleta da Proveniência 

 

A coleta de dados da proveniência ocorre em duas fases: (1.1) Teste Manual e (1.2) 

Captura de dados. A fase de teste manual ocorre através da criação de uma build do jogo, ou 

seja, uma versão executável do mesmo. Uma pessoa assumirá o papel de testador e jogará o 

jogo com liberdade de explorá-lo sem planejamento definido e resultado esperado, sabendo 

somente que ele (jogador) deve tentar chegar até uma determinada região específica do mapa 

do jogo. O jogador realizará o teste manual através de uma build do mesmo para fins de coleta 

de dados de proveniência da sessão. 

 

A coleta de dados é baseada no framework conceitual PinG (Kohwalter, 2018), que 

consegue capturar dados da proveniência das ações e eventos realizados pelo jogador durante a 

sessão de jogo. Esta captura ocorre simultaneamente ao teste manual e é finalizada após a 

conclusão dos testes. O PinG gera um grafo de proveniência da sessão de jogo contendo os 

agentes, ações, eventos, entidades e suas relações e características. Esse grafo de proveniência 

da sessão gerado pelo PinG é exportado e usado na próxima etapa. 

 

Para que seja possível coletar os dados, o mapa do jogo, ou seja, o espaço virtual 

disponibilizado para o jogador durante o curso em que ele joga o jogo, é dividido em regiões. 

As regiões são locais interconectados dentro do mapa em que o jogador caminha enquanto tenta 

alcançar um objetivo e elas são nomeadas individualmente com nomes únicos. Em um jogo que 
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se passa dentro de um escritório, por exemplo, são exemplos de regiões a sala de conferência e 

a sala de depósito. 

 

 

4.2 Definição e Criação dos Modelos 

 

A criação do grafo direcionado GATS foi baseada na estratégia Test Flow Diagram 

(Schultz, 2017). Além dos nós existentes no TDF, o GATS também é composto de um nó de 

entrada, que representa a primeira região onde o jogo se inicia, de um nó de saída referente à 

região final do mapa do jogo. Seus nós são referentes aos nomes das regiões do vértice e são 

interligados por um caminho relativo à aresta, onde o vértice e aresta são relativos ao arquivo 

de proveniência lido. Estes caminhos possuem duas informações adicionais: a frequência que 

ocorreram na leitura de uma sessão, ou seja, a quantidade de vezes que o jogador realizou a 

transição entre uma área e outra e se o caminho foi originado por uma ação condicional. 

 

O GATS é construído a partir da leitura dos dados de proveniência de uma sessão de 

jogo, onde é realizada uma filtragem para se obter somente as informações referentes a transição 

de áreas realizadas pelo jogador, com o nome das áreas envolvidas e as arestas contendo esta 

relação entre os vértices, que caracteriza uma transição entre áreas. Assim, o grafo direcionado 

GATS é ao de transição de estados, onde refere-se a estados como sendo o nome das regiões 

do mapa do jogo. 

 

O diagrama A-GATS é gerado a partir de uma agregação de diversos GATS, é uma 

máquina de estados adaptada que representa todas as transações de estados que ocorreram em 

um conjunto de inúmeras leituras de sessões, resultando em um grafo parecido com o GATS, 

porém com algumas informações adicionais como a adição de um identificador (ID) para cada 

nó e a representação visual dos tipos de caminhos que podem ocorrer, sendo possível realizar 

uma análise e classificá-los em válidos ou inválidos. Esta máquina de estados não cobre todas 

as transações de estados e eventos possíveis e não possíveis, mas sim apenas os que foram 

capturados na sessão de jogo. 

 

Baseado nas técnicas de construção de caminhos do TFD, conforme apresentado na 

Seção 02, propomos a técnica denominada de Common Path Method para gerar os A-GATS. 

