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Resumo

O Teste de software é uma atividade de garantia da qualidade que tem por
finalidade diminuir o número de defeitos do software. Esta atividade contri-
bui para redução do custo de manutenção e para a melhora da qualidade do
software, durante o processo de desenvolvimento. Isso tem motivado a in-
vestigação e proposta de estratégias, técnicas, critérios e ferramentas de teste
para diferentes paradigmas de desenvolvimento, tais como procedimental,
orientado a objetos e orientado a aspectos.

Vários estudos experimentais têm sido desenvolvidos para avaliar e com-
parar critérios de teste. Grande parte desses experimentos foram realizados
com programas construídos sob um mesmo paradigma ou desconsiderando
a influência do mesmo sobre os resultados. Entretanto, é importante avaliar
o impacto de um paradigma específico sobre a atividade de teste uma vez
que alguns defeitos podem estar relacionados ao seu uso.

Este trabalho apresenta um estudo experimental realizado para caracteri-
zar e avaliar o custo de aplicação e a dificuldade de satisfação de critérios de
teste, comparando dois paradigmas: o orientado a objetos e o procedimen-
tal. O estudo considera critérios de teste funcionais e estruturais e utiliza
um conjunto de programas do domínio de Estrutura de Dados. Os termos e
fases do processo de experimentação controlada foram usados, à medida em
que estes se mostraram adequados, para definir e executar o presente estudo.
Os objetivos com a execução dessa pesquisa foram obter resultados iniciais
sobre as questões investigadas bem como gerar artefatos que sirvam de base
para a definição e condução de futuros experimentos e a criação de paco-
tes de laboratório. Além disso, pretende-se apoiar, por meio dos materiais
gerados, o treinamento e o ensino da atividade do teste de software.
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Abstract

Software Testing is a quality assurance activity that aims at reducing
the number of software faults. This activity contributes for the reduction of
maintenance costs and for software quality improvement during the develop-
ment process. These factors have motivated the investigation and proposal of
several testing strategies, techniques, criteria and tools for different program-
ming paradigms, such as procedural, object-oriented and aspect-oriented.

Regarding testing criteria, many experimental studies have been perfor-
med to evaluate and compare them. In general, these experiments comprise
programs developed under the same paradigm or this influence over the re-
sults. However, some faults can be paradigm-related and it is important to
evaluate its impact on the testing activity.

This work presents an experimental study developed to characterize and
evaluate the application cost and strength of testing criteria, comparing two
programming paradigms: object-oriented and procedural. This study consi-
ders functional and strutural testing criteria and uses a set of programs from
the data structure domain. Terms and phases from controlled experimenta-
tion process were used, as long as they showed to be adequated, to define
and execute the present study. The research aims at obtaining initial results
about the questions investigated as well as generating artifacts which sup-
port the definition and conduction of future experiments and the creation of
laboratory packages. In addition, it intends to support, through the materials
generated, the training and teaching of software testing activity.
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CAPÍTULO

1
Introdução

1.1 Contexto

A construção de software é uma atividade muitas vezes complexa, onerosa e sujeita a diversos
tipos de problemas que podem levar à obtenção de um produto final que não corresponda às expec-
tativas do usuário. Muitos desses problemas relacionam-se à existência de defeitos no software, os
quais podem acarretar em um comportamento anormal da solução desenvolvida. Tais defeitos por
sua vez, podem apresentar diversas causas, sendo as mesmas freqüentemente associadas a algum
tipo de engano cometido por aqueles que conceberam ou desenvolveram o produto de software em
questão.

Um dos alicerces para o desenvolvimento de qualquer sistema de software está fundamentado
na forma como os problemas do mundo real são entendidos e transcritos para uma linguagem
computacional, permitindo que soluções para o mesmo sejam definidas e atendam às necessida-
des levantadas. O paradigma de desenvolvimento é uma das abordagens para tratar essa questão.
Sabe-se que cada paradigma define a construção das estruturas que compõe o software de dife-
rentes formas. O uso de um determinado paradigma implica em diferenças desde a forma de se
abstrair e representar essas estruturas (Takashi et al., 1990) até o processo e tecnologias emprega-
dos (Pressman, 2002).

