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RESUMO

MELO, S. M. Um framework para avaliação sistemática de técnicas de teste no contexto de
programação concorrente. 2018. 204 p. Tese (Doutorado em Ciências – Ciências de Computa-
ção e Matemática Computacional) – Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Univer-
sidade de São Paulo, São Carlos – SP, 2018.

Contexto: Embora diversas técnicas de teste de software tenham sido propostas para o contexto
da programação concorrente, as informações sobre elas encontram-se de dispersas na literatura,
não oferecendo uma caracterização apropriada e dados relevantes que possam auxiliar a compre-
ensão e consequente aplicação efetiva dessas técnicas, dificultando o processo de transferência
de conhecimento entre a academia e a comunidade interessada. Objetivo: Nesse contexto, o
principal objetivo deste trabalho é oferecer subsídios, na forma de um framework, que seja capaz
de apoiar a caracterização e seleção sistemática de técnicas de teste de software concorrente.
Metodologia: Para atender esse objetivo, foi construído um corpo de conhecimento que reúne
de maneira integrada informações relevantes ao processo de tomada de decisão sobre qual
técnica de teste aplicar a um determinado projeto de software. Um design de experimentos é
definido, funcionando como guia para condução de estudos empíricos que podem ser usados para
a realimentação, atualização e evolução do corpo de conhecimento. Buscando sistematizar o
processo de seleção de técnicas de teste, é definido um esquema de caracterização que considera
as principais características da programação concorrente que influenciam a atividade de teste de
software e calcula a adequação desses atributos aos atributos do projeto em desenvolvimento.
Resultados e Conclusões: A fim de permitir que a comunidade interaja com o framework
proposto, foi disponibilizada uma infraestrutura computacional que permite o acesso ao corpo
de conhecimento e automatiza o processo de seleção de técnicas de teste de software concor-
rente. O estudo experimental conduzido para avaliação da proposta, mostrou que a abordagem
contribui de maneira efetiva para caracterizar, comparar e quantificar a adequabilidade baseada
em atributos, melhorando consideravelmente o processo de seleção de técnicas de teste para
software concorrente segundo as expectativas dos usuários.

Palavras-chave: Teste de Software, Programação Concorrente, Engenharia de Software Experi-
mental, Seleção de Técnicas de Teste.





ABSTRACT

MELO, S. M. A Framework for systematic testing techniques evaluation applied to concur-
rent programming. 2018. 204 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, 2018.

Background: Although a variety of concurrent software testing techniques have been proposed
for the concurrent programming context, the information about them are scattered in the literature,
not offering an appropriate characterization and relevant data that can aid the understanding and
consequently the effective application of these techniques, hindering the process of knowledge
transfer between the academia and the interested community. Objective: In this context, the
main objective of this work is to provide subsidies in form of a framework which will be able to
support the characterization and systematic selection of concurrent software testing techniques.
Methodology: In order to meet this objective, a body of knowledge has been built that brings
together, in an integrated way, information relevant for the decision-making process about what
testing technique should be applied in a specific software project. A design of experiments is
defined as a guide for conducting empirical studies that can be used for feedback, updating, and
evolution of the body of knowledge. With the objective of systematizing the process of testing
techniques selection is defined a characterization scheme that considers the main characteristics
of the concurrent programming that influence the testing activity and calculates the adequacy
for these attributes in comparison with the software project in development. Results and
Conclusions: In order to allow the community interaction with the proposed framework was
provided a computational infrastructure that allows access to the body of knowledge and the
automation of the selection process. The empirical study conducted to evaluate the proposal
showed that the approach effectively contributes to characterize, compare and quantify the
adequacy based on the attributes, improving the selection process of concurrent software testing
techniques according to the user’s expectations.

Keywords: Software Testing, Concurrent Programming, Empirical Software Engineering, Test-
ing Techniques Selection.
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CAPÍTULO

1

INTRODUÇÃO

1.1 Contexto e Motivação

A atividade de teste de software é uma das mais onerosas do processo de desenvolvimento
de software, podendo consumir grande parte do custo total do projeto, porém não pode ser
desprezada quando se almeja construir um produto de qualidade e livre de defeitos (AMMANN;
OFFUTT, 2008). Sabe-se que para comprovar que um produto está livre de defeitos é necessário
sua execução utilizando todo o domínio de entrada, uma atividade impraticável quando é
observado o tamanho do domínio de entrada que, até mesmo para programas triviais, pode ser
imenso (DELAMARO et al., 2016). Uma alternativa é criar subconjuntos do domínio de entrada
formados por uma quantia reduzida de elementos, mas que representem o domínio como um
todo. Para seleção desses elementos são utilizados técnicas e critérios de teste.

Critérios de teste são definidos para apoiar a seleção de dados de teste, sistematizando
a escolha desses dados, guiados por informações oriundas do produto em teste. De acordo
com a informação utilizada, os critérios podem ser classificados em diferentes técnicas de
teste: funcional, que usa informações sobre a especificação do programa; estrutural, que usa
informações sobre a estrutura interna do programa e a técnica baseada em erros, que usa
informações sobre os erros mais comuns cometidos no processo de desenvolvimento de software
(MYERS; SANDLER, 2004; DELAMARO et al., 2016).

No contexto de programas sequenciais, inúmeras pesquisas foram desenvolvidas com
o intuito de definir técnicas e critérios para validação e teste de programas, bem como estudos
para avaliar as propostas (HERMAN, 1976; HOWDEN, 1976; MCCABE, 1976; DEMILLO et
al., 1978; RAPPS; WEYUKER, 1982; HALEY; ZWEBEN, 1984; NTAFOS, 1984; WEYUKER
et al., 1991; MALDONADO et al., 1992; DELAMARO et al., 2001; RICCA; TONELLA,
2001; FERRARI et al., 2008; LEMOS et al., 2009; FAROOQ; QUADRI, 2014). Esses trabalhos
oferecem fundamentos básicos e norteiam a criação de novas técnicas e critérios de teste para
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outros domínios de desenvolvimento.

Com os avanços computacionais principalmente na busca por maior desempenho com-
putacional, surgem máquinas paralelas e, inerentemente, a necessidade por software paralelo.
Computadores paralelos dispõem de múltiplos elementos de processamento, que trabalham
simultaneamente para resolver um mesmo problema em menor tempo. Aplicações desenvolvidas
para essas arquiteturas são por natureza mais complexas que programas sequenciais, pois en-
volvem a execução simultânea de processos (ou threads) que interagem para realizar as tarefas.
Essa interação pode ocorrer de forma sincronizada ou não, de maneira que esses programas
(ou processos) podem ou não concorrer pelos mesmos recursos computacionais. A construção
de processos concorrentes requer o uso de algumas primitivas fundamentais, necessárias para
permitir: 1) a definição de quais processos serão executados em paralelo; 2) a inicialização e
finalização dos processos concorrentes e; 3) a coordenação entre os processos concorrentes
enquanto estes estiverem executando (ALMASI; GOTTLIEB, 1989). Desses três tipos de pri-
mitivas, destacam-se as primitivas necessárias à interação (comunicação e sincronização) entre
os processos, devido à sua frequência de utilização bem como impacto no desempenho final do
software concorrente.

A definição de técnicas e/ou critérios de teste para aplicações concorrentes é mais
complicada, pois além das dificuldades inerentes à atividade de teste, novos desafios são impostos
devido principalmente ao comportamento não determinístico. Dentre esses desafios, estão: o
elevado número de sincronizações a serem exercitadas durante o teste; a necessidade de detectar
e corrigir erros típicos desse tipo de software, como: deadlock, violação de atomicidade e
condições de disputa; e a necessidade de métodos eficientes de geração automática de dados de
teste que facilitem e diminuam os custos da atividade de teste.

Embora o teste de software concorrente tenha sido intensivamente investigado nos últimos
anos, apresentando uma grande variedade de técnicas e ferramentas publicadas na academia,
conforme resultados descritos nas revisões de literatura em Mamun e Khanam (2009), Souza
et al. (2011), Arora et al. (2015) e Melo et al. (2015), essas técnicas ainda permanecem pouco
usadas na prática. Esse fator pode estar relacionado, dentre outros, ao fato de não existir uma
metodologia para auxiliar o processo de seleção da técnica de teste mais apropriada para este
contexto específico. Atualmente a escolha da técnica de teste a ser adotada em um projeto de
teste de software concorrente permanece baseada no conhecimento do projetista de teste e muitas
vezes não considera todas as técnicas de teste disponíveis na indústria ou academia. Isso é
enfatizado pela ausência de evidência sobre o uso dessas técnicas em projetos de software, e o
fato de que não existe um sólido corpo de conhecimento com evidências experimentais sobre a
aplicabilidade dessas técnicas, que é um problema recorrente do teste de software para aplicações
tradicionais (sequenciais) (VEGAS; BASILI, 2005).

Neste sentido, a proposta deste doutorado é definir um framework de suporte à caracteri-
zação e seleção de técnicas e ferramentas de teste para programas concorrentes. Fundamentos da
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Engenharia de Software Experimental (ESE) são usados para possibilitar a extração de infor-
mação relevante ao processo de seleção de técnicas, permitindo que desenvolvedores consigam
respostas para questões como: qual técnica é mais efetiva, menos custosa e que pode revelar
mais defeitos em um determinado contexto de projeto. Essas respostas são difíceis de se obter
somente com estudos de prova de conceito e sem a comparação de dados experimentais. Dados
proveniente de estudos experimentais facilitam a comparação da efetividade entre técnicas de
teste e tornam o processo de seleção mais sistemático e menos randômico (PERRY et al., 2000).

1.2 Trabalhos Relacionados

Diversos trabalhos relevantes têm sido propostos na área de teste de software concorrente
e podem ser classificados em diferentes abordagens, considerando por exemplo: o tipo de análise
(estática ou dinâmica), o paradigma de comunicação entre os processos/threads (passagem de
mensagem ou memória compartilhada) e a linguagem e/ou o padrão utilizados.

As contribuições para o teste de software concorrente, consideram as principais técnicas
de teste utilizadas na programação sequencial e novas abordagens específicas para este contexto.

Para o teste baseado na especificação, são propostas abordagens, como: verificação
formal (YANG; SAKALLAH, 2010; RAKAMARIC, 2010; WOOD et al., 2010; SUGETA et al.,
2004; SOUZA et al., 1999) e teste baseado em modelos (AICHERNIG et al., 2009; LI et al.,
2009; CORDEIRO, 2010).

Abordagens são propostas também para a técnica baseada em defeitos, como o teste de
mutação (GLIGORIC et al., 2010; SILVA et al., 2012; GLIGORIC et al., 2013).

A técnica de teste estrutural também tem sido utilizada no teste de software concorrente,
propondo novos critérios de teste e instanciando critérios utilizados no teste de software sequen-
cial (YANG; CHUNG, 1992; KRAWCZYK; WISZNIEWSKI, 1995; SOUZA et al., 2013; LU et
al., 2007; YANG et al., 1998).

Técnicas para geração automática de casos de teste são propostas na tentativa minimizar
o problema da explosão do tamanho do domínio de entrada na presença do não determinismo e
facilitar o teste de aplicações concorrentes (DING et al., 2008; TAN et al., 2009; XIAOAN et al.,
2009; SILVA et al., 2014).

Algumas abordagens buscam a execução determinística do software concorrente durante
os testes, dentre elas estão: a execução controlada (BALL et al., 2009; KAMIL; YELICK, 2010;
RUNGTA; MERCER, 2009b) e o monitoramento de execução (HAVELUND; PRESSBURGER,
2000; MAHESWARA et al., 2010).

Entretanto, a proposição de novas técnicas e critérios pela academia, por si só, não é
suficiente para a melhoria da qualidade do processo de software. A utilização da Engenharia de
Software Experimental (SHULL et al., 2001) visa a caracterizar, avaliar, prever, controlar ou
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melhorar tanto os produtos, como também os processos, recursos, modelos ou teorias. Segundo
Wohlin et al. (2012), a experimentação pode proporcionar uma base de conhecimento para reduzir
incertezas sobre quais teorias, ferramentas e metodologias são adequadas e promissoras. Para
avaliar as técnicas, métodos ou critérios é fundamental a realização de estudos experimentais.

No contexto de teste de programas concorrentes, alguns estudos experimentais têm
sido conduzidos a fim de comprovar a validade de propostas (SEO et al., 2006; BRITO, 2011;
MAMUN et al., 2010; SAINI, 2005; CORDEIRO; FISCHER, 2011; MELO et al., 2012).

O desenvolvimento de estudos experimentais tem o intuito de analisar e avaliar o objeto
de estudo (técnica, método ou ferramenta) por meio da repetição ou replicação desse experimento
em diferentes contextos e por diferentes pessoas, caracterizando de modo mais significativo
os resultados obtidos. Há de se considerar evidências sobre potenciais benefícios, limitações,
custo e riscos associados a sua implantação na academia ou na indústria (KITCHENHAM et al.,
2004).

Embora estudos secundários em teste de software concorrente tenham sido conduzidos
pela academia (ARORA et al., 2015; QAWY et al., 2012; SOUZA et al., 2011; BRITO et al.,
2010; MAMUN; KHANAM, 2009), eles têm focado apenas na categorização de técnicas de teste,
metodologias e ferramentas e não têm proporcionado informação para auxiliar na decisão sobre
qual técnica usar em um determinado projeto de software, ou seja, considerando características
de um projeto específico.

A seleção de técnicas, métodos, processos, e ferramentas que auxiliam no processo de
desenvolvimento de software é uma atividade complexa (BASILI et al., 1999) e este desafio está
relacionado ao processo de decisão que pode envolver particularidades do projeto, como custo,
recursos humanos disponíveis, tempo, problemas do domínio, aspectos políticos, entre outros
aspectos (VEGAS; BASILI, 2005).

Algumas contribuições para a avaliação de técnicas de teste têm sido encontradas no
contexto da programação sequencial, a saber:

Vegas e Basili (2005) propuseram um esquema de caracterização que torna possível a
geração de um catálogo de técnicas de teste que auxilia o processo de tomada de decisão em
projetos de teste. Neste trabalho, propomos um esquema de caracterização similar, mas com
foco especificamente no teste de software para ambiente concorrente.

Wojcicki e Strooper (2007) desenvolveram uma abordagem que suporta a seleção de
técnicas de verificação e validação por meio do cálculo de uma matriz de decisão que avalia a
melhor combinação entre técnicas de teste e um projeto de software específico. Essa abordagem
é relevante para o desenvolvimento de um processo de seleção de técnicas de teste para software
concorrente considerando atributos específicos deste contexto. Um mecanismo de ordenação
de técnicas também é proposto em nosso trabalho, baseado no cálculo da distância euclidiana
(DOKMANIC et al., 2015).
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Vos et al. (2012) oferecem um framework metodológico para simplificar o design de
estudos de caso para técnicas de teste de software e auxiliar a comparação entre diferentes
técnicas. Esse framework provê atributos para avaliar técnicas de teste para um projeto de
software no contexto da programação sequencial. Com base nesses resultados, neste trabalho de
doutorado foram identificados atributos adicionais e alguns instanciados a partir dessa técnica
que são aplicáveis à programação concorrente.

Pilar et al. (2014) simplificam a seleção de ferramentas de teste pela formalização de um
processo de seleção de ferramentas como um conjunto de critérios de tomada de decisão e provê
um catálogo de ferramentas e uma taxonomia de classificação. Em uma abordagem similar, neste
trabalho de doutorado foram definidos atributos relevantes para caracterizar técnicas de teste
específicas para software concorrente.

Neto e Travassos (2009) propõem uma abordagem que considera características de um
projeto de software para determinar a adequação de técnicas de teste baseado em modelos para o
projeto e o seu impacto na combinação dessas técnicas. Neste trabalho, além da técnica de teste
baseado em modelos, são considerados o teste baseado em métodos formais, o teste baseado em
erros e o teste estrutural. Assim como o trabalho anterior, a metodologia de seleção é baseada no
trabalho de Vegas e Basili (2005) e adaptada à natureza da aplicação a ser testada, no nosso caso
aplicações concorrentes.

Todos esses estudos são uma base importante para a definição de estratégias que clas-
sificam e selecionam tecnologias para outros contextos, como a programação concorrente.
Entretanto, o desenvolvimento de uma nova metodologia é requerida, devido a uma série de
características encontradas no desenvolvimento de aplicações concorrentes que influenciam a
atividade de teste e que não são abordadas no contexto da programação sequencial. O processo
de teste de software concorrente e suas particularidades são descritos em detalhes na Seção 2.4.

1.3 Objetivos

Dado o panorama atual das pesquisas desenvolvidas para o teste de programas concor-
rentes exposto em diferentes estudos secundários (BIANCHI et al., 2017; ARORA et al., 2015;
QAWY et al., 2012; BRITO, 2011; MAMUN; KHANAM, 2009), pode-se notar a relevância e
diversidade das pesquisas que visam a solucionar o problema do teste em ambiente paralelo ou
concorrente. No entanto, esses estudos secundários apenas apresentam uma visão geral da área e
algumas classificações das técnicas propostas, não oferecendo uma caracterização apropriada
das técnicas que possa apoiar o processo de tomada de decisão sobre qual técnica aplicar em um
determinado projeto de software.

Diante desse contexto e considerando que ainda não existia uma base de conhecimento
integrada em teste de software concorrente que reunisse informações relevantes ao processo de
seleção de técnicas a serem usadas durante a atividade de teste, o objetivo deste trabalho foi
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oferecer à comunidade um recurso que contemplasse os seguintes requisitos:

1. Ter uma base de dados que possibilitasse a centralização de informações sobre as técnicas
de teste, de maneira organizada, para facilitar a compreensão e aquisição do conhecimento
em teste de software concorrente pela comunidade interessada;

2. Ter um módulo que permitisse sistematizar a atividade de seleção de teste, oferecendo
uma maneira padronizada de guiar a comunidade na escolha da técnica de teste adequada
a um projeto de software definido;

3. Ter um mecanismo que viabilizasse a atualização e evolução da base de dados sobre
evidências em teste de software concorrente de forma que a evolução fosse fundamentada
na realimentação da comunidade, com base na aplicação prática das técnica recomendadas
em 2, evoluindo o corpo de conhecimento definido em 1.

Sendo assim, este projeto visa a contribuir de maneira geral com a definição de um
framework de apoio à transferência de tecnologia da academia para a indústria, em relação à
atividade de teste de programas concorrentes, oferendo subsídios para o desenvolvimento de
aplicações concorrentes com maior qualidade.

1.4 Metodologia

Considerando os objetivos estabelecidos, a metodologia para a condução deste trabalho
segue o processo descrito na Figura 1, no qual cinco etapas são executadas e um artefato é gerado
ao final de cada etapa, visando, ao final, a construção de um framework de suporte à avaliação
de técnicas de teste de software concorrente que melhore o processo de seleção de técnicas de
teste nesse contexto. Como o framework deve suprir os três objetivos definidos na Seção 1.3, a
metodologia de trabalho segue as seguintes etapas:

Para atender ao objetivo 1 foi conduzido um mapeamento sistemático na área de teste
de software concorrente a fim de reunir evidências sobre as técnicas de teste definidas nesse
contexto. Os resultados desse estudo são usados para construção do corpo de conhecimento
que reúne informações úteis ao processo de seleção de técnicas de teste e pode ser usado pela
comunidade como fonte de conhecimento e evidência da efetividade das tecnologias propostas
na academia.

Para atender ao objetivo 2, com base nas informações presentes no corpo de conheci-
mento, é definido um esquema para a caracterização das técnicas de teste e uma abordagem para
o cálculo de adequação por meio da comparação dos atributos das técnicas de teste e do projeto
de software. Pesos são fornecidos aos atributos definidos a fim de fornecer um mecanismo de
recomendação que auxilie o processo de tomada de decisão sobre a escolha de técnicas a serem
aplicadas no processo de desenvolvimento de software.
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Para atender ao objetivo 3 de atualização do corpo de conhecimento, foi definido um
design de experimentos para esse contexto, que funciona como um guia para condução de
estudos experimentais que podem ser usados para realimentar o corpo de conhecimento e mantê-
lo atualizado, com as informações sobre a aplicação prática das técnicas recomendadas pelo
mecanismo definido conforme o objetivo 2.

Em adição a esses objetivos, foi disponibilizada uma infraestrutura computacional a fim
de permitir que a comunidade interessada consiga interagir com a base de conhecimento, tendo
acesso às informações e usando essas informações para evoluir seu processo de teste. Assim,
o módulo de sistematização do processo de seleção de técnicas de teste foi automatizado pela
implementação da ferramenta SeleCTT (An Infrastructure for Selection of Concurrent Software
Testing Techniques).

Ao fim dessas etapas, a proposta foi avaliada por meio de um estudo experimental e os
resultados foram analisados e discutidos por meio da estatística descritiva. Todas essas etapas
e os artefatos gerados durante seu desenvolvimento fazem parte do framework de suporte a
avaliação e seleção de técnicas de teste de software concorrente que é o objeto de estudo deste
projeto de doutorado.

  - Corpo de conhecimento 

1 
Mapeamento da 

literatura 

- Design de experimentos 

2 
Definição do 

mecanismo de 
atualização 

- Esquema de caracterização 

3 
Definição da 

abordagem de 
seleção 

- Infraestrutura de apoio 

4 
Automatização do 

processo 

- Estudo empírico 

5  
Avaliação da  

proposta 

Etapas 

Artefatos 

Figura 1 – Etapas de evolução da pesquisa e artefatos gerados.

1.5 Contribuições

Considerando os objetivos e a metodologia de pesquisa definidos, em suma, as contribui-
ções deste trabalho envolvem:

• A definição de um corpo de conhecimento sobre técnicas de teste de software concorrente,
com informações relevantes ao processo de teste;

• A proposição de um esquema de caracterização e uma abordagem de seleção com a
definição de atributos e pesos para o cálculo de adequação e recomendação de técnicas a
um projeto de software;

• A disponibilização de um design padrão para guiar a condução de estudos empíricos na
área e possibilitar a realimentação do corpo de conhecimento definido;
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• A disponibilização de uma infraestrutura web que permita o acesso da comunidade ao
corpo de conhecimento e a aplicação automática da abordagem de seleção estabelecida,
guiando os interessados no processo de tomada de decisão sobre qual técnica de teste
aplicar considerando as restrições de seu projeto de software.

1.6 Organização do Trabalho

No Capítulo 2, são apresentados os conceitos fundamentais relacionados à atividade de
teste de software, com ênfase no teste de software concorrente. No Capítulo 3, é apresentado
o framework de avaliação sistemática de técnicas de teste de software concorrente proposto
neste projeto. São descritos em detalhes: o corpo de conhecimento, o design de experimentos,
o esquema de caracterização e a ferramenta de apoio que integra esses componentes e juntos
compõem a estrutura do framework. No Capítulo 4, é descrito o estudo experimental para
validação da proposta. No Capítulo 5, são discutidas conclusões, bem como alternativas a
trabalhos futuros. Por fim, nos apêndices são fornecidas informações auxiliares sobre a condução
do trabalho. No Apêndice A, são apresentados os formulários e demais instrumentos utilizados
durante a execução do experimento. No Apêndice B, é descrito o mapeamento sistemático
conduzido para a obtenção de evidências na área de teste de software concorrente.
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CAPÍTULO

2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Considerações Iniciais

Este capítulo aborda as principais áreas envolvidas nesta pesquisa, o teste de software, a
programação concorrente e também a intersecção dessas áreas, o teste de software concorrente.
Além disso, é discutido o uso da Engenharia de Software Empírica nesse contexto.

O capítulo está organizado da seguinte forma: na Seção 2.2 são apresentadas algumas
terminologias presentes no contexto da atividade de teste de software, uma definição para a
atividade de teste, as técnicas usadas durante essa atividade, assim como sua importância na
garantia da qualidade dos produtos de software e do processo de desenvolvimento.

Na Seção 2.3 são apresentados os principais conceitos relacionados à programação
concorrente e ao trabalho de pesquisa proposto, descrevendo-se as principais arquiteturas,
linguagens, paradigmas de suporte à programação concorrente.

Na Seção 2.4 são abordados o teste de aplicações concorrentes, os principais desafios e
características que devem ser consideradas para a definição de abordagens de teste para essas
aplicações.

Na Seção 2.5 são abordados a importância da utilização da engenharia de software
empírica para validação das técnicas de teste propostas e disponibilização de informação relevante
para o processo de seleção de metodologias de teste.

E por fim, na Seção 2.6 são apresentadas algumas considerações finais.

2.2 Teste de Software

Assim como em muitas outras áreas, na Engenharia de Software vários termos constante-
mente usados pela comunidade podem gerar dúvidas ou dualidades. Nessa direção, existe um
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esforço na definição de um padrão para as terminologias nesta área.

O IEEE (Institute of Electrical and Eletronic Engineers) mantém um projeto de definição
de padrões de termos utilizados, entre outros, no campo da informática, várias são as áreas que
dispõem desse padrão de terminologias, Arquitetura de Computadores, Teoria da Computação,
Inteligência Artificial, Computação Gráfica, entre outras (IEEE, 1990).

Um glossário de terminologias relacionado à Engenharia de Software o IEEE 729-1983
foi criado em 1983 e atualizado em 1990 IEEE 610.12 utilizando definições presentes no
dicionário anterior, porém de maneira revisada e atualizada. Para o contexto de teste de software
podem ser diferenciados termos essenciais, como (IEEE, 1990):

• Engano (mistake): ação humana que leva a um resultado incorreto.

• Defeito (fault): passo incorreto, definição incorreta de um dado, ou uso de uma instrução
ou comando incorreto durante a codificação.

• Erro (error): circunstância incoerente ou inesperada durante a execução do programa, que
pode ou não culminar em uma saída diferente da esperada e é resultado muitas vezes de
um processo, passo, instrução ou definição de dados incorretos.

• Falha (failure): a existência de um erro se propaga até a saída do programa produzindo
uma saída diferente da esperada.

Com objetivo de identificar e eliminar defeitos presentes no produto de software, ativida-
des de VV&T (Verificação, Validação e Teste) visam garantir a qualidade do software produzido.
Dentre essas, o teste de software é uma atividade que visa assegurar que o software faça somente
aquilo que está descrito na sua especificação.

Segundo Myers e Sandler (2004), a atividade de teste de software tem como principal
objetivo revelar a presença de erros no produto. Sendo assim, o teste dito bem sucedido é aquele
que consegue selecionar casos de teste para os quais o programa em teste falhe. A atividade de
projeto de casos de teste deve ser efetiva em revelar a presença de defeitos de software.

Defeitos são identificados em todos os níveis do processo de desenvolvimento do software.
Portanto, a atividade de teste deve ser realizada durante todo o ciclo de desenvolvimento do
software. Assim, o processo de teste é conduzido em três fases distintas (BINDER, 1999;
MALDONADO et al., 1992; PRESSMAN, 2001; DELAMARO et al., 2016):

• Teste de unidade, nessa fase cada módulo do sistema é testado separadamente à procura
de defeitos de lógica e de implementação.

• Teste de integração, visa identificar defeitos de comunicação entre os módulos testados
na fase anterior. Durante a integração entre as partes do sistema, são testadas as várias
interfaces do sistema, ou seja, a estrutura formada pelos módulos.
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• Teste de sistema é realizado ao final da integração de todos os módulos, verificando se
os elementos foram devidamente integrados e realizam as funções a eles atribuídas, além
de verificar a existência de defeitos e resultados não condizentes com a especificação,
colocando a prova o sistema como um todo.

Em cada uma dessas fases, a atividade de teste é sempre realizada em quatro etapas
distintas (PRESSMAN, 2001; MYERS; SANDLER, 2004; BEIZER, 1990):

1. Planejamento, nessa etapa é desenvolvido o plano do projeto de teste, que inclui atividades
como: definição do que será testado; estabelecimento do tempo a ser gasto com a atividade
de teste e o limite de tempo estimado para seu fim; preparação da estrutura do ambiente dos
testes; seleção de pessoal e ferramentas de automação, dentre outros recursos necessários.

2. Projeto de casos de teste, nessa etapa os casos de teste são definidos. A atividade principal
é a elaboração e revisão dos cenários e roteiros de testes.

3. Execução, os casos de teste planejados na etapa anterior são executados nessa fase e os
resultados são registrados.

4. Análise, ao final da execução dos casos de teste, os resultados gerados são analisados, com
objetivo de verificar se o software se comporta conforme definido em sua especificação.

Tendo em vista o alto custo da atividade de teste em comparação às demais atividades
que constituem o processo de desenvolvimento de software, é de suma importância que o teste
consuma o mínimo de tempo e esforço possível preservando a sua qualidade. Assim, dentre as
etapas citadas acima, a que merece maior atenção é a de projeto de casos de teste, que consiste
na seleção dos casos de teste que tenham maior chance de identificar defeitos, poupando esforço
desnecessário com a execução de casos de teste ineficazes. Para auxiliar essa atividade são
desenvolvidas técnicas e critérios de teste. Técnicas de teste provêm normas para o projeto
sistemático de casos de teste que exercitem tanto a lógica interna dos componentes do software,
como seus domínios de entrada e saída (DELAMARO et al., 2016).

A qualidade dos casos de testes está associada ao critério de teste utilizado, pois é ele
quem define quais as propriedades ou requisitos deverão ser considerados na avaliação dos testes.
Os critérios de teste podem ser definidos de acordo com a função que desempenham, critérios de
seleção de dados de teste são procedimentos utilizados para escolha de casos de teste, e critérios
de adequação dos dados de testes são usados para avaliar dados de testes. Diz-se que dado um
programa P a ser testado e um conjunto de caso de testes T , T é C-adequado para a realização do
teste de P se T satisfaz os requisitos de teste estabelecidos pelo critério C (ZHU, 1996; FRANKL,
1987; AMMANN; OFFUTT, 2008).

As técnicas e os critérios de teste são fundamentais na seleção de casos de teste, pois
por meio deles consegue-se minimizar o número de casos de teste, garantindo que partes
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específicas do código sejam cobertas pelos testes. As técnicas de teste diferem entre si pela
origem da informação utilizada para seleção de dados de teste. A técnica funcional baseia-se na
especificação do produto de software, a técnica estrutural utiliza a estrutura interna do programa
e a técnica baseada em defeitos utiliza os defeitos típicos cometidos durante o processo de
desenvolvimento do software.

Existem ainda outras técnicas que vem ganhando a atenção dos pesquisadores na área
de teste, como o teste baseado em modelos e o teste baseado em aspectos. O teste baseado em
modelos utiliza um modelo formal para representar o sistema em teste e, a partir desse modelo,
sequências de teste são geradas. Diferentes métodos são usados para geração de sequências de
teste dentre eles, podem-se destacar: TT, W, UIO e DS (GILL, 1962). A principal vantagem desta
técnica está na facilidade de automação, onde diferentes métodos podem ser usados para derivar
sistematicamente casos de teste a partir do modelo. Além disso, essa técnica permite avaliar
propriedades importantes do sistema (SIMÃO; PETRENKO, 2008; SIMÃO, 2016). O teste
baseado em aspectos se relaciona com a Programação Orientada a Aspectos (POA). Aspectos
são unidades do software não relacionadas a sua funcionalidade mas sim com as propriedades
que afetam o desempenho ou a semântica do sistema de alguma maneira. Os aspectos atravessam
e coexistem nas funcionalidades do sistema e a ideia é apoiar a separação dos mesmos de modo a
facilitar principalmente o reuso do software. Assim, o teste baseado em aspectos foca em defeitos
específicos relacionados com a separação dos aspectos no código. Nesse contexto, Lemos (2005)
propõe o teste estrutural focado em pontos de junção, buscando avaliar todos os usos de um
aspecto transversal no código, verificando também se o aspecto está implementado corretamente.

A seguir são apresentadas de maneira detalhada algumas das principais técnicas de teste
de software.

Técnica de Teste Funcional

Técnica conhecida também como teste de caixa preta, na qual os requisitos de teste são
derivados da especificação do produto de software, ou seja, não há conhecimento da estrutura
interna do programa em teste (MYERS; SANDLER, 2004).

Nos testes funcionais casos de teste são executados utilizando entradas válidas e inválidas
e os resultados produzidos pelo programa são analisados. Além dos resultados o comportamento
e as mensagens de erro geradas durante a execução também são consideradas. O objetivo é
garantir que o software age conforme definido na especificação e atende as regras de negócios
do cliente (MOLINARI, 2008).

Segundo Myers e Sandler (2004) os principais critérios definidos para o teste funcional
são:

• Particionamento em classes de equivalência: com base na especificação, os dados do
domínio de entrada são divididos em conjuntos de valores (classes), os valores de entradas
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pertencentes a uma mesma classe são considerados equivalentes. São definidos dois tipos
de classes de equivalência, classes válidas e inválidas. O número de casos de teste é
reduzido, pois é utilizado apenas um valor de entrada para cada classe, que é representativo
para toda a classe.

• Análise do valor limite: complementa o critério de particionamento de classes de equi-
valência usando não apenas um valor qualquer para satisfazer cada classe, mas sim os
valores situados nos limites de cada classe. A intenção é encontrar erros relacionados aos
limites possíveis para cada entrada do programa.

• Grafo de Causa-Efeito: os critérios anteriores não trabalham com combinações de condi-
ções de entradas. Já no critério de grafo causa-efeito os requisitos de teste são selecionados
com base nas possíveis combinações das condições de entrada. Os casos de teste são
projetados a partir de uma representação do programa chamado grafo causa efeito, onde
as possíveis combinações de entrada são as causas e as possíveis ações são os efeitos. As
causas e efeitos são relacionados no grafo que é convertido em uma tabela de decisão que
é usada para derivar os casos de teste.

Linkman et al. (2003) propõem outro critério para o teste funcional denominado teste
funcional sistemático, que combina os critérios de particionamento em classes de equivalência
e análise do valor limite para gerar os casos de teste com base na especificação do programa
(MALDONADO et al., 2004).

Ainda que o teste funcional seja muito útil, nessa técnica a estrutura interna do produto
em teste é desconhecida, consequentemente, não há garantia que segmentos essenciais ou
críticos do código foram cobertos. Portanto, embora utilizem diferentes requisitos as técnicas são
complementares, porém não excludentes visto que cada uma delas cobre uma classe específica
de erros (MYERS; SANDLER, 2004; PRESSMAN, 2001).

Técnica de Teste Baseada em Defeitos

A técnica baseada em defeitos utiliza o conhecimento sobre os defeitos típicos encon-
trados no processo de desenvolvimento para derivar dados de teste. O principal critério dessa
técnica é a análise de mutantes.

O critério análise de mutantes se baseia na hipótese do programador competente, segundo
a qual um programador competente desenvolve um programa correto ou muito próximo do
correto (DEMILLO et al., 1978). Considerando que essa hipótese está correta é possível afirmar
que erros são inseridos nos programas por meio de pequenos desvios sintáticos que alteram a
semântica do programa e podem conduzir a um comportamento incorreto. A técnica de análise de
mutantes visa identificar os desvios sintáticos mais comuns por meio da aplicação de pequenas
alterações sobre o programa em teste para revelar tais erros. Outra hipótese também explorada
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nesse contexto é o efeito de acoplamento, que afirma que erros comuns estão associados a erros
simples. Portanto, espera-se que conjuntos de casos de teste capazes de revelar erros simples
consequentemente sejam capazes de revelar erros mais complexos (DEMILLO et al., 1978).

Com o objetivo de modelar os desvios sintáticos mais comuns, operadores de mutação
são aplicados ao programa em teste, transformando-o em programas similares (mutantes). Um
operador de mutação determina as regras que definem as alterações a serem inseridas no programa
em teste. Operadores de mutação podem ser de vários tipos: de comando, de operadores, de
constantes, de variáveis; dependendo do tipo de erros que se deseja revelar e da cobertura que se
deseja garantir (BARBOSA et al., 2016).

Após a geração, os mutantes devem ser executados utilizando o conjunto de casos de
teste adequado ao programa original. Um caso de teste eficiente é aquele que identifica um
mutante (mata o mutante), ou seja que revela que o mutante e o programa original são diferentes.
O objetivo desse critério é aumentar a qualidade do teste. Se um programa mutante não é
distinguido do programa original durante o teste, pode-se concluir que o conjunto de teste não
é suficientemente completo, e, portanto fraco, exceto é claro se o mutante for equivalente ao
programa em teste (DEMILLO et al., 1978).

O principal problema associado ao teste de mutação é a quantidade de mutantes gerados.
O custo da execução de todos os mutantes é alto, o que aumenta a complexidade e o esforço gasto
com o teste. Existem atualmente diversas estratégias que propõem tornar a técnica de análise
de mutantes menos custosa. Essas estratégias podem ser classificadas em dois grandes grupos:
estratégias que tentam diminuir o tempo de execução dos mutantes (MATHUR; KRAUSER,
1988; CHOI et al., 1989; ZHANG et al., 2013) e estratégias que procuram diminuir o número de
mutantes gerados (OFFUTT et al., 1996; BARBOSA et al., 2001; BIEMAN et al., 2001; BELLI
et al., 2016; DENG et al., 2017).

Técnica de Teste Estrutural

O teste estrutural ou teste de caixa branca, em oposição ao teste funcional, utiliza o
conhecimento da estrutura interna do programa para derivação dos casos de teste.

Os critérios pertencentes à técnica estrutural são classificados com base na complexidade,
no fluxo de controle e no fluxo de dados (FRANKL, 1987; PRESSMAN, 2001; WEYUKER et
al., 1991; SUGETA, 1999).

Critérios baseados na complexidade do software utilizam uma representação do fluxo de
controle do programa para calcular a complexidade lógica do programa e a partir dela derivar
requisitos de teste. A medida da complexidade lógica de um programa é denominada comple-
xidade ciclomática. A complexidade ciclomática define o número de caminhos linearmente
independentes, ou seja, caminhos que introduzam novos conjuntos de instruções de processa-
mento ou novas condições. Esses caminhos definem o conjunto básico de casos de teste de um
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programa e estabelece um limite máximo para o número de testes que deve ser realizado para
garantir que todas as instruções sejam executadas pelo menos uma vez. Um critério baseado em
complexidade bastante utilizado é o critério de McCabe (MCCABE, 1976) que utiliza a medida
da complexidade ciclomática para derivação dos casos de teste (PRESSMAN, 2001).

Critérios baseados no fluxo de controle derivam seus requisitos de teste com base nas
informações de controle existentes no programa, ou seja, informações relacionadas a desvios ou
repetições. Para isso, uma representação gráfica do programa conhecida como Grafo de Fluxo
de Controle (GFC) ou Grafo de Programa é utilizada. No GFC, um programa P é representado
por um conjunto de nós que correspondem a blocos indivisíveis de comando e por arestas que
representam o controle do fluxo de informações entre os nós. A partir desse grafo caminhos de
execução no programa são estabelecidos os quais iniciam em um nó de entrada e terminam em
um nó de saída do grafo. Essa representação serve de auxílio para a realização do teste, usado
como base na aplicação e avaliação dos critérios e para derivar casos de teste. Os testes são
realizados com base na implementação, por meio do controle da execução do programa.

Dentre os critérios baseados no fluxo de controle do programa, os mais utilizados são:

• Todos-Nós: requer que cada nó, ou seja, cada comando do programa seja executado pelo
menos uma vez durante a execução do programa em teste.

• Todos-Arcos: requer que todos os desvios entre os blocos ou arcos do GFC sejam percor-
ridos ao menos uma vez.

• Todos-Caminhos: requer que todos os caminhos sejam percorridos ao menos uma vez.
Esse critério é subdividido de acordo com o tipo de caminho a ser coberto.

• Todos-Caminhos-Completos: requer a cobertura de todos os caminhos completos. Um
caminho completo é aquele em que o primeiro nó é o nó de entrada e o último nó é o nó
de saída.

• Todos-Caminhos-Simples: exige que sejam percorridos todos os caminhos simples. Ca-
minho simples é aquele no qual todos os nós que o constituem são distintos exceto
possivelmente o primeiro e o último.

• Todos-Caminhos-Livre-de-Laços: requer que todos os caminhos livres de laço sejam
percorridos ao menos uma vez pelo conjunto de sequências de teste. Caminho livre de laço
é um caminho simples onde todos os nós são distintos inclusive o primeiro e o último.

Os critérios baseados no fluxo de dados utilizam informações sobre as variáveis definidas
e usadas pelo programa para os testes. Nesse caso, o GFC é estendido com informações sobre
o fluxo de dados, sendo denominado Grafo Def-Uso (RAPPS; WEYUKER, 1985). O Grafo
Def-Uso é similar ao GFC, porém contém informações adicionais sobre associações entre pontos
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do programa onde ocorre definição de variáveis, ou seja, onde são atribuídos valores a uma
variável, e pontos nos quais esse valor é utilizado, ou seja, onde é feito um uso ou referência à
variável. Os requisitos de teste são determinados com base nessas associações.

O uso de variáveis pode ser classificado em dois tipos distintos: c-uso quando a utilização
da variável afeta diretamente uma computação sendo realizada ou permite que o resultado de
uma definição anterior possa ser observado, e p-uso quando a variável é usada em uma expressão
em comandos de desvios, afetando diretamente os fluxos de controle do programa. Geralmente
no grafo c-usos são associados aos nós e p-usos às arestas (MALDONADO et al., 1992).

Rapps e Weyuker (1985) propuseram um conjunto de critérios baseados em fluxo de
dados. Os principais são:

• Todas-Definições: nesse critério todas as definições de variáveis devem ser executadas em
algum instante seja por um p-uso ou c-uso.

• Todos-Usos: requer a execução de todas as associações (par definição e uso de uma
variável) por meio de pelo menos um caminho livre de definição. O critério Todos-
Usos pode ser especializado em Todos-p-Usos, Todos-p-Usos/Alguns-c-Usos e Todos-c-
Usos/Alguns-p-Usos.

• Todos-Du-Caminhos: este critério exige que toda associação entre uma definição de
variável e seus subsequentes p-usos ou c-usos sejam executados por todos os caminhos
livres de definição e livres de laço que essa associação percorre.

Os critérios propostos por Rapps e Weyuker (1985) exigem a ocorrência explícita do uso
de variáveis definidas. Como uma alternativa a esses critérios Maldonado et al. (1992) propôs um
novo grupo de critérios, onde o uso da variável não precisa estar aparente, basta que seja possível
sua ocorrência. Esses critérios são denominados critérios Potenciais-Usos e subdividem-se em:

• Todos-Potenciais-Usos: requer que pelo menos um caminho livre de definição de uma
variável x definida em um nó i para todo nó e toda aresta alcançável a partir de i seja
exercitada.

• Todos-Potenciais-Usos/Du: requer que pelo menos um Potencial-Du-Caminho com re-
lação à variável x definida em i para todo nó e para aresta alcançável a partir de i seja
exercitada.

• Todos-Potenciais-Du-Caminhos: requer que todos os Potenciais-Du-Caminhos com re-
lação a todas as variáveis x definidas e todos os nós e arestas alcançáveis a partir dessa
definição sejam exercitados.

Embora uma diversidade de critérios estruturais sejam propostos na literatura, uma
desvantagem associada a eles é a existência de elementos requeridos não executáveis, uma
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sequência de comandos (um caminho), não executável de um programa. No entanto, tais critérios
estabelecem de maneira sistemática os requisitos a serem exercitados, fornecendo métricas quan-
titativas sobre a adequação de um conjunto de teste usado para testar um programa, facilitando a
automatização do teste (BARBOSA et al., 2016).

Técnica baseada em modelos e métodos formais

Na literatura os termos teste baseado em modelos e teste baseado em métodos formais
têm sido usados por alguns autores de maneira distinta. Devido ao fato da técnica de teste
baseada em modelos poder utilizar modelos não formais, como diagramas UML, por exemplo.
Em contrapartida, a técnica baseada em modelos formais exige o uso de um modelo formal ou
uma linguagem formal para descrever a especificação do sistema. Embora exista essa distinção,
em geral ambas as técnicas usam modelos formais como: Máquinas de Estados Finitos (MEFs)
(SESHU, 1963), Máquinas de Estados Finitos Estendidas (MEFEs) (PETRENKO et al., 2004),
Statechars (HAREL, 1987) e Redes de Petri (PETERSON, 1977).

Algumas técnicas possibilitam descrever em um grafo os passos básicos do funciona-
mento de um sistema. Essas técnicas são denominadas máquina de transições de estados. Dentre
as técnicas baseadas em máquinas de transições de estados, um modelo comumente usado são as
máquinas de estados finitos (MEFs). Uma MEF pode ser representada por diagramas ou tabelas
de transição. Nos diagramas, vértices representam os estados e arcos representam transições
entre estados (SIMÃO, 2016).

A partir das MEFs é possível derivar sequências de símbolos de entrada (sequências
de teste) a fim de verificar a conformidade da saída gerada pela implementação com a saída
especificada na sequência de teste. Dentre os métodos de geração de sequências de teste baseados
em MEFs estão (PETERSON, 1977; SIMÃO, 2016):

• Método TT (Transition Tour): esse método utiliza uma sequência de teste que começa
no estado inicial, passando por todas as transições ao menos uma vez e retorna ao estado
inicial, permitindo a detecção de erros de saída, porém não garante a detecção de erros de
transferência (erros ocasionados pelas transições e que levam a MEF a um estado diferente
do esperado).

• Método UIO (Unique Input/Output): esse método produz uma sequência de identificação
de estado. A sequência de entrada de entrada leva a uma única saída na especificação
correta, mas isso não é garantido em implementações que apresentam erros.

• Método DS (Distinction Sequence): esse método utiliza uma sequência de distinção (DS)
que é uma sequência de símbolos de entrada na qual sua aplicação aos estados da MEF
produz saídas distintas para cada um dos estados.
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• Método W: esse método utiliza um um conjunto de caracterização para verificar se todos
os estados e transições estão corretamente implementadas. Essa sequência que permite
distinguir todos os estados da MEF detectando erros estruturais, sempre que a MEF for
completa, mínima e fortemente conexa.

Embora o uso de MEFs seja bastante efetivo, existem classes de programas em que
o modelo resultante é excessivamente grande, impossibilitando a representação explícita da
concorrência, resultando no problema da explosão combinatória do número de estados. Algumas
tecnologias são propostas a fim de estender as MEFs e aumentar o poder da modelagem, com o
uso de Statecharts e Redes de Petri (PETRENKO et al., 2004).

Statecharts é uma técnica de modelagem que tem por objetivo representar os aspectos
dinâmicos de um sistema, seus estados, e comportamento reativo aos eventos de entrada. É
uma extensão das MEFs tradicionais que possibilita a especificação de sistemas reativos e
dinâmicos. Dentre as principais vantagens dessa técnica estão as características de decomposição,
ortgonalidade, broadcasting e história, assim como o uso de hierarquia de MEFs, o que traz
mais clareza ao modelo, e permite visualizar aspectos de concorrência como a sincronização
(MALDONADO et al., 2004).

Redes de Petri são modelos baseados em grafos usados para representar formalmente
sistemas complexos, não determinísticos ou estocásticos, como; sistemas paralelos, concorrentes,
assíncronos, distribuídos, não-determinísticos e/ou estocásticos. Esse modelo permite a repre-
sentação de propriedades dinâmicas do sistema por meio da simulação do grafo, o que não é
possível de representar usando as técnicas anteriores (PETERSON, 1977).

Métodos formais podem ser usados para escrever especificações corretas e não ambíguas
de um sistema de software. Linguagens de especificações formais baseadas em linguagens
matemáticas podem ser usadas tanto para especificar os sistemas quanto para analisar sua
funcionalidade, possibilitando verificar as principais características de interesse. Métodos formais
por si só não garantem a que o sistema está correto, porém aumentam o entendimento do sistema
revelando erros ou aspectos de incompletude do sistema que podem ser caros para corrigir em
etapas posteriores (MALDONADO et al., 2004; SIMÃO, 2016).

Os principais métodos formais utilizados para auxiliar o teste de software são (SOUZA
et al., 2000):

• Linguagens de descrição formal: linguagens formais são utilizadas para escrever especi-
ficações corretas e não ambíguas do sistema, em geral empregadas em sistemas críticos.
Nessa categoria destacam-se: a notação Z, SDL (Specification Description Language,
Lotos, entre outras linguagens formais.

• Linguagens baseadas em estados finitos: linguagens baseadas em estados finitos defi-
nem os estados de um sistema a partir de um conjunto finito de valores, os quais são
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geralmente representados graficamente por meio de transições que representam mudanças
no estado. Exemplos dessas linguagens incluem Máquinas de Estados Finitos (MEFs),
SDL, Statecharts.