Essa técnica considera o caminho feito pelo jogador que foi comum a todas as leituras de 

proveniência das sessões jogadas por ele. O objetivo do A-GATS é mapear os eventos que 

ocorrem em um jogo digital referentes à transferência de áreas dentro de um mapa do jogo e 

ser utilizado como um modelo para validar se ocorreu alguma transição inválida de regiões, 

assim como modelo base para construção de novos A-GATS, considerando dados de 

proveniência de novas sessões de testes manuais. 

 

A seguir temos a definição formal do grafo desenvolvido: 

 

G = (V,E) é um grafo direcionado de um conjunto não-vazio V, cujos elementos são 

chamados vértices, e um conjunto E de arestas. Uma aresta é um par (vx,vy). Cada aresta (vx,vy) 

possui uma única direção de vx para vy e um tipo. Existem 4 tipos de arestas, conforme mostra 

a Figura 05: (1) Aresta válida e não comum; (2) Aresta válida e comum; (3) Aresta válida 

condicional; (4) Aresta inválida. 

https://www.zotero.org/google-docs/?GDJCwp
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Figura 05: Exemplo de um A-GATS 

Fonte: o autor 
 

Aresta válida e não comum (do inglês Valid and Not Common Edge, abreviada para 

Evnc) é uma aresta do grafo que indica uma passagem entre regiões possível de ser realizada nos 

caminhos normais do jogo, porém ela não ocorre em todas as sessões jogadas pelo jogador, não 

aparecendo na leitura do arquivo de proveniência da sessão atual que não ocorreu esta 

passagem. Esta aresta possui coloração preta no A-GATS. A aresta (vx,vy) é divergente de vx, e 

convergente a vy. Cada aresta (vx,vy) possui vértices distintos e não recursivos. Na Figura 05, a 

aresta <4,18> ilustra um exemplo. 

 

Aresta válida e comum (do inglês Common Valid Edge, abreviada para Evcm) é uma 

aresta do grafo que indica uma passagem entre regiões possível de ser realizada nos caminhos 

normais do jogo e que ocorre em todas as sessões jogadas pelo jogador, aparecendo na leitura 

de todos os arquivos de proveniência. Esta aresta faz parte do Common Path Method e possui 

coloração azul no modelo do grafo gerado (A-GATS). Na Figura 05, a aresta <4,5> ilustra um 

exemplo. 

 

Aresta válida condicional (do inglês Conditional Valid Edge, abreviada para Evcd) é 

uma aresta do grafo que indica uma passagem entre regiões, que só é possível caso tenha 

ocorrido uma condição específica (e.g., morrer). Por exemplo, uma ação de Respawn ocorre 

quando o personagem está sem vida e irá renascer em um dos pontos de checkpoint espalhados 

pelo mapa, logo seria uma Evcd. Esta aresta possui coloração preta e se diferencia da “Aresta 

válida e não comum” tendo a sua borda mais grossa. Na Figura 05, a aresta <5, 17> ilustra um 

exemplo. 

 

Aresta inválida (do inglês Invalid Edge, abreviada para Ei) é uma aresta do grafo que 

indica uma passagem entre regiões impossível de ocorrer por caminhos normais do jogo. Por 

exemplo, uma transição entre áreas que não são adjacentes ou que não possuam uma passagem 

interligando-as dentro do mapa do jogo. Geralmente ela será identificada quando ocorrer um 

erro no jogo. Essa aresta possui coloração vermelha e é indicada por uma seta tracejada. Na 

Figura 05, a aresta <5, 6> ilustra um exemplo. 
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Temos que a definição formal do grafo é apresentada a seguir: 

G=(V, Evnc, Evcm, Evcd, Ei) 

Evnc = {x  N | x ≠ 0}; Evcm = {x  N | x ≠ 0}; Evcd = {x  N}; Ei = {x  N} 

Evnc  Ei = N* ; Evn  Evcm = Ø ; Evnc  Evcd = N* 

Evcm  Ei = Ø ; Evcm  Evcd= N* 

Evcd  Ei = N*  

 