Dois importantes paradigmas utilizados no desenvolvimento de sistemas de software são o
procedimental e o orientado a objetos. O paradigma procedimental foi o primeiro paradigma para
o desenvolvimento de software e acompanhou a evolução natural das linguagens de programação.
Neste, as estruturas de um programa são definidas à semelhança de funções matemáticas, nos
quais parâmetros de entrada são fornecidos, as funções desejadas são computadas com base nos
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2 1.1. CONTEXTO

parâmetros fornecidos e ao final um valor de resposta pode ou não ser retornado. A estas estruturas
denomina-se funções ou procedimentos, sendo que um programa desenvolvido neste paradigma é
composto por um ou mais blocos de procedimentos. Uma das característica desse paradigma é a
alta taxa de dependência entre os procedimentos e dados, principalmente na definição de grandes
sistemas, o que pode elevar os custos de manutenção uma vez que pequenas alterações nos dados
podem implicar em profundas alterações em outras partes do software.

O paradigma orientado a objetos por sua vez, caracteriza-se pelo entendimento do software
como um conjunto de entidades com características próprias e bem definidas, denominadas objetos,
as quais podem interagir entre si para realização de uma operação. Um objeto é definido por
meio de uma classe, a qual é composta de atributos (dados) e métodos (procedimentos/funções).
Algumas das características da orientação a objetos são: encapsulamento dos dados na classe,
ocultamento de informação, herança, polimorfismo e acoplamento dinâmico.

A existência de particularidades e a diferença no modo de entender os problemas imposta pelos
paradigmas, fornecem indícios da possível existência de diferentes fontes de erros na composição
do software, em razão dos mesmos (Vincenzi et al., 2007).

Uma forma de se minimizar a presença de erros em um programa seria empregando o teste
exaustivo, no qual todos os valores do domínio de entrada são testados. Esta, contudo, é uma
prática reconhecida, em geral, como impraticável. Sendo assim, técnicas e critérios de teste têm
sido propostos, os quais definem um meio para selecionar casos de teste com grande probabilidade
de identificar os erros existentes. As principais técnicas de teste para programas são as técnicas
funcional, estrutural e baseada em erros. Cada uma dessas técnicas envolve um conjunto de crité-
rios sendo que a principal característica que as distingue consiste na fonte de informação utilizada
para definir os requisitos de teste. Na técnica funcional, por exemplo, utiliza-se a especificação do
programa. A técnica estrutural, por sua vez, utiliza a estrutura interna do programa. Já a técnica ba-
seada em erros, considera os principais tipos de erros cometidos na codificação da implementação,
ao longo do processo de desenvolvimento. Apesar de muitos dos critérios dessas técnicas terem
sido propostos quando o paradigma procedimental ainda era o único empregado pela indústria de
desenvolvimento, os mesmos também aplicam-se a programas orientados a objetos. Entretanto,
não se tem conhecimento de estudos experimentais, até o presente momento, que tenham compa-
rado esses critérios de teste com relação aos paradigmas.

A comparação entre técnicas e critérios de teste é realizada utilizando-se algumas proprieda-
des de teste. Dentre as mais importantes, citam-se o custo, eficácia e dificuldade de satisfação
(strength).

O custo de teste pode ser entendido de várias maneiras. Em se tratando de “custo de crité-
rios”, por exemplo, a métrica mais utilizada pelos estudos experimentais relaciona-se à medição
do tamanho do conjunto de teste (total de casos de teste) gerado para satisfação do critério avali-
ado. Uma outra opção consiste em medir o número de elementos requeridos gerados e elementos
requeridos não-executáveis para esse critério. Para a análise do custo da atividade de teste, toda-
via, outras métricas devem ser consideradas como os tempos gasto na derivação dos elementos
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requeridos, construção e implementação dos casos de teste e identificação de elementos requeridos
não-executáveis.

