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RESUMO

SOUZA, F. C. M. Uma abordagem para geração de dados de teste para o teste de mutação
utilizando técnicas baseadas em busca. 2017. 149 p. Tese (Doutorado em Ciências – Ciên-
cias de Computação e Matemática Computacional) – Instituto de Ciências Matemáticas e de
Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos – SP, 2017.

O teste de mutação é um critério de teste poderoso para detectar falhas e medir a eficácia de um
conjunto de dados de teste. No entanto, é uma técnica de teste computacionalmente cara. O
alto custo provém principalmente do esforço para gerar dados de teste adequados para matar
os mutantes e pela existência de mutantes equivalentes. Nesse contexto, o objetivo desta tese é
apresentar uma abordagem chamada de Reach, Infect and Propagation to Mutation Testing (RIP-

MuT) que visa gerar dados de teste e sugerir mutantes equivalentes. A abordagem é composta
por dois módulos: (i) uma geração automatizada de dados de teste usando subida da encosta e
um esquema de fitness de acordo com as condições de alcançabilidade, infeção e propagação
(RIP); e (ii) um método para sugerir mutantes equivalentes com base na análise das condições
RIP durante o processo de geração de dados de teste. Os experimentos foram conduzidos para
avaliar a eficácia da abordagem RIP-MuT e um estudo comparativo com o algoritmo genético
e testes aleatórios foi realizado. A abordagem RIP-MuT obteve um escore médio de mutação
de 18,25 % maior que o AG e 35,93 % maior que o teste aleatório. O método proposto para
detecção de mutantes equivalentes se mostrou viável para redução de custos relacionado a essa
atividade, uma vez que obteve uma precisão de 75,05% na sugestão dos mutantes equivalentes.
Portanto, os resultados indicam que a abordagem gera dados de teste adequados capazes de matar
a maioria dos mutantes em programas C e, também auxilia a identificar mutantes equivalentes
corretamente.

Palavras-chave: Teste de Software, Teste de Software baseado em Busca, Teste de Mutação, Ge-
ração de Dados de Teste, Mutantes Equivalentes.





ABSTRACT

SOUZA, F. C. M. An approach for test data generation in mutation testing using search-
based techniques. 2017. 149 p. Tese (Doutorado em Ciências – Ciências de Computação e
Matemática Computacional) – Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade
de São Paulo, São Carlos – SP, 2017.

Mutation Testing is a powerful test criterion to detect faults and measure the effectiveness of a
test data set. However, it is a computationally expensive testing technique. The high cost comes
mainly from the effort to generate adequate test data to kill the mutants and by the existence
of equivalent mutants. In this thesis, an approach called Reach, Infect and Propagation to

Mutation Testing (RIP-MuT) is presented to generate test data and to suggest equivalent mutants.
The approach is composed of two modules: (i) an automated test data generation using hill
climbing and a fitness scheme according to Reach, Infect, and Propagate (RIP) conditions; and
(ii) a method to suggest equivalent mutants based on the analyses of RIP conditions during the
process of test data generation. The experiments were conducted to evaluate the effectiveness of
the RIP-MuT approach and a comparative study with a genetic algorithm and random testing.
The RIP-MuT approach achieved a mean mutation score of 18.25% higher than the GA and
35.93% higher than random testing. The proposed method for detection of equivalent mutants
demonstrate to be feasible for cost reduction in this activity since it obtained a precision of
75.05% on suggesting equivalent mutants. Therefore, the results indicate that the approach
produces effective test data able to strongly kill the majority of mutants on C programs, and also
it can assist in suggesting equivalent mutants correctly.

Keywords: Software Testing, Search-based Software Testing, Mutation Testing, Test Data
Generation, Equivalent Mutants.
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CAPÍTULO

1
INTRODUÇÃO

A Engenharia de Software (ES) é a criação e o uso de princípios sólidos da engenharia a
fim de se obter um software que seja confiável, funcione de maneira eficiente e tenha baixo custo.
Processos de ES fornecem atividades com o objetivo de estabelecer a construção de softwares
com essas características. Tais atividades abrangem o planejamento, análise de requisitos, projeto,
implementação, teste e manutenção (PRESSMAN, 2010).

Apesar de o processo de desenvolvimento de software envolver diversas atividades,
ainda assim, erros no produto final podem ocorrer, uma vez que qualquer tarefa realizada por
um humano é suscetível a erros. Nesse contexto, a atividade de teste é indispensável para a
identificação e correção de possíveis defeitos que ainda possam existir no software. Dijkstra
(1979) afirma que os testes podem mostrar a presença de defeitos, porém não sua ausência. É
evidente que o custo da alteração do software cresce à medida que um defeito é detectado, logo,
é importante a execução de casos de testes desde o início do projeto.

O teste de software é uma atividade fundamental para alcançar e avaliar a qualidade de
um software. No entanto, o teste de software geralmente constitui mais da metade do custo do
processo global. Assim, a automação parcial ou completa é a melhor maneira de reduzir esses
custos e aumentar a eficácia dos testes (MYERS; SANDLER, 2004).

A atividade de teste se refere à produção e execução de um conjunto de dados de teste
no qual o comportamento dos programas é analisado para detecção de falhas. Deste modo, esta
atividade concentra-se na geração de entradas com base em critérios de teste específicos para
exibir comportamentos distintos entre a saída do programa e os seus requisitos de software. Os
critérios de teste fornecem um conjunto de requisitos para orientar a geração e a avaliação do
conjunto de dados de teste. Existem diferentes tipos de técnicas de teste, como por exemplo,
funcional, estrutural e baseada em defeitos. Dentre estas, o teste de mutação, um dos critérios
baseados em defeitos, tem recebido um interesse crescente na literatura por proporcionar um
nível consideravelmente elevado de confiança (HARMAN; JIA; LANGDON, 2011).
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O teste de mutação é um critério baseado em defeitos que visa detectar falhas e medir a
eficácia dos conjuntos de testes. Nesse critério, alterações são injetadas no código do programa em
teste (do inglês, Program Under Test (PUT)) para obter novas versões, denominadas “mutantes”.
Os defeitos são reproduzidos por meio de um conjunto de operadores de mutação, regras que
criam versões defeituosas do programa original e que podem ser aplicadas em várias instruções
do código fonte. Uma vez produzido um conjunto de mutantes, o objetivo é gerar um conjunto
de dados de teste capaz de revelar as falhas, isto é, distinguir as saídas dos programas mutantes
das do programa original. Se um mutante produz uma saída diferente em relação ao programa
original para um determinado dado de teste, então, o mutante é definido como “morto”, o que
significa que o defeito foi detectado. Por outro lado, se um dado de teste é incapaz de detectar o
defeito inserido no mutante, ele é chamado de “vivo” (DEMILLO; LIPTON; SAYWARD, 1978).

No entanto, existe um tipo específico de mutante que produz a mesma saída que o
programa original para todos os testes possíveis. Esse mutante é denominado como “equivalente”,
isto é, não existe um dado de teste capaz de matá-lo. Para aqueles mutantes que permanecem
vivos após a execução dos casos de teste, não é possível afirmar a priori se são equivalentes ou
se o conjunto de dados de teste não é adequado para matá-los, sem antes examinar a composição
interna do código-fonte dos programas. Por ser, em geral, um problema indecidível, identificar
os mutantes equivalentes impossibilita automatizar completamente o teste de mutação.

De um modo geral, para distinguir o comportamento entre o programa original e o
mutante, os dados de um teste devem satisfazer três condições conhecidas como Alcançabilidade,
Infecção e Propagação (do inglês, Reachability, Infection e Propagation – RIP conditions).

O teste de mutação pode ser classificado em três categorias: i) Mutação Forte (Strong

Mutation): refere-se ao processo original do teste de mutação em que o mutante é morto quando
produz uma saída diferente do programa original; ii) Mutação Fraca (Weak Mutation): nesta
categoria, em vez de verificar os resultados após a execução completa do programa, o estado do
mutante é comparado imediatamente após o ponto de execução da instrução mutada; iii) Mutação
Firme (Firm Mutation): o estado de comparação está localizado em estados intermediários, entre
a execução do ponto de mutação e a saída final.

Apesar de testes de mutação serem amplamente considerados como muito eficazes e
poderosos, o custo imposto por sua utilização é elevado. Normalmente, o custo provém da
quantidade de mutantes produzidos, do número de dados de teste necessário para matar os
mutantes e da dificuldade em identificar mutantes equivalentes. Entre essas questões, a geração
de dados de teste é uma das mais críticas, intensivas em mão-de-obra e suscetíveis a erros,
principalmente se for feita manualmente (DEMILLO; OFFUTT, 1991). Por estas razões, a
automação da atividade de geração de dados de teste é um passo importante para reduzir os
custos no teste de mutação, aumentar a confiabilidade dos testes e adicionalmente reduzir os
esforços para identificar mutantes equivalentes.
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1.1 Motivações

No cenário de desenvolvimento de software, as atividades de teste têm recebido muita
atenção por parte dos desenvolvedores e dos testadores. No entanto, a automação dessas ativida-
des ainda é um desafio, especialmente em sistemas de software que possuem diversas restrições
e manipulam uma grande quantidade de dados.

Dentre as diversas pesquisas realizadas na área, o uso do teste de mutação vem crescendo
nos últimos anos e despertando o interesse dos pesquisadores. Com isso, estudos recentes como
Fraser e Arcuri (2014), Papadakis, Delamaro e Traon (2014), Papadakis e Malevris (2013),
Papadakis e Malevris (2012), Harman, Jia e Langdon (2011) foram conduzidos para a avaliação
desse critério em aplicações de diferentes contextos no processo de desenvolvimento de software.

Dado o atual estado da arte, é possível afirmar que existem diversos trabalhos nessa linha
de pesquisa, entretanto, trata-se de um assunto de interesse e que pode ser amplamente explorado,
pois ainda não atingiu um grau elevado de maturidade e aplicabilidade. Considerando o teste de
mutação como um critério de teste bastante eficiente, a automatização da geração de dados de
teste para satisfazer esse critério possibilita a obtenção de conjuntos de teste de alta qualidade.
Ainda que conjuntos de dados de teste possam ser gerados e selecionados manualmente por um
testador, essa prática é difícil e propensa a erros, o que indica a necessidade de automatizar essa
etapa.

Para que a automação de teste seja bem sucedida, a geração de dados de teste deve pro-
duzir testes adequados ao teste de mutação, isto é, um conjunto de testes que seja capaz de matar
todos os mutantes não-equivalentes gerados para um determinado programa e colateralmente
reduzir os custos com a identificação de mutantes equivalentes. A identificação de mutantes
equivalentes pode ser um problema desafiador nesse contexto, pois mesmo que a geração de
dados seja realizada de forma automática, é preciso reconhecer que existem requisitos de teste
que não podem ser satisfeitos. Os esforços necessários para a geração de dados de teste satisfazer
requisitos infactíveis (identificar mutantes equivalentes) representa elevar o custo do processo.
Portanto, combinado com técnicas para geração de dados de teste é necessário que sejam desen-
volvidas estratégias na tentativa de identificar grande parte dos mutantes equivalentes, também
de forma automatizada.

Embora a atividade de geração de dados de teste seja conhecida por ser complexa,
diversas técnicas têm sido investigadas para automatizá-la. Algumas técnicas convencionais são
limitadas para solucionar determinadas questões, pois cada programa possui um tipo específico
de entrada e um conjunto de dados de testes adequado desconhecido. Para solucionar tais
questões e complementar as técnicas convencionais surgiu o teste de software baseado em busca
(do inglês, Search-Based Software Testing (SBST)), que consiste no uso de técnicas de busca e
meta-heurísticas para automatizar a atividade de teste (MCMINN, 2004).

Com o surgimento do SBST, problemas relacionados ao teste de software puderam
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ser otimizados utilizando algoritmos de busca e meta-heurísticas. A partir de um conjunto de
evidências empíricas foi possível demonstrar que as técnicas utilizadas em SBST são robustas e
bem sucedidas, podendo ser aplicadas em diversos domínios (MCMINN, 2004). Assim, o SBST
consiste em reformular problemas de teste para problemas de busca, ou seja, identificar soluções
ótimas ou próximas ao ótimo em um espaço de busca, guiado por uma função de avaliação
que distingue as melhores dentre todas as soluções. Em função da sua robustez, o conceito de
SBST vem sendo empregado em diferentes domínios de teste de software, como por exemplo, no
contexto de teste de mutação (BOTTACI, 2001; ZHAN; CLARK, 2005; SRIDHARAN; NAMIN,
2010; DOMíNGUEZ-JIMéNEZ et al., 2011). Desse modo, o SBST é visto como uma alternativa
para tentar solucionar os problemas relacionados ao teste de mutação citados anteriormente.

1.2 Objetivos
O objetivo geral da presente tese é apresentar uma abordagem denominada de Reach,

Infect and Propagation to Mutation Testing (RIP-MuT) que aplica técnicas de busca no teste de
mutação para gerar dados de teste capazes de matar os mutantes não-equivalentes. O propósito
da abordagem é combinar mutação fraca, firme e forte com técnicas de busca guiadas por uma
função objetivo baseada nas condições RIP. Em adição, um método é desenvolvido para auxiliar
na detecção de mutantes equivalentes durante o processo de geração dos dados de teste.

Para sistematizar a condução desse projeto e para que o objetivo geral seja atingido,
alguns objetivos específicos foram definidos:

∙ investigar e selecionar diferentes critérios de teste para auxiliar no processo de geração de
dados de teste;

∙ investigar e selecionar técnicas de busca e/ou meta-heurísticas presentes na literatura que
possam ser aplicadas na abordagem proposta;

∙ desenvolver uma técnica definida juntamente com o teste de mutação para geração dos
dados de teste;

∙ desenvolver a ferramenta AUSTIN–RIP para auxiliar a geração de dados de teste no teste
de mutação;

∙ desenvolver um método para auxiliar na detecção de mutantes equivalentes no processo de
geração dos dados de teste; e

∙ realizar uma avaliação experimental da abordagem.

Portanto, a abordagem busca auxiliar na atividade de geração de dados de teste, uma vez
que na maioria dos casos a quantidade de dados gerados pode ser proibitiva para o projeto de
teste, levando em consideração variáveis como tempo e custo para executá-los nos mutantes.
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Além disso, um conjunto de dados de teste adequado possibilita a identificação dos mutantes
equivalentes com mais rapidez, visto que a detecção manual envolve esforço e custo adicional ao
teste de mutação.

1.3 Estrutura da Tese
Esta tese está organizada em seis capítulos. No primeiro capítulo, estão evidenciados a

contextualização, a motivação e, os objetivos do trabalho.

No Capítulo 2, são detalhados os principais conceitos envolvendo teste de software,
técnicas e critérios de teste. Além disso, é realizada uma contextualização sobre a geração de
dados de teste e o teste de software baseado em busca, destacando os aspectos conceituais e
singularidades das técnicas de busca com a finalidade de facilitar a compreensão com relação à
tese. Por fim, é realizada uma contextualização sobre as técnicas baseadas em busca, em que
seus conceitos e suas singularidades são detalhados.

No Capítulo 3, é descrito o mapeamento sistemático realizado com o objetivo de iden-
tificar técnicas existentes para geração de dados de teste no contexto de teste de mutação.
Adicionalmente, no presente mapeamento também são apresentadas as principais observações e
questões em aberto que nortearam a tese.

No Capítulo 4 é apresentada uma abordagem automatizada para geração de dados de
teste. Nesse capítulo também é descrito o método que analisa as condições RIP para auxiliar a
sugestão de mutantes equivalentes.

No Capítulo 5 é detalhado o planejamento, a condução e a análise dos dois experimentos
que visam verificar a eficácia e o custo computacional da abordagem para geração dos dados de
teste, a efetividade do método para sugerir mutantes equivalentes, bem como os resultados obtidos
para ambas avaliações experimentais. E, por fim, no Capítulo 6, são descritas as conclusões da
pesquisa, suas principais contribuições, limitações, bem como os trabalhos futuros que poderão
ser conduzidos para continuar o presente trabalho.





31

CAPÍTULO

2
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Considerações Iniciais

O teste de software pode ser compreendido como um processo de execução de um
programa (ou sistema) com a finalidade de revelar defeitos (MYERS; SANDLER, 2004) e
estabelecer se um determinado programa está em conformidade com as especificações definidas
para o seu desenvolvimento. Assim, um teste bem sucedido é aquele que gera um conjunto de
casos de teste capaz de detectar defeitos no PUT visando o aumento da qualidade do produto.

Ao longo dos anos, diferentes técnicas de geração de dados de teste foram apresentadas,
como por exemplo geração aleatória (HAMLET; TAYLOR, 1990), geração com execução
simbólica (HOWDEN, 1977), entre outras. Com os conceitos do SBST e a utilização de técnicas
de busca e meta-heurísticas, novas investigações nesse contexto começaram a surgir.

Em geral, a maioria das limitações que dificultam a automatização do teste de software
podem ser tratadas como problemas de busca e otimização, que são caracterizados por alta
complexidade e uma exorbitante quantidade de soluções. Nesse sentido, a geração de dados de
teste pode ser considerada um típico problema de busca, pois deseja-se selecionar um subconjunto
de dados de teste que seja adequado a um critério de teste a partir de um conjunto de teste com
uma grande quantidade possibilidades.

Nesse contexto, o intuito desse capítulo é apresentar os conceitos fundamentais referentes
a Teste de Software para elucidar o projeto de doutorado realizado. Na Seção 2.2 são sintetizados
os principais conceitos e terminologias de teste de software. Na Seção 2.3, as técnicas e critérios
de teste são apresentadas.

Além disso, neste capítulo, também são abordados os conceitos referentes à geração de
dados de teste e algumas técnicas existentes para o contexto (Seção 2.4). E por fim, na Seção
2.5 são detalhados os aspectos conceituais de SBST, incluindo algumas técnicas de busca e
meta-heurísticas que são amplamente utilizadas na literatura.
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2.2 Conceitos e Terminologias
O processo de desenvolvimento de software é composto por um conjunto de atividades

que podem envolver ambiguidades, suposições e comunicação humana imperfeita. Cada manu-
tenção realizada em uma parte do software, cada nova funcionalidade, cada tentativa de corrigir
um defeito, possibilita a introdução de novos defeitos. A cada defeito introduzido, o risco de que
o software não poderá corresponder à sua especificação aumenta (JENKINS, 2008).

Nesse contexto, para que tais erros não perdurem e consequentemente o software atinja
um grau de qualidade aceitável, atividades conhecidas como Verificação, Validação e Teste
(VV&T) têm sido utilizadas, a fim de garantir que o software seja desenvolvido em conformidade
com o que foi especificado. Dentre as técnicas de VV&T, o teste de software é considerado
fundamental no contexto de ES. Portanto, é evidente a importância do teste de software de
maneira planejada e sistemática para reduzir ao máximo a incidência de defeitos no produto
(DELAMARO; MALDONADO; JINO, 2007; BERTOLINO, 2007).

Teste de software é composto por uma série de atividades desenvolvidas para fazer com
que o software realize as tarefas que foram projetadas previamente. Um produto de software
deve ser previsível e consistente, não oferecendo nenhuma ação inesperada para os usuários. O
teste ajuda a garantir que o software atenda seus requisitos, mas não é garantia de qualidade. A
principal finalidade do teste é a identificação de defeitos em sistemas de software. Um defeito
pode ser introduzido em qualquer fase do desenvolvimento ou manutenção do sistema, podendo
os erros ser de enganos, omissões ou mesmo intenções equivocadas por parte dos desenvolvedores
(MCGREGOR; SYKES, 2001).

Com intuito de padronização e melhor compreensão do teste de software o documento
IEEE (1990) conceitua e distingue alguns termos que ainda podem ser interpretados erroneamente
por parte dos pesquisadores.

∙ defeito (fault): passo, processo ou definição de dados incorretos, como uma instrução ou
um comando escrito de maneira incorreta;

∙ engano (mistake): ação humana que produz um resultado errôneo, como uma ação incor-
reta realizada pelo programador;

∙ erro (error): diferença entre o valor obtido e o valor esperado, ou seja, qualquer estado
intermediário que apresente resultados incorretos ou que não funcione corretamente
durante a execução do programa;

∙ falha (failure): produção de uma saída incorreta do programa em relação à especificação,
ou seja, uma falha ocorre quando um programa não se comporta conforme foi planejado,
manifestando um erro;

∙ dado de teste: consiste em uma de entrada para a execução do programa em teste;
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∙ caso de teste: consiste em um par composto por um valor de entrada e a respectiva saída
esperada do programa; e

∙ conjunto de teste ou conjunto de casos de teste: formado pelos casos de teste efetiva-
mente usados na atividade de teste.

Durante o processo de desenvolvimento de software, é necessário que sejam consideradas
algumas etapas do teste de software. Embora a maioria das técnicas de teste possam ser executa-
das somente após uma parte do software ser implementado, os testes podem ser elaborados e
executados durante todas as fases de desenvolvimento. O teste de software envolve quatro etapas:
(i) planejamento de testes; (ii) projeto de casos de teste; (iii) execução; e (iv) análise.

Segundo Ammann e Offutt (2008), os testes podem ser derivados de requisitos e especifi-
cações, artefatos de design, ou do código-fonte e cada nível de teste corresponde a uma atividade
de desenvolvimento do software. Os níveis de teste proveem um direcionamento sobre o foco
do teste e os tipos de problemas a serem identificados. Decorrente do nível no qual o teste será
realizado ele pode ser chamado de:

∙ teste de unidade: visa a identificar defeitos de lógica e de implementação por meio de
testes em cada unidade do sistema. Esses testes são realizados separadamente, sem a
necessidade de dispor do sistema totalmente finalizado;

∙ teste de módulo: consiste em avaliar o software em relação ao projeto detalhado;

∙ teste de integração: visa a verificar se a interação entre as unidades, individualmente
testadas no teste de unidade, funciona de maneira adequada e não revela defeitos;

∙ teste de sistema: é realizado quando as partes do sistema estão integradas. Essa fase visa
a verificar se as funcionalidades estão em conformidade com o que foi especificado no
documento de requisitos; e

∙ teste de aceitação: é realizado com os usuários finais e consiste em avaliar o sistema em
relação aos requisitos, ou seja, visa a verificar se seu comportamento está de acordo com o
que foi solicitado.

Na Figura 1 é ilustrado um modelo clássico de como as fases de testes se relacionam
em decorrência das atividades envolvidas no ciclo de vida do software. Esse modelo enfatiza a
importância do projeto de teste iniciar simultaneamente com o ciclo de desenvolvimento e que o
teste não deve ser considerado uma atividade opcional e sim, como uma parte essencial para o
desenvolvimento do software.

A fase de análise de requisitos é responsável em compreender as necessidades do cliente,
o teste de aceitação, por sua vez, é projetado para determinar se o software atende a essas
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Figura 1 – Modelo V descrevendo o paralelismo entre as atividades de desenvolvimento e teste de software

Fonte: Adaptada de Ammann e Offutt (2008).

necessidades do cliente conforme foi especificado. O teste de aceitação deve envolver todos
os indivíduos que tenham concretos conhecimentos sobre o domínio do software, tais como,
objetivos, requisitos, ambiente, etc.

A fase de projeto arquitetural determina a função de cada componente e conector e
de como eles interagem entre si. Nesta fase também deve ser considerado como o sistema
funcionará internamente para que os requisitos do cliente possam ser atendidos. O teste do
sistema é projetado para avaliar se as unidades individuais e se o sistema funcionam corretamente
quando todas as unidades estão trabalhando em conjunto visando geralmente procurar problemas
de projeto e especificação.

A fase de projeto de subsistemas no desenvolvimento de software especifica a estrutura e o
comportamento de subsistemas, além de como eles estão relacionados para realizar determinadas
funções e as funções globais do sistema. Os testes de integração são projetados para verificar se
as interfaces entre os módulos de um determinado subsistema possui suposições consistentes e
se comunicam corretamente.

A fase de projeto detalhado define a estrutura e o comportamento de módulos individuais.
O teste de módulo é projetado para verificar módulos separadamente, mas também, como as
unidades e componentes interagem entre si.

Implementação é a fase do desenvolvimento de software que os códigos são produzidos.
O teste unitário é definido para avaliar as unidades produzidas pela fase de implementação.

Com base nas definições, a atividade de teste é um processo que executa um determinado
programa com objetivo de encontrar defeitos, por isso, é necessária a obtenção de bons casos de
teste que possuam maior probabilidade de identificá-los. Nesse contexto, critérios de teste foram
propostos com o objetivo de auxiliar de maneira sistemática na seleção dos melhores dados de
teste dentre um conjunto de entradas geralmente muito grande ou mesmo infinito. Além disso,
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critérios de teste podem ser utilizados para auxiliar na avaliação da adequação desses dados de
teste (DELAMARO; MALDONADO; JINO, 2007).

2.3 Técnicas de Teste
De acordo com Pressman (2010), qualquer produto de software pode ser testado princi-

palmente por meio do teste funcional e teste estrutural. No teste funcional, o software é avaliado
apenas com base em sua especificação, isto é, o testador não tem acesso às estruturas internas ou
implementação do software. Enquanto que o teste estrutural consiste na utilização da estrutura
interna do programa para derivar os casos de teste. Além das técnicas de teste funcional e
estrutural, existe o teste baseado em defeitos, que consiste na utilização do conhecimento de
erros típicos cometidos no processo de desenvolvimento de software (DELAMARO et al., 2007).

Os critérios de teste podem ser classificados em três técnicas. Todavia, nenhuma delas
é suficiente para garantir a qualidade da atividade de teste. O ideal é que as técnicas de teste
sejam complementares, considerando a forma como são utilizadas, de modo que as vantagens
de cada uma sejam melhor exploradas. Nesse sentido, é importante destacar a existência de
algumas limitações teóricas referentes à definição de critérios de teste, principalmente daqueles
critérios que utilizam a estrutura do programa para derivar os requisitos. Em geral, vale ressaltar
as seguintes limitações (DELAMARO; MALDONADO; JINO, 2007):

∙ é indecidível determinar se uma sequência de comandos (um caminho) é executável, ou
seja, não existe um procedimento que indique se existe ou não algum dado de teste que
faça com que um caminho do programa seja executado;

∙ é indecidível se duas rotinas ou dois caminhos computam a mesma função.

Adicionalmente, existem critérios que não são fundamentados nessas três técnicas (fun-
cional, estrutural e baseada em erros), pois possuem características distintas em relação às que
foram mencionadas, como é o caso do teste aleatório e do teste exaustivo.

O teste aleatório consiste em gerar o maior número possível de casos de teste de forma
aleatória, de tal maneira que eles ajudem na detecção de defeitos ou alcancem uma determinada
cobertura, como por exemplo até que todos os comandos do programa em teste sejam executados.
Esse teste é considerado um tipo de amostragem aleatória simples, pois o conjunto de dados
de teste é gerado arbitrariamente a partir de todo domínio de entrada do programa em teste
(ARCURI; IQBAL; BRIAND, 2012).

O teste exaustivo consiste no teste de todos os possíveis cenários exaustivamente (todas
permutações e combinações de testes existentes). Entretanto, isso se torna inviável em função da
grande quantidade de combinações de casos de testes existentes. De acordo com Pezze e Young
(2008), mesmo se fossem ignorados alguns detalhes de implementação, como o tamanho da
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memória para armazenar um programa e seus dados, o teste exaustivo não pode ser completado
em um tempo hábil.

Apesar do teste aleatório ser utilizado em diversas aplicações de teste, não é considerado
uma técnica eficiente quando aplicada em sistemas complexos. O teste exaustivo, independente
do tamanho e da complexidade do software, é em geral impraticável. Nesse contexto, nas
próximas seções as técnicas de teste funcional, estrutural e baseada em defeitos são detalhadas,
concentrando-se principalmente na técnica baseada em defeitos que é o foco principal deste
trabalho.

2.3.1 Teste Funcional

O teste funcional trata o sistema como uma caixa preta, ou seja, não há acesso aos
detalhes de código. Assim, os conjuntos de testes são elaborados apenas com base nos requisitos
do software e nas especificações das funcionalidades. Esse teste ignora os mecanismos internos
do programa e foca apenas nas saídas geradas em resposta às entradas utilizadas e às condições
de execução (IEEE, 1990).

Vale ressaltar também que o teste funcional é utilizado para verificar se as funcionali-
dades do software são operacionais, se as entradas são adequadamente aceitas, se as saídas são
produzidas corretamente, e verificar se a integridade das informações externas (por exemplo,
uma base de dados) está sendo mantida.

Considerando o emprego de técnicas de teste funcional, os testadores examinam e, as
exigências da especificação do cliente para construir os casos de teste, visando a garantir que o
programa seja executado conforme foi especificado. Segundo Pressman (2010), o teste funcional
tenta principalmente identificar erros das seguintes categorias: (1) funções incorretas ou ausentes;
(2) erros de interface; (3) erros nas estruturas de dados ou acesso a base de dados externa; (4)
erros de comportamento ou de desempenho; e (5) inicialização e encerramento de erros.

Existem diversos critérios baseados na técnica de teste funcional dentre eles, pode-se
destacar o Particionamento em classes de equivalência e Análise de valor limite. Ainda
que possuam algumas limitações, é importante o uso de critérios funcionais para explorar
determinados tipos de defeitos. A utilização do teste funcional provê alguns pontos fortes, dentre
os quais destacam-se:

∙ reutilização de casos de teste: por ser um critério baseado nas especificações, e portanto
independente da implementação, mesmo que haja alteração no código os casos de teste
podem permanecer os mesmos;

∙ independência de paradigma: uma vez que o código fonte não é necessário, esses
critérios podem ser aplicados em qualquer programa, seja ele procedimental ou orientado
a objetos;
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∙ qualidade de conjuntos de teste: os critérios funcionais resultam um conjunto de teste
com boa representação de todo domínio de entrada das variáveis em teste; e

∙ tempo reduzido: a derivação dos casos de teste pode ser realizada paralelamente à imple-
mentação, reduzindo o tempo do projeto.

2.3.2 Teste Estrutural

O teste estrutural, também conhecido como caixa branca, consiste na utilização da
estrutura interna do programa para derivar os casos de teste. Muitos desses critérios utilizam
uma representação de programa chamada Grafo de Fluxo de Controle (GFC). O GFC consiste
em uma notação para representar o fluxo de execução de um determinado programa.

A representação de um dado programa P como um GFC consiste em estabelecer uma
correspondência entre vértices (nós) e blocos de comandos e em indicar possíveis fluxos de
controle entre esses blocos por meio das arestas direcionadas (arcos). Assim, assume-se que um
GFC é um grafo orientado, com um único nó de entrada, em que cada nó representa um bloco
indivisível de comandos e cada aresta representa um possível desvio de um bloco para outro
(MYERS; SANDLER, 2004).

Para ilustrar o GFC é utilizado o programa identifier (Figura 2). O programa identifier

determina se um dado identificador é válido ou não. Um identificador válido inicia com uma
letra e contém apenas letras ou dígitos. Além disso possui no mínimo um e no máximo seis
caracteres de tamanho.

Figura 2 – Exemplo de GFC para o programa identifier

Fonte: Adaptada de Barbosa et al. (2007).
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Formalmente, um bloco básico é uma sequência máxima de comandos do programa de
tal forma que, se qualquer instrução do bloco for executada, todas as declarações no bloco são
executadas. Um bloco básico tem apenas um ponto de entrada e um ponto de saída (AMMANN;
OFFUTT, 2008). Os critérios baseados na técnica de teste estrutural são classificados com base
no fluxo de dados, no fluxo de controles e na complexidade.

Os critérios de fluxos de dados são baseados nas informações de fluxo de dados (defi-
nições e usos das variáveis). Esses critérios combinam definições de variáveis com seus usos,
garantindo que cada valor computado seja de fato usado. Assim, selecionando, dentre muitos
caminhos de execução, um conjunto com mais chance de propagar um resultado de uma compu-
tação incorreta até o ponto de um defeito observável (PEZZE; YOUNG, 2008). Dessa categoria,
pode-se destacar os critérios: todas-definições, todos-usos e todos-du-caminhos.

Os critérios baseados em fluxo de controle utilizam somente informações referentes ao
fluxo de controle da execução do programa, como blocos de comandos e desvios, tal como o
critério de cobertura de ramos (do inglês, Branch testing ou Branch Coverage).

A cobertura de ramos é um critério de teste estrutural que visa garantir que cada um dos
ramos possíveis de cada ponto de decisão seja executado pelo menos uma vez e, assim, garantir
que todos os comandos alcançáveis sejam executados. Dentro dos GFCs os nós correspondentes
às instruções de decisão (por exemplo, uma instrução if ou while) são referidos como nós de
ramificação ou branching nodes.