O teste baseado em modelo auxilia a eliminação da ambiguidade e aumento do rigor nos
testes. A eficácia desse teste está associada primordialmente ao potencial de automação que ele
oferece. Se o modelo pode ser processado formalmente, os casos de teste podem ser derivados
mecanicamente por meio da derivação sistemática de casos de teste a partir do modelo, podendo
ser adaptados e estendidos para outros domínios de aplicação como a programação concorrente
(SIMÃO, 2016).

O uso de especificação formal traz benefícios ao teste, auxiliando a automação da geração
de casos de teste permitindo ao testador pensar sobre a efetividade do teste (SINGH et al., 2016).
Além disso, o uso de métodos formais possibilita que o desenvolvedor analise os modelos do
sistema e argumente sobre eles com precisão e rigor matemático. Ambos, métodos formais e
teste de software podem ser usados para aumentar a qualidade do software.

Naturalmente, os métodos formais não garantem a correção, o seu uso pode aumentar
a compreensão do sistema, revelando erros ou aspectos de incompletude que podem ser caros
de corrigir no futuro. O ciclo de desenvolvimento ainda é iterativo, porque os requisitos de
software geralmente mudam durante o desenvolvimento de um projeto e o uso de linguagens de
especificação formal não garante a eliminação total dos erros (SIMÃO, 2016).

Critérios pertencentes a diferentes técnicas de teste são complementares e devem ser
usados em conjunto, pois, cobrem classes distintas de defeitos. O estabelecimento de estratégias
incrementais que explorem as diversas características dos critérios favorece a obtenção de casos
de teste mais abrangentes, confiáveis e de qualidade (DELAMARO et al., 2016).

2.3 Programação Concorrente

A vantagem no uso da programação concorrente em contrapartida à programação se-
quencial está principalmente ligada ao fato de que a programação concorrente possibilita ocupar
de maneira mais inteligente os recursos que a aplicação dispõe, evitando-se a ociosidade de
recursos presente no processamento sequencial de dados, aumentando a eficácia e diminuindo os
custos (TANENBAUM; STEEN, 2006; GRAMA et al., 2003).

A computação paralela apresenta-se como uma alternativa à necessidade por maior
desempenho computacional, diminuindo o tempo gasto com problemas complexos. Ela foi em-
pregada inicialmente na solução de problemas que exigiam grande quantidade de processamento,
principalmente em áreas como: previsão climática, dinâmica molecular, projetos estruturais,
cosmologia, biologia e dinâmica dos fluídos (QUINN, 2003). Atualmente, a computação paralela
pode ser encontrada em outras áreas de atuação, como grandes sistemas de bancos de dados, e
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na web considerando servidores e serviços (GRAMA et al., 2003). Os princípios nestas áreas de
atuação permanecem os mesmos: divisão do problema a ser resolvido e execução paralela de
diferentes módulos, a fim de se obter redução no tempo de execução, maior tolerância a falhas e
soluções mais elegantes para problemas intrinsecamente paralelos.

Os sistemas distribuídos, por outro lado, compreendem um conjunto de computadores
autônomos ligados por um uma rede de comunicação de dados e gerenciados por um sistema
operacional distribuído. O software existente em tais sistemas coordena as atividades e permite
o compartilhamento de recursos de hardware e software (aplicações e dados). A transparência
é uma das características fortes em tais sistemas. De fato, seus usuários devem visualizar um
sistema único e integrado, mesmo que este esteja sendo executado em muitos computadores e em
diferentes locais. O software distribuído é responsável por diferenciar os sistemas distribuídos das
redes de computadores. Alguns objetivos relacionados aos sistemas distribuídos são: permitir a
interação de sistemas distantes geograficamente, melhorar o desempenho e a disponibilidade dos
recursos, manter a autonomia dos sistemas, reduzir custos e permitir a interação entre usuários e
aplicativos.

Essas duas grandes áreas, Computação Paralela e Sistemas Distribuídos apresentam
uma grande intersecção em relação a plataformas, programação das aplicações e objetivos.
Nesse sentido, a computação paralela pode ser vista como um sistema distribuído fortemente
acoplado, onde as exigências por processamento e redes de comunicação são maiores. Dada essa
intersecção, termos como “computação paralela distribuída” ou mesmo “computação distribuída”
são empregados atualmente, principalmente depois da consolidação do uso de clusters de
computadores como plataforma popular para o suporte à computação distribuída.

Em relação à programação, observa-se que a programação concorrente é um ponto central
neste contexto, pois fornece as mesmas técnicas e paradigmas de programação para ambas
as áreas. A programação concorrente é fortemente baseada em paradigmas de programação
relacionados à arquitetura usada e, dependendo do paradigma usado, disponibiliza diferentes
primitivas que viabilizam a criação, a comunicação e a sincronização de processos concorrentes,
independentemente dos objetivos traçados para estes.

Neste ponto, cabe ressaltar que processos concorrentes e processos paralelos são abstra-
ções que representam diferentes situações. Processos concorrentes são processos que iniciaram
a sua execução e, em um determinado instante do tempo, não finalizaram. Isso independe de
onde estão executando. Se eles estiverem em execução no mesmo processador (assumindo
que processador com um núcleo é capaz de executar um processo por vez), apenas um deles
estará executando em um determinado instante do tempo. Isso é normalmente chamado de
pseudo-paralelismo. Processos concorrentes concorrem a recursos como processador, memó-
rias e dispositivos de E/S. Processos paralelos, por sua vez, são um tipo especial de processos
concorrentes, pois representam processos concorrentes que iniciaram as suas execuções em
processadores diferentes. Apresentam um paralelismo real, pois estão em execução no mesmo
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instante de tempo em processadores distintos (GRAMA et al., 2003).

A computação distribuída considera que as funcionalidades de uma aplicação podem ser
divididas em tarefas que executam concorrentemente. O tamanho dessas tarefas em relação à
quantidade de interação entre os processos é denominado granularidade ou nível de paralelismo.
A granularidade pode ser de três tipos: fina, média e grossa. Na granularidade fina, o problema é
decomposto em um grande número de tarefas com pouca computação cada uma. Na granularidade
grossa, o problema é decomposto em um pequeno número de tarefas, as quais englobam várias
instruções chegando normalmente ao nível de processos, usada geralmente quando a quantidade
de processadores é reduzida. A granularidade média encontra-se entre os dois níveis anteriores.

Diversos são os tipos de hardware que suportam a computação distribuída, várias classi-
ficações foram propostas, porém uma das mais usadas e aceitas até o momento é a classificação
proposta por Flynn (1966), que classifica o hardware pelo fluxo de dados e instruções que ele
executa. Sendo assim arquiteturas podem ser do tipo:

• SISD (Single Instrution, Single Data stream) esse tipo de arquitetura é composta por
apenas uma unidade de controle (UC) que suporta apenas um fluxo de instrução e um
fluxo de dados de cada vez. Compreende a Arquitetura de Von Neumann (NEUMANN,
1988).

• SIMD (Single Instrution, Multiple Data stream) é uma arquitetura composta por um
computador paralelo que trabalha com uma única UC enviando a mesma instrução para
ser executada em diversos elementos de processamento com dados diferentes.

• MISD (Multiple Instrution, Single Data stream) arquitetura composta por um computador
paralelo, que distribui um único fluxo de dados entre diversas unidades de processamento,
controladas por diferentes UCs (há vários fluxos de instrução) cada. Náo é muito utilizada
na prática.

• MIMD (Multiple Instrution, Multiple Data stream) esse tipo de arquitetura é a mais
utilizada atualmente, onde cada processador pode executar fluxos de instruções e fluxos de
dados diferentes, Clusters e Grids se enquadram nessa categoria.

A taxonomia de Flynn abrange então quatro classes de arquiteturas de computadores:
SISD, SIMD, MISD e MIMD, cada uma delas é classificada seguindo duas dimensões inde-
pendentes: instruções e dados, cada dimensão com dois valores distintos: simples ou múltiplo,
conforme ilustrado na Figura 2.

Computadores do tipo MIMD podem ainda ser classificados em dois grupos distintos, de
acordo com a maneira pela qual os processadores realizam o acesso à memória (TANENBAUM;
STEEN, 2006):
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Figura 2 – Taxonomia de Flynn (QUINN, 2003).

• Multiprocessadores (memória compartilhada): sistemas compostos por duas ou mais
CPUs que compartilham uma memória em comum. A comunicação entre CPUs é implícita
e realizada pelo uso de variáveis compartilhadas.

• Multicomputadores (memória privada): possuem vários pares de CPU-memória conecta-
dos geralmente por uma placa de interface de rede. Cada CPU possui sua própria memória
local e a comunicação é estabelecida por meio da troca de mensagens.

A Figura 3 ilustra a arquitetura MIMD: (a) Multiprocessadores com memória comparti-
lhada e (b) Multicomputadores com memória distribuída (FLYNN; RUDD, 1996).

Figura 3 – Arquitetura MIMD - (a) Multiprocessadores, (b) Multicomputadores (FLYNN; RUDD, 1996).

Na computação distribuída, a execução de programas pode ser realizada através da
criação de processos ou threads. Um processo nada mais é que o conjunto formado pelo software
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em execução e as informações necessárias à sua execução como os valores do contador de
programa (PC - program counter), dos registradores e das variáveis. Cada processo possui um
espaço próprio de endereçamento que conterá o código e os dados do programa além de outras
informações utilizadas na execução e controle de sua execução. Diferentemente dos processos,
as threads (ou lightweight processes - processos leves) compartilham um mesmo espaço de
endereçamento, que é o espaço de endereçamento do processo pai, porém com seu próprio PC,
pilha e registradores. Elas possuem as mesmas variáveis globais ou seja compartilham variáveis,
o que permite a cooperação entre as threads na realização de uma tarefa. Para um aumento de
desempenho o ideal seria a execução de múltiplas threads (multithreads) de maneira paralela
(multiprocessamento) ou de maneira concorrente (monoprocessamento). Threads podem ser
consideradas uma maneira do processo paralelizar partes do código que serão escalonadas para
execução sobre a CPU (TANENBAUM; STEEN, 2006).

Para o desenvolvimento de processos concorrentes é necessário o uso de primitivas
fundamentais que não estão presentes no desenvolvimento sequencial, tais como: definir quais
processos serão executados concorrentemente; como inicializar e finalizar processos concor-
rentes; e como coordenar e determinar a interação entre os processos concorrentes durante a
execução (ALMASI; GOTTLIEB, 1989).

Métodos para inicialização de processos são definidos de acordo com o objetivo do
código a ser paralelizado e com a linguagem ou biblioteca de programação usada. No caso da
ativação de processos paralelos o fork/join pode ser usado quando se necessita de um mecanismo
mais flexível e não estruturado, já o cobegin/coend e doall são mais estruturados, porém menos
flexíveis.

Além de iniciar e finalizar um processo é necessário que haja interação entre os mesmos
e que ao final da execução o resultado global seja atingido. Essa interação é obtida através da
comunicação e sincronização.

A interação entre processos é realizada por meio de variáveis compartilhadas ou troca
de mensagens. A troca de mensagens ocorre quando há interação entre processos que não
compartilham o mesmo espaço de endereçamento. Neste caso, tanto a comunicação quanto a
sincronização são feitas através das primitivas básicas send e recv, usadas, respectivamente, para
enviar e receber dados entre pares ou grupos de processos. Quando estas primitivas são síncronas,
elas também permitem a sincronização entre os processos. Há diferentes modos de operação
das primitivas send e recv, sendo que elas podem ser classificadas como (GRAMA et al., 2003;
COULOURIS et al., 2007):

• Bloqueantes e não bloqueantes. Em operações bloqueantes, a função chamada não
poderá retornar até que o conteúdo da mensagem esteja seguro, p. ex., tenha sido enviado
ou então copiado para um buffer de comunicação, e tal conteúdo possa ser alterado. Nas
operações não bloqueantes uma função pode retornar antes do conteúdo estar seguro
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para a transmissão, sendo necessário o uso de outra função para verificar se a operação
foi completada. Esta função complementar garante que o conteúdo da mensagem não
bloqueante não seja perdido.

• Síncrona e assíncrona. Na comunicação síncrona, o processo que envia a mensagem fica
esperando até que o processo receptor pelo menos inicie o recebimento da mensagem
para prosseguir a execução. No modo assíncrono, o processo transmissor não aguarda a
confirmação do receptor para prosseguir.

• Com buffer e sem buffer. No modo de comunicação sem buffer, caso o envio da mensagem
ocorra antes que a função de recepção tenha sido iniciada, a função de envio bloqueia
o processo transmissor até que a mensagem seja confirmada pelo processo receptor. No
modo de envio com buffer, o conteúdo da mensagem é copiado para o buffer do sistema.

• Ponto-a-ponto e coletivas. A comunicação ponto-a-ponto é realizada apenas entre um
par de processos, que utilizam operações para enviar e receber mensagens entre si. Já a
comunicação coletiva envolve um grupo de processos.

Quando a interação ocorre entre threads que compartilham o mesmo espaço de endere-
çamento, há comunicação através do uso de variáveis e a sincronização é feita com o auxílio
de primitivas, como semáforos e monitores (TANENBAUM; STEEN, 2006). A sincronização
por meio de variáveis compartilhadas pode ser classificada em: exclusão mútua e sincronização
condicional (ANDREWS, 1991). A sincronização condicional garante o bloqueio de uma thread
até que uma condição se torne verdadeira e ela possa prosseguir sua execução. O objetivo é
coordenar a computação das threads. A exclusão mútua garante que regiões críticas do programa
sejam acessadas de maneira síncrona, ou seja, uma thread por vez. Existem vários mecanismos
de sincronização que garantem exclusão mútua e a sincronização condicional entre processos.
Dentre eles podemos citar:

• Semáforos (DIJKSTRA, 1965): um semáforo pode ser definido como uma variável inteira
não negativa para contar o número de sinais já emitidos e que permitem a continuidade da
execução de uma thread. Se o recurso compartilhado está disponível o valor do semáforo
é maior que zero, caso contrário seu valor é zero. Duas operações atômicas são implemen-
tadas como system calls (chamadas de sistema), são elas o up e down. Quando o processo
executa um down em um semáforo com valor maior que zero ele decrementa o valor do
semáforo e continua a execução, se o valor for igual a zero ele é colocado em estado de
espera (sleeping) e é automaticamente colocado na fila de pronto para execução quando
o outro processo liberar o recurso usando o up. A atomicidade das instruções garante a
sincronização e evita condições de disputa.

• Mutex: uma versão mais simplificada dos semáforos, cujo contador possui o valor 1 ou 0.
Assim, o mutex é uma variável utilizada para gerenciar exclusão mútua que pode conter
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dois estados: bloqueado (lock) e desbloqueado (unlock). Quando um processo ou thread
tenta acessar a região crítica ele usa o procedimento mutex_lock, se a região crítica estiver
livre, a thread que chamou o procedimento continua sua execução acessando a região
crítica. Caso a região crítica estiver ocupada, a thread que chamou o mutex_lock ficará
bloqueada até que a thread que está na região crítica termine sua execução e chame o
procedimento mutex_unlock, liberando o recurso e permitindo a execução da thread que
estava bloqueada.

• Monitores (HOARE, 1974; HANSEN, 1973): são mecanismos de alto nível para garantir
sincronização e exclusão mútua, implementados pelo próprio compilador. Processos não
têm acesso à estrutura interna do monitor apenas utilizam chamadas a seus procedimentos.
A exclusão mútua é garantida pelo compilador e o programador só precisa especificar
quais as regiões críticas. Em um monitor apenas um processo pode estar ativo num dado
momento e se outro processo tentar acessá-lo, ele precisa ser bloqueado. Uma maneira de
realizar o bloqueio é por meio da utilização de variáveis de condição, que permitem duas
operações (wait e signal). Quando um procedimento não pode prosseguir, ele emite um wait
sobre uma variável condicional e isso bloqueia o processo que está chamando, permitindo
que o outro processo proibido de entrar no monitor entre. Esse outro processo pode acordar
o parceiro adormecido a partir da emissão de um signal para a variável condicional do
parceiro que está esperando. A utilização de variáveis de condição proporciona uma
sincronização condicional (TANENBAUM; STEEN, 2006).

O desenvolvimento de aplicações paralelas pode ser realizado por meio de (SOUZA et
al., 2016): 1. ambientes automáticos que geram código paralelo a partir de códigos sequenciais,
tais como algumas versões de compiladores para Fortran e C; 2. linguagens de programação
concorrente, como OCCAM e ADA; e 3. extensões para linguagens sequenciais como C e Fortran,
implementadas por meio de ambientes de passagem de mensagens e memória compartilhada.

O suporte às primitivas necessárias ao desenvolvimento de programas concorrentes é
obtido com a utilização de uma linguagem de programação que garanta a divisão do problema
de maneira justa entre os processadores e a execução concorrente dos processos (leves ou não).
Além de linguagens de programação propriamente ditas, o paralelismo pode ser implementado
através de bibliotecas que associam uma nova API (conjunto de rotinas para programação de
aplicações que não envolvem detalhes de implementação) às linguagens sequenciais, estendendo
suas funcionalidades para atender aos requisitos da programação concorrente. As principais
ferramentas de suporte à programação concorrente são definidas de acordo com a arquitetura
de memória utilizada, que pode ser compartilhada ou distribuída. No contexto de memória
distribuída o principal ambiente de programação usado é o MPI (Message Passing Interface)
(LASTOVETSKY, 2003). No contexto de memória compartilhada os principais modelos usados
são o OpenMP e o Padrão Posix para Threads (GRAMA et al., 2003; QUINN, 2003; ANDREWS,
1991).
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Assim como na programação sequencial, os programas concorrentes não estão livres
de erros, e por isso também devem ser testados, visando a garantir a qualidade do software
produzido. Porém, o teste de software concorrente é mais complexo, considerando que apre-
sentam características não encontradas nos programas sequenciais como: não determinismo,
sincronização e comunicação, que tornam a atividade de teste ainda mais custosa e requer que
novas técnicas de teste sejam criadas ou que técnicas de teste sequenciais sejam adaptadas para
este contexto.

2.4 Teste de Programas Concorrentes

A utilização da programação concorrente traz inúmeras vantagens para a aplicação
desenvolvida, porém aliado a ela existe o comportamento não determinístico que torna a atividade
de teste mais complexa. Na Figura 4 é apresentado um exemplo de não determinismo, no qual
pode-se observar um programa concorrente composto por quatro processos paralelos. Nesse
exemplo, a execução do programa é dividida em um conjunto de processos (P1, P2, P3 e P4),
que se comunicam por meio da troca de mensagens utilizando as primitivas send (S1, S2, S3
e S4) e receive (R1, R2, R3 e R4). Uma condição de corrida pode ser observada entre S1 e S2
relacionado com R1 e R2. O mesmo acontece com S3 e S4 relacionado com R3 e R4. Cada
execução (Exec1, Exec2, Exec3 e Exec4) representa uma sequência de sincronização que pode
ocorrer nesse programa. A atividade e teste é responsável por identificar todas as possíveis
sequências de sincronização e analisar as saídas geradas.

Figura 4 – Exemplo de não determinismo entre processos.

O teste de programas concorrentes é uma atividade desafiadora, devido ao não determi-
nismo e a uma série de fatores que precisam ser considerados nesse contexto (YANG; POLLOCK,
1997):

• Desenvolver técnicas de análise estática apropriadas para programas concorrentes;

• Detectar situações não desejadas como: erros de sincronização, comunicação, erros de
fluxo de dados e deadlock;
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• Reproduzir uma execução com a mesma entrada de teste e forçar a execução de um
caminho na presença de não determinismo;

• Gerar uma representação do programa concorrente que capture informações pertinentes ao
teste;

• Investigar a aplicação de critérios de teste sequenciais para programas concorrentes;

• Projetar critérios de fluxo de dados para programas concorrentes, considerando troca de
mensagens e variáveis compartilhadas.

Observa-se também a existência de novos desafios ao teste de software concorrentes,
dentre eles (SOUZA et al., 2011):

• Reduzir o custo do teste de programas concorrentes;

• Gerar automaticamente dados de teste;

• Explorar eficientemente o espaço de interleaving de eventos.

A Figura 5 ilustra o processo de teste de software para programas concorrentes. Em
que elipses representam as atividades que compõem a atividade de teste, setas representam o
fluxo de execução entre atividades e diamantes representam atividades de decisão, onde (V) e
(F) significam respostas verdadeiras e falsas, respectivamente. Círculos representam elementos
gerados pela execução de uma atividade. O processo de teste para programas concorrentes pode
ser definido como uma interação entre as seguintes atividades:

1. Geração de elementos requeridos para o programa em teste de acordo com o critério usado;

2. Execução do programa com os dados de teste e informações sobre os elementos requeridos
a serem cobertos;

3. Atualização dos elementos requeridos cobertos durante a execução do programa;

4. Coleta dos traces produzidos pela execução do programa e uso dessa informação para
geração da lista de interleavings para o programa;

5. Re-execução do programa guiado pela lista de possíveis sincronizações;

6. Geração da lista de interleavings a serem executados;

7. Análise dos elementos requeridos cobertos pelo novo interleaving selecionado e decisão
sobre a necessidade de seleção de um novo dado de teste para continuar a atividade de
teste;
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Figura 5 – Processo de teste para software concorrente.

8. Decisão de parada da atividade de teste quando não houver mais elementos requeridos
remanescentes a serem cobertos.

Diversas abordagens de teste têm sido propostas para sanar esses desafios ao teste
impostos pelo software concorrente. Alguns trabalhos têm proposto técnicas de análise estática
específicas para programas concorrentes (CHEN et al., 2009; CHRISTAKIS; SAGONAS, 2011;
SHIRES et al., 1999; ABADI et al., 2006). Outras iniciativas têm apresentado soluções para
detecção de erros de sincronização, comunicação, fluxo de dados e deadlock (KIM et al., 2011;
HONG et al., 2012; SALEH et al., 2001; AMTOFT et al., 1998; CHAKI et al., 2005; ZHAI et
al., 2012; SHENG et al., 2011; CHEW; LIE, 2010; CAI et al., 2013). Tentando tratar o problema
do não determinismo, diversas pesquisas apresentam soluções para reprodução da execução de
programas concorrentes a fim de obter uma mesma saída para uma determinada entrada de teste
(CHOI; ZELLER, 2002; BECHINI et al., 1998; BALL et al., 2009; DANTAS, 2008; DANTAS et
al., 2007; EMMI et al., 2011; KAMIL; YELICK, 2010; RUNGTA; MERCER, 2009b). A geração
de representações do programa concorrente, com objetivo de capturar informações pertinentes ao
teste, também tem sido estudada (KATAYAMA et al., 1995; ZHAO, 1999; SHIRES et al., 1999;
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IYENGAR; DEBNATH, 1993). Resultados anteriores indicam que é promissor aplicar critérios
de teste definidos para programas tradicionais no contexto de outros domínios de aplicações,
como é o caso da programação concorrente (VERGILIO et al., 2005; SOUZA et al., 2005;
SOUZA et al., 2008; YANG et al., 1998; YANG; POLLOCK, 2003). Nesse sentido, técnicas
e critérios de teste específicos para programas concorrentes são propostos, complementando
critérios de teste já existentes para programas sequenciais, considerando aspectos específicos da
programação concorrente como: troca de mensagens, variáveis compartilhadas, sincronização e
não determinismo (SOUZA et al., 2008; KOJIMA et al., 2009; LU et al., 2007; TAKAHASHI et
al., 2008; SARMANHO et al., 2008).

Além dessas dificuldades, devem ser considerados os erros comuns a esse tipo de
domínio, não existentes nas aplicações sequencias. A fim de identificar esses erros, são definidas
taxonomias ou classificações de erros.

Krawczyk et al. (1994) definem tipos de erros presentes em software concorrente. Essa
definição é uma extensão da classificação de erros definida por Howden (1976) para programas se-
quenciais. A nova classificação considera características específicas dos programas concorrentes
como comunicação e sincronização. Nela são definidas duas classes de erros:

• Erro de observalidade ocorre num programa P se para algum caminho pi 2 P existe
outro caminho p j 2 P, tal que, D(pi) = D(p j) e C(pi) 6= C(p j).

• Erro de travamento ocorre num programa P se para algum caminho p 2 P, formado pelo
conjunto de nós p = q0, q1, ... q j, existe um nó qi em p tal que no subcaminho ps = q0,
q1, ... qi contendo um domínio D(ps), existe pelo menos um elemento de D(ps) em que
todos os predicados avaliados a partir de qi são falsos.

O erro de observabilidade ocorre quando o testador não pode controlar o comportamento
do programa que está sendo executado em paralelo e diferentes sequências de comandos são
executadas podendo produzir ao final um resultado esperado ou não. Nesse caso, uma entrada
pode produzir uma saída avaliada como correta, o que não necessariamente está correta devido
as sequências de sincronização que foram executadas. Um outro valor de entrada que exercitasse
as mesmas sequências de sincronização poderia revelar o erro. O erro de travamento ocorre
quando um processo não se comunica com o processo correto, ocasionando travamento a partir
de determinado ponto da execução do programa (SOUZA et al., 2016).

Outras situações que podem levar a ocorrência de erros em programas concorrentes são
apresentadas por Lewis e Berg (1996). Alguns autores propõem taxonomias de erros específicas
para determinadas linguagens de programação concorrente, listando os principais tipos de erros
para um dado contexto (FARCHI et al., 2003; BRADBURY; JALBERT, 2009). Arora et al.
(2015) ilustram uma taxonomia geral de erros encontrados em aplicações concorrentes, nós
categorizamos esses erros nas duas categoria citadas anteriormente, resultando na taxonomia
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apresentada na Figura 6. A definição de taxonomias é importante nesse contexto, pois facilita a
atividade de identificação de erros, tornando possível o desenvolvimento de técnicas e critérios
de teste mais eficazes.

Figura 6 – Erros típicos em software concorrente.

Técnicas e critérios de teste são definidos para o tratamento de tipos específicos desses
erros. Dentre os principais tipos de erros encontrados no contexto de programação concorrente
os mais comuns são:

• Erro de comunicação: esse erro ocorre quando uma mensagem errada é enviada ou
quando o envio da mensagem é feito para um destinatário errado;

• Erro de sincronização: esse erro ocorre quando uma sincronização não esperada entre
uma thread/processo ocorre;

• Condição de disputa: esse erro ocorre quando uma região crítica do código fica desprote-
gida, permitindo que várias threads/processos alterem a variável compartilhada.

• Violação de atomicidade: é causado pela execução concorrente de várias threads/processos
violando a atomicidade de uma região do código.

• Deadlock: esse erro ocorre quando duas threads/processos se bloqueiam mutuamente;

• Livelock: esse tipo de erro ocorre quando uma thread/processo não consegue terminar a
execução ou entrar em uma região crítica por excesso de trabalho ou falta de velocidade;

• Starvation: esse erro ocorre quando uma thread/processo nunca é escalonada para execu-
ção.



2.5. Engenharia de Software Experimental 55

2.5 Engenharia de Software Experimental

A engenharia de software tem adotado métodos de pesquisas de outras áreas (como a
medicina) a fim de validar suas pesquisas. Nesse contexto, métodos empíricos como experimentos
controlados, estudos de caso, surveys e análises pós-mortem são usados na avaliação da validade
dos resultados obtidos nas pesquisas.

Na pesquisa experimental, os fenômenos a nossa volta são investigados por meio de
observação. Em Engenharia de Software os fenômenos de interesse estão relacionados ao
desenvolvimento de software. De modo geral, a pesquisa na área envolve caracterizar e avaliar as
tecnologias utilizadas durante o desenvolvimento de software (métodos, técnicas, ferramentas)
(SJOBERG et al., 2007).

A aquisição de evidências é feita sempre por um conjunto de passos distintos: definição da
questão de pesquisa, planejamento do estudo, coletar os dados, analisar e interpretar os resultados.
Dependendo do tipo de dado coletado no estudo a análise pode ser: análise quantitativa, quando os
dados coletados são numéricos e a análise é baseada em métodos estatísticos, análise qualitativa,
quando os dados coletados estão no formato de texto (ou outro formato não numérico).

Estudos experimentais em engenharia de software podem ser de diferentes maneiras e
sua escolha é baseada em diversos fatores, como relacionamento do método com a questão de
pesquisa, a disponibilidade de recursos, a maneira como os pesquisadores desejam analisar os
dados coletados. Projeto da pesquisa é o processo de selecionar um método para um problema
particular de pesquisa levando em conta sua força e mitigando suas fraquezas. A confiabilidade
dos resultados está relacionada ao quão bom é o design adotado compensado pelas fraquezas
do método usado. Os principais métodos de estudos empíricos usados em pesquisas na área de
Engenharia de Software (WOHLIN et al., 2012; SHULL et al., 2001; EASTERBROOK, 2007):

• Experimento Controlado: é um método de pesquisa que investiga um conjunto de hipó-
teses formais por meio da manipulação de variáveis independentes a fim de medir seus
efeitos nas variáveis dependentes. Esse método é usado para observar fenômenos, formular
teorias, confirmar o conhecimento convencional, explorar os relacionamentos, avaliar a
predição dos modelos e validar medidas. Geralmente, experimentos controlados são exe-
cutados em ambientes controlados, como laboratórios de pesquisa. Estudos experimentais
são usados pelos pesquisadores para analisar como as variáveis se relacionam a fim de
entender a relação entre a causa (tratamentos de variáveis) e os efeitos (resultados).

• Estudo de Caso: é um método experimental que busca investigar um fenômeno em seu
contexto real, permitindo ter uma compreensão de como e porque tal fenômeno ocorre.
Uma questão de pesquisa clara e que busca entender como e porque um fenômeno ocorre é
o pré-requisito pra realização de um estudo de caso. É preciso destacar que há divergências
na literatura quanto ao que constitui um estudo de caso na ES, uma vez que podem variar
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de estudos ambiciosos e bem organizados em um ambiente de vida real (in vivo), para
exemplos pequenos em laboratório universitário (in vitro). Frequentemente o termo é usado
simplesmente para designar um exemplo de caso real, porém, como método experimental,
autores têm conceituado estudo de caso como um método sistemático e rigoroso através
do qual se apóiam pesquisas tipicamente exploratórias e qualitativas.

• Survey: é um método experimental que usa questionários para identificar características
de uma população. Esse método é usado quando outras técnicas ou ferramentas foram
anteriormente usadas, tendo como objetivo descrever, explanar e explorar as informações
preliminares, tanto quantitativas quanto qualitativas por meio da coleta de dados usando
questionário, além de levantar as variáveis do estudo a serem avaliadas.

• Etnografia: é um método experimental que tem como foco o estudo de uma comunidade
de pessoas através da observação, com o objetivo de obter um entendimento aprofundado
das práticas de uma determinada população, que não é possível conseguir a partir de
outras técnicas, por exemplo, entrevista ou questionário. A etnografia visa a estudar
uma comunidade de pessoas para entender como os membros interagem socialmente,
na busca pela resposta de um problema de pesquisa. Na ES, a etnografia pode ajudar a
compreender a cultura de práticas de software, tanto em pequenos contextos, por exemplo,
os desenvolvedores de uma empresa, quanto em grandes comunidades, por exemplo, os
programadores da linguagem Java.

• Pesquisa-ação: é um método de pesquisa no qual o pesquisador deseja resolver problemas
do mundo real enquanto, simultaneamente, estuda a experiência de resolver o problema.
Na pesquisa-ação os pesquisadores tentam estudar (pesquisa) e resolver (ação) o problema
ao mesmo tempo, ou seja, intervir nas situações pesquisadas com o objetivo de melhorá-
las. Esse método distingue-se dos anteriores em virtude do pesquisador deixar de ser um
observador neutro para atuar, modificar e aprender a partir da ação que realiza durante
a execução do estudo. Neste sentido, as principais características dessa abordagem são:
expandir o conhecimento científico, desenvolver competências dos envolvidos, estimular
um trabalho colaborativo em determinada situação e utilizar feedback dentro de um
processo crítico.

A utilização de uma combinação de mais de um método experimental também tem sido
adotada pelos pesquisadores a fim de que um método complemente as limitações do outro. Além
dos métodos apresentados outros métodos de pesquisa aplicáveis no âmbito da investigação em
ESE são discutidos na literatura (HÖFER; TICHY, 2007; GLASS et al., 2002; ZELKOWITZ et
al., 2003): estudo de campo, simulação, teoria fundamentada nos dados, estudo correlacional
e meta-análise. Assim como Easterbrook (2007), Wohlin et al. (2012) também fornecem uma
classificação de estratégias empíricas utilizadas na área. Tais classificações são parecidas, no
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entanto, Wohlin et al. (2012) não incluem o método etnografia. No entanto, consideram revisões
sistemática da literatura e mapeamentos sistemáticos como estratégias de pesquisa experimentais.

2.5.1 Estudos experimentais em programação concorrente

Embora diversas técnicas de teste têm sido propostas para o contexto da programação
concorrente, poucas têm apresentado avaliação experimental. Estudos experimentais sobre as
vantagens e desvantagens das técnicas oferecem informações que podem ser úteis ao profissional
de teste na escolha da técnica mais adequada ao seu projeto de software. Nós conduzimos um ma-
peamento sistemático (Apêndice B) buscando técnicas de teste para programas concorrentes dos
quais foram incluídos 393 estudos que propõem técnicas para o teste de aplicações concorrentes
das quais 109 apresentaram avaliação experimental de sua validade.

As informações requeridas para selecionar a técnica mais apropriada para um dado
contexto pode ser obtida a partir métodos de engenharia de software experimental (ESE), que
proporcionam um entendimento sobre os benefícios e limitações de cada técnica. Métodos de
engenharia de software empírica usam análise de dados empíricos, quantitativa e qualitativa, para
comparar técnicas em uma maneira cientificamente rigorosa. Os resultados empíricos podem
ajudar profissionais de teste a escolher a técnica mais apropriada para seu contexto.

No contexto de programação concorrente, existem poucos estudos que usam conceitos
da ESE (BASILI et al., 1999). A grande maioria dos estudos focam em oferecer uma prova
de conceito, como um exemplo executável da técnica/ferramenta. Tipicamente esses estudos
sofrem pela falta de comparações concretas entre técnicas diferentes. Isso dificulta para os
pesquisadores e profissionais de teste entender fatores específicos que precisam ser considerados
para determinar qual técnica apresenta melhor custo-benefício ao seu domínio de aplicação.

Embora estudos secundários em teste de software concorrente existam (VEGAS; BASILI,
2005; NETO; TRAVASSOS, 2008; VOS et al., 2012), eles focam somente em técnicas de teste,
metodologias, e ferramentas usadas. Esses estudos primários não focam em como as técnicas tem
sido validadas em relação ao tipo de evidência empírica apresentada. O nível de maturidade do
conhecimento sobre as técnicas de teste podem ser avaliadas via estudos empíricos que validem
essas propostas (JURISTO et al., 2004).

As revisões anteriores (ARORA et al., 2015; QAWY et al., 2012; SOUZA et al., 2011;
BRITO et al., 2010; MAMUN; KHANAM, 2009) focam em descrever o estado da arte do teste
de software concorrente. Categorizando técnicas, abordagens, métodos, tipos de erros revelados
e ferramentas de suporte. Essas revisões pecam em não discutir sobre como as técnicas são
avaliadas (como por exemplo usando estudos experimentais). Essas informações são importantes
para analisar o nível de maturidade do conhecimento sobre as técnicas de teste, incluindo suas
vantagens e desvantagens (JURISTO et al., 2004). Nosso estudo é o primeiro que foca em
coletar evidências sobre estudos experimentais usados para validar técnicas de teste de software
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concorrente. Além disso, embora alguns trabalhos tenham abordado o uso de evidência em teste
de software (JURISTO et al., 2004; JURISTO; MORENO, 2010; BRIAND; LABICHE, 2004;
TYAGI; MALHOTRA, 2014) eles não abrangem o software concorrente.

Mamun e Khanam (2009) apresentam uma revisão sistemática sobre pesquisas em teste
de software concorrente que utilizam o paradigma de memória compartilhada. A revisão abrange:
características do software concorrente, tipos de erros, técnicas/ferramentas de teste, técnicas e
ferramentas de geração de casos de teste e benchmarks de programas. Os autores classificam
as técnicas de teste em estática ou dinâmica, além de identificar a linguagem de programação
suportada pela ferramenta de teste e os benchmarks de programas. As contribuições desse
trabalho incluem: a identificação de 51 técnicas de teste, 38 ferramentas de teste, e 87 padrões de
erros para a linguagem Java.

Brito et al. (2010), Souza et al. (2011) apresentam uma revisão sistemática sobre estudos
relacionados com abordagens de teste de software concorrente, classificação de erros, e ferra-
mentas de teste. Essa revisão reusa algumas categorias similares as apresentadas em Mamun e
Khanam (2009) e são adicionadas novas categorias relacionadas ao paradigma de programação
concorrente (passagem de mensagem e memória compartilhada). O estudo apresenta um mapea-
mento do estado da arte do teste de software concorrente e apresenta as seguintes categorias: 1)
166 artigos que apresentam uma taxonomia, classificação ou discussão sobre teste de software
concorrente; 2) 6 estudos que apresentam uma taxonomia, classificação ou discussão sobre erros
concorrentes; e 3) 50 estudos que apresentam uma ferramenta que automatiza uma metodologia
para auxiliar o teste de software concorrente. O total de estudos excede o total de 175 estudos
que os autores dizem ter incluído na revisão pois alguns estudos apresentam contribuição para
mais de uma categoria.

Assim como os estudos anteriores, a revisão apresentada por Arora et al. (2015) sumariza
a pesquisa sobre teste de software concorrente. Mas esse é o primeiro estudo que classifica
as técnicas de teste em uma abordagem em particular. Nesse estudo, os autores classificam
os estudos selecionados em oito categorias: 1) teste de alcançabilidade; 2) teste estrutural;
3) teste baseado em modelo; 4)teste de mutação; 5) teste de particionamento; 6) métodos
formais; 7) teste randômico; e 8) teste baseado em busca. Esses estudos focam em técnicas de
teste e classificam elas em: 8 abordagens de teste, 80 algoritmos, 11 representações gráficas
usadas em diferentes técnicas de teste e 83 ferramentas disponíveis que avaliam e implementam
metodologias específicas.

O mapeamento sistemático apresentado neste trabalho (descrito no Apêndice B) é similar
às revisões anteriores, levando em conta que busca estudos sobre técnicas de teste de software
concorrente. Entretanto tem um escopo diferente, focando em buscar evidências sobre estudos
experimentais existentes em teste de software concorrente. Uma visão geral dos aspectos das
técnicas de teste, que têm sido estudados experimentalmente, proporciona aos pesquisadores
mais facilmente identificar lacunas que podem ser cobertas em pesquisas futuras. Os resultados
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construídos baseados na ESE podem ser úteis para criar modelos preditivos que podem ser
utilizados em aplicações similares na indústria.

O objetivo foi obter juntamente evidência experimental sobre técnicas de teste de software
concorrente e possibilitar que desenvolvedores respondam questões sobre as melhores técnicas,
em relação ao custo dessas técnicas, os tipos de falhas que cada uma revela, e qual é mais
apropriada para um dado contexto. Esses tipos de conclusões podem ser mais difíceis de se
obter baseadas somente em estudos de prova de conceito sem dados experimentais comparativos.
Dados extraídos de estudos experimentais ajudam desenvolvedores a compararem técnicas e
tornam o processo de seleção mais sistemático e menos randômico (PERRY et al., 2000).

2.6 Considerações Finais

Neste capítulo foram apresentados os principais conceitos e terminologias relacionados
as principais áreas que este projeto envolve: teste de software que é o campo da engenharia de
software no qual o projeto está inserido, a programação concorrente que é o objeto de estudo
para a condução dos testes, e a intersecção dessas áreas, o teste de software concorrente que
envolve a definição de técnicas e critérios de teste específicos para este domínio. Além disso é
dada ênfase à importância da condução de estudos experimentais para a avaliação das técnicas
propostas, bem como a evolução da engenharia de software experimental na área de teste de
software concorrente. O desenvolvimento deste capítulo objetivou contextualizar as áreas de
pesquisa englobadas por esse projeto de doutorado evidenciando os elementos de estudo que
motivaram a proposição do trabalho.
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CAPÍTULO

3

FRAMEWORK PARA AVALIAÇÃO

SISTEMÁTICA DE TÉCNICAS DE TESTE DE

SOFTWARE CONCORRENTE

3.1 Considerações Iniciais

Neste trabalho de doutorado foi desenvolvido um framework que apoia o processo de
avaliação para seleção de técnicas de teste de software no contexto da programação concorrente.
Um mapeamento sistemático foi conduzido a fim de obter uma visão geral do estado da arte
da área de teste de software concorrente e um corpo de evidências foi construído baseado no
conhecimento levantado. O framework é constituído por: 1) um corpo de evidências sobre
técnicas de teste de software concorrente, com informações relevantes ao processo de seleção de
técnicas de teste; 2) um esquema de caracterização que compõe uma abordagem de auxílio à
seleção de técnicas de teste; 3) um design padrão de experimentos a fim de prover a condução de
novos estudos experimentais e realimentar o corpo de evidências e 4) uma infraestrutura web
que disponibiliza o acesso ao corpo de conhecimento e ao processo sistematizado de seleção de
técnicas de teste (baseado na comparação de atributos de projeto e técnicas de teste e na análise
de critérios de adequação). Por meio do framework é possível obter informações sobre técnicas de
teste que têm sido propostas no contexto da programação concorrente, bem como buscar técnicas
que atendam a uma característica específica. Além disso, é possível fornecer informações a
respeito de um projeto de software e a partir daí obter recomendações sobre as técnicas que
melhor se adéquam ao projeto. Outra contribuição disponível é um guia para condução de estudos
experimentais nesse contexto a fim de ampliar as evidências na área, repovoando o corpo de
conhecimento proposto.

Neste capítulo é apresentado o framework, descrevendo na Seção 3.2 sua arquitetura, seus
principais componentes e a interação entre eles. Na Seção 3.3 é descrito em detalhes o corpo de
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conhecimento construído para a área de teste de software concorrente. Na Seção 3.4 é apresentado
o design de experimentos como uma estratégia para a evolução desse corpo de conhecimento.
Na Seção 3.5 é descrito o esquema de caracterização e os atributos que compõem a abordagem
de seleção proposta. E por fim, na Seção 3.6 é apresentada a infraestrutura computacional que
utiliza essas informações e a implementação desses componentes para automatizar o processo de
seleção de técnicas de teste de software concorrente.

3.2 Arquitetura do Framework: Principais Componentes

Como pode ser observado em revisões de literatura sobre teste de software concorrente
(SOUZA et al., 2011; MAMUN; KHANAM, 2009; ARORA et al., 2015), existe uma grande
quantidade de dados sobre técnicas de teste de software propostas para o contexto da programação
concorrente. Embora essas revisões tragam uma visão geral da área, e uma classificação das
técnicas de maneira geral, elas não oferecem uma caracterização apropriada das técnicas a fim
de apoiar o processo de tomada de decisão sobre qual técnica usar durante o desenvolvimento
de um produto de software. Segundo Basili (1985) e Basili et al. (2007), dados dispersos (não
reunidos de uma maneira lógica ou sistematizada) não possibilitam a aquisição de conhecimento
útil sobre o contexto a que se referem e não trazem informações relevantes que possibilitem seu
uso efetivo.

Como uma iniciativa para reversão desse quadro, tentando tornar mais visível o conhe-
cimento desenvolvido na academia para a indústria, foi definido um mapeamento sistemático
buscando evidências na área de teste de software concorrente (Apêndice B). Nesse contexto e
devido ao fato de que não foi encontrada na literatura uma base de conhecimento integrada que
reúna informações relevantes sobre o processo de teste para aplicações concorrentes de forma
que essas informações estejam disponíveis à academia e ao mercado de trabalho, foi proposto
em Melo et al. (2017) um corpo de conhecimento de apoio a caracterização e seleção de técnicas
de teste de software concorrente (Seção 3.3).

O corpo de conhecimento é a base para a construção do framework de auxílio à siste-
matização do processo de seleção de técnicas de teste. Na Figura 7 é ilustrada a arquitetura do
framework proposto neste projeto de doutorado, o qual é composto por: 1) uma base de conheci-
mento que reúne as evidências na área de teste de software concorrente, disponível à comunidade
interessada; 2) uma abordagem de seleção, composta por um esquema de caracterização de
técnicas de teste e critérios de adequação, que definem pesos aos critérios (informações sobre as
técnicas) a fim de oferecer um mecanismo de comparação e definir qual técnica é mais adequada
a um projeto especificado; 3) um design de experimentos que oferece diretrizes para condução de
estudos experimentais nessa área, funcionando como um guia para evolução do conhecimento e
4) a implementação da abordagem proposta em uma infraestrutura computacional que automatiza
o processo de seleção e disponibiliza o conhecimento do repositório online, proporcionando à
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comunidade acadêmica e de profissionais de teste uma ferramenta para gestão de conhecimento
e evolução do processo de teste de software.

CORPO DE EVIDÊNCIA

FERRAMENTA SELECTT

ABORDAGEM DE SELEÇÃO

RECOMENDAÇÃO

REQUISITOS DO PROJETO

FRAMEWORK 

DESIGN DE EXPERIMENTOS

INTERESSADOS

ESTADO DA ARTE DA ÁREA 

Figura 7 – Arquitetura do framework.

Considerando a adoção da técnica recomendada ao projeto de software, é possível o
desenvolvimento de novos estudos experimentais sobre a técnica e a reunião de novas evidências
que justifiquem a eficiência e aplicabilidade da técnica de teste. Nesse sentido, um design de
experimentos é proposto para funcionar como guia para a construção de evidência na área e tam-
bém facilitar a comparação e replicação. Esse design atua no framework como um método para a
atualização e evolução do corpo de conhecimento, permitindo que novos estudos experimentais
sejam conduzidos e que esses estudos possam realimentar o repositório de dados. Mais detalhes
sobre o design de experimentos são apresentados em Melo et al. (2016) e na Seção 3.4.

A fim de melhorar o processo de teste, mais especificamente a atividade de seleção da
técnica de teste a ser aplicada no projeto de software desenvolvido, é proposta uma abordagem
de seleção de técnicas. A ideia é reunir informações relevantes sobre o projeto de software
e confrontar com informações já existentes sobre técnicas de teste (disponíveis no corpo de
conhecimento). Com base em métricas pré-definidas, as técnicas podem ser comparadas e
analisadas conforme sua adequabilidade ao projeto de software, fornecendo aos interessados
alternativas ao processo de teste. As métricas e critérios definidos, são descritos em detalhes na
Seção 3.5.
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O processo de seleção foi automatizado por meio da implementação da ferramenta
SeleCTT (Seção 3.6), uma infraestrutura web que utiliza o corpo de conhecimento e informações
sobre requisitos do projeto para fornecer recomendação sobre técnicas possíveis de serem
adotadas em um projeto específico de teste. O processo de seleção por meio da ferramenta
é dividido em três etapas: 1) fornecimento das informações sobre os requisitos do projeto
de software, conforme solicitado via formulário de dados pela ferramenta; 2) extração das
informações sobre as técnicas de teste contidas no corpo de evidência; 3) comparação das
informações sobre o projeto com as informações sobre as técnicas de teste e cálculo da técnica
adequada via critérios de adequação definidos na abordagem de seleção e 4) disponibilização aos
interessados (profissionais/pesquisadores) de uma lista ordenada das técnicas mais relevantes
ao projeto analisado. Como métricas para avaliação das técnicas são definidos critérios de
adequação com pesos sob a influência de cada atributo no processo de seleção. O cálculo da
distância euclediana (DOKMANIC et al., 2015) é usado para ordenar as técnicas conforme seu
nível de adequabilidade ao projeto e uma recomendação é fornecida à equipe de teste. Cabe à
equipe de teste avaliar dentre as opções fornecidas, qual se encaixa melhor ao seu processo de
desenvolvimento e restrições de projeto.

3.3 Corpo de Conhecimento Sobre Teste de Software

Concorrente

3.3.1 Definição do corpo de conhecimento

Embora uma grande variedade de técnicas tenha sido proposta pela academia para o teste
de aplicações concorrentes, a aplicação prática dessas técnicas na indústria ainda permanece
como um desafio para a área. A transferência de conhecimento entre academia e indústria é, em
grande parte, dificultada pela falta de um corpo de conhecimento que contenha informações que
ajudem no processo de tomada de decisão e seleção das técnicas existentes (VEGAS; BASILI,
2005).