Ressalta-se ainda a importância de se avaliar a atividade de teste considerando-se os diferen-
tes domínios de aplicação. O teste de aplicações comerciais diferencia-se por exemplo do teste
de sistemas críticos, em que o tempo de resposta deve ser considerado como um requisito impor-
tante para avaliação dos teste. Sistemas concorrentes também podem apresentar, em decorrência
do paralelismo, diferenças quanto à estratégia de teste aplicada para detecção de erros durante
os testes. Outros exemplos típicos são sistemas embarcados, nos quais restrições de memória e
processamento devem ser considerados e aplicações Web, em decorrência de propriedades como
arquitetura distribuída, comportamento dinâmico e escalabilidade.

Ainda que seja uma discussão recorrente decidir qual dos dois paradigma de desenvolvimento
- procedimental ou OO - conduz projetos de software a melhores resultados como por exemplo,
ganhos de produtividade, diferenças de performance, melhora na manutenibilidade ou reusabili-
dade do produto, cabe ressaltar que durante uma comparação desse tipo não deve-se subestimar a
influência dos mais diversos fatores envolvidos. Esses fatores consistem, além dos próprios para-
digmas, da natureza de cada programa avaliado (tamanho, estrutura, complexidade), a forma como
esses programas foram escritos, a experiência das pessoas envolvidas, as dificuldades e facilidades
obtidas pela adoção de cada ferramenta específica, o rigor e o contexto em que a comparação é
feita etc. Essa gama de possibilidades deixa claro que, afirmar que um determinado paradigma é
“melhor” ou “pior” do que outro, sem delimitar as variáveis e o contexto em que a comparação
é feita, pode conduzir a conclusões precipitadas e imaturas sobre a questão. Sendo assim, uma
metodologia experimental de pesquisa faz-se necessária durante esse tipo de investigação.

A Engenharia de Software Experimental tem motivado o emprego de procedimentos para o
planejamento, condução e avaliação de estudos experimentais dentro da engenharia de software.
A área de testes por sua vez, apesar de compreender diversos estudos experimentais a respeito das
estratégias, técnicas e critérios de teste existentes, apresentou até um passado não muito distante
uma forma de experimentação que não permitia a repetição/ampliação desses estudos em outros
cenários. Com o recente amadurecimento e difusão dos conceitos da engenharia de software ex-
perimental, entretanto, a academia tem se conscientizado da necessidade e importância dessa me-
todologia na condução de estudos experimentais, o que tem tornado possível o desenvolvimento e
alcance de resultados mais objetivos, claros e precisos dos temas investigados.

A condução de um experimento controlado ou mesmo um quasi-experimento, em geral, é uma
atividade cara e que exige muitas prerrogativas para uma execução adequada, como por exem-
plo planejamento correto, conhecimento aprofundado do domínio investigado, tempo disponível,
gastos, organização, experiência teórica e prática do projetista do experimento, além é claro de
artefatos e participantes disponíveis para aplicação dos tratamentos. Um dos grandes problemas
enfrentados pelos pesquisadores, durante a realização de novos estudos experimentais em teste de
software é a falta de uma infra-estrutura de materiais, ferramentas e resultados adequadamente
preparados, para serem usados como recurso ou embasamento do novo experimento. Essa não



4 1.2. MOTIVAÇÃO

é uma preocupação nova e esforços nesse sentido podem ser constatados em Rothermel (2005).
Nesse trabalho os autores fazem um survey de vários artigos com resultados experimentais so-
bre técnicas de teste, reportando as dificuldades encontradas na condução dos mesmos, além de
analisarem vários desafios enfrentados pelos pesquisadores durante a execução de experimentos
controlados. Em resposta a esses obstáculos, os autores apresentam uma infra-estrutura a qual, em
suma, é constituída de programas, versões, casos de teste, defeitos e scripts já estabilizados e que
estariam prontos para realização e replicação de experimentos controlados.

Além da preocupação com a definição de novos experimentos em teste de programas, em Myers
et al. (2004), nota-se preocupação com o ensino da atividade de teste desde o aprendizado da
própria prática de programação. Segundo o autor, esta medida seria uma forma de habituar os
alunos desde cedo à realização dos testes juntamente com o desenvolvimento do programa, de
uma forma sistemática e integrada. Uma outra questão relacionada é tratada em (Osterweil, 1996),
no qual observa-se que a maturação da pesquisa em teste de software não tem sido acompanhada
da prática pela indústria na mesma proporção e um esforço conjunto entre ambas as partes deve
ser tomado para uma incorporação efetiva dessa atividade no processo de desenvolvimento.