O ramo executado quando a condição no nó de ramificação é verdadeira é definido como
ramo verdadeiro (true branch). Ao contrário, o ramo executado quando a condição é falsa é
definido como ramo falso (false branch). E, por fim, a condição que determina se um ramo é
tomado é referida como um predicado de ramo (branch predicate).

Assim, o objetivo é encontrar um conjunto de dados de teste que exercite todas as saídas
verdadeiras e falsas de todas as decisões. Um ramo é um caminho potencial para a execução de
um nó de ramificação, porém, existem ramos que são impossíveis de se percorrer, pois não existe
nenhuma entrada que seja capaz de avaliar o predicado que este ramo é executado.

A aplicação dos critérios de teste estrutural são independentes da especificação e podem
ser iniciados mesmo durante a implementação do software. O teste estrutural é uma técnica
para teste a nível de código que identifica defeitos nos caminhos lógicos de um programa,
incluindo ramos, condições e instruções. Apesar da tarefa de exercer todos os caminhos válidos
do programa ser inviável, os critérios baseados nessa técnica estabelecem de forma sistemática
os requisitos a serem testados para alcançar uma boa cobertura.

2.3.3 Teste de Mutação

Teste de mutação é um critério de teste baseado em defeitos, que tem como principal
finalidade medir a adequação de um conjunto de teste. Para isso, o teste de mutação utiliza um
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conjunto de programas com erros introduzidos em sua estrutura, representados por pequenas
alterações sintáticas no programa em teste (DEMILLO; LIPTON; SAYWARD, 1978; DEMILLO;
SAYWARD; LIPTON, 1979).

De acordo com Jia e Harman (2011), os primeiros relatos sobre o teste de mutação foram
feitos em 1971, em um periódico estudantil feito por Lipton (1971) e no final dos anos 70 em
trabalhos de Hamlet (1977) e Demillo, Lipton e Sayward (1978). Desde os primeiros relatos, o
teste de mutação tem sido alvo de muitas pesquisas em função da sua eficiência em identificar
defeitos e problemas relacionados com o alto custo de sua aplicação.

Segundo Offutt (1992), a definição do critério de mutação é baseada em duas hipóteses:
(i) hipótese do programador competente (do inglês, competent programmer hypothesis), assume
que programas desenvolvidos por programadores competentes estão corretos ou próximo do
correto; e (ii) efeito de acoplamento (do inglês, coupling effect), assume que um conjunto de
dados de teste capaz de detectar erros simples em um programa, também será capaz de detectar
erros mais complexos.

Na etapa inicial do teste de mutação, o testador deve executar um conjunto de casos
de testes T = {t1, t2, ..., tn} em um programa P para verificar se o resultado obtido é igual ao
resultado esperado. Caso eles sejam diferentes, então o programa possui um defeito e deve ser
corrigido para dar continuidade ao teste.

A partir de um programa P, é gerado um conjunto de programas defeituosos denominados
de mutantes {M1,M2,M3, ...,Mk}. Esses mutantes são gerados com auxílio de operadores de
mutação que são definidos de acordo com as características da linguagem de programação em que
os programas estão sendo implementados. Um operador de mutação é uma regra que determina
alterações sintáticas a serem aplicadas em uma instrução (I) em P, criando uma instrução mutada
I′.

Em seguida, o mesmo conjunto de teste T aplicado em P é executado no conjunto de
mutantes, podendo apresentar dois tipos de resultados: (i) Se a saída de um Mi for diferente de P

para qualquer dado de teste; ou (ii) Se a saída de um Mi for igual a de P (DEMILLO; LIPTON;
SAYWARD, 1978).

Para o resultado (i), o mutante é dito “morto” pois o erro produzido em Mi a partir de
P foi detectado pelo dado de teste. No resultado (ii), o mutante Mi é dito “vivo” pois nenhum
caso de teste foi capaz de detectar o erro que o originou. É possível que Mi e P sejam programas
equivalentes, ou seja, Mi e P apresentam sempre o mesmo resultado para todos os elementos do
domínio de entrada e portanto Mi não pode ser morto.

Na Figura 3 é exibido um exemplo de uma mutação no operador relacional do programa
original P. A mutação ocorre na alteração do operador “<” para “>”.

Os operadores de mutação são criados com a finalidade de induzir mudanças sintáticas
simples com base nos erros comuns cometidos durante o processo de desenvolvimento, por
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Figura 3 – Exemplo de mutante

Fonte: Elaborada pelo autor.

exemplo, alterar o nome de uma variável, trocar um operador por outro, etc. Em geral não existe
uma maneira de definir os operadores de mutação para uma dada linguagem, os operadores são
determinados com base na experiência do uso da linguagem, assim como nos erros mais comuns
que podem ser cometidos pelos programadores durante a sua utilização (OFFUTT et al., 1996).

A qualidade e quantidade dos operadores de mutação são fatores que possuem forte
influência no sucesso do teste de mutação. Normalmente, a quantidade de mutantes gerados é
alta e nem sempre com boa qualidade. Um mutante de boa qualidade reflete em um erro difícil
de ser identificado, ao passo que um mutante de má qualidade é aquele que possui erros simples
que podem ser facilmente identificados por qualquer caso de teste.

Para realizar a aplicação do teste de mutação o uso de ferramentas é indispensável, visto
que existem diversas etapas como i) geração de mutantes; ii) geração de dados de teste; iii)
identificação e marcação de mutantes equivalentes; e iv) oráculos e análise de escores, que
requerem esforços e podem ser propensas a erros. Realizar essas etapas manualmente para um
programa complexo pode ser inviável, em função do tempo e do tamanho do programa a ser
testado. Portanto, a disponibilidade de ferramentas proporciona maior qualidade ao teste de
mutação e contribui para seu uso em ambientes industriais.

Em suma, os mutantes são confrontados com o mesmo conjunto de teste T que foi
executado em P. A finalidade é obter dados de teste que sejam capazes de matar todos os
mutantes (não-equivalentes) e detectar os mutantes equivalentes. Desse modo, é possível obter
um conjunto T que seja adequado para verificar se P está livre de defeitos ou possui defeitos
pouco prováveis de ocorrerem (DELAMARO et al., 2007).

Mutantes equivalentes sempre irão produzir a mesma saída do programa original indepen-
dente do teste aplicado. O problema de mutantes equivalentes apresenta desvantagens referentes
ao uso do teste de mutação, pois a árdua tarefa de identificação e eliminação dos equivalentes é
realizada manualmente pelo testador, o que a torna muito custosa e demorada.

Para um dado programa P, diz-se que Mi é um mutante equivalente, se ele é sintaticamente
diferente de P, porém com o mesmo comportamento. Na Figura 4 é ilustrado um exemplo de
mutante equivalente gerado com a mudança do operador “==” do programa P para o operador
“>=”. Se a instrução não alterar o valor de i, o programa P e o mutante Mi geram a mesma saída.
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Figura 4 – Exemplo de Mutante Equivalente

int i = 0;

while (...) {

     i ++;

     if ( i == 10) {

            break;

     }

}

int i = 0;

while (...) {

     i ++;

     if ( i >= 10) {

            break;

     }

}

Fonte: Elaborada pelo autor.

O teste de mutação fornece uma medida objetiva do grau de adequação dos conjuntos
de teste analisados, denominada escore de mutação (do inglês, Mutation Score (MS)), que varia
entre 0% e 100%. O escore de mutação pode ser utilizado para medir a eficácia de um conjunto
de teste em termos da sua capacidade para detectar falhas. Calcula-se o escore de mutação da
seguinte maneira (Função 2.1) (DELAMARO et al., 2007):

ms(P,T ) =
DM(P,T )

M(P)−EM(P)
(2.1)

em que,
DM (P,T): número de mutantes mortos pelo conjunto de teste T;
M(P): número total de mutantes gerados;
EM(P): número de mutantes gerados equivalentes a P.

Quando o valor do escore de mutação for igual a 100%, significa que o conjunto de teste
T é adequado para testar o programa P. Assim, a confiança de que o programa em teste está
praticamente livre de defeitos é consideravelmente alta.

Na Figura 5 é apresentado o processo tradicional do teste de mutação. Nesse caso, a
análise dos mutantes equivalentes é realizada manualmente e o processo ocorre até que todos os
mutantes estejam mortos, ou seja, até que o escore de mutação seja 100%. Porém, eliminar todos
os mutantes equivalentes manualmente e alcançar um alto escore de mutação pode ser muito
caro para o processo de teste.

Normalmente, para distinguir o comportamento entre P e M, os dados de um teste devem
satisfazer três premissas conhecidas, como condições Alcançabilidade, Infecção e Propagação
(do inglês, Reachability, Infection e Propagation (RIP)), que se referem às condições de Alcança-
bilidade, Necessidade e Suficiência proposto por DeMillo e Offutt (1991). A primeira condição,
alcançabilidade, afirma que um teste deve atingir a instrução mutada para um mutante ser morto.
A segunda condição, necessidade, requer que o estado de execução do programa mutante seja
diferente do programa original após a execução da instrução mutada. A terceira condição, a
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Figura 5 – Processo genérico do teste de mutação

Fonte: Adaptada de Offutt e Untch (2000).

suficiência, requer que o estado incorreto seja propagado para uma saída do programa. A partir
disso, as condições RIP são descritas como:

∙ Alcançabilidade: t ∈ T deve ser capaz de alcançar o ponto de mutação. Se I e I′ não forem
executados por t, então é garantido que t não mata M.

∙ Infecção: t ∈ T deve ser capaz de causar diferentes estados internos em P e M imediata-
mente após a execução de I e I′. Assim, para t para matar M, é necessário que I e I′ sejam
atingidos e o estado após a sua execução deve ser diferente.

∙ Propagação: t ∈ T deve ser capaz de fazer com que o estado final do M seja diferente
de P, isto é, o estado infectado deve se propagar até um ponto em P no qual possa ser
observado. Assim, o estado diferente causado pela satisfação da condição de necessidade
deve propagar-se através da execução do programa para produzir uma saída diferente.

A geração de dados de teste é uma atividade importante para alcançar uma boa eficácia e
eficiência na fase de teste de software. No entanto, encontrar dados de teste adequados de acordo
com um critério específico pode ser muito trabalhoso. Aplicada ao teste de mutação, as técnicas
de geração de dados de teste exigem esforço substancial para gerar um conjunto de dados de teste
adequado e um esforço adicional para executar o conjunto de dados de teste contra o conjunto de
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mutantes. Motivados por essa última questão pesquisadores propuseram variações do teste de
mutação chamadas de Weak (HOWDEN, 1982) e Firm mutation (WOODWARD; K., 1988).

De acordo com teste de mutação fraca, um T que satisfaz as condições de alcançabilidade
e necessidade também satisfaz o critério de teste de mutação fraca. Mutação fraca compara o
estado da instrução mutada I′ com o original I imediatamente após a sua execução para decidir
se o mutante foi fracamente morto. Assim, o mutante fracamente morto é um termo empregado
quando I e I′ produzem estados diferentes e, caso contrário, estão fracamente vivos. É importante
ressaltar que um mutante pode ser considerado fracamente morto e, ainda P e M podem produzir
as mesmas saídas (HOWDEN, 1982).

O teste de mutação firme é uma abordagem intermediária entre a mutação forte (teste
de mutação tradicional) e a mutação fraca, uma vez que o ponto de comparação localizado
em qualquer lugar após o I′ e o fim de P. Assim, em mutação firme pode ser considerada uma
parte do código de P. Em vez de executar todo o programa como teste de mutação forte ou
considerando apenas o estado após I′ como mutação fraca. Para que um mutante seja considerado
morto, o usuário deve definir condições ao expressar o que é necessário para que os dados de um
teste sejam adequados (WOODWARD; K., 1988).

Estudos têm mostrado que o teste de mutação é um critério bastante efetivo em revelar
defeitos, levando à construção de conjuntos de teste com alta qualidade. No entanto, existem pon-
tos que precisam ser tratados para que o critério possa ser usado de forma prática, principalmente
se for considerado o custo de sua aplicação.

O primeiro problema na utilização do critério de teste de mutação está relacionado à
execução dos mutantes pois, normalmente, a quantidade de mutantes gerada em um programa
simples pode ser alta, consequentemente exigindo um tempo de execução elevado. Na tentativa
de reduzir o custo inerente a esse processo, pesquisadores propuseram técnicas como: mutação
seletiva (do inglês, selective mutation) (OFFUTT; ROTHERMEL; ZAPF, 1993; OFFUTT et al.,
1996); amostragem mutante (do inglês, mutant sampling) (MATHUR; WONG, 1994; MATHUR;
WONG, 1995); operadores essenciais (BARBOSA, 1998); e agrupamento mutante (do inglês,
mutant clustering) (JI et al., 2009b).

De acordo com Jia e Harman (2011) as técnicas para redução de mutantes consistem em
selecionar um subconjunto de mutantes M′ de um conjunto de mutantes M, de modo que o escore
de mutação do conjunto M′ seja semelhante ao do conjunto M ou em definir um subconjunto de
operadores de mutação para a redução de mutantes gerados. Entre as técnicas existentes, pode-se
destacar:

∙ mutação seletiva: essa técnica consiste em gerar os mutantes por meio de um subconjunto
de operadores de mutação, de modo que não se tenha perda significativa na eficácia do
teste de mutação (OFFUTT et al., 1996).
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∙ amostragem mutante: consiste na seleção de um subconjunto de mutantes aleatoriamente
de um conjunto de mutantes gerados por meio de todos operadores tradicionais (MATHUR;
WONG, 1995).

∙ operadores essenciais: os mutantes são gerados por meio de um subconjunto do total de
operadores de mutação para a linguagem de programação C (BARBOSA, 1998).

∙ agrupamento mutante: nessa técnica é selecionado um subconjunto de mutantes utili-
zando algoritmos de clustering (JI et al., 2009b).

Nesta perspectiva, a quantidade de mutantes está associada ao número de operadores
de mutação, uma vez que muitos mutantes são gerados. Este problema pode ser solucionado
determinando um subconjunto de operadores de mutação que possui a mesma eficácia que um
conjunto composto por muitos operadores de mutação.

Somando-se a isso, o fato da existência de mutantes equivalentes pode requerer a in-
tervenção do testador para que sejam identificados. De um modo geral, identificar mutantes
equivalentes é um problema indecidível, como foi comprovado no estudo de Budd e Angluin
(1982). Dessa forma, se todos os mutantes equivalentes não forem identificados, é impossível o
escore de mutação alcançar 100% o que reduz a confiança de que o conjunto de teste seja eficaz.

Em relação à linha de esforços para identificação de mutantes equivalentes, foram inves-
tigados por meio de uma revisão sistemática conduzida por Orzeszyna (2011) alguns métodos
para tentar solucionar esse problema. O autor identificou 22 estudos que foram classificados
considerando os seguintes aspectos:

∙ técnicas para detecção de mutantes equivalentes: essa categoria considera os estudos
que visam tratar o problema de mutantes equivalentes por meio de técnicas ou estratégias
para detectá-los no conjunto de todos os mutantes. Nessa categoria foram identificados 8
estudos (BALDWIN; SAYWARD, 1979; OFFUTT; CRAFT, 1994; OFFUTT; PAN, 1996;
OFFUTT; J., 1997; HIERONS; HARMAN; DANICIC, 1999; ELLIMS; INCE; PETRE,
2007; MARTIN; XIE, 2007; BOUSQUET; DELAUNAY, 2008).

∙ técnicas para evitar a geração de mutantes equivalentes: essa categoria refere-se ao uso
de técnicas que evitam a geração de mutantes equivalentes, por meio de estratégias focadas
nos tipos de mutantes e como eles são gerados, como o teste de mutação de ordem superior
1. Foram identificados 10 estudos para essa categoria (ELFURJANI; BOTTACI, 1999;
HARMAN; BRYAN, 2001; ADAMOPOULOS; HARMAN; HIERONS, 2004; OFFUTT;
MA; KWON, 2006; JIA; HARMAN, 2009; KAMINSKI; MASON; AMMANN, 2009; JI
et al., 2009a; OFFUTT, 1992; KINTIS; PAPADAKIS; MALEVRIS, 2010; PAPADAKIS;
MALEVRIS, 2010b).

1 No teste de mutação de ordem superior os mutantes são criados pela inserção de dois ou mais erros
(JIA; HARMAN, 2009).
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∙ técnicas para sugestão de mutantes equivalentes: essa categoria está relacionada às téc-
nicas que realizam uma análise no comportamento dos mutantes para indicar ao testador a
existência de um possível mutante equivalente. Em geral, essas técnicas avaliam o impacto
do comportamento interno dos mutantes para predizer se eles são equivalentes ou não-
equivalentes. Foram incluídos 4 estudos nessa categoria (VINCENZI et al., 2002; GRUN;
SCHULER; ZELLER, 2009; SCHULER; DALLMEIER; ZELLER, 2009; SCHULER;
ZELLER, 2010).

De acordo com (ORZESZYNA, 2011), mesmo após anos de pesquisas o método mais
eficaz identificado (OFFUTT; PAN, 1996; OFFUTT; J., 1997) detecta apenas 47,63% de mutantes
equivalentes (primeira categoria). Os métodos presentes na categoria para evitar a geração de
equivalentes, alcançaram até 86.8% de redução com apenas 1,75% de perda de eficácia no teste
de mutação (segunda categoria) e métodos para sugestão de mutantes equivalentes baseados em
medidas de impacto, podem alcançar até 75% de precisão (terceira categoria).

Nesse contexto, esse é um problema de grande interesse teórico, pois solucioná-lo, é
um dos maiores desafios do teste de mutação para que esse critério seja utilizado de fato em
ambientes reais. Além disso, encontrar dados de teste relevantes para um determinado critério
pode ser uma tarefa muito trabalhosa, pois impõe um obstáculo para a automatização do critério
(OFFUTT; UNTCH, 2000). Assim, para o uso eficaz do teste de mutação é necessário que sejam
gerados dados de testes capazes de eliminar o maior número de mutantes possíveis, somado com
um método que seja capaz de identificar os mutantes equivalentes automaticamente.

2.4 Geração de Dados de Teste

A atividade de geração de dados automática é fundamental para o teste de software,
pois os dados de teste são um dos fatores-chave para determinar a qualidade do teste durante
sua execução. Assim, a automatização é uma tarefa desejável, porém não trivial, em função
da complexidade de determinados domínios, justificando o interesse crescente de diversos
pesquisadores no uso de métodos de otimização para a geração automática dos dados de teste
(KOREL, 1990).

Essa complexidade está relacionada com diversas limitações inerentes à atividade de
teste que impossibilitam automatizar completamente essa etapa, tais como (VERGILIO; MAL-
DONADO; JINO, 2007):

∙ correção coincidente: ocorre quando um programa em teste possui um defeito que é iden-
tificado por um dado de teste, um estado de erro é produzido, mas coincidentemente um
resultado correto é obtido. Essa limitação pode impedir que os dados gerados identifiquem
todos os defeitos de um programas pois um defeito pode mascarar o outro e a saída obtida
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pode corresponder à esperada;

∙ caminho ausente: corresponde a uma determinada funcionalidade requerida para o pro-
grama, mas que por engano não foi implementada, isto é, o caminho correspondente
não existe no programa. Neste caso, a falta da implementação de uma funcionalidade no
programa faz com que o requisito correspondente nunca seja alcançado por um dado de
teste. Portanto, é impossível para uma estratégia gerar dados de teste que percorram um
caminho ausente;

∙ caminhos não executáveis: um caminho é não executável caso não exista um conjunto
de valores para as variáveis de entrada do programa, parâmetros e variáveis globais que
causem a sua execução. Uma das causas dos caminhos não executáveis são códigos mor-
tos, ou seja, aquelas instruções que nunca podem ser executadas. Isso causa caminhos
não executáveis e portanto, não existe nenhum dado de teste que consiga alcançar essa
instrução; e

∙ mutantes equivalentes: como já foi mencionado anteriormente, não existe nenhum dado
de teste capaz de identificar o comportamento distinto entre o programa original e o
mutante. Assim, os mutantes equivalentes demonstram uma falsa fraqueza nos conjuntos
de teste e na estratégia para geração automática de dados de teste.

Um caso de teste é composto por um dado de teste que consiste em uma entrada necessária
para executar o código de teste e sua saída esperada. Assim, a geração de dados de teste é uma
atividade focada na busca de valores de entrada que atendam a critérios de teste específicos.
Estes valores de entrada podem assumir diferentes formas, tais como parâmetros de uma função,
parâmetros para uma sequência de chamadas de método, dentre outras.

Formalmente, I = {x1,x2, · · · ,xn} sendo um vetor de entradas para as variáveis de P, tal
que xi ∈Dxi, onde Dxi é o conjunto com todos possíveis valores que podem ser atribuídos para xi.
E para conjuntos de testes pode se considerar S−→ R, onde S é o conjunto com todas possíveis
entradas e R o conjunto de todas saídas. Assim, uma única entrada xi em S é referida como um
dado de teste (KOREL, 1990).

No teste de mutação, a geração de dados de teste consiste em identificar entradas de teste
que maximizam o número de mutantes mortos. A questão fundamental é identificar um pequeno
conjunto de dados de teste, de modo que, quando executado sobre o conjunto de mutantes seja
obtido o maior número de mutantes mortos. Matar todos os mutantes não-equivalentes significa
que um conjunto de teste de alta qualidade foi obtido e mutantes vivos indicam a ineficiência de
um conjunto de teste. Neste último caso, o processo consiste em encontrar novos dados de teste



2.4. Geração de Dados de Teste 47

e melhorar o conjunto de teste até que todos os mutantes não equivalentes tenham sido mortos
(OFFUTT, 1990).

Encontrar um conjunto de dados de teste adequado ainda é uma atividade muito difícil,
em primeiro lugar devido às estruturas de dados dinâmicas e ao tamanho do domínio de entrada
de um programa (muitas vezes, é enorme ou mesmo infinito) e depois, o esforço necessário para
uma exigência de teste. Deste modo, a automatização da geração de dados de teste é fundamental
para tornar os critérios de teste mais eficientes e mais baratos.

Apesar das limitações existentes, no contexto geral, algumas categorias de técnicas
podem ser utilizadas para gerar dados de teste, a fim de satisfazer diversos critérios, bem como a
proposição de novos métodos/técnicas para automatizar a geração de dados de teste.

Dentre as técnicas existentes, destacam-se: geração aleatória (DURAN; NTAFOS, 1984;
HAMLET; TAYLOR, 1990); geração com execução simbólica (BOYER; ELSPAS; LEVITT,
1975; CLARKE, 1976; HOWDEN, 1977; RAMAMOORTHY; HO; CHEN, 1976); geração com

execução dinâmica (KOREL, 1990); geração utilizando técnicas de busca e meta-heurísticas

(AYARI; BOUKTIF; ANTONIOL, 2007; MICHAEL; MCGRAW; SCHATZ, 2001; WEGENER;
BARESEL; STHAMER, 2001) e geração de dados sensíveis a defeitos (WHITE; COHEN, 1980).
Nessa última categoria dentre as técnicas existentes destaca-se o teste baseado em restrição
(DEMILLO; OFFUTT, 1991), cujo objetivo é auxiliar a geração de dados de teste adequados ao
teste de mutação.

As seções a seguir visam apresentar algumas técnicas para geração de dados de teste
citadas anteriormente.

2.4.1 Geração Aleatória

Essa técnica consiste em gerar dados de teste aleatoriamente até que uma entrada útil seja
encontrada ou um critério seja satisfeito. A geração aleatória pode ser facilmente implementada
e é bastante utilizada para fins de comparação com outras técnicas e até mesmo para teste em
programas mais simples.

No entanto, essa abordagem não é adequada para o uso em programas ou critérios de
adequação complexos, pois uma entrada teria que satisfazer requisitos muito específicos. Em tal
caso, o número de entradas adequadas pode ser muito pequeno em comparação ao número total
de entradas, de modo que a probabilidade que uma entrada adequada seja selecionada pode ser
muito baixa (MICHAEL; MCGRAW; SCHATZ, 2001).

2.4.2 Geração com Execução Simbólica

Geração de dados baseada em execução simbólica consiste em atribuir valores simbólicos
às variáveis, a fim de obter uma caracterização matemática sobre a função que o programa
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desempenha. Dessa forma, a atividade de geração de dados de teste é convertida em um problema
de resolução de expressão algébrica.

Segundo Vergilio, Maldonado e Jino (2007), normalmente a geração com execução
simbólica é utilizada em conjunto com a técnica estrutural baseada em caminhos, com a finalidade
de auxiliar a geração automática de dados de teste para um determinado caminho ou conjunto
de caminhos. A aplicação dessa técnica é bastante custosa e, adicionalmente, existem alguns
problemas relacionados às estruturas de laços indefinidas, referências indiretas para uma variável
(como acesso em vetor), referências a ponteiros e chamadas de métodos.

2.4.3 Geração com Execução Dinâmica

Geração com Execução Dinâmica (do inglês, Dynamic Symbolic Execution (DSE)) é
uma abordagem alternativa à geração de dados de teste simbólica e foi proposta por Korel (1990).
Essa técnica é uma abordagem fundamentada na execução real de um programa em teste, na
análise de fluxo de dados dinâmica e nos métodos de minimização de funções. A análise de fluxo
de dados dinâmica é responsável em definir quais variáveis de entrada estão relacionadas com o
comportamento incorreto do programa.

A técnica seleciona o conjunto de valores de entrada para executar um caminho especifico
no programa. De acordo com Korel (1990), esse objetivo pode ser representado com uma
sequência de subobjetivos, em que eles podem ser solucionados por meio de métodos de
minimização de funções.

2.4.4 Teste baseado em restrição

O teste baseado em restrição (do inglês, Constraint-Based Testing (CBT)) proposto por
DeMillo e Offutt (1991), visa gerar dados de teste para o teste de mutação utilizando restrições
algébricas. O CBT se baseia na ideia de que se um caso de teste é capaz de matar um mutante,
então o sistema de restrição é verdadeiro. Caso contrário, significa que não existem casos de
teste capazes de matar o mutante. Para que um caso de teste seja capaz de matar um mutante três
condições devem ser satisfeitas: 1) Alcançabilidade, 2) Necessidade e, 3) Suficiência.

Dentre as condições mencionadas, a condição de suficiência pode ser considerada a ideia
principal do CBT, pois, satisfazê-la indica que os casos de teste revelaram um comportamento
diferente entre os programas originais e mutantes.

2.5 Teste de Software Baseado em Busca

Técnicas baseadas em busca foram utilizadas pela primeira vez por Miller e Spooner
(1976) no domínio de geração de dados de teste. No entanto, o termo SBST surgiu somente anos
depois, por McMinn (2004), em função da intensificação das pesquisas envolvendo o uso de
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técnicas de busca e meta-heurísticas para geração de dados e outras atividades no âmbito de teste
de software.

O SBST é o processo de automatização de uma atividade de teste empregando algumas
técnicas, como buscas locais e globais, meta-heurísticas e algoritmos evolutivos. Tais técnicas
oferecem soluções ótimas ou aproximadas para problemas complexos a um custo computacional
razoável quando comparadas às técnicas convencionais, como técnicas aleatórias.

Para a geração de dados de teste no contexto geral, diversos estudos têm empregado
técnicas de busca e meta-heurísticas. A maioria desses estudos utilizam Algoritmo Genético
(AG) (do inglês, Genetic Algorithm (GA)) com função de avaliação (ou função objetivo) baseada
na cobertura do dado de teste ou de um elemento específico. A tendência é que o uso de métodos
baseados em busca aumente progressivamente, principalmente, em função do amplo uso com
sucesso em várias áreas da Ciência da Computação. Contudo, a maioria dessas técnicas é sensível
à modelagem do problema e, caso elas sejam utilizadas erroneamente, além de influenciar nos
resultados obtidos, pode-se não obter soluções satisfatórias ou próximas do ótimo desejado, e
também comprometer o custo computacional da abordagem.

De acordo com Rayward-Smith et al. (1996) e Zbigniew e Fogel (2004), “heurística”,
no contexto de um algoritmo de otimização, é uma função que utiliza as informações coletadas
durante a execução do algoritmo para auxiliar na decisão de quais soluções candidatas devem
ser testadas ou produzidas para os passos seguintes. Já uma meta-heurística é um método ou
algoritmo que combina funções-objetivo com heurísticas. Segundo Weise (2009), essa combi-
nação é muitas vezes realizada por meio de estatísticas obtidas das amostras de um espaço de
busca ou baseadas em algum fenômeno natural ou processo físico. Um exemplo é a analogia da
técnica AG com o comportamento natural e evolutivo das espécies descrito na teoria de Charles
Darwin 2, ou a metáfora de um processo térmico utilizado em metalurgias com a técnica Têmpera
Simulada que será detalhada nas próximas seções.

Nesse contexto, as meta-heurísticas são algoritmos que visam a resolução de problemas
de otimização objetivando encontrar soluções ótimas ou aproximadas ao ótimo. Normalmente,
tais técnicas são utilizadas em problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos conven-
cionais ou que possuam grande complexidade. Diversos desses problemas são problemas de
busca e otimização, nos quais não é possível encontrar uma solução ótima que seja alcançada em
tempo razoável a um custo computacional aceitável.

As técnicas ou algoritmos de otimização são divididos basicamente em duas classes:
determinísticos e probabilísticos (Figura 6). Os algoritmos determinísticos irão produzir o
mesmo resultado, sempre que uma mesma entrada do problema for usada pelo programa. Já os
algoritmos probabilísticos (também chamados de não-determinísticos), a partir de uma mesma

2 Charles Darwin foi um famoso naturalista britânico que propôs a teoria da evolução das espécies.
Esta teoria culminou no que é, agora, considerado o paradigma central para explicação de diversos
fenômenos na biologia (WYHE, 2002).
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entrada do problema, podem gerar soluções distintas, pois em uma execução consideram eventos
ou operações aleatórias (WEISE, 2009).

Da classe dos algoritmos baseados em busca, é importante ressaltar a computação
evolucionária, que abrange todos os algoritmos baseados em um conjunto de soluções candidatas
que são interativamente melhoradas e evoluídas usando informações do problema. Dentre esses
algoritmos, o AG é um dos mais utilizados para problemas de otimização.

Figura 6 – Algoritmos baseados em busca
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Fonte: Adaptada de Weise (2009).

O processo de otimização é um mecanismo pelo qual se objetiva encontrar o valor
máximo ou mínimo de uma função. Esse mecanismo é usado em áreas como matemática, física,
química, economia e engenharia, nas quais o objetivo é maximizar a eficiência ou encontrar os
possíveis melhores elementos de um conjunto de dados seguindo alguns critérios estabelecidos.
Esses critérios são funções matemáticas associadas ao problema e são denominados de “função
objetivo”. A otimização pode se referir tanto à minimização ou à maximização. A maximização
de uma função f é equivalente à minimização do oposto dessa mesma função, − f (BLONDIN,
2009).

Matematicamente, a tarefa de minimização pode ser determinada como:
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Dado f ℜn→ ℜ

Buscar x′ ∈ ℜn tal que f (x′) 6 f (x), ∀x ∈ ℜn

Obviamente a maximização será o inverso da notação acima:

Buscar x′ ∈ ℜn tal que f (x′) ≥ f (x), ∀x ∈ ℜn

f é a função objetivo, e ℜn é referido como o espaço de busca. O valor de n significa
o número de dimensões do espaço de busca, ou seja, quantos parâmetros desejam-se otimizar.
Cada elemento de ℜn é denominado de solução candidata, sendo x′, a solução ótima.

Para a melhor compreensão das técnicas que são detalhadas a seguir, alguns termos são
apresentados:

∙ espaço de busca: conjunto de possibilidades ou soluções candidatas para solucionar um
determinado problema;

∙ máximos e mínimos locais: são boas soluções candidatas dentro do espaço de busca,
porém não são as melhores soluções para o problema;

∙ função objetivo: trata-se de uma função especial que guia a busca para o objetivo e avalia
a qualidade das soluções candidatas. Ela é determinada de acordo com o problema. A
função objetivo (também chamada de função de fitness) é uma peça fundamental para as
técnicas de busca, visto que a convergência e o sucesso da técnica é altamente dependente
dessa função;

∙ geração/iteração: o momento em que a técnica completa a execução de um ciclo, é
denominado de geração ou iteração; e

∙ critério de parada: consiste em uma estratégia para o término da execução de uma técnica,
sendo, em geral, um determinado número de gerações/iterações, critério de convergência
ou um determinado tempo.

Normalmente, os problemas complexos tendem a ser incompreensíveis devido à natureza
dos dados, ao grande tamanho do espaço de busca e consequentemente ao custo para encontrar
uma solução. Em tais problemas, o objetivo é encontrar a melhor solução dentre todas as
possíveis, isto é, minimizar ou maximizar a função objetivo para alcançar o “ótimo global”.