Esta abordagem permite que tanto o GATS quanto o A-GATS gerados possam ser 

exportados em arquivos externos para uma melhor visualização de seus grafos e para dar 

continuidade a leituras subsequentes de sessões após ter sido gerado um A-GATS. Nesta 

continuidade é possível escolher qual A-GATS já gerado se quer utilizar e como é um agregado 

de GATS, é possível extrair as informações necessárias para construir um novo GATS que será 

utilizado para a geração de um novo A-GATS provindo da continuidade das leituras de sessões 

antigas com as leituras de sessões novas, tornando assim o A-GATS um diagrama que se adapta 

cada vez mais com a realidade do estado que o jogo se encontra. 

 

4.3 Análise e Validação do A-GATS 

 

O especialista, após concluir sua análise dos caminhos gerados no A-GATS, possui a 

oportunidade de reportar se ocorreu ou não algum caminho inválido nas sessões de jogos 

resultantes dos testes automáticos. Caso tenha algum caminho inválido, o analista segue uma 

regra sobre como reportar corretamente este caminho inválido onde ele indica os IDs dos nós 

que originou e do alvo, envolvidos no caminho e separados por uma junção de caracteres que 

se assemelha a uma seta, como por exemplo “ 01 -> 02”. Esta informação é armazenada e 

consultada nas novas visualizações do A-GATS, atualizando-o com as arestas inválidas. 

 

 

5 IMPLEMENTAÇÃO 

 

Desenvolvemos uma ferramenta, implementada na linguagem de programação Python 

na versão 3.8 e no ambiente de desenvolvimento Integrado PyCharm (do inglês IDE: Integrated 

Development Environment), responsável pela conversão dos grafos de proveniência gerados 

pelo PinGU em grafos GATS, que por sua vez são usados para compor o A-GATS. Esta 

implementação tem como principais bibliotecas e módulos: ElementTree, GraphViz, OS e 

Typing. 

 

Esta ferramenta é open source e se encontra disponível no repositório3 do projeto deste 

trabalho, no site GitHub. Sua arquitetura contém 3 componentes principais: (1) Models; (2) 

Services; (3) Utils; que se comunicam entre si de forma direta e por dependências, como 

ilustrado na Figura 06. 

  

 
3 Endereço do repositório com a ferramenta desenvolvida: https://github.com/AndreAloise77/TccJogosTestes/ 
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Figura 06: Arquitetura Simples 

Fonte: o autor 
 

O componente Models (Modelos) se encarrega das classes de criação dos objetos 

relacionados aos dados provindos da leitura do(s) arquivo(s) de proveniência e para a criação 

do grafo direcionado e os GATS e A-GATS, utilizando o componente Utils em sua construção. 

O componente Services (Serviços) tem como objetivo realizar as lógicas de leitura e 

manipulação de dados para a estruturação da criação dos grafos, GATS e A-GATS, utilizando 

os outros dois componentes para a sua construção. O componente Utils (Utilitários) contém 

classes e métodos auxiliares para implementação dos objetos do componente Models e na lógica 

do componente Services. 

 

Nas Figuras 07 e 08 podemos ver uma pequena parte da estruturação da arquitetura 

construída para o desenvolvimento da ferramenta. A visualização total dela se encontra no 

repositório do projeto deste trabalho, no site GitHub pelo diretório 

“Files/Article_Images/Architecture”. 
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Figura 07: Arquitetura Parcial – Graph 

Fonte: o autor 
 
 

 

Figura 08: Arquitetura Parcial – Provenance 

Fonte: o autor 
 

Na arquitetura desenvolvida, o componente Models foi organizado em dois pacotes 

- “Graph” e “Provenance” - devido às suas funções e objetivos. O pacote “Graph” possui 

classes de modelo para o grafo de estados que será transformado em um GATS e A-GATS. O 

pacote “Provenance” possui classes de modelo para armazenar temporariamente os dados 

brutos coletados através da leitura do arquivo de proveniência. As classes do pacote 