1.2 Motivação

Dentro do contexto em que este trabalho se insere, as principais motivações para o seu desen-
volvimento são:

• O Teste de software é uma das atividades mais utilizadas para a garantia da qualidade no
desenvolvimento de software;

• O paradigma de programação adotado pode apresentar impacto sobre a realização da ativi-
dade de teste;

• A avaliação experimental é fundamental para comparar técnicas e critérios de teste aplicados
em diferentes contextos;

• A necessidade de avaliar propriedades da atividade de teste considerando o paradigma de
programação envolvido, assim como o domínio de aplicação;

• A carência de artefatos para que estudos experimentais em teste de software sejam conduzi-
dos;

• A necessidade recorrente de material de apoio para o ensino e treinamento na área de teste
de software.
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1.3 Objetivos

O objetivo deste trabalho é conduzir um estudo experimental em teste de software, compa-
rando critérios de teste estruturais aplicados a um conjunto de programas do domínio de estrutura
de dados, implementados nos paradigmas OO e Procedimental. Com o alcance desse objetivo
pretende-se:

• Conseguir dentro de um contexto restrito e bem definido, realizar um estudo que caracterize
e avalie o custo e a dificuldade de satisfação (strength) de critérios de teste funcionais e
estruturais para programas nos paradigmas procedimental e OO. Essa informação pode ser
útil para esclarecer o impacto do paradigma sobre cada critério de teste e assim ajudar na
escolha de qual abordagem adotar em um projeto, ou pelo menos, estimar com mais clareza
as diferenças dos testes, pelo uso do paradigma adotado. Para tanto, a avaliação deverá
seguir as etapas estabelecidas para o processo de experimentação, conforme definido pela
engenharia de software experimental e portanto constará das principais tarefas envolvidas
nas fases de planejamento, condução e análise dos dados.

• Como pode-se notar, nem sempre todos os recursos necessários estão alocados ou ao alcance
do experimentador o que torna a execução dessa atividade, na prática, muito mais árdua e dis-
pendiosa do que possa parecer. Sendo assim,o segundo objetivo do trabalho está direcionado
no sentido de colaborar com a definição de futuros experimentos e pacotes de laboratório.
Para tanto, busca-se a consolidação de um conjunto de critérios, ferramentas, programas e
resultados que caracterizem o domínio investigado, viabilizando a replicação/ampliação de
novos estudos experimentais com base nos materiais e resultados gerados.

• O terceiro objetivo do trabalho está comprometido com o desenvolvimento de um arcabouço
de artefatos que possam ser reaproveitados no contexto de treinamento e capacitação em
testes. Sendo assim, uma das conseqüências desse objetivo foi a escolha do domínio de
estrutura de dados para seleção dos programas a serem utilizados na investigação do traba-
lho. Essa decisão teve como objetivo ampliar a gama de problemas envolvidos com cada
solução testada, viabilizando ao aluno situações diferentes para a aplicação de cada técnica
aprendida e atrelando o aprendizado de testes às fases iniciais do ensino de programação e
desenvolvimento de software.

1.4 Organização

Este trabalho está organizado em seis capítulos. No Capítulo 2 é descrita a atividade de Teste
de Software. São abordados os fundamentos, termos, fases, técnicas, critérios e ferramentas de
teste existentes, considerando o paradigma procedimental e OO.
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No Capítulo 3 são apresentados os conceitos sobre a Engenharia de Software Experimental.
São abordados os principais tipos de estudos experimentais existentes e o processo de experimen-
tação para a condução de um estudo experimental. Ao final do capítulo são apresentados alguns
trabalhos relacionados ao tema desta dissertação, ou seja, estudos experimentais que comparam
critérios de teste e os principais resultados obtidos.

No Capítulo 4 são descritas as etapas preparatórias do processo de experimentação. Dessa
forma, inicialmente é descrita a definição do experimento, no qual identifica-se a necessidade e
viabilidade de obtenção dos resultados por meio da execução de um estudo nos moldes de um
experimento. Em seguida é formalizado o plano, que estabelece o contexto, as hipóteses inves-
tigadas, as variáveis envolvidas, o projeto (ou design) experimental e a forma de instrumentar e
de avaliar os resultados do experimento. Esse plano serve como roteiro para o experimentador
durante a condução do restante do experimento.