Um ótimo global é um ponto ótimo em relação a todo o domínio de soluções Ds, enquanto
um ótimo local é um ótimo em apenas um subconjunto de Ds. Normalmente, podem existir mais
de uma solução ótima global em um problema de geração de dados de teste baseado em busca.
Por exemplo, dado problema onde o objetivo é cobrir o ramo verdadeiro do predicado var > 5.
Qualquer entrada para var que seja maior que 5 irá cobrir o ramo como verdadeiro e, portanto,
pode ser qualificado como uma solução globalmente ideal.
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Atualmente diferentes técnicas baseadas em busca e meta-heurísticas têm sido aplicadas
em problemas de teste, como testes baseados em especificações, testes estruturais e de mutação.
A Figura 7 mostra o processo genérico de geração de dados de teste baseada em busca. O
funcionamento do processo se inicia a partir da aplicação de uma técnica de busca no domínio de
entrada do programa em teste. A técnica de busca é responsável em produzir os dados de teste,
uma vez que o conjunto inicial de teste é gerado, ele deve ser executado no programa visando
verificar a cobertura obtida.

A função de fitness deve ser definida de acordo com as características do problema, ou
seja, o objetivo é representado por uma característica particular capaz de avaliar as soluções
candidatas, em termos da sua eficácia e adequação para resolver o problema em questão. Deve
ser observado que, para aplicar efetivamente uma abordagem baseada em busca, é necessário
ter uma boa função de fitness, mas isso nem sempre é uma tarefa trivial (MCMINN, 2011). No
contexto de teste de software, as funções de fitness são encarregadas de avaliar os conjuntos de
testes. Em geral, informações produzidas com a execução do programa, tais como, cobertura,
caminhos executados, entre outras podem ser úteis para avaliar a adequação de um conjunto de
dados de teste.

Para o problema de geração de dados de teste, normalmente, o espaço de busca costuma
ser muito grande, mesmo para um programa pequeno. O espaço de busca consiste em todos os
valores de entrada possíveis para executar o programa em teste. Considerando um programa com
duas variáveis de entrada do tipo inteiro (a e b), o espaço de busca representa cada combinação
possível de inteiros para a e b no domínio de entrada. Note que para um programa podem existir
diferentes soluções ótimas, isto é, existem diferentes entradas que satisfazem o mesmo critério
de teste específico. Portanto, encontrar um conjunto de dados de teste em um grande espaço de
busca nem sempre é garantido sem uma boa função de fitness.

Dependendo do programa e do objetivo do teste, diferentes estratégias para as funções
de fitness podem levar a busca para diferentes soluções (DAHAL et al., 2008). As etapas do
processo são iterativas e se alternam principalmente entre: 1) gerar e melhorar os dados de teste;
2) executar os dados de teste no programa; e 3) avaliar os dados de teste.

A primeira dificuldade para aplicar uma técnica de busca encontra-se em três elementos
principais: i) como representar o espaço de busca de um problema, ii) representação das soluções
candidatas; e iii) como definir a função de fitness. Na geração de dados de teste podemos definir
estes elementos como:

∙ problema: Identificar um subconjunto de dados de entrada dentro um conjunto com todas
as possíveis entradas para um determinado programa.

∙ espaço de busca: Todas as possíveis entradas que podem ser executadas no programa.

∙ solução candidata: valor de uma variável, parâmetros de uma função, métodos e outros.
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∙ função de fitness: maximizar a adequação de um conjunto de dados de teste para um
critério de teste ou requisitos específicos a serem satisfeitos.

Figura 7 – Processo genérico de geração de dados de teste baseada em busca

Fonte: Elaborada pelo autor.

Adicionalmente, existem na literatura diversas técnicas de busca e meta-heurísticas que
podem ser utilizadas em múltiplos problemas de otimização. Tais técnicas variam desde mais
simples e baseadas em busca local como: Busca Gulosa, Busca A* e Subida da Encosta (do
inglês, Hill Climbing (HC)); até mais robustas baseadas em processos naturais, como Algoritmo
Genético, Otimização por Enxame de Partículas (do inglês, Particle Swarm Optimization (PSO)),
Têmpera Simulada (do inglês, Simulated Annealing (SA)) e Otimização por Colônias de Formigas
(do inglês, Ant Colony Optimization (ACO)). Nas próximas seções, algumas dessas técnicas são
detalhadas.

2.5.1 Algoritmo Genético

O AG foi proposto por Holland (1975) na Universidade de Michigan. A ideia inicial
da pesquisa era se fundamentar em processos de evolução das espécies para formalizar um
algoritmo e aplicar conceitos da evolução (conhecidos como operadores genéticos, tais como,
genes, cromossomos, seleção, cruzamento e mutação) para resolver problemas que possuem um
amplo espaço de busca.

Em AGs a evolução é um dos princípios fundamentais para sua execução, permitindo
que uma população de indivíduos (soluções) se modifique até representar a melhor solução
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encontrada. Os indivíduos com as melhores características genéticas têm maiores chances de
sobrevivência e de produzirem filhos (novas soluções) cada vez mais aptos, enquanto indivíduos
menos aptos tendem a ser eliminados da população pela seleção natural. Em outras palavras,
um AG é um modelo computacional que imita os mecanismos da evolução natural para resolver
problemas de otimização.

Na década de 80, foram implementados os primeiros AGs em aplicações industriais.
Goldberg, um dos alunos de Holland, foi o primeiro a desenvolver o AG e obteve excelentes
resultados, permitindo o uso desse algoritmo em diversos problemas de otimização e, de difícil
solução.

As soluções candidatas para um problema são codificadas por meio de uma sequência de
caracteres chamada “cromossomo”. Cada cromossomo (comumente chamado de indivíduo) é
formado por genes, sendo que cada gene possui uma informação sobre a resolução do problema
em questão. Um conjunto de cromossomos ou indivíduos constitui uma população (Figura 8).

Figura 8 – Representação de um cromossomo

Fonte: Elaborada pelo autor.

A codificação binária é a mais comum e amplamente utilizada devido a sua facilidade de
implementação e manipulação. Essa forma é a mais comum também por ter sido utilizada com
maior ênfase pelo autor da técnica, em função da sua relativa simplicidade.

O desempenho do AG é bastante sensível aos seus parâmetros de configuração como,
por exemplo, o tamanho da população. Esse parâmetro está diretamente associado ao problema
que se pretende resolver. Se for definida uma população com muitos indivíduos, a aplicação do
AG poderá ter um elevado custo computacional. Por outro lado, se for muito pequena ocorrerá
uma redução nas possibilidades de respostas para o problema, ou seja, não haverá variedades de
soluções candidatas (MITCHELL, 1998).

Na vida real, as espécies mais adaptadas ao meio ambiente são as que têm mais chances
de sobreviver e passar seu código genético adiante. Para representar esse comportamento da
natureza no AG, os indivíduos são submetidos a uma função de avaliação, também chamada
aptidão ou fitness, a fim de avaliá-los. A função é modelada de acordo com o problema, portanto
cada problema terá uma função específica que determinará quais indivíduos da população são
mais aptos. Aqueles com melhor valor de fitness têm maior probabilidade de serem selecionados
para reprodução. Essa função de avaliação é extremamente importante para o AG, pois apresenta
o quanto o indivíduo está próximo da melhor solução ou de uma solução aceitável.

A evolução da população ocorre após a aplicação dos operadores de seleção, reprodução
e mutação. Os operadores genéticos são a base do funcionamento do AG, permitindo que
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uma população inicial se movimente por um dado número de iterações (gerações) e consiga
gerar populações sucessivas com novos indivíduos possuindo genes mais adaptados que os da
geração anterior. Portanto, a população gerada é totalmente nova e possui descendentes com
características de bons indivíduos das gerações anteriores, consequentemente, diversificando o
universo de soluções e aumentando o espaço de busca para encontrar uma boa solução para o
problema (HOLLAND, 1992).

Para realizar o cruzamento é necessário um método para selecionar alguns indivíduos da
população baseado em seus valores de aptidão. Existem diversas estratégias para a seleção de
indivíduos, como os métodos de: roleta, torneio e amostragem universal estocástica (MITCHELL,
1998).

A seleção por roleta é um dos métodos mais utilizados. A seleção ocorre como um sorteio;
os indivíduos com maior valor de fitness possuem maior probabilidade de serem selecionados.
Esse método simula uma roleta, e cada indivíduo possui uma probabilidade correspondente a
fatia total dividida de acordo com o seu grau de aptidão, conforme apresentado no exemplo a
seguir (Tabela 1).

No exemplo abaixo, o indivíduo x1 apresenta 44,4% da somatória do fitness, ou seja, ele
possui a maior parte da roleta, ao passo que o indivíduo x3 possui 2,6% do total dos valores,
assim ocupando a menor parte e, consequentemente, com menores chances de ser sorteado
(Tabela 1).

Tabela 1 – Cálculo da porcentagem do fitness (roleta)

Indivíduos Fitness (Aptidão) % do Total
x1 151 44,4
x2 38 11,2
x3 9 2,6
x4 142 41,8

Total 340 100
Fonte: Elaborada pelo autor.

Após o cálculo da probabilidade do fitness da população a roleta é dividida proporcional-
mente à porcentagem. Em seguida a roleta é girada n vezes, o número determinado de acordo
com o tamanho da população. A cada giro é selecionado um indivíduo para ser efetuado o
cruzamento, que é normalmente realizado em pares (Figura 9).

O cruzamento tem um papel fundamental no desempenho dos AGs. Seu principal objetivo
é fazer com que os descendentes gerados herdem características dos indivíduos mais aptos da
população. Dentre diversos métodos de cruzamento, pode-se destacar o “Cruzamento com um
ponto de corte” que, dado um ponto de corte no cromossomo, realiza a troca dos genes dos
indivíduos pais originando novos filhos da mistura de genes (Figura 10) (WEISE, 2009).

Outro operador genético presente nos AGs é a mutação, que tem como objetivo a alteração
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Figura 9 – Probabilidade dos indivíduos de acordo com o fitness utilizando o método de seleção roleta

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 10 – Representação de cruzamento com um ponto de corte

Fonte: Elaborada pelo autor.

aleatória de um gene do cromossomo. Por meio desse operador é efetuada uma mudança na
constituição cromossômica do indivíduo com o aparecimento de um caractere inexistente nas
gerações passadas, garantindo maior diversidade entre os indivíduos. Assim, esse processo de
mutação funciona como um operador de manutenção da diversidade genética, pois modifica as
características de um indivíduo aleatoriamente (Figura 11).

Figura 11 – Exemplo da operação de mutação

Fonte: Elaborada pelo autor.

Com base nas definições dos operadores citadas acima, a estrutura do AG tradicional é
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apresentada no Pseudo-código 1.

Pseudo-código 1 – Algoritmo Genético
procedimento AG

Iniciar a população;
Avaliar a população;
enquanto critério de parada não for atingido faça

Selecionar indivíduos para próxima população;
Aplicar cruzamento e mutação;
Avaliar a população;

fim enquanto
fim procedimento

Fonte: Adaptada de Russell e Norvig (2003).

Para garantir que determinados indivíduos não se percam durante as gerações, existem
estratégias, como o elitismo, que consiste em preservar n indivíduos da população corrente, de
modo que características importantes para a solução não desvaneçam. Essa estratégia garante
que o desempenho do AG sempre aumente no decorrer das execuções, porém, dependendo do
seu uso, o elitismo pode ocasionar uma convergência prematura na busca.

Os AGs têm sido amplamente aplicados em problemas de ES, em função da facilidade na
compreensão e manipulação. Em teste de software, o AG tem sido utilizado em vários contextos,
como geração de dados de teste (MICHAEL; MCGRAW; SCHATZ, 2001), seleção de casos
de teste (ALSMADI, 2010), priorização de casos de teste (WALCOTT et al., 2006), testes não
funcionais (BRIAND; LABICHE; SHOUSHA, 2004) e teste funcionais (SINGH; R., 2010).

2.5.2 Otimização por Enxame de Partículas

PSO é uma técnica de otimização global3 proposta por Kennedy e Eberhart (1995), que
foi usada inicialmente para a otimização de funções contínuas e não lineares. A técnica é baseada
no comportamento social de pássaros, peixes e outros grupos sociais, tendo como principal
característica a rápida convergência. Essa característica o torna melhor ao ser comparado com
muitos algoritmos de otimização global, como Têmpera Simulada e Otimização por Colônia de
Formigas.

O PSO possui algumas semelhanças com as técnicas de computação evolucionária, tal
como os GAs. O algoritmo é iniciado com uma população de soluções aleatórias e atualizadas a
cada geração. O que a difere das demais técnicas são os operadores para evolução e atualização
de cada iteração.

3 Técnicas de otimização global visam encontrar um ponto x em um conjunto de soluções X (chamado
de região factível), em que uma determinada função f (chamada de função objetivo), atinge um valor
mínimo ou máximo (HORST; PARDALOS; THOAI, 2000).
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Essa técnica pode também ser considerada uma heurística baseada em população, con-
sistindo de um enxame composto por um conjunto de soluções candidatas denominadas de
“partículas”. Tais partículas percorrem um espaço n-dimensional (o espaço de busca do problema)
e são capazes de armazenar informações passadas além de compartilhar informações com outras
partículas. Essas informações são correspondentes ao aprendizado individual e social. Quando
aplicado em problemas de otimização, o PSO tem alcançado soluções satisfatórias com um tempo
de processamento relativamente baixo, uma de suas principais vantagens quando comparado
com outras técnicas meta-heurísticas e de otimização (PARK et al., 2005).

Considerando a analogia biológica, muitos animais se favorecem de algum tipo de
comportamento social, seja ele para fugir de predadores, dividir tarefas, buscar alimentos e
até mesmo acasalar. Ao observar um grupo de pássaros em busca de alimento, inicialmente,
percebe-se que o grupo segue o pássaro que está mais próximo do objetivo, ou seja, os indivíduos
compartilham a informação da busca.

Traçando um paralelo com a natureza, cada partícula do enxame (pássaro) representa
uma solução para o problema no espaço de busca, e possui uma posição e velocidade (local e
velocidade da busca pelo alimento). O ajuste da velocidade e posição das partículas (voo dos
pássaros) é realizado de acordo com sua própria experiência e com a experiência de busca das
demais partículas. A posição em que uma partícula se localiza representa de fato uma possível
solução que foi encontrada pela mesma naquele momento, sendo obtida por meio da função de
fitness que se deseja otimizar (PARSOPOULOS; VRAHATIS, 2002).

Cada partícula mantém um registro das coordenadas no espaço de busca associado ao
melhor valor de fitness que obteve até o momento. A notação utilizada para se referir à melhor
aptidão individual é o pbest . Por fim, o PSO mantém o registro das coordenadas do melhor valor
de fitness encontrado entre todas as partículas, denominada “melhor solução global”, e denotado
por gbest .

O movimento de cada partícula no espaço de busca é determinado em função de sua
posição, velocidade, a melhor posição encontrada e a melhor posição encontrada pelo grupo.
A cada ciclo ou iteração são atualizados os parâmetros de velocidade (v) e posição (x) de cada
partícula, considerando as seguintes equações:

vt+1 = ω * vt + r1 * c1 * (bestsolutionparticle− xi)+ r2 * c2 * (bestsolutiongroup− xi) (2.2)

xt+1 = xt + vt+1 (2.3)

onde ω é o peso de inércia e tem a finalidade de balancear a busca local e global. Para
Eberhart e Shi (2000), o parâmetro ω atua sobre a velocidade fazendo com que as partículas
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percorram maiores ou menores áreas do espaço de busca e seu valor geralmente decai linearmente
entre 0.9 e 0.4;já r1 e r2 são ambas variáveis aleatórias com valores entre (0,1); e c1 e c2 são
fatores de aceleração pessoal e global.

Considerando a ideia de que as partículas são atraídas pela melhor solução individual
e global, os parâmetros c1 e c2 são responsáveis por controlar o quanto as partículas irão se
movimentar em cada iteração. Geralmente possuem valores iguais entre (0, 2). O vt representa
a velocidade no instante t; xi representa sua posição atual; o bestsolutionparticle representa a
melhor posição xi visitada até então; e bestsolutiongroup representa a melhor posição visitada
pelo enxame.

A Equação 2.2 calcula a nova velocidade para cada partícula com base na inércia (ω),
velocidade atual (vt), posição em que a melhor solução foi encontrada até o momento (pbest) e a
melhor solução encontrada pelo enxame (gbest). A atualização da velocidade do PSO consiste
em três partes: “social”, “cognitivo” e dinâmico. O equilíbrio entre essas partes determina
a estabilidade entre a capacidade de pesquisa global e local, influenciando diretamente no
desempenho da técnica. A Equação 2.3 é utilizada para atualizar a nova posição de cada partícula,
baseada na posição atual e velocidade. O PSO apesar de possuir um conceito complexo e,
considerado muito eficiente em diversos contextos. O procedimento inicial para a execução do
algoritmo consiste nas instruções exibidas no Pseudo-código 2.

Como na maioria dos algoritmos de otimização, saber o momento de parada é uma
tarefa muito importante, pois uma parada de forma prematura pode acarretar na perda da melhor
solução. Para o PSO existem três critérios comuns para o término da execução: i) o critério de
convergência, ou seja, quando o algoritmo não consegue um melhor valor de fitness depois de
um determinado número de iterações; ii) número de iterações pré-estabelecido; e iii) critério de
parada por valor de fitness.

Quando comparado com outras técnicas o PSO possui algumas características interessan-
tes. Por exemplo, o uso de memória faz com que o conhecimento de boas soluções seja mantido
em todas partículas, enquanto que em outros algoritmos como o AG, algumas informações rele-
vantes para solução do problema podem ser perdidas no decorrer das gerações. Adicionalmente,
existe uma cooperação construtiva entre as partículas, pois compartilham informações entre elas
e fazem com que a busca seja muito mais eficaz (JUANG, 2004).

2.5.3 Têmpera Simulada

A Têmpera Simulada (do inglês, Simulated Annealing - SA) é uma técnica probabilística
de busca local, proposta originalmente por Kirkpatrick, Gelatt e Vecchi (1983). Essa técnica,
também conhecida como Recozimento Simulado, é análoga à termodinâmica, ao simular o
arrefecimento de um metal, operação também conhecida como “recozimento”. Os procedimentos
gerais dessa técnica podem ser descritos na seguinte ordem:
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Pseudo-código 2 – Otimização por enxame de partículas
procedimento PSO(partículas, posições, velocidades)

para cada partícula←
até Iniciar partícula; faça

fim para
enquanto critério de parada não for atingido faça

para cada partícula←
até Calcular o valor de fitness f (p); faça

Atualizar o melhor valor de fitness da partícula até o momento;
se ( f (p) melhor que pbest) então

Definir o valor atual como o novo pbest ;
fim se

fim para
Atualizar o melhor valor de fitness da população até o momento;
Definir o gbest com o melhor valor de fitness de todas as partículas;
para cada partícula←

até calcular velocidade e posição; faça
fim para

fim enquanto
fim procedimento

Fonte: Adaptada de Ghatei et al. (2012).

∙ um metal é aquecido em uma alta temperatura, de modo que ele derreta e seus átomos
possam se movimentar com maior facilidade;

∙ a temperatura (T) do metal derretido é lentamente reduzida de maneira que, a cada
mudança de temperatura, os átomos possam se movimentar o suficiente para tomarem uma
orientação mais estável; e

∙ permitir que os átomos do metal sejam capazes de atingir um estado de equilíbrio máximo
(energia mínima), produzindo um cristal.

A ideia foi desenvolver uma técnica fundamentada no processo empregado para alterar
o estado de um determinado material, ou seja, alterá-lo para um estado de energia mínima. Na
Tabela 2 são exibidos os principais termos da técnica SA e sua associação com a termodinâmica.

Essa técnica inicia a busca da melhor solução a partir de uma solução inicialmente
aleatória. Em seguida, a solução atual é substituída por uma solução vizinha selecionada ao
acaso e avaliada por meio de uma função objetivo. O procedimento principal consiste em um
laço que gera aleatoriamente em cada iteração um único vizinho da solução corrente, controlado
pelo parâmetro T. Enquanto o valor de T é alto, são realizadas explorações globais no espaço
de busca. Conforme T vai diminuindo, as explorações se tornam mais específicas ao redor de
regiões promissoras (próximas da solução ótima). No Pseudo-código 3 é apresentada a estrutura
da SA.
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Tabela 2 – Associação do SA com a Termodinâmica

Termodinâmica Têmpera Simulada
Estado Solução do problema

Energia de Busca Valor retornado pela função de avaliação
Estado de equilíbrio Ótimo local

Estado de equilíbrio máximo Ótimo global
Temperatura Parâmetro de controle
Recozimento Busca por meio da redução de T

Distribuição de Boltzmann-Gibbs Probabilidade da seleção de um novo ponto

Pseudo-código 3 – Têmpera Simulada
procedimento SA(problema, annealing schedule)

Entradas: problema annealing schedule (um valor inicial para a temperatura e regras para
baixá-la)

variáveis locais: solução corrente, próxima solução, T (temperatura)
corrente← criarNo(estadoInicial[problema])
para t← 1 to ∞←

até T ← escalonamento[t] faça
se (T = 0) então retorna corrente

proximo← um sucessor da solução corrente selecionado ao acaso
△E← Valor[próximo] - Valor[corrente]

fim se
se (△E > 0) então

corrente← prximo
senão(corrente← próximo somente com probabilidade e△E/T )
fim se

fim para
fim procedimento

Fonte: Adaptada de Russell e Norvig (2003).

O parâmetro T normalmente é implementado com um decréscimo geométrico, pois um
T decrescendo lentamente tem maiores chances de encontrar a melhor solução. Quando o valor
de T está próximo de 0, a probabilidade da técnica encontrar soluções ruins são menores.

Como em AG e PSO, a principal vantagem da SA é a flexibilidade e robustez para ser
utilizada em uma gama de problemas como um método de busca global. No entanto, a SA é uma
técnica relativamente cara para determinados problemas. Para tentar suprir essa desvantagem,
autores propuseram variações dessa técnica, mas que não são muito utilizadas, em função da
dificuldade de implementação.

2.5.4 Subida da Encosta

A técnica Subida da Encosta (do inglês Hill Climbing-HC), é baseada na abstração de
uma escalada no Monte Everest em meio de um nevoeiro denso durante uma crise de amnésia.
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O objetivo é chegar ao pico mais alto apenas examinando os locais mais próximos (vizinhos)
esquecendo os caminhos anteriores, e termina quando atingir um pico em que nenhum vizinho
tenha o valor mais alto (RUSSELL; NORVIG, 2003).

Segundo Russell e Norvig (2003), a técnica HC é simplesmente um laço que se movi-
menta de forma contínua na direção do valor crescente e termina quando encontra o pico mais
alto. O HC é uma técnica de busca heurística que combina um método de busca geral (gere-e-
teste) com funções heurísticas para a avaliação dos estados gerados pelo método gere-e-teste, a
fim de encontrar o melhor caminho para seguir a busca e retornar um resultado satisfatório.

Nesse contexto, o algoritmo consiste em selecionar um estado inicial (nó corrente),
avaliá-lo e em seguida compará-lo com todos os estados que podem ser gerados a partir da
posição atual. O melhor estado dentre todos é o escolhido para ser o novo nó corrente. Esse
processo se repete até que o estado-objetivo seja alcançado ou até que a condição de parada
seja verdadeira. O algoritmo não mantém uma árvore de busca, portanto somente é necessário
armazenar o nó corrente e o valor de sua função objetivo. A estrutura da técnica HC é apresentada
no Pseudo-código 4.

Pseudo-código 4 – Subida da Encosta
procedimento HC(problema) retorna uma solução

Entradas: problema
variáveis locais: solução corrente, solução vizinha
corrente← criarNo(estadoInicial[problema])
enquanto critério de parada não for atingido faça

vizinho← um sucessor da solução corrente com valor mais alto
se (valor[vizinho]6 valor[corrente]) então retorna estado[corrente]
fim se

fim enquanto
fim procedimento

Fonte: Adaptada de Russell e Norvig (2003).

A técnica HC é extremamente simples de ser implementada. Além disso, tem alcançado
soluções razoáveis em grandes espaços de busca. Uma das principais desvantagens desses tipos
de métodos é a possibilidade da busca estacionar em um mínimo ou máximo local que não seja a
solução para o problema, pois acaba impossibilitando a exploração de outras áreas no espaço de
busca. Portanto, o sucesso do HC depende muito da topologia do espaço de estados. Se existem
poucos máximos ou mínimos locais, com o auxílio de reinícios aleatórios, possivelmente uma
boa solução pode ser encontrada rapidamente.

2.6 Considerações Finais
Neste capítulo foram apresentados os fundamentos do teste de software, definindo

detalhes sobre as técnicas e os critérios, e enfatizando o teste de mutação. Também foi discutido
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o papel fundamental que tem o teste de software para que o produto final seja obtido com
qualidade. Nessa perspectiva, as técnicas e critérios de teste são utilizadas para apoiar a geração e
avaliação da adequação dos casos de teste para que a atividade de teste seja realizada de maneira
satisfatória.

Nesse contexto, o teste de mutação é um critério de teste baseado em defeitos, que utiliza
informações de erros que podem ser cometidos durante o desenvolvimento do software para
criar programas semelhantes ao programa em teste. Para o teste de mutação, um conjunto de
teste adequado é aquele que alcança um escore de 100%, isto é, detecta defeitos em todos os
mutantes não-equivalentes e identifica um comportamento distinto entre o programa em teste e
os programas mutantes. Também foram abordados neste capítulo, alguns problemas relacionados
com o alto custo do teste de mutação, como a geração de dados de teste, a quantidade de mutantes
gerados e a identificação de mutantes equivalentes

Neste capítulo também foram apresentados os conceitos e aspectos gerais de teste de
software baseado em busca e as técnicas AG, PSO, SA e HC. Dentre as técnicas mencionadas, o
AG, é uma das mais utilizadas na literatura, visto que existem inúmeras fontes (livros, artigos,
tutoriais) que auxiliam no seu entendimento. O HC apesar de ser uma técnica menos robusta em
relação às demais, foi uma das primeiras técnicas utilizadas para geração de dados de teste por
Korel (1990) e ainda tem sido aplicada nos dias atuais com êxito.

Nesse contexto, a fim de tentar encontrar possíveis soluções para a automatização da
atividade de geração de dados de teste no domínio de teste de mutação, um Mapeamento
Sistemático foi realizado para identificar técnicas existentes na literatura para esse domínio. Os
detalhes da sua condução e resultados são apresentados no capítulo seguinte (Capítulo 3).
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CAPÍTULO

3
MAPEAMENTO SISTEMÁTICO

3.1 Considerações Iniciais

A condução de uma revisão da literatura exige um protocolo sistemático e rigoroso com
a finalidade de garantir a confiabilidade dos dados coletados. Nesse contexto, a Engenharia
de Software baseada em Evidência (do inglês, Evidence-Based Software Engineering (EBSE))
utiliza métodos para coletar e analisar sistematicamente todos os dados disponíveis sobre um
determinado fenômeno para obter uma perspectiva mais completa e mais ampla do que pode
ser identificado por meio de um estudo individual (KITCHENHAM; BUDGEN; BRERETON,
2015).

O Mapeamento Sistemático (MS) (do inglês, Systematic Mapping Study (SMS)), um dos
métodos que faz parte do paradigma EBSE, tem como objetivo avaliar e interpretar os estudos
disponíveis para um determinado tema de pesquisa. Os resultados obtidos com o MS auxiliam
na identificação de clusters que indicam possíveis áreas de pesquisa a serem investigadas por
meio de um outro método denominado de Revisão Sistemática da Literatura (RSL) (do inglês,
Systematic Literature Review (SLR)) (KITCHENHAM et al., 2010).

Dessa forma, foi realizado um MS para a identificar as possíveis técnicas e abordagens
de geração de dados de teste no contexto de teste de mutação. Apesar de a atividade de geração
de dados ser um tema bastante abordado em diversos contextos, ainda é um problema que não foi
solucionado completamente dado a sua complexidade. Assim, é essencial investigar e analisar as
técnicas de geração de dados de teste para teste de mutação utilizando um método de revisão
mais rigoroso.

Este capítulo está organizado da seguinte forma: Seção 3.2 descreve a forma como o MS
foi planejado; na Subseção 3.2.1 a estratégia de busca e as fontes de busca utilizadas neste MS
são descritas; na Subseção 3.2.2 são descritos os critérios utilizados para apoiar a seleção dos
estudos; na Subseção 3.2.3, o esquema de classificação das técnicas e o processo de extração
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dos dados são detalhados; a Seção 5.3 apresenta o processo de seleção dos estudos primários;
na Seção 3.4, as principais descobertas e as questões de pesquisas são discutidas; a Seção 5.5
apresenta as ameaças à validade do MS; por fim, a Seção 3.6 descreve as considerações finais
deste capítulo.

3.2 Planejamento do Mapeamento Sistmático

Um MS é um método sistemático que visa identificar evidências relevantes para um de-
terminado tema. O objetivo desse MS é identificar técnicas e abordagens relacionadas à geração
de dados de teste para o teste de mutação. Esse MS foi conduzido baseado no processo proposto
por Kitchenham et al. (2010), que é composta por três fases: (i) Planejamento; (ii) Condução;
(iii) Análise.

O protocolo é um artefato fundamental no MS que que descreve o processo e os métodos
que serão adotados. Nesse protocolo são especificadas as questões de pesquisa, as bases de dados
consultadas, as strings de busca, os critérios de inclusão e exclusão, bem como a forma que será
realizada a extração dos dados (KITCHENHAM et al., 2010).

As questões de pesquisa são estruturas e analisadas utilizando a técnica Population,
Intervention, Comparison e Outcomes (PICO) (KITCHENHAM et al., 2010). Neste MS foram
considerados os seguintes termos:

∙ população: diz respeito a uma área de pesquisa específica. No contexto desse MS, a
população é o teste de mutação;

∙ intervenção: refere-se à metodologia de software, ferramenta, tecnologia ou procedimento.
No contexto desse MS, a intervenção são as técnicas para geração de dados de teste;

∙ comparação: não é aplicada no contexto desse MS;

∙ resultados: espera-se como resultados uma visão dos estudos primários que descrevem o
uso de técnicas para geração de dados de teste no contexto de teste de mutação.

A partir da definição desses termos foram definidas duas questões de pesquisa:

∙ QP1. Quais técnicas têm sido utilizadas para geração de dados de teste no contexto de
teste de mutação?

∙ QP2. Como as técnicas identificadas podem ser classificadas?
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3.2.1 Estratégia de Busca

A partir da definição das questões de pesquisa, foi estabelecida a estratégia de busca
dos estudos, na qual foi determinada a string de busca e as fontes de busca eletrônicas a serem
utilizadas.

O processo de criação da string de busca foi definido por meio de quatro passos: (i)
identificação das principais palavras-chaves a partir das questões de pesquisa; (ii) identificação
dos sinônimos baseados em estudos relevantes sobre geração de dados de teste e teste de mutação;
(iii) utilização do operador booleano “OR” entre os sinônimos identificados; e (iv) utilização do
operador booleano “AND” para ligar as palavras-chaves (Figura 12).

Figura 12 – String de busca das questões de pesquisa

Fonte: Elaborada pelo autor.

Com a criação das strings, o próximo passo foi definir em quais fontes de busca a string

deve ser executada. As fontes de busca utilizadas com base na seleção realizada por Brereton et

al. (2007) são apresentadas na Tabela 3.

Tabela 3 – Fontes de busca

Fontes de Busca Localização
ACM Digital Library www.portal.acm.org

Compendex www.engineeringvillage.com
IEEE Xplore www.ieeexplore.ieee.org
ScienceDirect www.sciencedirect.com

Scopus www.scopus.com
Springer www.springerlink.com

Web of Knowledge www.isiknowledge.com
Fonte: Elaborada pelo autor.
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3.2.2 Critérios para Seleção dos Estudos

Com a finalidade de apoiar a seleção dos estudos quanto a sua relevância e auxiliar no
esclarecimento das questões de pesquisa propostas foram utilizados Critérios de Inclusão (CI) e
Critérios de Exclusão (CE). A inclusão de um estudo foi determinada pela relevância, análise
do título, resumo, introdução e conclusão. Nesse contexto, os seguintes critérios de inclusão e
exclusão foram definidos:

∙ Critérios de Inclusão:

– CI1: Estudos primários que apresentam pelo menos uma técnica/abordagem para
geração de dados de teste para o teste de mutação.