“Provenance” são de 3 tipos: (1) ProvVertexAttribute; (2) ProvVertex; (3) ProvEdge. 
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ProvVertexAttribute é responsável por armazenar os valores de um atributo de um 

vertex (nome e valor). ProvVertex é responsável por armazenar os dados de um vértice, 

contendo uma lista de ProvVertexAttribute. ProvEdge é responsável por armazenar os dados de 

uma aresta, a qual possui as informações referentes aos vértices e seus vértices originários, ou 

seja, esta aresta (ProvEdge) possui dois objetos ProvVertex, um sendo a “fonte” (SourceID) e 

o outro sendo o “alvo” (TargetID). 

 

Assim, com as classes de modelo de proveniência definidas e implementadas, é 

realizado uma leitura no arquivo de proveniência e para melhor leitura dos mesmos foi utilizado 

um módulo do Python denominado de ElementTree. Com este módulo, extraímos as 

informações do arquivo, armazenando-as em um objeto em formato de árvore (tree), 

possibilitando a navegação entre seus ramos e nós de forma hierárquica (realizando uma leitura 

do início ao fim, respeitando a ordenação das tags do arquivo “xml”), através dos nomes das 

tags no arquivo de proveniência e o resgate de suas informações. 

 

As informações referentes aos vértices (vertex) são armazenadas em um objeto de 

dicionário com a chave sendo o ID do vértice e o valor sendo o objeto “ProvVertex” (Exemplo: 

Para ler o valor do ID de um vertex, precisamos procurar no objeto tree pela sequência de 

valores “vertices”, “vertex”, “ID” que armazena o valor do ID referente ao vertex atual dentro 

do “vertices”). A seguir é extraída a informação referente as arestas (edge) com o mesmo 

procedimento de salvá-las em dicionários com a chave sendo o ID da aresta e o valor o objeto 

“ProvEdge”. 

 

A partir destes dados, é iniciado um processo de “filtragem” das informações referentes 

somente às ações realizadas pelo jogador (player) do tipo “Activity” e label “Neutral”. Com os 

dados filtrados, se faz necessário uma segunda filtragem, agora para resgatarmos as arestas 

referentes às transições de regiões dentro do jogo se a região do “SourceID” for diferente da 

região do “TargetID”, caracterizando uma troca de áreas realizada pelo jogador (player).  

É feita uma verificação se a transição de áreas foi referente a uma ação de “Respawn” ou não, 

antes de armazená-la em um objeto do tipo “Graph”. A escolha de um destes pontos é feita 

automaticamente pelo jogo Angry Bots, dada a menor distância entre este ponto e o local onde 

o jogador morreu. Por este motivo, é interessante mapear todas as trocas de áreas que ocorreram 

devido a uma ação de Respawn, para não gerarmos um caso de “falso negativo” em nossa coleta 

(trocas de regiões não adjacentes, mas que são válidas de acontecer). 

 

As informações referentes às regiões são salvas em objetos do tipo GraphVertex e as 

informações sobre as arestas, no objeto do tipo GraphEdge e ambas são utilizadas para construir 

o objeto Graph. Os objetos GATS e A-GATS são especializações de um grafo (Graph). 