No Capítulo 5 são descritos os passos seguintes na execução do estudo, ou seja, todos os
detalhes sobre a forma como o experimento foi conduzido, os dados coletados e a análise realizada
sobre os resultados obtidos.

Por fim, o Capítulo 6 contém as conclusões deste trabalho e trabalhos futuros identificados.



CAPÍTULO

2
Teste de Software

2.1 Considerações Iniciais

Este capítulo apresenta os principais conceitos sobre a atividade de teste de software. Para
tanto, aspectos fundamentais, técnicas, critérios e ferramentas de teste são apresentados.

Na Seção 2.2 conceitos e termos básicos da área de teste são descritos. Na Seção 2.3 é
apresentada a técnica de teste funcional, bem como os principais critérios vinculados a esta. A
Seção 2.4 discute a técnica de teste estrutural e os critérios baseados em fluxo de controle e fluxo
de dados. As Seções 2.5 e 2.6 abordam, respectivamente, as técnicas de teste baseadas em erro e
em modelos. Na Seção 2.7 são apresentadas as particularidades do teste estrutural e de mutação
para o paradigma OO. A Seção 2.8 é dedicada à análise de ferramentas de teste disponíveis.

2.2 Fundamentos do Teste de Software

Teste de software é considerado uma atividade de garantia de qualidade e pode ser aplicada em
todas as fases do ciclo de desenvolvimento. Seu objetivo consiste em revelar a presença de erros
em programas Myers (1978).

Dentro da área de teste existe a necessidade de se definir claramente algumas palavras-chaves,
evitando desta forma, confusões e ambigüidades acerca dos seus significados. Para o contexto
deste trabalho, será adotado o padrão IEEE 610.12-1990(IEEE, 1990) para classificar os termos
defeito, engano, erro e falha1:

1Exceto quando se tratar de trechos ou referências a trabalhos de outros autores, no qual serão mantidos os termos
originais

7
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• defeito (fault) - Passo, processo ou definição de dados incorreto (ex.: instrução ou comando
incorreto);

• engano (mistake) - Ação humana que ocasiona um resultado incorreto (ex.: ação incorreta
realizada pelo programador);

• erro (error) - Diferença entre valor obtido e valor esperado, ou seja, qualquer estado inter-
mediário incorreto ou resultado inesperado na execução do programa;

• falha (failure) - produção de uma saída incorreta com relação à especificação.

O processo de teste pode ser dividido em diferentes níveis ou fases, no qual apresenta-se pri-
meiro o teste de unidade, em seguida o teste de integração e por último o teste de sistema.

• Teste de Unidade

No teste de unidade, é considerada a menor estrutura que compõe o software sob teste, po-
dendo esta ser uma função, procedimento, método ou classe, o que dependerá do paradigma
e linguagem considerados. A finalidade desse teste é encontrar defeitos de lógica e imple-
mentação em cada unidade.

O conceito de unidade depende também da interpretação do autor. De acordo com o padrão
IEEE 610.12-1990 (IEEE, 1990) uma unidade é um componente de software que não pode
ser subdividido. No paradigma procedural a unidade corresponde a um procedimento ou sub-
rotina, que é a menor unidade possível de ser executada. Na orientação a objetos por sua vez,
a unidade pode ser entendida como uma classe (Perry e Kaiser, 1990; Binder, 1999) ou um
método (Vincenzi, 2004). A interpretação justificada pelos autores que adotam a classe como
menor unidade é de que na orientação a objetos a menor unidade funcional, ou seja, que não
depende necessariamente de outras para executar sozinha, é a classe. Contudo, uma classe
pode ser vista como uma composição de métodos e atributos, na qual métodos colaboram
entre si para executar uma determinada função. Essa interação entre métodos pode ser vista
como uma integração a ser testada, o que fornece subsídios para a interpretação do método
como menor unidade (Vincenzi, 2004; Colanzi, 1999).