∙ Critério de Exclusão:

– CE1: Estudos primários que mencionam as técnicas de geração de dados de teste
somente no abstract;

– CE2: Estudos primários repetidos, neste caso, o estudo menos completo será ex-
cluído;

– CE3: Estudos primários que não estejam escritos em inglês ou português; e

– CE4: Estudos primários que não sejam full paper ou short paper (por exemplo,
pôsters, tutoriais, relatórios técnicos, teses e dissertações);

– CE5: Estudos primários com texto ou resultados incompletos.

3.2.3 Extração dos Dados

Com a finalidade de auxiliar a extração e o registro dos dados e posterior análise, todos
os detalhes referentes aos estudos selecionados foram armazenados usando o software JabRef 1,
gerenciador open source de referência bibliográfica. Na JabRef foi utilizado o recurso disponível
de “exportação” que permite exportar automaticamente os seguintes detalhes de cada estudo
primário: título, autor(es), resumo, palavras-chave, ano de publicação, país da instituição, bases
de dados e um resumo destacando as principais contribuições.

Durante o processo de extração, informações sobre cada estudo primário foram indepen-
dentemente coletadas por três pesquisadores que participaram do MS. É importante destacar que
a primeira execução desse MS foi realizada em 2013. Posteriormente, foi conduzido novamente
em novembro de 2016 com o objetivo de atualizá-lo.

Conforme os dados dos estudos foram extraídos e sintetizados, cada técnica identificada
foi classificada de acordo com as seguintes categorias: “C1-Baseada em Busca”; “C2-Baseada
1 http://jabref.sourceforge.net/
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em sistemas de restrições”; “C3-Apoiada pela cobertura de código”; e “C4-Híbrida”. Essas
categorias foram definidas baseadas nas características de cada técnica identificada.

A categoria “C1-Baseada em Busca” compreende técnicas que usam heurísticas para
identificar a melhor solução em um espaço de busca de um determinado problema; “C2-Baseada
em sistemas de restrições” envolve técnicas que utilizam resolução de sistemas de restrições; “C3-
Apoiada pela cobertura de código” aborda técnicas que utilizam conceitos e métodos baseados
em cobertura de código, como a análise do fluxo de dados e de controle; e “C4-Híbrida” são
aquelas técnicas que combinam duas ou mais estratégias.

3.3 Execução do Mapeamento Sistemático

É importante ressaltar que durante a aplicação da string nas fontes a maioria das buscas
foram realizadas sem nenhuma dificuldade, com exceção da base IEEE. Essa fonte apresenta um
problema quando os termos da string de busca foram trocadas de posição (Figura 13). Nesse caso,
a quantidade de estudos retornados é diferente do resultado da string na sua estrutura original
(Figura 12). Para eliminar esse problema foram analisados os resultados de ambas strings, a fim
de agrupar todos os estudos relevantes. Apesar da diferença na quantidade de estudos retornados,
os estudos relevantes a partir da string com os termos invertidos foram contemplados nos estudos
retornados da string na sua estrutura original.

Figura 13 – String de busca com os sinônimos invertidos
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Fonte: Elaborada pelo autor.

Com a aplicação da string nas 7 fontes de busca selecionadas, um conjunto de estudos
foi coletado, a partir do qual o MS foi conduzido. Na Figura 14 são apresentados os passos
relacionados ao processo de condução desse MS.

Após a definição do protocolo realizou-se a pesquisa nas bases selecionadas (Figura
14). Na fase 1 foram retornados 439 estudos no Scopus, 437 estudos na IEEE, 198 estudos no
Compendex, 143 estudos na ACM, 125 estudos no Science, 46 estudos no SpringerLink e 41
estudos no Web of Knowledge. Dos 1429 estudos retornados, os títulos e resumos foram lidos e
neles aplicados os critérios de inclusão e exclusão (fase 2). Na fase 3, foram lidas a introdução e
conclusão e os critérios de inclusão e exclusão foram aplicados nos 154 estudos selecionados na
etapa anterior, resultando em 25 estudos. Por fim, na fase 4, os 25 estudos foram lidos na íntegra
e 4 estudos foram excluídos, totalizando 21 estudos incluídos.



70 Capítulo 3. Mapeamento Sistemático

Figura 14 – Processo de seleção dos estudos

Fonte: Elaborada pelo autor.

3.4 Síntese e Análise dos Dados

Com os 21 estudos selecionados, a atividade de síntese foi realizada a partir da extração
dos dados relevantes de cada estudo primário. Antes de apresentar os resultados e a análise de
cada questão de pesquisa, uma breve descrição das características gerais dos estudos é realizada.

É importante destacar que os 21 estudos identificados são voltados para academia e
90,47% (19/21) realizaram experimentos para validar as técnicas/abordagens propostas.

Neste MS foram identificados, também, os países que mais têm pesquisado nessa área. A
classificação dos países é baseada no número de estudos produzidos e no país de origem dos
autores. Caso o estudo tenha diversos autores de países distintos, um ponto para cada país foi
atribuído. Essa distribuição é apresentada na Figura 15.

Os pesquisadores de Luxemburgo e da Grécia são os que mais têm publicado nessa
área, com 5 estudos cada, como autor e co-autor. Os Estados Unidos, China, Canadá e Brasil
ocupam a terceira posição com 2 estudos cada. A partir dos estudos analisado, foi possível
notar que 11 países têm contribuído para a geração de dados de teste para teste de mutação. A
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Figura 15 – Evidência dos estudos por país

Fonte: Elaborada pelo autor.

colaboração internacional entre os pesquisadores é pouco explorada, pois somente 8 estudos do
total de 21 tiveram a colaboração entre dois ou mais países. Os artigos restantes foram escritos
por pesquisadores de um único país.

Com base nos estudos selecionados foram identificadas 11 técnicas para geração de
dados de teste para teste de mutação. Na Figura 16 é apresentada a distribuição desses estudos
de acordo com as suas respectivas técnicas e ano de publicação.

Figura 16 – Evidência dos estudos de acordo com as suas respectivas técnicas

1

2

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

���������������������������������������&1�������������������������������������&2��������������������������������������&3�������������������������������������&4��������������������������������&��H�&�

Fonte: Elaborada pelo autor.

As duas dimensões do gráfico representam as categorias das técnicas empregadas e o ano
de publicação dos trabalhos. O tamanho de cada bolha representa o número de estudos primários
que foram classificados em uma determinada categoria de acordo com o seu ano de publicação.
O gráfico fornece uma visão geral das pesquisas desenvolvidas ao longo dos anos.

A categoria C1 é composta por seis técnicas distintas (Alternating Variable Method
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(AVM), Ant Colony Optimization (ACO), Bacteriological Algorithms (BA), Genetic Algorithm

(GA) / Elitist GA, Hill Climbing (HC), Immune Inspired Algorithm (IIA)); a categoria C2 por
duas técnicas (Constraint-Based Testing (CBT), Distinguishing Test Cases (DTC)); a categoria
C3 por duas técnicas (Enhanced Control Flow Graph (ECFG), Improved Iterative Relaxation

Method (IIRM)); e a categoria C4 por apenas uma técnica (Dynamic Symbolic Execution (DSE)).

Foi possível observar que um estudos ((HARMAN; JIA; LANGDON, 2011)) utiliza
duas técnicas (HC e DSE) simultaneamente que são representadas na categoria “C1 e C4”. Além
disso, as técnicas classificadas como “C1-Baseada em Busca” foram mencionadas a partir de
2005, pois SBST é relativamente novo.

Como pode ser visto, a categoria que tem o maior número de técnicas distintas é a
categoria C1. Nessa categoria, a técnica mais utilizada foi a AG, sendo mencionada em 6 estudos
((LOUZADA et al., 2012), (HAGA; SUEHIRO, 2012), (RAD; AKBARI; BAKHT, 2010),
(FRASER; ZELLER, 2010), (MISHRA et al., 2010) e (MASUD et al., 2005)). Vale ressaltar
que somente a técnica CBT, classificada na categoria C2, foi desenvolvida especificamente para
o teste de mutação e a maioria delas são oriundas de outras áreas da Ciência da Computação.

Para obter o conhecimento sobre as técnicas utilizadas no contexto desse MS, as 11
técnicas identificadas e suas aplicações nos estudos são detalhadas a seguir.

∙ C1-Baseada em Busca

Alternating Variable Method (KOREL, 1990): foi um dos primeiros métodos utilizados
em SBST e é utilizado em diversos contextos da ES, especialmente em abordagens de geração de
dados de teste baseado em caminhos. O algoritmo consiste em encontrar um conjunto de valores
para variáveis de entrada por meio da busca local e exploratória.

Inicialmente as variáveis de entrada (tipo numérico) de um programa são selecionadas
aleatoriamente. Em seguida, os chamados movimentos exploratórios em uma vizinhança são
realizados para cada variável, uma por vez. Esses movimentos são compostos por adição ou
subtração de um valor na variável. Normalmente o valor inicial utilizado é 1. Se qualquer movi-
mento leva a um valor que melhora a função objetivo, uma fase padrão é introduzida. Nessa fase,
um movimento maior é efetuado na direção em que o objetivo tende a melhorar. Uma série de
movimentos semelhantes é realizada até que o valor-objetivo seja encontrado para a variável.
Esse processo é executado até que os melhores valores para as variáveis sejam encontrados ou
todas as variáveis sejam exploradas sem sucesso. Nesse último caso, a busca pode ser reiniciada
para selecionar uma nova entrada aleatoriamente, e a busca é executada até que condição de
parada seja verdadeira.

Ant Colony Optimization (M.; CARO, 1999): uma abordagem baseada em inteligência
de grupos sociais que é formalizada para resolver problemas de otimização e aqueles que possam
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ser representados como um problema de busca. O ACO é inspirado no comportamento de
forragear de algumas espécies de formigas. Durante a busca por alimento as formigas depositam
no chão um tipo de feromônio para marcar um caminho favorável que deve ser seguido por
outros membros da colônia. ACO explora um mecanismo análogo para resolver problemas de
otimização.

O processo de obtenção da solução adota uma representação por grafos, nos quais as
formigas são agentes que processam a construção da solução por meio da seleção probabilística
dos nós. Cada “formiga” constrói uma solução caminhando de vértice a vértice sobre o grafo,
tendo como restrição não visitar um vértice que anteriormente foi visitado pela mesma em sua
caminhada. A cada passo da construção da solução, uma formiga seleciona o vértice seguinte a
ser visitado de acordo com um mecanismo estocástico, que é influenciado pelo feromônio. Ao
final de cada iteração, a partir da qualidade das soluções produzidas pelas formigas, os valores
dos feromônios são modificados a fim de intensificá-los ou amenizá-los, para que seja possível
construir soluções semelhantes baseadas nos melhores caminhos construídos em busca da melhor
solução.

Genetic Algorithm (GOLDBERG, 1989): como já mencionado no Capítulo 2, o AG
consiste em um processo iterativo tendo como objetivo identificar a melhor solução dentre um
conjunto de soluções (população) para um determinado problema. Nesse MS, foram identificados
seis estudos que utilizaram essa técnica. De um modo geral, a aplicação do AG para geração
de dados de teste envolve gerar dados inicialmente aleatórios e refiná-los de acordo com o
objetivo de teste, apoiado por uma função de fitness baseada no escore de mutação ou em outras
estratégias.

Para melhorar os dados de testes gerados inicialmente são aplicados os operadores de cru-
zamento e de mutação, isto é, são geradas novas combinações e avaliadas pela função de fitness

para compor a nova população. Por exemplo, dado dois indivíduos: dados de teste 1 < 1,2,3 > e
dados de teste 2 < 4,5,6 >, com o cruzamento entre eles é gerado um novo individuo, dados de
teste 3 < 1,5,3 >. Além disso, o operador de mutação é aplicado em uma pequena porcentagem
de indivíduos com o objetivo de introduzir um fator de diversidade na população. Assim, os
dados de teste vão sendo melhorados até que o AG alcance um número de gerações pré-definido,
levando em consideração o custo de aplicação do teste de mutação e do propósito do teste.

Bacteriological Algorithms (BAUDRY et al., 2005): foi inspirado na ecologia evolutiva,
estudo de organismos vivos no contexto de seu ambiente com o objetivo de descobrir como eles
se adaptam (PIANKA, 1999), para melhorar conjuntos de teste. Seu conceito é baseado na ideia
de que em um ambiente heterogêneo, não é possível encontrar um indivíduo que se encaixe
em todo o ambiente. Isso corresponde a intuição para o problema que se visa a resolver, como:
não se pode gerar um único caso de teste perfeito para matar todos os mutantes, em vez disso,
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é necessário gerar e melhorar um conjunto global de casos de teste (BAUDRY et al., 2005).
Nesse contexto, o BA destina-se à mutação na população inicial para adaptá-la a um ambiente
particular. A adaptação é baseada em pequenas alterações nos indivíduos, que são chamados de
bactérias.

O BA recebe como entrada um conjunto inicial de casos de teste e gera como saída um
conjunto de casos de teste melhor do que a entrada. O algoritmo evolui gradativamente e consiste
de uma série de mutações (pequenas alterações) nos casos de teste para explorar o espaço de
soluções. O conjunto final é construído de forma incremental, armazenando os casos de teste
que podem melhorar a qualidade do conjunto, que é avaliado por meio de uma função de aptidão.
A execução do algoritmo termina quando alcança um determinado critério de parada, como o
número de gerações ou quando o conjunto de dados atinge um valor mínimo de aptidão.

Hill Climbing (RUSSELL; NORVIG, 2003): como apresentado no Capítulo 2, o HC é
uma técnica que combina uma estratégia de busca com o uso de funções para a avaliação dos
estados gerados. O HC para geração de dados de teste, consiste em gerar dados inicialmente
aleatórios que vão sendo melhorados a cada iteração, considerando o melhor dado de teste de
sua vizinhança.

No estudo E5, o HC é utilizado como alternativa para gerar dados de teste caso a técnica
DSE (discutida a seguir) não encontre dados de teste que sejam capazes de matar os mutantes.
Para avaliação desses dados de teste é utilizada uma função com base nas condições de alcança-
bilidade, necessidade e suficiência propostas por DeMillo e Offutt (1991).

Immune Inspired Algorithm (CASTRO; TIMMIS, 2002): o sistema imunológico hu-
mano é capaz de proteger um corpo por identificação, aprendizagem, adaptação e defesa contra
organismos invasores. Sistemas imunológicos artificiais são sistemas adaptativos, inspirados
no sistema imunológico humano e aplicados na resolução de problemas (CASTRO; TIMMIS,
2002).

Um IIA utiliza modelos, princípios e teorias do sistema imunológico humano como
metáforas para ajudar a desenvolver novos sistemas. Uma vantagem do sistema imunológico
humano é que ele pode ser ensinado a reconhecer novas infecções por meio do uso de vacinas.
Uma analogia útil pode ser extraída a partir disso, um programa em teste é comparável a um
corpo que se deseja proteger de infecções (falhas). Assim, uma vacinação é necessária para
proteger o processo de desenvolvimento de software a partir de tais falhas (MAY; MANDER;
TIMMIS, 2003).

O algoritmo consiste em um processo iterativo, que evolui a partir de uma população de
anticorpos. Cada anticorpo corresponde a um dado de teste simples (por exemplo, < 1,2,3 >

para um determinado programa), buscando aqueles que podem matar pelo menos um programa
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mutante que ainda não foi morto por um dado de teste existente no conjunto memória (repositório
para armazenar os dados de teste adequados). Os anticorpos (testes) encontrados que podem ser
úteis são adicionados à memória que deverá ser retornada para o testador ao final do processo. A
evolução dos anticorpos ocorre por meio do processo de seleção clonal 2, guiada pelos valores de
afinidade ou adequação (o valor de adequação neste caso é seu escore de mutação). Os anticorpos
com elevada afinidade geram mais clones do que aqueles com baixa afinidade. Alguns anticorpos
sofrerão mutação genética (alterações nos dados de teste) com taxas elevadas e inversamente
proporcionais às suas afinidades (MAY; TIMMIS; MANDER, 2007).

∙ C2-Baseada em sistemas de restrições

Constraint-Based Testing (DEMILLO; OFFUTT, 1991): essa técnica utiliza os concei-
tos de teste de mutação para gerar os casos de teste e um sistema de restrições que representa as
condições sob as quais um caso de teste pode matar um mutante. Para aplicação dessa técnica
foi desenvolvido um conjunto de ferramentas denominado Godzilla, a fim de gerar e resolver
as restrições para a criação dos casos de teste. O Godzilla foi integrado ao sistema de teste de
mutação Mothra (CHOI et al., 1989) com a finalidade de gerar casos de teste e matar os mutantes
criados pelo Mothra.

Distinguishing Test Cases (NICA, 2011): essa técnica permite discriminar dois progra-
mas (programa original e mutante) por meio de uma entrada. Ambos, o programa original e
os mutantes vivos, são convertidos para um problema de satisfação de restrições (Constraint

Satisfaction Problem (CSP)), que consiste de um conjunto de variáveis com domínios em que
são permitidas combinações de valores especificadas como restrições (SOININEN; GELLE,
1999).

Em seguida, um solver é utilizado a fim de resolver as restrições determinadas, iden-
tificando uma entrada idêntica para os dois programas, de tal modo que eles diferem em pelo
menos um valor de saída. Assim, quando for encontrada uma entrada que não viole as restrições,
é possível discriminar o programa original e o mutante utilizando o caso de teste gerado.

∙ C3-Apoiada pela cobertura de código

Enhanced Control Flow Graph (PAPADAKIS; MALEVRIS, 2009): tem como principal
objetivo selecionar os melhores caminhos do programa para atividade de teste, ou seja, caminhos
que possuam maior probabilidade em facilitar essa atividade, seja pela sua complexidade,
testabilidade, eficácia ou executabilidade (LETICIA, 1999).
2 A seleção clonal descreve as características básicas de uma resposta imunológica a um estímulo

antigênico. Ele estabelece que apenas as células que reconhecem o antígeno são selecionadas a
proliferar (gerar células clones) (CASTRO; ZUBEN, 2002).
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Nesse contexto, a técnica ECFG é baseada em duas observações. A primeira de que
existe uma influência significativa do esforço associado à geração de dados de teste para o teste
de mutação e do número de caminhos de teste que devem ser gerados, a fim de satisfazer as
condições de alcançabilidade, necessidade e suficiência dos mutantes. A segunda observação
surge especificamente a partir da aplicação do teste de ramo, sendo que o critério de cobertura de
ramo satisfaz a condição de alcançabilidade de todos os mutantes e nem todos para as condições
de necessidade e de suficiência.

Além disso, na maioria dos casos, não há necessidade de gerar caminhos adicionais
para alcançar o cumprimento de todas as condições. A abordagem proposta tenta minimizar a
sobrecarga da geração de dados de teste causada pelos caminhos não-executáveis contidos no
programa, evitando armadilhas ou passar muito tempo em possíveis mutantes equivalentes ou
naqueles que são difíceis de serem mortos.

Improved Iterative Relaxation Method (SHAN et al., 2003): consiste na melhoria do
Método de Relaxamento Iterativo proposto por Gupta, Mathur e Sofia (1998), que aborda a
geração de dados de teste que pode executar um determinado caminho de um programa por
linearização das principais funções adotando o princípio do program slicing3. Assim, a técnica
proposta visa a geração de dados de teste para matar múltiplos mutantes em teste de mutação.
Os dados de teste são gerados com base nas informações das condições de alcançabilidade e
condições de necessidade dos mutantes gerados. A ideia é baseada na observação de que as
condições de alcançabilidade dos mutantes que sofreram mutação no mesmo local são as mesmas
e as condições de necessidade destes mutantes são de estrutura semelhante. Assim, é possível
reutilizar as condições de alcançabilidade e combinar algumas condições de necessidade para
evitar a geração de um dado de teste para cada mutante (LIU et al., 2006).

∙ C4-Híbrida

Dynamic Symbolic Execution (SEN; MARINOV; AGHA, 2005): é uma técnica também
conhecida como execução concolic destinada à produção de dados de teste. A DSE é baseada na
execução real do programa em teste, nos métodos de minimização de funções e na análise de
fluxo de dados.

A técnica combina a execução concreta (real) com a execução simbólica de um programa
para geração de dados de testes, isto é, o programa sob teste é executado de forma concreta e
ao mesmo tempo executa computação simbólica. Assim, durante a execução concreta de um
programa, ao longo de seu caminho de execução, é gerado um conjunto de restrições simbólicas.
As restrições devem ser resolvidas para que sejam gerados os dados de teste adequados para

3 Program Slicing é o cálculo de um conjunto de instruções de programas (partes do programa), que
podem afetar os valores em alguns pontos de interesse, referido como um critério de corte (KOREL,
1997)
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guiar a execução do programa. Se as restrições não puderem ser resolvidas, propõe-se a simples
substituição dos dados de teste por valores aleatórios (SEN; MARINOV; AGHA, 2005).

Adicionalmente, algumas vantagens e desvantagens foram constatadas baseadas nos
conceitos e relatos presentes nos estudos sobre o uso das técnicas (Tabela 4). Essas informações
podem servir como ponto de partida para a construção de uma abordagem, a fim de automatizar
a atividade de geração de dados de teste.

3.4.1 Discussão dos Estudos

Com base nos resultados obtidos nos 21 estudos selecionados, verificou-se que vários
autores tentaram reduzir custos e otimizar a atividade de geração de dados de teste para o teste
de mutação. O principal objetivo consiste em reduzir o número de dados de teste necessário para
matar os mutantes sem perder a eficácia do teste de mutação, pois a principal fonte de custo
computacional é inerente à quantidade de dados de teste necessários para confrontar com o alto
número de mutantes.

A fim de analisar a qualidade dos estudos empíricos realizados pelos estudos estão
descritas na Tabela 5 informações sobre avaliações comparativas (coluna 3), o número médio
de mutantes utilizados (coluna 4) e se a identificação de mutantes equivalentes (coluna 5) foi
realizada, associadas aos estudos (colunas 1) e às técnicas identificadas (colunas 2).

O número de mutantes foi analisado, a fim de se obterem evidências de que as técnicas
podem ser aplicadas em ambientes reais, pois a grande quantidade de mutantes gerados influencia
no tempo de aplicação do teste da mutação, bem como na obtenção de um alto escore de mutação.

Com a análise dos resultados, observou-se que a maioria dos estudos estão relacionados
com o uso de técnicas baseadas em busca ou propostas com base no CBT e condições que devem
ser satisfeitas para matar um mutante, como descrito por DeMillo e Offutt (1991). É importante
ressaltar que dos estudos que utilizaram técnicas baseadas em busca, os estudos (SOUZA et

al., 2016) (PAPADAKIS; MALEVRIS, 2013), (LOUZADA et al., 2012), (HAGA; SUEHIRO,
2012), (HARMAN; JIA; LANGDON, 2011), (FRASER; ZELLER, 2010), (AYARI; BOUKTIF;
ANTONIOL, 2007), (MAY; TIMMIS; MANDER, 2007) e (MASUD et al., 2005), empregaram
algum tipo de função de fitness especial e somente o (RAD; AKBARI; BAKHT, 2010) utilizou o
escore de mutação como função para avaliar e orientar o processo de busca.

A maioria dos estudos relataram resultados satisfatórios para os experimentos que
foram conduzidos, mas sem considerar variáveis como tempo, custo computacional e mutantes
equivalentes. Quando um grande número de mutantes é considerado para o teste, o tempo
necessário para a análise dos mutantes, geração de dados de teste e execução é mais longo. Além
disso, no atual estado da arte, a maioria dos estudos identificados usam programas de laboratório
para realização dos experimentos.

Com o pressuposto da utilização de programas de diferentes naturezas para possibilitar



78 Capítulo 3. Mapeamento Sistemático

Tabela 4 – Categorização das técnicas identificadas

Estudos Técnicas Vantagens Desvantagens
(SOUZA et al., 2016) AVM Possui baixo custo para gerar dados

de teste adequados.
Utiliza apenas operadores lógicos e
relacionais.

(FRASER; ARCURI, 2014) AG Alcança bons escores de mutação
com menos tempo de execução.

Não há nenhuma garantia de que um
AG vai encontrar um ótimo global.

(PAPADAKIS; MALEVRIS, 2013) AVM/ Esquema
de Fitness

Necessita de poucas execuções para
alcançar uma boa cobertura.

É suscetível aos ótimos locais e exi-
gem reinicializações durante seu pro-
cesso.

(LOUZADA et al., 2012) AG Elitista Garante um aumento no desempe-
nho e na velocidade para convergên-
cia ao longo das gerações.

Existe o risco de não explorar áreas
promissoras do espaço de busca.

(HAGA; SUEHIRO, 2012) AG Os conjuntos de dados gerados são
mais diversificados.

Não há nenhuma garantia de que um
AG vai encontrar um ótimo global.

(PAPADAKIS; MALEVRIS, 2012) ECFG Diminui o esforço envolvido no teste
de mutação, evitando a presença de
caminhos não-executáveis.

A geração de mais de 19 caminhos
adicionais por mutante aumenta o es-
forço do teste de mutação considera-
velmente.

(HARMAN; JIA; LANGDON,
2011)

DSE e HC Capacidade de atingir altos níveis de
cobertura para a mutação forte e de
segunda-ordem.

Abordagens híbridas tendem a ser
mais custosas.

(NICA, 2011) DTC Pode ser capaz de melhorar um deter-
minado conjunto de teste, como rela-
tado no estudo (experimentos preli-
minares).

É dependente de um solver eficiente.

(PAPADAKIS; MALEVRIS; KAL-
LIA, 2010)

ECFG Converte o problema de matar mu-
tantes em um problema de cobertura
de ramos ou arcos do grafo.

O custo é considerado elevado
quando os mutantes são analisados
sem o uso do método mutant sche-
mata.

(RAD; AKBARI; BAKHT, 2010) BA/AG O BA não possui muitos parâmetros
para serem ajustados.

Convergência mais lenta em relação
a outras meta-heurísticas.

(FRASER; ZELLER, 2010) AG Os conjuntos de dados gerados são
mais diversificados.

Não há nenhuma garantia de que um
AG vai encontrar um ótimo global.

(PAPADAKIS; MALEVRIS, 2010a) DSE Pode produzir casos de teste de alta
qualidade a um custo relativamente
baixo.

É ineficiente na presença de laços e
tarefas computacionais complexas.

(MISHRA et al., 2010) AG Elitista Garante um aumento no desempe-
nho e na velocidade para convergên-
cia ao longo das gerações.

Existe o risco de não explorar áreas
promissoras do espaço de busca.

(ZHANG et al., 2010) DSE Pode produzir casos de teste de alta
qualidade a um custo relativamente
baixo.

É ineficiente na presença de loops e
tarefas computacionais complexas.

(PAPADAKIS; MALEVRIS, 2009) ECFG Minimiza a sobrecarga da geração
de testes causados por caminhos não-
executáveis do programa.

Análise de novos caminhos para au-
mentar a cobertura implica no au-
mento do custo de todo o processo.

(AYARI; BOUKTIF; ANTONIOL,
2007)

ACO Evita a convergência para ótimos lo-
cais e alcança bons escores de muta-
ção.

Tempo de convergência é incerto e
existem parâmetros que precisam ser
ajustados.

(MAY; TIMMIS; MANDER, 2007) IIA Bons escores de mutação. Possuem diversos parâmetros inter-
nos que necessitam ser ajustados.

(LIU et al., 2006) IIRM Um dado de teste gerado por meio
da abordagem pode matar múltiplos
mutantes.

Requer mais tempo para geração dos
dados de teste em relação aos méto-
dos tradicionais.

(MASUD et al., 2005) AG Os conjuntos de dados gerados são
mais diversificados.

Não há nenhuma garantia de que um
AG vai encontrar um ótimo global.

(DEMILLO; OFFUTT, 1991)
CBT

Desenvolvido especificamente
para o teste de mutação

Não pode ser usado para linguagens
mais recentes como Java(OFFUTT, 1990)

Fonte: Elaborada pelo autor.

experimentos mais próximos de teste de software reais, neste MS foram coletadas informações
referentes aos tipos e às quantidades de programas utilizados. Durante a análise, foram identifica-
dos os seguintes termos relacionados com os gêneros dos programas usados nos experimentos dos
estudos: i) Programas de laboratório, que consistem de programas acadêmicos e não-comerciais;
ii) Programas industrias, que são programas ou parte de programas do âmbito industrial e
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Tabela 5 – Análise da qualidade dos estudos primários

Estudos Técnicas Estudo Comparativo Número de
Mutantes

Identificação de
Equivalentes

(SOUZA et al., 2016) AVM Diferentes funções de fitness e teste
aleatório

1.137 134

(FRASER; ARCURI, 2014) AG Cobertura de Ramos 1.380,302 2636
(PAPADAKIS; MALEVRIS, 2013) AVM/ Esquema

de fitness
AVM utilizando funções de fitness
diferentes e teste aleatório

345 Não informado

(LOUZADA et al., 2012) AG Elitista AG com e sem elitismo 171 Sim
(HAGA; SUEHIRO, 2012) AG Com e sem o AG / geração de dados

automática e manual
- Não informado

(PAPADAKIS; MALEVRIS, 2012) ECFG - 150 Sim
(HARMAN; JIA; LANGDON,

2011)
DSE e HC Variações do DSE 1.206 Não informado

(NICA, 2011) DTC - - -
(PAPADAKIS; MALEVRIS;

KALLIA, 2010)
ECFG Ferramentas JPF-SE, Concolic e

eTOC
173 Sim

(RAD; AKBARI; BAKHT, 2010) BA/AG BA e AG 282 Não informado
(FRASER; ZELLER, 2010) AG Geração de dados manual e automá-

tica
20.002 Sim

(PAPADAKIS; MALEVRIS,
2010a)

DSE - 391 Sim

(MISHRA et al., 2010) AG Elitista - - -
(ZHANG et al., 2010) DSE Ferramenta Pex para teste estrutural 235 Sim

(PAPADAKIS; MALEVRIS, 2009) ECFG Teste de ramo 190 Sim
(AYARI; BOUKTIF; ANTONIOL,

2007)
ACO HC, AG e Busca Aleatória 99 Sim

(MAY; TIMMIS; MANDER, 2007) IIA AG Não informado Não informado
(LIU et al., 2006) IIRM Ferramenta que gera dados de teste

para matar um único mutante por
vez

109 Sim

(MASUD et al., 2005) AG Não realizado - -
(DEMILLO; OFFUTT, 1991) CBT Não realizado 2.083 Não informado

(OFFUTT, 1990) CBT - - -

Fonte: Elaborada pelo autor.

comercial; e iii) Programas não-triviais, tratam-se de programas que possuem métodos e funções
mais complexas.

Na Tabela 6 são apresentadas algumas informações relacionadas com a quantidade e os
tipos de programas (coluna 3) para a realização dos experimentos nos estudos, a linguagem de
programação (coluna 4), o programa com mais linhas de código e o escore de mutação (colunas
5 e 6, respectivamente).

Na Tabela 7 é apresentada a análise em relação ao tempo e iterações para geração dos
dados de teste mencionados nos estudos. A coluna 3 apresenta o tempo para a geração dos dados
de teste e a coluna 4, o número de iterações/avaliação de fitness que foi definido nos estudos que
utilizaram técnicas baseadas em busca. Cinco estudos ((HAGA; SUEHIRO, 2012), (HARMAN;
JIA; LANGDON, 2011), (ZHANG et al., 2010), (LIU et al., 2006) e (DEMILLO; OFFUTT,
1991)) forneceram o tempo para a geração dos dados de teste, mas não o tempo total do processo.
Quanto aos estudos que utilizaram técnicas baseada em busca, apenas o estudo (SOUZA et

al., 2016) forneceu informações sobre a quantidade de iterações, e o tempo necessário para o
processo, apesar de serem medidas importantes para estimar parcialmente o custo de aplicação
de uma técnica.
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Tabela 6 – Análise dos programas utilizados nos estudos primários

Estudos Técnicas Número de
programas

Linguagem Maior
Programa

Escore de Mutação

(SOUZA et al., 2016) AVM 18 programas C 49 LoC 74,81%
(PAPADAKIS; MALE-
VRIS, 2013)

AVM/ Esquema
de Fitness

8 programas de labora-
tórios

Java 90 LoC -

(LOUZADA et al., 2012) AG Elitista 3 benchmarks comerci-
ais

Java - 92,2%

(HAGA; SUEHIRO, 2012) AG 1 programa de labora-
tório

C 93 LoC 96%

(PAPADAKIS; MALE-
VRIS, 2012)

ECFG 30 programas de uni-
dade

Várias lingua-
gens

96 LoC -

(HARMAN; JIA; LANG-
DON, 2011)

DSE e HC 8 programas industri-
ais e 10 programas de
laboratórios

C 9.564 LoC Escore para mutação de
primeira - ordem: 69% e
mutação de segunda - or-
dem: 71%

(NICA, 2011) CSP 8 classes Java 100 LoC -
(PAPADAKIS; MALE-
VRIS; KALLIA, 2010)

ECFG 10 programas de Labo-
ratórios

Java - 86,3%

(RAD; AKBARI; BAKHT,
2010)

BA/AG 1 programa de labora-
tório

Java - 87,5% /90,6%

(FRASER; ZELLER,
2010)

AG 2 exemplos não-
triviais

Java 413 classes 72%

(PAPADAKIS; MALE-
VRIS, 2010a)

DSE 2 exemplos não-
triviais + 3 pequenos
exemplos siemens

C 500 LoC 63%

(ZHANG et al., 2010) DSE 5 programas de algorit-
mos e estrutura de da-
dos

.Net 472 LoC Mutação fraca: 87,05%
/ Mutação forte: 80%
(Experimentos de 1 se-
gundo) / Mutação fraca:
89,83% / Mutação forte:
83,40%(Experimentos
com mais de 1 segundo)

(PAPADAKIS; MALE-
VRIS, 2009)

ECFG 8 programas de uni-
dade

Java 45 LoC 90,2%

(AYARI; BOUKTIF; AN-
TONIOL, 2007)

ACO 2 programas de labora-
tórios

Java 72 LoC 88,5%

(MAY; TIMMIS; MAN-
DER, 2007)

IIA 4 programas de labora-
tórios

- - 89,2%

(LIU et al., 2006) IIRM 5 programas de labora-
tórios

- - 94,2%

(DEMILLO; OFFUTT,
1991)

CBT 5 programas de labora-
tórios

Fortran 55 LoC 98,4%

Fonte: Elaborada pelo autor.