 

Para a visualização dos grafos pelo analista, foi utilizado a biblioteca GraphViz, que 

desenha os grafos em formatos de arquivos, como “pdf”, “png” e arquivos texto com a 

estruturação raiz do grafo em formato “gv”. A ferramenta exporta o A-GATS de forma 

automática na tela através dos métodos da interface GraphVizInterface, implementados na 

classe AGats, em um formato de “pdf”, como ilustrado parcialmente na Figura 09. 
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Figura 09: A-GATS Parcial Exportável 

Fonte: o autor 
 

A ferramenta exporta o A-GATS gerado em um formato “gv”, um arquivo de texto para 

o formato do GraphViz com o objetivo de possibilitar a continuação da construção de novos A-

GATS sem ter que refazer todo o procedimento para sessões já lidas anteriormente. Através de 

um dos métodos da interface GraphVizInterface é lida a informação deste arquivo, construído 

um novo objeto GATS, respeitando a frequência de cada aresta, os IDs dos nós e o tipo da 

aresta, para então dar continuidade a novas leituras de arquivos de proveniência de sessões 

subsequentes e implementando um novo A-GATS. Estes arquivos das novas sessões ficam 

salvos dentro do diretório “Files/ProvFiles/New/”. 

 

O analista para analisar o grafo gerado, realiza uma interação direta com a ferramenta 

via console, indicando se houve algum caminho inválido de troca de áreas no grafo. Caso 

encontre, ele deve ser reportado seguindo um padrão, que a própria ferramenta recomenda, 

indicando os IDs dos nós que originaram tal caminho, conforme ilustrado no exemplo da Figura 

10, onde o analista informa que a aresta entre os nós de IDs 05 e 06 é inválida. Esta informação 

então será armazenada em um arquivo externo, dentro do diretório “Files/InvalidEdges/”, o 

qual é lido sempre que criarmos um objeto A-GATS para ser exportado. 
 

 
Figura 10: Interface de Texto PyCharm 

Fonte: o autor 
 

Após análise do grafo, para visualizar o mesmo atualizado com os dados dos caminhos 

inválidos, é necessário executar novamente a ferramenta e refazer a leitura dos dados das 

sessões do jogo ou ler diretamente do arquivo “gv” do último A-GATS gerado pela ferramenta. 

A Figura 11 ilustra como ficaria a atualização do grafo mostrado na Figura 09, a partir da 
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indicação do caminho inválido pelo analista na Figura 10. Podemos ver que a aresta que indica 

o caminho entre os nós “Id: 5 - Terminal Room 01” e “Id: 6 - Research Lab 01” mudou para 

vermelha e a seta se tornou tracejada. 

 

 

Figura 11: A-GATS Atualizado após Análise 

Fonte: o autor 
 

 

6 ESTUDO DE CASO 

 

A coleta dos dados da proveniência foi realizada na plataforma de desenvolvimento para 

jogos Unity, usando o jogo Angry Bots como estudo de caso, visto que esse já foi usado 

anteriormente em outros trabalhos para coletar dados de proveniência através do PinGU 

(Kohwalter, 2018) (do inglês Provenance in Games for Unity). PinGU é um componente para 

o Unity baseado no framework PinG que tem como objetivo rastrear e gerenciar dados da 

proveniência. Adaptamos o jogo para também possibilitar a coleta de dados referente a região 

do mapa do jogo onde ocorreram cada evento através da adição do nome de cada região do 

mapa de jogo. 

 

Esta adição se deu através da criação de objetos de colisões (colliders), que são 

componentes integrados a plataforma Unity que fornecem detecção de colisões físicas entre 

objetos distintos. Estes objetos identificam uma colisão através de caixas delimitadoras 

(bounding boxes), com linhas verdes ao redor de um objeto. As bounding boxes foram criadas 

de forma transparentes e transponíveis, sendo invisíveis na build gerada do jogo, mas sendo 

visíveis em fase de desenvolvimento, como exemplificado na Figura 12, onde cada uma dessas 

caixas possui um atributo que armazena o nome de uma região de uma mapa do jogo Angry 

Bots. Quando o jogador colide com uma dessas caixas, o nome da região é enviado para o 

PinGU, que salva esta informação como um novo atributo do vértice do grafo de proveniência. 

Este grafo contém toda a proveniência coletada da sessão do jogo, conforme ilustrado na Figura 

13 e, ao final da seção, é exportado em um arquivo “xml” que usamos para gerar o GATS. 