Apesar da disponibilidade de grande quantidade de dados sobre a área de teste de
software concorrente, essas informações encontram-se de forma dispersa e muitas vezes sem
conexão, o que aumenta ainda mais a dificuldade dos usuários em compreender os conceitos
relacionados as tecnologias e consequentemente a escolha de onde e quando usá-las. Além
disso, a falta de caracterização apropriada da tecnologia contribui para dificultar o processo de
aquisição de conhecimento e na tomada de decisão sobre qual técnica usar durante o processo de
desenvolvimento de software.

Alguns trabalhos têm tratado o problema da caracterização de técnicas de teste de soft-
ware apenas para o escopo da programação sequencial, não agregando conhecimento suficiente
para instanciar a área de teste de software concorrente. Como consequência, as equipes de teste
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permanecem usando seu próprio conhecimento e hábitos para seleção de uma técnica de teste
para um novo projeto de software. Esse fator pode levar ao reúso de uma mesma técnica, sem
considerar a existência de outras. Além disso, a dificuldade de transferência de conhecimento da
academia para indústria tem resultado na escassez de estudos experimentais relevantes na área.
A fim de auxiliar a equipe de teste a tomar decisões, são necessárias informações que possam ser
comparadas e levem à escolha correta da técnica.

Nesse contexto, foi definido neste trabalho um corpo de conhecimento com o objetivo de
armazenar e disponibilizar informações úteis ao processo de seleção de tecnologias de teste, na
forma de um repositório que permite aos pesquisadores investigar hipóteses gerais sobre técnicas
de teste e estabelecer comparações entre diferentes estudos.

A Figura 8 ilustra o processo de derivação do corpo de conhecimento. O processo
inicia-se com a análise das características das técnicas de teste que influenciam no processo de
seleção (Passo 1). Esta informação é usada para o desenvolvimento de um catálogo de técnicas
e ferramentas existentes (MELO; SOUZA, 2014), resultando em um corpo de conhecimento
preliminar que pode ser atualizado com a proposição de novas técnicas. Os resultados da análise
de estudos experimentais (Passo 2) são usados para classificar os estudos que irão compor o
repositório. Informações para caracterização de projetos de software (Passo 3) são extraídas
da literatura técnica, baseados no esquema de caracterização proposto em (VEGAS; BASILI,
2005), incluindo atributos relacionados ao teste de software concorrente, validados por meio de
um survey com especialistas na área. Finalmente, todas as informações obtidas são usadas para
construir o esquema de caracterização apresentado na Tabela 7 e o corpo de evidências (Passo 4)
disponível online1.
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Figura 8 – Processo de derivação para geração do corpo de conhecimento.
1 <http://www.labes.icmc.usp.br/~selectt/content/techniques>
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3.3.2 Estrutura do corpo de conhecimento

O corpo de conhecimento preliminar contém informação relevante sobre técnicas de teste
obtidas de 109 estudos primários. O gerente de teste pode comparar essas informações com os
atributos do projeto de software e selecionar a técnica de teste que é mais adequada aos objetivos
e restrições de seu projeto.

O corpo de conhecimento é implementado como um repositório de dados e está disponível
online possibilitando a consulta às técnicas existentes por título do estudo científico, linguagem
de programação que a técnica suporta e o tipo de técnica de teste. A estrutura do corpo de
conhecimento segue o esquema de caracterização de técnicas de teste proposto na Seção 3.5. A
Figura 9 ilustra o corpo de conhecimento dentro do ambiente SeleCTT (Seção 3.6).

Figura 9 – Interface do corpo de conhecimento online.

3.3.3 Conteúdo

Um total de 109 estudos foram identificados por meio do mapeamento sistemático
(Apêndice B). Esses estudos propõem técnicas de teste de software para aplicações concorrentes
e apresentam uma avaliação experimental da aplicabilidade da proposta.

A Figura 10 mostra o número de estudos experimentais publicados a cada ano na área.
Pode-se observar um aumento no número de evidências a partir de 2006, que pode ser atribuída
a importância do teste de software com o surgimento, nesse período, dos processadores com
dois núcleos e múltiplas threads nos computadores pessoais. O mapeamento foi executado no
primeiro semestre de 2016, ou seja não haviam resultados completos sobre esse período, por
esse motivo, esse ano não é apresentado no gráfico.

Os estudos que compõem o corpo de conhecimento foram categorizados por tipo de
técnica de teste proposta conforme apresentado na Figura 11. Os resultados mostram que a
frequência de evidências na área varia de acordo com o tipo de técnica de teste de software.
A técnica estrutural apresentou o maior número de avaliações experimentais, seguida pela
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Figura 10 – Evidências em teste de software concorrente por ano.

técnica baseada em erros. Além disso, foram identificados estudos experimentais para todas
as principais técnicas de teste de software concorrente. Essa observação é uma boa indicação
aos pesquisadores que buscam aplicar métodos de avaliação experimental às técnicas de teste
propostas, pois mostra que essa é uma área que está avançando.

Figura 11 – Distribuição dos estudos por tipo de técnica de teste.

Os estudos foram categorizados também por tipo de linguagem de programação usada
para implementação da aplicação. A Figura 12 ilustra a distribuição dos estudos por tipo de
linguagem de programação, os resultados mostram que as linguagens predominantes são Java
e C/C++. No entanto, há técnicas de teste propostas para uma variedade de outras linguagens
de programação, mas de fato, como constatado em outro estudo na área (MELO et al., 2015),
a maioria das contribuições em teste de software concorrente e ferramentas de teste estão
relacionadas a essas linguagens de programação.

A Figura 13 sumariza o estado-da-arte da pesquisa em engenharia de software experi-
mental no contexto de teste de software concorrente. Na figura, o tamanho da bolha representa
o número de estudos incluídos para cada técnica de teste relacionada ao tipo da amostra e ao
método empírico empregado. Algumas considerações podem ser obtidas por meio da análise do
gráfico: 1) a técnica de teste baseada em erros usa amostras mais realísticas, isso se deve ao fato
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Figura 12 – Distribuição dos estudos por linguagem de programação.

de apresentar um alto número de estudos de casos e 2) a técnica de teste estrutural usa em sua
maioria estudos de caso, mais usa aplicações reais e programas exemplo também. Além disso,
no gráfico é possível identificar algumas lacunas na área: 1) há poucos estudos empíricos sobre
teste baseado em modelos, 2) existe uma deficiência de experimentos controlados sobre teste
baseados em métodos formais e 3) a maioria dos estudos são estudos de caso que focam em uma
prova de conceito para uma nova técnica ou ferramenta e não proporciona análises entre estudos.

Figura 13 – Estado-da-arte da área de teste de software concorrente.

Na Tabela 1 são apresentadas as 109 técnicas incluídas nesse estudo. Um catálogo
auxiliar sobre ferramentas para o teste de aplicações concorrentes pode ser consultado em Melo
et al. (2015). Essas técnicas foram analisadas e foram extraídas informações que compõem o
esquema de caracterização e a abordagem de seleção descritos na Seção 3.5. Além de prover a
base para a fundamentação do esquema de seleção, o corpo de conhecimento pode ser usado por
qualquer interessado nessa área para identificar técnicas de teste compatíveis com os objetivos e
restrições do projeto de software.
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Tabela 1 – Estudos primários sobre técnicas para o teste de software concorrente.

Título do estudo Autor Ano
Types for safe locking: Static race detection for Java Abadi et al. 1997
Incremental integration testing of concurrent programs Koppol et al. 2002
Concurrent software verification with states, events, and deadlocks Chaki et al. 2005
Accurate and Efficient Runtime Detection of Atomicity Errors in Concurrent Programs Wang et al. 2006
Enforcer - Efficient failure injection Artho et al. 2006
Reachability testing of concurrent programs Lei et al. 2006
Runtime analysis of atomicity for multithreaded programs Wang et al. 2006
AVIO: Detecting atomicity violations via access interleaving invariants Lu et al. 2006
Comparative assessment of testing and model checking using program mutation Bradbury et al. 2007
Effective random testing of concurrent programs Sen Koushik 2007
A combinatorial testing strategy for concurrent programs Lei et al. 2007
A race-detection and flipping algorithm for automated testing of multi-threaded programs Sen et al. 2007
Iterative context bounding for systematic testing of multithreaded programs Musuvathi et al. 2007
Learning from mistakes: a comprehensive study on real world concurrency bug characteristics Lu et al. 2008
Incremental testing of concurrent programs using value schedules Chen et al. 2008
Race directed random testing of concurrent programs Sen et al. 2008
CTrigger: Exposing atomicity violation bugs from their hiding places Park et al. 2008
TM UNIT : A Transactional Memory Unit Testing and Workload Generation Tool Harmanci et al. 2008
Fair stateless model checking Musuvathi et al. 2008
Clash of the Titans: Tools and techniques for hunting bugs in concurrent programs Rungta et al. 2009
Saturation-based testing of concurrent programs Sherman et al. 2009
A meta heuristic for effectively detecting concurrency errors Rungta et al. 2009
Kendo: efficient deterministic multithreading in software Olszewski et al. 2009
How Good is Static Analysis at Finding Concurrency Bugs? Kester et al. 2010
A Lightweight and Portable Approach to Making Concurrent Failures Reproducible Luo et al. 2010
A platform for search-based testing of concurrent software Krena et al. 2010
A randomized scheduler with probabilistic guarantees of finding bugs Burckhardt et al. 2010
Composable Specifications for Structured Shared-Memory Communication Wood et al. 2010
ConMem: Detecting severe concurrency bugs through an effect-oriented approach Zhang et al. 2010
Distributed reachability testing of concurrent programs Carver et al. 2010
Kivati: Fast detection and prevention of atomicity violations Chew et al. 2010
InstantCheck: Checking the determinism of parallel programs using on-the-fly incremental hashing Nistor et al. 2010
MuTMuT: Efficient Exploration for Mutation Testing of Multithreaded Code. Gligoric et al. 2010
Preemption sealing for efficient concurrency testing Ball et al. 2010
RACEZ : A Lightweight and Non-Invasive Race Detection Tool for Production Applications Sheng et al. 2011
Testing Concurrent Programs on Relaxed Memory Models Burnim et al. 2011
ConSeq: Detecting Concurrency Bugs through Sequential Errors Zhang et al. 2011
Coverage guided systematic concurrency testing Wang et al. 2011
Maximizing synchronization coverage via controlling thread schedule Kim et al. 2011
MultiOtter : Multiprocess Symbolic Execution Turpie et al. 2011
SOS: Saving Time in Dynamic Race Detection with Stationary Analysis Li et al. 2011
Applications of Model Reuse When Using Estimation of Distribution Algorithms to Test Concurrent Software Staunton et al. 2011
Detection of asynchronous message passing errors using static analysis Christakis et al. 2011
Efficient data race detection for distributed memory parallel programs Park et al. 2011
BALLERINA: automatic generation and clustering of efficient random unit tests for multithreaded code Nistor et al. 2012
CARISMA: a context-sensitive approach to race-condition sample-instance selection for multithreaded applications Zhai et al. 2012
Location pairs: a test coverage metric for shared-memory concurrent programs Tasiran et al. 2012
Automatic testing environment for multi-core embedded software - ATEMES Koong et al. 2012
Coverage metrics for saturation-based and search-based testing of concurrent software Krena et al. 2012
Exploiting parallelism in deterministic shared memory multiprocessing Zhou et al. 2012
Finding Atomicity-Violation Bugs through Unserializable Interleaving Testing Lu et al. 2012
Maple: a coverage-driven testing tool for multithreaded programs Yu et al. 2012
Multicore Acceleration of Priority-Based Schedulers for Concurrency Bug Detection Nagarakatte et al. 2012
On a Technique for Transparently Empowering Classical Compiler Optimizations on Multithreaded Code Joisha et al. 2012
DTAM: Dynamic Taint Analysis of Multi-threaded Programs for Relevancy Ganai et al. 2012
SAM: Self-adaptive dynamic analysis for multithreaded programs Chen et al. 2012
Sound Predictive Race Detection in Polynomial Time Smaragdakis et al. 2012
TransDPOR: A novel dynamic partial-order reduction technique for testing actor programs Tasharofi et al. 2012
Verification and Coverage of Message Passing Multicore Applications Deniz et al. 2012
A Modular Approach to Model-based Testing of Concurrent Programs Carver et al. 2013
An Empirical Evaluation of the Cost and Effectiveness of Structural Testing Criteria for Concurrent Programs Brito et al. 2013
Efficient mutation testing of multithreaded code Gligoric et al. 2013
Generating effective tests for concurrent programs via AI automated planning techniques Razavi et al. 2013
Generating unit tests for concurrent classes Steenbuck et al. 2013
The Impact of Concurrent Coverage Metrics on Testing Effectiveness Hong et al. 2013
An approach to testing commercial embedded systems Yu et al. 2013
An Automation-Assisted Empirical Study on Lock Usage for Concurrent Programs Xin et al. 2013
An empirical study of data race detector tools Alowibdi et al. 2013
ASP: Abstraction Subspace Partitioning for Detection of Atomicity Violations with an Empirical Study Wu et al. 2013
Automated Classification of Data Races Under Both Strong and Weak Memory Models Kasikci et al. 2013
Runtime Prevention of Concurrency Related Type-state Violations in Multithreaded Applications Zhang et al. 2013
Selective mutation testing for concurrent code Gligoric et al. 2013
TRADE: Precise Dynamic Race Detection for Scalable Transactional Memory Systems Kestor et al. 2013
Con2Colic Testing Farzan et al. 2013
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3.4 Design de Experimentos na Área de Teste de Soft-

ware Concorrente

O principal problema associado a transferência de tecnologia entre academia e indústria
não é a falta de novas tecnologias e sim definir como e quando usar as tecnologias já existentes
(BASILI, 1985). Dentre os principais problemas associados à transferência de tecnologia estão:
1) as novas tecnologias podem não ser adaptáveis as necessidades da indústria; 2) os interessados
na tecnologia não conseguem enxergar os benefícios de sua aplicação em seus projetos e 3)
o conhecimento obtido pela experiência de projetos anteriores não pode ser reaproveitado,
pois não foi devidamente registrado a fim de evidenciar as vantagens do seu uso (LINKMAN;
ROMBACH, 1997). Nesse contexto, uma alternativa é a utilização da experimentação para
viabilizar a transferência tecnológica.

A Engenharia de Software Experimental pode funcionar como um mecanismo efetivo
para conduzir a apresentação de novas tecnologias em ambiente industrial, mostrando-se como
um componente tanto de pesquisa quanto educacional na Engenharia de Software. A troca
de resultados experimentais entre indústria e academia pode fornecer ganhos para ambos os
lados. Na indústria, por obter acesso a replicações, dados, pacotes de laboratório e artefatos de
domínios genéricos que possibilitam avaliar a efetividade da nova tecnologia com a efetividade
obtida em outras experiências, motivando-a, consequentemente, para a utilização da tecnologia e
levando-a também a compartilhar os seus resultados, enriquecendo o corpo de conhecimento da
área (HOHN et al., 2004).

Os benefícios para a academia na interação com a indústria estão relacionados a possibi-
lidade de validação externa dos estudos experimentais com a inclusão de artefatos de domínios
de aplicações reais, tornando possível generalizar e evoluir pacotes de laboratório, motivando a
pesquisa por novas metodologias.

Um design de experimentos fornece informações que guiam o leitor a especificar como
avaliar uma técnica, como as questões de pesquisa podem ser definidas, quais variáveis podem
ser medidas, quais ameaças à validade podem ser identificadas, entre outros fatores que compõem
um estudo experimental (LOTT; ROMBACH, 1996).

Dada a importância de um design de experimentos para a ES destacada anteriormente, em
Melo et al. (2016) é definido um design de experimentos na forma de um esquema estruturado
com o objetivo de reduzir o esforço requerido para desenvolver e conduzir novos experimentos,
bem como facilitar a comparação dos resultados para experimentos similares fornecendo um
guia para auxiliar no desenvolvimento de estudos mais controlados e replicáveis em teste de
software concorrente.

Comumente, as métricas usadas para avaliar as variáveis dependentes são diferentes
e o contexto do experimento varia. Os estudos experimentais usam diferentes métricas para
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medir a eficácia (o número de erros detectados, o número de mutantes mortos, a cobertura de
código alcançada), o que torna os resultados difíceis de comparar. As variáveis dependentes,
independentes e de contexto dos estudos precisam ser definidas em um mesmo design teórico
a fim de obter informações úteis sobre os estudos e possibilitar a meta-análise e suporte ao
desenvolvimento de teorias de causa e efeito (GALLIS et al., 2003).

Nas próximas seções são descritos os passos para a definição do design de experimentos
no contexto de teste de software concorrente. São descritos objetivos, variáveis e escolhas a serem
tomadas durante o processo experimental. Usando o design proposto, famílias de estudos podem
ser conduzidas podendo contribuir com hipóteses relevantes e importantes que não poderiam ser
levantadas com base apenas em experimentos individuais (BASILI et al., 1999; BASILI et al.,
2007).

O principal objetivo desse design de experimentos para o trabalho de doutorado foi
oferecer uma alternativa à realimentação do corpo de conhecimento. Considerando que o corpo
de conhecimento é formado por estudos experimentais na área de teste de software concorrente,
a produção de experimentos sob um mesmo design, dadas as recomendações fornecidas pelo
design proposto, podem oferecer objetivos concretos e reusáveis, planejamento e procedimentos
os quais podem gerar evidência facilmente comparada e efetivamente agregada em estudos
secundários.

3.4.1 Definição do experimento

A fase de definição do experimento determina como um experimento deve ser realizado
e auxilia na construção e design do experimento.

1.1 Definição do Objetivo

A definição do objetivo é essencial para as atividades de planejamento e condução do
experimento. Essa atividade envolve a escolha do aspecto a ser avaliado, a definição dos dados
que serão coletados e como esses dados serão analisados.

O objetivo do experimento é definido usando os fundamentos do processo GQM (Goal
Question Metrics) (BASILI, 1992). O modelo GQM é composto de cinco parâmetros: 1) Objeto
do estudo: a entidade que será estudada no experimento; 2) Propósito: define a intenção do
experimento; 3) Foco: o efeito primário sob estudo no experimento; 4) A perspectiva: o ponto
de vista a partir do qual os resultados do experimento serão interpretados e 5) Contexto: define
quais sujeitos estão envolvidos no experimento (BASILI et al., 1999). Na Tabela 2 é mostrado o
modelo proposto para a definição das questões de pesquisa do experimento para teste de software
concorrente. Os valores na tabela são usados como referência para instanciar objetivos nesse
contexto. Para ilustrar um possível objetivo para um estudo experimental no contexto de software
concorrente pode ser definido como:
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Analisar a técnica de teste de software concorrente (objeto de estudo) com o propósito
de avaliar (propósito) em relação à sua efetividade (foco de qualidade) do ponto de vista
do pesquisador (perspectiva) no contexto de especialistas de teste encontrando erros em seu
software concorrente (contexto).

Tabela 2 – Modelo GQM para teste de software concorrente.

Definição do objetivo
Objeto de estudo técnica de teste de software concorrente (Tabela 3)
Propósito avaliar, analisar, comparar, medir, estudar
Foco de qualidade efetividade, eficiência, eficácia, aplicabilidade, usabilidade, viabili-

dade, reprodutibilidade, corretude, custo, desempenho (Tabela 4)
Perspectiva pesquisador, profissional de teste, estudantes
Contexto sujeitos, objetos, ambiente (Seção 3.4.2.1)

3.4.2 Planejamento do experimento

Como proposto por Wohlin et al. (2012), o design do experimento é o resultado da
definição do planejamento do experimento e composto de sete etapas. Com o objetivo de oferecer
um design de experimentos a ser usado como guia para a definição de experimentos em teste de
software concorrente, cada etapa é apresentada em detalhes nas próximas seções.

3.4.2.1 Seleção do contexto

Baseado no objetivo definido, a seleção do contexto especifica o ambiente no qual o
experimento será executado. O contexto do experimento pode ser classificado em termos do
número de sujeitos e objetos envolvidos no estudo. Assim, o contexto do experimento pode ser
caracterizado de acordo com quatro dimensões (WOHLIN et al., 2012): 1) off-line vs. on-line; 2)
estudante vs. profissional; 3) programas exemplo vs. aplicações reais; e 4) específico vs. geral.

A maioria dos estudos em teste de software concorrente presentes na literatura são con-
duzidos de maneira off-line por pesquisadores e usando programas provenientes de benchmarks
(ou programas exemplos) em um contexto específico e controlado.

A comunidade de pesquisa tem argumentado que estudos de laboratório, conduzidos
por estudantes, têm pouca qualidade e relevância se comparados a estudos conduzidos na
indústria. No entanto, o estabelecimento de colaboração com a indústria é difícil e depender desta
colaboração pode tornar o estudo inviável. A definição de projetos executados por estudantes
pode ser uma boa alternativa, porque esse tipo de projeto é barato e fácil de controlar, porém
é mais direcionado a certos contextos do que projetos executados por profissionais com vasta
experiência na indústria (HÖST et al., 2000).



3.4. Design de Experimentos na Área de Teste de Software Concorrente 73

Participantes

O participante do experimento é quem vai aplicar o experimento. Os participantes podem
ser referidos como sujeitos (se humanos) ou unidades experimentais (se não humanos), nesse caso
apenas máquinas executando scripts por exemplo. O tipo de participante pode ser (estudantes de
ciência da computação, profissionais de teste, pesquisadores). Sujeitos, nesse caso, são as pessoas
que executam o experimento, utilizando um método, ferramenta e programas, ou algoritmos nos
quais os métodos ou ferramentas são aplicados (WOHLIN et al., 2012).

Objetos

Objeto experimental é a unidade sob a qual os tratamentos são aplicados e os resultados
avaliados. No contexto de teste de software, o objeto pode ser caracterizado como o SUT (Soft-
ware Under Testing). Este software pode ser caracterizado como um exemplo didático (programa
exemplo), aplicações industriais ou um conjunto de programas provenientes de benchmarks.
Existe uma variedade de benchmarks que podem ser usados como objetos para avaliação experi-
mental na área de teste de software concorrente (DOURADO et al., 2016; RUNGTA; MERCER,
2009a; EYTANI; UR, 2004; YANG et al., 2008; VALGRIND-DEVELOPERS, 2012).

3.4.2.2 Definição de hipóteses

Hipóteses são formalizações do estudo experimental proposto e podem ser usados para
testar afirmações sobre os resultados esperados. Em geral, dois tipos de hipóteses são definidas
(WOHLIN et al., 2012):

Hipótese Nula

A hipótese nula é usada para testar as diferenças entre as observações, se elas são
coincidentes e não resultantes dos padrões experimentais usados. Essa é a hipótese que o
pesquisador quer rejeitar com maior nível de significância possível. Uma possível hipótese para
o domínio de teste de software pode ser que uma técnica de teste A encontra em média o mesmo
número de falhas que outra técnica B. Essa hipótese é definida como:

Hipótese nula 1: A efetividade da técnica de teste A para encontrar falhas é a mesma da
técnica de teste B.

Hipótese alternativa

A hipótese alternativa representa a afirmação em favor da qual a hipótese nula é rejeitada.
Um exemplo de hipótese é que uma técnica de teste A encontra mais falhas que outra técnica B.
Essa hipótese pode ser definida como:

Hipótese alternativa 1.1: A efetividade de encontrar falhas da técnica de teste A é maior
que a da técnica de teste B.
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Para o objetivo estabelecido na definição, a hipótese nula, e sua correspondente hipótese
alternativa, precisam ser definidas pelo pesquisador para extrair conclusões sobre o estudo.

3.4.2.3 Seleção de variáveis

Durante a seleção de variáveis são definidas as influências e efeitos que serão examinados
no experimento. Para definir o design do experimento é necessário escolher dois tipos de variáveis:
variáveis dependentes (variáveis de resposta) e variáveis independentes (variáveis preditoras).

Variáveis independentes

Variáveis independentes são fatores que são frequentemente variados no experimento para
medir seu efeito nas variáveis dependentes. Variáveis independentes podem incluir tratamentos,
materiais e algum fator relacionado com o contexto.

No contexto de avaliação das técnicas de teste de software concorrente, as variáveis
independentes estão relacionadas ao objeto de estudo, que pode ser a abordagem de teste proposta.
Nesse contexto, os possíveis valores de tratamentos podem ser categorizados de acordo com as
técnicas apresentadas na Tabela 3.

Outras variáveis independentes no contexto de teste de software concorrente podem
estar relacionadas às características dos sujeitos e objetos (software concorrente). Por exemplo,
a complexidade do programa (número de threads/processos, sincronizações e primitivas de
comunicação, conjunto de interleavings de eventos, tamanho do SUT).

Outro fator a ser considerado como variável independente é a origem da erro, que pode
ser gerado aleatoriamente, ou com base em uma taxonomia de erros, ou usando uma técnica
baseada em erros (como mutação por exemplo), ou apenas usando defeitos pré-existentes no
software. Devido ao não determinismo de aplicações concorrentes, outros fatores que precisam
ser considerados são: o número de vezes que o teste é executado e o limite de tempo para a
execução do teste (considerando o problema da explosão do espaço de estados no qual o domínio
de entrada aumenta exponencialmente e a cobertura de todos os domínios de entrada torna-se
impraticável).

Tabela 3 – Classificação de técnicas de teste de software concorrente.

Técnica Descrição
Teste estrutural Utiliza o conhecimento da estrutura do código fonte para derivar entradas

para o teste. Algumas abordagens incluem a cobertura de nós, arestas, e
caminhos e o uso de grafos de fluxo de dados e controle

Teste baseado em modelos Utiliza um modelo abstrato para especificar o comportamento do programa
em teste e projetar e executar artefatos durante a execução do teste

Teste baseado em métodos formais Utilizam técnicas matemáticas para especificar, desenvolver e verificar sis-
temas de hardware e software

Teste baseado em erros Utiliza o conhecimento sobre erros comuns cometidos pelos programadores
para derivar casos de teste. O conceito básico do teste baseado em erros é
selecionar casos de teste que distinguem o programa em teste de programas
alternativos que contém erros hipotéticos
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Variáveis dependentes

A variável dependente é a característica avaliada para medir a influência dos fatores nos
tratamentos do experimento.

No teste de software concorrente, as variáveis dependentes mais comuns são aquelas
usadas para medir o quão boa é a técnica de teste para descobrir erros e quanto recurso com-
putacional e de tempo ela consome. Na Tabela 4 são descritas algumas dessas variáveis e suas
possíveis métricas. Essas variáveis dependentes são baseadas nos estudos apresentados nesta
revisão e a descrição é baseada nas definições do autor sobre os estudos e o padrão de medida de
usabilidade da ISO 9242-11.

Tabela 4 – Variáveis dependentes pra avaliação de técnicas de teste de software concorrente.

Variáveis
dependentes

Descrição Métricas (possíveis valores)

Efetividade Habilidade de cada técnica em
detectar falhas

Defeitos detectados, sequencias executadas, número de mutantes mor-
tos, número de preempções, número de estados visitados, número de
interleavings testados, número de execuções exploradas, cobertura al-
cançada, número de eventos e fluxo de dados explorados

Eficiência Quão rapidamente a técnica é
capaz de encontrar falhas

Tempo de computação, overhead, velocidade, número de caminhos ex-
plorados, tempo de resposta, tempo requerido para predição

Usabilidade Satisfação do usuário Análise da qualidade por meio de questionários
Custo Quanto esforço é necessário

para aplicar a técnica
Número de casos de teste para cobrir um critério, tempo para executar
escalonamentos, número de interleavings explorados, número de execu-
ções do programa.

Desempenho Recursos que são gastos para
executar a técnica

Tempo de execução, overhead de memória, overhead de espaço em
disco, velocidade de execução, tempo de compilação, uso de memória,
tempo de overhead, tempo de resposta

Acurácia Número de falsos positivos/fal-
sos negativos gerados

Número de falsos positivos, número de falos negativos, número de ele-
mentos não executáveis, número de mutantes não equivalentes, número
de caminhos/interleavings não executáveis

Relevância Relevância dos dados de teste
gerados

Porcentagem de entradas relevantes do número total de entradas

Escalabilidade Se a técnica funciona bem em
um software e hardware mais
complexo

Relação entre o número de threads e o overhead do tempo de execução,
número de threads usadas

3.4.2.4 Seleção dos sujeitos

Os sujeitos são responsáveis pela execução do experimento. Idealmente, os sujeitos
do experimento seriam uma amostra aleatória da população de profissionais de informática.
No entanto, alcançar uma amostra aleatória é difícil. Em vez disso, os grupos de sujeitos são
comumente uma amostra acidental dessa população, o que significa que eles são selecionados
com base em sua participação em cursos universitários ou industriais (LOTT; ROMBACH, 1996).
No contexto de teste de software concorrente, a maioria dos experimentos são desenvolvidos
pelos pesquisadores que propõem uma técnica de teste e, em alguns casos, os alunos são utilizados
como sujeitos experimentais.
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3.4.2.5 Escolha do tipo de design

Depois de definir as variáveis de entrada é necessário definir o design (arranjo) experi-
mental. O tipo de projeto de experiência, dependendo do objetivo da experiência, o número de
fatores, as alternativas dos fatores, o número de variações indesejadas, etc (JURISTO; MORENO,
2010).

Com base na randomização, diferentes tratamentos são aplicados em diferentes objetos,
mantendo outras variáveis constantes e medindo os efeitos nas variáveis dependentes. Em
experimentos orientados a humanos, os sujeitos (humanos) aplicam diferentes tratamentos
(técnicas) aos objetos (programas), enquanto em experimentos orientados à tecnologia, diferentes
tratamentos (técnicas) são aplicados em objetos diferentes (WOHLIN et al., 2012).

Os experimentos no contexto de teste de software concorrente apresentados no ma-
peamento sistemático (Apêndice B) são todos experimentos orientados à tecnologia, mas os
pesquisadores não descrevem o tipo de design utilizado para realizar a avaliação experimental.
Eles apenas descrevem o procedimento para testar a aplicação e não discutem como os tratamen-
tos foram atribuídos aos objetos. Esse fator dificulta a replicação do experimento e pode trazer
fontes de variação indesejadas para o estudo.

A Tabela 5 apresenta um resumo do tipo comum de design utilizado em experimentos
de engenharia de software e pode ser útil para orientar o pesquisador a escolher o design
apropriado para o experimento a partir de seus objetivos e variáveis instanciadas. Informações
mais detalhadas sobre tipos e definições de design de experimentos podem ser encontradas em
Wohlin et al. (2012) e Juristo e Moreno (2010).

Tabela 5 – Tipos de padrões de design (WOHLIN et al., 2012).

Tipo de design Condições do experimento Aplicação
Um fator com dois tra-
tamentos

Design completamente rando-
mizado

Compara dois tratamentos e cada sujeito usa somente um trata-
mento em cada objeto

Comparação pareada Compara pares do experimento e cada sujeito usa ambos os tra-
tamentos no mesmo objeto

Um fator com mais de
dois tratamentos

Design blocado completamente
randomizado

Sujeitos formam um ou mais unidades (blocos) homogêneos,
no qual cada sujeito usa um objeto para todos os tratamentos e
a ordem em que o sujeito usa o tratamento é definida randomi-
camente

Design completamente rando-
mizado

Usa um objeto pra todos os tratamentos e os sujeitos são atribuí-
dos randomicamente aos tratamentos

Dois fatores 2*2 Design fatorial Sujeitos são randomicamente atribuídos a cada combinação de
tratamentos

Design aninhado de dois-
estágios

Têm dois fatores, cada qual com dois ou mais tratamentos. O
design do experimento e análise são os mesmos de um design
fatorial 2*2

Mais que dois fatores 2k Design fatorial Os sujeitos são atribuídos randomicamente para as combinações
2k dos tratamentos

2k Design fatorial fraccionado Executa somente uma fração do experimento completamente fa-
torial
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3.4.2.6 Instrumentação

Durante a fase de instrumentação, são preparados todos os instrumentos usados na
aplicação prática do experimento. Esses instrumentos podem ser de três tipos:

• Objetos do experimento: sob o qual o experimento é aplicado (software concorrente).

• Guias: recursos necessários para guiar os participantes do experimento (descrição do
experimento, ferramenta usada pra guiar o experimento e checklists).

• Medidas: A medição no experimento é conduzida via coleta de dados. No experimento de
teste, dados são gerados e coletados usando ferramentas automatizadas ou manualmente
pelo testador.

O objetivo geral da instrumentação é fornecer meios para realizar o experimento e
monitorá-lo, sem afetar o controle do experimento. Os resultados da experiência devem ser os
mesmos independentemente da forma como o experimento é instrumentado. Se a instrumentação
afeta o resultado do experimento, o estudo apresenta ameaças à sua validade (WOHLIN et al.,
2012).

3.4.2.7 Avaliação da validade

A validade de um experimento está relacionada à confiabilidade dos resultados obtidos.
Durante a fase de planejamento de um experimento, as ameaças à validade devem ser identificadas
para avaliar seu impacto sobre os dados. Todas as ameaças que possam ter um impacto na validade
dos resultados precisam ser discutidas.

Validade de constructo/construção

Refere-se ao grau em que a manipulação das métricas em um estudo realmente representa
as construções no mundo real.

A validade de construção em teste de software concorrente podem estar relacionadas à
expectativa do pesquisador que pode afetar os resultados. Outras ameaças estão relacionadas
ao uso incorreto de testes estatísticos. A configuração do tipo de falha, a escolha do conjunto
de teste e a geração aleatória de dados de teste, precisam ser controladas e representativas do
domínio de entrada para não se transformar em uma ameaça ao estudo.

Validade interna

Refere-se ao fato do tratamento ou as variáveis independentes serem realmente res-
ponsáveis pelos efeitos observados na variável dependente. Fatores desconhecidos podem ter
influenciado os resultados e, portanto, colocar limitações na validade interna do estudo.
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Algumas ameaças à validade no teste de software concorrente podem ser: a configuração
incorreta da ferramenta usada que pode levar a conclusões incorretas; os defeitos injetados nos
programas de exemplo podem ter sido inseridos com base no conhecimento e na compreensão do
pesquisador sobre a técnica usada para manipular os resultados; o contexto de teste e o processo
de instrumentação podem ser manipulados pelo experimentador para favorecer técnicas de teste
gerando resultados não realistas.

Validade externa

Refere-se ao nível em que os resultados do estudo podem ser generalizados para outras
populações ou configurações de participantes.

No teste de software concorrente, os autores relatam como principais ameaças à validade
externa a representatividade dos programas utilizados nos experimentos (complexidade e granu-
laridade da concorrência) e representatividade das defeitos usados (usando taxonomias, erros
pré-existentes, inserção de erros) e representatividade dos conjuntos de teste usados (tamanho e
complexidade). Outros fatores como o tamanho das execuções de sequências de teste (devido ao
comportamento não determinístico), o contexto em que o experimento é conduzido e o processo
de randomização podem afetar os resultados.

Validade da conclusão

Refere-se ao fato das conclusões alcançadas em um estudo estarem ou não corretas. Para
experimentos controlados, a validade da conclusão pode estar relacionada à aplicação de testes
estatísticos aos dados.

No contexto de teste de software concorrente, as ameaças mais comuns à validade de
conclusão estão relacionadas à corretude do método, técnica e ferramenta usados para realizar a
atividade de teste. Outra ameaça comum está relacionada à seleção incorreta das métricas usadas
para medir as variáveis dependentes, além do método usado para inserir defeitos nos objetos.
A última ameaça está relacionada ao uso incorreto de testes estatísticos durante a avaliação de
hipóteses.

A Tabela 6 resume as ameaças mais comuns à validade encontradas na literatura para
testes de software concorrente. Na tabela, as ameaças à validade são classificadas por tipo e para
cada tipo são apresentados exemplos de possíveis valores extraídos da literatura (Apêndice B).
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Tabela 6 – Ameaças à validade no contexto de teste de software concorrente.

Validade da conclusão Validade interna
O método usado não é correto Configuração das ferramentas usadas
Medidas não são corretas Seleção dos defeitos
A implementação das técnicas não é correta Configuração do contexto
Processo de inserção de falhas não está correto Processo de instrumentação
Suíte de teste não é representativa
Análise estatística não é correta
Validade de construção Validade externa
Expectativa dos pesquisadores afetam os resultados Representatividade do objeto do estudo
Configuração das falhas afetam os resultados Representatividade das falhas semeadas
Escolha do design dos casos de teste Representatividade das suítes de teste usadas
Heterogeneidade aleatória dos casos de teste Tamanho da sequência de teste
Métrica de medida incorreta Diferentes comportamentos

Processo de randomização usado
Configuração da ferramenta usada
Generalização para outro tipo de software

O design de experimentos definido para a área de teste de software concorrente é
sumarizado na Tabela 7. Ele auxilia nas etapas de definição e planejamento do experimento
oferecendo objetivos concretos, planos e procedimentos reutilizáveis para definir e aplicar
estudos experimentais na área de teste de software concorrente, com métricas específicas para
este contexto. Sendo assim, o design definido orienta durante toda a fase de planejamento do
experimento, porém as fases de operação, análise e interpretação e apresentação e empacotamento
não são incluídas, pois o foco é a definição de maneira padronizada de experimentos, visando
facilitar futuras comparações e não o processo de execução e análise que pode variar dado o
contexto do estudo.

Como foi visto, o objetivo do design é fornecer métricas comuns para condução de
estudos sob o mesmo escopo, que podem ser úteis para guiar a condução de novos estudos na
área, de modo que facilite a replicação de estudos e que as evidências criadas sejam mais fáceis
de comparar e, portanto, efetivamente agregadas em estudos secundários.

Convém observar que esse design de experimentos é uma estrutura preliminar para a
condução de estudos experimentais na área. Porém, pressupõem-se que é generalizável para
diferentes técnicas de teste de software concorrentes. No projeto de doutorado, esse design
pode atuar como um guia para a evolução do corpo de conhecimento apresentado na Seção 3.3
possibilitando construir de forma progressiva e interativa um conjunto de conhecimento que
traga informações quantitativas sobre a utilidade de técnicas de teste em diferentes ambientes.

Na próxima seção é apresentado o esquema de caracterização para seleção de técnicas de
teste de software concorrente. Tanto o design de experimentos quanto o esquema de caracteriza-
ção foram definidos com base nos resultados obtidos com o mapeamento sistemático apresentado
no Apêndice B) e na análise das informações presentes no corpo de conhecimento apresentado
na Seção 3.3.
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Tabela 7 – design de experimentos para teste de software concorrente.

Definição do Experimento

1. Objetivo do Experimento Modelo GQM: Analisar técnicas de teste de software concorrente para avaliar efetividade
em um SUT do ponto de vista de obter conhecimento no contexto de (uma variável particular de um conjunto de
variáveis de contexto)

a) Objeto (técnica de teste de software concorrente, como na taxonomia definida na Tabela 3)
b) Propósito (avaliar, comparar, analisar, medir, etc)
c) Fator de qualidade (efetividade, eficiência, eficácia, usabilidade, custo, desempenho, acurácia, relevância, es-

calabilidade, etc)
d) Ponto de vista (pesquisador, profissional de teste, estudantes, etc)
e) Contexto (sujeitos, objetos, ambiente)

Planejamento do Experimento

1. Seleção de Contexto

a) Sujeitos (participantes, pesquisadores, profissionais de teste, professores, estudantes, etc)
b) Objetos (sistema em teste - SUT)

2. Definição das Hipóteses

a) Hipótese nula (A técnica de teste A tem a mesma efetividade da técnica de teste B)
b) Hipótese alternativa (A técnica A é mais efetiva que a técnica B)

3. Seleção de Variáveis

a) Variáveis Dependentes (número de erros detectados, tempo de execução, cobertura alcançada, número de
mutantes mortos, overhead de memória, número de falsos positivos, número de falsos negativos, número de
threads usadas, etc.)

b) Variáveis Independes (abordagem de teste, erros inseridos, complexidade da aplicação concorrente, número
de execuções, etc.)

4. Seleção de Sujeitos

a) Seleção randômica de uma amostra da população de profissionais ou pesquisadores em ciência da computação

5. Escolha do Design

Definido como os tipos padrões de design apresentados em Wohlin et al. (2012)

a) Um fator com dois tratamentos
b) Um fator com mais de dois tratamentos
c) Dois fatores com dois tratamentos
d) Mais que dois fatores cada um com dois tratamentos

6. Instrumentação

a) Objetos (define qual objeto usar no experimento)
b) Instrumentação (treinamento dos participantes, material de suporte, etc.)
c) Conjunto de dados (questionários, saídas das ferramentas, etc.)

7. Avaliação da Validade

a) Validade interna (Define quais variáveis serão manipuladas e os seus efeitos nos resultados, por exemplo, en-
ganos cometidos na configuração das ferramentas, seleção dos defeitos, configuração do contexto ou processo
de instrumentação)

b) Validade externa (Conclusões obtidas com a amostra do experimento e são generalizadas para a população de
interesse, por exemplo, uso de objetos não representativos, erros inseridos ou dados de teste insuficientes)

c) Validade de construção (Transforma as construções de causa-efeito em teoria e variáveis a serem observadas no
experimento, por exemplo, os resultados podem ser afetados pelas expectativas do pesquisador e conhecimento
durante a inserção dos erros, escolha do design de casos de teste e uso das métricas avaliadas)

d) Validade de conclusão (Relacionada com o teste estatístico usado para gerar as conclusões, por exemplo,
análise estatística incorreta)

• Todos os passos descritos acima fornecem o design de experimento, como definição e planejamento do experimento, tornando
o experimento pronto para executar. Entretanto, é recomendado que o condutor do experimento revise o design com outros
especialistas e execute um experimento piloto para fazer os ajustes necessários e validar o design.
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3.5 Esquema de Caracterização e Seleção de Técnicas de

Teste de Software Concorrente

A identificação das características para a seleção adequada das tecnologias de teste é
um desafio para a área de teste de software (BASILI, 1985; VEGAS; BASILI, 2005; NETO;
TRAVASSOS, 2009). Assim como na programação sequencial, as características do software
concorrente criam obstáculos ao uso de metodologias para a seleção de tecnologias nesse
contexto. Para evitar essa ameaça, com base nos dados contidos no corpo de conhecimento
descrito na Seção 3.3, foram identificadas as características primárias do software concorrente
que afetam a escolha da técnica de teste e um esquema de caracterização foi construído.

3.5.1 Atributos de caracterização

Na área de teste de software, a definição das técnicas mais adequadas para avaliar as
características de um sistema específico permanece como uma questão em aberto (VEGAS;
BASILI, 2005). Embora estudos secundários na área de teste concorrente existam (ARORA et
al., 2015; QAWY et al., 2012; SOUZA et al., 2011; BRITO et al., 2010; MAMUN; KHANAM,
2009), esses estudos focam somente na categorização das técnicas de teste e não proporcionam
informações que possam ser usadas para minimizar a possibilidade de escolha inadequada de
uma técnica, o que pode gerar um efeito negativo na qualidade do software.

Nesse sentido, foram selecionados com base na literatura técnica da área, informações
relevantes sobre as técnicas, atributos, e conceitos da programação concorrente que afetam o
processo de teste. Essas informações são usadas para a construção de um esquema de caracteri-
zação para dar suporte a tomada de decisão durante o processo de seleção de técnicas de teste
adequadas a um projeto de software. O esquema de caracterização é composto por 21 atributos
conforme apresentado na Tabela 8. Esses atributos são utilizados para o cálculo da adequação
das técnicas ao projeto de teste e consequentemente a seleção da técnica mais apropriada. Os
atributos são classificados em quatro categorias conforme o tipo da informação que oferece,
descritas a seguir:

• Modelo de programação: o modelo de programação usado pelo software em teste (plata-
forma de execução, paradigma de desenvolvimento, linguagem de programação);

• Características gerais do teste: o tipo de técnica, abordagem para geração de dados de
teste, nível do teste, entrada e saída do caso de teste, atributos de avaliação de quali-
dade, e tipo de estudo empírico usado para validação (VEGAS; BASILI, 2005; NETO;
TRAVASSOS, 2009);

• Ferramenta de apoio ao teste: identificação da ferramenta, linguagem e plataforma de
operação (VEGAS; BASILI, 2005);



82 Capítulo 3. Framework para Avaliação Sistemática de Técnicas de Teste de Software Concorrente

Tabela 8 – Atributos para a caracterização de técnicas de teste de software concorrente.

Atributos de caracterização Exemplo de valores

M
od

el
o

de
pr

og
ra

m
aç

ão

1. Plataforma em que o software em teste é execu-
tado

Linux, Windows, Android

2. Paradigma de desenvolvimento adotado para a in-
teração de processos/threads

Memória compartilhada, passagem de mensagem,
híbrido

3. Linguagem de programação/ Bibliotecas de exe-
cução em que o software em teste é desenvolvido

Java, C/MPI, C/Phtreads, Fortran, Ada, Erlang

C
ar

ac
te

rís
tic

as
ge

ra
is

do
te

st
e 4. Tipo de técnica de teste Estrutural, funcional, baseado em erros, baseado

em modelos
5. Nível do desenvolvimento em que o técnica de
teste é aplicada

Unitário, integração, sistema, aceitação, regressão

6. Abordagem de geração de dados de teste Rastreamento de execução, teste de alcançabili-
dade, escalonamento de threads, localização de pa-
res

7. Entrada esperada para o caso de teste Código fonte, requisitos, modelos, bytecode
8. Saída esperada para o caso de teste Porcentagem de cobertura, tempo de execução, er-

ros revelados
9. Características de qualidade que a técnica é capaz
de avaliar

Efetividade, eficiência, desempenho, escalabili-
dade, overhead

10. Tipo de estudo empírico aplicado para a valida-
ção da técnica de teste

Estudo de caso, experimento controlado, survey, et-
nografia, pesquisa-ação

C
ar

ac
te

rís
tic

as
do

te
st

e
co

nc
or

re
nt

e 11. Tipo de análise usada pela técnica de teste Estática, dinâmica, híbrida
12. Mecanismo para forçar a execução de diferentes
sequências de execução

Teste de alcançabilidade, inserção de ruído

13. Tipo de mecanismo de replay utilizado para a re-
execução do programa durante o teste

Monitoramento, regressão, gravar-reexecutar, se-
quencias de sincronização

14. Representação do programa que captura informa-
ções relevantes para o teste

Grafo de estados, redes de petri, modelo de predi-
ção

15. Contexto/Objetivo do software concorrente Computação de alto desempenho, sistemas distri-
buídos, aplicações móveis, sistemas embarcados,
sistemas paralelos

16. Técnica usada para tratar o problema de explosão
de estados

Redução dinâmica de ordem parcial, função de ade-
quação, limitação de preempção

17. Tipo de erros concorrentes identificados pela téc-
nica de teste

Condição de corrida, deadlock, violação de atomi-
cidade, livelock

Fe
rr

am
en

ta
de

ap
oi

o

18. Existência de uma ferramenta de suporte ao teste
(representada pelo nome da ferramenta)

Contest, CHESS, JavaPathFinder

19. Custo associado a ferramenta Acadêmica, comercial, software livre
20. Linguagem de programação suportada pela ferra-
menta

Java, C/MPI, C/Pthreads, C/OpenMP, Fortran, Ada,
Erlang

21. Plataforma de execução que a ferramenta opera Linux, Windows, Android

• Características do teste de software concorrente: descreve os aspectos das tecnologias
de teste específicas para programação concorrente, incluindo:

– Tipo de análise usada pela técnica, que pode ser estática ou dinâmica. Análise
estática verifica o código sem executá-lo. Análise dinâmica verifica o código du-
rante a execução. Ambas consideram a presença de vários tipos de primitivas de
sincronização no software concorrente.

– Paradigma de programação concorrente empregado para a interação entre pro-
cessos/threads, que pode ser memória compartilhada ou passagem de mensagem.
Memória compartilhada refere-se aos processos/threads que usam o mesmo espaço
para o endereçamento de variáveis e realizam a comunicação por meio de variáveis
compartilhadas. Passagem de mensagem refere-se ao uso de espaços de endereça-
mentos distintos onde a comunicação entre processos/threads é feita por meio de
passagem de mensagens.
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– Tipo de mecanismo de replay, devido ao não determinismo, múltiplas execuções
de um programa concorrente com a mesma entrada podem exercitar diferentes
sequências de sincronização e produzir saídas diferentes e corretas. No entanto,
cada sequência de sincronização válida deve ser considerada durante o teste. Nesse
cenário, mecanismos de replay são utilizados para controlar a execução de eventos de
sincronização no programa em teste e repetir uma dada sequência de sincronização
durante o teste, tornando a execução determinística.