Com a análise dos estudos, surgiram alguns termos utilizados que são importantes
mencionar. De acordo com a literatura, o teste de mutação pode ser classificado, como Mutantes
de Primeira Ordem (do inglês, First Order Mutants (FOMs)) ou Mutantes de Ordem Superior
(do inglês,Higher Order Mutants (HOMs)), em relação a quantidade de defeitos inseridos. FOMs
são gerados por meio da inserção de apenas falhas simples por um único operador de mutação
(HARMAN; JIA; LANGDON, 2011). Ao passo que, HOMs utilizados por Jia e Harman (2008)
são gerados por meio da aplicação de operadores de mutação em um programa mais de uma vez.

Neste MS, também foram identificados os conceitos de Mutação de Forte (do inglês,
Strong Mutation) e Mutação Fraca (do inglês, Weak Mutation). Mutação Forte refere-se à
atividade do teste de mutação original que é baseado na ideia de que se o dado de teste faz com
que uma mudança de estado se propague para uma saída, na qual uma falha pode ser visivelmente
observada, então o mutante é dito como “fortemente” morto. Enquanto que a Mutação Fraca
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Tabela 7 – Análise do tempo e iterações para a geração dos dados de teste

Estudos Técnicas Tempo de geração dos da-
dos de teste

Iterações/ Avaliação do Fitness

(SOUZA et al., 2016) AVM 241,05 segundos médio 1.000 avaliação de fitness
(PAPADAKIS; MALEVRIS, 2013) AVM/ Esquema de Fitness - 50.000 avaliação de fitness

(LOUZADA et al., 2012) AG Elitista - 300/ 500/ 1000 gerações
(HAGA; SUEHIRO, 2012) AG 137 segundos médio -

(PAPADAKIS; MALEVRIS, 2012) ECFG - 1/ 50/ 300/ 5.000/ 50.000 caminhos
(HARMAN; JIA; LANGDON,

2011)
DSE e HC 307/ 301 minutos -

(NICA, 2011) CSP - -
(PAPADAKIS; MALEVRIS;

KALLIA, 2010)
ECFG - -

(RAD; AKBARI; BAKHT, 2010) BA/AG - 16/ 17 gerações
(FRASER; ZELLER, 2010) AG - 50 gerações
(PAPADAKIS; MALEVRIS,

2010a)
DSE - 8.395 iterações média

(ZHANG et al., 2010) DSE 1/5/10/20/40 segundos -
(PAPADAKIS; MALEVRIS, 2009) ECFG - -
(AYARI; BOUKTIF; ANTONIOL,

2007)
ACO - 8.000/ 10.000 iterações

(MAY; TIMMIS; MANDER, 2007) IIA - 500 iterações
(LIU et al., 2006) IIRM 59,02 minutos -

(DEMILLO; OFFUTT, 1991) CBT 7 minutos -

Fonte: Elaborada pelo autor.

executa a comparação dos resultados do programa original com o mutante imediatamente depois
que a mutação inserida no programa é executada (HARMAN; JIA; LANGDON, 2011).

Alguns estudos, em adição à utilização de técnicas para a geração de dados de teste,
usaram as abordagens FOMs, HOMs, mutação forte e fraca para reduzir o número de mutantes
gerados e o custo computacional do teste de mutação, tal como HOMs (HARMAN; JIA; LANG-
DON, 2011), mutação fraca ((PAPADAKIS; MALEVRIS, 2012), (PAPADAKIS; MALEVRIS;
KALLIA, 2010) , (PAPADAKIS; MALEVRIS, 2010a), (ZHANG et al., 2010) e (PAPADA-
KIS; MALEVRIS, 2009)), mutação forte (ZHANG et al., 2010) e a técnica mutant schemata4

(PAPADAKIS; MALEVRIS; KALLIA, 2010). Observou-se que tais estratégias podem ter sido
utilizadas de modo a equilibrar o custo computacional necessário para o uso da ferramenta ou
técnica para a geração de dados com o número de execuções associadas ao elevado número de
mutantes produzidos.

3.5 Ameaças à Validade

∙ Conclusão: são ameaças identificadas no processo de seleção e extração. O processo de
seleção foi realizado por meio da seleção das fontes de busca, sendo essas consideradas
como as mais relevantes da área (BRERETON et al., 2007), portanto propenso à inclusão
da maioria dos estudos relevantes. Adicionalmente, é possível que as palavras-chave
usadas para consultar as fontes de busca não representem todo o universo de interesse.

4 Consiste em uma abordagem para acelerar o processo de compilação e execução dos mutantes. O
conjunto de mutantes gerado é inserido em um único programa denominado de meta-mutante (UNTCH;
OFFUTT; HARROLD, 1993).
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Outra ameaça constatada refere-se a forma como os dados foram extraídos a partir das
fontes de busca. Em diversos estudos, alguns dados importantes não foram explicitamente
descritos, obrigando os investigadores a procurarem determinadas informações em artigos
relacionados, a fim de facilitar a interpretação desses estudos. No entanto, para garantir a
validade, 10% dos estudos incluídos e excluídos foram analisados por outro pesquisador.

∙ Interna: essa ameaça surge por meio de alguns estudos considerados relevantes que
não estão disponíveis. Além disso, a realização de uma busca manual poderia fornecer
uma melhor cobertura dos estudos, consequentemente, aumentando a gama de estudos
incluídos;

∙ Construção: uma ameaça dessa natureza é a possível exclusão de estudos relevantes. Para
minimizar essa ameaça, foi definida uma estratégia de pesquisa rigorosa. Além disso, a fim
de garantir um processo de seleção justo e evitar vieses, foi desenvolvido um protocolo de
pesquisa de acordo com as diretrizes estabelecidas por Kitchenham et al. (2010); e

∙ Externa: essa ameaça está relacionada com a representatividade dos estudos em relação
ao objetivo global desse MS. É perceptível que com o auxílio do protocolo de pesquisa foi
possível obter um conjunto significativo e representativo dos estudos incluídos.

3.6 Considerações Finais
Teste de mutação é considerado um critério promissor e eficiente. No entanto, não é

amplamente utilizado na prática em função de alguns problemas, tais como a geração de dados de
teste. A geração de dados de teste é uma tarefa custosa, porém se sua automatização for realizada
de maneira eficaz os custos dos testes podem ser significativamente reduzidos. O problema da
geração de dados de teste no contexto de teste de mutação, consiste em selecionar um conjunto
de dados de teste que maximiza o número de mutantes mortos.

A geração de dados de teste tem sido vista como um problema complexo, pois é necessá-
rio encontrar o equilíbrio entre um conjunto de dados de teste adequado com a quantidade de
dados necessária para matar os mutantes. Assim, é possível conseguir uma redução de custos bem
sucedida, permitindo, consequentemente, que o teste de mutação seja mais útil e gerenciável.

Os resultados deste MS indicam que ainda existe uma carência de pesquisas para este
domínio, visto que, apesar de anos de pesquisa, foram identificados 21 estudos com 11 técnicas
diferentes relacionadas à geração de dados para teste de mutação e somente alguns estudos
realizaram uma avaliação completa com programas variados para simular um ambiente de teste
real. Além disso, nenhum estudo determinou o nível de complexidade para aplicar e mensurar a
viabilidade das técnicas.

Nesse contexto, mesmo com o aumento no desempenho do teste de mutação e o uso
de técnicas promissoras, a geração de dados de teste ainda é um problema que necessita de
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investigação, de modo que se alcance um nível de maturidade admissível para que as abordagens
propostas sejam aplicáveis e que atinjam um desempenho confiável em problemas práticos.

Embora as abordagens identificadas nos estudos sejam um avanço para este tema, existe
a necessidade de realizar experimentos em programas reais, bem como em ambientes industriais,
a fim de obter evidências convincentes de que as técnicas e abordagens possam ser utilizadas
na prática e, assim, motivar o uso do teste de mutação em ambientes industriais. Outra lacuna
identificada está relacionada com a aplicação das técnicas, uma vez que o custo de aplicação
dessas técnicas pode ser proibitivo para o projeto de teste, principalmente se considerar o custo
da técnica somado ao custo do teste de mutação.

Outro fator recorrente para a escassez de abordagens para a geração de dados de teste é a
ausência de ferramentas que podem automatizar essa atividade. A geração de dados de teste é
considerada por muitos pesquisadores como um impedimento para a automação total ou parcial
do critério de teste de mutação. Acredita-se que como trabalhos futuros a análise da viabilidade
das técnicas, verificando a complexidade, tempo e custo, seja a primeira etapa para automatizar a
geração de dados de teste para o teste de mutação.
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CAPÍTULO

4
RIP-MUT: UMA ABORDAGEM PARA

GERAÇÃO DE DADOS DE TESTE E
SUGESTÃO DE MUTANTES EQUIVALENTES

4.1 Considerações Iniciais

A geração de dados de teste é o processo de identificação de entradas válidas para um
programa de acordo com os critérios de teste. Quanto maior e mais complexo um programa,
mais difícil é gerar tais dados de entrada. Apesar da existência de alguns trabalhos voltados para
geração de dados de teste no contexto de teste de mutação (AYARI; BOUKTIF; ANTONIOL,
2007; MISHRA et al., 2010; PAPADAKIS; MALEVRIS, 2011; LOUZADA et al., 2012), este é
um problema que necessita ser investigado dada sua complexidade e a baixa aplicabilidade das
técnicas existentes.

Embora o teste de mutação seja amplamente considerado como muito eficaz e poderoso,
também é bastante caro. O custo provém da quantidade de mutantes produzidos, do número
de dados de teste necessário para matar os mutantes e da dificuldade de identificar mutantes
equivalentes. Entre essas questões, a geração de dados de teste é uma das mais críticas e
suscetíveis a erros, principalmente se for realizada manualmente. Por estas razões, a automação
na geração de dados de teste é um passo importante para reduzir os custos do teste de mutação e,
adicionalmente, aumentar a confiabilidade nos testes.

Nesse cenário, a existência de mutantes equivalentes ainda é um obstáculo para a aplica-
ção do teste de mutação, pois constituem pontos para os quais não é possível obter uma solução,
ou seja, não é possível chegar a um dado de teste que diferencie o mutante do programa em teste.
Isso pode elevar o custo da atividade de teste, mesmo que se utilize a geração automática de dados
de teste. Por essa razão, ao se desenvolver uma abordagem para geração de dados é necessário
um método para reduzir os custos referentes à identificação dos mutantes equivalentes. Métodos
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equivalentes

que permitam identificar os mutantes equivalentes podem auxiliar nesse processo e, por isso,
foram, também, alvo de estudo nesta tese. Acredita-se que com dados de teste que sejam capazes
de matar a maioria dos mutantes não-equivalentes, será possível identificar os equivalentes com
mais facilidade. Em outras palavras, se o método de geração for eficiente para todos os mutantes
não equivalentes, aumenta-se a certeza de que os mutantes vivos remanescentes são equivalentes.

Neste projeto foi empregado o conceito de teste de software baseado em busca, que
consiste em solucionar problemas de teste utilizando técnicas de otimização baseadas em busca.
Dessa forma, é possível utilizar técnicas de otimização baseadas em busca guiada por uma
determinada função de fitness projetada para o problema abordado. Neste capítulo é apresentada
a abordagem proposta. A Seção 4.2 descreve as principais características da abordagem. A Seção
4.3 apresenta a primeira parte da abordagem proposta, detalhando as funções de fitness utilizadas.
A Seção 4.4 apresenta a segunda parte da proposta que visa auxiliar a sugestão dos mutantes
equivalentes e, finalmente, a Seção 4.5 provê as considerações finais deste capítulo.

4.2 Abordagem RIP-MuT

A abordagem proposta denominada de Reach, Infect and Propagation to Mutation

Testing (RIP-MuT) foi motivada por um estudo anterior proposto por Papadakis e Malevris
(2013), o qual apresenta um método para geração de dados para o teste de mutação com o
objetivo de testar programas escritos em Java. A presente abordagem estende um esquema de
fitness com base no modelo RIP e focando principalmente na condição de propagação para
programas desenvolvidos na linguagem C. Além disso, foi proposto um método para sugestão de
mutantes equivalentes e incorporado no processo de geração de dados de teste.

RIP-MuT é uma abordagem para geração de dados de teste e sugestão de mutantes
equivalentes que combina mutação fraca, firme e forte. A abordagem proposta automatiza o
processo de geração de teste e a identificação de mutantes equivalentes, focando na produção de
dados de teste que sejam capazes de matar fortemente 1 a maioria dos mutantes não-equivalentes.
A atividade de matar um mutante fracamente utilizando mutação fraca é tratada como um
problema de cobertura de ramos. Dessa maneira, assumindo cada mutante como um ramo,
é possível gerar dados de teste com uma ferramenta de teste estrutural. Por definição, se o
um dado de teste conseguir a cobertura do ramo alvo (correspondente ao mutante), então
consequentemente a instrução mutada foi executada e a condição de alcançabilidade foi cumprida.

Uma visão geral da RIP-MuT é apresentada na Figura 17, a qual é dividida em dois
módulos principais: (1) geração de dados de teste e, (2) sugestão de mutantes equivalentes. O
processo da abordagem é composto pelas seguintes etapas: (a) geração de dados de teste; (b)
execução do conjunto de testes nos mutantes; (c) remoção dos mutantes mortos; (d) avaliação

1 Termo referido aos mutantes mortos no teste de mutação tradicional
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do escore de mutação; (e) melhorar os dados de teste gerados; e f) analisar e sugerir mutantes
equivalentes. Este processo é repetido até atingir um limiar de escore predefinido.

Figura 17 – RIP-MuT: uma abordagem para geração de dados de teste e sugestão de mutantes equivalentes

Fonte: Elaborada pelo autor.

No primeiro módulo da RIP-MuT, foi utilizado um método baseado no algoritmo Subida
da Encosta, conhecido como Alternating Variable Method (AVM) combinado com um esquema
de função fitness composto pelas seguintes métricas: (i) Reach Distance (RD), (ii) Mutation

Distance (MD), e (iii) Impact Distance (ID). Essas métricas são usadas para medir a adequação
dos dados de teste e direcionar o processo de busca para uma solução ótima no espaço de busca.
A primeira parte da função de fitness, RD, guia a busca para o ponto de mutação. A segunda,
MD, para infectar o estado do programa no ponto de mutação, ou seja, fazer uma diferença na
execução entre o mutante e o programa original, e a terceira, ID, para propagar a infecção, ou
seja, manifestar o estado defeituoso para a saída do programa.

Para matar um mutante, os dados de teste devem: a) Alcançar a declaração mutada, b)
Infectar o estado do programa, e c) Propagar a infecção para a saída do programa. Assim, a
função de fitness proposta é usada para ajustar a direção da busca a fim de encontrar um conjunto
de dados de teste que possa alcançar o maior escore de mutação possível. Cada uma das três
condições mencionadas anteriormente é tratada por diferentes partes da função de fitness: (a) por
RD, (b) por MD e (c) por ID. Assim, para matar um mutante, o dado de teste é gerado, executado
e melhorado incrementalmente pelo AVM utilizando RD, MD e ID.

Na Figura 18 são ilustradas como as condições de alcançabilidade e infecção são satisfei-
tas por um dado de teste a partir do exemplo para o programa cal com as entradas month1 = 8 e
month2 = 8.

Para as entradas definidas, a condição de alcançabilidade é satisfeita pois o dado de
teste é capaz de executar a instrução mutada na linha 5. Para satisfazer a condição de infecção é
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necessário que o dado de teste execute a mutação month2! = month1 avaliando-a com um valor
diferente em relação à instrução original month2 == month1. Neste caso, o estado de infecção
foi alcançado pois a saída de month2 == month1 para as entradas foi avaliada como verdadeira

e a instrução mutada month2! = month1 foi avaliada como falsa.

Figura 18 – Exemplo de alcançabilidade para função de fitness RD e infecção para função de fitness MD

Fonte: Elaborada pelo autor.

Além das métricas de RD e MD, três medidas de impacto diferentes foram propostas
para compor a função de fitness ID. O objetivo de uma medida de impacto é orientar a busca
de dados de teste que maximizem o número de mudanças no comportamento entre o mutante
e o programa original. A ideia fundamental das medidas de impacto é baseada na análise dos
traces dos programas a fim de verificar a diferença entre suas execuções. Em outras palavras, ao
comparar as instruções ou predicados condicionais, se uma instrução é executada no mutante
e não executada no programa original ou vice-versa, isso sugere que o mutante foi impactado
pelo dado de teste utilizado. Um alto impacto implica que um mutante é mais susceptível de ser
morto do que aqueles sem impacto.

Para aumentar a chance de matar um mutante, um dado de teste deve maximizar o número
de diferenças entre os traces dos programas. Com o intuito de aprimorar a medida de impacto,
também foi proposta nesta tese uma estratégia para calcular a proximidade que um dado de teste
está em fazer os predicados divergirem. A Figura 19 apresenta um exemplo do funcionamento
básico de como um dado de teste pode impactar os programas.

Conforme pode ser observado, DT1 e DT2 representam diferentes dados de teste e os
asteriscos representam por quais linhas o programa foi percorrido. A coluna impacto representa
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Figura 19 – Exemplo da condição de propagação para o programa cal

(a) Exemplo de um mutante com impacto

(b) Exemplo de um mutante sem impacto

Fonte: Elaborada pelo autor.

as instruções que foram impactadas nos programas, isto é, qual parte das duas versões dos
programas (original e mutante) têm diferenças nos seus traces de execução. O dado de teste
utilizado na Figura 19a é composto pelas entradas DT 1 = 2,1,8,24,1900 e o dado de teste
utilizado na Figura 19b pelas entradas DT 2 = 9,19,3,88760.

No exemplo apresentado na Figura 19a, é considerada uma mutação na instrução
i f (month2 == month1) (linha 5) do programa original e i f (month2! = month1) no mutante.
Para computar o impacto, o dado de teste é executado nos programas e os caminhos das exe-
cuções (traces) são armazenados e analisados para verificar a frequência em que as execuções
diferem. Neste caso as execuções diferem em diversos pontos, como pode ser visto na coluna
impacto. No entanto, na Figura 19b é possível observar um exemplo com um mutante sem
impacto para o dado de teste DT2, pois não existe diferença entre as execuções do programa
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original e do mutante.

Diferentes medidas de impacto geralmente podem produzir resultados distintos, uma
vez que os dados de teste são capazes de expor mudanças em partes específicas dos programas.
Portanto, quanto maior for a diferença nas execuções do programa, mais provável que seus
comportamentos externos sejam alterados e assim, a semântica do programa afetada.

No segundo módulo da abordagem RIP-MuT, referente à sugestão de mutantes equiva-
lentes, foi proposto um novo método com base nas análises das condições RIP, ao contrário da
maioria dos estudos que exploram apenas a condição de propagação para analisar o impacto
dos mutantes equivalentes em relação àqueles difíceis de serem mortos. Além do esquema de
fitness proposto para a geração de dados de teste, o propósito também foi apresentar um método
automatizado para auxiliar a detecção de mutantes equivalentes no mesmo processo. Assim, a
ideia é empregar este método no processo de geração de dados de teste e analisar os mutantes
que permaneceram vivos em tempo de execução para determinar se um mutante ainda pode ser
morto ou se ele é um potencial equivalente.

Normalmente, existem três cenários sobre a relação entre o domínio de entrada do
programa em teste e os seus mutantes:

1. mutantes fáceis de matar: existe um grande número de dados de teste que matam o mutante;

2. mutantes difíceis de matar: existem poucos dados de teste no domínio de entrada capazes
de matar o mutante;

3. mutantes equivalentes: não existem dados de teste capazes de matar este tipo de mutante.

De um modo geral, o funcionamento da abordagem proposta se inicia a partir da geração
de dados de teste por meio do AVM para o programa em teste. O conjunto inicial de testes é
aplicado no conjunto de mutantes e verifica-se se eles foram fracamente e fortemente mortos.
Os mutantes fortemente mortos são removidos e o processo de melhora dos dados de teste é
iniciado. Nesta etapa, é selecionado um mutante vivo e os dados de teste gerados anteriormente
são melhorados de acordo com o processo de busca e o esquema de fitness ou seja, RD, MD e,
ID.

À medida que uma parte da função é satisfeita são analisadas as saídas dos programas
visando verificar se o mutante foi morto ou se ainda permanece vivo. Este processo de melhoria
segue até que mais nenhum mutante remanescente possa ser morto e neste ponto que se inicia o
processo de identificação de mutantes equivalentes seguindo as seguintes etapas: 1) um mutante
remanescente é selecionado e o processo de geração de dados é iniciado; 2) durante o processo de
busca, uma verificação das condições RIP é realizada, o objetivo é averiguar quais das condições
falharam; 3) caso todas condições tenham sido satisfeitas, o valor de impacto do mutante é
calculado e; 4) o mutante é sugerido para o testador como potencial equivalente ou difícil de ser
morto com base nas análises 2 e 3.
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Para que todas essas etapas de geração de dados e recomendação pudessem ser executadas,
foi necessário sua implementação em uma ferramenta que automatizasse o processo. Para geração
dos dados de teste foi utilizada a ferramenta AUgmented Search-based TestINg (AUSTIN)
(LAKHOTIA; HARMAN; GROSS, 2010), que é uma ferramenta de testes para programas em C
que combina geração de dados com teste estrutural e uma técnica baseada em busca. Foi utilizada
a implementação da AUSTIN como base para gerar dados de teste, uma vez que ela possui a
estrutura básica para o desenvolvimento da nova função de fitness proposta neste trabalho.

A AUSTIN utiliza o critério cobertura de ramos para selecionar e avaliar os dados de
teste gerados. Tratar cada mutante como um ramo ajuda o processo de geração em focar nas
mutações fazendo com que uma técnica possa gerar dados adequados capazes de matá-los. No
entanto, o teste de mutação requer a execução tanto do programa original quanto dos mutantes
para analisar as saídas e verificar se o mutante morreu fortemente ou mesmo para analisar o
comportamento interno (morte em relação a uma mutação fraca). Assim, para se beneficiar
das vantagens dos critérios de teste estruturais e aplicar o teste de mutação, foi desenvolvida
uma extensão da AUSTIN, de tal modo que seja possível executar os programas e identificar as
mutações para matar os mutantes fracamente e fortemente. Matar os mutantes fortemente exige
verificar as saídas do programa original e dos mutantes. Para isso, a AUSTIN foi utilizada em
conjunto com a ferramenta de teste de mutação denominada de Program Testing Using Mutants

(PROTEUM) (DELAMARO, 1993).

A PROTEUM é uma ferramenta de teste de mutação para a linguagem C que implementa
78 operadores de mutação e eles são divididos em quatro classes: declaração, operador, variável
e constante. Ela foi utilizada na abordagem para geração dos mutantes e como base para calcular
o escore de mutação.

O algoritmo de busca utilizado na abordagem foi o AVM conforme implementado pela
AUSTIN. AVM foi apresentado inicialmente por Korel (1990) e tem sido bastante eficaz na
geração de dados de teste para a critérios de teste estrutural (HARMAN; MCMINN, 2007),
e, portanto, acredita-se que ele também pode ser adequado para o teste de mutação. A função
de fitness original da AUSTIN é composta de duas métricas: (i) approach level e (ii) branch

distance.

A abordagem RIP-MuT utiliza um esquema de fitness (RD & MD & ID) que guia
incrementalmente o processo para gerar dados de teste que alcancem, infectam e que possivel-
mente matem os mutantes. A diferença de trabalhos anteriores é que ela visa matar os mutantes,
focando na condição de propagação, ao invés de medidas de infecção. Assim, o esquema de
fitness proposto mede quão perto estão os dados de teste em fazer uma divergência em cada
instrução executada. Trabalhos anteriores, ou seja, (FRASER; ZELLER, 2010), (HARMAN;
JIA; LANGDON, 2011) e (FRASER; ARCURI, 2014), medem o número de instruções ou predi-
cados que divergem e não a proximidade em fazer os predicados divergirem, como apresentado
anteriormente na Figura 19.
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Assim, a abordagem inicia com a geração de dados de teste almejando matar uma
grande proporção de mutantes, em seguida, continua gerando incrementalmente para cada um
dos mutantes restantes vivos. Quando não existir mais mutantes que possam ser mortos, a
abordagem analisa as condições RIP e impacto nos mutantes remanescentes para estimar se eles
são equivalentes ou apenas mutantes difíceis de serem mortos. Assim, é possível direcionar os
esforços de tentar matar os mutantes difíceis e indicar ao testador quais deles têm mais chance
de serem equivalentes.

4.3 RIP-MuT: Geração de dados de teste
Muitos pesquisadores propuseram métodos e ferramentas para SBST focando em di-

ferentes técnicas, tais como testes de mutação, testes estruturais e testes funcionais. Grandes
esforços foram dedicados à atividade de geração de dados de teste usando técnicas baseadas
em busca. Um estudo empírico realizado por Harman e McMinn (2010) para analisar diversas
técnicas de busca, indica que um algoritmo subida da encosta pode ser mais eficaz do que outras
técnicas para esse contexto e o AVM é o mais utilizado, principalmente em critérios de cobertura
de ramos.

AVM é uma forma de teste dinâmico que usa informações do código-fonte combinado
com funções objetivo para produzir soluções adequadas. Esse método de busca é composto
por duas etapas principais, conhecidas como movimentos exploratórios e movimentos padrão.
A primeira inicia selecionando valores aleatórios para as variáveis de entrada do programa. O
programa apresentado na Figura 20 que tem como requisito de teste executar o ramo verdadeiro
da instrução na linha 5. Os dados de teste para o programa são gerados aleatoriamente, por
exemplo, a = 10, b = 20, c = 30. Em seguida, o AVM seleciona a primeira variável para iniciar
os movimentos exploratórios que consistem em ajustes nos valores das variáveis de entrada por
meio de pequenos incrementos e decrementos, normalmente um valor δ igual à 1 para inteiros e
0.1 para floats.

Figura 20 – Programa Exemplo

Fonte: Elaborada pelo autor.

Neste exemplo a variável a é selecionada e os incrementos são realizados a fim de



4.3. RIP-MuT: Geração de dados de teste 93

estabelecer uma direção em que as soluções melhoram (dir ∈ {−1,1}, em que −1 corresponde
à direção negativa e 1 à direção positiva). Ao incrementar o valor de δ em a, foi observado uma
melhora na solução, ou seja, os dados de testes estão mais próximos de executar a condição
i f (a >= b) e alcançar o requisito de teste na linha 5 e, portanto, corresponde a direção em
incrementos positivos.

Quando os movimentos exploratórios são capazes de encontrar uma direção para a qual
existem soluções melhoradas, os movimentos padrões iniciam. Esta etapa é realizada por meio
de grandes movimentos, isto é, são aplicados aumentos nos valores de ajustes para acelerar a
melhoria da função objetivo e para obter uma maior exploração do espaço de busca. O valor
adicionado nas variáveis (a,b e c) no movimento padrão é calculado usando a fórmula 2n * dir *
δ . Em que n é o número de movimentos padrões (inicia com o valor 1 e continua até identificar
um valor satisfatório para a variável selecionada) e dir = 1 correspondendo à direção positiva
identificada pelos movimentos exploratórios. Assim, os valores para a variável a nos movimentos
exploratórios são 12, 14, 18 e 26.

Após isso, uma busca é realizada para cada variável de entrada, até que uma solução
tenha sido encontrada e mais nenhuma melhoria tenha sido obtida na função objetivo. Se não for
possível encontrar melhorias para uma variável, a busca continua explorando o espaço de busca
para próxima variável e caso necessário, a busca pode reiniciar com a primeira variável. Se a
busca não conseguir encontrar mais nenhum caminho que leve a uma melhoria, ela é reiniciada
para selecionar um outro local no espaço de busca aleatoriamente. Essa estratégia é conhecida
como reinício aleatório e é utilizada para superar problemas de ótimos locais, assim como
permitir que a busca possa explorar diversos pontos do espaço de busca.

Tipicamente, os dados de teste são produzidos manualmente ou aleatoriamente até que
se atinja um objetivo de teste específico. No entanto, na maioria dos casos, essas práticas são
pobres, tendem a ser demoradas e não têm garantia de encontrar um conjunto de dados de teste
que seja capaz de atingir uma parte específica do programa ou matar alguns mutantes específicos
(HARMAN; MCMINN, 2010). O uso de técnicas baseadas na busca guiadas por uma excelente
função de fitness pode fornecer um conjunto de teste de alta qualidade.

4.3.1 Funções de fitness: RD, MD e ID

Na RIP-MuT, foi utilizado um esquema de fitness que combina quatro métricas. As duas
primeiras foram propostas por Wegener, Baresel e Sthamer (2001), chamadas de RD, aplicadas
para critérios de cobertura de ramos em testes estruturais e incluem as medidas approach level e
branch distance. Em adição a essas métricas foram desenvolvidas as funções MD e ID. Para as
distância de impacto foram propostas três novas estratégias distintas que também são utilizadas
para analisar e sugerir os mutantes equivalente e difíceis de serem mortos.

∙ Reach Distance (RD):
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Para realizar o cálculo da função RD, é necessário verificar se a instrução mutada foi
alcançada ou computar a distância para um dado de teste alcança-lá. Para isso são utilizadas as
métricas approach level e branch distance. Para auxiliar esse processo, o critério de cobertura
de ramos é aplicado, assim, sendo possível tratar as mutações como ramos, isto é, a instrução
referente à mutação dentro do código fonte do mutante e do programa original é considera como
um ramo. O objetivo do critério de cobertura de ramos é selecionar um dado de teste de tal modo
que cada condição em uma instrução de decisão cubra todos os resultados possíveis pelo menos
uma vez. Portanto, por meio desse critério é possível verificar se uma instrução foi executada e
analisar o seu comportamento nos programas.

A medida approach level mede o quão próximo um dado de teste está para cobrir uma
determinada instrução com base no caminho seguido pela estrutura de decisão do programa,
mais especificamente a medida computa a distância entre o nó do qual o fluxo se desvia e o nó
alvo. Quanto menos nós dependentes de controle forem executados, mais longe a entrada estará
de alcançar a instrução alvo em termos de fluxo de controle, em outras palavras, mais longe o
dado de teste estará de executar o ponto de mutação.

A Figura 21 mostra como o valor do approach level pode ser calculado. O código-fonte
à direita apresenta o programa exemplo e possui três predicados representados pelas estruturas
de decisão if e à esquerda tem-se o gfc que o representa. Cada if pode obter um valor verdadeiro
ou falso durante a execução do programa, dependendo do valor de entrada. O valor do approach

level é calculado pelo número de predicados que afastam a execução do nó alvo. Assumindo
que o alvo é o nó 3, se o dado de teste executa o predicado como falso no nó 1, então o valor
do approach level é 2. Se o dado de teste alcançar o predicado no nó 2 com resultado falso, o
valor do approach level é 1 e assim por diante. Para os nós em que o fluxo desvia do nó alvo
(instrução avaliada como falsa), a distância necessária para o dado de teste executar a instrução
como verdadeira é calculada utilizando a métrica branch distance proposta por Korel (1990).

Figura 21 – Medida Approach Level

Fonte: Adaptada de McMinn e Holcombe (2006).