No teste de unidade, a implementação de drivers e stubs pode ser requerida. De acordo
com Vincenzi (2004) “um driver consiste em um elemento que coordena o teste da unidade
testada F, sendo responsável por ler os dados de teste fornecidos pelo testador, repassar esses
dados na forma de parâmetros para F, coletar os resultados relevantes produzidos por F, e
apresentá-los para o testador. Um stub é uma unidade que substitui, na hora do teste, uma
unidade usada (chamada) por F. Na maior parte dos casos, um stub é uma unidade que simula
o comportamento da unidade chamada por F com o mínimo de computação ou manipulação
de dados.”
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• Teste de Integração

O teste de integração se faz necessário à medida em que as unidades do software passam
a ser integradas para desempenho de uma função no software. O teste de unidade prévio
sobre as unidades que serão integradas não é suficiente, pois não é capaz de detectar alguns
tipos de erros relativos aos diferentes contextos em que a unidade pode ser inserida. Por
exemplo, uma unidade pode sofrer influências não previstas de outras unidades, subfunções
ou métodos combinados podem gerar resultados inesperados e estruturas de dados globais
podem apresentar problemas (Delamaro, 1997).

Apesar dos benefícios obtidos pela complementaridade desse nível de teste, deve-se con-
siderar que o custo do mesmo pode ser elevado caso postergue-se seu emprego durante o
processo de teste. Isso porque um erro revelado no teste de integração pode levar a modi-
ficações de unidades já testadas, o que implica em novos testes de unidade e de integração.
Logo, o ideal é iniciá-lo tão cedo quanto possível e paralelamente ao teste de unidade. Isso
minimiza custos de teste e colabora para melhora da qualidade do software em desenvolvi-
mento.

• Teste de Sistema

O teste de sistema é aplicado quando as partes do software se encontram integradas e fun-
cionando. Esse nível de teste serve para detectar possíveis erros na integração do software
com recursos (banco de dados, serviços) e plataforma (hardware) ao qual está vinculado,
verificando assim se o funcionamento e o desempenho obtido correspondem ao esperado.
Nessa etapa de teste são observados também requisitos não funcionais como por exemplo,
requisitos de desempenho, estresse e segurança.

Independentemente da fase de teste, algumas etapas para execução dos testes são definidas:
(i) planejamento, (ii) projeto de casos de teste, (iii) execução e (iv) análise dos resultados (Myers
et al., 2004; Beizer, 1990; Pressman, 2002). Essas etapas devem ser desenvolvidas ao longo do
próprio processo de desenvolvimento do software.

Para garantir a ausência de erros em um programa, a realização de testes considerando-se todos
os valores do domínio de entrada (teste exaustivo) se faz necessária. Esse tipo de teste, contudo,
é reconhecido em geral como impraticável (Fabbri et al., 2007). Desta forma, técnicas e critérios
de teste vêm sendo definidos, os quais definem o tipo de informação que deve ser utilizada para
selecionar casos de teste com maior probabilidade de identificar os erros existentes. As principais
técnicas de teste para programas são as técnicas funcional, estrutural e baseada em erros.

Uma técnica de teste é composta por critérios de teste. De acordo com (Zhu et al., 1997), um
critério de teste define os requisitos de teste que precisam ser cobertos para avaliar a qualidade
dos testes. A satisfação de um critério de teste se dá por meio de casos de teste que atendam os
requisitos de teste. Os requisitos de teste são propriedades derivadas do artefato de software a se-
rem satisfeitas. Essas propriedades podem estar relacionadas ao universo de entrada do software,



10 2.3. TESTE FUNCIONAL

à sua estrutura (ou a um modelo representativo da mesma). Por exemplo, um critério poderia es-
tabelecer que todas as instruções do programa devem ser testadas; nesse caso, cada instrução seria
um requisito de teste. Um caso de teste é “um conjunto de entradas, condições de execução e saí-
das esperadas de um determinado programa ou unidade, desenvolvido com um objetivo específico
(como executar uma determinada parte do software ou verificar a conformidade com um requisito
específico)” (Lemos, 2006).

Desta forma, seja um programa P, um conjunto de casos de teste T e um critério C, diz-se que
T é C-adequado para o teste de P, se T satisfizer os requisitos de teste estabelecidos pelo critério
C.