– Representação do programa, algumas técnicas requerem representação em alto
nível da aplicação, que capture informação relevante para a atividade de teste e
represente abstrações como limitações de buffers, semáforos, e fila de threads. Uma
representação gráfica de um programa provê uma visão independente da linguagem
de programação e serve como entrada à técnica de teste.

– Técnica que trata o problema da explosão do espaço de estados, métodos de redução
de espaço de estados enumeram e analisam os estados do sistema que podem ser
alcançados para fazer possível a exploração do domínio de entrada. No contexto
de programação concorrente, o espaço de interleaving de eventos e sequências de
sincronização devem ser eficientemente explorados pela viabilidade do teste.

– Erros concorrentes identificados pela técnica de teste, aplicações concorrentes in-
cluem erros que não existem em aplicações sequencias, como, deadlock, livelock,
starvation, instanciação incorreta de threads, violação de atomicidade, código des-
protegido, inconsistência de dados, erros de sincronização, erros de decomposição,
uso incorreto de funções de passagem de mensagem, perda de sinais e erros de
comunicação, que devem ser identificados durante a atividade de teste.

Esse esquema foi usado para extrair informações relevantes dos estudos primários
identificados na literatura técnica. A análise dessas informações juntamente com a identificação
das características do projeto de software que influenciam o processo de seleção de técnicas
são usados como base para a construção do corpo de evidência para a área de teste de software
concorrente descrito na Seção 3.3.

3.5.2 Definição dos critérios de adequação e avaliação do esquema

Após a definição dos atributos que irão compor o esquema de caracterização das técnicas,
foi conduzido um survey a fim de avaliar qual a relevância desses atributos para a caracterização
das técnicas e qual o seu grau de adequação ao projeto de teste. O survey foi conduzido com
especialistas que tem trabalhado ativamente na área, tanto em pesquisa na academia como em
projetos de software concorrente na indústria, a fim de definir pesos para quantificar a importância
desses atributos. As etapas da condução do survey são apresentadas a seguir.
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3.5.2.1 Planejamento e objetivo

Dentre os principais objetivos desse survey, estão: 1) Analisar se os atributos definidos
no esquema de caracterização são adequados para caracterizar técnicas de teste para software
concorrente e 2) Determinar o nível de relevância de cada atributo para o processo de seleção de
técnicas de teste para um projeto de software. Os atributos foram avaliados do ponto de vista dos
pesquisadores e profissionais que selecionam tecnologias de teste para um projeto de software
específico.

3.5.2.2 Questões de pesquisa

Tendo como base os objetivos definidos para o estudo, a Tabela 9 lista as questões de
pesquisa que guiam o estudo.

Tabela 9 – Questões de pesquisa do estudo.

RQ1 Os atributos definidos são adequados para caracterizar técnicas de teste de software concorrente?
RQ2 Existem atributos faltantes (atributos adicionais e relevantes (não apresentados na Tabela 8), que deveriam ser adicio-

nados ao conjunto inicial de atributos)?
RQ4 Os atributos definidos são relevantes para o processo de seleção de técnicas de teste?

3.5.2.3 Instrumentação e execução

Foi desenvolvido um survey online2 para coletar as respostas dos participantes sobre
a avaliação do esquema. Esse survey é composto de três partes. A primeira parte coleta as
informações sobre a experiência dos participantes, necessárias para o estabelecer o peso de
resposta de cada participante. A segunda parte coleta os valores de adequação de cada atributo,
como "Sim"e "Não". A terceira parte coleta a relevância de cada atributo, os valores possíveis
são: (1) Sem relevância, (2) Relevância muito baixa, (3) Baixa relevância, (4) Média relevância,
(5) Alta relevância e (6) Relevância muito alta.

Por meio do mapeamento sistemático (Apêndice B) foi possível identificar 109 estudos
relacionados ao teste de software concorrente. A partir desses estudos, foram identificados 200
autores e extraídos seus endereços de e-mail. Foram enviados e-mails para esses 200 participantes
em potencial com o link do survey online. O survey ficou disponível de 06 de junho a 06 de
julho de 2017. Dos 200 participantes em potencial, somente 145 tinham e-mail válido (conforme
apresentado no artigo). Desses 145, um total de 27 autores completaram o survey até o final. A
Tabela 10 descreve os participantes que responderam ao survey.

3.5.2.4 Análise dos resultados

Para análise da adequação e relevância de cada atributo, foi atribuído a cada sujeito um
peso com base no seu conhecimento e experiência. A Fórmula I define o peso, no qual, para
2 <https://goo.gl/forms/v5Knp3csrdCuZYxE2>

https://goo.gl/forms/v5Knp3csrdCuZYxE2
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Tabela 10 – Caracterização dos sujeitos do estudo.

Id Formação Número de Nível de Projetos na Peso do
Acadêmica Publicações Experiência Indústria Participante

1 Doutorado 1 a 5 Baixo 3 4.5
2 Doutorado 1 a 5 Baixo 2 4
3 Doutorado 1 a 5 Baixo 2 4
4 Doutorado Mais de 20 Médio 2 8
5 Doutorado 1 a 5 Baixo 1 3.5
6 Doutorado Mais de 20 Baixo 1 6.5
7 Doutorado Mais de 20 Alto 4 10
8 Doutorado 6 a 10 Alto 1 6.5
9 Doutorado 1 a 5 Baixo 1 3.5
10 Doutorado 1 a 5 Médio 2 5
11 Doutorado 6 a 10 Alto 5 8.5
12 Mestrado 6 a 10 Baixo 2 4
13 Mestrado 1 a 5 Baixo 0 2
14 Doutorado 1 a 5 Baixo 2 4
15 Doutorado 11 a 20 Alto 10 12
16 Doutorado 1 a 5 Baixo 0 3
17 Doutorado 11 a 20 Baixo 2 6
18 Doutorado 11 a 20 Alto 10 12
19 Mestrado 1 a 5 Baixo 2 3
20 Doutorado Mais de 20 Muito Alto 50 32
21 Doutorado 6 a 10 Médio 2 6
22 Doutorado 6 a 10 Baixo 5 6.5
23 Doutorado Mais de 20 Médio 8 11
24 Doutorado 1 a 5 Baixo 1 3.5
25 Doutorado Mais de 20 Baixo 10 11
26 Doutorado 11 a 20 Baixo 1 5.5
27 Doutorado 1 a 5 Alto 10 10

cada participante/sujeito (i), (F) é o mais alto grau acadêmico, (P) é a quantidade de artigos
publicados na área, (E) é o nível de experiência na indústria (CT T ) é o número de projetos que
envolviam técnicas de teste de software concorrente na indústria que ele participou (NETO;
TRAVASSOS, 2008). Essas informações e os pesos resultantes para cada sujeito são apresentados
na Tabela 10.

(I) Peso(i) = F(i)+P(i)+E(i)+ CT T (i)
Mediana(ÂT

i=1(CT T (i))

A Fórmula II calcula o nível de adequação (RQ1) dos atributos definidos no esquema
de caracterização (Tabela 8). Para cada atributo (a), é calculada a soma para a opinião de
cada participante sobre a adequação do atributo (resposta(i,a)) multiplicado pelo peso do
participantes (peso(i)). Este valor varia de 0 a 100%.

(II) Adequacao(a) = ÂT
i=1(resposta(i,a)⇤ peso(i))

A Tabela 11 mostra a importância de cada atributo para caracterizar a técnica (adequação).
Foi utilizado o teste de hipóteses Teste-t (CASELLA; BERGER, 2002) que gerou como resultado
o P-value=0.0000008, que é menor que o nível de significância a=0.05. Esses valores sugerem
que a hipótese nula NH01 pode ser rejeitada em favor da hipótese alternativa AH1, considerando
um limite de 50% para a eliminação de um atributo. Com base nesses dados, é possível concluir
que pelo menos um atributo (tipo de estudo empírico) não é adequado para a caracterização das
técnicas de teste de software concorrente segundo a opinião dos participantes do estudo.
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Tabela 11 – Avaliação dos atributos de caracterização.

Categoria Atributo Adequação Relevância

Modelo de programação
Plataforma de execução 88,75% 69,67%
Paradigma de interação entre processos/threads 63,43% 61,07%
Linguagem de programação 67,52% 58,57%

Características gerais do teste Técnica de teste 95,65% 76,21%
Nível do teste 94,37% 70,54
Contexto/objetivo do software 89,00% 69,16%
Entradas esperadas 76,21% 65,98%
Saídas requeridas 81,33% 69,05%
Atributo de qualidade avaliado 93,86% 79,85%
Tipo de estudo empírico 34,02% 37,08%

Características do teste concorrente Tipo de análise 100,00% 66,29%
Mecanismo de geração de interleavings de sincronização 79,54% 71,05%
Mecanismo de replay 67,77% 61,69%
Representação do programa 64,71% 53,81%
Mecanismo de geração de dados de teste 69,05% 54,27%
Redução do espaço de estados 67,52% 60,51%
Erros concorrentes revelados 100,00% 79,95%

Ferramenta de apoio ao teste Existência de ferramenta de apoio - -
Custo da ferramenta 78,52% 68,80%
Linguagem de programação suportada pela ferramenta - -
Plataforma que a ferramenta opera - -

A Fórmula III calcula a relevância (RQ3) para cada atributo (a) pela soma da pontuação
dos níveis de relevância por atribuído para cada participante do estudo (nivel(a)) multiplicado
pelo peso do participante (peso(i)).

(III) Relevancia(a) = ÂT
i=1(nivel(i,a)⇤ peso(i))

Os resultados do Teste-t para a análise da relevância mostraram um P-value=0.000009,
que é menor que o intervalo de confiança definido a=0.05, indicando a rejeição da hipótese nula
NH02 em favor da hipótese alternativa AH2. Esses resultados sugerem que ao menos um dos
atributos definidos no conjunto inicial não é relevante para o processo de seleção de técnicas de
teste pois está abaixo do limite definido de 50%.

A Figura 14 mostra, para cada atributo de caracterização, o grau de adequação e o nível
de relevância para o processo de seleção em um projeto de software.

Para avaliar se um atributo é adequado para caracterizar uma técnica de teste de software,
um limite é estabelecido, valores acima do limite indicam que o atributo é adequado e deve ser
incluído no esquema, valores abaixo do limite indicam que o atributo não é adequado e pode ser
retirado do esquema. O limite estabelecido nesse estudo é de 50% do valor máximo que pode ser
obtido para um atributo se todos os participantes responderem “Sim” a respeito da importância
desse atributo para caracterizar uma técnica de teste concorrente (NETO; TRAVASSOS, 2008).

A Fórmula IV calcula o limite para a classificação dos atributos como adequados ou não
adequados ao esquema de caracterização. O limite é calculado pela soma do peso atribuído ao
participante do estudo (peso(i)) multiplicando por 0,5 (que equivale a 50%).

(IV ) Limite = 0,5⇤ÂM
i=1 peso(i)
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Considerando os resultados do survey, somente um atributo esta abaixo do limite. Então é
possível concluir que todos os demais atributos são importantes para o esquema de caracterização.
Como apresentado na figura, apenas o atributo tipo de estudo empírico, está abaixo do limite,
sendo assim é considerado irrelevante e pode ser removido do esquema de caracterização.

Figura 14 – Porcentagem de adequação dos atributos de caracterização.

A Tabela 12 apresenta o resultado final do cálculo do peso de cada atributo conside-
rando os valores obtidos com o cálculo da relevância dos atributos relacionados à opinião dos
participantes do estudo. Ao atributo “tipo de estudo empírico” foi atribuído peso zero, pois
os resultados do survey indicaram que este atributo deveria ser removido do esquema. Para os
atributos relacionados à ferramenta de apoio ao teste, foi considerado o custo da ferramenta que
já indica a existência da ferramenta, nesta versão da ferramenta SeleCTT não foram considerados
os atributos de tipo de linguagem e plataforma em que a ferramenta opera, pois a inserção desses
atributos no cálculo demanda uma alteração no algoritmo de seleção a fim de tratar hierarquia de
critérios, esse fator deve ser estudado no desenvolvimento de novas versões da ferramenta.

Em relação à questão de pesquisa (RQ2), os participantes foram questionados sobre a
necessidade de inclusão de novos atributos ao esquema de caracterização. Dentre os atributos
listados e que deveriam ser incluídos ao esquema, estão: 1) a portabilidade da aplicação; 2)
informações sobre o conhecimento e treinamento dos profissionais de teste; 3) reprodutibilidade
dos erros; 4) esforço para aplicação da técnica (testadores/hora); 5) requisitos das técnicas;
6) facilidade de uso; 7) custo versus benefícios; 8) modelo de riscos; 9) erros relacionados à
segurança; e 10) acurácia da ferramenta (falsos positivos e falsos negativos gerados). A inclusão
desses atributos ao esquema de caracterização envolve a condução de novos estudos empíricos e
poderão ser estudados como trabalhos futuros deste projeto de doutorado.
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Tabela 12 – Pesos dos atributos de caracterização.

Categoria Atributo Peso
Modelo de programação Plataforma de execução 6,15%

Paradigma de interação entre processos/threads 5,36%
Linguagem de programação 5,18%

Características gerais do teste Técnica de teste 6,68%
Nível do teste 6,24%
Contexto/objetivo do software 6,06%
Entradas esperadas 5,80%
Saídas requeridas 6,06%
Atributo de qualidade avaliado 7,03%
Tipo de estudo empírico 0,00%

Características do teste concorrente Tipo de análise 5,80%
Mecanismo de geração de interleavings de sincronização 6,24%
Mecanismo de replay 5,45%
Representação do programa 4,75%
Mecanismo de geração de dados de teste 4,75%
Redução do espaço de estados 5,36%
Erros concorrentes revelados 7,03%

Ferramenta de apoio ao teste Existência de ferramenta de apoio -
Custo da ferramenta 6,06%
Linguagem de programação suportada pela ferramenta -
Plataforma que a ferramenta opera -

3.5.2.5 Ameaças à validade do estudo

As possíveis ameaças à validade desse estudo podem ser divididas em:

• Validade interna: está relacionada ao fato dos resultados serem baseados na avaliação
subjetiva dos participantes do experimento. Os especialistas foram questionados a indicar
sua percepção sobre o esquema de caracterização. O esquema de caracterização não
foi aplicado em um projeto real (em ambiente industrial). Portanto, é possível que os
participantes tenham respondido de forma a não representar o verdadeiro estado dos
projetos que são desenvolvidos na indústria.

• Validade de construção: está relacionado a maneira como os participantes interpretaram
cada atributo listado no survey. Para reduzir essa ameaça, foi disponibilizado um glossário
com a definição detalhada de cada atributo no survey. Porém, ainda assim é possível que os
participantes não tivessem o mesmo conceito em mente que era esperado pelos condutores
do estudo. No entanto, não há evidências da presença dessa ameaça nos resultados do
estudo, se ela ocorreu, ela poderia reduzir a validade dos dados.

• Validade externa: está relacionada ao fato da amostra poder não ser representativa da
população indicada para o survey. Para assegurar o nível adequado de conhecimento, os
participantes foram selecionados do conjunto de autores que publicaram artigos científicos
sobre técnicas de teste de software concorrente. Contudo, é possível que esse grupo de
participantes não seja representativo da população como um todo.
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3.5.2.6 Discussão

O esquema foi validado por meio de um survey com especialistas na área. O estudo
avaliou o esquema de caracterização proposto para seleção de técnicas de teste de software
concorrente. Com base no mapeamento sistemático, foram definidos um conjunto atributos para
auxiliar os pesquisadores e profissionais da área a escolher a tecnologia de teste mais apropriada
para sua situação em particular. O nível de relevância estabelecido para cada atributo definido no
esquema de caracterização foi usado para o desenvolvimento de um mecanismo de recomendação
que indica a técnica de teste mais apropriada para um projeto de software concorrente, por meio
da comparação entre as características do projeto e da técnica de teste calculada por meio do
nível de relevância de cada atributo.

Esse esquema define a estrutura do corpo de conhecimento apresentado na Seção 3.3 e é
a base para a implementação da ferramenta de apoio (Seção 3.6) que automatiza o processo de
seleção utilizando os atributos e pesos definidos nesse esquema.

3.6 SeleCTT: Uma Infraestrutura computacional de apoio

à seleção de técnicas teste de software concorrente

Subordinado a este projeto de doutorado foi desenvolvido um projeto de conclusão
de curso (MOURA et al., 2017) com o intuito de automatizar a aplicação da metodologia de
seleção apresentada na Seção 3.5. A ferramenta web desenvolvida implementa o esquema de
caracterização proposto, considerando os atributos de caracterização e os pesos definidos no
survey com especialistas na área (MELO et al., 2017). A ferramenta foi desenvolvida utilizando
PHP, MySQL, JavaScript, CSS3 e HTML e está disponível online no endereço: <http://www.
labes.icmc.usp.br/~selectt/home>.

Essa seção descreve a ferramenta, seus principais módulos e a maneira como eles
interagem a fim de gerar uma lista ordenada de técnicas adequadas a um projeto de software
especificado.

3.6.1 Definição da ferramenta

A ferramenta de suporte desenvolvida é denominada SeleCTT (An infraestructure for
Selection of Concurrent Software Testing Techniques) e funciona como uma página web com
cross-browser, que utiliza informações extraídas do corpo de conhecimento (Seção 3.3), calcula
e apresenta ao usuário quais são as melhores opções de técnicas de teste, considerando as caracte-
rísticas do projeto de software que está sendo desenvolvido. O objetivo é oferecer ao pesquisador
e profissional de teste uma maneira automática de seleção de técnicas de teste, na forma de uma
lista de recomendações que pode ser usada como auxílio à tomada de decisão durante o processo

http://www.labes.icmc.usp.br/~selectt/home
http://www.labes.icmc.usp.br/~selectt/home
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de desenvolvimento e software, mais especificamente no processo de condução da atividade de
teste de software.

Esse sistema oferece um formulário de entrada onde o usuário fornece as informações
referentes ao projeto de software que será desenvolvido e com base nessas informações e análise
do banco de dados de técnicas de teste (corpo de conhecimento) é retornado pelo sistema uma
lista ordenada das técnicas mais adequadas a este projeto de software. Além de utilizar o sistema
para consulta de técnicas de teste de software concorrente, o usuário pode também incluir
novas técnicas ao corpo de conhecimento, possibilitando assim manter o corpo de conhecimento
atualizado e em constante evolução.

3.6.2 Arquitetura da ferramenta

A ferramenta é composta por uma interface web de apresentação das informações ao
usuário composto por páginas desenvolvidas em HTML5, CSS3 e JavaScript. A escolha dessas
tecnologias teve como objetivo obter uma implementação mais simples, além de ser compatível
com a maioria dos browsers disponíveis atualmente no mercado. O JavaScript juntamente com
requisições em Ajax na API desenvolvida pela ferramenta viabilizaram o desenvolvimento de
páginas dinâmicas, onde as solicitações de informações são feitas de maneira assíncrona ao
servidor, não prejudicando a experiência do usuário. Para construção da infraestrutura web, foi
utilizado o framework CodeIgniter, pois ele facilita o desenvolvimento de aplicações PHP, e
torna a implementação rápida e eficaz, com uma baixa curva de aprendizado. Esse framework
segue o padrão Model-View-Controller (MVC) (FOWLER, 2002) composto por três camadas
distintas: 1) uma camada de visão, responsável pela interação com o usuário; 2) uma camada
modelo, contendo as regras do sistema e responsável pela manipulação dos dados; e 3) uma
camada de controle, responsável por gerenciar as duas outras camadas. Embora distintas, as três
camadas são complementares entre si. A arquitetura da ferramenta é apresentado na Figura 15.

Figura 15 – Arquitetura da ferramenta SeleCTT (MOURA et al., 2017).
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O framework CodeIgniter foi usado para implementação dos módulos da ferramenta. A
camada de visão é implementada usando HTML, CSS e JS oferecendo uma interface iterativa
ao usuário. A camada modelo implementa os módulos do sistema em linguagem PHP e trata
do gerenciamento do sistema (controle de usuários, inserção de técnicas de teste, busca por
técnicas, gerenciamento de conteúdo e exibição de estatísticas de dados). A camada de controle é
responsável pela interação entre os módulos da ferramenta. A base de dados oferece aos demais
módulos as informações necessárias para condução do processo de seleção e recomendação de
técnicas de teste.

3.6.2.1 Classes de usuários

O sistema oferece suporte a duas classes distintas de usuários:

• Usuário padrão: pesquisadores e profissionais da área, que utilizam a ferramenta para a
seleção de técnicas de teste a serem aplicados em seus projetos de software. Esses usuários
tem a função de fornecer à ferramenta informações específicas do projeto de software.
Outra possível função atribuída a essa classe de usuários é a inserção de uma nova técnica
de teste de software ao corpo e conhecimento.

• Administrador do sistema: esse tipo de usuário é responsável pela manutenção do sis-
tema. O administrador do sistema é a pessoa interessada em gerenciar o sistema, contro-
lando o cadastramento, alteração e remoção de novos usuários e informações inseridas no
corpo de conhecimento. Eles são responsáveis também pelas possíveis manutenções que o
sistema possa enfrentar.

3.6.2.2 Módulos

A ferramenta SeleCTT tem como objetivo central auxiliar o processo de seleção da
técnica mais adequada a um projeto de software específico. A fim de atender essa tarefa, o
usuário fornece à ferramenta dados que caracterizam o seu projeto de software. A ferramenta
opera coletando esses dados, armazenando em uma lista de atributos e comparando esses dados
com as informações das técnicas de teste já armazenados no banco de dados. A classificação das
técnicas é feita com base no cálculo da distância euclidiana entre vetores, com base nos pesos
estabelecidos a cada um dos atributos analisados. Os resultados são apresentados ao usuário na
forma de uma lista ordenada de técnicas, onde é possível visualizar e expandir os resultados para
cada uma das técnicas listadas.

Os módulos que compõem a infraestrutura web e são responsáveis pelo seu funciona-
mento são descritos em detalhes a seguir:
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• Módulo de inserção

A Figura 16 ilustra as duas opções de funcionamento desse módulo. A primeira opção,
está relacionada à entrada através de um formulário, que contém as informações dos
atributos de uma nova técnica de teste de software concorrente para inserção no corpo
de conhecimento. No entanto, a inserção desta nova técnica, utilizando esse módulo,
aparecerá como pendente, permanecendo no corpo de conhecimento temporário, que
necessita da aprovação de um administrador para realmente se consolidar no repositório e
ser considerada no cálculo de adequação durante o processo de seleção. A segunda opção,
está relacionada com a entrada de informações a respeito do projeto de software a ser
desenvolvido através de um formulário. Os resultados das técnicas de teste mais adequadas
para determinado projeto estão relacionados com as informações de entrada no módulo
de inserção, pois estas informações serão utilizadas no algoritmo de seleção para serem
cruzadas com os atributos das técnicas presentes no corpo de conhecimento. Todos os
usuários registrados e com o e-mail confirmado tem acesso ao módulo de inserção.

Figura 16 – Módulo de inserção (MOURA et al., 2017).

Se o usuário optar por buscar uma técnica adequada ao seu projeto de software, o módulo
fornece ao usuário um formulário (Figura 25) onde são requisitadas como entrada as
informações do projeto de software. No caso do usuário optar por inserir uma nova técnica
de teste, um outro formulário (Figura 23) é exibido para obtenção das informações. Após
a coleta dos dados, os mesmos são armazenados no corpo de conhecimento, para uso
posterior durante o cálculo de adequação das técnicas no processo de seleção.

• Módulo de administração

Esse módulo possibilita o gerenciamento do conteúdo do corpo de conhecimento, das
páginas que compõem a ferramenta e do acesso ao sistema (inclusão e exclusão de
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usuários). Apenas usuários da classe “administrador do sistema” têm acesso a esse módulo.

A Figura 17 apresenta o módulo de administração do sistema SeleCTT. Dentre as ativi-
dades providas por esse módulo estão: 1) o gerenciamento do corpo de conhecimento:
responsável por controlar a inserção de novas técnicas, por meio da remoção das técnicas
que não apresentem informações adequadas ao corpo de conhecimento e alteração das
pendências nas técnicas para que elas façam parte do corpo de conhecimento, caso a infor-
mação inserida seja pertinente, além disso permite a edição de novos atributos, atualização
de atributos existentes e informações das técnicas já cadastradas; 2) o gerenciamento
dos usuários: responsável por controlar a inserção de novos usuários, a edição de usuá-
rios cadastrados, remoção de usuários, aprovação de usuários com verificação de e-mail
pendente ou reenvio do e-mail de verificação, também possibilita o gerenciamento de
permissões, onde é possível alterar a classe do usuário; e 3) o gerenciamento do conteúdo
da ferramenta: responsável pela edição do conteúdo presente nas páginas comuns (página
inicial, página de publicações, página de pessoas, etc).

Figura 17 – Módulo de administração.

• Módulo de controle

Esse módulo oferece funções de manipulação dos atributos e critérios utilizados para a
caracterização das técnicas de teste.

A Figura 18 ilustra a interface do módulo de controle da ferramenta SeleCTT. Esse
módulo gerencia os pesos que entram no cálculo da seleção da(s) técnica(s) de teste mais
adequada(s) a um determinado projeto de software concorrente. Os valores dos pesos para
cada um dos vinte e um atributos, que compõem parte da informação de uma técnica de
teste de software concorrente, são representados na Tabela 12.

Os pesos apresentados para cada atributo nesse módulo são de natureza global na ferra-
menta. O gerenciamento dos pesos, de cada um dos vinte e um atributos, consiste em
atualizar os valores para todas as técnicas presentes no corpo de conhecimento, pois esses
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Figura 18 – Módulo de controle.

pesos são a base para o cálculo da adequação das técnicas ao projeto de software. Esses
pesos foram derivados do estudo feito pelos autores Melo et al. (2017), por meio do survey
apresentado anteriormente na Seção 3.5.2.

• Módulo de apresentação dos resultados

Esse módulo é responsável pela comparação das informações do projeto e das técnicas de
teste, utilizando critérios de adequação, conforme definido na Seção 3.5, a fim de fornecer
uma lista ordenada de técnicas relevantes ao projeto de software.

O Código-fonte 1 apresenta o algoritmo de seleção, que recebe como parâmetro as infor-
mações do projeto em desenvolvimento e ocorre a inicialização dos pesos e das técnicas
presentes no corpo de conhecimento (linhas 3 a 9). A partir da inicialização, para cada
técnica presente (linhas 11 a 24) são comparados os atributos da técnica “n” com os do
projeto em desenvolvimento (linhas 15 a 21). Cada peso individual é calculado compa-
rando os atributos (linha 16). O peso total é a soma de todos os pesos dos atributos (linhas
19 e 22). Por fim, ordena-se a lista com as técnicas com maior adequação nas primeiras
posições (linha 26), retornando o resultado que será fornecido ao usuário (linha 28).

Na Figura 19 é apresentado o processo de seleção de técnicas de teste usando a ferramenta
SeleCTT. O fluxo de atividades do processo é composto inicialmente pela caracterização
do projeto pela equipe de teste, por meio do fornecimento das informações sobre cada um
dos atributos de caracterização definidos. Informações sobre as técnicas de teste presentes
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no corpo de conhecimento são recuperadas pela ferramenta SeleCTT. Essas informações
são utilizadas no processo de seleção, através do cálculo da adequação pela comparação
dos atributos do projeto com os atributos das técnicas de teste. Após a comparação, é
realizada a classificação das técnicas de acordo com a pontuação alcançada na adequação
dos critérios específicos. Os resultados gerados pela ferramenta são disponibilizados na
forma de uma lista ordenada de acordo com a relevância de cada técnica e a recomendação
é apresentada aos interessados na seleção. Cabe os interessados avaliar a lista de técnicas e
selecionar uma delas para utilizar no seu projeto de software.

1 <?php if ( ! defined (’BASEPATH ’)) exit (’No direct script access allowed ’);
2
3 protected function resultadoAdequacaoTecnicas ( $projeto )
4 {
5 // Inicializa ção das variáveis
6 $todosPesos = getPesos ();
7 $todasTecnicas = getTodasTecnicas ();
8 $resultado = array ();
9 $count = 0;

10
11 foreach ( $todasTecnicas as $tecnica ) {
12 // Inicializa ção do peso total
13 $pesoTotal = floatval (0.000) ;
14 $atributo = 0;
15 foreach ( $todosPesos [’atributos ’] as $peso) {
16 $resultado [ $count ] [ $atributo ] =

comparacaoAtributoDoProjetoComTecnica ( $projeto [ $atributo ],
17

$tecnica [ $atributo ],
18

$peso);
19 $resultado [ $count ] [’resultado -peso ’] = $pesoTotal ;
20 $count ++;
21 }
22 // Ordena Tecnicas mais adequadas nas primeiras posicoes
23 $resultado = ordenaResultado ( $resultado );
24
25 return $resultado ;
26 }
27 }
28 ?>

Código-fonte 1 – Código fonte do algoritmo de seleção (MOURA et al., 2017).

A Figura 20 ilustra a interface do módulo de apresentação dos resultados na ferramenta
SeleCTT, que fornece uma lista ordenada de técnicas de teste adequadas a um projeto de
software a fim de auxiliar o processo de seleção com base na comparação de atributos
do projeto e das técnicas de teste. Usuários padrão e administradores têm acesso a esse
módulo, ambos podem utilizar esse módulo para obtenção da lista com as técnicas de
teste concorrente mais adequadas a determinado projeto em desenvolvimento. Para obter
a lista com os resultados é necessário acessar primeiro o módulo de inserção e fornecer
informações relevantes ao projeto em desenvolvimento, ou seja, a caracterização do
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Figura 19 – Processo de operação da ferramenta SeleCTT.
projeto a fim de compará-las às características das técnicas de teste e obter os resultados
referentes a essa comparação. Após submeter as informações do projeto, o servidor executa
o algoritmo de seleção da ferramenta SeleCTT através dos critérios relevantes ao projeto.
Os resultados do algoritmo de seleção são classificados e as técnicas mais apropriadas são
ordenadas conforme sua porcentagem de adequação ao projeto em desenvolvimento.

Figura 20 – Módulo de apresentação dos resultados.
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3.6.2.3 Base de dados

A base de dados implementa o corpo de conhecimento definido na Seção 3.3. Esse corpo
de conhecimento contém todas as técnicas de teste de software concorrente, identificadas no
mapeamento sistemático, e apresentadas na Tabela 2. O sistema de gerenciamento de banco de
dados MySQL3 foi utilizado para a criação do banco de dados e armazenamento das informações
sobre as técnicas de teste no corpo de conhecimento.

A Figura 21 ilustra o armazenamento das informações sobre as técnicas de teste no corpo
de conhecimento. Para cada técnica de teste presente no corpo de conhecimento, vinte e um
atributos foram considerados para a caracterização dessa técnica. Cada atributo é armazenado
com o valor do tipo texto na base de dados. Os atributos são agrupados em quatro categorias que
especificam o tipo da informação: 1) Modelo de programação: reúne atributos que representam
as características relacionadas à implementação do software que será testado pela técnica; 2)
Características gerais da técnica de teste: reúne atributos para as técnicas de teste de software em
geral (não apenas técnicas para software concorrente); 3) Características de técnicas de teste de
software concorrente: reúne atributos que descrevem características específicas da programação
concorrente que influenciam na atividade de teste; e 4) Apoio ferramental: reúne informações
sobre as ferramentas que oferecem suporte à técnica de teste de software.

Figura 21 – Armazenamento de informações no corpo de conhecimento (MOURA et al., 2017).

O armazenamento das informações sobre cada técnica de teste considera esses atributos,
podendo variar o conteúdo armazenado na base de dados, podendo conter um valor textual e
no caso nenhum valor seja fornecido pelo usuário o valor armazenado será “sem informação”,
a fim de não armazenar um valor nulo o que prejudicaria o cálculo da adequação. O corpo de
conhecimento preliminar contém 109 técnicas de teste de software concorrente, podendo ser
expandido com a inserção de novas técnicas de teste, seguindo a evolução da literatura científica
na área.

Um usuário com conta válida (registrado e aprovado no sistema) pode acrescentar uma
nova técnica na base de dados. Porém, essa técnica permanece como pendente até a validação
do administrador do sistema. Uma técnica com o status “pendente” não é incluída durante o
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cálculo de adequação, ela só é incluída quando consolidada na base de dados pelo administrador
do sistema. Esse sistema de avaliação de novas técnicas visa garantir a integridade dos dados
armazenados no corpo de conhecimento e a confiabilidade sobre as técnicas que o compõem,
não afetando seu funcionamento.

3.6.3 Funcionalidades

Nessa seção são descritas em detalhes todas as funcionalidades oferecidas pela ferramenta
SeleCTT e ao final da seção é descrito um exemplo de aplicação da ferramenta para auxiliar o
processo de seleção em um projeto de software específico. A página inicial da ferramenta com
as abas para cada uma das funcionalidades é apresentada na Figura 22.

Figura 22 – Interface da página inicial da ferramenta.

3.6.3.1 Busca por uma técnica específica

Além do cálculo de adequação para obtenção da lista de recomendação, a ferramenta
oferece apoio à visualização das técnicas armazenadas no corpo de conhecimento. Essa função
pode ser útil a profissionais que estejam procurando por uma técnica específica. Na aba Content,
na seção Techniques é possível visualizar as técnicas presentes no corpo de conhecimento e filtrar
por tipo de linguagem, nome da abordagem e tipo da técnica de teste. Essa informação pode
ser útil em estudos secundários e também para a identificação de técnicas ainda não incluídas
durante o processo de atualização da base de dados.
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3.6.3.2 Inserção de uma técnica na base de dados

Se uma nova técnica de teste de software concorrente é proposta pela academia e ainda
não compõe o banco de dados ou ainda se novos estudos secundários são conduzidos na academia
e novas técnicas de teste identificadas, é possível sua inserção no corpo de conhecimento da
ferramenta. A inserção é feita por meio do preenchimento de formulário sobre as principais
características da técnica, como ilustrado na Figura 23. Os atributos requisitados no formulário
para a inclusão da técnica estão relacionados à identificação da técnica (título do estudo, ano
de publicação, referência), os demais atributos correspondem aos atributos de caracterização
de técnicas de teste de software concorrente como definido na Tabela 8. Não é obrigatório o
preenchimento de todos os atributos, porém o maior detalhamento torna a caracterização da
técnica mais precisa durante o processo de seleção.

Figura 23 – Interface do formulário de inserção de técnicas de teste.

3.6.3.3 Seleção de técnicas de teste

No processo de seleção, as informações sobre um projeto em desenvolvimento são
fornecidas pelo usuário. Estas informações envolvem os atributos presentes na Tabela 8. O
servidor da ferramenta receberá esses atributos na forma de texto através do módulo de inserção.
A partir dessa submissão, o sistema compara os atributos do projeto, fornecidos pelo usuário
com os atributos das técnicas presentes no corpo de conhecimento.
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A comparação é feita considerando os vinte e um atributos, um a um, considerando
seus respectivos pesos, definidos na Tabela 12. Nessa etapa, são comparados os valores textuais
presentes nos atributos do projeto em desenvolvimento com as n-técnicas (sendo n uma das
técnicas presentes no corpo de conhecimento) seguindo a relação dada pelo vetor de adequação
em 1, no qual cada atributo é comparado para cada técnica. Este cálculo de comparação baseia-se
no estudo de Neto e Travassos (2009).

Para o cálculo de adequação, considera-se a equação em 1. O valor de adequação
(vadequacao(i,n)), sendo i o atributo e n a técnica, é calculado através da comparação das ca-
racterísticas presentes no atributo. Se o atributo possuir mais de uma característica (exemplo:
Android e Windows) apenas as características que forem iguais entrarão nesse valor. Nesse caso,
comparando o atributo do projeto em desenvolvimento, exemplo Android, com atributo de uma
técnica do corpo de conhecimento, exemplo Android e Windows, o resultado será de 50% de
adequação para este atributo. No entanto, a adequação total é dada pela soma do vetor adequação
multiplicando-se pelo respectivo peso, essa relação está presente em 1.

3.6.3.4 Apresentação de dados estatísticos

Como apresentado na Figura 24 uma predição estatística sobre a quantidade de acessos e
o uso da ferramenta pode ser visualizada na aba Content ! Statistics. O objetivo é armazenar
informações sobre o uso da ferramenta para possível evolução da mesma.

Figura 24 – Estatísticas sobre o uso da ferramenta.
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Os dados referentes aos projetos inseridos e resultados gerados são armazenados no
banco de dados e uma possível extensão de funcionalidades da ferramenta pode utilizar esses
dados como critério durante o processo de recomendação, fornecendo ao usuário um feedback
sobre o uso prático da técnica como experiências de uso.

3.6.4 Exemplo de aplicação

Nessa seção é descrito um exemplo de aplicação da ferramenta SeleCTT para a seleção
de uma técnica de teste a ser aplicada a um projeto de software exemplo. São ilustradas cada
uma das interfaces da ferramenta e as etapas até a geração da recomendação pela ferramenta.

3.6.4.1 Caracterização do projeto de software

Ao iniciar o processo de seleção da técnica de teste, os interessados na seleção acessam a
interface web da infraestrutura SeleCTT, na página inicial da ferramenta (Figura 22), acessando o
menu Technique ! Software Project Information, é possível visualizar o formulário apresentado
na Figura 25. Os atributos requisitados pelo formulário foram definidos seguindo o esquema de
caracterização apresentado na Seção 3.5. A descrição de cada atributo é feita por meio de texto e
é utilizada para comparação com os atributos das técnicas de teste.

Figura 25 – Interface do formulário de inserção de atributos do projeto de software.
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3.6.4.2 Cálculo da adequação

Com as informações do projeto de teste, fornecidas por meio do formulário apresentado
anteriormente, é possível comparar com os atributos de cada uma das técnicas que compõem o
corpo de conhecimento. O cálculo é feito confrontando os atributos do projeto com os atributos
das técnicas de teste conforme apresentado no Algoritmo 1, conforme os pesos definidos na
Tabela 12 e setados conforme o módulo de controle (Figura 18).

3.6.4.3 Recomendação

Após o cálculo da adequação, a ferramenta oferece uma lista ordenada de acordo com
a relevância de cada uma das técnicas presentes no corpo de conhecimento ao projeto de teste
instanciado. A Figura 26 ilustra a interface de apresentação da recomendação das técnicas de
teste. Na página de resultados (Results) além da visualização da porcentagem de adequação
de cada técnica ao projeto é possível expandir os resultados para cada técnica sendo possível
visualizar exatamente quais atributos são compatíveis entre o projeto e a técnica selecionada.
Essa funcionalidade pode ajudar o pesquisador ou profissional de teste a escolher a técnica mais
adequada segundo as restrições do projeto em desenvolvimento.

Figura 26 – Interface de apresentação da recomendação de técnicas de teste.

As informações sobre o projeto e os resultados gerados ficam armazenados na ferramenta
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e é possível acessá-los a qualquer momento, por meio da conta do usuário que conduziu o
processo de seleção. Essas informações podem ser usadas em projetos futuros ou armazenadas
para futuras consultas, a fim de auxiliar a equipe de teste na implantação de uma nova técnica na
atividade de teste e avaliar a sua eficácia no processo de desenvolvimento.

A ferramenta implementa o corpo de conhecimento, o esquema de classificação e a
abordagem de auxílio à seleção de técnicas de teste, oferecendo uma infraestrutura web capaz de
guiar pesquisadores e profissionais de teste durante o processo de escolha da técnica de teste a
ser aplicada durante o projeto de desenvolvimento de software. Por estar disponível em ambiente
web, é possível o acesso de qualquer pessoa interessada na área, bem como a contribuições
dessas pessoas para a evolução do framework.

Dentre suas principais funcionalidades, a ferramenta oferece mecanismos de apoio ao
cálculo automatizado do nível de adequação de técnicas de teste a um projeto de software
previamente caracterizado. Além disso, oferece uma representação visual dos atributos que
combinaram entre o projeto e as técnicas, assim o usuário pode selecionar a técnica com base
nos atributos que julgar mais relevantes ao seu projeto.

Tendo em vista que a ferramenta oferece uma lista ordenada de técnicas de teste com
base em atributos pré-definidos, fica a cargo do profissional de teste analisar mais profundamente
cada técnica recomendada e suas particularidades e a partir daí optar pelo uso ou não em seu
projeto de software.

Cabe ainda destacar que o objetivo da ferramenta é disponibilizar um conjunto ordenado
de informações sobre as técnicas de teste disponíveis na literatura, tentando evitar que a equipe de
teste permaneçam usando seu próprio conhecimento e hábitos adquiridos em projetos passados
durante a seleção de uma técnica de teste para um novo projeto de software. Esse fator pode
levar ao reúso de uma mesma técnica, sem considerar a existência de outras o que dificulta a
transferência de novos conhecimentos obtidos na academia para a indústria.

3.7 Considerações finais

Este capítulo descreveu o framework proposto com o objetivo de sistematizar o processo
de caracterização e seleção de técnicas de teste para o contexto de programação concorrente. Em-
bora alguns métodos de caracterização existam para o contexto da programação sequencial, eles
não são totalmente aplicáveis ao teste de software concorrente. Por este motivo, foi realizado um
mapeamento sistemático a fim de identificar quais características do software concorrente afetam
a atividade de teste e com base nessas informações foi construído um corpo de conhecimento
para a área. Com base nesses resultados, foi desenvolvido um esquema de caracterização e uma
abordagem de seleção específica para o contexto da programação concorrente. Com a abordagem
instanciada, uma infraestrutura web foi implementada para automatizar o processo de seleção e
disponibilizar seu uso online, ampliando o acesso aos dados e aos resultados obtidos. A proposta
é avaliada por meio de um estudo experimental, o qual é descrito no próximo capítulo.
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CAPÍTULO

4

AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL

4.1 Considerações Iniciais

Este capítulo descreve o experimento controlado conduzido a fim de analisar a efetividade,
eficiência, completude e usabilidade, bem como a satisfação do usuário quando usando a
abordagem de seleção de técnicas de teste proposta neste trabalho, denominada SeleCTT (um
homônimo para a ferramenta apresentada na Seção 3.6, que implementa essa abordagem). A
abordagem de seleção é composta pelo esquema e atributos de caracterização (Seção 3.5.1), os
critérios de adequação (Seção 3.5.2) e o mecanismo de cálculo para a recomendação das técnicas
de técnicas de teste mais adequadas a um projeto de software concorrente. A ferramenta não é
utilizada durante a condução do experimentos, pois o objetivo era avaliar a abordagem de seleção
proposta e não os benefícios oferecidos pela automatização do processo de seleção.

Ao longo desta seção é usado o termo “SeleCTT” para se referir à abordagem de teste,
sempre que houver referência à ferramenta ela será especificada.

Na Seção 4.2 é descrito o planejamento do experimento. Na Seção 4.3 é apresentado o
processo de execução do experimento. Na Seção 4.4 é mostrada a coleta e análise quantitativa e
qualitativa dos dados. E por fim, na Seção 4.4.4 é apresentada uma discussão geral e algumas
conclusões sobre os resultados obtidos no estudo.

4.2 Design do Experimento

O estudo experimental foi realizado com base nos princípios da Engenharia de Software
Baseada em Evidência, a fim de obter evidências experimentais da eficácia e aplicabilidade
prática da abordagem de seleção proposta.

O design do experimento é fatorial (2x4), no qual foram estudados os efeitos de dois
fatores (abordagem de seleção e projeto de software), cada subdivisão do fator (nível do fator) e
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os tratamentos (as combinações possíveis entre os diversos fatores nos seus diferentes níveis),
conforme apresentado na Tabela 13. Para este estudo o Fator A representa a abordagem de
seleção (SeleCTT ou Geral (VEGAS; BASILI, 2005)) e o Fator B corresponde ao tipo de projeto
de software utilizado na condução do experimento (Banco, Estacionamento, Equação e Firewall)
que são atribuídos aleatoriamente aos grupos de participantes (G1, G2, G3 e G4). O experimento
foi executado em duas etapas: seleção 1 (S1) e seleção 2 (S2).

Tabela 13 – Design do experimento.

Fator A Fator B Grupos

Geral

Banco G1-S1
Estacionamento G2-S1
Equação G3-S1
Firewall G4-S1

SeleCTT

Banco G1-S2
Estacionamento G2-S2
Equação G3-S2
Firewall G4-S2

4.2.1 Objetivo

O objetivo deste estudo é avaliar se a abordagem “SeleCTT” (proposta neste trabalho)
auxilia o processo de seleção de técnicas de teste, quando comparada ao uso da abordagem de
seleção “Geral” (não específica para o contexto da programação concorrente) proposta por Vegas
e Basili (2005).

No planejamento do estudo são utilizados alguns instrumentos derivados do experimento
descrito em (VEGAS; BASILI, 2005) que avaliou a abordagem de seleção de técnicas de teste
Geral. Embora nosso estudo use parte da instrumentação proposta, não é considerado uma
replicação pois utiliza outro domínio de aplicação e outros objetos experimentais.

O objetivo da avaliação é analisar se a abordagem SeleCTT apresenta completude,
efetividade, eficiência, usabilidade e satisfação do usuário, superior ao uso da abordagem Geral
proposta em (VEGAS; BASILI, 2005), que foi a base para o desenvolvimento da abordagem
proposta neste estudo. Além disso, essa comparação tem o intuito de observar se os atributos
adicionais da abordagem proposta para programas concorrentes influenciam positivamente o
processo de seleção de técnicas de teste se comparado ao uso de de uma abordagem de seleção
mais geral, que considera apenas o contexto de programação sequencial.

4.2.2 Seleção do Contexto

Os 64 participantes eram alunos da disciplina de programação concorrente com conheci-
mento em pelo menos duas áreas que abrangem o estudo (programação concorrente e engenharia
de software). O estudo foi conduzido por meio de questionários online, utilizando a plataforma
Google Forms1. Os estudantes foram reunidos em sala de aula e sob o acompanhamento do
1 <https://www.google.com/forms/about/>

https://www.google.com/forms/about/
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pesquisador receberam um link para acesso ao experimento. O estudo foi executado em ambiente
acadêmico, o qual é adequado para estudos de viabilidade e embora os resultados não possam
ser diretamente aplicados ao contexto industrial, possibilitam testar conceitos propostos antes do
seu uso prático (SHULL et al., 2001).

4.2.3 Questões de Pesquisa

As questões de pesquisa foram definidas baseadas no estudo de Vegas e Basili (2005),
a fim de avaliar a abordagem de seleção proposta quanto a sua relevância ao processo de
caracterização e seleção de técnicas de teste. Para cada questão de pesquisa foram definidas
métricas, a fim de obter respostas mensuráveis para essas questões, conforme descrito a seguir:

• QP1. Qual a completude da abordagem de seleção?

Métrica 1.1: Quantidade de informações (atributos) utilizados durante a seleção.

Métrica 1.2: Quantidade de informações (atributos) faltantes durante a seleção.

• QP2: Qual é a efetividade da abordagem de seleção?

Métrica 2.1: Porcentagem de acertos no processo de seleção da técnica adequada.

• QP3: Qual é a eficiência da abordagem de seleção?

Métrica 3.1: Tempo gasto na seleção.

Métrica 3.2: Porcentagem de acertos pela quantidade de atributos usados.

Métrica 3.3: Porcentagem de acertos pelo tempo gasto na seleção.

• QP4: Qual é a usabilidade da abordagem de seleção?

Métrica 4.1: Quantidade de problemas encontrados durante a seleção.

• QP4: A abordagem de seleção satisfaz o usuário?

Métrica 5.1: Qualitativa - Opinião do usuário (satisfação) em relação à abordagem de
seleção.

4.2.4 Definição das Hipóteses

As hipóteses definidas para o experimento estão relacionadas com a avaliação da influên-
cia da abordagem de seleção proposta neste trabalho, em contrapartida à abordagem de seleção
mais genérica existente na literatura. Além disso, é analisada a influência do tipo de projeto
usado nos resultados obtidos. As hipóteses gerais para esse estudo são descritas a seguir:

• Hipótese nula (HN1): Não há diferença no uso da abordagem SeleCTT e da abordagem
Geral para o processo de seleção de técnicas de teste de software concorrente para todos
os projetos de software.
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• Hipótese alternativa (HA1): A abordagem SeleCTT apresenta resultados superiores se
comparado ao uso da abordagem Geral.