A branch distance visa calcular o quão próximo um predicado está para ser avaliado
como verdadeiro, ou seja, alternando um ramo verdadeiro para um falso ou vice-versa. Essa
medida é calculada usando os valores das variáveis ou constantes nos predicados dos nós de
ramificações que fizeram o fluxo da execução desviar do ramo alvo. Esta medida é calculada
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seguindo as expressões apresentadas na Tabela 8.

Tabela 8 – Fórmulas para predicados lógicos e relacionais

Expressão Ramo Verdadeiro Ramo Falso
a == b abs (a-b) a == b?k : 0
a != b a != b?0 : k abs(a != b?a - b : 0)
a < b abs (a < b?0: a - b + k) abs (a < b?a- b + k : 0)
a ≤ b abs (a ≤ b?0: a - b) abs (a ≤ b?a - b : 0)
a > b abs (a > b?0: a - b + k) abs (a > b?a- b + k : 0)
a ≥ b abs (a ≥ b?0: a - b) abs (a ≥ b?a - b : 0)
a ‖ b min[fit(a), fit(b)] fit(a)+ fit(b)

a && b fit(a)+ fit(b) min[fit(a), fit(b)]
Fonte: Adaptada de Papadakis e Malevris (2013).

Ainda considerando o exemplo na Figura 21, se um dado de teste executa o predicado
como falso no nó 3, o valor da branch distance para que o dado de teste esteja próximo de
executar o predicado como verdadeiro é calculado utilizando a fórmula abs(c−d), uma vez que
o predicado contido no if é do tipo a == b, como mostrado na coluna “expressão” da Tabela
8. Para essa medida, quanto mais próximos os valores de c e d, menor o valor da distância e
consequentemente, mais próximo o ramo estará de ser executado como verdadeiro.

∙ Mutation Distance (MD):

Para alcançar o estado de infecção, foi utilizada a função de fitness denominada de
Mutation Distance (MD), que é uma generalização do estudo proposto por Bottaci (2001), a
qual foi descrita uma função de fitness para um algoritmo genético utilizando as condições
apresentadas por DeMillo e Offutt (1991). A condição de infecção define se dado de teste pode
fornecer um estado diferente no ponto de mutação em relação ao mesmo ponto no programa
original.

Se esta condição for satisfeita, então o mutante difere do programa original no ponto de
mutação ou em algum momento durante a sua execução e, assim, o mutante pode ser considerado
como fracamente morto. Por outro lado, se a execução de um dado de teste no mutante não levar
a um estado de execução diferente, a condição de infecção não foi satisfeita. Por exemplo, para
infectar a expressão a > b e a mutada a >= b é necessário um dado de teste igual para ambas as
variáveis para obter um resultado diferente.

MD mede as distâncias dos ramos nos mutantes, ou seja, mede o quão perto os dados
de teste estão de expor uma diferença na instrução mutada de acordo com a branch distance.
Para calcular esta medida, primeiramente, é necessário quantificar a distância para obter-se uma
mudança entre os predicados dos mutantes e o do programa original. Esta distância é calculada
de acordo com a Expressão (4.1).
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(Opred == T &&Mpred == F)||

(Opred == F&&Mpred == T ) (4.1)

em que Opred e Mpred, representam os predicados do programa original e dos mutantes e T e F
são verdadeiro e falso, respectivamente. Se uma da condições da função for satisfeita, então o
dado de teste foi capaz de infectar o mutante.

De acordo com os cálculos da métrica branch distance mostrados na Tabela 8, a função de
fitness relacionada com a Expressão 4.2 é chamada predicate mutation distance (pmd). Quando
não for possível satisfazer a Expressão 4.1, então o pmd especifica a distância dos dados de teste
para fazer o predicado se comportar distintamente no ponto de mutação.

pmd = min[T f it(O)+F f it(M),T f it(M)+F f it(O)] (4.2)

em que T f it(O) e F f it(O) são os valores de branch distance para o predicado do programa
original executado como verdadeiro e o predicado executado como falso; T f it(M) e F f it(M)

são os valores de branch distance para o predicado do mutante executado como verdadeiro e
como falso, respectivamente. Desde modo, se a busca encontrou um dado de teste que obteve
pmd = 0, então, a instrução mutada foi infectada, pois uma diferença entre as instrução original
e a mutada foi obtida. No entanto, se o pmd não for 0, os dados de teste não foram adequados
para expor uma diferença de comportamento na instrução original e na mutada.

∙ Impact Distance (ID):

Após a mutação ser executada, os dados de teste devem propagar quaisquer alterações
induzidas pelo ponto de mutação de tal forma que elas possam ser observadas na saída produzida
pelo mutante. Precisamente, para alcançar o estado de impacto, os dados de teste devem satisfazer
duas condições: Primeiro, a mutação precisa infectar o estado (condição de necessidade) e, a mais
difícil, a mutação precisa propagar a infecção para um estado observável (condição de suficiência).
Estudos anteriores demonstraram que os mutantes com alto impacto são mais propensos a serem
mortos em relação àqueles com menor impacto independentemente da estratégia para medir o
impacto.

Além que calcular as diferenças entre as instruções, as métricas de ID propostas medem
também quão perto os dados de teste estão de impactar cada predicado percorrido. Isto é realizado
medindo as branch distances a partir do ponto de mutação até a instrução de saída do programa.
Pesquisas anteriores, tais como, Fraser e Zeller (2010), Fraser e Arcuri (2014) e Harman, Jia e
Langdon (2011), apenas medem o número de predicados que divergem ignorando as distâncias
de ramos sobre os predicados que não têm um impacto. As três medidas de ID para compor a
RIP-MuT são apresentadas a seguir.
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Impact Distance 1 (ID1): é computada por meio da Expressão 4.4, na qual statementNum

é o número de instruções condicionais percorridas em ambos programas original e mutante.
O Impact (Expressão 4.3), é calculado por instrução: se a saída do predicado difere entre os
programas o valor do impacto é igual a 1. Caso contrário, é considerada a branch distance e
calculado por meio da expressão 4.3, na qual Mbranch e Obranch são os valores de branch distance

para os mutantes e o programa original. A partir do statementNum e do valor total de impacto
(∑ Impact) é possível demonstrar o quão distante o conjunto de dados de teste está de impactar
todas as instruções percorridas, isto é, exibir uma divergência entre as instruções do mutante e
do programa original.

Impact =
abs(Obranch−Mbranch)

(abs(Obranch−Mbranch)+1)
(4.3)

(ID1) = statementNum−∑ Impact (4.4)

Impact Distance 2 (ID2): o objetivo do ID2 é maximizar o número de divergências entre o
programa original e o mutante, considerando a diferença nos caminhos após o ponto de mutação.
Portanto, se um dado de teste percorrer um caminho diferente após o ponto de mutação, significa
que o mutante é susceptível de ser morto. O valor da fitness é calculado por meio da Expressão
4.5, em que di f StatementNum é o número de instruções que divergem na execução do mutante
e do programa original, que é computado após a instrução mutada tenha sido executada.

ID2 = di f StatementNum (4.5)

Na Figura 22 é apresentado o programa original cal e um mutante. O impacto é calculado
analisando as instruções de cada programa (original e mutante) a partir da instrução mutada
como pode ser vista na linha 5. O processo inicia com a execução do dado de teste DT 1 =

(2,1,8,24,1900) nos programas original e mutante e após a execução do ponto de mutação o
impacto é computado. Caso uma instrução seja executada no programa original e não executada
no mutante ou vice-versa, isso representa que a instrução foi impactada. Quanto maior for
a frequência de comportamentos distintos, maior é o valor do ID2. Assim, para o exemplo
apresentado, o valor de ID2 é igual a 8.

Impact Distance 3 (ID3): para calcular a terceira função proposta, foi utilizada uma
medida ponderada considerando cada instrução nos mutantes. Nessa medida de impacto, o
objetivo é maximizar as divergências ponderadas em cada instrução de programa (i) usando a
expressão 4.6. Em que, NoImpKilled é o número de vezes que uma instrução i foi impactada e o
mutante foi morto; NoImpLive é o número de vezes que a instrução foi impactada, e o mutante
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Figura 22 – Exemplo da utilização da função de fitness ID2

Fonte: Elaborada pelo autor.

permaneceu vivo; e totalKilled é o número de vezes que um dado de teste executa a instrução e
o mutante morreu.

score(i) =
100* (NoImpKilled(i))√

totalKilled(i)(NoImpKilled(i)+NoImpLive(i)))
(4.6)

O ID para um mutante é calculado pela soma dos escores de cada instrução por meio da
Expressão 4.7.

ID3 = ∑
i

score(i) (4.7)

Finalmente, a abordagem RIP-MuT é guiada por um esquema de fitness baseado no
modelo RIP e, consequentemente, nas três condições necessárias para matar um mutante. Todo
o processo é guiado pela função de fitness de RD, levando a busca para alcançar o ponto de
mutação (condição de alcançabilidade); MD, para induzir um comportamento diferente no ponto
de mutação em relação ao programa original no mesmo ponto (condição de necessidade); e
ID para guiar a busca para os elementos do programa que podem ser impactados e, em última
instância, expor o programa mutante (condição de suficiência), de acordo com a Expressão 4.8.



4.3. RIP-MuT: Geração de dados de teste 99

esquema de fitness = RD+MD+ ID

RD = 2*approachlevel +branchdistance

MD = pmd

ID = ID1 ou ID2 ou ID3 (4.8)

Para ilustrar o esquema de fitness apresentado na expressão 4.8, o diagrama na Figura 23
detalha o processo geração de dados de teste pelo AVM utilizando RD, MD e ID.

Figura 23 – Processo da geração de dados de teste utilizando o esquema de fitness proposto

Fonte: Elaborada pelo autor.

O processo inicia com a geração dos dados de testes (DT) para o programa P. Em seguida,
M é selecionado do conjunto total de mutantes e os dados de teste gerados são executados
visando verificar se a primeira condição do modelo RIP foi cumprida.

Por meio da análise dos dados de teste no mutante, é verificado se a instrução mutada
é alcançada (RD) e realizada uma das seguintes etapas: i) caso a condição de alcançabilidade
não tenha sido cumprida, é calculada a distância com a branch distance e approach level.
Baseada nessa distância, os dados de teste são melhorados pelo AVM; e ii) caso a condição de
alcançabilidade tenha sido cumprida, então é verificado se o mutante foi morto. Se o mutante foi
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morto, os dados de teste são executados em todos os mutantes vivos, caso contrário o processo
continua.

A partir dos dados de testes gerados é verificado se a condição de infecção foi cumprida
(MD) por meio da comparação das saídas da instrução original e da instrução mutada. Caso a
instrução não tenha sido infectada, é calculada a distância utilizando o pmd. Baseado no valor
do pmd, os dados de teste são melhorados pelo AVM até que a condição de infecção tenha sido
cumprida ou esteja próximo disso. Caso a instrução tenha sido infectada, então é verificado se
o mutante foi morto. Se o mutante foi morto, os dados de teste são executados nos mutantes
remanescentes a partir da execução da etapa anterior.

Na última etapa, para aqueles mutantes que não foram mortos é calculado o impacto (ID)
por meio de uma das medidas propostas. Os dados de teste são melhorados para maximizar o
valor de impacto até que a condição de parada (número de gerações) seja alcançada e então é
verificado se o mutante foi morto. Caso ele tenha sido morto, os dados de teste são aplicados nos
mutantes vivos remanescentes, caso contrário um novo mutante é selecionado e o processo é
realizado novamente.

4.4 RIP-MuT: Sugestão de mutantes equivalentes

O processo tradicional de teste de mutação consiste em: (i) gerar um conjunto de
mutantes; (ii) selecionar um mutante e (iii) produzir dados de teste para tentar matá-lo. Se
o mutante selecionado for morto, os dados de teste são executados em todos os mutantes e os
mutantes mortos são removidos do conjunto de mutantes. Se o testador determinar um mutante
como equivalente, ele também será removido. Este processo é repetido até que mais nenhum
mutante não-equivalente possa ser morto.

Identificar mutantes equivalentes manualmente é uma atividade impraticável devido
ao número de mutantes gerados e à complexidade para analisá-los. Ignorá-los também não
é uma boa estratégia, pois quando existem mutantes equivalentes, o escore de mutação pode
ser impreciso. Idealmente, uma abordagem que produz um conjunto de dados de teste de alta
qualidade pode maximizar o número de mutantes mortos e, assim, o esforço manual de analisar
mutantes equivalentes pode ser reduzido.

No entanto, além da existência de mutantes equivalentes, existem aqueles mutantes
que são tão difíceis de serem mortos de tal forma que podem ser confundidos com mutantes
equivalentes, assim, analisá-los todos manualmente é uma prática inviável. De acordo com
Namin et al. (2015), um mutante é difícil de matar se algumas das seguintes condições forem
válidas:

1. a mutação não causa um comportamento errôneo no programa;
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2. a mutação causa um baixo impacto no programa, ou seja, qualquer dado de teste provoca
apenas uma pequena alteração no fluxo do programa;

3. a mutação foi produzida em uma parte do programa que é difícil de executar;

4. apenas um ou poucos dados de teste no domínio de entrada podem ser capazes de matar o
mutante.

Assumindo essas considerações, o objetivo do método proposto é analisar os mutantes
difíceis de serem mortos e os equivalentes usando condições RIP e em particular o valor de
impacto calculado durante a execução do módulo de geração de dados de teste. O modelo RIP
define as três condições necessárias para matar um mutante e, de acordo com Yao, Harman e Jia
(2014) implicitamente, também define as condições para um mutante ser equivalente.

O método proposto é desenvolvido com o objetivo de analisar se uma ou mais das
condições falham e calcular o impacto desses mutantes que permanecem não-qualificados, isto
é, aqueles difíceis de matar e equivalentes. Os mutantes equivalentes são caracterizados como
possuindo muito baixo ou nenhum impacto na sua execução. Para sugerir se o mutante é difícil
de ser morto ou se é equivalente, o processo inicia com a geração de dados de teste para os
mutantes vivos restantes e, em tempo de execução, são analisadas as condições RIP considerando
quatro premissas:

A1: o mutante é sugerido como equivalente se as três condições necessárias falharem
para todos os casos de teste. Neste caso, a instrução mutada não pode ser alcançada, infectada e
propagada por quaisquer dados de teste;

A2: o mutante é sugerido como equivalente se a condição de alcançabilidade for satisfeita,
mas as condições de infecção e propagação falharem. Para esta premissa, a instrução mutada
é atingida por pelo menos um dado de teste, embora nenhum dado de teste possa causar uma
infecção no estado, isto é, a saída da instrução mutada não difere da saída da instrução original;

A3: o mutante é sugerido como equivalente se as condições de alcançabilidade e infecção

forem satisfeitas, mas a propagação falhar. Neste caso, a instrução mutada é atingida e infectada,
mas nenhuma infecção é propagada para uma saída observável;

A4: o mutante é sugerido como equivalente quando tem um baixo valor de impacto. Em
contraste, o mutante é sugerido como difícil de matar quando tem um alto valor de impacto.
Aqui, se a instrução mutada for alcançada, infectada e propagada, o valor de impacto do mutante
é calculado comparando cada instrução tanto no programa original quanto no mutante.

A Figura 24 ilustra um exemplo de um mutante sugerido como equivalente de acordo
com a premissa A2 para o programa cal. Para o dado de teste DT 1 = 2,1,8,24,1900, a condição
de alcançabilidade é satisfeita (isto é, a instrução m100 <= 0 foi executada). No entanto, o
estado de infecção não pode ser alcançado devido às saídas das instruções terem sido avaliadas
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com o mesmo valor em m100 == 0 e m100 <= 0 e, por definição, o estado infectado também
não pode ser propagado.

Figura 24 – Sugerindo um mutante como equivalente utilizando a premissa A2 para o programa cal

Fonte: Elaborada pelo autor.

Assim, a ideia deste método é reduzir o esforço para detectar os mutantes equivalentes
sugerindo ao testador aqueles com mais chances de serem equivalentes e aqueles que ainda podem
ser mortos. Quando um conjunto de mutantes equivalentes é removido, o módulo de geração de
dados de teste pode melhorar os dados de testes focando naqueles mutantes sobreviventes que
possuem o maior valor de impacto e que ainda podem ser mortos.

4.5 Considerações Finais
Este capítulo apresentou a abordagem RIP-MuT para geração de dados de teste e sugestão

de mutantes equivalentes. A abordagem utiliza a técnica baseada em busca AVM, a qual é guidada
por um esquema de fitness projetado com base nas condições necessárias para matar um mutante.
O esquema de fitness é composto por quatro métricas, RD (sendo, branch distance e approach

level), a qual se refere à condição de alcançabilidade; MD a condição de infecção; e ID, que
se refere a condição de propagação. A abordagem baseia-se no cumprimento das condições do
modelo RIP e, mais importante, caso um dado de teste não satisfaça uma condição, são calculadas
as distâncias necessárias para que ela seja cumprida. Dessa forma, com essas informações o
AVM pode gerar e melhorar dados de testes para que sejam capazes de satisfazer as condições
RIP e assim, conseguir matar os mutantes não-equivalentes.

Também foi apresentado um método para auxiliar a detecção de mutantes equivalentes,
sugerindo ao testador aqueles mutantes que possuem mais chances de serem equivalentes
e aqueles que ainda podem ser mortos. O método é aplicado naqueles mutantes que ainda
permaneceram vivos após a execução dos testes. Acredita-se que um método para identificação
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de mutantes equivalentes empregado durante o processo de geração automática de dados de teste
pode ser mais eficiente em relação a um método que não está incluso no processo.

Primeiramente, devido à quantidade de mutantes que necessita ser analisada normalmente
ser menor, e o fato de que, identificar e remover mutantes equivalentes durante o processo de
geração permite a técnica focar somente naqueles mutantes que ainda podem ser mortos.

A atividade de geração de dados de teste é considerada por muitos pesquisadores um
problema clássico de busca e otimização, devido ao espaço de busca e a representação de soluções
candidatas serem claramente definidas. No entanto, um dos maiores desafios é como avaliar
essas soluções candidatas, ou seja, o sucesso de uma técnica baseada em busca está fortemente
ligado a uma função objetivo apropriada, uma vez que um dos princípios mais fundamentais das
técnicas baseadas na busca é uma combinação de funções objetivas e heurísticas para ajudar a
decidir qual solução candidata deve ser testada e como a próxima solução pode ser produzida.

Uma abordagem automática de geração de dados de teste que trate tais princípios, pode
fornecer subsídios para redução de custos do teste de mutação em relação à construção e execução
dos conjuntos de teste. Além disso, dados de testes de qualidade prmitem uma diminuição no
esforço para identificação de mutantes equivalentes. Espera-se, desse modo, que a utilização da
abordagem proposta para geração de dados e sugestão de mutantes equivalentes, além de reduzir
os custos associados ao teste, mantenha alta eficácia em revelar a presença de erros.

No próximo capítulo é apresentado um estudo experimental para avaliar a abordagem
proposta considerando ambos os métodos para geração de dados de teste e sugestão de mutantes
equivalentes.
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CAPÍTULO

5
AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL

5.1 Considerações Iniciais

No capítulo anterior foi proposta uma abordagem para a geração de dados de teste
utilizando um AVM e um método para auxiliar na detecção de mutantes equivalentes.

Para validar as abordagens, neste capítulo é apresentada uma avaliação experimental
focando no esquema de fitness proposto, na qualidade dos dados de teste, bem como no método
para sugestão de mutantes equivalentes. A qualidade dos dados de teste gerados por meio da
abordagem proposta também foi comparada com algoritmo genético e teste aleatório.

Este estudo empiricamente avalia a eficácia da abordagem proposta para automatizar o
processo de geração de teste e para sugerir mutantes equivalentes em um conjunto de programas
C e nos mutantes gerados com base nos operadores de mutação implementados na ferramenta
PROTEUM. Também é avaliada a contribuição das três partes do esquema de fitness (RD & MD
& ID) individualmente e utilizando as três diferentes medidas de impacto propostas.

Na Seção 5.2 são detalhados o planejamento e os objetivos da avaliação, além das
questões de pesquisas e hipóteses a serem validadas. Na Seção 5.3 é descrito o procedimento
para condução dos experimentos e na Seção 5.4 são apresentados os resultados obtidos, assim
como as discussões relacionadas a eles. Por fim, na Seção 5.6 são apresentadas as considerações
finais do capítulo.

5.2 Planejamento

O presente estudo tem como objetivo investigar experimentalmente o esquema de fitness

(RD & MD & ID) com três novas medidas de impacto para geração de dados de teste. O propósito
é analisar a contribuição alcançada por cada uma das partes que compõem a função de fitness e
qual medida de impacto proposta é mais eficiente. Além disso, também é avaliada a eficiência
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da abordagem para sugestão de mutantes equivalentes, focando principalmente na quantidade
de sugestões verdadeiras indicadas pelo método. Dessa forma, são consideradas as seguintes
Questões de Pesquisas (QPs):

QP1: Qual é o melhor esquema de fitness para gerar e melhorar dados de teste para
matar mutantes?

Para responder a QP1, analisamos o esquema de fitness (RD & MD & ID) de acordo com
as três medidas de impacto (ID1, ID2 e ID3), que foram denominados de FS1, FS2, FS3. Para
geração dos dados de teste é utilizado um conjunto de mutantes oriundos dos operadores lógicos
e relacionais (L-R) (mutantes L-R) implementados na PROTEUM.

Seja M o conjunto com todos os mutantes vivos e M′ o conjunto dos mutantes remanes-
centes, isto é, um subconjunto de M com os mutantes vivos. Primeiro, são gerados e melhorados
os conjuntos de testes usando o esquema de fitness para conseguir uma alta adequação de mu-
tação. Neste caso, são gerados os dados de teste usando RD, e verificado quantos mutantes de
M foram mortos; MD para melhorar os dados de teste para matar M′ e ID para melhorar os
dados de teste gerados a partir de MD, a fim de matar o restante de M′ e calculado o escore
de mutação final. Esse processo é repetido 10 vezes e calculada a média do escore de mutação
para os programas utilizados e para cada medida de impacto diferente. Esta questão de pesquisa
permite avaliar o grau de adequação dos dados de teste utilizando cada medida de impacto.

Em segundo lugar, é utilizado o melhor conjunto de dados de teste gerado pelo melhor
esquema de fitness (aquele com melhor ID) para verificar o escore de mutação alcançado
quando executado com todos os mutantes, isto é, aqueles mutantes produzidos usando todos os
operadores implementados na PROTEUM. Esse experimento também foi realizado 10 vezes e
calculada a média do escore de mutação para o melhor esquema de fitness.

Para esta questão de pesquisa as seguintes hipóteses foram definidas:

H10: Não existe diferença entre os escores de mutação fortes obtidos pelo FS1 (µFS1),
pelo FS2 (µFS2) e pelo FS3 (µFS3), assim:

H10: µFS1 = µFS2 = µFS3

H11: Existe diferença entre os escores de mutação fortes obtidos pelo FS1 (µFS1), pelo
FS2 (µFS2) e pelo FS3 (µFS3), assim:

H11: µFS1 ̸= µFS2 ̸= µFS3

QP2: Quão eficaz é o esquema de fitness proposto (RD & MD & ID) em comparação
com a função de fitness RD utilizada em estudos anteriores?

Para responder a QP2, o esquema de fitness é comparado com a função RD individu-
almente. Neste caso, apenas a função Reach Distance é utilizada para verificar o número de
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mutantes fracamente e fortemente mortos. Esse experimento também é executado 10 vezes e
calculada a média de escore para mutação fraca e mutação forte. Para a análise, as seguintes
hipóteses foram definidas para essa questão de pesquisa:

H20: Não existe diferença entre os escores de mutação fortes obtidos pela abordagem
proposta (µFS) e pela função RD (µRD), assim:

H20: µFS = µRD

H21: Existe diferença entre os escores de mutação fortes obtidos pela abordagem pro-
posta (µFS) e pela função RD (µRD), assim:

H21: µFS ̸= µRD

O objetivo dessa questão é confirmar que abordagem utilizando as três condições RIP
para compor a função de fitness pode ser melhor do que uma função utilizando somente a
condição de alcançabilidade.

QP3: Quão eficaz é o esquema de fitness (RD & MD & ID) em relação à função de
fitness (RD & MD)?

Para responder QP3, o esquema de fitness é comparado e executado de maneira seme-
lhante a QP2 com RD & MD. Ao usar a função de fitness RD & MD, primeiro é executada RD
para gerar um conjunto de testes para tentar matar os mutantes M. Em seguida, MD para produzir
um novo conjunto de testes por meio da melhoria dos dados de teste gerados anteriormente pelo
RD, a fim de matar os mutantes M′. Esse experimento é executado 10 vezes e calculado o escore
de mutação fraca e forte. Para esta questão, foram definidas as seguintes hipóteses:

H30: Não existe diferença entre os escores de mutação fortes alcançados pela abordagem
proposta (µFS) e pela função RD e MD (µRD&MD), assim:

H30: µFS = µRD&MD

H31: Existe diferença entre os escores de mutação forte alcançados pela abordagem
proposta (µFS) e pela função RD e MD (µRD&MD), assim:

H31: µFS ̸= µRD&MD

QP4: Quão eficaz é o esquema de fitness para gerar e melhorar dados de teste para
matar mutantes em comparação com algoritmo genético e teste aleatório?

A fim de responder a QP4, é realizada uma comparação entre o esquema de fitness com o
melhor ID, obtido a partir da QP1, com o algoritmo genético e Teste Aleatório (TA). Utilizou-se
um algoritmo genético empregando o escore de mutação como função de fitness para avaliar a
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adequação dos dados de teste gerados. Primeiro, são gerados dados de teste usando o esquema
de fitness, algoritmo genético e testes aleatórios para matar os mutantes L-R. Em um segundo
experimento, os dados de teste obtidos são executados no conjunto de mutantes referentes a
todos operadores para verificar suas adequações. Para esta questão, foram definidas as seguintes
hipóteses:

H40: Não existe diferença entre os escores de mutação fortes obtidos pela abordagem
proposta (µFS), pelo algoritmo genético (µAG) e pelo teste aleatório (µTA), assim:

H40: µFS = µAG = µTA

H41: Existe diferença entre os escores de mutação fortes obtidos pela abordagem pro-
posta (µFS), pelo algoritmo genético (µAG) e pelo teste aleatório (µTA), assim:

H41: µFS ̸= µAG ̸= µTA

Com os resultados dessa questão se almeja demonstrar que existem diferenças significati-
vas entre as abordagens comparadas e que o escore de mutação obtido pela abordagem proposta
é mais adequado em relação aos escores do algoritmo genético e teste aleatório.

QP5: Quão eficiente é a abordagem proposta em relação ao tempo de geração de
dados de teste para testes de mutação?

A eficiência refere-se ao tempo de geração de dados de teste. O tempo é computado para
cada esquema de fitness e inclui todos os tempos para gerar dados de teste e sua melhoria. O
tempo total (T) é calculado pela expressão 5.1.

T = time(RD)+∑ time(MD)+∑ time(IDx) (5.1)

onde time(RD) é o tempo de geração de dados de teste para o programa original, time(MD) é a
soma do tempo de melhoria dos dados do teste usando MD para cada mutante vivo selecionado.
Finalmente, o time (IDx) é a soma do tempo de melhoria dos dados do teste utilizando cada
medida de ID para os mutantes vivos selecionados. O tempo é gravado por meio de uma aplicação
nativa do Linux chamada time utility em um laptop com processador Intel Core i7 1.8 GHz CPU,
8GB de memória no sistema operacional Ubuntu 14.04

QP6: Quão eficiente é a abordagem proposta em relação à quantidade de dados
gerados comparado com algoritmo genético e teste aleatório?

O número de dados de testes necessários para matar os mutantes também contribui para
o custo da abordagem, pois cada teste deve ser identificado, armazenado e executado diversas
vezes. Assim, o objetivo da questão QP6 é avaliar o esquema de fitness considerando a quantidade
de dados de testes necessários para alcançar o escore de mutação. Para isso foram armazenados
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os dados de testes gerados para cada abordagem em 10 execuções diferentes e calculada a média
das execuções. Para esta questão as seguintes hipóteses foram definidas:

H60: Não existe diferença entre a quantidade de dados gerados pela abordagem proposta
(µFS), pelo algoritmo genético (µAG) e pelo teste aleatório (µTA), assim:

H60: µFS = µAG = µTA

H61: Existe diferença entre a quantidade de dados gerados pela abordagem proposta
(µFS), pelo algoritmo genético (µAG) e pelo teste aleatório (µTA), assim:

H61: µFS ̸= µAG ̸= µTA

QP7: Quão eficaz é o método proposto em sugerir mutantes equivalentes?

Para responder a QP7, é analisado o método para auxiliar na detecção de mutantes
equivalentes focando na quantidade de sugestões corretas para mutantes equivalentes e mutantes
difíceis de serem mortos. Neste método, também analisamos as condições RIP no processo de
geração de dados de teste no conjunto de mutantes que permanecem vivos visando verificar
aqueles com mais chances de serem equivalentes e aqueles que ainda podem ser mortos.

Na primeira parte do experimento, verificou-se a relação entre as condições RIP e os
mutantes analisados para sugerir se o mutante é difícil de matar ou equivalente. Para isso, as
sugestões foram classificadas como: (i) True Suggestion (TS) e, (ii) False Suggestion (FS).

Para distinguir as sugestões dos mutantes realizadas corretamente e incorretamente,
são utilizadas as seguintes definições apresentadas na literatura (MANNING; RAGHAVAN;
SCHUTZE, 2008):

∙ True Suggestion equivalent (T Seq): refere-se aos mutantes equivalentes classificados
corretamente como possíveis equivalentes;

∙ False Suggestion equivalent (FSeq): refere-se aos mutantes difíceis de serem mortos
classificados incorretamente como possíveis equivalentes;

∙ True Suggestion hard-to-kill (T Shk): refere-se aos mutantes difíceis de serem mortos
classificados corretamente como possíveis mutantes difíceis de serem mortos;

∙ False Suggestion hard-to-kill (FShk): refere-se aos mutantes equivalentes classificados
incorretamente como possíveis mutantes difíceis de serem mortos;

Para a segunda parte do experimento, é analisada a hipótese de que mutantes com
alto impacto são mais susceptíveis de serem mortos, portanto, não-equivalentes. A eficiência
do método proposto está diretamente relacionada com as sugestões verdadeiras para detectar
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mutantes equivalentes e mutantes difíceis de matar. O total de sugestões verdadeiras (TS) é
calculado pela expressão 5.2.

T S =
∑T Seq +∑T Shk

RM
(5.2)

onde T Seq é o total de sugestões verdadeiras para indicar um mutante como equivalente. T Shk

consiste no total de sugestões corretas para revelar os mutantes difíceis de matar. Finalmente,
RM representa o conjunto de mutantes remanescentes.

Para avaliar a capacidade do método proposto em sugerir mutantes equivalentes, foram
utilizadas as seguintes métricas: precisão (do inglês, precision) e revocação (do inglês, recall).
Para calcular a precisão (P) e a revocação (R) do método são utilizadas as expressões 5.3 e 5.4,
respectivamente.

P =
T Seq

T Seq +T Feq
(5.3)

R =
T Seq

T Seq +T Fhk
(5.4)

A métrica de precisão quantifica a capacidade do método em sugerir mutantes corre-
tamente como equivalentes, enquanto que, o valor de revocação representa o percentual dos
mutantes que, a partir do conjunto de mutantes sugeridos corretamente como equivalentes, são
de fato equivalentes.

5.2.1 Definição dos objetivos

Para definir os objetivos desse experimento foi utilizado o modelo Goal/Question/Metric

(GQM) proposto por Basili e Weiss (1986). Esse modelo apresenta o experimento dividido em
cinco partes: objeto de estudo, propósito, perspectiva, foco qualitativo e contexto.

∙ Objeto de estudo: o objeto do estudo é a abordagem proposta.

∙ Propósito: o propósito deste experimento é avaliar a abordagem proposta considerando a
qualidade dos dados de teste gerados e a sugestão de mutantes equivalentes.

∙ Perspectiva: este experimento é executado do ponto de vista de um pesquisador.

∙ Foco qualitativo: o principal efeito sob investigação é a eficácia da abordagem que é
medida pelo escore de mutação e a eficiência que é medida pelo tempo e a quantidade de
dados de teste.
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∙ Contexto: este experimento foi realizado utilizando 19 programas em C.

O experimento pode ser resumido utilizando o seguinte modelo proposto por Wohlin et

al. (2012): Analisar a abordagem proposta; com o propósito de avaliar a qualidade dos dados
testes gerados e a sugestão de mutantes equivalentes; com respeito à “eficácia” e “eficiência”;
do ponto de vista de um pesquisador; no contexto de 19 programas em C.