 

O Angry Bots é um jogo em 3D que possui uma câmera digital com uma perspectiva em 

terceira pessoa, que mostra a visão pelas costas do personagem, acompanhando o avatar do 
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jogador conforme este se locomove ao longo do mapa do jogo. Para a validação desta 

abordagem foi gerada uma build deste jogo para que o jogador a execute e inicialize uma nova 

fase de testes manuais para gerar os arquivos de proveniência. 

 

 

Figura 12: Regiões de Colisões 

Fonte: o autor 
 

 

Figura 13: Arquivo de Proveniência 

Fonte: o autor 
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Concluída a etapa de teste manual, é realizado uma cópia dos arquivos “xml” gerados 

pelo usuário e o mesmo os adiciona no diretório onde ficam armazenados os arquivos de 

proveniência da ferramenta. Em seguida é executada a ferramenta para geração do A-GATS 

automaticamente na tela do usuário, como visto na Figura 14. 

 

 

 
Figura 14: A-GATS pré Análise 

Fonte: o autor 
 

 

Com este resultado, o especialista analisa o A-GATS gerado, informando todos os 

caminhos inválidos, atualizando assim o arquivo externo de caminhos inválidos. Após esta 

análise, foi gerado uma nova leitura do A-GATS, com a visualização das transições de regiões 

inválidas, como mostrado na Figura 15. Ambas as figuras podem ser vistas com mais detalhes 

através do repositório deste trabalho no site GitHub no diretório 

“Files/Article_Images/StudyCase”. 
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Figura 15: A-GATS pós Análise 

Fonte: o autor 
 

 

7 CONCLUSÃO 

 

Jogos digitais por geralmente serem sistemas não determinísticos possuem certa 

dificuldade na criação de cenários de testes que consigam cobrir as inúmeras situações que 

podem ocorrer durante uma sessão de jogo. Os sistemas de software tradicionais geralmente 

são sistemas determinísticos, onde dada uma certa entrada, teremos sempre uma mesma saída, 

podendo assim garantir o fluxo que ocorre de seu início ao fim. Os testes realizados para os 

jogos digitais tendem a serem mais exaustivos e demorados que os testes em softwares 
comuns, pois não conseguimos prever com exatidão o fluxo que ocorrerá e nem sua resposta 
de saída dada uma certa entrada. 

 

Este é um trabalho que tem como objetivo o desenvolvimento da abordagem semi 

automatizada RIGGS, utilizando a proveniência para mapear as transições de áreas que ocorrem 

em um jogo digital realizadas em uma ou mais sessões de jogo. Uma alternativa de realizar este 

mapeamento seria através de um mapa de navegabilidade do jogo. Entretanto, por ser um 

trabalho inicial de um projeto maior, é visado que em trabalhos futuros o uso dos dados da 

proveniência seja mais relevante para a automatização da geração de casos de teste. 

 

A abordagem RIGGS tem como objetivo a definição de um modelo para a transição de 

áreas em um jogo digital, realizadas pelo jogador. Esta abordagem utiliza os modelos de 

diagramas GATS, que é construído a partir de um grafo de estados da coleta de dados de 

proveniência de uma sessão de jogo e o A-GATS, uma máquina de estados finita gerada 
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automaticamente a partir de uma coleção de GATS. Esta abordagem é a base que abre novas 

oportunidades para definições de mecanismos completamente automatizados para testes de 

jogos digitais. 

 

Espera-se que o RIGGS auxilie na descoberta de erros dentro do jogo, na criação de 

testes automatizados para jogos digitais, ajudando o testador durante a condução de testes 

manuais, sendo utilizados como base para a construção de cenários de testes automatizados e 

proporcione o desenvolvimento de jogos com mais qualidade e menos propensos a falhas. O 

modelo A-GATS gerado não cobre todos os caminhos possíveis, ele reflete somente os 

caminhos realizados por um jogador durante diversas sessões de jogo. 