• Hipótese alternativa (HA2): A abordagem de seleção Geral apresenta resultados superio-
res ao uso da abordagem SeleCTT.

• Hipótese alternativa (HA3): Alguns projetos apresentam resultados superiores se com-
parados com outros, independentemente da abordagem usada.

• Hipótese alternativa (HA4): Dependendo do projeto de software, o processo de seleção
apresenta melhores resultados usando a abordagem SeleCTT ou a abordagem Geral.

Considerando a existência de vários fatores a serem avaliados (completude, efetividade,
eficiência, usabilidade e satisfação do usuário) as hipóteses gerais definidas são divididas em
sub-hipóteses abrangendo cada um desses aspectos conforme apresentado na Tabela 14.

Tabela 14 – Hipóteses por aspecto estudado.

Aspecto
avaliado

Hipótese nula Hipótese alternativa

Completude H.0.1. A completude dos atributos é independente
da abordagem de seleção utilizada

H.1.1. A abordagem SeleCTT apresenta um con-
junto de atributos mais completo que a aborda-
gem de seleção Geral independentemente do pro-
jeto usado
H.1.2. A abordagem Geral apresenta um conjunto
de atributos mais completo que a abordagem Se-
leCTT independentemente do projeto usado
H.1.3. A completude do conjunto de atributos está
relacionado ao tipo de projeto usado

Efetividade H.0.2. A efetividade do processo de seleção é inde-
pendente da abordagem de seleção utilizada

H.2.1. A abordagem SeleCTT melhora a efetividade
do processo de seleção independentemente do pro-
jeto usado
H.2.2. A abordagem Geral melhora a efetividade do
processo de seleção independentemente do projeto
usado
H.2.3. A efetividade da seleção está relacionada ao
tipo de projeto usado

Eficiência H.0.3. A eficiência do processo de seleção é inde-
pendente da abordagem de seleção utilizada

H.3.1. A abordagem SeleCTT melhora a eficiência
do processo de seleção independentemente do pro-
jeto usado
H.3.2. A abordagem Geral melhora a eficiência do
processo de seleção independentemente do projeto
usado
H.3.3. A eficiência da seleção está relacionada ao
tipo de projeto usado

Usabilidade H.0.4. A usabilidade do processo de seleção é inde-
pendente da abordagem de seleção utilizada

H.4.1. A abordagem SeleCTT melhora a usabili-
dade do processo de seleção independentemente do
projeto usado
H.3.2. A abordagem Geral melhora a usabilidade do
processo de seleção independente do projeto usado
H.3.3. A usabilidade da seleção está relacionada ao
tipo de projeto usado
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4.2.5 Definição das Variáveis

O efeito dos tratamentos no resultado do estudo é mensurado por meio das variáveis
dependentes e independentes. As relações entre variáveis (tratamentos) são definidas de maneira
que as alterações de valores da variável independente afetem os valores da variável dependente.
As variáveis dependentes e independentes definidas para esse estudo são apresentadas a seguir.

4.2.5.1 Variáveis dependentes

As variáveis dependentes para este experimento (saídas que refletem a relação entre os
diferentes níveis dos fatores) são mostrados na Tabela 15. Os valores para essas variáveis mudam
durante a aplicação do experimento a fim de avaliar sua influência no processo de seleção de
técnicas de teste.

Tabela 15 – Variáveis dependentes.

Aspecto
avaliado

Variáveis resposta Objetivo

Completude Total de informação usada durante a seleção Avaliar quais atributos são usados durante a seleção
Total de informação faltantes durante a seleção Identificar atributos faltantes no processo de seleção

Usabilidade Quantidade de problemas encontrados durante a se-
leção

Identificar problemas na abordagem de seleção

Efetividade A ordem de adequação das técnicas ao projeto apre-
sentado

Avaliar se a abordagem aumenta o número de acer-
tos dos participantes

Eficiência Tempo gasto na seleção das técnicas Avaliar se a abordagem reduz o tempo de seleção
Tempo de seleção/ quantidade de atributos usados Avaliar se a abordagem reduz o tempo para análise

dos atributos
Tempo de seleção/ quantidade de acertos Avaliar se a abordagem reduz o tempo e aumenta a

quantidade de acertos
Satisfação
do usuário

Quais as vantagens e desvantagens da abordagem
usada?

Identificar pontos fortes e fracos na abordagem

A abordagem facilita a seleção? Avaliar se a abordagem auxilia o processo de sele-
ção

A abordagem é simples de ser entendida? Avaliar se a abordagem é de fácil compreensão
A abordagem é aplicável ao contexto industrial? Avaliar se do ponto de vista do usuário a abordagem

é aplicável à indústria
Quais melhorias podem ser feitas? Identificar pontos a serem aprimorados
A visão do participante sobre o processo de seleção
mudou?

Avaliar se a abordagem muda o modo de pensar do
usuário quanto ao processo de seleção

O que o participante aprendeu? Identificar os ganhos ao participante

4.2.5.2 Variáveis independentes

As variáveis independentes do estudo são descritas a seguir. Os valores dessas variáveis
não mudam durante a execução do experimento e não devem afetar os resultados obtidos para as
variáveis dependentes.

• Experiência dos participantes: nesse estudo foram considerados alunos de graduação
com conhecimento em programação concorrente e engenharia de software, alguns com
conhecimento em teste de software e seleção de técnicas de teste, conforme apresentado
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na Tabela 20. Embora a maioria possuía conhecimento técnico na área, eles são consi-
derados inexperientes do ponto de vista da indústria, pois não atuaram em projetos de
desenvolvimento de software concorrente na indústria.

• Tarefa a ser realizada: os participantes deviam, baseados em informações de projetos
fornecidas, selecionar quais dentre as técnicas de teste apresentadas eram adequadas para
o processo de teste, e ordená-las em relação a sua relevância ao projeto. O objetivo dessa
tarefa foi avaliar a eficácia da abordagem SeleCTT para o processo de seleção de técnicas.

• Documentação: foram fornecidas aos participantes a especificação de um projeto de soft-
ware bem como a descrição de cada uma das técnicas do conjunto de seleção. Além disso,
um conjunto de documentos para a coleta de dados e respostas dos participantes (formulá-
rios online) foram utilizados para auxiliar a condução do experimento. Os formulários e
demais instrumentos usados no estudo estão disponíveis no Apêndice A.

4.2.6 Fatores e alternativas

Os fatores (variáveis cujos valores serão alterados durante o experimento) definidos
para esse experimento são: o processo de seleção de técnicas de teste e o projeto de software
utilizado para condução do experimento. Os níveis (alternativas) para cada um desses fatores são
apresentados nas Seções 4.2.6.1 e 4.2.6.2.

4.2.6.1 Abordagens de seleção

O fator abordagem de seleção tem duas alternativas possíveis: o abordagem de seleção
proposta por (VEGAS; BASILI, 2005) (Geral) e a abordagem proposta neste trabalho (SeleCTT)
que considera os critérios de adequação e os pesos definidos para os atributos específicos para o
contexto da programação concorrente.

• Abordagem Geral: os sujeitos recebem o repositório com 4 técnicas de teste como
descrito no Apêndice A, com os atributos organizados conforme a abordagem de Vegas e
Basili (2005), os quais são usados como guia para selecionar as técnicas mais adequadas
para os projetos de software considerados.

• Abordagem SeleCTT: os sujeitos recebem o mesmo repositório descrito no Apêndice
A organizado de acordo com a versão completa da abordagem SeleCTT, com os novos
atributos de caracterização e o indicador do nível de adequação de cada atributo e usando
essas informações eles selecionam a técnica mais adequada ao projeto que receberam.
Essa versão é usada para avaliar se os novos atributos de caracterização definidos para o
contexto da programação concorrente trazem melhorias ao processo de seleção de técnicas.
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4.2.6.2 Projeto de software

O fator projeto de software inclui o sistema concorrente a ser desenvolvido e as informa-
ções a respeito das características desse projeto.

Neste experimento são utilizados quatro projetos de software, com diferentes atributos.
Os projetos de empréstimo bancário e de controle de vagas de estacionamento são derivados do
estudo de Vegas e Basili (2005). O projeto de paralelização de equações de Poison é um projeto
desenvolvido na academia em parceria com a indústria (ROGENSKI et al., 2015) e o projeto de
correção do módulo autenticação de usuários é um projeto real desenvolvido na industria, cedido
a este projeto pela empresa Aker2. Todos esses projetos são descritos brevemente a seguir:

• Controle de empréstimo bancário: o objetivo é desenvolver um sistema distribuído
para aprovação e rejeição de empréstimos bancários e calcular os valores devidos no
empréstimo, conforme os requisitos descritos na Tabela 40.

• Controle de vagas de estacionamento: O objetivo é desenvolver um sistema distribuído
(cliente-servidor) para gerenciamento de vagas de estacionamento utilizando sensores sem
fio, seguindo os requisitos apresentados na Tabela 41.

• Projeto de paralelização de um método multigrid para solução de equação de Pois-
son: o objetivo do projeto é paralelizar algoritmos para solução numérica da equação de
Poisson para escoamento bidimensional incompressível de fluído newtoniano, a descrição
e os requisitos do projeto são apresentados na Tabela 42.

• Correção do módulo de autenticação de usuários para um sistema de Firewall para
segurança em redes corporativas: o objetivo é aumentar o desempenho do módulo de
autenticação de usuários, já existente no sistema, por meio da distribuição da carga de
processamento entre diversos servidores. O projeto desse software e seus requisitos são
descritos na Tabela 43.

4.2.7 Seleção dos sujeitos

O experimento controlado foi conduzido no Instituto de Ciências Matemáticas e de
Computação - ICMC/USP com alunos de graduação 3º ano do curso de Bacharelado em Ciências
de Computação. O estudo apresenta exemplos de projetos de software que utilizam programação
concorrente e alternativas de técnicas de teste (extraídas do corpo de conhecimento) a serem
aplicadas para o teste de tais projetos.

Os sujeitos foram selecionados por conveniência. Foram convidados alunos de graduação
que estão finalizando a disciplina de programação concorrente e que já tenham cursado a
disciplina de engenharia de software. Os sujeitos foram divididos em quatro grupos com tamanho
2 <https://www.aker.com.br/aker-firewall-utm/>
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padrão (G1, G2, G3 e G4). A divisão dos sujeitos/participantes (P1, P2, ..., Pn) nos grupos é
apresentada na Tabela 16. Essa divisão visa balancear a contribuição do tratamento e agrupamento
das diferentes combinações de resultados.

Tabela 16 – Atribuição dos sujeitos por grupos e subgrupos.

G1 G2 G3 G4

Seleção 1

P1 P17 P33 P49
P2 P18 P34 P50
P3 P19 P35 P51
P4 P20 P36 P52
P5 P21 P37 P53
P6 P22 P38 P54
P7 P23 P39 P55
P8 P24 P40 P56

Seleção 2

P9 P25 P41 P57
P10 P26 P42 P58
P11 P27 P43 P59
P12 P28 P44 P60
P13 P29 P45 P61
P14 P30 P46 P62
P15 P31 P47 P63
P16 P32 P48 P64

4.2.8 Design do experimento

Tendo em vista o objetivo de analisar a influência do uso da abordagem SeleCTT versus
a abordagem Geral no processo de seleção de técnicas de teste, os sujeitos são divididos em
quatro grupos conforme apresentado na Tabela 17. Os sujeitos foram atribuídos randomicamente
aos quatro grupos estabelecidos.