5.2.2 Definição das variáveis

Para todos os experimentos realizados foram controladas seis variáveis independentes:
(i) função de fitness RD, (ii) função de fitness RD & MD, (iii) esquema de fitness (FS) RD &
MD & ID; (iv) FS com melhor impacto; (v) AG e; (vi) TA.

As varáveis dependentes coletadas a partir das funções de fitness e abordagens são os
conjuntos de teste gerados e as métricas que deles se podem extrair como: escore de mutação,
número de caso de teste, tempo de geração, etc.

5.2.3 Seleção dos sujeitos

O estudo realizado utiliza no total 19 sujeitos de diferentes domínios e tamanhos variados.
A Tabela 9 apresenta os detalhes sobre os programas. Esses programas variaram em linhas de
código de 7 a 49 linhas, totalizando 314 linhas de código. A coluna Programas representa os
nomes dos programas e a coluna LOC exibe a quantidade de linhas de código. Estes programas
foram escolhidos pois estavam implementados em C e foram utilizados em diversos estudos
empíricos envolvendo teste de mutação, como Delamaro et al. (2014), Souza et al. (2016).

5.3 Condução

O procedimento realizado durante a execução do experimento consiste nas seguintes
etapas: 1) geração de dados de teste para matar mutantes lógicos e relacionais utilizando o
esquema de fitness (RD & MD & ID) avaliando três medidas de impacto (ID1, ID2, ID3);
2) execução dos dados de teste gerados na etapa anterior em um conjunto com mais mutantes
gerados por 78 operadores de mutação; 3) comparação da abordagem proposta com algoritmo
genético e teste aleatório; e 4) análise das condições RIP e medida de impacto para sugestão de
mutantes equivalentes. Esses experimentos foram realizados em oito etapas:

1. Seleção dos sujeitos: foram selecionados 19 programas em C, tal como P = (p1, p2, p3,
..., p19).

2. Geração dos mutantes: o conjunto de mutantes M = (m1, m2, ..., mx) é gerado por meio
da ferramenta PROTEUM. O mi é o conjunto de mutantes gerados para cada programa pi
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Tabela 9 – Sujeitos do experimento

Programas LOC
Cal 18

checkIt 9
countPositive 9

DigitRevereser 17
findLast 10
findVal 7

InversePermutation 15
Jday−jdate 49

lastZero 9
NumZero 10
oddOrPos 9

power 11
printPrimes 35
quicksort 23

RecursiveSort 17
stats 19
sum 7

testPad 24
twoPred 10

Fonte: Elaborada pelo autor.

obtido primeiramente por operadores lógicos e relacionais (L-R), como pode ser visto na
Tabela 10, e então para um segundo experimento, produzido por todos os 78 operadores
de mutação implementados na PROTEUM.

3. Geração de dados de teste: os dados de teste T = (t1, t2, ..., tn) são gerados usando a
ferramenta AUSTIN adaptada ao teste de mutação e a função de fitness proposta. Esses
dados de teste são gerados iterativamente até que um dado de teste obtenha um valor de
fitness adequado para uma determinada parte da função. Para o processo de geração de
teste são considerados até 1000 avaliações de fitness para selecionar dados de teste para
cada programa pi. Esta etapa é dividida em três sub-etapas:

a) RD fitness: os dados de teste são gerados para o programa original pelo AVM usando
o RD para obter cobertura de ramo, isto é, cada ramo no programa original é avaliado
como verdadeiro e falso se for possível. Após isso, os dados de teste são aplicados
nos mutantes e o escore de mutação atualizado da seguinte maneira: i) se uma entrada
executa o ramo verdadeiro para o programa original e falsa para o mutante ou o
oposto para uma instrução o mutante é considerado fracamente morto , e ii) as saídas
do programa original e do mutante são analisadas, caso sejam diferentes, o mutante é
considerado morto fortemente;

b) MD fitness: um mutante é selecionado dentre aqueles que estão vivos e os dados de
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testes são melhorados pelo AVM usando a medida MD. Se os dados de teste atingirem
um valor de fitness igual a zero, isso significa que o mutante foi fracamente morto e
são executadas as seguintes etapas: i) as saídas do programa original e do mutante
são analisadas, caso sejam diferentes, o mutante é considerado morto fortemente, e
ii) os dados de teste são executados no restante dos mutantes vivos. Caso contrário,
se o mutante estiver vivo, outro mutante é selecionado e o processo reinicia. Esta
etapa é realizada até que o maior número de mutantes tenha sido alcançado. Depois
disso, o escore de mutação forte e fraco são atualizados e os mutantes mortos são
removidos;

c) ID fitness: um mutante é selecionado dentre aqueles que estão vivos e os dados de
teste são melhorados com o AVM usando uma medida de ID ((ID1, ID2 ou ID3).
Os dados do teste com os melhores valores de fitness são executados nos mutantes
vivos e verifica-se se foram mortos fortemente, em seguida, o escore de mutação é
computado.

4. Cálculo do MS: o total do escore de mutação é calculado após a aplicação dos sub-
passos anteriores. Para avaliação do módulo de geração de dados de teste, apresentado na
Seção 4.3, os mutantes equivalentes foram identificados e removidos manualmente com a
finalidade de calcular o real escore de mutação obtido pela abordagem.

5. Cálculo do tempo: o tempo total (em segundos) de geração de dados de teste usando a
abordagem proposta é computado por meio da expressão 5.1.

6. Geração dos dados usando algoritmo genético: é gerado um conjunto de dados de teste
por meio de um algoritmo genético para matar m. Neste AG foi empregado o escore de
mutação como função de fitness. Essa etapa é dividida em três sub-etapas:

a) o AG é iniciado com os seguintes parâmetros: População de 100 indivíduos, taxa de
cruzamento de 0,5, taxa de mutação de 0,2 e taxa de elitismo de 0,7. Esses parâmetros
foram baseados em outros estudos e por meio da realização de testes para verificar a
melhor combinação;

b) geração da população inicial;

c) avaliação de fitness para cada indivíduo da população;

d) repetir esse item até que a condição de parada seja satisfeita, ou seja, atingir 1000
avaliações de fitness. Para isso, primeiro são selecionados os indivíduos mais aptos
para reprodução. Após isso, o AG cria novos indivíduos por meio de cruzamento
e operações de mutação. Em seguinte, é realizada a avaliação de fitness dos novos
indivíduos. Finalmente, a substituição da população menos apta por novos indivíduos.
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7. Geração dos dados usando teste aleatório: os dados de testes são gerados 10 vezes para
cada programa e executados no conjunto de mutantes. Para cada execução é calculado o
escore de mutação e, ao final, foi computada a média utilizando os escores obtidos.

8. Comparação entre a abordagem RIP-MuT, o algoritmo genético e o teste aleatório:
o escore de mutação para os dados de teste gerados por cada abordagem foi comparado, a
fim de verificar qual abordagem é mais eficaz.

9. Sugestão de mutantes equivalentes: o método para sugerir mutantes equivalentes é
executado e avaliado. Esta etapa é dividida em 8 sub-etapas:

a) gerar os dados de teste usando a abordagem proposta;

b) executar os dados de teste gerados nos mutantes;

c) remover os mutantes mortos;

d) melhorar os dados de teste e executar o passo 2 até que mais nenhum mutante seja
morto;

e) analisar as condições RIP nos mutantes remanescentes conforme descrito na Seção
4.4;

f) calcular e analisar a medida de impacto naqueles mutantes que não falharam as
condições RIP;

g) sugerir ao testador um conjunto de mutantes potencialmente equivalentes;

h) verificar manualmente se os mutantes potencialmente equivalentes sã de fato equiva-
lentes;

i) remover os mutantes equivalentes;

j) calcular o escore de mutação.

5.4 Análise dos Dados
Nesta seção, as QPs são respondidas e apresentadas a partir da análise dos resultados

referentes à eficácia e eficiência da abordagem proposta. Para responder as QPs foi utilizada a
média dos escores de mutação para uma determinada abordagem ou parte da função de fitness.
Foram utilizados também o tempo médio e a quantidade de dados de teste média para a avaliação
de eficiência. Para a abordagem de sugestão de mutantes equivalentes, foram utilizadas as
informações com base nas sugestões verdadeiras e falsas obtidas nos experimentos.

5.4.1 Análise Descritiva

Esta seção consiste em uma análise descritiva dos dados coletados durante a execução do
experimento. A primeira análise a ser realizada está relacionada a eficácia da abordagem.
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Tabela 10 – Operadores lógicos e relacionais

OperatorsDescription
ORRN Relational Operator by Relational Ope-

rator
ORAN Relational Operator by Arithmetic Ope-

rator
ORSN Relational Operator by Shift Operator
ORBN Relational Operator by Bitwise Opera-

tor
ORLN Relational Operator by Logical Opera-

tor
OLSN Logical Operator by Shift Operator
OLRN Logical Operator by Relational Opera-

tor
OLLN Logical Operator by Logical Operator
OLAN Logical Operator by Arithmetic Opera-

tor
OLBN Logical Operator by Bitwise Operator
OLNG Logical Negation
OCNG Logical Context Negation

Fonte: Elaborada pelo autor.

∙ Melhor esquema de fitness (QP1):

Essas questões consideram a eficácia da abordagem proposta avaliada referente à geração
de dados de teste. A Figura 25 apresenta o escore de mutação alcançado pelos esquemas de fitness

usando cada medida de impacto proposta (FS1, FS2, FS3). O eixo x representa os programas
utilizados como sujeitos e o eixo y representa o escore médio de 0 a 100. Em geral, as eficiências
dos esquemas quando usam diferentes medidas de impacto são muito similares e se mostram
relativamente constantes. A função de fitness utilizando a medida ID3 que é representada por
FS3 obteve a maior pontuação. Em contraste, em alguns programas os conjuntos de dados de
teste produzidos pelas abordagens FS1, FS2, FS3 mataram a mesma quantidade de mutantes,
como pode ser visto na Tabela 11.

Para fornecer mais detalhes sobre a QP1, a Tabela 11 apresenta algumas informações
em relação a cada FS. A Tabela 11 exibe o número de mutantes, o número de mutantes mortos
de acordo com cada esquema de fitness, isto é, FS1, FS2 e FS3 por programa. É possível notar
que na maioria dos programas o número de mutantes mortos não sofreu muitas mudanças, o
melhor esquema de fitness (FS3) foi capaz de matar em média 86,02% dos mutantes para todos
os programas.

Como apresentado na QP1, a segunda parte da avaliação da abordagem visa verificar a
adequação dos dados de teste gerados pelo melhor esquema de fitness (FS3) quando aplicado em
um conjunto maior de mutantes. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 12 para os
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Figura 25 – Escore de Mutação de cada esquema de fitness
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Fonte: Elaborada pelo autor.

Tabela 11 – Número de mutantes mortos por cada esquema de fitness

Programas Mutantes Equivalentes Número de mutantes mortos
FS1 FS2 FS3

Cal 127 19 70 97 99
checkIt 41 3 25 27 28
countPositive 36 3 29 29 29
DigitReverser 36 16 19 19 19
findLast 36 1 19 20 20
findVal 36 3 28 28 28
InversePermutation 117 18 94 92 94
Jday-jdate 36 0 33 33 33
lastZero 36 3 31 31 31
NumZero 36 3 30 30 30
oddOrPos 110 28 68 68 68
power 36 1 29 32 32
printPrimes 90 10 76 71 76
quicksort 127 9 71 83 83
RecursiveSort 48 2 42 39 42
stats 54 9 42 40 42
sum 18 4 13 12 13
testPad 110 7 89 89 93
twoPred 51 2 32 32 32
Total 1.181 141 840 872 892

Fonte: Elaborada pelo autor.

dois conjuntos de operadores (L-R operadores e 78 operadores) respectivamente. Essa tabela
exibe os dados de teste (coluna DT), o número de mutantes (coluna Num. de Mut.), número de
mutantes equivalentes (coluna Equiv.), número de mutantes mortos (coluna Mortos) e o escore
de mutação (coluna %MS).

Analisando os resultados, pode-se observar que o conjunto de dados de teste gerado
para matar os mutantes L-R, também é adequado para matar os mutantes gerados com todos
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Tabela 12 – Adequação dos dados de teste gerados para mutantes L-R e aplicados nos mutantes derivados
de 78 operadores

Programas DT Mutantes L-R Todos Mutantes
Mutantes Equiv. Mortos %MS Mutantes Equiv. Mortos %MS

Cal 7 127 19 99 91.67 891 67 748 90,78
checkIt 6 41 3 28 73.68 104 3 73 72,28
countPositive 3 36 3 29 87.88 151 9 118 83,10
DigitReverser 3 36 16 19 95,00 496 43 424 93,60
findLast 6 36 1 20 57,14 198 17 148 81,77
findVal 7 36 3 28 84,85 190 18 153 88,95
InversePermutation 6 117 18 94 94,95 576 71 464 91,88
Jday-jdate 4 36 0 33 91,67 2821 81 2390 87,23
lastZero 5 36 3 31 93,94 173 9 149 90,85
NumZero 5 36 3 30 90,91 151 17 122 91,04
oddOrPos 3 110 28 68 82,93 361 71 229 78,97
power 5 36 1 32 91,43 268 12 241 94,14
printPrimes 7 90 10 76 95,00 715 64 642 98,62
quicksort 3 127 9 83 70,34 1026 82 881 93,33
RecursiveSort 4 48 2 42 91,30 555 45 466 91,37
stats 6 54 9 42 93,33 884 101 708 90,42
sum 4 18 4 13 92,86 165 11 143 92,86
testPad 11 110 7 93 90,29 629 57 520 90,91
twoPred 10 51 2 32 65,31 246 24 200 90,09
Total 105 1.181 141 766 - 10.600 802 8.819 -
Média 5,52 62,15 7,42 54,71 86,02 557,89 42,21 464,15 89,06

Fonte: Elaborada pelo autor.

os operadores uma vez que o escore de mutação atingido pelo FS foi em média 89,06%. Isso
pode ser explicado devido o conjunto de dados de teste ser gerado com auxílio da terceira parte
do esquema de fitness (ID). A medida de impacto auxilia na produção de dados de teste que
também são capazes de alcançar requisitos de outros mutantes em relação aos mutantes L-R, ou
seja, maximizar o impacto em um mutante pode produzir um dado de teste que pode percorrer
diferentes partes do programa e elementos no código que não são executados comumente, e
dessa forma, matar mutantes não executados antes.

Para atestar a confiabilidade dos dados obtidos na QP1 foi realizado teste de hipótese.
Como não se espera que as amostras utilizadas tenham distribuição normal, foi utilizado teste
não paramétrico para verificar as hipóteses. Para responder QP1 foi necessário realizar um
comparativo entre 3 grupos (FS1, FS2 e FS3). Para realizar essa comparação foi aplicado o teste
Kruskal-Wallis test (KRUSKAL, 1947). A hipótese nula H0 a ser testada trata que as médias das
amostras são iguais. Portanto, H0 somente é rejeitada se o teste produzir resultados significativos,
reforçando a hipótese alternativa H1 que defende que os dados analisados são estatisticamente
diferentes.

Na QP1 foram analisados os escores de mutação do esquema de fitness com diferentes
medidas de impacto (FS1, FS2, FS3). De acordo com o teste realizado, levando em consideração
as 10 execuções, o valor de significância é maior que a margem de erro (H(2) = 1.210666
e 0.545892 > 0.05), indicando que não existe uma diferença significativa entre os escores
de mutação obtidos por FS1, FS2 e FS3, assim, confirmando a hipótese H10. Apesar de os
resultados, apresentados na Tabela 11, indicarem que existe uma diferença entre os escores
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de mutação alcançados por FS1, FS2 e FS3, não é possível confirmar estatisticamente essa
diferença.

Para responder a QP2 foram gerados dados de testes somente para satisfazer RD e
comparado com o esquema de fitness (RD & MD & ID) considerando a melhor medida de
impacto obtida anteriormente. Os resultados são apresentados na Figura 26. Nessa Figura, as
barras representam a média do escore de mutação obtido para cada combinação de função de
fitness (RD; RD & MD; RD & MD & ID).

Figura 26 – Escore de mutação forte das funções de fitness RD & MD & ID, RD & MD e RD
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Fonte: Elaborada pelo autor.

Conforme pode ser observado na Figura 26, o esquema de fitness melhora o escore de
mutação em todos os programas comparados com a função de fitness RD. Além disso, o escore
de mutação aumenta à medida que uma nova função de fitness é adicionada com a finalidade de
gerar e melhorar os dados do teste.

∙ Eficácia de RD & MD & ID x RD (QP2) e RD & MD & ID x RD& MD (QP3):

Para fornecer detalhes adicionais em relação a QP2 e QP3, os números de mutantes
mortos por cada combinação da função de fitness são apresentados na Tabela 13. A Tabela mostra
o número de mutantes (segunda coluna), o número de equivalentes (terceira coluna), os mutantes
mortos fracamente e fortemente pelos dados de testes utilizando RD (quarta e quinta coluna,
respectivamente), os mutantes mortos fracamente e fortemente utilizando RD & MD (sexta e
sétima coluna) e o número de mutantes mortos fortemente pelo esquema de fitness RD & MD &
ID na oitava coluna.

Os dados de teste gerados usando a função RD & MD são capazes de matar fracamente
877 mutantes, enquanto 680 mutantes foram mortos fortemente. É natural esperar que o escore
de mutação fraco obtido seja maior ou igual ao escore de mutação forte, uma vez que um dado de
teste que mata fortemente um mutante deve matá-lo fracamente, embora, não necessariamente, o
contrário.
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Tabela 13 – Número de mutantes mortos por cada função de fitness

Programas Mutantes Equiv. RD RD & MD RD & MD & ID
Fraco Forte Fraco Forte Forte

Cal 127 19 49 34 80 50 99
checkIt 41 3 22 22 25 24 28
countPositive 36 3 18 15 23 19 29
DigitReverser 36 16 12 11 21 17 19
findLast 36 1 13 2 30 18 20
findVal 36 3 15 8 32 24 28
InversePermutation 117 18 47 30 85 56 94
Jday-jdate 36 0 26 26 33 31 33
lastZero 36 3 26 23 33 28 31
numZero 36 3 26 23 33 28 30
oddOrPos 110 28 50 38 84 62 68
power 36 1 19 18 30 25 32
printPrimes 90 10 46 34 61 59 76
quicksort 127 9 38 31 73 48 83
RecursiveSort 48 2 24 20 38 35 42
stats 54 9 27 22 35 31 42
sum 18 4 12 9 17 11 13
testPad 110 7 54 49 96 87 93
twoPred 51 2 33 24 48 27 32
Total 1.181 141 557 439 877 680 892
Média 62,15 7,42 29,31 23,10 46,15 35,78 46,94

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 27 indica que mais mutantes podem ser mortos fortemente à medida que uma
nova função do esquema de fitness é utilizada. Essa avaliação foi realizada visando verificar se
o escore de mutação obtido por meio do esquema de fitness em um tempo específico (obtido
a partir da execução de RD & MD & ID) também poderia ser obtido por RD & MD e apenas
RD no mesmo tempo. A ideia é mostrar que as funções de fitness são complementares e não
podem obter melhores resultados individualmente. Para essa avaliação foi considerado o tempo
do esquema de fitness utilizando a medida de impacto ID1.

Figura 27 – Número de mutantes mortos pelas funções de fitness para um determinado tempo
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Fonte: Elaborada pelo autor.

Note-se que pela adição de uma nova função de fitness a busca é conduzida a caminhos
não atingidos pelos dados de teste iniciais. Além disso, considerando que o ramo alvo no
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mutante foi atingido, essa ramificação possivelmente será percorrida no programa original.
Assim, analisando os caminhos e as saídas dos programas é possível determinar se o mutante foi
morto ou se os dados de teste falharam.

Para avaliar a confiabilidade dos dados coletados nas questões QP2 e QP3 foi aplicado
o Wilcoxon test com a finalidade de comparar a diferença do esquema de fitness (FS3) com
as funções de fitness (RD) e (RD & MD). O Wilcoxon test é um teste estatístico geralmente
utilizado para verificar se existem diferenças significativas entre os resultados de duas amostras.

Nas questões de pesquisa QP2 e QP3, a hipótese nula H20 e H30 para o Wilcoxon test

indicam que não existem diferenças entre o escores de mutação obtido pelo esquema de fitness

(RD & MD & ID3) em relação as funções de fitness RD e RD & MD respectivamente. Portanto,
se o Wilcoxon test produzir evidências sobre a diferença entre RD & MD & ID3 e RD (QP2) e
RD & MD & ID3 e RD & MD (QP3), ou seja, rejeitando H20 e H30 respectivamente, então as
hipóteses alternativas H21 e H31 que consideram diferenças nos escores de mutação alcançados
podem ser assumidas. Os resultados do Wilcoxon test são apresentados na Tabela 14.

Tabela 14 – Resultados do teste de Wilcoxon sobre a diferença entre os escores de mutação obtidos pelo
esquema e cada função de fitness

Funções de fitness comparadas z p-value
RD - RD & MD & ID3 -3,823394 0,000132

RD & MD - RD & MD & ID3 -3,823007 0,000132
Fonte: Elaborada pelo autor.

Conforme pode ser visto na Tabela 14, as funções de fitness obtiveram p-values inferiores
a margem de erro (0,05), então, com nível de confiança de 95%, existem evidências das diferenças
entre os escores de mutação alcançados por RD, RD & MD e RD & MD & ID (z =−3,823394,
z = −3,823007 e 0,000132 < 0.05). Portanto, as hipóteses nulas H20 e H30 são refutadas e
as hipóteses alternativas, que definem que o esquema de fitness alcança um escore de mutação
melhor foram confirmadas.

∙ Comparação entre FS, AG e teste aleatório (QP4):

A eficácia das abordagens foi avaliada por meio de um experimento comparativo entre
FS, AG e teste aleatório, em termos de escore de mutação. Os resultados são apresentados nas
Figuras 28 e 29 e, nas Tabelas 15 e 16. A Figura 28 e a Tabela 15 apresentam detalhes sobre
os mutantes L-R e os conjuntos de testes gerados. A Figura 29 e a Tabela 16 referem-se aos
resultados quando todos os mutantes são utilizados.

A Figura 28 apresenta a média dos escores de mutação obtida por FS, AG e teste
aleatório para os mutantes L-R. As barras representam a média dos escores de mutação para cada
abordagem e o eixo x os programas utilizados. Os resultados obtidos sugerem que o conjunto de
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testes gerado pela abordagem proposta é sempre mais eficiente do que AG e geração com teste
aleatório para os mutantes L-R. O resultado deste experimento também sugere que conjuntos de
testes gerados por técnicas que usam apenas o escore de mutação como função de fitness podem
não alcançar alguns requisitos de teste, mesmo que seja uma técnica robusta como algoritmo
genético.

Figura 28 – Comparação entre FS, AG e Teste aleatório para mutantes L-R
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Fonte: Elaborada pelo autor.

Além disso, como pode ser analisado na Figura 28, o resultado mostra que FS atinge
um alto escore de mutação usando os operadores L-R. O escore de mutação atingido pelo FS
foi 15,24% maior do que AG e 30,85% maior do que o teste aleatório. Nota-se também que
em 18 dos 19 programas, FS obteve melhores escores de mutação do que AG. No entanto, um
programa, twoPred, obteve o mesmo escore de mutação (65,31%) pelo FS e AG e o programa
findLast atingiu o mesmo escore de mutação (48,57%) pelo AG e teste aleatório.

A Tabela 15 mostra com mais detalhes as informações do estudo comparativo, destacando
o número de mutantes (segunda coluna), número de mutantes equivalentes (terceira coluna),
número de mutantes mortos, dados de teste e escore de mutação para a abordagem proposta, AG
e teste aleatório (quarta, quinta e sexta coluna).

Para avaliar as diferentes abordagens, também foi verificada a adequação dos dados
de teste gerados por cada uma para os mutantes L-R quando aplicados no conjunto maior de
mutantes gerados por 78 operadores.

A Figura 29 exibe a média dos escores de mutação obtida pela abordagem proposta
(FS), AG e teste aleatório para matar os mutantes oriundos de 78 operadores de mutação. Foi
possível observar que o FS obteve a maior média de escore de mutação com 89,06% em relação
ao AG que obteve um escore de 70,81% e o teste aleatório com um escore de 53,13% para
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Tabela 15 – Número de Mutantes L-R mortos por FS, AG e teste aleatório

Programas Num. de Mut. Equiv. FS AG Teste Aleatório
Mortos DT EM Mortos DT EM Mortos DT EM

Cal 127 19 99 7 91,67 43 7 39,81 30 11 27,78
checkIt 41 3 28 6 73,68 25 8 65,79 14 9 36,84
countPositive 36 3 29 3 87,88 26 4 78,79 28 7 84,85
DigitReverser 36 16 19 3 95,00 15 4 75,00 18 10 90,00
findLast 36 1 20 6 57,14 17 8 48,57 17 7 48,57
findVal 36 3 28 7 84,85 25 7 75,76 19 7 57,58
InversePermutation 117 18 94 6 94,95 64 8 64,65 52 8 52,53
Jday-jdate 36 0 33 4 91,67 22 5 61,11 16 10 44,44
lastZero 36 3 31 5 93,94 29 5 87,88 18 6 54,55
NumZero 36 3 30 5 90,91 29 5 87,88 18 6 54,55
oddOrPos 110 28 68 3 82,93 60 6 73,17 39 5 47,56
power 36 1 32 5 91,43 28 4 80,00 24 7 68,57
printPrimes 90 10 76 7 95,00 70 10 87,50 27 15 33,75
quicksort 127 9 83 3 70,34 74 5 62,71 73 9 61,86
RecursiveSort 48 2 42 4 91,30 33 4 71,74 39 8 84,78
stats 54 9 42 6 93,33 31 4 68,89 26 6 57,78
sum 18 4 13 4 92,86 11 3 78,57 12 5 85,71
testPad 110 7 93 11 90,29 74 12 71,84 31 11 30,10
twoPred 51 2 32 10 65,31 32 11 65,31 13 12 26,53
Total 1.181 141 766 105 1.634,48 597 120 1.344,97 428 159 1.048,33
Média 62,15 7,42 54,71 5,52 86,02 31,42 6,31 70,78 22,53 8,36 55,17

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 29 – Comparação entre FS, AG e Teste aleatório para mutantes derivados dos 78 operadores
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Fonte: Elaborada pelo autor.

todos os programas. Três programas, countPositive, DigitReverse e twoPred atingiram o mesmo
escore médio (79,58%; 88,30% e 76,13%, respectivamente) para o AG e geração utilizando teste
aleatório.

A Tabela 16 apresenta o número de mutantes gerados utilizando os 78 operadores
(segunda coluna), mutantes equivalentes (terceira colunas), número de mutantes mortos, número
de dados de teste produzidos e o escore de mutação obtidos pelo FS, AG e testes aleatórios por
programa. Os resultados obtidos seguem o mesmo padrão em relação aos resultados com os
operadores L-R, abordagem proposta atingiu em média 18,25% do escore de mutação maior que
AG e 35,93% maior que a geração aleatória.

É possível concluir com essa análise da QP4, que as funções de fitness desempenham
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Tabela 16 – Adequação dos dados de teste gerados para mutantes L-R (FS, AG e Teste Aleatório) e
aplicados nos mutantes derivados de 78 operadores

Programas Num. de Mut. Equiv. FS AG Teste Aleatório
Mortos DT EM Mortos DT EM Mortos DT EM

Cal 891 67 748 7 90,78 645 7 78,28 538 11 65,29
checkIt 104 3 73 6 72,28 62 8 61,39 36 9 35,64
countPositive 151 9 118 3 83,10 113 4 79,58 113 7 79,58
DigitReverser 496 43 424 3 93,60 400 4 88,30 400 10 88,30
findLast 198 17 148 6 81,77 137 8 75,69 68 7 37,57
findVal 190 18 153 7 88,95 119 7 69,19 71 7 41,28
InversePermutation 576 71 464 6 91,88 298 8 59,01 129 8 25,54
Jday-jdate 2821 81 2390 4 87,23 2103 5 76,75 781 10 28,50
lastZero 173 9 149 5 90,85 100 5 60,98 80 6 48,78
NumZero 151 17 122 5 91,04 102 5 76,12 65 6 48,51
oddOrPos 361 71 229 3 78,97 208 6 71,72 203 5 70,00
power 268 12 241 5 94,14 167 4 65,23 92 7 35,94
printPrimes 715 64 642 7 98,62 235 10 36,10 162 15 24,88
quicksort 1026 82 881 3 93,33 719 5 76,17 574 9 60,81
RecursiveSort 555 45 466 4 91,37 227 4 44,51 217 8 42,55
stats 884 101 708 6 90,42 686 4 87,61 618 6 78,93
sum 165 11 143 4 92,86 140 3 90,91 130 5 84,42
testPad 629 57 520 11 90,91 411 12 71,85 211 11 36,89
twoPred 246 24 192 10 86,49 169 11 76,13 169 12 76,13
Total 10.600 802 8.819 105 1.692,17 7.041 120 1.345,52 4.657 159 1.009,54
Média 557,89 42,21 464,15 5,52 89,06 370,58 6,31 70,81 245,10 8,36 53,13

Fonte: Elaborada pelo autor.

um papel muito importante para as técnicas de busca, sobretudo para o problema de geração de
dados de testes, uma vez que o espaço de busca, em geral, pode ser enorme. A função de fitness

guia a busca para regiões promissoras no espaço de busca. Apesar do AG ser conhecido como
uma técnica robusta, ainda é necessário projetar função que seja representativa para o problema
abordado.

Para confirmar os resultados obtidos na questão QP4 é importante realizar uma análise
entre as abordagens FS3, AG e TA para verificar a eficácia na geração e melhoria dos dados de
teste para matar os mutantes. Para essa análise, conforme mencionado anteriormente, o Kruskal-

Wallis test foi aplicado para verificar os escores de mutação alcançados por cada abordagem.

De acordo com os resultados obtidos, o valor de significância é inferior à margem de
erro (H(2) = 25,970017 e 0,000002 < 0,05), que corresponde ao nível de confiança de 95%.
Nesse contexto, a H40 para QP4, que alega que os dados de teste gerados e melhorados pelas
abordagens (FS3, AG e TA) alcançam escore de mutação similares, pode ser estatisticamente
rejeitada. Portanto, existem evidências suficientes que confirmam a hipótese alternativa (H41)
atestando que existe uma diferença estatisticamente significativa entre os escores de mutação
devido gerar dados de teste mais adequados para matar mutantes.

Como o Kruskal-Wallis test informa somente se existe ou não uma diferença global
significativa entre as amostras, logo não é possível ter conhecimento sobre como as amostras
diferem entre si. Portanto, com a finalidade de identificar essas diferenças foi aplicado o Post

Hoc Tests. Os Post Hoc Tests são realizados com objetivo de identificar onde as diferenças
ocorrem entre as amostras. Nesse contexto, o teste Mann-Whitney U foi aplicado para verificar a
diferença entre os tratamentos (MANN; WHITNEY, 1947). Na Tabela 17 mostram os resultados
da aplicação desse teste com um intervalo de 95% de confiança.
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Tabela 17 – Resultados do teste Mann-Whitney U relacionados ao escore de mutação obtidos por FS3,
AG e TA

Teste Mann-Whitney U
Comparação das abordagens U p-value
FS3 - AG 56,50 0,000293
FS3 - TA 28,50 0,000009
AG - TA 90,50 0,008590

Fonte: Elaborada pelo autor.

De acordo com a análise dos resultados de ambas as comparações (FS3 versus AG e
FS3 versus TA), foi possível confirmar que FS3 alcançou o melhor escore de mutação. Além
disso, a partir destes dados, também pode-se concluir que FS3 obteve um escore de mutação
estatisticamente maior do que AG e TA (U = 56,50, p = 0,000293, U = 28,50 e p = 0,000009).
Por outro lado, não foi possível identificar uma diferença estatisticamente significativa entre AG

e TA.

∙ Eficiência da abordagem (QP5, QP6):

Visando responder às questões de pesquisas 5 e 6 foi realizada uma análise em relação ao
tempo necessário para geração dos dados de teste utilizando o esquema de fitness considerando
o tempo de RD, MD e ID (Tabela 18). Além disso, também foi realizado um estudo comparativo
entre o esquema de fitness proposto, AG e teste aleatório em relação a quantidade de dados de
teste que foi necessário para alcançar os escores de mutação apresentados na Figura 28.