 

Para trabalhos futuros, é esperado a criação de testes automáticos com um uso mais 

aprimorado dos dados da coleta da proveniência para os modelos de cenários de teste gerados, 

assim como uma expansão deste modelo, tornando possível o processo ser mais automatizado, 

removendo a necessidade de ter um especialista para análise dos A-GATS, através da criação 

de um oráculo de teste que analisará o A-GATS gerado pelos testes manuais e os classifica em 

categorias. 

 

Um outro trabalho futuro é a expansão da ferramenta criada, com o objetivo de testar os 

cenários de teste gerados, possibilitando-a para “rejogar” as sessões de jogo da fase de teste 

manual automaticamente através de um bot (diminutivo de robot), um software que executa 

tarefas repetidamente. Este bot utilizaria os dados da proveniência para tentar reproduzir com 

exatidão as sessões de jogo, com o objetivo de analisar se defeitos, transições inválidas 

continuam acontecendo.  



23 

REFERÊNCIAS 

 

AHAMED, S.S. Riaz. Studying the Feasibility and Importance of Software Testing: An 

Analysis, 2009, 10p. 

 

BELHAJJAME, Khalid; B’FAR, Reza; CHENEY, James; COPPENS, Sam; CRESSWELL, 

Stephen; GIL, Yolanda; GROTH, Paul; KLYNE, Graham; LEBO, Timothy; MCCUSKER, 

Jim, et al. Prov-dm: The prov data model. W3C Recommendation, 2013. 

 

CRAWFORD, Chris. The art of computer game design. McGraw-Hill/Osborne 

Media,Berkeley, CA, 1984, 89p. 

 

DIAS-NETO, Arilo C. Introdução a teste de software. Engenharia de Software Magazine 1, 

2007, 22p. 

 

DRACHEN, Anders; CANOSSA, Alessandro. Towards gameplay analysis via gameplay 

metrics. In Proceedings of the 13th international MindTrek conference: Everyday life in the 

ubiquitous era, 2009, 202p–209p. 

 

FREIRE, Juliana; KOOP, David; SANTOS, Emanuele; SILVA, Cláudio T. Provenance for 

Computational Tasks: A Survey. Computing in Science & Engineering, 2008, 20p-30p. 

 

IFTIKHAR, Sidra; IQBAL, Muhammad Zohaib; KHAN, Muhammad Uzair; MAHMOOD, 

Wardah. An automated model based testing approach for platform games. In 2015 ACM/IEEE 

18th International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems 

(MODELS). IEEE, 2015, 426p–435p. 

 

ISO/IEC/IEEE International Standard. Software and systems engineering --Software testing --

Part 1:Concepts and definitions, ISO/IEC/IEEE 29119, 2013. 

 

JORGENSEN, Paul C. Software testing: a craftsman’s approach. CRC press, 2018, 470p. 

 

KOHWALTER, Troy; CLUA, Esteban; MURTA, Leonardo. Provenance in games. XI 

SBGames, 2012, 162p–171p. 

 

KOHWALTER, Troy C.; MURTA, Leonardo GP; CLUA, Esteban WG. An Infrastructure for 

Gameplay Gathering and Analysis with Provenance. 2018, 171p. 

 

LIMELIGHT NETWORK. THE STATE OF ONLINE GAMING – 2020. Limelight Network, 

2020. Disponível em: https://www.limelight.com/resources/white-paper/state-of-online-

gaming-2020/#overview. Acessado em: 10 de maio de 2021. 

 

LUANA, M. de A.; COSTA, Marcos GA da; CASTRO, Andreza MFV de; DIAS-NETO, Arilo 

C. Lições Aprendidas na Aplicação de Critérios de Testes Funcionais Tradicionais e Adaptados 

em um Jogo comercial Desenvolvido para a Plataforma Móvel (Versão Full), 2015, 10p. 