Tabela 17 – Atribuição dos tratamentos aos grupos.
``````````Abordagem

Projeto Banco Estacionamento Equação Firewall
Geral G1 G3 G4 G4
SeleCTT G2 G1 G2 G3

A distribuição dos grupos entre as fatores de interesse são mostrados na Tabela 18. Os
sujeitos do grupo 1 (G1) fazem a seleção por meio da abordagem Geral e posteriormente usando
a abordagem SeleCTT. Os sujeitos do grupo 3 (G3) farão a seleção primeiro com o SeleCTT e
depois com a abordagem Geral. Os grupos 2 e 4 (G2 e G4) utilizam apenas uma das abordagens
SeleCTT ou Geral, respectivamente. De acordo com essa distribuição, os grupos 1 e 3 são usados
para examinar o efeito do processo de seleção, e o propósito dos grupos 2 e 4 é obter o efeito de
aprendizagem nos sujeitos inexperientes. O grupo 1 representa o contexto no qual a abordagem
SeleCTT é introduzida na empresa, onde pessoas já tem experiência na seleção (Geral) e tentam
a utilização de um novo método que é supostamente melhor que o antigo.

Tabela 18 – Distribuição dos grupos entre os fatores para análise de influência.

G1 G2 G3 G4
Seleção 1 Geral SeleCTT SeleCTT Geral
Seleção 2 SeleCTT SeleCTT Geral Geral
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4.2.9 Projeto do experimento

Para realização do experimento, cada participante foi responsável por fazer a seleção
da técnica de teste mais adequada ao projeto de software para o qual foi alocado e ordenar
por importância em relação às demais técnicas disponíveis. Os projetos foram distribuídos de
maneira aleatória dentre os quatro grupos de participantes.

Como não era possível determinar anteriormente se o projeto a ser usado poderia influ-
enciar os resultados do estudo, cada sujeito usou uma combinação diferente de abordagem de
seleção e projeto de software, conforme apresentado na Tabela 17. Existem quatro projetos de
software e cada grupo tem 8 sujeitos, assim é possível distribuir randomicamente os projetos de
software em duas diferentes seleções e grupos.

Para cada projeto de software há uma técnica setada como adequada e as demais técnicas
são ordenadas seguindo seu nível de adequação ao projeto. Um gabarito foi criado para auxiliar
a análise dos resultados do experimento. Os projetos foram inseridos na ferramenta SeleCTT
para o cálculo dos pesos dos atributos e ranqueamento das técnicas selecionadas. Os resultados
sumarizados são mostrados na Tabela 48. Essa tabela não é de conhecimento dos participantes
do experimento, apenas dos pesquisadores que desenvolveram o estudo e irão utilizar a tabela
como gabarito para correção.

O design adotado no experimento é de dois fatores com replicação, no qual atribui-se
aleatoriamente os sujeitos (alunos) a cada combinação de tratamento. Os tratamentos referem-se
à: 1) utilização da abordagem SeleCTT para escolha da técnica de teste e 2) escolha da técnica
baseada apenas nas informações fornecidas por meio da abordagem Geral.

4.2.10 Procedimento experimental

A execução do experimento segue a organização conforme a Tabela 17. O experimento é
realizado em duas etapas uma de treinamento e uma de execução com os grupos. Na etapa de
treinamento os fundamentos de teste de software concorrente são apresentados e uma explicação
sobre a condução do experimento é fornecida. Após o treinamento os grupos são submetidos ao
experimento, conforme a distribuição mostrada na Tabela 19.

Tabela 19 – Procedimento de execução do experimento.

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
Treinamento Execução 1 Execução 2
Apresentação de uma visão geral de teste de software no contexto da programa-
ção concorrente. Descrição e execução de atividade de preparação dos partici-
pantes para o experimento

G1-S1, G2-S1, G3-
S1, G4-S1

G1-S2, G2-S2, G3-
S2, G4-S2
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4.2.11 Instrumentação

Um conjunto de formulários é usado para coleta de dados e fornecimento de informações
aos participantes. Os formulários são apresentados no Apêndice A. Para construção dos formu-
lários foi utilizado como apoio o estudo apresentado em (VEGAS; BASILI, 2005). Todos os
sujeitos devem responder aos formulários 49, 50, 51, 52 e 53. O formulário 54 só é preenchido
pelos sujeitos que utilizaram a abordagem de seleção SeleCTT.

4.3 Execução e Coleta de Dados

O experimento foi executado com alunos da disciplina de programação concorrente,
que respondem um questionário sobre sua experiência com os temas de pesquisa, recebem
treinamento sobre noções de teste de software concorrente e então são divididos em grupos
para a execução completa do experimento. Os participantes alocados para o experimento são
apresentados na Tabela 19. O experimento contou com a participação de 64 alunos com diferentes
níveis de experiência. Na Tabela 20 são apresentados os níveis de experiência dos participantes
conforme as áreas da pesquisa: Engenharia de Software (ES), Teste de Software (TS), Progra-
mação Concorrente (PC), Teste de Software Concorrente (TSC), Seleção de Técnicas de Teste
de Software (STTS). Todos estudantes possuem conhecimento em Programação Concorrente
e Engenharia de Software, alguns apresentam conhecimento em Teste de software e poucos
apresentam conhecimento em Seleção de Técnicas de Teste de Software. A experiência dos
participantes é medida usando os seguintes valores: (1) nenhum; (2) estudei em aula ou livro; (3)
pratiquei em projetos em sala de aula; (4) pratiquei em um projeto na indústria; e (5) pratiquei
em vários projetos na indústria.

4.3.1 Avaliação estatística dos dados

O relacionamento entre a variável resposta quantitativa e os fatores qualitativos é anali-
sado por meio do teste estatístico de análise de variância de dois fatores com replicação - ANOVA
(Two-Way Analysis of Variance) (MACFARLAND, 2011). Esse teste é aplicado para verificar
se há diferença significativa entre as médias das variáveis de resposta nos grupos estabelecidos
pela combinação dos diferentes níveis dos fatores. Além disso, analisa se há interferência entre
os fatores. Assim, por meio desse teste é possível avaliar se o tipo de abordagem influencia no
processo de seleção e se o tipo do projeto usado interfere nos resultados das abordagens dado o
design do experimento.

Quando os resultados da análise de variância comprovam que há diferença significativa
entre as médias das amostras não probabilísticas, ou seja, que é possível rejeitar a hipótese nula,
o teste estatístico Teste-t unicaudal à direita (AHSANULLAH et al., 2014), é usado para avaliar
se a abordagem SeleCTT apresenta resultados superiores (melhores) aos da abordagem Geral
para as variáveis avaliadas.
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Tabela 20 – Caracterização dos participantes do experimento.

Grupo Participante Experiência em
ES

Experiência em
TS

Experiência em
PC

Experiência em
TSC

Experiência em
STTS

G1
p1 3 1 3 1 1
p2 3 1 3 1 1
p3 3 2 3 2 2
p4 3 2 3 2 2
p5 3 2 3 2 1
p6 3 3 3 3 3
p7 3 2 3 1 1
p8 3 2 3 2 1
p9 2 3 3 2 3
p10 3 3 3 2 2
p11 4 5 3 2 1
p12 3 3 3 2 3
p13 3 2 3 2 2
p14 4 4 3 2 2
p15 4 4 3 2 4
p16 3 2 3 1 2

G2
p17 3 2 3 1 1
p18 3 1 3 1 1
p19 3 2 3 2 2
p20 3 3 3 2 2
p21 3 2 3 2 1
p22 3 2 3 2 1
p23 3 2 3 2 1
p24 2 2 3 2 2
p25 5 5 5 5 5
p26 3 2 3 2 2
p27 3 2 3 2 2
p28 3 2 3 3 1
p29 3 3 3 2 2
p30 3 3 3 2 2
p31 2 2 2 1 1
p32 3 2 3 2 2

G3
p33 2 2 3 1 1
p34 2 2 3 1 1
p35 2 1 3 1 1
p36 2 2 2 2 2
p37 3 2 2 2 2
p38 3 3 3 1 3
p39 3 2 3 1 1
p40 3 2 2 1 2
p41 3 2 3 2 2
p42 3 3 3 2 2
p43 3 2 3 2 2
p44 5 5 2 2 2
p45 3 2 3 2 2
p46 3 2 3 1 1
p47 3 2 3 2 2
p48 3 3 3 3 2

G4
p49 3 3 2 2 1
p50 3 2 3 1 1
p51 2 1 3 2 1
p52 3 2 3 2 2
p53 2 2 2 1 2
p54 5 4 5 2 1
p55 3 2 3 2 2
p56 3 2 3 2 2
p57 3 3 3 1 1
p58 3 2 3 1 1
p59 3 2 3 1 1
p60 3 3 3 3 1
p61 4 2 3 1 1
p62 3 2 3 2 2
p63 3 2 3 1 2
p64 3 2 3 1 1
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4.4 Análise dos Resultados

Após a execução do experimento os dados coletados foram analisados utilizando análise
descritiva e inferência estatística, conforme descrito nas próximas seções.

Para detecção dos outliers foi utilizado o recurso gráfico de construção de box plots
(WILLIAMSON et al., 1989), utilizando a ferramenta MiniTab3 (MEYER; KRUEGER, 1997).
Foram analisados para cada variável do estudo os outliers, conforme os gráficos (box plots)
apresentados nas próximas seções. Nesse estudo consideramos os outliers em todas as análises.
Como a amostra é relativamente pequena e bastante diversificada em termos da experiência de
cada participante, eram esperados resultados diferentes para cada participante o que não deve
afetar a avaliação e qualidade dos dados coletados. Outliers nesse estudo representam valores
individuais atípicos causados por variações nos grupos amostrais (GRUBBS, 1969).

Como são avaliados dois fatores e são usados vários grupos com diversos indivíduos
para cada fator, esta amostra é considerada uma amostra com repetição. Portanto, para a análise
de variância é utilizado o teste ANOVA de dois fatores com replicação. A análise de variância
(ANOVA) é usada para avaliar se há diferença no uso das duas abordagens e se essa diferença
ocorre devido ao tipo de abordagem de seleção (amostras) ou devido ao tipo de projeto usado
(colunas). Neste tipo de teste de hipóteses é analisada se há diferença entre as abordagens de
seleção, entre os projetos de software usados e se a presença de interação entre os fatores está
associada à mudança de comportamento de um fator nos diferentes níveis do outro fator, com
relação às características de interesse, ou seja, se o tipo do projeto de software interfere nos
resultados da abordagem e vice-versa.

Neste estudo são definidas três hipóteses alternativas para cada hipótese nula. A fim de
selecionar a hipótese alternativa após a rejeição da hipótese nula utilizando ANOVA, é utilizado
o Teste-t unicaudal à direita (ZABELL, 2008), pois a hipótese alternativa de interesse para esse
estudo é que a abordagem SeleCTT é superior a abordagem Geral durante o processo de seleção
de técnicas de teste.

4.4.1 Análise quantitativa dos resultados

Nesta seção são apresentadas as análises quantitativas para cada variável avaliada no
estudo (Tabela 15), considerando os resultados obtidos com os participantes durante a execução
da seleção.

4.4.1.1 Completude - Porcentagem de atributos usados

• Análise de outliers

Os resultados do teste de análise de outliers (Figura 27) mostram que nenhum dos parti-
cipantes foi considerado outlier para a variável completude (em relação à quantidade de

3 <www.minitab.com/>

www.minitab.com/
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informação utilizada na seleção) em nenhum dos fatores avaliados (abordagem de seleção
e tipo do projeto de software).

Figura 27 – Box plots para a variável completude dos atributos usados durante a seleção, considerando a
abordagem de seleção (esquerda) e o tipo do projeto de software (direita).

• Análise de variância e teste de hipóteses

A análise das médias é mostrada na Figura 28, a fim de verificar se existem diferenças
significativas dentre essas médias é utilizado o teste de análise de variância ANOVA
de dois fatores com replicação (MACFARLAND, 2011). Os resultados da análise de
variância são apresentados na Tabela 21. O valor de F é maior que o F-crítico (7,674
> 4,013) e o valor-P é menor que o nível de significância estabelecido de 5% (0,008
< 0,05) para as abordagens (Geral e SeleCTT), o que indica que existe uma diferença
significativa na mudança do número de atributos usados para cada tipo de abordagem. O
valor não significativo de F e do valor-P para as colunas (Banco, Estacionamento, Equação
e Firewall) indica que a mudança teve o mesmo efeito em todas os projetos, ou seja, não
existe diferença significativa entre o uso de diferentes projetos considerando a quantidade
de atributos usados na seleção. Além disso, o valor não significativo de F e do valor-P para
as interações indica que não existe um efeito de interação nas variáveis, ou seja o tipo do
projeto não afeta nos resultados do tipo de abordagem de seleção usada.

Figura 28 – Análise da média (porcentagem de informação usada na seleção), considerando a abordagem
de seleção (esquerda) e o tipo do projeto de software (direita).
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Tabela 21 – Anova (Completude - atributos usados).

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico
Amostra 0,145 1,000 0,145 7,674 0,008 4,013
Colunas 0,068 3,000 0,023 1,201 0,318 2,769
Interações 0,039 3,000 0,013 0,690 0,562 2,769
Dentro 1,058 56,000 0,019

Total 1,310 63,000

Como o teste de variâncias mostrou que existe uma diferença significativa entre as médias
relacionadas à completude dos atributos usados durante o processo de seleção (considerando
o tipo da abordagem de seleção), foi aplicado o teste de hipóteses (Teste-t unicaudal à direita)
sobre a amostra, para analisar se a hipótese alternativa H.1.1 (Tabela 14) pode ser aceita, com
base na rejeição da hipótese nula H.0.1. Os resultados do Teste-t (Tabela 22) mostram que não é
possível aceitar a hipótese alternativa H.1.1. pois o valor Stat-t é menor que t-crítico uni-caudal
(-2.778 < 1.670) para o nível de 5% de significância. Portanto a abordagem SeleCTT não é mais
completa que a abordagem Geral considerando a porcentagem de atributos usados durante a
seleção, pode-se afirmar apenas que as abordagens requerem quantidades de atributos diferentes.

Tabela 22 – Teste-t (Completude - atributos usados).

Teste-t SeleCTT Geral
Média 0.382102273 0.477272727
Variância 0.019442732 0.018128499
Observações 32 32
Hipótese da diferença de média 0 0.477272727
gl 62
Stat t -2.777470279
P(T<=t) uni-caudal 0.003618833
t crítico uni-caudal 1.669804163

4.4.1.2 Completude - Quantidade de atributos faltantes

• Análise de outliers

A Figura 29 apresenta os resultados do teste de análise de outlier para a variável completude
considerando a quantidade de atributos faltantes no esquema de caracterização.

Figura 29 – Box plots para a variável completude em relação aos atributos faltantes, considerando a
abordagem de seleção (esquerda) e o tipo do projeto de software (direita).
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Conforme os resultados observados na Figura 29, existem 5 outliers (8%) considerando
o tipo do projeto de software e 8 outliers (13%) considerando o tipo de abordagem de
seleção. Esses valores são mantidos durante a condução dos testes estatísticos, dado o
tamanho da amostra e a diversidade dos sujeitos.

• Análise de variância e teste de hipóteses

A Figura 30 mostra a distribuição das médias para cada abordagem de seleção e para cada
projeto de software usado. Na Tabela 23 são apresentados os resultados do teste de análise
de variância dessas médias, considerando a quantidade de atributos faltantes relatados
pelos participantes para os fatores: abordagem de seleção e tipo do projeto de software. A
análise dos resultados do teste estatístico mostram que não é possível rejeitar a hipótese
nula H.0.1 (Tabela 14) para a quantidade de atributos faltantes, pois a aplicação da ANOVA
para essa amostra resultou no valor de F menor que o valor de F crítico (1,263 < 4,013) e o
valor-P é maior que o nível de significância (0,266 > 0,05) para o tipo de abordagem usada.
Então não é possível afirmar que exista uma diferença significativa entre as médias de
atributos faltantes para o tipo de abordagem de seleção. Ao mesmo tempo, a interpretação
do valor de F é também menor que o F crítico (1,055 < 2,769) e valor-P maior que o nível
de significância (0,266 > 0,05) relacionado as colunas (projetos de software), indicando
que esse fator também não afeta os resultados da seleção. E por fim o valor F relacionado
ao efeito de uma interação sobre a outra também é menor que o F-crítico (0,681 < 2,769) e
valor-P é maior que o nível de significância (0,568 > 0,05). Em outras palavras, não existe
uma diferença significativa entre a quantidade de atributos faltantes entre as abordagens de
seleção Geral e SeleCTT e não há interação entre os fatores.

Figura 30 – Análise da média (porcentagem de informação faltantes na seleção), considerando a aborda-
gem de seleção (esquerda) e o tipo do projeto de software (direita).

Tabela 23 – Anova (Completude - atributos faltantes).

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico
Amostra 1,266 1,000 1,266 1,263 0,266 4,013
Colunas 3,172 3,000 1,057 1,055 0,376 2,769
Interações 2,047 3,000 0,682 0,681 0,568 2,769
Dentro 56,125 56,000 1,002

Total 62,609 63,000



120 Capítulo 4. Avaliação experimental

4.4.1.3 Efetividade - Porcentagem de escolhas corretas

• Análise de outliers

Os resultados do teste de análise de outliers apresentados na Figura 31 mostram que
nenhum participante foi considerado outlier para o fator abordagem de seleção e apenas
dois participantes (3%) foram considerados outliers para o fator tipo do projeto para a
variável efetividade considerando a porcentagem de escolhas corretas pelos participantes
do estudo.

Figura 31 – Box plots para a variável efetividade, considerando a abordagem de seleção (esquerda) e o
tipo do projeto de software (direita).

• Análise de variância e teste de hipóteses

A Figura 32 mostra a distribuição das médias entre os fatores (tipo de abordagem de
seleção e tipo de projeto de software) para a variável efetividade em relação à porcentagem
de escolhas corretas. Na Tabela 24 são apresentados os resultados do teste de análise de
variância para essa variável. A análise dos resultados do teste estatístico ANOVA para a
amostra resultou no valor de F maior que o valor de F crítico (21,000 > 4,013) e valor-P
menor que o nível de significância (0,000 < 0,05) considerando o tipo de abordagem de
seleção utilizada, então podemos rejeitar a hipótese nula H.0.2 (Tabela 14) e afirmar que
existe uma diferença significativa entre a efetividade das diferentes abordagens de seleção.
Para o fator tipo de projeto de software, o valor de F é também maior que o valor F crítico
(4,559 > 2,769) e valor-P menor que o nível de significância (0,006 < 0,05) mostrando que
existe uma diferença significativa entre os resultados quando se usam tipos projetos de
software diferentes durante a seleção das técnicas. Analisando a interação entre os fatores,
é possível concluir que um fator interfere nos resultados do outro fator pois o valor de F
é também maior que o valor F crítico (5,704 > 2,769) e valor-P é menor que o nível de
significância (0,006 < 0,05). Em outras palavras, pode-se afirmar que existe uma diferença
significativa entre as abordagens usadas no processo de seleção, porém o tipo de projeto
de software pode influenciar nos resultados para cada uma das abordagens.

Como a hipótese nula H.0.2 foi rejeitada com significância estatística, foi avaliada a
possibilidade de aceitação da hipótese alternativa H.2.1. (Tabela 14). O resultado do Teste-
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Figura 32 – Análise da média (porcentagem de escolhas corretas), considerando a abordagem de seleção
(esquerda) e o tipo do projeto de software (direita).

Tabela 24 – Anova (Efetividade - porcentagem de escolhas corretas).

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico
Amostra 1,266 1,000 1,266 21,000 0,000 4,013
Colunas 0,824 3,000 0,275 4,559 0,006 2,769
Interações 1,031 3,000 0,344 5,704 0,002 2,769
Dentro 3,375 56,000 0,060

Total 6,496 63,000

t para a variável efetividade apresentado na Tabela 25 mostra que é possível rejeitar a
hipótese nula H.0.2 que a efetividade das abordagens não difere entre as amostras e aceitar
a hipótese alternativa H.2.1., que afirma que a abordagem SeleCTT melhora a efetividade
do processo de seleção, pois o valor P é menor que o nível de 5% de significância do teste
(0,0001 < 0,05) indicando uma diferença significativa das médias em função da hipótese
alternativa H.2.1.

Tabela 25 – Teste-t (Efetividade - porcentagem de escolhas corretas).

Teste-t SeleCTT Geral
Média 0.5234375 0.2421875
Variância 0.106287802 0.062436996
Observações 32 32
Hipótese da diferença de média 0
gl 58
Stat t 3.87327258
P(T<=t) uni-caudal 0.000137722
t crítico uni-caudal 1.671552762

4.4.1.4 Eficiência - Tempo de resposta

• Análise de outlier

Os resultados do teste de análise de outlier para a variável eficiência considerando o tempo
de resposta, são apresentados na Figura 33. Esses resultados mostram que três participantes
(5%) foram considerados outliers considerando o tipo de abordagem e também o tipo de
projeto de software utilizado. Esses valores atípicos são considerados durante os demais
testes estatísticos.
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Figura 33 – Box plots para a variável eficiência relacionada ao tempo de resposta, considerando a aborda-
gem de seleção (esquerda) e o tipo do projeto de software (direita).

• Análise de variância e teste de hipóteses

A Figura 34 ilustra a distribuição das médias para a variável eficiência em relação ao tempo
gasto para a seleção da técnica de teste. Na Tabela 26 são apresentados os resultados do
teste de análise de variância para essa variável. A análise dos resultados do teste estatístico
ANOVA para essa amostra resultou no valor de F menor que o valor de F crítico para o
tipo de abordagem de seleção (0,292 < 4,013) e para o tipo de projeto de software (1,693 <
2,769) respectivamente, o valor-P também foi mair que o nível de significância para os
dois fatores (0,590 > 0,05) e (0,179 > 0,05). Então não podemos rejeitar a hipótese nula
H.0.3 (Tabela 14), ou seja, não há diferença significativa na eficiência das abordagens
(SeleCTT e Geral) considerando o tempo gasto pelos participantes durante o processo
de seleção. Porém, nessa amostra existe um efeito de interação de valor-P menor que o
nível de significância (0,012 < 0,05), o que mostra que existe uma iteração entre os fatores,
ou seja, que o tipo abordagem utilizada é também influenciada pelo tipo do projeto de
software usado durante a seleção.

Figura 34 – Análise da média (tempo de resposta em minutos), considerando a abordagem de seleção
(esquerda) e o tipo do projeto de software (direita).
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Tabela 26 – Anova (Eficiência - tempo de resposta).

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico
Amostra 19,141 1,000 19,141 0,294 0,590 4,013
Colunas 330,922 3,000 110,307 1,693 0,179 2,769
Interações 779,047 3,000 259,682 3,986 0,012 2,769
Dentro 3648,125 56,000 65,145

Total 4777,234 63,000

4.4.1.5 Eficiência - Porcentagem de informações usadas/porcentagem de escolhas corretas

• Análise de outliers

Os resultados do teste de análise de outliers para a variável eficiência considerando a por-
centagem de informações usadas pela porcentagem de escolhas corretas são apresentados
na Figura 35. Os resultados mostram que cinco participantes (8%) foram considerados
outliers para o fator tipo de abordagem de seleção e quatro participantes (6%) foram consi-
derados outliers para o tipo de projeto de software (Banco, Estacionamento e Firewall).
Esses valores são mantidos durante os teste estatísticos.

Figura 35 – Box plots para a porcentagem de informações usadas/porcentagem de escolhas corretas,
considerando a abordagem de seleção (esquerda) e o tipo do projeto de software (direita).

• Análise da variância e teste de hipóteses

A distribuição das médias para a variável eficiência considerando a porcentagem de
informações usadas pela porcentagem de escolhas corretas são apresentadas na Figura 36.
Na Tabela 27 são apresentados os resultados de análise de variância dessas médias. Os
valores obtidos com o teste ANOVA mostram que a hipótese nula H.0.3 (Tabela 14) pode
ser rejeitada pois o valor de F é maior que o F crítico (17,611 > 4,013) e o valor-P é menor
que o nível de significância (0,000 < 0,05), ou seja existe diferença entre as médias, o que
mostra que a eficiência depende do tipo de abordagem de seleção utilizada. A análise do
fator tipo de projeto não mostrou resultados significativos de diferença entre as médias e a
análise da interferência entre os fatores também não comprova que um fator interfere nos
resultados do outro.
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Figura 36 – Análise da eficiência (porcentagem de informações usadas/porcentagem de escolhas corretas).

Tabela 27 – Anova (Eficiência - porcentagem de informações usadas/porcentagem de escolhas corretas).

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico
Amostra 12,886 1,000 12,886 17,611 0,000 4,013
Colunas 3,254 3,000 1,085 1,483 0,229 2,769
Interações 5,005 3,000 1,668 2,280 0,089 2,769
Dentro 40,974 56,000 0,732

Total 62,119 63,000

Após rejeitar a hipótese nula, foi avaliado se é possível aceitar a hipótese alternativa
H.3.1 que afirma que a abordagem SeleCTT melhora a eficiência do processo de seleção.
Como mostram os resultados do Teste-t na Tabela 28 o valor de t-crítico é menor que o
valor de t (1,674 < 4,028) e o valor-P menor que o nível de significância (0,000 < 0,05)
portanto, podemos aceitar a hipótese alternativa H.3.1, ou seja, a eficiência considerando a
porcentagem de informações usadas/porcentagem de escolhas corretas é maior usando a
abordagem SeleCTT em contrapartida ao uso da abordagem Geral.

Tabela 28 – Teste-t (Eficiência - porcentagem de informações usadas/porcentagem de escolhas corretas).

Teste-t SeleCTT Geral
Média 1.486290684 0.588876
Variância 1.128294346 0.459882
Observações 32 32
Hipótese da diferença de média 0
gl 53
Stat t 4.028270158
P(T<=t) uni-caudal 9.01369E-05
t crítico uni-caudal 1.674116237

4.4.1.6 Eficiência - Porcentagem de escolhas corretas/tempo de seleção

• Análise de outliers

Os resultados do teste de análise de outliers apresentados na Figura 37 mostram que seis
participantes (9%) foram considerados outliers considerando o tipo de abordagem de
seleção e quatro (6%) para o tipo de projeto em relação a variável eficiência considerando
a porcentagem de escolhas corretas pelo tempo de seleção.
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Figura 37 – Box plots para a porcentagem de escolhas corretas/tempo de seleção, considerando a aborda-
gem de seleção (esquerda) e o tipo do projeto de software (direita).

• Análise da variância e teste de hipóteses

A Figura 38 ilustra a distribuição das médias da variável eficiência para a métrica porcenta-
gem de escolhas corretas/tempo de seleção. Os resultados da análise de variância para essa
variável são apresentados na Tabela 29. O valor F é menor que o F-crítico tanto para o tipo
de abordagem de seleção (3,166 < 4,013) quanto para o tipo de projeto de software (2,357
< 2,769) e o valor-P é maior que o intervalo de significância para o fator abordagem de
seleção (0,081 > 0,05) e para o tipo de projeto (0,081 > 0,05). Esses resultados mostram
que não existe diferença significativa entre as médias tanto considerando a abordagem
de seleção quanto o tipo do projeto. A análise da interação entre os fatores também mos-
tra que os fatores não são influenciados entre si, pois F é menor que F crítico (2,207 <
2,769) e valor-P é maior que o nível de significância (0,097 > 0,05). Sendo assim não é
possível rejeitar a hipótese H.0.3 (Tabela 14) de que a eficiência do processo de seleção é
independente da abordagem de seleção usada (considerando a porcentagem de escolhas
corretas/tempo de seleção).

Figura 38 – Análise da média (porcentagem de escolhas corretas/tempo de resposta), considerando a
abordagem de seleção (esquerda) e o tipo do projeto de software (direita).

Tabela 29 – Anova (Eficiência - porcentagem de escolhas corretas/tempo de resposta).

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico
Amostra 0,044 1,000 0,044 3,166 0,081 4,013
Colunas 0,099 3,000 0,033 2,357 0,081 2,769
Interações 0,092 3,000 0,031 2,207 0,097 2,769
Dentro 0,781 56,000 0,014

Total 1,016 63,000
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4.4.1.7 Usabilidade - Quantidade de problemas reportados

• Análise de outliers

Os resultados do teste de análise de outliers (Figura 39) mostram que doze participantes
(19%) foram considerados outliers para o fator abordagem de seleção e nove participantes
(14%) foram considerados outliers considerando o tipo do projeto de software para a variá-
vel usabilidade, considerando a porcentagem de problemas reportados pelos participantes.
A grande quantidade de valores atípicos para essa variável está relacionada ao fato que
essa questão era aberta (livre) no formulário usado pelos participantes e não existia limite
de problemas que poderiam ser citados. Esses valores atípicos não foram eliminados pois
todos os problemas reportados são considerados relevantes para as análises.

Figura 39 – Box plots para a variável usabilidade, considerando a abordagem de seleção (esquerda) e o
tipo do projeto de software (direita).

• Análise da variância e teste de hipóteses

Os resultados obtidos pela análise das médias conforme apresentados na Figura 40 e análise
de variância na Tabela 30 mostram que não existe diferença significativa entre a usabilidade
das abordagens de seleção considerando a porcentagem de problemas reportados pelos
participantes em relação ao tipo de abordagem de seleção usada, pois o valor de F é menor
que o valor de F crítico (1,101 < 4,013) e o valor-P é maior que o nível de significância
(0,299 > 0,05). Assim não é possível rejeitar a hipótese nula H.0.4 (Tabela 14) que afirma
que a usabilidade do processo de seleção é independente da abordagem de seleção utilizada.
Porém a análise do tipo do projeto de software apresenta diferenças significativas para
esta variável considerando o valor F é maior que o F crítico (2,979 > 2,769) e o valor-P
menor que 5% (0,039 < 0,05), mostrando que há diferença entre as médias para esse fator.
A análise da interação mostra que não há influência entre os fatores.

Tabela 30 – Anova (Usabilidade - quantidade de problemas reportados).

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico
Amostra 0,391 1,000 0,391 1,101 0,299 4,013
Colunas 3,172 3,000 1,057 2,979 0,039 2,769
Interações 1,422 3,000 0,474 1,335 0,272 2,769
Dentro 19,875 56,000 0,355

Total 24,859 63,000
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Figura 40 – Análise da média (quantidade de problemas reportados), considerando a abordagem de seleção
(esquerda) e o tipo do projeto de software (direita).

Na Tabela 31 é sumarizada a análise de dados para as variáveis avaliadas no experimento,
considerando cada fator e os resultados da análise de variância em (valor-P) a fim de rejeitar a
hipótese nula de que não existe diferença entre as abordagens de seleção de técnicas de teste.

Tabela 31 – Síntese dos resultados da análise quantitativa.

Variável Métrica Fator Outlier Média Valor-P Influência

Completude

% informações usadas

Abordagem Não G: 0,42 0,008 SimS: 0,38

Projeto Não

B: 0,45

0,318 NãoEs: 0,46
Eq: 0,38
F: 0,43

Interação - - 0,562 Não

% informações faltantes

Abordagem Sim G: 1,22 0,266 NãoS: 0,94

Projeto Sim

B: 1,00

0,376 NãoEs: 1,31
Eq: 1,25
F: 0,75

Interação - 0,568 Não

Efetividade % acertos

Abordagem Não G: 0,24 0,000 SimS: 0,52

Projeto Sim

B: 0,58

0,006 SimEs: 0,30
Eq: 0,33
F: 0,33

Interação - - 0,002 Sim

Eficiência

Tempo

Abordagem Sim G: 14,94 0,590 NãoS: 13,84

Projeto Sim

B: 11,44

0,179 NãoEs: 15,81
Eq: 17,25
F: 13,06

Interação - - 0,012 Sim

%acertos / %informação usada

Abordagem Sim G: 0,59 0,000 SimS: 1,49

Projeto Sim

B: 1,41

0,229 NãoEs: 0,84
Eq: 1,03
F: 0,87

Interação - - 0,089 Não

%acertos / tempo

Abordagem Sim G: 0,02 0,081 NãoS: 0,08

Projeto Sim

B: 0,12

0,081 NãoEs: 0,02
Eq: 0,03
F: 0,04

Interação - - 0,097 Não

Usabilidade Quantidade de problemas reportados

Abordagem Sim G: 1,03 0,299 NãoS: 0,88

Projeto Sim

B: 1,19

0,039 SimEs: 0,88
Eq: 1,13
F: 0,63

Interação - - 0,272 Não
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4.4.2 Análise qualitativa dos dados

Nesta seção são sumarizados os dados qualitativos para cada uma das variáveis analisadas
de maneira quantitativa na Seção 4.4.1.

4.4.2.1 Atributos de caracterização usados durante a seleção

A análise da Tabela 32 mostra que o atributo "tipo de erro revelado" é o mais usado
durante a seleção, seguido pelo "tipo de saída gerada". Os atributos relacionados ao contexto da
programação concorrente como "contexto/objetivo do software", "tipo de análise", "paradigma de
interação entre os processos", também estão entre os mais usados quando se aplica a abordagem
SeleCTT.

De maneira geral, pode-se concluir que todos os atributos foram usados durante o
processo de seleção de técnicas de teste, o que é um bom resultado e demonstra que o esquema
de caracterização definido é realmente útil e auxilia o processo de seleção.

Tabela 32 – Porcentagem de uso dos atributos de caracterização para a seleção.

Atributo Geral SeleCTT
Plataforma de execução 38,46% 52,27%
Contexto/Objetivo 66,67% 68,18%
Linguagem de programação 43,59% 40,91%
Técnica de teste - 65,91%
Critério de geração dos casos de teste - 15,91%
Nível de teste - 59,09%
Mecanismo de geração de interleavings - 4,55%
Entradas requeridas - 50,00%
Saídas (Resultados gerados) 87,18% 75,00%
Características de qualidade 69,23% 59,09%
Tipo de estudo (avaliação empírica) 15,38% 11,36%
Tipo de análise 46,15% 54,55%
Paradigma concorrente de iteração de processos - 52,27%
Mecanismo de replay - 2,27%
Representação do programa - 6,82%
Técnica de redução do espaço de estados - 2,27%
Tipos de erros revelados (erros concorrentes) 92,31% 88,64%
Ferramenta de apoio 30,77% 27,27%
Custo associado à ferramenta - 38,64%
Plataforma em que a ferramenta opera - 22,73%
Compreensibilidade 15,38% -
Dependências 47,55% -

4.4.2.2 Informações faltantes para a caracterização das técnicas

A Tabela 33 apresenta as informações listadas pelos participantes do experimento como
relevantes e que não foram encontradas nas abordagens de seleção (Geral ou SeleCTT).

É importante ressaltar que alguns dos participantes que utilizaram a abordagem Geral
listaram a falta de uma métrica para avaliar cada atributo a fim de definir sua importância para o
processo de seleção. Esse método é implementado na abordagem SeleCTT, por meio da definição
de pesos aos atributos a fim de calcular sua adequação ao projeto.
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Tabela 33 – Informações faltantes para cada abordagem de seleção.

Informações faltantes Geral SeleCTT
Definição da arquitetura usada no projeto - 1
Conhecimento necessário da equipe de teste 2 1
Definição mais detalhada de cada atributo 4 8
Descrição detalhada do método usado para seleção das técnicas de teste - 1
Descrição do esforço necessário para empregar a técnica (tempo, custo) 11 4
Descrição mais detalhada das ferramentas de apoio 3 3
Descrição mais detalhada do projeto de software - 1
Descrição sobre o impacto da falta de um critério durante a seleção - 1
Especificação dos diagramas disponíveis para a representação do programa - 1
Falta de compatibilidade entre os atributos do projeto e das técnicas - 3
Falta de informação sobre a efetividade de cada técnica 1 -
Falta de informações sobre os recursos disponíveis para o desenvolvimento dos testes (custo e pessoal) 3 -
Falta de um método de automatização da comparação entre os atributos para tornar a seleção mais
rápida, consequentemente a decisão também

2 2

Falta de uma métrica para definir quais atributos são mais relevantes na escolha da técnica 6 -
Limitações de cada técnica (pontos fracos) 1 -
Mais informações sobre a aplicabilidade das técnicas de teste 2 -
Referências de outros projetos em que as técnicas foram usadas - 1
Requisitos necessários para execução das técnicas 1 1
Tipo de entradas aceitáveis para cada técnica 3 -
Um exemplo de aplicação da técnica - 1
Uma métrica da qualidade do artigo onde essa técnica foi inicialmente publicada - 1

Outro ponto, também relevante, é o relato de alguns participantes em ambas as abor-
dagens, sobre a falta de um mecanismo que automatize o processo de seleção utilizando as
informações fornecidas. A abordagem de seleção SeleCTT foi implementada como uma fer-
ramenta web que automatiza o processo de seleção oferecendo uma lista de recomendação
das técnicas de teste ordenadas de acordo com o cálculo de sua adequabilidade ao projeto. A
ferramenta proposta é descrita em detalhes na Seção 3.6. Durante o processo de seleção não foi
utilizada a ferramenta SeleCTT, pois o objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência da abordagem
de teste e não os benefícios da automatização do processo proporcionados pela ferramenta.

4.4.2.3 Acertos por abordagem de seleção

A quantidade de acertos para a abordagem geral foi 24% já para a abordagem SeleCTT foi
de 52% em média. A análise das médias juntamente com os resultados da avaliação quantitativa
apresentados na Seção 4.4.1.3 mostram que a abordagem SeleCTT é mais efetiva durante o
processo de escolha de uma técnica de teste de software para um projeto de software concorrente
considerando a porcentagem de acertos obtidos pelos participantes.

4.4.2.4 Análise do tempo gasto com a seleção

O tempo de resposta não teve variação significativa mesmo a quantidade de atributos
usados sendo maior para a abordagem SeleCTT. Esse resultado é bastante positivo do ponto de
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vista de que a abordagem SeleCTT possui um maior número de atributos a serem analisados e
mesmo assim o tempo de resposta dos participantes foi similar ao da abordagem Geral.

4.4.2.5 Problemas reportados pelos participantes

A Tabela 34 lista os principais problemas/dúvidas reportadas pelos participantes durante
a condução do estudo experimental.

Tabela 34 – Problemas/dúvidas reportados pelos participantes durante a condução do estudo.

Problemas reportados Geral SeleCTT
Falta de informação sobre o custo da ferramenta de teste 2 -
Falta de uma explicação detalhada de como foram definidos os pesos - 3
Falta de compatibilidade entre os atributos do projeto e das técnicas 1 -
Falta de conhecimento amplo dos participantes sobre o assunto 3 3
Dúvida sobre qual a flexibilidade do não atendimento de algumas especificações 7 8
Não conhecimento dos participantes sobre as ferramentas de apoio - 2
Não entendimento dos participantes sobre o processo de seleção - 1
Necessidade da definição mais detalhada de certos atributos 3 6
Problemas com a maneira como o experimento foi instrumentado - 1
Dificuldade em estipular qual a duração estimada de cada técnica 1 -
Falta de compreensão sobre a hierarquia de importância das informações para a escolha da técnica de
teste

- 4

Dificuldade em definir a prioridade dos requisitos e o peso a ser atribuído a cada um deles 14 -
Dúvida sobre quão pertinentes são os fatores de compatibilidade do teste com a aplicação do ponto de
vista da integração e do ponto de vista de negócios

1 -

Dificuldade em definir se haveria tempo hábil para aplicar mais de uma técnica de teste, pois nenhum
deles supria completamente a necessidade do sistema

1 -

Dentre os principais problemas listados pelos participantes que utilizaram a abordagem
Geral de seleção está a dificuldade em definir a prioridade dos atributos e estabelecer uma métrica
(peso) para cada um deles. Esse fator é suprido pela abordagem SeleCTT que disponibiliza um
esquema de caracterização com pesos para cada um dos atributos apresentados, que facilita o
processo de ordenação das técnicas quanto sua adequabilidade ao projeto.

O principal problema relacionado a abordagem SeleCTT listado pelos participantes do
estudo é a dificuldade de estabelecer uma estratégia de seleção quando algumas especificações
não são atendidas. Os participantes relatam não entender qual a flexibilidade do não atendimento
de alguns atributos durante o processo de seleção. Esse problema pode estar relacionado ao fato
do projeto usado ser um projeto exemplo e os participantes não serem desenvolvedores reais, no
caso de um projeto no qual o profissional de teste seleciona a técnica a ser usada no projeto que
está desenvolvendo, a priorização de atributos é intrínseca às necessidades do projeto e não deve
causar esse tipo de dúvida à equipe de teste.
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4.4.2.6 Satisfação do usuário

• Capacidade da abordagem facilitar o processo de seleção

A Tabela 35 mostra a opinião dos participantes quando questionados sobre a facilidade do
uso da abordagem proposta durante o processo de seleção de técnicas de teste de software.
Na tabela foram agregadas as respostas similares dos participantes, a fim de tornar as
informações mais intuitivas ao leitor.

Tabela 35 – Satisfação do usuário - facilidade da seleção.

A abordagem facilita a seleção de técnicas de teste? Por quê? Respostas
Sim, pois permite avaliar separadamente cada requisito do projeto e definir uma pontuação de acordo com
o peso de cada atributo.

2

Sim, pois torna possível a comparação simultânea de várias técnicas de modo mais objetivo. 4
Sim, porque ele apresenta bem quais são as necessidades do projeto, quais são os critérios de escolha, seus
pesos e o que cada técnica oferece.

14

Sim, deixa conciso e claro o que deve ser priorizado. 6
Sim, pois facilita a visualização das exigências do usuário. 3
Não, pois é necessário ter uma ideia prática de como as técnicas funcionam. 1
Não facilita a tomada de decisão a não ser sob o contexto de que, quem está sendo responsável por esta
decisão já possua amplo conhecimento prévio das técnicas dadas como opções.

2

A maioria dos participantes, 91% consideram que a abordagem SeleCTT facilita o processo
de seleção, por diversos motivos: permitir estabelecer uma pontuação por meio de pesos
para cada atributo, permitir a comparação simultânea de várias técnicas, definir de maneira
simples as necessidade do projeto, tornar clara e concisa a informação que deve ser
priorizada e facilitar a visualização dos requisitos do usuário.

Poucos participantes afirmaram que a abordagem não facilita a seleção, 9% alegaram que
por meio da abordagem não é possível entender o funcionamento prático das técnicas e
que a abordagem só pode ser útil se o conhecimento prévio da equipe de teste sobre as
técnicas for muito alto. Embora pertinente o ponto de vista dos participantes, destacamos
que a abordagem visa auxiliar o processo de tomada de decisão oferecendo um guia inicial
na identificação de uma nova técnica de teste. A decisão da equipe em adotar a técnica
sugerida implica no estudo detalhado da técnica (a referência sobre a técnica é oferecida
na ferramenta) para a decisão final sobre sua implantação.

• Simplicidade da abordagem

A Figura 41 ilustra a opinião dos participantes em julgar a abordagem de fácil entendi-
mento (sim) ou de difícil compreensão (não). A grande maioria dos participantes, 94%
declararam que a abordagem é fácil de ser entendido, enquanto apenas 6% julgam ter
alguma dificuldade na compreensão da abordagem. As principais dificuldades são relatadas
na Tabela 34.
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• Possibilidade de uso da abordagem na indústria

Os participantes foram questionados sobre a possibilidade do uso da abordagem SeleCTT
na indústria. A Figura 41 ilustra a posição de cada participante sobre a questão.

A maioria dos participantes (84%) declaram ser possível o uso da abordagem na indústria,
principalmente para a redução do tempo de seleção da técnica e aumento de possibilidade
de técnicas a serem implantadas.

Alguns participantes são apreensivos quanto ao uso da abordagem em ambiente industrial
(16%), principalmente por julgarem necessário o conhecimento amplo sobre o assunto
e conhecimento adicional para entendimento do processo de seleção, além do conheci-
mento prévio da técnica de teste que será selecionada, caso a equipe de teste não esteja
familiarizada com a mesma.

Figura 41 – Satisfação do usuário - simplicidade da abordagem e possível uso na indústria.

• Vantagens da abordagem

Na Tabela 36 são apresentadas as principais vantagens oferecidas pela abordagem Se-
leCTT, listadas pelos participantes do experimento. Essas vantagens estão relacionadas à
sumarização e apresentação intuitiva das informações, o que torna o processo de seleção
rápido e dinâmico. A especificação de atributos para caracterização das técnicas prioriza
informações mais importantes (definidas com base em um survey com especialistas na área)
o que segundo os participantes torna o processo mais objetivo, eliminando informações
pouco relevantes ao processo, tornando a comparação mais eficiente. Por ser um processo
sistemático e simples não é exigido conhecimento prévio aprofundado do usuário para ge-
rar a lista ordenada de técnicas adequadas ao projeto de software. Porém vale ressaltar que
a escolha final da técnica a ser aplicada no projeto de software em desenvolvimento cabe
à equipe de teste que deve avaliar mais profundamente se as características das técnicas
recomendadas pela abordagem se adequem as restrições de seu projeto de software.



4.4. Análise dos Resultados 133

Tabela 36 – Satisfação do usuário - vantagens do uso da abordagem.

Quais as vantagens da abordagem de seleção SeleCTT? Respostas
O conhecimento prévio exigido é muito menor. 7
O tempo de absorver as diferentes literaturas é menor. 3
O processo se torna mais ágil e objetivo, pois não é precisamos buscar informações que são relevantes no
meio de informações consideradas irrelevantes.

6

É mais simples, rápido, dinâmico e intuitivo. 14
Padronização das informações o que torna a comparação mais eficiente. 2

• Desvantagens da abordagem

A Tabela 37 lista as principais desvantagens reportadas pelos participantes sobre a aborda-
gem de seleção SeleCTT. Dentre elas estão:

Tabela 37 – Satisfação do usuário - desvantagens da abordagem.

Quais as desvantagens da abordagem de seleção SeleCTT? Respostas
Problemas que surgem no projeto como um todo podem ser deixados de lado. 1
Pode omitir informações mais profundas e úteis para o avaliador 16
Por vezes não há uma equivalência direta entre os atributos e, portanto, é preciso avaliar se é preciso
considerá-lo ou não.

2

Não detalha informações sobre ferramentas e outros atributos como mecanismos de replay, por exemplo. 3
Não possui uma relação clara de prós e contras. 3
Para o uso, é necessário ter um conhecimento amplo da área já que os termos são colocados de modo mais
direto. Seria interessante algum modelo de visualização como fluxograma ou algo do tipo.

1

Muitas variáveis que não tem grande impacto são consideradas durante a seleção. 1
Nenhuma. 5

– Omissão de informações que podem ser úteis ao avaliador e falta de detalhamento de
certos atributos

Esse problema é difícil de ser tratado, visto que a abordagem é criada justamente
para tentar sumarizar as informações mais importantes durante o processo de seleção.
Porém a referência sobre a literatura técnica, que define a técnica, sempre é fornecida,
possibilitando que maiores informações possam ser consultadas.

– Não apresentar os prós e contras de cada técnica

A definição de prós e contras é bastante subjetiva, portanto, nesse estudo optou-se
pela utilização de atributos mais objetivos que sejam mais facilmente identificados e
comparados durante o processo de seleção. Além disso, os prós e contras de cada
técnica estão relacionados aos requisitos do projeto em desenvolvimento que não são
previsíveis anteriormente ao fornecimento dessas informações pelo usuário.

– Não apresentar equivalência direta entre os atributos

Nem sempre há relação de total adequação entre um projeto e uma técnica então
a existência de atributos diferentes não pode ser evitada quando se instancia uma
abordagem aplicável a diferentes técnicas de teste.
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– Não abrange problemas que podem surgir mais tarde no desenvolvimento do projeto

Tendo em vista que a seleção da técnica de teste é definida após a definição dos
requisitos do projeto é esperado que não ocorram grandes mudanças nos atributos.

– É necessário ter conhecimento prévio da área para entendimento dos termos usados

Quanto ao conhecimento prévio dos participantes, é esperado que a equipe de de-
senvolvimento auxilie a equipe de teste e possa sanar qualquer problema com a
terminologia empregada na abordagem.

– Algumas variáveis com pouco impacto parecem ser pouco relevantes para a aborda-
gem

Um survey foi conduzido com especialistas na área, que tem trabalhado propondo
e utilizando técnicas de teste de software concorrente tanto da academia quanto
na indústria, os pesos dos atributos foram definidos com base na opinião desses
especialistas. Porém, maiores validações podem ser conduzidas a fim de reavaliar os
atributos do esquema.

• Melhorias a serem implementadas na abordagem

A Tabela 38 apresenta as sugestões de melhorias listadas pelos participantes do estudo.
Como principal melhoria a ser adicionada a abordagem está o desenvolvimento de uma
plataforma para automatizar a escolhas das técnicas usando o esquema de caracterização
e os pesos definidos. Foi implementada uma infraestrutura computacional para este fim
que é apresentada na Seção 3.6. Esse resultado mostra a importância da ferramenta para
automatizar a aplicação da abordagem e facilitar o processo de seleção.

Relacionada a proposta anterior, outra sugestão levantada pelos participantes é a implanta-
ção de um esquema para melhor visualização dos dados, o que é também oferecido pela
ferramenta, com a disponibilização de gráficos e elementos visuais para exposição dos
resultados.

Há também a sugestão de possibilitar ao usuário a opção de setar os pesos dos atributos
conforme julgue mais importante ao seu processo de desenvolvimento. Atualmente os
pesos do estudo estão definidos com base na opinião de especialistas na área que tem
trabalhado ativamente com abordagens de teste e acreditamos que esse pode ser um bom
ponto de partida para a seleção. Porém, essa sugestão é vista como uma possível melhoria
e evolução da ferramenta.

Quanto ao fato dos participantes julgarem necessário um amplo conhecimento da equipe
de teste sobre as técnicas de teste disponíveis, esse é justamente o ponto que a abordagem
tenta atacar, oferecendo uma lista ordenada de possibilidades a partir da qual técnicas
mais relevantes ao projeto podem ser identificadas (com base na comparação de atributos
comuns) e posteriormente estudadas em profundidade e então adotadas pela equipe de
teste.
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Tabela 38 – Satisfação do usuário - sugestões de melhoria.

Você acredita que a abordagem possa ser melhorada para tornar seu uso mais simples? Como? Respostas
Sim, com uma plataforma para automatizar a escolha da técnica se os dados forem discretizados, gerando
uma pontuação de cada técnica para auxiliar a escolha da mesma.

9

Sim, expondo uma lista de prioridades sobre o que o cliente prioriza, dentro das especificações dadas. 3
Sim, exemplificar melhor o peso de cada atributo para a tomada de decisão. 5
Melhorar o modo de visualizar as informações. Embora já exista um grande grau de resumo nas informações,
o modo de visualização usando várias tabelas ainda está muito poluído. Talvez um fluxograma ou algo mais
visual tornaria o uso deste técnica mais prazerosa.

5

Não há necessidade de melhorias. 10

• Aprendizado obtido com o uso da abordagem

Os participantes foram questionados quanto ao conhecimento adquirido durante o uso da
abordagem, dentre os principais podemos destacar:

– Identificar quais fatores são importantes na escolha das técnicas de teste de software.

– Mensurar a importância de cada atributo.

– Compreender quais características da programação concorrente afetam o teste de
software.

– Selecionar informações importantes a fim de comparar as técnicas de teste de soft-
ware.

– Priorizar a escolha de requisitos de acordo com sua importância.

– Usar um método sistemático para escolha da técnica de teste.

A Tabela 39 apresenta as principais lições aprendidas reportadas pelos participantes do
estudo.

De uma maneira geral os resultados apresentados são bastante animadores, considerando
que a maioria dos estudantes estavam se deparando com o problema da seleção de técnicas
de teste pela primeira vez.

Os participantes, perceberam que existem características da programação concorrente
que afetam o teste de software e que alguns fatores devem ser considerados durante
a atividade de seleção de técnicas de teste. Eles puderam utilizar uma abordagem que
oferecia uma maneira de mensurar a relevância desses atributos, utilizando pesos. Além
disso, compreenderam a importância de uma abordagem sistemática para o processo de
seleção de técnicas de teste.
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Tabela 39 – Satisfação do usuário - lições aprendidas.

O que você aprendeu com a utilização da abordagem de seleção? Respostas
Que a experiência de escolha da técnica é influenciada pela experiência do usuário com a abordagem,
em que a forma como são exibidas as informações do projeto e das técnicas tem um impacto enorme na
facilidade e agilidade do processo para o usuário.

1

Selecionar uma técnica para o teste de software não é uma atividade simples. 1
Identificar o que é relevante no software e na atividade de teste, considerando não apenas os requisitos a
serem atendidos, mais também os pesos associados a eles.

2

Identificar características a serem consideradas para o teste de aplicações concorrentes orientado à indústria.
Que não existe apenas uma forma de testar programas concorrentes e que se deve ter cuidado na escolha da
técnica de teste.

2

Que projetos de código concorrente possuem algumas características que podem ser bem delimitadas e
avaliadas na hora de se escolher uma técnica de teste.

1

Que escolher uma técnica adequada pode ser uma tarefa simples, basta organizar as características desejadas
e proporcionadas pelas técnicas. A quantidade de critérios utilizados para auxiliar a escolha de uma técnica
de teste é bem grande.

3

Que devem ser levados em consideração diversas etapas da produção de software, desde o modelo inicial,
até linguagens de programação e S.O. utilizados.

4

Que existem muitos atributos a serem considerados para escolher uma técnica de teste. Fazer a comparação
de diversas técnicas usando as informações mais importantes.

2

A comparar diferentes técnicas de maneira dinâmica juntamente com os atributos que deveriam atender em
relação à aplicação.

1

A ter um olhar mais sistemático na escolha de uma técnica de teste de software. 1
Formas de comparar e decidir qual técnica de teste de software usar. 1
Que pode ser que nenhuma técnica se encaixe de forma completa aos requisitos do sistema e que prioriza-
ções deverão ser feitas.

3

4.4.3 Avaliação da validade

• Ameaças à validade interna:

– Duplicação de resultados: o experimento é executado em sala de aula, onde as
carteiras ficam próximas umas das outras, além disso o experimento é conduzido
online (onde os estudantes tem livre acesso à internet), assim é possível que eles
compartilhem os resultados obtidos. A fim de evitar essa ameaça, os participantes
são notificados no início do experimento que não é permitido o compartilhamento
dos resultados entre si e que o objetivo do estudo é medir o esforço de cada um para
execução da atividade e não a quantidade de respostas corretas obtidas.

– Conhecimento prévio (experiência) do participante: como os estudantes possuem
nível de conhecimento variado, a sua habilidade para condução do experimento
também varia e pode afetar os resultados. A fim de minimizar essa ameaça, os
estudantes foram divididos em grupos de maneira randômica, assim cada grupo
possui heterogeneidade de sujeitos.

• Ameaças à validade externa:

– Experiência em seleção: A grande maioria dos participantes não possuem experiên-
cia em seleção de técnicas de teste e software concorrente. O que pode resultar em
vantagens para alguma das estratégias. Sendo assim, talvez o resultado não possa ser
generalizado para todos participantes.
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– Projetos de software: Os projetos usados no experimento podem não ser repre-
sentativos do total de projetos de software existentes na área. Selecionamos quatro
diferentes projetos a fim de representar diferentes projetos de software. Dois projetos
são provenientes do estudo conduzido por Vegas e Basili (2005), possibilitando pos-
síveis comparações de resultados. Um estudo é baseado em um projeto desenvolvido
na academia para resolver um problema da indústria e um projeto é proveniente dire-
tamente da indústria, esses projetos foram escolhidos a fim de contemplar projetos
reais de desenvolvimento de software. Contudo, esse conjunto pode ainda assim, não
ser representativo de todos os tipos de projetos de software concorrente existentes
para esse contexto, o que pode tornar os resultados obtidos não generalizáveis para
toda a população de projetos de software concorrente.

– Técnicas de teste: O conjunto de técnicas escolhidas para condução do estudo podem
não ser representativas da população como um todo. A fim de contemplar a variedade
de técnicas de teste existentes, foram selecionadas para o experimento técnicas de
teste com diferentes atributos (paradigma de interação de processos, linguagem de
programação, tipo de análise, níveis de teste, dentre outros atributos).

4.4.4 Discussão e Conclusão

A avaliação quantitativa apresentada na Seção 4.4.1 mostrou que a abordagem SeleCTT
e a abordagem Geral apresentam comportamento similares (sem variação significativa) para
a maioria das variáveis estudadas. O que mostra que de maneira geral as abordagens são
equivalentes quanto a sua aplicabilidade. Porém, quando analisando a variável efetividade em
relação à porcentagem de acertos obtidos pelos participantes, a abordagem SeleCTT se mostrou
superior a abordagem Geral. O que ressalta a importância dos novos atributos relacionados à
programação concorrente para a escolha da técnica adequada a um projeto de software.

Os resultados mostraram também que a abordagem SeleCTT melhora a eficiência do
processo de seleção quando considerando a porcentagem de informações usadas e a porcentagem
de escolhas corretas, utilizando uma quantidade menor de atributos e aumentando a quantidade
de acertos obtidos pelos participantes.

Esses resultados evidenciam a relevância de uma abordagem específica para a área de
programação concorrente a fim de melhorar o processo de seleção de técnicas de teste nesse
contexto.

Na avaliação qualitativa ficam claras as vantagens e desvantagens da abordagem de sele-
ção. São destacados alguns problemas encontrados durante o uso da abordagem e os participantes
são questionados sobre o possível uso da abordagem na indústria.

Os resultados obtidos mostram que a abordagem SeleCTT é mais intuitiva e simples
de ser entendida que a abordagem geral, apresentando uma métrica eficiente para avaliar a
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adequação das técnicas de teste ao projeto de software, o que torna mais rápida sua aplicação e a
comparação das técnicas mais eficiente.

Dentre as principais desvantagens estão a sumarização dos dados apresentados, a falta de
uma relação direta entre os dados, a falta de conhecimento prévio da área pelo usuário, esse fator
pode ter influenciado os outros fatores citados, pois os participantes do estudo possuíam baixo
ou nenhum conhecimento sobre seleção de técnicas de teste.

Em geral os resultados mostraram que a abordagem SeleCTT pode trazer vantagens ao
processo de seleção e parece ser recomendável sua aplicação na indústria. Maiores estudos nesse
sentido devem ser conduzidos a fim de avaliar o real ganho no uso dessa abordagem em ambiente
industrial. Planejamos o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, como estudos futuros nessa
direção.

4.5 Considerações Finais

Este capítulo apresentou o estudo experimental conduzido a fim de avaliar a abordagem
de seleção proposta neste trabalho em relação à abordagem de seleção para técnicas de teste de
software no contexto geral (sem considerar as características da programação concorrente).

Foram utilizadas análises estatísticas e teste de hipóteses, bem como avaliações de
variáveis qualitativas a fim de explorar a opinião dos participantes sobre o uso da abordagem.

Em síntese, os resultados são bastante promissores e mostram os ganhos obtidos e as
vantagens associadas ao uso da nova abordagem de seleção de técnicas de teste definida para o
contexto da programação concorrente.

Na próxima seção descrevemos além dos resultados do experimento, os resultados gerais
alcançados por este trabalho, as contribuições científicas, tecnológicas e de formação de recursos.
Além disso são listadas algumas limitações e alternativas a trabalhos futuros.
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CAPÍTULO

5

CONCLUSÕES

5.1 Considerações Iniciais

Este capítulo descreve os principais resultados obtidos com a realização do trabalho. As
principais contribuições científicas, tecnológicas e de formação de recursos humanos abrangidas
por esta pesquisa são apresentadas. Além disso, alguns fatores que limitam este trabalho e que
podem ser levados em consideração na interpretação dos resultados obtidos são discutidos. Este
capítulo apresenta também as produções científicas geradas no período de desenvolvimento do
trabalho. Por fim, alternativas a trabalhos futuros são relacionadas, a fim de dar continuidade a
esta pesquisa e prover maiores recursos na área de teste de software e programação concorrente,
bem como no estudo de evidências nesse contexto.

5.2 Resultados Obtidos

Dentre os principais resultados alcançados por meio da condução deste trabalho, estão:

1. Uma visão geral do estado da arte da área de teste de software concorrente e dos estudos
experimentais nesse contexto, por meio de uma lista de técnicas, ferramentas disponíveis,
e análises de evidências nesse domínio.

2. A disponibilização de um corpo de conhecimento extensível e disponível online. A cons-
trução de um corpo de conhecimento web que armazena as técnicas de teste de software
concorrentes identificadas por meio de um mapeamento sistemático da área e contribui
para a disponibilização dessa informação à comunidade interessada.

3. A definição de um esquema de caracterização para o contexto da programação concorrente
com o objetivo de identificar informações relevantes ao processo de seleção de técnicas de
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teste. São determinados atributos de caracterização e pesos são atribuídos a eles a fim de
quantificar a adequação e relevância das técnicas para um projeto de software específico.

4. Um design de experimentos para guiar novos estudos empíricos na área e fornecer resulta-
dos mais comparáveis e agrupáveis em estudos secundários.

5. A instanciação de uma abordagem de seleção de técnicas de teste auxiliando o processo de
tomada de decisão durante o projeto de software.

6. O desenvolvimento de uma infraestrutura computacional em parceria com um projeto de
conclusão de curso, para automatizar o processo de seleção de técnicas visando eliminar
o erro humano e diminuir o tempo gastos nessa atividade, implementando a abordagem
proposta e oferecendo uma lista de recomendação de técnicas de teste à comunidade
interessada.

5.3 Contribuições do Trabalho

Dentre as principais contribuições deste trabalho pode-se ressaltar:

• Desenvolvimento e disponibilização de um framework para auxiliar a avaliação sistemática
de técnicas de teste para o contexto de programas concorrentes.

• Disponibilização do material gerado nas avaliações conduzidas por meio de uma interface
web a fim de facilitar a realização de estudos secundários e comparáveis entre tecnologias
de teste.

• Disponibilização de uma ferramenta web que possibilita a escolha sistemática de téc-
nicas de teste de software disponíveis na literatura técnica, com base em atributos de
caracterização pré-definidos.

• Disponibilização de um esquema de caracterização a fim de transformar os dados obtidos
na literatura técnica em informações úteis a equipe de teste durante o processo de seleção
de técnicas de teste, a fim de possibilitar a ampliação o uso do teste de software, hoje
fortemente concentrado na academia, permitindo com isso a geração de novas demandas de
teste, as quais realimentarão as pesquisas feitas formando-se um ciclo no desenvolvimento
de novos conhecimentos.

• Prover subsídios para a transferência de tecnologia gerada na academia para centros
desenvolvedores de software concorrente na academia e indústria.

• Possibilitar o desenvolvimento de aplicações concorrentes com maior qualidade, através
da instanciação de estudos empíricos seguindo o design de experimentos proposto para
avaliação de técnicas de VV&T para software concorrente, considerando diversos fatores
como satisfação, custo, eficácia e eficiência.
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• Desdobramento e expansão do projeto de mestrado conduzido anteriormente a este projeto
de doutorado, possibilitando usar os conceitos da Engenharia de Software Empírica, não
apenas como guia para condução de estudos de avaliação de novas tecnologias propostas,
mas também oferecer informações relevantes ao processo de tomada de decisão no processo
de desenvolvimento de software e ampliar o uso das tecnologias já existentes.

• Desenvolvimento acadêmico da aluna de doutorado, aumentando conhecimento em suas
áreas de interesse, que envolvem teste de software, programação concorrente e a intersecção
dessas áreas, teste de software concorrente, bem como estudo de uma nova área de domínio
a de engenharia de software empírica e sua aplicação nesse contexto.

• Formação de recursos humanos em VV&T de aplicações concorrentes considerando o
desenvolvimento de um projeto de conclusão de curso atrelado ao projeto em questão e
possibilidade de desdobramento para projetos de iniciação científica, mestrado, doutorado
e pós doutorado.

5.4 Limitações

Dentre os fatores que limitam este trabalho estão:

• As técnicas selecionadas para a composição do corpo de conhecimento são provenientes
de mapeamento sistemático da literatura técnica, considerando bases de dados científicas e
não todas as bases de informações disponíveis, como relatórios da indústria e páginas de
empresas da área, o que pode limitar as técnicas interpretadas como estado da arte da área.
Além disso, foram consideradas apenas técnicas de teste que apresentavam um estudo
empírico para sua validação, pois esses estudos oferecem informações sobre os benefícios
e limitações de cada técnica.

• A ferramenta desenvolvida não considera a possibilidade de escolha de mais de uma
técnica para ser usada em conjunto a fim de encontrar mais erros. Como já conhecido as
técnicas de teste são complementares e seu uso em conjunto pode trazer benefícios ao
projeto de teste.

• A abordagem de seleção e a ferramenta não foram avaliadas na indústria, com uma equipe
de teste desenvolvendo um projeto real de software. A avaliação conduzida nesse estudo
utilizou alunos dos cursos de graduação em Bacharelado em Ciência da Computação
com conhecimento em programação concorrente e engenharia de software. O uso de
profissionais na indústria talvez gerasse diferentes resultados, considerando sua experiência
prática na área. Novos estudos nessa direção devem ser conduzidos como trabalhos futuros.
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5.5 Trabalhos Futuros

Como recomendações a trabalhos futuros é possível, entre outras atividades:

• Estender a ferramenta SeleCTT para que ela possibilite a seleção combinada de técnicas
de teste a fim de oferecer maior cobertura ao processo de teste e uma maior qualidade do
conjunto de teste. Um estudo alternativo também está relacionado ao uso de algoritmos
baseados em inteligência artificial para a atualização dos pesos definidos para os atributos,
a fim de adequar a seleção a um contexto de desenvolvimento de software específico.

• Prover um mecanismo de alimentação automática do corpo de conhecimento que possi-
bilitaria manter o repositório sempre atualizado e eliminaria a possibilidade de inserção
de erros humanos durante o processo, diminuindo também a força de trabalho dessa ativi-
dade. Um possível trabalho de mestrado, com alternativa a construção de uma ontologia