O tempo foi mensurado utilizando as três versões do esquema de fitness FS1, FS2 e FS3.
A Tabela 18 apresenta os programas na primeira coluna e nas colunas seguintes o tempo para
cada versão da FS. É possível observar que existe uma notável diferença entre os tempos obtidos,
principalmente o tempo referente a FS3. Isso ocorre devido ao fato de que FS1 e FS3 precisam
satisfazer mais requisitos para melhorar o impacto do que FS2.

Ainda avaliando a eficiência da abordagem proposta, foi analisada a quantidade de dados
de testes gerados, comparado com AG e teste aleatório. A Figura 30 apresenta o número de
dados de teste no eixo y e os programas utilizados no eixo x.

Com a análise da Figura 30, é importante ressaltar que o esforço para executar e matar
um mutante é diretamente proporcional à quantidade de dados do teste. Pode-se observar que
para alcançar o escore obtido, a abordagem proposta precisou de em média 0,79% de dados
de teste a menos do que AG e 2,84% menos do que a geração aleatória. Embora a diferença
seja pequena, o esforço para se gerar ou melhorar apenas um dado de teste adicional para tentar
satisfazer um requisito específico pode ser trabalhoso e levar muito tempo.

Além disso, durante o processo de geração de dados com a abordagem proposta, notou-se
que à medida que uma nova parte da função de fitness é executada, mais dados de testes são
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Tabela 18 – Tempo de geração para cada esquema de fitness

Programas Tempo
FS1 FS2 FS3

Cal 496,8 491,2 1101,9
checkIt 6,60 5,3 52,5
countPositive 60,9 58,8 114,3
DigitReverser 265,3 257,3 757,0
findLast 115,8 100,2 518,2
findVal 2615,8 2597,9 5891,8
InversePermutation 20,2 17,6 52,6
Jday-jdate 14,2 11,5 98,3
lastZero 57,2 52,4 117,4
NumZero 87,5 81,1 368,4
oddOrPos 217,4 210 620,0
power 80,9 76,2 500,0
printPrimes 30,3 25,7 63,3
quicksort 29,5 26,2 292,6
RecursiveSort 25,7 20,2 53,6
stats 26,6 21 99,3
sum 20,7 16,2 80,9
testPad 27,3 22,3 305,7
twoPred 12,2 9,3 58,3
Total 4.210,9 4.101,0 11.149,7
Média 221,6 215,8 586,8

Fonte: Elaborada pelo autor.

necessários para matar os mutantes remanescentes e mais esforços são aplicados para melhorar os
dados. Isso ocorre porque, conforme os mutantes vão sendo mortos, apenas aqueles mais difíceis
de matar e equivalentes permanecem no processo e, consequentemente, existe a necessidade de
dados de teste que satisfaçam os requisitos mais complexos.

Por fim, na questão QP6 foi verificada a eficiência das abordagens (FS3, AG e TA) em
relação à quantidade de dados de teste gerados para matar os mutantes, na qual foi aplicada tam-
bém o teste Kruskal-Wallis test. A partir dos resultados do teste estatístico foi possível constatar
que o valor de significância é inferior a margem de erro (H(2) = 11,827296 e 0,002702 < 0,05),
sugerindo que existe uma diferença significativa entre a quantidade de dados de teste gerados
pelo FS3, AG e TA, assim, rejeitando a hipótese H60. Para verificar como as amostras diferem
entre si, o teste Mann-Whitney U também foi aplicado e os resultados são apresentados na Tabela
19.

Ao analisar a Tabela 19 é possível constatar que FS3 gera uma quantidade de dados de
teste estatisticamente diferente em relação ao TA (U = 68, p = 0,000924). Além disso, essa
diferença não foi identificada para as demais comparações (FS3 − AG e AG − TA) uma vez
que ambos p-values são inferiores à margem de erro (0,05%), complementado pelo nível de
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Figura 30 – Número de dados de teste para FS, AG e Teste aleatório para os mutantes L-R
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Fonte: Elaborada pelo autor.

Tabela 19 – Resultados do teste Mann-Whitney U relacionados à quantidade de dados de teste gerados
por FS3, AG e TA

Teste Mann-Whitney U
Abordagens comparadas U p-value
FS3 - AG 148.50 0.344688
FS3 - TA 68 0.000924
AG - TA 99 0.016554

Fonte: Elaborada pelo autor.

significância de 95%.

∙ Eficácia do método na sugestão de mutantes equivalentes (QP7):

A segunda parte da abordagem proposta é referente a um método para auxiliar a detecção
de mutantes equivalentes durante o processo de geração de dados de teste. Para avaliar o método
proposto foi realizado um experimento a fim de verificar a qualidade das sugestões fornecidas
em relação aos mutantes equivalentes e mutantes difíceis de serem mortos.

Assim, para responder a questão de pesquisa QP7, considerou-se a não-satisfação das
condições RIP, alcançabilidade, infecção e de propagação em cada mutante remanescente isto
é, aqueles mutantes que não foram mortos durante o processo de geração de dados de teste.
Para isso, foi utilizado o conjunto de mutantes lógicos e relacionais, conforme apresentado na
Tabela 11. Estas condições revelaram-se bastante poderosas na detecção e sugestão de mutantes
equivalentes, principalmente quando empregado no processo de geração de dados de teste para
conjuntos menores de mutantes.

A Figura 31 apresenta a porcentagem média de sugestões verdadeiras para detectar
mutantes equivalentes (T Seq) e difíceis de matar (T Shk). O eixo x representa os diferentes
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programas utilizados. O eixo y representa a média de sugestões verdadeiras obtida por cada
programa em 10 execuções. podendo variar de 0 à 100. Para todos os 19 programas, em
média, 76,09% das sugestões foram realizadas corretamente, enquanto que em três programas
(oddOrPos, quicksort e twoPred) as sugestões verdadeiras foram menos de 60%.

Figura 31 – Sugestões verdadeiras para mutantes equivalentes e difíceis de serem mortos
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Fonte: Elaborada pelo autor.

Para fornecer mais detalhes sobre os resultados obtidos, algumas informações sobre
o experimento estão sumarizadas na Tabela 20. Esta tabela exibe os mutantes remanescentes
(coluna RM), as quatro premissas utilizadas para sugerir um mutante como equivalente (colunas
A1, A2, A3, A4), total de sugestões verdadeiras para detectar mutantes equivalentes (coluna T Seq),
total de sugestões verdadeiras para mutantes difíceis de matar (coluna T Shk), total de sugestões
falsas para detectar mutantes equivalentes (coluna FSeq), total de falsas sugestões para revelar
mutantes difíceis de matar (coluna FShk) e a porcentagem total de sugestões verdadeiras para
ambos os casos (coluna %TS).

Os resultados indicam uma forte correlação entre mutantes equivalentes e o não cum-
primento das condições de infecção e propagação (A2) e baixo impacto (A4). Especificamente,
59,79% das sugestões verdadeiras são os equivalentes mais fáceis de serem identificados, uma
vez que eles sempre não conseguem infectar e propagar o estado ou possuem baixo impacto. No
entanto, também foi observado que alguns mutantes infectam o estado e em alguns casos eles
têm um alto impacto e ainda assim são mutantes equivalentes, o que os tornam quase impossíveis
de serem sugeridos como equivalente pelo método proposto.

O maior problema na identificação de mutantes equivalentes é distinguir o equivalente e
aqueles mutantes difíceis de matar. A partir dos resultados, foi possível observar que geralmente
existem mais mutantes difíceis de matar do que mutantes equivalentes, e por isso é comum
um testador ou um método cometer um engano selecionando um mutante difícil de matar
e determinando-o como equivalente. No presente experimento, o método proposto sugeriu
equivocadamente 16,26% de todos os mutantes remanescentes como equivalente. Também
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Tabela 20 – Sugestão de mutantes equivalentes baseada nas condições RIP

Programas RM A1 A2 A3
A4 T Seq T Shk FSeq FShk %TS

Baixo Impacto Alto Impacto
Cal 28 2 8 6 3 6 19 6 3 0 89,29
checkIt 13 0 2 1 0 7 3 7 3 0 76,92
countPositive 7 1 0 0 2 4 3 4 0 0 100,00
DigitReverser 17 3 2 2 3 1 10 1 0 6 64,71
findLast 16 0 1 0 0 12 1 12 3 0 81,25
findVal 8 0 0 0 2 4 2 4 1 1 75,00
InversePermutation 23 2 3 2 2 5 9 5 0 9 60,87
Jday-jdate 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 100,00
lastZero 5 0 0 1 1 2 2 2 0 1 80,00
NumZero 6 1 0 1 0 3 2 3 0 1 83,33
oddOrPos 42 5 3 2 5 6 16 6 8 12 52,38
power 4 0 1 0 0 3 1 3 0 0 100,00
printPrimes 14 2 2 0 2 3 6 3 1 4 64,29
quicksort 44 1 2 1 1 20 5 20 15 4 56,82
RecursiveSort 6 0 0 0 2 3 2 3 1 0 83,33
stats 12 2 2 0 3 2 7 2 1 2 75,00
sum 5 0 1 1 1 1 3 1 0 1 80,00
testPad 17 2 1 0 1 7 4 7 3 3 64,71
twoPred 19 1 0 0 1 9 2 9 8 0 57,89
Total 289 22 29 17 29 101 97 101 47 44 1445.79
Média 15,21 1,20 1,53 0,90 1,52 5,31 5,10 5,31 2,47 2,31 76,09

Fonte: Elaborada pelo autor.

notou-se que à medida que o número de mutantes difíceis de matar aumenta, mais enganos são
cometidos, uma vez que é muito difícil encontrar um dado de teste para cumprir as condições
RIP para esses tipos de mutantes.

Por definição um mutante que não pode ter sua mutação alcançada por qualquer dado
de teste, também não pode infectar e também não pode propagar a infecção. Estudos anteriores
têm demonstrado que um alto impacto está correlacionado com a não-equivalência e, consequen-
temente, o oposto com a equivalência. Portanto, se diferentes dados de teste não cumprem a
condição de propagação, isso significa que o mutante não tem impacto e tem alta probabilidade
de ser equivalente. No método proposto, em primeiro lugar, analisa-se se as condições RIP
falharam considerando as três primeiras premissas apresentadas e, em seguida, é analisado o
impacto de dados de teste sobre os mutantes.

Os resultados para o total de mutantes equivalentes mostram que 70,11% deles não
tiveram impacto (premissas A1, A2 e A3) devido ao fato de não satisfazerem a condição de
propagação, enquanto que 29,89% deles tiveram baixo impacto. No entanto, analisando o total de
mutantes remanescentes, observou-se que ainda existem mutantes muito difíceis de matar, uma
vez que apenas alguns dados de teste são capazes de impactá-los, e eles podem ser facilmente
sugeridos como um mutante equivalente. Os resultados mostram que a premissa A4 é mais
propícia em sugerir falsos mutantes equivalentes devido às medidas de impacto serem fortemente
dependentes da qualidade dos dados de teste. Mesmo com avanços significativos na geração de
dados de teste automatizada é difícil gerar 100% de dados de teste adequados com um custo-
benefício razoável. Assim, pode-se concluir que o número de sugestões falsas é diretamente
proporcional ao número de mutantes muito difíceis de matar.
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A Tabela 21 apresenta a sugestão de de mutantes equivalentes utilizando as métricas de
precisão e revocação. As colunas “Equivalentes” e “Difícil de Matar” correspondem aos conjun-
tos de mutantes equivalentes e difíceis de matar, respectivamente. Suas sub-colunas apresentam
os detalhes sobre o número de mutantes sugeridos corretamente (T S) e incorretamente (FS).
Os valores médios de precisão e de revocação do método são apresentados nas duas últimas
colunas, respectivamente. É importante destacar que o programa “Jday-jdate” não foi incluído
nesta análise, pois não possui mutantes equivalentes.

Tabela 21 – Sugestão de mutantes equivalentes utilizando as métricas de precisão e revocação

Programas
Equivalentes Difícil de Matar

Precisão Revocação
T Seq FSeq T Shk FShk

Cal 19 3 6 0 90% 100%
checkIt 3 3 7 0 50% 100 %
countPositive 3 0 4 0 100% 100%
DigitReverser 10 0 1 6 100% 62%
findLast 1 3 12 0 25% 100%
findVal 2 1 4 1 67% 67%
InversePermutation 9 0 5 9 100% 50%
lastZero 2 0 2 1 100% 67%
NumZero 2 0 3 1 100% 67%
oddOrPos 16 8 6 12 67% 57%
power 1 0 3 0 100% 100%
printPrimes 6 1 3 4 86% 60%
quicksort 5 15 20 4 25% 55%
RecursiveSort 2 1 3 0 67% 100%
stats 7 1 2 2 87% 78%
sum 3 0 1 1 100% 75%
testPad 4 3 7 3 57% 57%
twoPred 2 8 9 0 20% 100%
Total 97 47 98 44 75,05% 77,50%

Fonte: Elaborada pelo autor.

Conforme pode ser observado na Tabela 21, o método proposto obteve uma precisão de
75,05% atestando que a maioria dos mutantes foram sugeridos corretamente como equivalentes.
Similarmente, a revocação alcançada pelo método (77,50%) indica que a partir do conjunto de
mutantes sugeridos corretamente como equivalentes são de fato equivalentes.

Os resultados podem ser considerados satisfatórios, uma vez que o método proposto
sugere aqueles mutantes potencialmente equivalentes, podendo reduzir significativamente o
número de mutantes que precisam ser analisados. Para esse experimento, considerando os 19
programas, foi possível identificar mais da metade desses mutantes uma vez que dos 141 mutantes
equivalentes, 97 foram sugeridos corretamente.

Nesse contexto, a partir dos resultados, fica evidente que o método pode ser utilizado
como base para removê-los mesmo sem uma análise. Portanto, é possível concluir que o método



130 Capítulo 5. Avaliação Experimental

proposto é capaz de reduzir consideravelmente o esforço relacionado à identificação manual de
mutantes equivalentes e, mais importante, sem mudanças significativas no escore de mutação.

5.5 Ameaças à Validade

Várias ameaças à validade dos resultados do presente estudo podem ser identificadas.
Nesta seção é apresentada uma visão geral das possíveis ameaças que podem comprometer os
resultados do experimento.

∙ Validade externa: está relacionada à generalização dos resultados obtidos no experimento.
Um problema muito comum identificado é a representatividade dos programas. Para mitigar
essa ameaça, 19 programas amplamente utilizados, de diferentes domínios e com diversos
tamanhos, foram selecionados como sujeitos experimentais. Outro aspecto a ser destacado
que não é possível prever como o esquema de fitness proposto se comportaria quando
utilizado com outras técnicas de busca, uma vez que o objetivo da avaliação é demonstrar
a qualidade e a importância de uma função de fitness adequada para o problema de geração
de dados de teste. Nesse contexto, replicações futuras são necessárias para corroborar os
resultados obtidos.

∙ Validade por construção: aborda a relação entre a teoria e o que é observado. Uma
questão é o número de avaliações de fitness pois um valor baixo pode influenciar na
qualidade dos dados do teste. Em geral, técnicas baseadas em busca com poucas avaliações
de fitness podem ocasionar um risco de convergência prematura ou impedimentos na
busca para fazer progressos substanciais. Isso significa que em alguns casos o conjunto de
teste adequado não pode sequer ser encontrado. Em contrapartida, um elevado número de
avaliações de fitness pode acarretar um tempo elevado e altos custos computacionais para
a abordagem.

∙ Validade interna: está relacionada ao grau de confiabilidade entre os resultados esperados
e os resultados obtidos. A aleatoriedade das técnicas de busca pode comprometer a precisão
dos resultados, pois comumente o espaço de busca para o problema de geração de dados de
teste costuma ser muito grande mesmo para um problema pequeno. Devido as técnicas de
busca utilizarem heurísticas em sua estrutura não existe garantia da técnica em encontrar
sempre a melhor solução. Para mitigar esse risco, o experimento foi executado de forma
independente dez vezes por cada abordagem (FS, AG e teste aleatório). Além disso, para
assegurar que a confiabilidade dos resultados apresentados por meio de tabelas e gráficos
sejam realmente coerentes e interpretados de forma apropriada foram aplicados teste
estatísticos.
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5.6 Considerações Finais
Neste Capítulo foi apresentado um estudo experimental para investigar a eficácia e a

eficiência da abordagem proposta. Primeiramente, foi realizado um experimento visando verificar
a contribuição individual de cada parte da função de fitness e qual medida de impacto (ID) é
mais adequada para compor o esquema proposto. Além disso, foi apresentado também um
estudo comparativo entre a abordagem RIP-MuT utilizando o melhor esquema de fitness, um
algoritmo genético e geração de dados por meio de teste aleatório. E por fim, o segundo módulo
da abordagem RIP-MuT referente a sugestão de mutantes equivalentes foi avaliada.

Dezenove programas desenvolvidos em C foram utilizados nos experimentos e a partir
deles os mutantes foram produzidos. Dois conjuntos de mutantes foram empregados nos experi-
mentos, o primeiro foi proveniente dos operadores lógicos e relacionais e o segundo foi gerado
por 78 operadores de mutação implementados na PROTEUM. Após a obtenção dos mutantes, os
dados de testes foram gerados por meio do AVM e o esquema de fitness proposto.

De acordo com os resultados obtidos pode-se confirmar que as medidas no esquema de
fitness funcionam de maneira complementar e não podem obter melhores resultados individu-
almente. Adicionalmente, os resultados comprovaram que independente de como uma medida
de impacto é calculada, aqueles mutantes com maior valor de impacto são mais susceptíveis de
serem mortos.

Neste estudo, foram utilizadas três medidas de impacto. Apesar de não obterem resultados
muitos distintos, a medida ID3 foi aquela que alcançou melhor escore de mutação em conjunto
com RD e MD. Por outro lado, é a medida que requer mais tempo para melhorar os dados de
teste e satisfazer seus requisitos. Assim, o melhor esquema de fitness (FS3) foi capaz de alcançar
cerca de 86,02% de escore de mutação para mutantes L-R e em média e 89,06% para todos
operadores.

Com o estudo comparativo, foi possível observar que o AVM, quando aplicado como uma
boa função de fitness, pode ser tão poderoso quanto um algoritmo genético. Portanto, o resultados
reforçam a necessidade de uma função de fitness que seja representativa para o problema. O
escore de mutação atingido pelo FS foi 18,25% maior do que AG e 35,93% maior do que o teste
aleatório.

O segundo módulo da abordagem RIP-MuT é referente a um método para auxiliar a
detecção de mutantes equivalentes durante o processo de geração de dados de teste. Para todos
os 19 programas, em média, 76,09% das sugestões foram realizadas corretamente. Além disso,
com a análise de impacto nos mutantes equivalentes, os resultados mostram que 70,11% deles
não tiveram impacto devido ao fato de não satisfazerem a condição de propagação, enquanto que
29,89% deles tiveram baixo impacto.
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CAPÍTULO

6
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste projeto de doutorado foi abordado como problema de pesquisa a geração de dados
de teste para o teste de mutação. A geração de dados de teste é uma questão amplamente estudada,
pois, trata-se de um problema crítico e indecidível para todas as técnicas de testes. Além disso,
somado a esta questão, a existência de mutantes equivalentes em teste de mutação é uma barreira
que ocasiona uma falsa fraqueza nos conjuntos de testes. Assim, nesta tese, almejou-se propor
uma abordagem automatizada para geração de dados de testes para o teste de mutação e um
método para detecção e sugestão de mutantes equivalentes.

Portanto, os objetivos deste projeto podem ser sumarizados em dois itens principais: 1)
produzir dados de teste de qualidade visando alcançar um alto escore de mutação e, 2) identificar
mutantes equivalentes no processo de geração de dados visando reduzir os efeitos destes mutantes
durante o processo de teste de mutação.

A abordagem proposta emprega um algoritmo Subida da Encosta conhecido como AVM,
o qual é guiado por um esquema de fitness para gerar conjuntos de dados de teste baseados em
mutação fraca, firme e forte. Inspirado em estudos anteriores, foi definido um esquema de função
fitness que gera e melhora dados de teste, medindo o quão próximo os dados de teste candidatos
estão de matar um mutante alvo.

Esta abordagem baseia-se principalmente em duas observações. Primeiramente, as técni-
cas de busca com uma função de fitness adequada são benéficas para gerar dados de teste mesmo
sem nenhum conhecimento prévio do programa em teste. Em segundo lugar, um método para
auxiliar na identificação dos mutantes equivalentes pode reduzir os esforços para gerar dados de
teste e superar a fraqueza do teste de mutação.

A ideia da abordagem é produzir conjuntos de dados de teste usando um esquema de
funções de fitness e no mesmo processo tentar identificar mutantes equivalentes. O principal
ganho da análise de mutantes equivalentes no processo de geração de dados de teste é a integração
de um método para sugeri-los e eliminá-los, desta forma, os esforços com geração podem ser
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direcionados apenas nos mutantes que ainda podem ser mortos.

Nessa direção, foi proposto um esquema de função de fitness baseado no modelo RIP
(referente às condições de alcançabilidade, necessidade e suficiência) e em uma técnica baseada
em busca para gerar dados de teste e sugerir mutantes equivalentes. A parte inovadora da
abordagem é a sua capacidade para lidar eficazmente com a condição de propagação dos
mutantes e um método para auxiliar na detecção de mutantes equivalentes.

Como parte da pesquisa, um estudo experimental foi conduzido com o objetivo de avaliar
a eficiência e as vantagens de utilizar a abordagem aqui apresentada. Os resultados mostram que
técnica baseada em busca são é uma adequada alternativa para identificar dados de teste, embora,
o diferencial seja o quão apropriada é a função de fitness para orientar a busca. O modelo RIP
representa as três condições para um dado de teste para matar um mutante, isto é, se um dado de
teste satisfaz estas condições, ele pode matar um determinado mutante. Os resultados obtidos
indicam que o uso das condições RIP no esquema de fitness produzem dados de teste eficazes,
que são capazes de matar fortemente a maioria dos mutantes em programas C, e também podem
auxiliar na identificação de mutantes equivalentes e a aqueles que são apenas difíceis de serem
mortos.

A fim de lidar com as particularidades de C, especialmente ponteiros e estruturas dinâmi-
cas, foi desenvolvida a ferramenta AUSTIN-RIP. Além disso, a capacidade do teste de mutação
de mapear todas as estruturas de uma dada linguagem torna possível gerar dados de teste que são
capazes de atingir essas particularidades e assim identificar defeitos relacionadas a elas.

É importante destacar que, nos últimos 25 anos, um grande esforço tem sido dedicado à
investigação de geração de dados de teste para o teste de mutação. DeMillo e Offutt (1991) foram
pioneiros nessa área ao propor uma abordagem na qual as condições de alcançabilidade, infecção
e propagação devem ser satisfeitas para matar um determinado mutante. Harman, Jia e Langdon
(2011) apresentaram uma abordagem híbrida para geração de dados de teste chamada Strong

Higher Order Mutation (SHOM) baseada no modelo RIP a fim de matar fortemente mutantes de
primeira ordem e de ordem superior para programas em C.

Os resultados sugerem que o esquema de fitness (FS) da abordagem RIP-MuT para a
geração de dados de teste obteve melhores escores de mutação em relação à abordagem proposta
previamente, ao AG e ao teste aleatório. Considerando os mutantes gerados a partir de 78
operados, o FS alcançou um escore de mutação de 20,06% superior à abordagem proposta por
Harman, Jia e Langdon (2011).

Estudos anteriores propuseram abordagens para geração de dados de teste ignorando
a condição de propagação, tais como, Liu et al. (2006) e Papadakis e Malevris (2010a) para
matar mutantes fracamente em programas em C e Fraser e Zeller (2010) para mutação firme
em programas em Java. Assim, para melhor avaliar o esquema de fitness proposto, também
foi analisada a geração de dados de teste utilizando somente a condição de alcançabilidade
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(RD) e a condição de alcançabilidade juntamente com a condição de infecção (RD & MD). O
resultado para os 19 programas apresentado nos experimentos indica que o FS alcançou um
escore de mutação de 39,62% superior ao RD e de 16,91% em relação ao RD & MD. Portanto,
os resultados demostram que a geração de dados de teste utilizando as três condições é mais
eficaz em relação às abordagens que utilizam apenas uma condição (alcançabilidade) e duas
condições (alcançabilidade e infecção).

A identificação de mutantes equivalentes pode ser considerada como um problema que
efetivamente inibe o uso generalizado do teste de mutação. Apesar de ser uma atividade crítica,
poucos trabalhos têm abordado essa questão por se tratar de um problema indecidível. O método
proposto para este contexto, se mostrou viável para redução de custos relacionado a esta atividade,
pois ele obteve uma precisão de 75,05% para sugerir mutantes equivalentes.

Nas demais seções deste capítulo, são apresentadas as contribuições e limitações da
abordagem (Seção 6.1 e 6.2, respectivamente) e por fim, o capítulo se encerra na Seção 6.3, com
uma breve discussão sobre os possíveis trabalhos futuros a serem abordados.

6.1 Contribuições

A principal contribuição desta tese é prover uma abordagem automatizada que engloba a
geração de dados de teste e a identificação de mutantes equivalentes. Mais especificamente, as
contribuições podem ser sumarizadas como:

1. um esquema de fitness para auxiliar teste de software baseado em busca para teste de
mutação;

2. uma nova abordagem para a condição de propagação por meio de medidas de impacto;

3. um framework estendendo ferramentas existentes de teste estrutural e teste de mutação a
fim de produzir dados de teste adequados para mutação fraca e forte;

4. uma ferramenta para auxiliar a geração de dados de teste no teste de mutação;

5. um estudo empírico para avaliação da eficiência e custo do esquema de fitness utilizado
pela abordagem, considerando os seguintes itens:

∙ um experimento para avaliar a contribuição individual de cada parte do esquema de
fitness, isto é, RD, MD e ID;

∙ um experimento para avaliar a adequação de dados de teste gerados para mutantes
lógicos e relacionas quando aplicados em um conjunto maior.

∙ um experimento para avaliar a adequação das diferentes funções de impacto propos-
tas; e
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∙ um experimento comparativo entre algoritmo genético e teste aleatório.

6. um método para detecção e sugestão de mutantes equivalentes baseado no modelo RIP; e

7. um estudo empírico para avaliação da eficiência da abordagem para identificar mutantes
equivalentes, considerando os seguintes itens:

∙ um experimento para analisar as sugestões indicadas corretamente; e

∙ um experimento para analisar a influência de uma medida de impacto para sugestão
de mutantes equivalentes e mutantes difíceis de serem mortos.

8. colaboração entre os grupos de pesquisa Laboratório de Engenharia de Software (LabES)
do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da Universidade de São
Paulo (campus São Carlos/SP) e o grupo de pesquisa de Engenharia de Software do
Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust (SnT) na Universidade de
Luxemburgo, devido à excelência e à experiência na área de automatização de teste de
software.

O módulo de geração de dados de teste da abordagem RIP-MuT foi baseada no trabalho
de Papadakis e Malevris (2013), que propôs uma abordagem baseada em busca para programas
em Java. A abordagem aqui apresentada, usa um novo esquema de função fitness para matar
fortemente mutantes em programas C, visando a propagação da infecção nos mutantes. A
nova medida de impacto (ID), ao contrário de estudos anteriores, orienta a busca, medindo a
proximidade para um dado de teste impactar cada predicado percorrido, a partir do ponto de
mutação para a saída do programa. Portanto, a abordagem proposta estende o estudo realizado
por Papadakis e Malevris (2013) uma vez foca em uma nova linguagem, uma nova função de
fitness (em particular as medidas de impacto) e investiga a contribuição exata de cada parte do
esquema, ou seja, RD, MD e ID.

O primeiro estudo a abordar as condições que devem ser satisfeitas para matar um
determinado mutante foi introduzido por DeMillo e Offutt (1991). Neste estudo, estas condi-
ções referidas como alcançabilidade, necessidade e suficiência tornaram-se fundamentais para
abordagens de geração de dados de teste baseadas em mutações.

A principal contribuição do esquema de fitness é o tratamento da condição de suficiência,
referida como propagação dos mutantes. Geralmente para matar um mutante, os dados de teste
devem: (i) alcançar a declaração mutada; (ii) infectar o estado do programa; e (iii) propagar a
infecção para a saída do programa. Nesse contexto, a função de fitness proposta visa orientar a
busca para as três condições acima mencionadas. Cada um delas é tratada por diferentes partes
da função fitness: (i) por RD; (ii) por MD; (iii) por ID. Portanto, para matar um mutante, a busca
precisa executar incrementalmente RD, MD e ID.
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A abordagem proposta utiliza uma nova função de fitness que guia incrementalmente o
processo para gerar dados de teste que alcançam, infectam e matam os mutantes considerados.
A diferença da nova função de fitness em relação aos trabalhos anteriores é que ela visa incre-
mentalmente matar os mutantes focando principalmente na propagação, ao invés da infecção
nos mutantes. Assim, o esquema de fitness proposto mede quão perto estão os dados de teste em
ocasionar uma divergência em uma instrução executada em relação ao mutante e ao programa
original. Estudos anteriores como Fraser e Zeller (2010), Harman, Jia e Langdon (2011) e Fraser
e Arcuri (2014) medem o número de predicados que divergem e não a proximidade para fazer os
predicados divergirem, como é abordado na presente tese.

O segundo módulo da RIP-MuT, referente ao método para auxiliar a detecção de mutantes
equivalentes foi motivado pelos estudos Grun, Schuler e Zeller (2009) e Papadakis, Delamaro
e Traon (2014). O estudo de Grun, Schuler e Zeller (2009) realiza uma análise do impacto na
execução dos mutantes e mostra que quanto mais uma mutação altera a execução do programa,
maior é a chance do mutante ser não-equivalente. O trabalho de Papadakis, Delamaro e Traon
(2014) conduz uma investigação para avaliar a eficiência de uma estratégia de classificação de
mutantes baseada em medidas de impacto. A principal diferença do método para identificação de
mutantes equivalentes proposto nesta tese, é a análise das condições RIP e o cálculo da medida
de impacto, diferentemente dos trabalhos anteriores que analisam somente o impacto. A ideia
de incluir o método no processo de geração de dados de teste reduz o número de mutantes
analisados, ou seja, é considerado apenas um conjunto menor de mutantes vivos para o método
analisar, estudos anteriores analisam os mutantes equivalentes no início do processo do teste de
mutação.

Conclusivamente, uma técnica baseada em busca é uma excelente alternativa para iden-
tificar dados de teste. No entanto, requer uma função de fitness apropriada para guiar a busca
em diferentes pontos no espaço de busca como foi focado neste estudo. Uma função de fitness

adequada pode conduzir às maiores oportunidades para criar conjuntos de dados de teste adequa-
dos garantindo um bom escore de mutação e a redução de custos para testes de mutação. Além
disso, o modelo RIP indica condições que devem ser satisfeitas para um dado de teste matar um
mutante e, de maneira implícita, sugere também as condições para um mutante ser equivalente.
É nesta última observação que o método proposto para sugestão de mutantes equivalentes foi
fundamentado.

6.2 Limitações

Pela própria natureza da atividade de geração de dados de testes e da linguagem de
programação C, algumas limitações podem ser identificadas na abordagem, principalmente pela
complexidade da atividade e estruturas dinâmicas da linguagem, como matrizes e ponteiros.
Assim, este projeto possui as seguintes limitações:
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1. a abordagem para geração de dados utiliza como base o critério de cobertura de ramos
para manipular os mutantes. Contudo, só é possível gerar dados para mutações em nós de
ramificação (isto é, if, for, while), pois a medida de branch distance calcula as proximidades
somente para os predicados dos nós de ramificação.

2. a ferramenta AUSTIN manipula somente matrizes com tamanho fixo e não gera entradas
muito úteis para strings, ponteiros do tipo void, bem como construções de união.

6.3 Trabalhos Futuros
Apesar dos resultados encorajadores, ainda há muitos desafios para tornar mais robustas

as ferramentas de geração de dados de teste e de teste de mutação para que sejam utilizadas em
projetos industriais. A geração de dados de teste e a identificação de mutantes equivalentes são
considerados problemas indecidíveis, portanto, não há uma solução 100% adequada para todos
os programas. Nesse sentido, um trabalho futuro envolve realizar experimentos adicionais para
revalidar estatisticamente os resultados do experimento. Além disso, a condução de experimentos
com programas maiores a fim de estabelecer a escalabilidade e aplicabilidade da abordagem em
projetos reais.

Outro trabalho futuro seria estender a abordagem para o uso de outros tipos de mutantes
além dos lógicos e relacionais. Isso se mostra necessário quando o objetivo do teste está focado
em um determinado tipo de defeito. E por fim, um estudo experimental para analisar a influência
dos operadores de mutação individualmente na qualidade dos dados de testes, visando investigar
principalmente se mutantes com mutações mais complexas e equivalentes podem auxiliar na
produção de melhores dados de testes.
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