 

MEALY, George H. A method for synthesizing sequential circuits. The Bell System Technical 

Journal 34, 5, 1955, 1045p–1079p. 

 



24 

MOREAU, Luc; CLIFFORD, Ben; FREIRE, Juliana; FUTRELLE, Joe, GIL, Yolanda; 

GROTH, Paul; KWASNIKOWSKA, Natalia; MILES, Simon; MISSIER, Paolo; MYERS, Jim, 

et al. The open provenance model core specification (v1. 1). Future generation computer 

systems 27, 6, 2011, 743p–756p. 

 

SANTOS, Gabriel Guimarães Canavarro dos. Comparing eSports and why do people watch 

them,Counter-Strike Global Offensive through the spectator point of view. 2020, 130p. 

 

SCHULTZ, Charles P.; BRYANT Robert Denton. Game testing: All in one. Stylus Publishing, 

LLC, 2016, 542p. 

 

TYCHSEN, Anders; CANOSSA, Alessandro. Defining personas in games using metrics. In 

Proceedings of the 2008 conference on FuturePlay: Research, play, share, 2008, 73p–80p. 

 

VARVARESSOS, Simon; LAVOIE, Kim; GABOURY, Sébastien; HALLÉ, Sylvain. 

Automated bug finding in video games: A case study for runtime monitoring. Computers in 

Entertainment (CIE) 15, 1, 2017, 1p–28p. 

 

WITKOWSKI, Wallace. Videogames are a bigger industry than movies and North American 

sports combined, thanks to the pandemic. MarketWatch, 2020. Disponível em: 

https://www.marketwatch.com/story/videogames-are-a-bigger-industry-than-sports-and-

movies-combined-thanks-to-the-pandemic-11608654990. Acessado em: 10 de maio de 2021. 

 

ZIMMERMAN, Eric. Narrative, Interactivity, Play, and Games: Four Naughty Concepts in 

Need of Discipline. First person: New media as story, performance, and game, 2004, 154p. 

 

 

 

 



25 

APÊNDICE A – Lista de ilustrações 

 

FIGURA 01 Exemplo de um TFD  05 

FIGURA 02 Grafo Causalidade Exemplo 

 

06 

FIGURA 03 Entidades do Modelo OPM 

 

07 

FIGURA 04 Abordagem RIGGS 

 

10 

FIGURA 05 Exemplo de um A-GATS 

 

12 

FIGURA 06 Arquitetura Simples 

 

14 

FIGURA 07 Arquitetura Parcial - Graph 

 

15 

FIGURA 08 Arquitetura Parcial - Provenance 

 

15 

FIGURA 09 A-GATS Parcial Exportável 

 

17 

FIGURA 10 Interface de Texto PyCharm 

 

17 

FIGURA 11 A-GATS Atualizado após Análise 

 

18 

FIGURA 12 Regiões de Colisões 

 

19 

FIGURA 13 Arquivo de Proveniência 

 

19 

FIGURA 14 A-GATS pré Análise 

 

20 

FIGURA 15 A-GATS pós Análise 

 

21 

 

 



26 

APÊNDICE B – Lista de acrônimos e abreviaturas 

 

A-GATS - Aggregated GAme Test Scenario Diagram 

API  - Application Programming Interface 

BOT  - Robot 

GATS  - GAme Test Scenario Diagram 

GDD  - Game Design Document 

GV  - Graphviz Dot File 

IDE  - Integrated Development Environment 

IPAW  - International Provenance and Annotation Workshop 

PDF  - Portable Document Format 

PING  - Provenance in Games 

PINGU - Provenance in Games for Unity 

PNG  - Portable Network Graphics 

RIGGS - aRea transItion Graph for Game teSt 

TC  - Test Combinatorial in Pair 

TFD  - Test Flow Diagram 

UML  - Unified Modeling Language 

XML  - Extensible Markup Language 