para o domínio de teste de software concorrente e desenvolvimento do mecanismo de
re-alimentação para o corpo de conhecimento.

• Desenvolver novos estudos empíricos em ambiente real de produção de software pode
ajudar a avaliar de maneira mais realista a metodologia e a ferramenta. Esse tipo de estudo
pode ser conduzido como parte de projetos de conclusão de curso ou mesmo de iniciação
científica na área.

• Definir um projeto de pós doutorado relacionado a este projeto de doutorado, baseado no
estabelecimento de parceria com a indústria a fim de validar esse trabalho e aprimorar a
abordagem de seleção e a ferramenta desenvolvida. Considerando as demandas geradas
pela indústria é possível tornar o trabalho mais próximo da realidade e mais amplamente
aceito pela comunidade de pesquisa como alternativa a avaliação prática da validade de
técnicas propostas para o contexto do software concorrente.

5.6 Produção Científica

As contribuições deste trabalho de doutorado deram origem a artigos submetidos e
publicados em periódico e congressos, conforme apresentado a seguir:

• Trabalho publicado em periódico

– MELO, S. M.; DE SOUZA, S. R. S. ; SARMANHO, F. S. ; SOUZA, P. S. L.
Contributions for the structural testing of multithreaded programs: coverage criteria,
testing tool, and experimental evaluation. SOFTWARE QUALITY JOURNAL, v. 1,
p. 1-39, 2017.
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• Trabalho submetido a periódico

– MELO, S. M.; CARVER, J. C. ; DE SOUZA, S. R. S. ; SOUZA, P. S. L. Mapping
Empirical Research in Concurrent Software Testing. INFORMATION AND SOFT-
WARE TECHNOLOGY JOURNAL, v. 1, p. 1-29. (Submetido em 7 de Dezembro
de 2017).

• Trabalhos publicados em anais de congressos

– MELO, S. M.; DE SOUZA, S. R. S. ; DE SOUZA, P. S. L. ; CARVER, J. C. . How
to test your concurrent software: an approach for the selection of testing techniques.
In: the 4th ACM SIGPLAN International Workshop on Software Engineering for
Parallel Systems - SEPS. 2017. Vancouver. ACM Press, New York. 2017. p. 42.

– MELO, S. M.; SOUZA, P. S. L. ; Souza, S. R. S. . Towards an Empirical Study
Design for Concurrent Software Testing. In: 2016 Fourth International Workshop on
Software Engineering for High Performance Computing in Computational Science
and Engineering (SEHPCCSE), Salt Lake City. 2016. p. 49-49.

– MELO, S. M.; SOUZA, S. R. S. ; SILVA, R. A. ; SOUZA, P. S. L. . Concurrent
software testing in practice: a catalog of tools. In: Proceedings of the 6th International
Workshop on Automating Test Case Design, Selection and Evaluation - A-TEST,
Bergamo, 2015. p. 31-40.

– MELO, S. M.; SOUZA, S. R. S. . Definição de um Framework para Avaliação
Sistemática de Técnicas de Teste no Contexto de Programação Concorrente. In:IV
WORKSHOP DE TESES E DISSERTAÇÕES DO CBSOFT - WTDSoft, Maceió,
2014. v. 2. p. 79-85.

• Capítulo de livro publicado

– SOUZA, S. R. S. ; SOUZA, P. L. S. ; MELO, S. M. ; SILVA, R. A. ; VERGILIO, S.
R. . Teste de Programas Concorrentes. In: Marcio Eduardo Delamaro, José Carlos
Maldonado, Mario Jino. (Org.). Introdução ao teste de software. 2ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2016, p. 261-296.
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Tabela 40 – Projeto 1.

Sistema de empréstimo bancário
Descrição do sistema a ser desenvolvido

O objetivo é construir um software para aprovação e rejeição de empréstimos bancários e
calcular os valores a serem pagos no empréstimo. O sistema deverá permitir ao usuário
realizar empréstimo para um cliente selecionado. O valor do empréstimo é autorizado
pelo gerente operacional que possui autoridade para isso. O usuário preenche o valor do
empréstimo e a quantidade de meses de pagamento e o dia do pagamento de cada mês.
Após o preenchimento dessas informações, o sistema deverá apresentar uma interface que
contenha a simulação mostrando os meses e o valor de cada prestação a ser paga pelo
cliente e o cliente confirma a operação.

Atributos de caracterização Valor
Características do software a ser desenvolvido

Plataforma de execução do software Windows e Linux
Contexto/Objetivo Sistema concorrente, Sistema distri-

buído
Linguagem de programação para construir o software C/MPI
Paradigma concorrente de interação de processos Passagem de mensagem
Complexidade do projeto Alta (muitas fórmulas)
Duração estimada do projeto 1 mês para os testes
Tamanho estimado da aplicação Pequeno
Frequência de mudança nos requisitos Alta de acordo com a legislação

Características desejadas para os testes
Nível de teste desejado para o projeto Teste de unidade
Tipo de técnica de teste a ser aplicada no software Teste estrutural
Tipo de análise Dinâmica
Características de qualidade avaliadas no projeto Funcionalidade, segurança, efetivi-

dade
Tipos de falhas a serem reveladas Erro de arquivo de dados, erro de

Shell script, erro de exceção, erro de
atomicidade, deadlock

Custo desejado para os testes A empresa possui verba para a aqui-
sição de novas ferramentas

Ferramentas para realização dos testes A empresa não possui ferramentas
para realização de testes

Entradas disponíveis para a técnica de teste Código fonte
Saídas esperadas Número de erros identificados,

tempo de execução
Representação do programa Diagramas e código fonte
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Tabela 41 – Projeto 2.

Sistema de controle de vagas de estacionamento
Descrição do sistema a ser desenvolvido

O objetivo é construir um software que gerencie vagas de estacionamento, utilizando
sensores, para verificar se está ou não ocupado e uma central que informe os motoristas
sobre informações do estacionamento. O sistema deve ser composto por dois módulos
principais: (1) Módulo de vagas, que utiliza um micro controlador e um sensor que capta,
processa os dados da vaga e envia a uma central, através de uma rede sem fio. (2) Central
de controle, que capta as informações recebidas pelo módulo 1 e converte em informações
apresentadas ao usuário em uma tela/monitor.

Atributos de caracterização Valor
Características do software a ser desenvolvido

Plataforma de execução do software Windows
Contexto/Objetivo Sistema distribuído, Sistema embar-

cado
Linguagem de programação para construir o software Ada
Paradigma concorrente de interação de processos Memória compartilhada
Complexidade do projeto Alta (muitas fórmulas)
Duração estimada do projeto 2 meses para os testes
Tamanho estimado da aplicação Pequeno
Frequência de mudança nos requisitos Baixa

Características desejadas para os testes
Nível de teste desejado para o projeto Teste de sistema, teste de integração
Tipo de técnica de teste a ser aplicada no software Teste funcional, Teste baseado em

modelo
Tipo de análise Dinâmica
Características de qualidade avaliadas no projeto Funcionalidade, segurança, eficiên-

cia
Tipos de falhas a serem reveladas Código faltando, erro de navegação,

erro de exceção, tipo de dados incor-
reto, deadlock, livelock, condição de
corrida

Custo desejado para os testes A empresa não possui verba para a
aquisição de novas ferramentas

Ferramentas para realização dos testes A empresa não possui ferramentas
para realização de testes

Entradas disponíveis para a técnica de teste Código fonte
Saídas esperadas Quantidade de erros detectados,

tempo de execução
Representação do programa Modelo em linguagem lustre
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Tabela 42 – Projeto 3.

Projeto de paralelização de equações de Poisson
Descrição do sistema a ser desenvolvido

O objetivo do projeto é paralelizar (dividir a execução em dois ou mais processadores)
os algoritmos para solução numérica da equação de Poisson. A implementação do có-
digo deve utilizar a linguagem Fortran juntamente com a biblioteca MPI. Os algoritmos
desenvolvidos são usados na solução numérica das equações de Navier-Stokes para um
escoamento bidimensional incompressível de fluido newtoniano. O objetivo da paraleliza-
ção de códigos numéricos é permitir o acesso mais rápido aos resultados numéricos. Desta
forma pode-se acessar mais rapidamente os resultados de simulações que levariam um
tempo computacional muito grande se fossem executados em um único microprocessador.

Atributos de caracterização Valor
Características do software a ser desenvolvido

Plataforma de execução do software Linux
Contexto/Objetivo Computação de alto desempenho
Linguagem de programação para construir o software Fortran, MPI
Paradigma concorrente de interação de processos Passagem de mensagem
Complexidade do projeto Alta (muitas fórmulas)
Duração estimada do projeto 1 mês para os testes
Tamanho estimado da aplicação Médio
Frequência de mudança nos requisitos Baixa

Características desejadas para os testes
Nível de teste desejado para o projeto Teste de sistema, teste de unidade
Tipo de técnica de teste a ser aplicada no software Teste funcional, teste baseado em

modelos
Tipo de análise Dinâmica
Características de qualidade avaliadas no projeto Eficiência, efetividade
Tipos de falhas a serem reveladas Bugs no código fonte, deadlock
Custo desejado para os testes A empresa não possui verba para a

aquisição de novas ferramentas
Ferramentas para realização dos testes A empresa não possui ferramentas

para realização de testes
Entradas disponíveis para a técnica de teste Código fonte
Saídas esperadas Número de erros identificados,

tempo de execução
Representação do programa Independente
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Tabela 43 – Projeto 4.

Módulo de autenticação para sistema de firewall
Descrição do sistema a ser desenvolvido

Definição de um módulo de autenticação (permissão de acesso) para um sistema de
Firewall que garante segurança, disponibilidade e controle de redes corporativas. O Firewall
configura automaticamente as prioridades do tráfego da rede. O módulo de autenticação já
está implementado no firewall, porém devido a um problema de lentidão quando uma alta
demanda de acesso é requerida, uma otimização desse módulo é requerida. O objetivo é
distribuir o controle de acesso entre diferentes servidores a fim de aumentar o desempenho
desse módulo.

Atributos de caracterização Valor
Características do software a ser desenvolvido

Plataforma de execução do software Linux
Contexto/Objetivo Computação de alto desempenho
Linguagem de programação para construir o software C/C++/Pthreads
Paradigma concorrente de interação de processos Memória compartilhada
Complexidade do projeto Média (software legado)
Duração estimada do projeto 4 meses para os testes
Tamanho estimado da aplicação Médio
Frequência de mudança nos requisitos Baixa

Características desejadas para os testes
Nível de teste desejado para o projeto Teste de integração, regressão, carga

e desempenho
Tipo de técnica de teste a ser aplicada no software Teste baseado em erros
Tipo de análise Dinâmica
Características de qualidade avaliadas no projeto Desempenho, efetividade
Tipos de falhas a serem reveladas Gargalo, deadlock, condição de cor-

rida
Custo desejado para os testes A empresa possui verba para a aqui-

sição de novas ferramentas
Ferramentas para realização dos testes A empresa não possui ferramentas

para realização de testes
Entradas disponíveis para a técnica de teste Código fonte
Saídas esperadas Quantidade de erros detectados,

tempo de execução, quantidade de
memória usada

Representação do programa Independente
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Tabela 44 – Técnica de teste 1.

Técnica 1 (Teste estrutural – Critérios de fluxo de controle e de dados)
[Souza et al., 2013]

Atributo de caracterização Valores
Plataforma de execução Linux
Contexto/Objetivo Sistemas distribuídos
Linguagem de programação C/MPI
Técnica de teste Teste estrutural
Critério de geração dos casos de teste Critérios de fluxo de controle e dados
Nível de teste Teste unitário
Mecanismo de geração de interleavings Trace de execução
Entradas requeridas Código fonte concorrente
Saídas (Resultados gerados) Porcentagem de cobertura dos critérios,

quantidade de erros detectados
Características de qualidade avaliada Efetividade, custo, esforço para satisfação

do critério
Tipo de estudo (avaliação empírica) Experimento
Tipo de análise Dinâmica
Paradigma concorrente de iteração de processos Passagem de mensagem
Mecanismo de replay Execução controlada
Representação do programa Grafo de fluxo de controle paralelo
Técnica de redução do espaço de estados Não informado
Tipos de erros revelados (erros concorrentes) Erros de fluxo de controle e de dados
Ferramenta de apoio ValiMPI
Custo associado à ferramenta Sem custo
Plataforma em que a ferramenta opera Linux
Compreensibilidade Conhecimento sobre a linguagem em que

o software é implementado
Dependências Dependente da instrumentação
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Tabela 45 – Técnica de teste 2.

Técnica 2 (Teste baseado em modelos – Teste baseado em busca) [Staunton et al., 2011]
Atributo de caracterização Valores
Plataforma de execução Independente
Contexto/Objetivo Sistemas distribuídos
Linguagem de programação Java
Técnica de teste Teste baseado em modelos
Critério de geração dos casos de teste Teste baseado em busca
Nível de teste Teste de sistema
Mecanismo de geração de interleavings Reuso de modelos, EDA (estimation dis-

tributed algorithm)
Entradas requeridas Especificação do sistema em LTL
Saídas (Resultados gerados) Tempo gasto para encontrar um erro
Características de qualidade do software avaliadas Eficiência
Tipo de estudo (avaliação empírica) Estudo de caso
Tipo de análise Dinâmica
Paradigma concorrente de iteração de processos Memória compartilhada
Mecanismo de replay Reuso de modelos
Representação do programa Grafo de espaço de estados, Modelo em

LTL
Técnica de redução do espaço de estados Função de aptidão (fitness function), me-

canismos heurísticos
Tipos de erros revelados (erros concorrentes) Deadlock, erros inseridos pelo pesquisa-

dor
Ferramenta de apoio ECJ, HSF-SPIN
Custo associado à ferramenta Sem custo
Plataforma em que a ferramenta opera Independente
Compreensibilidade Conhecimento em análise de modelos
Dependências Não depende de outra abordagem
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Tabela 46 – Técnica de teste 3.

Técnica 3 (Teste baseado em erros – Detecção de condição de corrida)
[Kasikci et al., 2013]

Atributo de caracterização Valores
Plataforma de execução Linux
Contexto/Objetivo Computação de alto desempenho
Linguagem de programação C/C++
Técnica de teste Teste baseado em erros
Critério de geração dos casos de teste Detecção de condição de corrida
Nível de teste Teste unitário
Mecanismo de geração de interleavings Execução simbólica
Entradas requeridas Código fonte
Saídas (Resultados gerados) Quantidade de erros detectados, número

de falsos positivos, overhead do tempo
de execução

Características de qualidade do software avaliada Efetividade, acurácia, desempenho
Tipo de estudo (avaliação empírica) Estudo de caso
Tipo de análise Dinâmica
Paradigma concorrente de iteração de processos Memória compartilhada
Mecanismo de replay Classificação baseada em replay
Representação do programa Grafo Happens-before
Técnica de redução do espaço de estados Caminhos primários de limite superior

anteriormente explorados, redução de
arestas na árvore de execução

Tipos de erros revelados (erros concorrentes) Condição de corrida
Ferramenta de apoio Portend+
Custo associado à ferramenta Sem custo
Plataforma em que a ferramenta opera Linux
Compreensibilidade Conhecimento da linguagem em que o

software é implementado
Dependências Não depende de outra abordagem



167

Tabela 47 – Técnica de teste 4.

Técnica 4 (Teste baseado em métodos formais – checagem de modelos com estados,
eventos e deadlocks) [Chaki et al., 2005]

Atributo de caracterização Valores
Plataforma de execução Linux
Contexto/Objetivo Sistemas distribuídos
Linguagem de programação C/C++/Java
Técnica de teste Teste baseado em erros
Critério de geração dos casos de teste Abordagem baseada em barreiras dinâ-

micas
Nível de teste Teste de sistema
Mecanismo de geração de interleavings Escalonamento randômico
Entradas requeridas Código fonte
Saídas (Resultados gerados) Quantidade de erros detectados.
Características de qualidade do software avaliadas Efetividade
Tipo de estudo (avaliação empírica) Estudo de caso
Tipo de análise Estática e dinâmica
Paradigma concorrente de iteração de processos Passagem de mensagem
Mecanismo de replay Replay determinístico
Representação do programa Não informado
Técnica de redução do espaço de estados ASN
Tipos de erros revelados (erros concorrentes) Deadlock
Ferramenta de apoio Não possui
Custo associado à ferramenta Não possui
Plataforma em que a ferramenta opera Independente
Compreensibilidade Conhecimento em análise de modelos
Dependências Dependente da geração de modelos for-

mais

Tabela 48 – Porcentagem de adequação das técnicas ao projeto.
XXXXXXXXXXXXProjeto

Técnica T1 T2 T3 T4

Banco 0,6851 0,2680 0,4673 0,5758
Estacionamento 0,3214 0,5476 0,3991 0,4010
Equação 0,5341 0,2680 0,8043 0,3321
Firewall 0,5292 0,4292 0,6118 0,5467
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Tabela 49 – Formulário de consentimento (F0).

Identificação do participante: _____________________________________________________________________

Você está sendo convidado a participar deste estudo de pesquisa, que é chamado de Experimento sobre seleção de
técnicas de teste de software concorrente. Este estudo está sendo conduzido por Silvana Morita Melo, que é aluna de
doutorado na Universidade de São Paulo sob orientação da Profª. Drª. Simone do Rocio Senger de Souza, professora
na Universidade de São Paulo.

Sobre o que é esse estudo?

Este estudo está sendo realizado para avaliar duas abordagens de seleção de técnicas de teste de software concorrente
pra um projeto de software.

Por que este estudo é importante? Que bom os resultados terão?

Este estudo fornecerá uma lista de características que ajudarão os profissionais de testes e pesquisadores a selecionar
uma técnica de teste adequada para o projeto de software. Entre os objetivos deste estudo é ajudar a entender, caracteri-
zar e escolher técnicas de teste no contexto de programação concorrente. Esperamos reduzir a barreira entre a proposta
de técnicas de teste na academia e seu uso prático na indústria.

Por que me pediram para participar desse estudo?

Você foi solicitado a estar neste estudo porque você possui conhecimento em alguma das áreas abrangidas por este
estudo (Engenharia de software, Programação concorrente, Teste de software) e pode fornecer dados importantes para
a validação de nossa pesquisa.

Eu li este formulário de consentimento. Eu entendo o que eu o que devo fazer.

1. Você aceita participar desse estudo?

⇤ Sim.
⇤ Não.
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Tabela 50 – Formulário de caracterização do participante (F1).

Nome:________________________________________________________________________________________

Curso:______________________________________________________________ Período:___________________

Assinale as alternativas abaixo de acordo com a sua experiência em cada uma das áreas:

2. Como você avalia sua experiência em engenharia de software?

⇤ 1 = nenhuma
⇤ 2 = estudei em aula ou livro
⇤ 3 = pratiquei em 1 projeto em sala de aula
⇤ 4 = usei em 1 projeto na indústria
⇤ 5 = usei em vários projetos na indústria

3. Como você avalia seu grau de conhecimento em teste de software?

⇤ 1 = nenhuma
⇤ 2 = estudei em aula ou livro
⇤ 3 = pratiquei em 1 projeto em sala de aula
⇤ 4 = usei em 1 projeto na indústria
⇤ 5 = usei em vários projetos na indústria

4. Como você avalia seu grau de conhecimento em programação concorrente?

⇤ 1 = nenhuma
⇤ 2 = estudei em aula ou livro
⇤ 3 = pratiquei em 1 projeto em sala de aula
⇤ 4 = usei em 1 projeto na indústria
⇤ 5 = usei em vários projetos na indústria

5. Como você avalia seu grau de conhecimento teste de software concorrente?

⇤ 1 = nenhuma
⇤ 2 = estudei em aula ou livro
⇤ 3 = pratiquei em 1 projeto em sala de aula
⇤ 4 = usei em 1 projeto na indústria
⇤ 5 = usei em vários projetos na indústria

6. Você já teve a experiência de selecionar técnicas de teste de software para um projeto de software? Como você avalia
sua experiência?

⇤ 1 = nenhuma (nunca selecionei técnicas para um projeto de software)
⇤ 2 = estudei em aula ou livro
⇤ 3 = pratiquei em 1 projeto em sala de aula
⇤ 4 = usei em 1 projeto na indústria
⇤ 5 = usei em vários projetos na indústria
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Tabela 51 – Formulário de seleção de técnicas (F2).

Identificação do participante: _______________________________________________________

Antes de prosseguir com o experimento você deve:
1) Acessar os documentos auxiliares que serão utilizados para condução do experimento no link abaixo:
https://drive.google.com/open?id=1PP08ETYm_pIEU0Cs3TNPmw4E2z807hsD
2) Em posse dos documentos, ler o glossário de termos e a especificação do projeto de software.
3) Marcar o tempo que iniciou o processo de seleção.
4) Ler a especificação de cada uma das quatro técnicas de teste apresentadas para selecionar
a mais adequada ao projeto de software apresentado.

7. Horário em que você iniciou a seleção das técnicas de teste: ____________________________

8. Ordene as quatro técnicas em relação a sua adequação ao projeto apresentado (primeira é a mais adequada):

Primeira Segunda Terceira Quarta
Técnica 1 ⇤ ⇤ ⇤ ⇤
Técnica 2 ⇤ ⇤ ⇤ ⇤
Técnica 3 ⇤ ⇤ ⇤ ⇤
Técnica 4 ⇤ ⇤ ⇤ ⇤

9. Marque quais informações você utilizou para a seleção (ordenação) das técnicas de teste

Plataforma de execução ⇤
Contexto/Objetivo ⇤
Linguagem de programação ⇤
Técnica de teste ⇤
Critério de geração de casos de teste ⇤
Nível de teste ⇤
Mecanismo de geração de interleavings ⇤
Entradas requeridas ⇤
Saídas (resultados gerados) ⇤
Característica de qualidade avaliada ⇤
Tipo de estudo (avaliação empírica) ⇤
Tipo de análise ⇤
Paradigma de interação de processos ⇤
Mecanismo de replay ⇤
Representação do programa ⇤
Técnica de redução de espaço de estados ⇤
Tipo de erros revelados ⇤
Ferramenta de apoio ⇤
Custo associado à ferramenta ⇤
Plataforma que a ferramenta opera ⇤
Compreensibilidade ⇤
Dependências ⇤

10. Horário em que você terminou a seleção das técnicas de teste: ______________________________
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Tabela 52 – Formulário de informações faltantes durante a seleção (F3).

Identificação do participante: _____________________________________________________________________

11. Você deve listar as informações que sentiu falta durante o processo de seleção das técnicas de teste:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Tabela 53 – Formulário de dúvidas geradas durante a seleção (F4).

Identificação do participante: _____________________________________________________________________

12. Você deve listar as dúvidas geradas durante o processo de seleção das técnicas de teste:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Tabela 54 – Formulário de avaliação da abordagem de seleção (F5).

Identificação do participante: _____________________________________________________________________

Esse formulário tem o objetivo de avaliar a opinião dos usuários sobre a abordagem utilizada para seleção de técnicas
de teste de software (conjunto de informações sobre as técnicas de teste apresentados em forma de tabelas).

13. Você acha que a abordagem facilita a seleção de técnicas de teste? Por quê?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

14. Quais as vantagens da abordagem se comparada a seleção das técnicas de teste baseados no seu atual método de
seleção?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

15. Quais as desvantagens da abordagem?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

16. Você acha que a abordagem é simples de ser entendida?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

17. Se você tivesse que usar a abordagem em um projeto na indústria, você acha que seria simples usá-la?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

18. Você acredita que a abordagem possa ser melhorada para tornar seu uso mais simples? Como?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

19. O que você aprendeu com a utilização da abordagem de seleção?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

20. Escreva abaixo a hora em que você terminou o experimento:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Abstract

[Background]: Testing concurrent software is di�cult and expensive, especially due to the non-determinism that results in an
exponential increase in potential test inputs. To address this complication, researchers develop testing techniques that select a
subset of the input domain that has a high probability of revealing faults. Even though a significant number of techniques for
concurrent software testing have been proposed, a lot of techniques remain little used at the academia and industry. One of the
problems is the lack of research that provide information about the practical applicability of these techniques. Empirical evidence
can provide an important scientific basis to improve the research and contribute with information on the strengths and weaknesses of
each technique to move the researchers/practitioners towards well-founded decision during the testing technique selection. [Aim]:
This study aim to gather and synthesize empirical research to provide an overview of the field and identify relevant information
about the studies that has been conducted. [Method]: We conducted a systematic mapping to identify and analyze empirical
research on concurrent software testing techniques. We also provide a detailed analysis of the studies and the design choices made.
[Results]: Our primary results include: there is a general lack of empirical validation of concurrent software testing techniques, the
type of evaluation varies with the type of technique, there are some key challenges to conducting empirical studies in this domain,
and there is a dearth of controlled experiments. [Conclusions]: There is a need for more empirical work to validate the claims about
concurrent software testing. Researchers also need to devote more e↵ort to analyzing and synthesizing the results of the evidences
that exist. This work is a preliminary initiative in this direction.

Keywords: Empirical Software Engineering, Concurrent Programming, Software Testing, Systematic Mapping

1. Introduction

The availability of multicore processors and inexpensive
clusters has resulted in the increase of concurrent software.
Modern business applications use concurrency to improve over-
all system performance. Consequently, researchers have pro-
posed a variety of testing techniques for concurrent software.

Although several testing techniques have been proposed for
concurrent software testing, the selection of one for a specific
testing process remains based on the testing team’s knowledge
or habits acquired from previous projects, which has resulted in
the constant use of a single technique and no use of other. The
di�cult transfer of knowledge from the academy to a practical
application at the industry is due to the lack of evidences of
applicability of those techniques in software projects [1].

The information required to select the most appropriate tech-
nique(s) for a given context should come from empirical soft-
ware engineering (ESE) methods that provide insights into the
benefits and limits of each technique [2].

Although secondary studies on concurrent software testing
exist [3, 4, 5, 6, 7] (see Section 2 for more details), their focus

⇤Corresponding author.
Email address: morita@icmc.usp.br (Silvana M. Melo )

has been on the categorization of testing techniques, method-
ologies, and tools used. Thus, still lacking information on how
these techniques have been validated in terms of the type of em-
pirical evidence presented as sequential testing context [2, 1].

Empirical methods such as controlled experiments, case
studies, and surveys are needed to help us evaluate and validate
the research results. These methods allows to scientifically state
whether something is better than something else. Thus, empiri-
cal methods provide one important scientific basis for software
engineering [8]. In addition, empirical studies are a key way
to get information to understand the specific factors that cause
techniques/tools and methods to be more or less cost-e↵ective
and move the researchers/practitioners towards well-founded
decisions [9].

By means of a systematic mapping study, we collected and
compared existing evidence on concurrent software testing.
The goal of this study was to determine whether the techni-
cal literature on concurrent software techniques provides a uni-
form and rigorous base of empirical evidence. If several stud-
ies evaluate the same techniques under similar conditions on
di↵erent subject programs, there is a possibility to perform an
aggregation of findings and thus strengthen the ability to draw
general conclusions. In this mapping however we found that
the existing studies were diverse, thus hindering such aggrega-

Preprint submitted to Information and Software Technology May 24, 2018
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tion. Instead we present a qualitative analysis of the findings, an
overview of existing techniques for concurrent software testing
and of the amount and quality of empirical evidence.

The Systematic Mapping (SM) was gather together existing
empirical evidence regarding concurrent software testing tech-
niques to allow developers to answer questions about what tech-
niques has been evaluated and how the strength of the evidences
presented. The specific goals of this SM are:

1. provide an overview of the empirical studies area on con-
current software testing;

2. identify the concurrent software testing techniques that has
been evaluated empirically and explore how these valida-
tion has been made;

3. analyze the strength of the empirical studies selected in the
review and discuss the findings and the limitations of the
evidence; and

4. present how empirical studies have been designed in con-
current testing context, challenges and research opportuni-
ties in this direction.

As the first secondary study that analyses the available em-
pirical research on concurrent software testing, we aim to pro-
vide a snapshot of the use of empirical methods to study con-
current software testing techniques and aid in the identification
of gaps in this area. This paper presents the results of a sys-
tematic, comprehensive review that aims at characterizing how
empirical studies have been designed to investigate concurrent
software testing cost-e↵ectiveness and what empirical evidence
is available in the literature for this field. In addition, we iden-
tify resources to increase the information available about testing
concurrent applications, which will provide a guide to assists on
how concurrent software testing techniques can be empirically
assessed.

The remainder of the paper is structured as follows: Sec-
tion 2 provides an overview of the prior related work. Section 3
explains the systematic mapping planning defined to conduct
the research. Section 4 discusses the strength of the empirical
studies identified in the mapping. Section 5 presents the study
results, answering the research questions defined. Section 6 de-
scribes how empirical studies are conducted in concurrent soft-
ware testing context and providing a guide for planning new
studies. Section 7 discusses the limitations and threats to va-
lidity of the study. Finally, Section 8 concludes the paper and
describes avenues of future work.

2. Related Work

This section first presents some fundamentals of concurrent
software testing to provide an overview and context for this
work. Then it provides an overview of the existing secondary
studies on concurrent software testing to situate our current pa-
per among the existing studies.

2.1. Concurrent Software Testing
Compared with sequential programming, concurrent pro-

gramming enables a smart use of features for increasing the
e�ciency (in terms of execution time), avoiding the idleness of
resources (that occurs with sequential processes), and reducing
computational costs [10]. However, the testing of concurrent
software raises some challenges. Concurrent execution leads
to non-deterministic behavior because of the communication
and synchronization of concurrent (or parallel) processes (or
threads). The non-determinism introduced by concurrent exe-
cution means that the same input could lead to multiple di↵er-
ent, but correct, outputs. Therefore, the testing activity must
analyze the outputs that result from the execution of di↵erent
synchronization sequences. The deterministic execution tech-
nique [11] can perform this analysis. This technique works by
forcing the execution of a specific synchronization sequence
for a given input to obtain the same output (result) in a non-
deterministic environment.

A number of other features related to communication and
synchronization between processes (or threads) impose chal-
lenges on concurrent software testing [12], including: devel-
opment of techniques for static analysis, detection of errors re-
lated to synchronization, communication, data flow, deadlocks,
livelocks, data race, and atomicity violation, adaptation of test-
ing techniques for sequential programming to concurrent pro-
grams, definition of a data flow criterion that considers mes-
sage passing and shared variables, automatic test data genera-
tion, e�cient exploration of interleaving events, reduction of
costs in testing activities, deterministic reproduction for a given
synchronization sequence, and representation of a concurrent
program that captures relevant information to the test.

Testing techniques provide di↵erent criteria to select the set
of test cases that will be used to exercise the software. Test-
ing techniques can be grouped into families based upon these
criteria. In this way, techniques that belong to the same fam-
ily are similar regarding the information needed to generate the
test cases (source code or specifications) or the aspect of the
code exercised by the test cases (e.g., control flow, data flow, or
typical errors) [2].

Researchers have adapted testing techniques, such as struc-
tural, model-based, formal-method based, and fault-based, de-
veloped for sequential software for use with concurrent soft-
ware [13, 14, 15, 16]. In addition, researchers have developed
other methods specially for concurrent software that take into
account features like non-determinism, synchronization, and
communication of concurrent/parallel processes [17, 18, 19, 20,
21].

Due to the high number of studies that proposed methods to
assist the concurrent software testing, some secondaries stud-
ies have been conducted, trying to identify and categorize this
research area [3, 4, 5, 6, 7].

2.2. Secondary Studies on Concurrent Software Testing
This section details existing literature reviews and systematic

mapping studies on concurrent software testing. The objective
is to compare and contrast them and to show the limitations that
our study aims to address.
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Table 1: Secondary studies on concurrent software testing research.

Author/Reference Year Period # Papers Focus
Returned Included

Mamun and Khanam [7] 2009 1989 - 2009 4352 109 Mapping studies about testing in shared-memory programs. Evaluation
of static analysis tools to detect Java concurrent bugs.

Brito et al. [6] and Souza
et al. [5]

2011 1988 - 2011 1166 175 Identify published studies related to concurrent testing techniques, bug
classification, and testing tools.

Arora et al. [3] 2015 1983 - 2014 4175 179 Classifying testing approaches in eight categories: reachability testing,
model-based testing, mutation-based testing, slicing-based testing, struc-
tural testing, search-based testing, formal testing, and random testing.

Our Study 2016 1978 - 2016 7101 109 Gather and classify the empirical evidence in concurrent software
testing.

There are several systematic literature reviews on the indi-
vidual classes of testing approaches (e.g. search-based, regres-
sion testing, and model-based testing) available at technical lit-
erature that not make a distinction about the type of the SUT
(e.g. sequential or concurrent applications) however, there are
specific characteristics of concurrent applications that a↵ect the
testing activity and need to be considered. Thus, in this study
we consider the SLRs of approaches on concurrent software
testing.

SLRs synthesize existing evidence concerning a specific re-
search question, topic area or phenomenon of interest, and iden-
tify areas where research is lacking [22]. The existence of un-
explored topics holds true in the area of concurrent software
testing justifying a need for more secondary studies of software
testing methods, techniques, and approaches.

Although, few and disconnected, some SLRs have been con-
ducted to gather and classify research in this field. However,
unlike the previous SLRs that focus on identifying and classify-
ing concurrent software testing techniques, our study is the first
that focuses on collecting evidence about the empirical studies
used to validate concurrent software testing techniques.

Mamun and Khanam [7] present a systematic review of re-
search on concurrent software testing in shared memory sys-
tems. The review covers: concurrent software issues, bugs
types, testing techniques and tools, test case generation tech-
niques and tools, and benchmarks of programs. The paper clas-
sifies the testing techniques as either static or dynamic. The
paper also notes the programming languages supported by the
testing tools and benchmarks. The contributions of this paper
include: an identification of 51 testing techniques, 38 testing
tools, and 87 unique Java multithreaded bug patterns.

Brito et al. [6] and Souza et al. [5] present a systematic review
of studies related to concurrent software testing approaches,
bug classification, and testing tools. This review reuses some
of the classifications of the Mamun and Khanam [7] review
and adds a new category related to programming paradigm
(message-passing vs. shared-memory). The paper presents an
overview of the state-of-the-art of concurrent software testing
into the following categories: 1) 166 papers that propose a new
approach, mechanism or framework for concurrent software
testing; 2) 6 papers that present a taxonomy, classification or
discussion about concurrent bugs; and 3) 50 papers that present
a tool or automated methodology to support concurrent soft-
ware testing. Note that the total number of papers exceeds the

175 listed in the table because some papers contain more than
one contribution.

Likewise, the previous studies the review of Arora et al. [3]
aimed to summarize the available research for concurrent soft-
ware testing. But this is the first study which has classified the
techniques under a particular approach. In this study, the au-
thors classifying the selected works into eight categories: 1)
reachability testing; 2) structural testing; 3) model-based test-
ing; 4) mutation-based testing; 5) slicing-based testing; 6) for-
mal methods; 7) random testing; and 8) search-based testing.
This review was conducted in 2014 and obtained 4175 papers
from research databases, and in the final inclusion process were
selected 179 studies. These works focus on the testing tech-
niques and were classified into: 8 testing approaches, 80 al-
gorithms, 11 graphical representations used under a specific
technique, and 83 tools available that implement an specific
methodology.

Table 1 summarizes these reviews doing a comparison with
our study (presented in this paper). These existing system-
atic reviews focus on describing the state-of-the-art of concur-
rent software testing. They categorize techniques, approaches,
methods, kinds of bugs revealed, and supporting tools. The pri-
mary deficiency of these reviews is the lack of discussion about
how the techniques are evaluated (e.g. by means of empirical
studies). This information is important for analyzing the ma-
turity level of knowledge about the testing techniques, includ-
ing their strengths and weaknesses [2]. Although papers have
examined empiricism in software testing (e.g. [2, 23, 24, 25]),
they did not focus on concurrent software. It is this deficiency
that our current review seeks to remedy by gathering all empir-
ical evidence about concurrent software testing techniques.

Our systematic mapping is similar to previous reviews, tak-
ing into account that gathers available literature to concurrent
software testing. However, our study have a di↵erent scope be-
cause we are focusing in collect evidences about the empirical
studies existent in concurrent software testing. An overview of
the aspects of the testing techniques that has been tested em-
pirically allow researchers more easily to identify the gaps that
can be covered in future research. Results constructed based
on ESE can be useful to creating predictive models that can be
applied in similar industrial applications.
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3. Systematic Mapping Plan

We defined our mapping process according to the protocol
model defined by Petersen et al. [26]. The following subsec-
tions explain the primary steps in the mapping protocol.

3.1. Research questions

This review aims to summarize the current state of empirical
research about concurrent software testing. To drive this review,
Table 2 lists a series of research questions.

The following information on population, intervention and
comparison has been extracted:

• Population: Concurrent software testing techniques.

• Intervention: Contributions of empirical studies to validate
testing techniques for concurrent software.

• Comparison: Not applicable.

• Results: Empirical evidences on concurrent software test-
ing.

3.2. Selection criteria

Table 3 lists the inclusion/exclusion criteria we used to en-
sure we selected only the most relevant studies.

3.3. Control group of primary studies

A set of relevant primary studies are considered as a con-
trol group aim to verify the accuracy of the keywords chosen
to compose the search string. In this study the control group
was generated based on an ad hoc search. The control group
is composed of six studies included in previously literature re-
views and that present a high number of citations. These studies
are shown in Table 4.

3.4. Definition of the search string

To obtain the relevant studies, we have executed automated
searches on the following databases: IEEExplore, ACM, Sco-
pus, Web of Science, CiteseerX, and ScienceDirect. These
databases were chosen due to their comprehensiveness and ex-
tensive use in several software engineering secondary stud-
ies [22]. For each database, we developed a search string as
shown in Table 5. In IEEE database has a limit to 15 search
terms and, therefore, we have constructed two strings for this.

This string consists of the keywords concurrent application
and software testing, along with their synonyms.

This study has been conducted during 2015 and 2016, the
first semester of the year 2016 and before have been considered
during the search.

3.5. Review Execution
Figure 1 illustrates the selection process, divided in four main

phases:

1. Phase 1: Papers identified in electronic database
searching – We executed the search string on each elec-
tronic database and retrieved the resulting studies.

2. Phase 2. Title and abstract selection – We analyzed the
titles and abstracts of each study from Phase 1 to identify
those that met the inclusion/exclusion criteria.

3. Phase 3. Paper screening – We quickly scanned the full
paper for all studies included in Phase 2 to identify those
papers that included empirical evaluation.

4. Phase 4. Full text reading – We carefully reviewed each
paper included in Phase 3 to select only those studies that
were truly relevant to our research questions.

For phases 3 and 4, the first author performed the task fol-
lowed by a test/re-test validation by the second and third au-
thors. This approach helped reduce researcher bias. During the
validation process, the second and third authors analyzed the
results of a randomly selected set of studies, using the same
criteria as the first author. We then compared the results and
discussed in online meetings to resolve any disagreements. The
sample used in the validation process was 5% in phase 3 and
10% in phase 4 of the total number of papers selected on phase
2. Cohen’s Kappa statistic method was used to measure the
ability of di↵erent raters to classify subjects into one of sev-
eral groups. The observed proportional agreement was defined
as: Kappa = (observed accuracy - expected accuracy)/(1 - ex-
pected accuracy). The proportional agreement for this study
was Kappa =.93, which is classified as a “very good” agree-
ment [32].

This process resulted in 109 relevant papers from the initial
set of 7262 returned by the database search. Table 6 shows the
results of the selection process for each database. The duplicate
studies were eliminated considering the order presented in the
table. Thus, the database with more relevant studies was ACM
because we maintain the duplicates on it and remove subse-
quently from the others databases.

3.6. Data extraction
We used the data extraction form defined by Dybå and

Dingsøyr [33], as shown in Appendix A, to gather the main
information about the empirical studies. We chose to reuse this
form, rather than creating our own, because it included all of
the data items necessary to answer the research questions for
this study.

4. Strength of empirical evidence

This section discusses the strength of the empirical studies
conducted to validate concurrent software testing approaches.
The following subsections organize this discussion around four
testing techniques which provide rules to the systematic project
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Table 2: Research questions
Research questions Motivational factor
RQ-1 What are the general trends of empirical evaluation of concurrent test-
ing approaches?

To understand and provide an overview of empirical research in the concur-
rent software testing area.

RQ-2 What empirical method have been used in the concurrent software
testing area?

To identify the empirical methods adopted to conduct the evaluation in the
concurrent software testing area.

RQ-3 Which testing technique and approach were empirically evaluated? To identify testing techniques that present empirical evidence of your appli-
cability.

RQ-4 Which languages are supported by the testing techniques evaluated? To classify the languages covered by the concurrent software testing tech-
niques.

RQ-5 Which aspects and response variables are analyzed for the empirical
method?

To analyses which quality aspects of the testing technique has been evaluated
by the empirical studies.

RQ-6 Which studies provide comparison between di↵erent techniques ap-
proaches?

To obtain information about the e↵ectiveness between di↵erent techniques.

RQ-7 What kind of target programs are tested in the empirical evaluation? To define what kind of software has been used as subject in the empirical
evaluations.

RQ-8 What types of statistical analysis are used in the empirical evaluation? To analyses the kind of statistical analysis are applied to obtain the conclu-
sions about the empirical studies.

RQ-9 Which threats to validity are discussed in the empirical studies? To evaluate how trustworthiness are the empirical study conclusions.
RQ-10 What are the publication channels most relevant in context of con-
current software testing?

To list the most relevant publication channels in this field. Providing a guide
to researchers looking for references or publication alternatives.

Figure 1: Study selection procedure.

Table 3: Inclusion and exclusion criteria.
Inclusion criteria
IC-1 Studies that propose testing techniques for concurrent software and apply
empirical studies to evaluate the proposed technique.

Exclusion criteria
EC-1 Studies that do not propose concurrent software testing techniques, studies
that propose software testing techniques but does not related to concurrent appli-
cations, and studies that propose techniques just for hardware testing.
EC-1.1 Studies that propose concurrent program testing without an empirical
evaluation.
EC-1.2 Studies in which the author claims that has an empirical evaluation, but
the process is not shown in the paper.
EC-2 Studies not written in English and studies not accessible in full-text.

of test cases for exercises both the internal logic of the software
components and their domains of input and output.

We consider in this study the testing technique classifica-
tion in Table 7 [34] where the testing techniques di↵er in their
source of the information used for the test data selection.

The following subsections provide an overview of each type

Table 4: Control group of primary studies
Reference Title
Hong et al. [27] Are concurrency coverage metrics e↵ective for testing: a

comprehensive empirical investigation
Alowibdi and Sten-
neth [28]

An empirical study of data race detector tools

Souza et al. [14] Empirical evaluation of a new composite approach to the cov-
erage criteria and reachability testing of concurrent programs

Gligoric et al. [29] E�cient mutation testing of multithreaded code
Lu et al. [30] Learning from mistakes: a comprehensive study on real world

concurrency bug characteristics
Koppol et al. [31] Incremental integration testing of concurrent programs

of technique and the main conclusions drawn from the studies.
These subsections also provide a list of the primary limitations
of the set of studies. Instead of repeating the same limitations
multiple times, Section 4.1 describes the limitations common
across techniques. The individual sections then refer back to
this list.

To better organization of the paper, the tables with details
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Table 5: Search strings
Database String
ACM (Abstract:(("concurrent code") OR ("concurrent software") OR

("concurrent program") OR ("concurrent application") OR
("concurrent algorithm") OR ("parallel code") OR ("parallel
software") OR ("parallel program") OR ("parallel application")
OR ("parallel algorithm") OR ("multi-thread*") OR ("multi-
thread*")) AND ("test*")))

IEEE 1(("Abstract":"concurrent code" OR "Abstract":"concurrent
software" OR "Abstract":"concurrent program" OR "Ab-
stract":"concurrent application" OR "Abstract":"concurrent
algorithm" OR "Abstract":"parallel code") AND ("Ab-
stract":"test*"))
2(("Abstract":"parallel software" OR "Abstract":"parallel
program" OR "Abstract":"parallel application" OR "Ab-
stract":"parallel algorithm" OR "Abstract":"multi-thread*" OR
"Abstract":"multithread*") AND ("Abstract":"test*"))

CiteseerX ((abstract:("concurrent code") OR abstract:("concurrent soft-
ware") OR abstract:("concurrent program") OR abstract:(
"concurrent application") OR abstract:("concurrent algorithm")
OR abstract:("parallel code") OR abstract:("parallel software")
OR abstract:("parallel program") OR abstract:("parallel
application") OR abstract:("parallel algorithm") OR
abstract:("multi-threaded") OR abstract:("multithreaded"))
AND (abstract:("test") OR abstract:("testing")))

Web of Science TS=((("concurrent code" OR "concurrent software" OR "con-
current program" OR "concurrent application" OR "concurrent
algorithm" OR "parallel code" OR "parallel software" OR "par-
allel program" OR "parallel application" OR "parallel algo-
rithm" OR "multi-thread*" OR "multithread*") AND ("test*"))
NOT ("simulation" OR "extensive test*" OR "hardware test*"
OR "performance test*" OR "GPU"))

Scopus ABS ((("concurrent code" OR "concurrent software" OR "con-
current program" OR "concurrent application" OR "concurrent
algorithm" OR "parallel code" OR "parallel software" OR "par-
allel program" OR "parallel application" OR "parallel algo-
rithm" OR "multi-thread*" OR "multithread*") AND ("test*"))
AND NOT ("simulation" OR "extensive test*" OR "hardware
test*" OR "performance test*" OR "GPU")) AND (LIMIT-TO
(SUBJAREA , "COMP"))

ScienceDirect Abstract(("concurrent code" OR "concurrent software" OR
"concurrent program" OR "concurrent application" OR "con-
current algorithm" OR "parallel code" OR "parallel software"
OR "parallel program" OR "parallel application" OR "paral-
lel algorithm" OR "multi-thread*" OR "multithread*") AND
("test*"))

Table 6: Electronic databases considered during the systematic mapping and
amount of returned/included papers.

Database # Papers
Returned Included Percentage

ACM 457 31 6.8%
IEEE 574 7 1.2%

CiteseerX 2312 38 1.6%
Web of Science 1486 15 1.0%

Scopus 1790 15 0.8%
ScienceDirect 482 3 0.6%

Total 7101 109 1.5%

about the review is presented in Appendix A.

4.1. Common limitations

The limitations common across empirical evidence on con-
current software testing techniques are:

1. The programs and benchmarks used in the studies are
smaller than 1000 LOC and may be not representative of
real industrial applications, reducing the generalization of
the results.

Table 7: Classification of testing techniques.
Technique Definition
Structural testing Uses knowledge of source code internal structure to

derive test cases for testing. Some testing criteria in-
clude node, edge and path coverage.

Model based testing Uses an abstract model to specify the behavior of the
program under test and extract of it information to as-
sist the software testing.

Fault-based testing Uses knowledge of typical errors committed by pro-
grammers to guide the generation of test cases.
The basic concept of fault-based testing is to select
test cases that would distinguish the program under
test from derived programs that contain hypothetical
faults.

Formal-method based test-
ing

Use mathematical techniques for specification, devel-
opment, and verification of software and hardware
system.

2. The empirical studies are mostly individual case studies.
Due to confounding factors, it is di�cult to draw cause-
e↵ect conclusions from individual case studies without de-
voting e↵ort to cross-case analysis.

3. When determining the strengths and weaknesses of the
techniques, most papers use random testing as the com-
parison technique rather than using other similar concur-
rent software testing techniques. Although this was quite
expected, comparison among di↵erent systematic testing
techniques may establish an inclusion relation that is re-
ally important in the context of testing coverage.

4. The conclusions are based primarily upon descriptive
rather than inferential statistics. Descriptive statistic pro-
vide basis of the initial description of the data as part of
a more extensive statistical analysis, or they may be suf-
ficient in and of themselves for a particular investigation.
But even more, the use of inferential statistic allow to in-
fers properties about the population, including testing hy-
potheses and deriving estimates.

5. The dependent variables and the measures used to evaluate
them di↵er across studies, hindering the ability to compare
results.

6. Most papers do not describe the threats to validity of the
study, which are important for assessing the trustworthi-
ness of the conclusions. The conference paper size (num-
ber of pages) can be contribute with this limitation.

4.2. Structural testing

Structural (white-box) testing uses the knowledge of the
internal structure of the software to derive test cases. Re-
searchers have adapted control and data-flow testing criteria
from sequential programming for use in concurrent program-
ming [13, 14, 35]. In addition, researchers have developed cri-
teria and coverage specifically for concurrent software, focus-
ing on communication and synchronization [17, 36, 37, 38, 27].
Table A.12 list the papers that describe empirical studies used
to validate properties of structural testing techniques. Analysis
of these studies leads to the following conclusions:
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• Similar to sequential software, testing of concurrent soft-
ware based on control and communication flows is gen-
erally cheaper than testing based on data-flow or message
passing [13].

• A composite approach combining structural and reacha-
bility testing has lower computational cost than structural
testing alone and obtains maximum coverage and higher
defect detection with fewer test cases [14].

• The existing concurrent test coverage metrics are often
moderate to strong predictors of concurrent testing e↵ec-
tiveness. Furthermore, classical sequential coverage met-
rics are not useful for improving testing of concurrent
programs [38]. Combinations of coverage metric pro-
vide more reliable performance across di↵erent programs,
specifically for the test generation, fault detection, and the
di�cult-to-cover test requirements [37].

However, these conclusions are limited by common limitation
factors (2, 4, 5, and 6) described in Section 4.1.

In summary, the empirical studies in concurrent structural
software testing present more controlled data (half the stud-
ies are controlled experiments). Although currently, studies be-
tween di↵erent techniques are scarce and is di�cult to compare
the results between testing approaches because the metrics used
are di↵erent and the design of studies vary.

4.3. Fault based testing
The non-determinism of concurrent applications introduces

errors that are not found in sequential applications, e.g. atomic-
ity violation, deadlock, and data race. To identify these types of
errors research proposed specific testing approaches that con-
sider communication and synchronization among threads [39,
40, 41, 42, 43, 44, 45]. Atomicity-violation bugs occur when
concurrent execution violates the atomicity of certain code re-
gion [46, 47, 48, 49, 50]. Table A.13 shown the main empirical
studies found in this literature review for approaches to detec-
tion of concurrency bugs. The main conclusions that can be
drawn from the studies are:

• Tools such as Ctrigger [46, 47, 48], Kivati [49], and In-
truder [50] were proposed to detect concurrency bugs.
Empirical results show that these tools are able to detect
atomicity violation bugs with reasonable overhead.

• Tools based on the locking discipline or the happens-
before relations were proposed to detect races in
multithread applications such as RACEZ [39],
DrFinder [40], ThreadSanitizer [41], Portend+ [42],
rccjava [43], NARADA [51], SAM [52], Deva [53],
DROIDRACER [54], Dialyzer [55], TRADE [56],
CLAP [57]. The empirical evaluations show that these
tools are e↵ective for detecting data race concurrency
bugs.

• Many tools are proposed to analyze multithreaded pro-
grams and predict deadlocks, such as ConLock [44],
OMEN1 [45], ASN [58]. Empirical results with these

tools show that e↵ectiveness increases for detecting dead-
locks while decreasing the number of false positives [30].

A commonly used fault-based technique is the mutation test-
ing which uses knowledge about common mistakes made by
developers to generate mutant programs, which are similar
to the original but with minor syntactical changes produced
by the mutant operators. Concurrent software requires addi-
tional mutation operators to handle communication and syn-
chronization mistakes and to seek alternatives for deterministic
re-execution [16, 59, 29, 60]. The main conclusions reached by
this group of studies are:

• Operator-based selection (ConMAn operators) is slightly
better than random mutant selection, reducing the number
of mutants generated for testing tools [60].

• Selective mutation may optimize the execution of mutants
by reducing the state space explored by each mutant [16].

• Results show that sequential and concurrent mutation op-
erators are independent which demonstrates the impor-
tance of studying concurrent mutation operators [16]. An
orthogonal optimization to selective mutation called MuT-
MuT [59, 29] for mutation testing of concurrent code opti-
mizes the execution of mutants up to 77% by reducing the
state space explored.

However, the previous results are limited by the common
limitation factors (2, 4, and 6) described at Section 4.1 the re-
sults show that the main concern of researchers on mutation
testing execution time rather than e↵ectiveness. This focus re-
flects the high cost of mutation testing caused by the increased
non-determinism.

4.4. Formal method based testing

In technical literature in computer science field a variety of
theoretical research has been devoted to formal methods. For-
mal languages and verification techniques are proposed and
supported by tools, aim to verify properties of formal system
descriptions. Although methods based on sound mathematical
theories, there are not many systems developed nowadays for
which correctness is completely formally verified using these
methods. Formal methods can be applied to automatize the test-
ing process, in particular the automated derivation of tests from
formal specifications [61].

Aim to assists in testing support, researchers have explored
the application of formal methods [62, 63, 64, 65, 66, 67, 41,
68, 69, 70, 43, 71, 72, 73, 74]. Table A.14 shown the empirical
studies conducted on these approaches. The main conclusions
reached by this group of studies are:

• The state-space coverage increases at an even faster rate
when partial-order reduction is performed using the iter-
ative context bounding approach than with other search
methods because it limits the number of scheduler choices
without limiting the depth of the execution [71].
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• The schedule bounding approach is superior to depth-first
search. Many, but not all, defects can be found using a
small schedule bound [71].

• Delay bounding beats preemption bounding and schedule
bounding is more e↵ective at finding bugs than unbounded
depth-first search [63, 68, 73, 70].

• Preemption sealing uses scheduling strategy to increase
the e�ciency and e�cacy of run-time tools for detecting
concurrency errors [74].

• Dynamical partial order reduction (TransDpor) technique
leverages transitivity to speed-up exploration by up to two
orders of magnitude compared to existing partial order re-
duction (POR) techniques [71].

• Compared with state-based or event-based frameworks,
the use of state/event formalism facilitates the formula-
tion of appropriate specifications and yields substantial
improvements in verification time and memory usage [67].

• Transactional memory schedules for unit testing exist-
ing application or to a synthetic description written in
a domain-specific language [69] can either execute this
workload dynamically to reduce the runtime overhead.

• AI automated planning techniques to the formal develop-
ment of the encoding for a subset of synchronization prim-
itives [62] can successfully predict feasible runs for most
run selection criteria and predict a run for most of the vio-
lation patterns.

However, the previous results are limited by the common limi-
tation factors (2, 3, 4, and 6) described in Section 4.1.

In summary, the results have demonstrated that formal tech-
niques are useful with good results for the e↵ectiveness of soft-
ware testing.

4.5. Model based testing
Models (normally formal models) specify the program be-

havior and testers use them to generate test sequences [75].
Model checking is the most common model-based testing for
concurrent software [75, 76, 44, 77, 78, 19, 79, 80, 81, 82,
83, 84]. The drawback to model checking is that it can lead
to a state-space explosion problem. To avoid this problem,
researchers have explored state-space reduction. Tables A.15
show the empirical studies conducted on these approaches. The
main conclusions reached by this group of studies are:

• The use of labeled transition systems (LTS) with a modu-
lar approach can significantly reduce the number of test se-
quences generated and executed during model-based test-
ing. Modular testing may require significantly fewer test
sequences than non-modular testing [75].

• Techniques which analyzes the predictive run, and gener-
ate a set of scheduling constraints with respect to the given
cycle (constraint-based approach) [44] to dynamic check-
ing on deadlocks can be both e↵ective and e�cient.

• Value-schedule-based technique [78] could achieve a
higher coverage of program behaviors while testing thread
schedules.

• Reachability testing [80] ensures that every partially or-
dered synchronization sequence of a program with a given
input is exercised exactly once. Empirical studies showed
a good speedup the number of sequences exercised during
reachability testing while preserving important fault detec-
tion capabilities.

• Dynamic symbolic execution with unfoldings typically re-
quires less test executions but is slower per test execution
when compared to DPOR [84].

• Estimation of Distribution Algorithms (EDA) [83] based
model checking saving computational and manual e↵ort
when building and debugging concurrent systems. This is
achieved by reusing information, specifically information
from the models constructed, from an earlier execution to
aid the search in a future execution.

• The model reusing approach, which uses information from
the models constructed from earlier executions, may save
computational e↵ort and improve fault detection [19].

However, the previous results are limited by the common limi-
tation factors (2, 3, 4, and 5) described in Section 4.1.

Model checkers systematically control the thread scheduler
to explore all possible behaviors of a program. Being system-
atic and exhaustive in nature, model checkers can often prove
that a concurrent system satisfies its desired properties. Unfor-
tunately, a key problem with model checking is that it does not
scale with program size. This is because the number of possi-
ble interleavings of a concurrent program often grows exponen-
tially with the length of execution. This is the well-known state-
explosion problem. In summary, the empirical results showed
that the main concern of researchers is the state-space explosion
and the advance of each solution to avoid this problem. More
empirical research is necessary to evaluate the e↵ectiveness of
this approach in terms of its capacity to reveal faults, making
the results more comparable with other testing techniques [77].

4.6. Summary

The results shown in this section demonstrate that, in general,
there is a need for additional empirical studies about concurrent
software testing. There is specifically a need for studies that
compare the performance of one technique against other tech-
niques. In addition, researchers need to perform more repli-
cation of studies to allow the community to draw broader and
deeper conclusions about the various approaches. To help es-
tablish stronger causal relationships, researchers need to con-
duct more controlled experiments, which provide stronger in-
ternal validity due to the increased control exercised [85].
These controlled experiments can complement the findings of
the more frequent case studies. Finally, a complete discussion
of validity threats is important for the reader to make sure the
study results are reasonable and trustworthy. The absence of
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this information hinders the replication of studies and the ag-
gregation of data across studies.

5. Results and Synthesis

The previous section provided an overview of the empirical
evidence about each concurrent testing technique. This section
answers the research questions introduced in Table 2.

5.1. General Trends in Empirical Research on Concurrent
Testing (RQ-1)

From the 393 studies identified, which propose concurrent
software testing techniques, 109 (28%) presented an empirical
evaluation. This percentage is good considering software engi-
neering as a whole has empirical validation in only 17%-20%
of the paper [86, 87]. Figure 2 shows the number of empir-
ical studies on concurrent testing published each year. There
is an increasing trend starting in 2006. This increase could
be attributed to the importance of concurrent testing after the
availability of dual core and hyper-threaded processors in the
personal computers, which started in 2006 [88]. We do not con-
sider the year of 2016 in the chart because the search was fin-
ished in March 2016 and the results for this year are incomplete
and may appear unrealistic to the reader.

Figure 2: Publications per year.

5.2. Empirical Methods Used in Concurrent Software Testing
(RQ-2)

The goal of this question was to examine the frequency of
di↵erent types of empirical evaluation approaches. Authors of-
ten use inconsistent terminology when describing their empiri-
cal research methods. To provide a consistent view on the em-
pirical methods used in each study, we classified them based on
the following definitions:

• Case study: A case study answers a how or why question,
is based on a research question and has data that links back
to its research questions and provide a deep understanding
of the reasons for and motivation behind phenomena of
interest. A case study also occurs in a real world situa-
tion [89]. However, in this study, exploratory studies are
classified as case studies in accordance with the other re-
search in SE [90]. Exploratory studies may lack hypothe-
ses, and/or a real world case, but has the same aim of case
studies.

• Controlled experiment and quasi-experiment: In an ex-
periment, the researcher manipulates one factor or variable
to test their e↵ects on another factor or variable. An exper-
iment is typically driven by a formal hypothesis. In a con-
trolled experiment, the researcher randomly assigns the
subjects to the treatments, whereas in a quasi-experiment,
the researcher assigns subjects to treatments in some other
controlled way [91].

• Literature Survey: An examination of published liter-
ature to characterize or analyze research about a phe-
nomenon of interest.

Using these definitions, we classified each empirical study as
either a case study, an experiment, or a survey. The first au-
thor classified each study into the appropriate type. Then, the
second and third authors each reviewed a random sample of
approximately 20% of the papers to validate the first author’s
categorization.

As Figure 3 shows, case studies are the most common empir-
ical method used to evaluate or demonstrate the functionality of
proposed concurrent software testing techniques or tools. A rel-
atively small number of studies contain an experimental evalua-
tion and literature survey. Although case study are important to
provide insight into potential cause-e↵ect relations. The use of
controlled experiments can help establish causal relationships
to support or refute hypotheses.

Figure 3: Distribution of studies per kind of empirical method.

5.3. Testing techniques and approaches that were empirically
evaluated (RQ-3)

In Figure 4 is shown the distribution of empirical studies for
each concurrent software testing technique. The results indi-
cated that the technique with the highest number of empirical
studies in the concurrent software testing field is the structural
testing technique. This technique has been widely used in se-
quential programming and has significant results in this field,
maybe this is the factor that motivates researchers in concur-
rent programming to instantiate this technique to their context.
Fault based testing was highly used to, this technique covers all
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approaches to detect concurrent testing errors (data race, dead-
lock, atomicity violation, etc) and it is not restricted to a system-
atic model or methods to execute the test, because of this there
is a lot of work, but the majority of the empirical evidence are
case studies. Formal-method based testing technique followed
by model based testing has not presented a high number of stud-
ies if compared to the previous two others, this fact can be at-
tributed to the complexity of the formal method increased by the
complexity of concurrent applications and the non-determinism
characteristic of concurrent applications which insert the state
explosion problem to the model based testing.

Figure 4: Distribution of empirical studies by kind of testing technique.

5.4. Programming Languages supported by Empirically Eval-
uated Testing Techniques (RQ-4)

Figure 5 shows the distribution of empirical studies by pro-
gramming language supported by the testing techniques eval-
uated. The results showed the most commonly used program-
ming languages are Java and C/C++. Though, there are testing
techniques proposed for a variety of other programming lan-
guages but, in fact, most of the contributions on concurrent
software testing as testing tools are related to these program-
ming languages [92].

5.5. Characteristics of the Empirical Studies (RQ-5 – RQ-9)

This section summarizes the attributes of the empirical stud-
ies. Figure 6 shows the distribution of studies relative to each
aspect of the empirical study definition:

a) Dependent variables: the dependent variable most
evaluated is the e↵ectiveness to reveal faults, which is a
variable that better describes what is expected of the test-
ing techniques [2].

b) Comparison with other techniques: more than half of
empirical studies presents comparisons between the test-
ing approaches. Although these results seem good, we
need to consider that the majority of comparisons are be-
tween approaches inside the same technique family or
comparisons with random testing, which not aggregates

Figure 5: Distribution of empirical studies per programming language sup-
ported.

real value to the analysis of the cost and possibility of ag-
gregation between testing techniques to improve the test-
ing coverage.

c) Type of sample: in the majority of the works, the au-
thors state that they use objects that represent real pro-
grams and benchmarks samples. Although with a more
realistic analysis we can observe that the authors claim us-
ing real world programs, but in fact they use only examples
programs or parts of real applications.

d) Type of statistical analysis: the majority of evalua-
tions has used only descriptive analysis to obtain conclu-
sions. As discussed early in Section 5 the use of inferential
statistics is more trustful font of conclusions.

e) Discussion about threats to validity: only few studies
showed the evaluation of validity of their empirical stud-
ies, which introduces a negatively impact in the quality of
the results and conclusions obtained. Validity evaluation
guarantees that the results can be better understood and
replications can be performed with more confidence.

5.6. Publication Channels (RQ-10)
Figure 7 shows the conferences and journals researchers have

published the empirical studies about concurrent software test-
ing. This information can be useful for testing practitioners
who are looking for evaluations of testing techniques and for
researchers who are studying concurrent software testing.

The results show that empirical research in concurrent soft-
ware testing has been published in journals that focus on soft-
ware testing, verification and validation (Software Testing, Veri-
fication and Reliability), on general software engineering (IEEE
Transactions on Software Engineering), on systems and pro-
gramming (Journal of Systems and Software and ACM Trans-
actions on Programming Languages and Systems), and on par-
allel programming and distributed systems (IEEE Transactions
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(a) RQ-5: Aspect Evaluated

(b) RQ-6: Comparison with Other Techniques (c) RQ-7: Type of Sample

(d) RQ-8: Type of Statistical Analysis (e) RQ-9: Threats to Validity

Figure 6: Characteristics of the selected empirical studies.

on Parallel and Distributed Systems). Among the conferences,
the research is published in conferences focused on program-
ming languages and systems implementation (PLDI, OOPSLA,
and ASPLOS), on software testing, verification and validation
(ISSTA, ICST, HVC), on general software engineering (ESEC,
ICSE, ASE), on parallel programing (PPoPP) and on parallel
and distributed system testing and debbuging (PADTAD). Over-
all, the majority of papers appear in conferences and journals
that focus on general software testing, programing languages,
and software engineering A smaller number of papers appear
in venues specifically targeting concurrent software, possibly
because of the lack of such venues.

5.7. State-of-the-art of Empirical Research in Concurrency
Software Testing

The bubble chart in Figure 8 summarizes the state-of-the art
of empirical research in concurrent software testing. In the fig-
ure, the size of the bubble represents the number of studies in-
cluded for each testing technique relative to sample type and re-
search method. We can make some general observations from
this graph. First, fault based testing technique use more realis-
tic applications, so not surprisingly they also use a high number
of case studies. Second, structural testing techniques used the
most case studies, but used real applications and example pro-
grams too.

The chart also identifies some gaps in the space. First, there
are few empirical studies about model based testing. Second,
there is a dearth of controlled experiments about formal method
based testing, and model based testing. Third, most studies are
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Figure 7: Main channels for publication.

case studies which focus on a “proof-of-concept” for the new
technique or tool and do not analyze across cases.

6. Designing empirical studies in Concurrent Software
Testing

This section summarizes the results of the analysis of the
finding evidences in concurrent software testing. The objec-
tive is understand how empirical studies have been designed (in
terms of subject programs, study design, metrics, goals, vari-
ables and procedures that are used to construct the studies) in
the concurrent programming context. Results obtained from
this analysis are used as the basis to provide a guideline for
experiments definition [93]. Besides to o↵er a comprehension
on how empirical studies are designed, this section can work
as a guideline containing a basic infrastructure for experimen-
tal studies in the context of concurrent programming, defining
goals, variables, and choices to do during the experimental pro-
cess.

In the following sections we describe all steps of the empir-
ical design used for definition of experiments in the concurrent
software testing context. We believe that similar experiments
(studies with same research scope) o↵er concrete and reusable
goals, plans and procedures which may create evidence that
can be easily compared and e↵ectively aggregated in secondary
studies.

6.1. Goal Definition
The goal definition is essential for the activities of planning

and conduction of the experiment. Since the choice of an as-
pect to be evaluated define what data will be collected, and how
these data can be analyzed.

We describe how to define the objective of the experiment
using the fundamentals of GQM process [94]. The GQM goal

template is composed of five parameters: 1) Object of study:
the entity that is studied in the experiment; 2) Purpose: defines
the intention of the experiment; 3) Focus: it is the primary ef-
fect under study in the experiment (the aspect of the object of
study that is of interest); 4) The perspective: it tells the view-
point from which the experiment results are interpreted; 5) Con-
text: defines which subjects are involved in the experiment and
which software artifacts (objects) are used in the experiment
[95]. In Table 8 is shown the proposed template for the defi-
nition of experiment research question for concurrent software
testing. The values in the table can be used as a reference to
help researchers to instantiate goals in this context. For exam-
ple, possible goal of an experimental study in the concurrent
software testing can be defined as:

Analyze the concurrent software testing technique (object of
study) for the purpose of evaluation (purpose) with respect
to their e↵ectiveness (quality focus) from the point of view
of the of the researcher (perspective) in the context of testing
specialists finding defects in concurrent software (context).

Table 8: GQM template for concurrent software testing
Goal definition
Object of study concurrent software testing technique (Table 7)
Purpose evaluate, analyze, compare, measure, study
Quality focus e↵ectiveness, e�ciency, e�cacy, applicability, usability, feasibil-

ity, reproducibility, correctness, cost, performance (Table 9)
Perspective researcher, testing practitioner, students
Context subjects, objects, environment

6.2. Experiment Planning
As proposed by Wohlin et al. [8] the design of experiment

is a result of the experiment planning definition and composed
of seven steps. In order to provide a design of experiment to
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Figure 8: State-of-the-art for empirical studies of concurrent software testing.

be used as a guide for definition of experiments in concurrent
software testing, we detailed each of these steps on the next
sections.

6.3. Context Selection

Based on the goal defined, the context selection specifies the
environment in which the experiment will be executed. The ex-
periment context can be classified in terms of the number of
subjects and objects involved in the study. Hence, the context
of the experiment can be characterized according to four dimen-
sions [8]: 1) O↵-line vs. on-line; 2) Student vs. professional;
3) Academic examples vs. real problems; and 4) Specific vs.
general.

The majority of studies in concurrent software testing pre-
sented in this review are conducted o↵-line by researchers us-
ing benchmark programs and real programs in a specific and
controlled context.

The research community has argued that laboratory studies
performed by students have less quality and relevance instead
of the software industry. Nevertheless, the establishment of col-
laboration with industry is hard and, depending on this collab-
oration, the study can be unfeasible. The definition of project
sta↵ed by students can be a good alternative, because this kind
of project is cheaper and easier to control, but more directed
to a certain context than projects sta↵ed by professionals with
more and various experience [96].

6.3.1. Subjects
The subjects of the experiment are who will apply the experi-

ment. The participants can be referred to subjects (if humans) or
experimental units (machines). The kind of participants can be
(computer science students, testing practitioners, researchers).
All participant characteristics that may a↵ect the experiment re-
sults should be described (experience, schooling, knowledge of
technique). For all the experimental studies in this mapping the

subjects are researchers who proposed the concurrent software
testing techniques.

6.3.2. Objects
Experimental objects are the units where the experiment is

executed. In the context of software testing the object can
be characterized as the SUT (Software Under Testing). This
software can be a didactic example with less then 1000 LOC
(example programs), real industrial practical applications (real
applications) or a set of programs from a benchmark. There
are a variety of benchmarks that can be used as objects for
empirical evaluation in the concurrent software testing area
[97, 98, 99, 100, 101]. The majority are derived from bench-
marks of programs aiming guarantees control and more repli-
cate results to the experiments.

6.4. Hypotheses Formulation

Hypotheses are the formalization of the experimental study
purpose and are used to test statements about the expected re-
sults. In general, two hypotheses should be formulated [8]:

6.4.1. Null Hypothesis
The null hypothesis is used to state that the di↵erences be-

tween the observations are coincidental, therefore there are not
underlying patterns in the experimental setting. This is the hy-
pothesis that the researcher wants to reject with as high signif-
icance as possible. A possible hypothesis for the software test-
ing domain may be that a testing technique A finds on average
the same number of faults as the technique B. This hypothesis
can be defined as:

Null hypothesis 1: The e↵ectiveness to find faults of the tech-
nique A is the same of the technique B.
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6.4.2. Alternative Hypothesis
The alternative hypothesis represents the statement in favor

of which the null hypothesis is rejected. An example hypothesis
is that a testing technique A finds more faults than the technique
B. A possible hypothesis definition can be:

Alternative hypothesis 1.1: The e↵ectiveness to find faults of
the testing technique A is greater than the technique B.

For each goal stated in the research objective, the null hy-
pothesis, and their corresponding alternative hypotheses, need
to be reported by the researcher to draw conclusions about the
study.

6.5. Variable Selection
In the variable selection is defined the influences and e↵ects

which will be examined in the experiment.
To define a design of experiment is necessary choose two

types of variables: the dependent variable (response variable)
and the independent variable (predictor variables).

6.5.1. Independent variables
Independent variables are the factors that are frequently vari-

ate in the experiment to measure their e↵ect on the dependent
variables. Independent variables can include treatments, mate-
rials and some context factors.

In the context of evaluation of concurrent testing techniques
the independent variable related to the object of study can be a
proposed testing approach. In this context, the possible values
of treatments may be categorized according to the techniques
showed in Table 7.

Other independent variables in concurrent software testing
may be related to the subjects and objects (programs) charac-
teristics. For example, the complexity of the programs (num-
ber of threads/processes, synchronizations and communication
primitives, LOC).

Another factor to be considered as independent variable is the
fault origin, that may be generated randomly, or based on an er-
ror taxonomy, or using an error based technique (as mutation),
or just using faults pre-existent on the software. Because of the
non-determinism of concurrent applications, other factors that
need to be considered are the number of times that the testing
is executed, and the time limit for test execution (considering
the problem of state space explosion where the input domain
increases exponentially and the coverage of all input domain is
not practicable).

6.5.2. Dependent variables
The dependent variable is the characteristic evaluated to mea-

sure the influence of the factors on the treatments in the experi-
ment.

To answer the questions about how good is the testing tech-
nique to discover bugs and to spend computational resources
and time. The most common depend variables in concurrent
software testing and their possible values to measure are de-
scribed in Table 9. This dependent variables are based on the
studies presented in this review and the description is based on
the author’s definitions on the studies and the pattern of usabil-
ity measured ISO 9242-11.

6.6. Selection of Subjects

Subjects are who is responsible for execution of the experi-
ment. Ideally, the subjects of the experiment would be a ran-
dom sample of the population of computer science profession-
als. However, attaining a random sample is di�cult. Instead,
subject groups are commonly an accidental sample of this pop-
ulation, meaning that they are selected based on their partici-
pation in university or industrial courses [102]. In the context
of concurrent software testing the most of the experiments are
developed by the researchers that propose a technique and in
some cases, students are used as experimental subjects.

6.7. Choice of Design Type

After setting the input variables is necessary to define the ex-
perimental design (arrangement). The kind of experiment de-
sign depending on the goal of the experiment, the number of
factors, the alternatives of the factors, the number of undesired
variations, etc [103].

Based on the randomization, di↵erent treatments are ap-
plied to or by di↵erent subjects, while keeping other variables
constant, and measuring the e↵ects on dependent variables.
In human-oriented experiments, subjects (humans) apply dif-
ferent treatments (techniques) to objects (programs), while in
technology-oriented experiments, di↵erent technical treatments
are applied to di↵erent objects [8].

The experiments for concurrent software testing presented
in this review are all technology-oriented experiments, but the
researchers not describe the kind of design was used to con-
duct the empirical evaluation. They only describe the procedure
to testing application, and they not discuss how the treatments
were assigned to the objects. This factor di�cult the experi-
ment replication and can bring in undesired sources of variation
to the study.

Table 10 presents a summary of the common kind of design
used on software engineering experiments and can be useful to
guide the researcher to choose the appropriate design to the ex-
periment from their objectives and variables instantiate. More
detailed information about experiment design types and defini-
tions can be found in [8, 103].

6.8. Instrumentation

During the instrumentation phase, is prepared all the instru-
ments used in the practical application of the experiment, these
instruments are of three types:

• Experiment object: where the experiment is applied (the
program code).

• Guidelines: resources needed to guide the participants in
the experiment (experiment descriptions, tool user guide,
and checklists).

• Measurements: The measure in an experiment is con-
ducted via data collection. In testing experiments, data are
generally collected via automatic tool’s output or manually
by the tester.
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Table 9: Dependent variables to concurrent software testing evaluation
Dependent variable Description Metrics (possible values)
E↵ectiveness Ability of each technique to detect

faults
defects detected, sequences exercised, number of mutants killed, number of preemptions, number of states visited
number of interleaving tested, number of executions explored, coverage archived, number of program events and
data flow explored

E�ciency How quickly the technique is capable
of find faults

computation time, time and storage overhead, speedup, number of path explored, response time, time required for
prediction

Usability User satisfaction quality analysis by questionnaires
Cost How much e↵ort is need to apply the

technique
number of test cases to cover a criterion, time to execute schedules, number of interleaving explored, number of
program executions

Performance Resources that are expended when ex-
ecute a technique

execution time, running time, memory overhead, disk space overhead, speedup, compilation time, memory usage,
overhead time, response time

Accuracy Number of false positives/false nega-
tives generated

number of false positives, number of false negatives, number of infeasible elements, number of equivalent mutants,
number of non executable paths/ interleavings

Scalability If the technique works well in more
complex software and hardware

relation between number of threads and runtime overhead, number of executions per time, number of threads used

Table 10: Standard Design Types

Kind of design Conditions of the ex-
periment

Application

One factor two
treatments

Complete randomized
design

Compare two treatment and each sub-
ject uses only one treatment on each
object

Paired comparison Compare pairs of experiment material
and each subject uses both treatments
on the same object

One factor with
more than two
treatments

Randomized complete
block design

Subjects form a more homogeneous
experiment unit (block) each subject
uses one object to all treatments and
the order in which the subjects use the
treatments are assigned randomly

Completely randomized
design

Uses one object to all treatments and
the subjects are assigned randomly to
the treatments

Two factors 2*2 factorial design Subjects are randomly assign to each
combination of the treatments

Two-stage nested design Has two factors, each with two or more
treatments. The experiment design and
analysis are the same as for the 2*2
factorial design

More than two
factors

2k factorial design The subjects are randomly assigned to
the 2k combinations of treatments

2k fractional factorial
design

Run just a fraction of the complete fac-
torial experiment

The overall goal of the instrumentation is to provide means
for performing the experiment and to monitor it, without a↵ect-
ing the control of the experiment. The results of the experiment
shall be the same independently of how the experiment is in-
strumented. If the instrumentation a↵ects the outcome of the
experiment, the study presents threats to your validity [8].

6.9. Validity Evaluation
The validity of an experiment is related to the trustworthi-

ness of the results obtained. During the planning phase of an
experiment, the threats to validity must be identified in order to
assess their impact over the data. All threats that might have an
impact on the validity of the results need to be discussed. This
includes at least:

6.9.1. Construct validity
Refers to the degree to which the operationalization of the

measures in a study actually represents the constructs in the
real world.

Construct threats in concurrent software testing can be re-
sulted of the expectations of the researcher that can a↵ect the
results. Other threats are related to the incorrect use of statisti-
cal tests. The setting of the kind of fault, test case set choice and
random generation need to be controlled and representative of
the input domain to avoid construct threats to the experiment.

6.9.2. Internal validity
Refers to the extend to which the treatment or independent

variables were actually responsible for the e↵ects seen to the
dependent variable. Unknown factors may have had an influ-
ence on the results and therefore put limitations on the internal
validity of the study.

Some threats to validity on the concurrent software testing
can be: the incorrect setting of the tool used that could lead
to incorrect conclusions; the defects injected into the example
programs, could have be inserted based on the knowledge and
understanding of the researcher about the technique used to ma-
nipulate the results; the testing context and instrumentation pro-
cess can be manipulate by the experimenter to favor you testing
techniques resulting in non realistic results.

6.9.3. External validity
Refers to degree to which the findings of the study can be

generalized to other participant populations or settings.
In the concurrent software testing the authors reports as

mainly threats to external validity the representativeness of
the programs used in the experiments (complexity and con-
currency), and representativeness of the used faults (using tax-
onomies, pre-existent bugs, faults seeding), and the represen-
tativeness of the test suites used (size and complexity). Other
factors as the size of the test sequences executions (due to non-
deterministic behavior), the context in that the experiment is
conducted and the randomization process can a↵ect the results.

6.9.4. Conclusion validity
Refers to whether the conclusions reached in a study are cor-

rect. For controlled experiments conclusion validity may be
related to the application of statistical tests to the data.

In the context of concurrent software testing the most com-
mon threats to conclusion validity are related to the correctness
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Table 11: Threats to validity in concurrent software testing
Conclusion validity Internal validity
Method used is not correct Setting of tools used
Measure used is not correct Selection of defects
Technique implementation is not correct Configuration of the context
Process to fault insertion is not correct Instrumentation process
Test suite size is not representative
Incorrect statistical analysis

Construct validity External validity
Researcher expectancies a↵ect the result Representativeness of the object programs
Setting of faults a↵ect the results Representativeness of the faults seeded
Choice of test case design Representativeness of the test suites used
Random heterogeneity of test cases Test sequences size
Incorrect measure metric Di↵erent behaviours

Randomization process used
Configuration of the tools used
Generalization to other kinds of software

of the method, technique and tool used to conduct the testing
activity. Other common threat is related to the correct selection
of the metrics used to measure the dependent variables. Fur-
ther, the method used to insert faults on the objects, can cause
a threat. The last threat is related to the correct use of statistical
tests in the hypothesis evaluation.

Table 11 summarize the most common threats to validity
founding on the literature to concurrent software testing.

The survey from experiments with same research scope pre-
sented in this review was used to instantiate the empirical de-
sign of experiments, o↵ering concrete, reusable, goals, plans
and procedures to define and apply empirical studies in the con-
current software testing area.

In [93] is presented the detailed process to experiments def-
initions and we hopefully that it can be useful for researchers
and testers that need to evaluate their proposals or compare dif-
ferent techniques searching for a most suitable to their needs.

Most of the studies in concurrent software testing are so
far case studies. However, a major deficiency of case studies
is that many variables vary from one case study to another,
so that comparing the results to detect cause-e↵ect relation-
ships is di�cult [104]. Therefore, we analyze the design for
quasi/controlled experiments that should be conducted to com-
plement case studies in empirical software engineering. It pro-
vide basis to replicate studies and the created evidence easier
compared and hence e↵ectively aggregated in secondary stud-
ies.

7. Threats to validity

Threats to the validity which can a↵ect and limit the system-
atic mapping are analyzed below.

The first potential limitation is related to construct validity
of this work relates to the papers chosen for inclusion in the
mapping study. It is possible that our search string, choice of
databases, or paper selection process inadvertently omitted rel-
evant papers. However, by using the systematic process and
having a second author double-check the selection, we do not
believe we have omitted important papers.

The second potential limitation relates to the internal validity
refers to the accuracy of conclusions about cause and e↵ect data
extracted from each study. To reduce this limitation, we used
the predefined extraction form (Appendix A). The conclusions
are drawn from the data collected in the extraction form. Even
with this process in place, it is still possible that we missed the
presence of an empirical study in a paper or misidentified the
type of empirical study.

To reduce the potential for both limitations, we used a mul-
tistage process that involved all three authors. First, one author
performed each step of the review process. Then, to mitigate
single-researcher bias, a second author reviewed and validated
the work of the first author. We used a random sampling process
to perform this second review. We obtain a kappa value of 0.93
(very good agreement) [32] for the primary study selection.

8. Conclusion

This paper describes an systematic mapping that identifies
and classifies empirical studies about concurrent software test-
ing techniques. None of the existing secondary studies on con-
current software testing explicitly focus on the empirical vali-
dation of the proposed techniques. Therefore, this review fills a
void in the literature. This SM includes 109 studies that contain
empirical validation of concurrent software testing techniques.
Based on the findings we draw the following conclusions:

1. There is a general lack of empirical validation of con-
current software testing techniques. The 109 papers in-
cluded in this study represent on 28% of the papers on
concurrent software testing techniques. The lack of empir-
ical validation in almost 3/4 of the papers leads to a set of
techniques devoid of any formal foundation that are risky
to transfer to practice application. There is a need for more
empirical study, reproduction, replication and re-analysis
of studies [23, 105].

2. The frequency of empirical validation varies with the
type of concurrent software testing technique. Struc-
tural testing have the most empirical validation, followed
by fault based testing, and formal method based testing. In
addition to these techniques, we did identify examples of
empirical validation in all families of concurrent software
testing techniques. This observation is a good indication
that researchers are attempting to employ empirical val-
idation methods to proposed concurrent software testing
techniques.

3. There are challenges in conducting empirical valida-
tion of concurrent software testing techniques: The
most common challenges are:

• The subject programs used in the empirical studies
are small and may be not representative of real in-
dustrial applications, thereby decreasing the general-
ity of the results.
• Case studies are the most common empirical method.

Due to confounding factors, it is di�cult to draw
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cause-e↵ect conclusions from individual case stud-
ies without devoting e↵ort to cross-case analysis.
• Studies primarily compare the proposed technique

against random testing, rather than against simi-
lar concurrent software testing techniques, thereby
reducing the opportunity to establish relationships
among the concurrent software testing techniques.
• The conclusions are based primarily upon descriptive

rather than inferential statistics, thereby reducing the
trustworthiness of the results.
• The dependent variables and the measures used to

evaluate them di↵er across studies, thereby compari-
son among study results is di�cult.
• Most papers do not describe the threats to validity of

the study, therefore readers cannot assess the trust-
worthiness of the conclusions or perform more reli-
able replications.

4. There is a dearth of controlled experiments: The snap-
shot of the empirical studies in concurrent software testing
indicates the need for more controlled experiments, espe-
cially related to: formal method based testing and model
based testing.

In addition to those conclusions, the primary contributions of
this work are:

1. Identification of the main characteristics of the empir-
ical studies. We described the main factors (empirical
method, dependent variable, type of sample, kind of sta-
tistical analysis, threats to validity) that compose the em-
pirical studies for concurrent software testing, which can
be used as a basis for comparisons and strength evaluation
of these studies.

2. Presentation of an empirical design. This paper pre-
sented an empirical study design to experiments that eval-
uate concurrent software testing techniques. This scheme
aim to reduce the e↵ort required to develop and conduct
further instances of this class of experiments as well as
ease the comparison of results from similar experiments.
In addition, its provide a guide to assists in the develop-
ment of more controlled and replicated studies in concur-
rent software testing.

3. Collection of empirical evidence about concurrent soft-
ware testing. The findings of this review can be used
as a preliminary foundation to construct a body of evi-
dence in concurrent software testing area. We identified
and extracted relevant information about empirical evi-
dence from the studies. Additional information can be ex-
tracted to provide evidence about important characteristics
for technique selection.

4. Identification of the need for more empirical valida-
tion. This review provides an overview of the empirical
studies on concurrent software testing and classifies them
based on their empirical methodology. The results shown

that there is a need for more experiments to help establish
stronger cause-e↵ect relationships as well as more aggre-
gation of case studies to draw deep conclusions. This re-
view also identified gaps in the empirical research results
to provide a starting point for additional future research.

In the future, we plan to use the results of this SLR to define
criteria, based on empirical evidence, to guide developers in
choosing testing techniques. In addition, we plan to encode
these results in a tool that will automatically recommend the
most appropriate techniques based on the characteristics of a
given project.
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Study description Study identifier Unique numeric id for the study.

Study title Article title.

Date of data extraction Date of the study analysis.

Bibliography reference Bibliography reference.

Type of article Kind of publication (journal article, conference
paper, PhD thesis, technical report, among oth-
ers).

Publication channel Name of the conference, journal or institution
where the study was published.

Study aims General objectives of the paper (purpose of the
research).

Empirical evaluation Objectives Goals of the empirical evaluation.

Design of study Research method adopted by the author to con-
duct the empirical study.

Research question Describe a research question, if any.

Research hypothesis Describe the hypothesis of the empirical study,
if any.

Testing technique Type of testing technique evaluated by the em-
pirical study.

Comparison Verify if the empirical study presents a com-
parison of the proposed testing technique/tool
with others.

Sample description Information about the sample used in the study.

Language Programming language supported by the test-
ing technique evaluated in the empirical study.

Control group If the study presents a control group and the
number of groups and sample size.

Data analysis If the data analysis is qualitative or quantita-
tive.

Metrics The metrics used to measure the dependent
variable.

Statistical analysis If the study presents a statistical analysis.

Aspects evaluated Aspect or technique evaluated by the empirical
study.

Data collection How the data was obtained.

Response variable Dependent variable of the empirical study.

Study findings Findings and conclusions Mainly finds and conclusions of the empirical
study.

Validity If the study discuss threats to validity.

Relevance If the empirical study has useful results for re-
search or industry.
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Table A.12: Empirical evidence on structural testing.

Reference Testing Empirical Aspect Response Sample Comparison Statistical Threats to
approach study studied variable description analysis validity

Chen et al. [52] Data race detection,
detecting data race and
atomicity violations,
dynamic testing

Case study Performance over-
head and e↵ective-
ness

Run time, number of redundant
contexts, number of total context
checks performed, atomicity vio-
lation coverage

9 real world
programs Java

Compare SAM with Artemis Descriptive N

Deniz et al. [106] Mutation-based coverage
metrics

Case study Performance Running time (seconds) and mem-
ory usage (megabytes)

5 benchmarks,
6 author exam-
ples MCAPI

N Descriptive N

Steenbuck and Fraser
[107]

GA algorithm, coverage
criterion

Case study E↵ectiveness Number of data races found 12 example
programs Java

N Descriptive Y

Rungta and Mercer
[108]

Greedy depth-first search Case study E↵ectiveness Density of error discovery 3 benchmarks,
3 real world
programs Java

Compare meta heuristic to random-
ized depth-first search

Descriptive N

Krena et al. [109] Searchbestie (concur-
rency search based
testing)

Case study Capability to find
bugs

Percentage of code coverage 4 example, 1
real world Java

Compare a simple hill climbing al-
gorithm with a random search algo-
rithm

Descriptive N

Krena et al. [110] Coverage metrics (Con-
curPairs, DUPair, Sync)

Case study Accuracy Percentage of code coverage 5 real world
programs Java

Compare the proposed metrics with
previously proposed metrics gath-
ered by several dynamic analyses:
Eraser, GoldiLocks, Avio, GoodLock

Descriptive N

Brito et al. [13] Data and control flow cri-
teria

Experiment Cost, e�ciency, ef-
fectiveness

Number of test cases to cover a
criterion, probability to satisfy a
testing criterion using a test set ad-
equate to another testing criterion,
percentage of defects detected

8 example pro-
grams C/MPI

N Inferential Y

Joisha et al. [35] Data flow criteria Case study Performance Compilation time 8 benchmarks
C/C++

N Descriptive N

Souza et al. [14] Data, control and com-
munication flow criteria

Experiment E�ciency, e↵ec-
tiveness

Number of faults found, num-
ber of faults injected, number
of SYNsequences (or paths) exe-
cuted for each approach

9 example pro-
grams C/MPI

Compare composite approach to both
structural testing and reachability
testing

Inferential Y

Ganai et al. [36] Dynamic taint analysis
for control flow

Case study Relevancy Ratio of relevant inputs to the total
number of inputs

9 benchmarks
C/C++

Compare the result of relevancy anal-
ysis for di↵erent DTAM approaches

Descriptive N

Sherman et al. [17] Synchronization, wait-
notify, inter-thread and
data flow

Case study Cost and e↵ective-
ness

Coverage values 8 example pro-
grams Java

N Descriptive N

Hong et al. [38] Blocked, Blocked-Pair,
Blocking, Def-Use, and
S-FF

Experiment E↵ectiveness, cov-
erage achieved, test
suite size

Coverage achieved, test suite size,
and fault detection

9 example pro-
grams Java

N Inferential Y

Hong et al. [27] Blocked, Blocked-Pair,
Blocking, Def-Use, and
S-FF

Experiment E↵ectiveness, cov-
erage achieved, test
suite size

Coverage achieved, test suite size,
and fault detection

9 example pro-
grams Java

Compare Blocked, Blocked-Pair,
Blocking, Def-Use, and S-FF
coverage metrics

Inferential Y

Tasiran et al. [37] Location-Pairs Case study E↵ectiveness, cov-
erage achieved, test
suite size

Percentage of iterations for which
a metric was successful

9 example pro-
grams Java

Compare concurrency bug detection
approach (CFP) with the traditional
approach (Full)

Descriptive N

Deng et al. [111] Concurrent Function
Pairs CFP

Case study E↵ectiveness, per-
formance, false
negatives, bug-
report duplication
rate, and trace size

Number of inputs that report each
bug, number of selected inputs
and functions, number of races
and single-variable atomicity vio-
lations overlap across inputs, trace
size and trace-analysis time

5 real applica-
tions C/C++

Compare concurrency bug detection
approach (CFP) with the traditional
approach that applies full-blown de-
tection to every input (Full)

Descriptive N

Tasharofi et al. [112] Schedule coverage crite-
ria

Case study E↵ectiveness Number of bugs detected, number
of schedules generated, number of
executions until detect the bug, av-
erage time to find a bug

5 real world
Scala Actor
programs

Compare Bita with random schedul-
ing

Descriptive N

Koong et al. [113] Multi-round coverage
ATEMES

Survey and Case
study

Performance, relia-
bility, usability

line coverage, response time,
branch coverage, executing time,
and failed test case data

13 example
programs
C/C++

N Descriptive N

Artho et al. [114] Failure injection Case study Usefulness Exception coverage after Enforcer
was used

9 real world
programs Java

Compare to manual approaches Descriptive N

Yu et al. [115] Coverage-adequate crite-
ria and test oracle

Experiment E↵ectiveness Number of faults in object pro-
grams detected by the di↵erent
test suites

3 real world
programs C

N Descriptive Y

Koppol et al. [31] ALTS-based cover-
age criteria all-int-T-
synchronizations and
all-int-Lsynchronizations

Case study E↵ectiveness, ef-
fort, state space
reduction

Number of transitions and states
of a particular reduced ALTS,
number of states in the reduced
ALTS as a percentage of the
number of states in the unre-
duced ALTS, average sizes of
the program slices produced us-
ing algorithm, the number of
int-T-synchronizations and int-L-
synchronizations in the reduced
models compared the level of
e↵ort required to satisfy the
all-T-synchronization and all-L-
synchronization coverage criteria,
number of test paths

3 example pro-
grams CSS

N Descriptive N
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Yu et al. [18] Thread interleaving
coverage-driven testing

Case study E�ciency, e↵ec-
tiveness

Average performance overhead,
number of successfully exposed
iRoots/ number, total predicted
iRoots

13 benchmarks
C/C++

Compare Maple with: PCT, PCT-
Large, RandDelay and CHESS

Descriptive N

Guo et al. [116] Assertion guided, sym-
bolic execution

Case study Performance, e↵ec-
tiveness, scalability

Number of explored executions,
run-time

50 benchmark
and real world
programs
C/C++

N Descriptive N

Lu et al. [19] Deterministic lazy
release consistency
(DLRC)

Case study Accuracy, execu-
tion time

Number of synchronization oper-
ations, number of memory opera-
tions and the memory footprint

16 bench-
mark C/C++/
Pthreads

Compare RFDet with DThreads Descriptive N

Lu et al. [21] Deterministic multi-
threading (DMT)

Case study Performance Execution time, memory over-
head, disk space overhead

5 benchmarks
Pthread

Compare DTM with a state-of-the-
art DMT system — DThreads

Descriptive N

Terragni et al. [117] Recontest, dynamic CIA Case study E↵ectiveness, e�-
ciency, correctness

Number of potential violations de-
tected by the number or viola-
tions predicted, computation time,
number of violations reported by
Recontest

13 real world
programs Java

Compare Recontest with CAPP
(stress testing)

Descriptive Y

Tsui et al. [118] Similarity-based active
testing strategy

Case study Performance Testing time 3 benchmarks
Pthreads

Compare Maple and Regression-
Maple

Descriptive N

Lei et al. [20] SYN-sequences Case study E↵ectiveness, ade-
quacy

Number of synchronization se-
quences exercised during reacha-
bility testing

5 example pro-
grams Java

Compare the performance of RichT-
est and VeriSoft

Descriptive N

Lei and Carver [119] SYN-sequences Case study Performance, e↵ec-
tiveness

Number of sequences exercised,
number of times the programs are
executed and the number of tran-
sitions that are explored

4 example pro-
grams C++

Compare Richtest and VeriSoft Descriptive N

Hwang et al. [120] SYN-sequences Case study Feasibility Deadlocks detected, time, max
memory usage, number of states,
number of threads used

7 benchmarks
Java

Compare depth-first search and
breadth-first search

Descriptive N

Sen and Agha [121] Concolic testing Case study E↵ectiveness Run time in seconds, num-
ber of Paths, number of
races/deadlocks/infinite
loops/exceptions, number of
threads, number of functions
tested

13 real world
benchmarks
Java

Compare Jcute and JPF Descriptive N

Farzan et al. [122] Con2colic testing Case study E↵ectiveness, scal-
ability

Diagnosis time, number of itera-
tions required to complete the di-
agnosis, average size of the root
cause returned by the proposed
method

14 example
programs
Benchmarks
Java

Compared Concrest with Poirot Descriptive N

Setiadi et al. [123] Thread-Pair-Interleaving
(TPAIR) criterion

Case study E↵ectiveness Number of test cases, number of
interleavings

5 benchmarks
Java

Compare the number of test cases
against an existing test case reduction
method based on the TPAIR criterion

Descriptive N

Olszewski et al. [124] Deterministic multi-
threading

Case study Performance Percentage of nondeterministic
(pthreads), execution time

9 real world
benchmarks
Pthreads

Compare the performance of the pro-
posed lazy read API to using deter-
ministic locks

Descriptive N

Luo et al. [125] Replay-based Case study E↵ectiveness,
e�ciency, perfor-
mance overhead,
crash reproducibil-
ity

E↵ectiveness: number of gener-
ated test cases and reproducible
test cases; overhead: execution
time, failure reproducible

6 benchmarks
Java

N Descriptive Y

Nistor et al. [126] On-the-fly incremental
hashing

Case study Performance, deter-
minism checking

Overhead, detected bug, number
of determinism checks

17 real world
programs C++

N Descriptive N

Dhok et al. [127] Automatic Barrier Infer-
ence

Case study E↵ectiveness, per-
formance

Execution time 5 real world
programs
C/C++

Compare the ability of Pegasus to ad-
dress performance problems across
versions of manually inserted barri-
ers

Descriptive N

Yuan et al. [128] Data race detection,
synchronization identifi-
cation

Case study E↵ectiveness, ef-
ficiency, running
time

Identified sync pairs, number of
false positives, number of test-
ing threads, testing points, run-
ning time of SyncTester, through-
put

15 real world
benchmarks
Pthreads

Compare SyncTesters with two exist-
ing dynamic test schemes, ISSTA08
and Helgrind+

Descriptive N

Xin et al. [129] Synchronization cover-
age

Experiment Lock manifesta-
tion, lock pattern
and lock usage
evolution

Lock manifestation, lock pattern
and lock usage evolution

4 real world
programs Java

N Descriptive N

Rungta and Mercer
[130]

Stateless random walk,
randomized depth-first
search, guided search

Case study E↵ectiveness Hardness, bound, trials 3 benchmarks
Java/C#

Compare tools: CalFuzzer, ConTest,
CHESS, and Java Pathfinder

Descriptive N

Nagarakatte et al.
[131]

PPCT randomized sched-
uler

Case study E↵ectiveness, per-
formance

Runs with the bug found, execu-
tion time overhead

9 real world
programs C++

Compare PCCT with PCT Descriptive N

Burckhardt et al. [132] Randomized Scheduler Case study E↵ectiveness Percentage of bugs detected 8 real world
programs
C/C++

Compare PCT with stress, synchro-
nization based random sleeps

Descriptive N

Kim et al. [133] Synchronization cover-
age, active scheduling

Case study E↵ectiveness Time to achieve full coverage 6 real world
Pthread

Compare with basic random testing Descriptive N

Park et al. [134] Active testing Case study Data race detection,
scalability

Runtime, overhead of the pro-
gram with race prediction enabled
and the average runtime and over-
head for program re-execution
with race confirmation, total num-
ber of potential races, speedup

14 benchmarks
C/UPC

N Descriptive N

Burnim et al. [135] Active testing Case study Feasibility Average runtime (seconds), cycles
predicted, cycles confirmed, num-
ber of bugs identified, probability
of confirming a cycle

7 benchmarks
C

N Descriptive N

Fiedor et al. [136] Noise-based testing Survey E�ciency
of detecting
concurrency-
related errors

Time, number of test cases 8 Java, 4 C
benchmarks

N Descriptive N

Zhai et al. [137] Context sensitive Case study E↵ectiveness Detection rate, time overhead:
slowdown of the strategy and
space overhead: memory con-
sumption

9 benchmarks
Java

N Descriptive Y
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Wang et al. [138] Coverage-guided selec-
tive search

Case study Performance, e↵ec-
tiveness: bug detec-
tion capability

Number of interleavings tested,
run time in seconds, number of
bugs detected

6 real world
programs
C/C++/
Pthreads

Compare HaPSet, DPOR, and PCB Descriptive N

Jha et al. [139] Value-deterministic
search-based replay

Case study E�ciency Compilation Time (CT) in second.
Number of Line of Code (LOC).
Number of Classes (NOC). Num-
ber of Reported Data Race (RDR).
Number of Actual Data Race
(ADR). Type of Data Race (TDR).
Output Result (OR). Tool Usage
(TU)

8 real world ap-
plications Java

N Descriptive N

Christakis and Sago-
nas [55]

Message passing errors in
Erlang

Case study E↵ectiveness, per-
formance

Number of message passing prob-
lems identified by the analysis,
elapsed wall clock time (in sec-
onds), and memory requirements
(in MB)

15 real world
programs
Erlang

N Descriptive N
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Bradbury et al. [60] ConMan operators Experiment E↵ectiveness Number of faults detected 4 example pro-
grams Java

N Descriptive Y

Gligoric et al. [29] MutMut, selective muta-
tion

Experiment Performance Execution time 12 example pro-
grams Java

N Descriptive Y

Kester et al. [15] Static analysis Survey E↵ectiveness Number of bugs detected and per-
centage of spurious results pro-
duced by the tool

12 benchmarks
Java

N Descriptive Y

Alowibdi and Stenneth
[28]

Data race detection Survey Correctness, perfor-
mances,and e↵ective-
ness

Compilation Time (CT) in second.
Number of Line of Code (LOC).
Number of Classes (NOC). Num-
ber of Reported Data Race (RDR).
Number of Actual Data Race
(ADR). Type of Data Race (TDR).
Output Result (OR). Tool Usage
(TU)

5 benchmarks
Java

Compare tools - active,testing,
static analysis, aspect-oriented
approach, static and dynamic,
program analysis, model
checking

Descriptive N

Wu et al. [140] Partition-based Experiment Cost-e↵ectiveness Percentage of bugs detected ver-
sus the percentage of suspicious
instances confirmed

10 benchmarks
Java

Comparisons among the un-
treated ordering (U), random
ordering (R), and our family of
techniques (F)

Inferential Y

Kasikci et al. [42] Data race detection Case study E↵ectiveness, Accu-
racy and Precision,
Performance (Time to
Classify)

Number of Bugs finding and states
coverage, classification accuracy,
number of executions per time,
running time memory overhead,
time to classify

11 real world
programs
C/C++

Compare Portend+ to the
Record/Replay Analyzer
technique

Descriptive N

Safi et al. [53] Data race detection,
Event-based interaction

Case study Accuracy and execu-
tion time

Execution time, number of false
positives, number of false nega-
tives

20 real world
programs Java

Compare DEvA with CAFA
and Chord.

Descriptive N

Lu et al. [30] Deadlock detection,
transactional memory

Survey Bug pattern, manifes-
tation, fix strategy

Number of bugs detected 4 real world pro-
grams, 105 bugs
C/C++

Compare strategy to dead-
lock detection and transactional
memory

Descriptive Y

Sheng et al. [39] Dynamic data race detec-
tion

Case study E↵ectiveness, e�-
ciency

Overhead and false positives 2 real world pro-
grams C/C++

N Descriptive N

Zhang and Wang [141] Prevention of low level
bugs

Case study E↵ectiveness, perfor-
mance, scalability

E↵ectiveness: suppression of
type-state violations performance:
overhead of runtime failure mit-
igation scalability: increasing
the number threads and runtime
overhead

11 real world
programs
C/C++/ Pthreads

Compare the proposed ap-
proach to other methods for
runtime prevention of low-level
concurrency bugs

Descriptive N

Gligoric et al. [16] MutMut, selective muta-
tion

Experiment E↵ectiveness and cost Execution time 14 real world
programs Java

Compare concurrent mutation
operators and sequential muta-
tion operators

Descriptive Y

Sen [142] Randomized dynamic
analysis

Case study E↵ectiveness Average runtime, number of po-
tential races detected, number of
real races reported, number of ex-
ceptions

14 real world
programs Java

N Descriptive N

Kestor et al. [56] Data race detection, re-
laxed transactional data
race

Case study E↵ectiveness, perfor-
mance

Number of existing and injected
data races detected by tools, ra-
tio of the execution time, run-time
overhead

8 real world pro-
grams C/C++

Compares TRADE with s-
TRADE

Descriptive N

Wang and Stoller
[143]

Atomicity violation de-
tection

Case study Performance, accuracy Running time 12 example pro-
grams Java

Compare the proposed algo-
rithm for view-atomicity with
the o↵-line reduction-based
algorithm and the pairwise
block-based algorithm

Descriptive N

Schimmel et al. [144] Data race detection Case study E�ciency Bugs detected 25 real world
bugs Java

Compare four data race, detec-
tors, three dynamic: MTRAT,
ConTest, Jinx, and one static
tool: Jchord

Descriptive N

Zhai et al. [58] Deadlock detection Case study E↵ectiveness Deadlocks detected 15 real
world bugs
C/C++/Java

Compare ASN to PCT, Magic-
Scheduler and DeadlockFuzzer

Descriptive N

Huang et al. [57] Reproduce concurrent
bugs (CLAP)

Case study E↵ectiveness to
reproduce bugs,
performance

Runtime and space overhead,
number of schedules, number of
bugs reproduced

20 real world
programs Java

Comparison between CLAP
and LEAP

Descriptive N

Zhang et al. [145] Data race detection,
consequence oriented
approach ConSeq

Case study E↵ectiveness, accu-
racy, performance

Number of bugs detected,number
of false positives, runtime over-
head

7 real world pro-
grams C/C++

Compare race detector and
atomicity-violation detector

Descriptive N

Park et al. [46] Atomicity violation de-
tection

Case study E↵ectiveness, e�-
ciency, reproducibility

Time spent to reproduce an ex-
posed bug

7 real world pro-
grams C/C++

Compare Ctrigger with stress
testing

Descriptive N

Cai and Cao [40] Data race detection, de-
tect hidden races

Case study E↵ectiveness, perfor-
mance,

Thrashing Rate Number of races
detected, overhead time, Thrash-
ing Rate

1 real world, 7
benchmarks Java

Compare DrFinder, FastTrack,
ConTest, and PCT

Descriptive N

Lu et al. [47] Atomicity violation de-
tection

Case study E↵ectiveness, e�-
ciency, reproducibility

Bug-exposing time, CTrigger bug-
exposing time breakdown, unseri-
alizable interleaving coverage

7 real world
benchmarks
C/C++

Compare CTrigger with four
other bug-exposing mecha-
nisms on the same platform:
Stress, Pure-Pin, Race-based

Descriptive N

Chew and Lie [49] Atomicity violation de-
tection

Case study E↵ectiveness, perfor-
mance

Number of bugs detected, number
of false positives, run-time over-
head

5 example pro-
grams Java

N Descriptive N

Samak and Ra-
manathan [45]

Deadlock detection Case study E↵ectiveness Number of deadlocks syntetized,
numbers corresponding to the syn-
thesized multithreaded tests and
the deadlocks detected

8 real world
classes Java

N Descriptive N

Maiya et al. [54] Data race detection, hap-
pens before reasoning

Case study Performance Number of data races reported,
number of reports generated by
DROIDRACER, number of true
and false positives

10 real world
open-source
applications,
5 proprietary
applications Java

N Descriptive N

Wang and Stoller
[146]

Atomicity violation de-
tection

Case study Usability, accuracy,
performance

Atomicity violations reported, the
number of missed errors for the
online reduction algorithm, run-
ning time

12 example pro-
grams Java

Compare just the three al-
gorithms propossed: online
reduction-based, o✏ine reduc-
tionbased, and block-based

Descriptive N

Li et al. [147] Data race detection Case study Performance, e↵ec-
tiveness

Runtime, race detected, overhead 6 benchmarks
Java

Compared the e↵ectiveness of
approaches to detect races in
deployed environments with
Pacer (a sampling based race
detector based on FastTrack)

Descriptive N
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Lu et al. [48] Atomicity violation de-
tection

Case study E↵ectiveness Number of bugs detected, number
of false positives

3 real world, 5
benchmark pro-
grams C/C++

N Descriptive N

Park et al. (2011)
[134]

Active testing Case study Data race detection,
scalability

Runtime, overhead of the pro-
gram with race prediction enabled
and the average runtime and over-
head for program re-execution
with race confirmation, total num-
ber of potential races, speedup

14 benchmarks
C/UPC

N Descriptive N

Gligoric et al. [59] MutMut, selective muta-
tion

Experiment Performance Execution time 8 benchmarks
Java

N Descriptive N

Smaragdakis et al.
[148]

Data race detection,
causally-precedes (CP)

Case study Performance, predic-
tion capability

Number of races detected, running
time

12 real world
programs Java

N Descriptive N

Samak et al. [51] Data race detection Case study E↵ectiveness, e�cacy Races detected, synthesized test
count, synthesis time

7 real world Java
library

N Descriptive N

Samak and Ra-
manathan [50]

Atomicity violation de-
tection

Case study E↵ectiveness Number of synthesized tests,
number of true atomicity viola-
tions, time

7 real world java
libraries Java

Compare Intruder with Con-
TeGe, Omen and Narada

Descriptive N
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Razavi et al. [62] AI planning Case study E↵ectiveness,
performance,
predictive

Number of predicted runs, time required
for each prediction, number of bugs
found during the tests for each violation
type

8 real world
programs Java

N Descriptive N

Thomson et al. [63] Scheduling bounding Case study E↵ectiveness Number of schedules, time, bugs found 52 benchmarks
C/C++/Java

Compare straightforward depth-
first search (DFS), iterative pre-
emption bounding (IPB), iterative
delay bounding (IDB) and the
use of a naive random scheduler
(Rand)

Descriptive Y

Demsky and Lam [64] Model checking Case study Performance Execution time 5 real world
benchmarks C

Comparing SAT-Directed State-
less Model Checking performance
to the original DPOR stateless
model checking algorithm im-
plemented in CDSChecker, the
source DPOR algorithm imple-
mented in Nidhugg, and Check-
Fence.

Descriptive N

Wood et al. [65] Composable Specifica-
tions

Case study Precision and con-
ciseness of annota-
tions as well as the
tool performance

Size of annotation, number of speci-
fied or exercised communication, run-
time overhead (time and space), number
or annotation

3 real world,
8 example pro-
grams Java

N Descriptive Y

Khoshnood et al. [66] Logical constraint based
symbolic analysis

Case study E↵ectiveness Reduction ratio, i.e., the number of con-
straints in the root cause divided by the
average number of constraints in a bad
schedule

34 benchmarks
C

N Descriptive N

Chaki et al. [67] Model checking Case study E↵ectiveness Deadlock: maximum number of states;
number of reachable states; number of
iterations; time in seconds; memory us-
age in MB; e↵ectiveness: number of
states and transitions in the, number of
states in the model; model construction
time; model checking time; total verifi-
cation time

3 real world
programs C

N Descriptive N

Dolz et al. [41] Data race detection Case study E↵ectiveness Number of data races detected 39 real world
programs
C/C++/Pthreads

N Descriptive N

Musuvathi and Qadeer
[68]

Model checking, iterative
context-bounding

Case study E�cacy Number of states visited for the context-
bounded and depth-first strategies both
with and without fairness.

5 benchmarks
C/C++/C#

N Descriptive N

Aziz and Shah [149] GA Algorithms, test data
generation

Case study Performance and
scalability

Execution time 1 real world
benchmark
C/Pthreads

Compare to randomly generated
input data

Descriptive N

Harmanci et al. [69] Model checking, variable
and thread bounding

Case study Performance Overhead of the dynamic execution 6 example pro-
grams C

Compare hand-written C code and
TMUNIT

Descriptive N

Bindal et al. [70] Model checking Case study Performance, e↵ec-
tiveness

Running time, average number of exe-
cutions and time required to capture a
bug

9 benchmarks
Java/C#

N Descriptive N

Abadi et al. [43] Data race detection Case study E↵ectiveness Number of annotations and time re-
quired to annotate each program, the
number of race conditions found in each
program, the time spent by the program-
mer inserting annotations and the time
to run the tool

5 example pro-
grams Java

N Descriptive N

Tasharofi et al. [71] Dynamic partial order re-
duction

Case study E↵ectiveness Number of paths, number of transitions,
exploration time in seconds, and mem-
ory usage in MB

8 example
programs
ActorFoundry

Compare TransDPOR and DPOR Descriptive N

Adalid et al. [72] Model checking Case study E�ciency Hash projection, number or transitions,
time, number of executions, number of
states

4 real world
servers Java
applications

Compare TJT and the LTL exten-
sion for JPF (Java Path Finder)

Descriptive N

Musuvathi and Qadeer
[73]

Fair Stateless Model
Checking

Case study E�cacy, perfor-
mance, e↵ective-
ness

Number of states visited for the context-
bounded and depth-first strategies both
with and without fairness

7 real world
C++

N Descriptive N

Ball et al. [74] Preemption sealing Case study E�cacy and e�-
ciency of preemp-
tion sealing

Number of executions explored during
testing, time, speedup

5 .NET li-
braries .Net

N Descriptive Y

Araujo et al. [150] Designing contracts Case study E↵ectiveness Probability of oracles detecting faults,
average e↵ort to diagnose faults normal-
ized with the size of an execution thread

1 real world ap-
plication Java

compare to manual analysis Inferential Y
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Carver and Lei [75] LTS MODELS Case study E↵ectiveness Number of: partially-ordered
sequences, totally-ordered se-
quences, modular sequences

3 example pro-
grams Java

N Descriptive Y

Nistor et al. [76] Clustering, bug detection Experiment E↵ectiveness Number of transitions 14 real world
bugs Java

N Descriptive Y

Cai et al. [44] Constraint based Case study E↵ectiveness, per-
formance

Performance: time, e↵ectiveness
on real deadlocks: number of real
deadlock confirmed, e↵ectiveness
on false positives: number of false
positive reported

3 benchmarks
C/C++/Java

Comparisons among PCT, Mag-
icScheduler (MS), DeadlockFuzzer
(DF), and ConLock (CL)

Descriptive Y

Sen [77] Random partial order
sampling & Randomized
dynamic analysis

Case study E↵ectiveness Number of executions required to
find a defect, number of partial or-
ders sampled

12 example
programs Java

Compare simple randomized algo-
rithm and RAPOS (random partial
order sampling)

Descriptive Y

Chen and Macdonald
[78]

Value-schedule-based
technique

Case study Functionality,
applicability

Number of transitions and inter-
mediate states required to cover all
relevant behaviors of the program
or discover a bug

9 example pro-
grams Java

N Descriptive N

Lu et al. [19] Deterministic lazy
release consistency
(DLRC)

Case study Accuracy, execu-
tion time

Number of synchronization oper-
ations, number of memory opera-
tions and the memory footprint

16 bench-
mark C/C++/
Pthreads

Compare RFDet with DThreads Descriptive N

Machado et al. [79] SMT solver, di↵erential
schedule projection

Case study E�ciency, e�cacy E�ciency: execution time, ef-
ficacy: the number of program
events and data-flow edges in the
full execution

4 real world,
3 example
programs
C/C++/Java

N Descriptive N

Carver and Lei [80] Interleaving free concur-
rency

Case study Performance Speedup 4 bench-
marks, 1 Lotus
specification
Java/Lotus

N Descriptive N

Zhou et al. [81] FPDet deterministic run-
time

Case study Determinism, per-
formance, e↵ective-
ness of ABA, stabil-
ity

Time, scalability, redistribution
granularity and maximum execu-
tion budget

15 real world
benchmark
Java

Compare FPDet with three di↵erent
deterministic runtime strategies: (1)
the Nondet strategy which does not
provide determinism of programs,
(2) the DMP strategy which uses se-
rial execution to eliminate data races,
and (3) the CoreDet strategy

Descriptive N

Turpie et al. [82] Multiprocess symbolic
execution

Case study Performance Line coverage, number of paths
explored

2 real world
programs C

N Descriptive N

Staunton and Clark
[83]

Model reuse, estimation
distributed algorithm
EDA

Case study E�ciency Time to finding an error 3 example pro-
grams LTL

N Inferential N

Kähkönen et al. [84] Dynamic symbolic exe-
cution with unfolding

Case study E↵ectiveness, per-
formance

Number of tests needed to fully
cover the benchmarks and execu-
tion time

10 benchmarks
Java

Compare unfolding approach to
DPOR

Descriptive N
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