Um critério de teste pode ser compreendido como sendo de seleção ou adequação, sendo ambos
correspondentes. Um critério de seleção é um procedimento para selecionar um conjunto de teste;
um critério de adequação um procedimento para avaliar o conjunto de teste (Souza, 1996). A
correspondência pode ser ilustrada da seguinte forma: Dado um critério de adequação A, existe
um critério de seleção S que define: “selecione um conjunto de teste que satisfaça o critério A”.
Analogamente, considere um critério de seleção S; existe um critério de adequação A que define:
“Um conjunto de teste é adequado se ele é gerado pelo método S” (Maldonado et al., 2004). Logo,
critério de teste é uma denominação que designa ambas definições (Maldonado, 1991).

2.3 Teste Funcional

A técnica de teste funcional, também conhecida por teste de caixa-preta (black-box) consiste
em verificar para uma dada entrada fornecida se a saída gerada é consistente com aquela espe-
cificada, ou seja, a forma como o resultado obtido foi construído não importa para avaliação da
satisfação ou não do teste. Para derivar os requisitos e casos de teste para a técnica funcional, o
testador utiliza a especificação do programa (Beizer, 1990).

As principais fraquezas na aplicação do teste funcional estão centradas no fato de que é alta-
mente dependente de uma definição e interpretação correta da especificação funcional do software
além de não possibilitar a quantificação da atividade de teste, não garantindo portanto que pontos
específicos ou críticos do software sejam explicitamente testados (Vincenzi, 2004).

Os critérios de teste da técnica funcional, em geral, buscam delimitar ou dividir o conjunto de
entradas possíveis de forma a facilitar a derivação de casos de teste efetivos para a revelação de
defeitos. A seguir, alguns dos principais critérios de teste funcionais existentes, para programa,
(Pressman, 2002) são apresentados.

2.3.1 Particionamento de Equivalência

O critério Particionamento de Equivalência consiste em dividir o domínio de entrada, a partir da
especificação, em intervalos (classes de equivalências) válidos e inválidos, os quais são compostos
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respectivamente de dados válidos e inválidos. Cada um desses intervalos ou classes de equivalência
devem representar um conjunto de valores capazes de executarem as mesmas funções de software,
ou seja, testar usando um dado de teste de uma classe de equivalência teria o mesmo impacto que
testar usando todos os valores daquela classe (Myers et al., 2004).

A aplicação do critério Particionamento de Equivalência se dá por meio de quatro passos:

• Identificar as classes de equivalência.

• Criar um caso de teste para cada classe de equivalência válida.

• Criar um caso de teste para cada classe de equivalência inválida.

• Comparar o resultado obtido pela execução de cada casos de teste com seu respectivo resul-
tado esperado.

A satisfação desse critério se dá pelo exercício de pelo menos um dado de teste em cada classe
de equivalência definida.

2.3.2 Análise do Valor Limite

Este critério é complementar ao Particionamento de Equivalência e avalia os valores limites de
cada intervalo estabelecido sobre o domínio de entrada. Desta forma, testar usando este critério
significa testar o valor mínimo e o antecessor imediato (ou o valor máximo e o imediatamente
subseqüente) nesses intervalos. Segundo Pressman (2002), os erros geralmente ocorrem nos limi-
tes dos domínios de entrada. Desta forma, pode se dizer que a aplicação desse critério serve para
verificar a forma como funções do programa que funcionam adequadamente para um valor inter-
mediário de um intervalo, funcionariam para valores limites no mesmo. Um exemplo típico de erro
detectado por esse critério é aquele relacionado a comandos de iteração, onde o programador pode
cometer enganos no tratamento dos valores limites, gerando defeitos que ocasionem em erros.

2.4 Teste Estrutural

A técnica estrutural também é conhecida como teste caixa-branca, em oposição ao teste de
caixa preta, pois utiliza informações da estrutura interna (implementação) do programa para derivar
os casos de teste.

A maioria dos critérios dessa técnica utiliza uma representação do programa em grafo, denomi-
nada Grafo de Fluxo de Controle (GFC) (Rapps e Weyuker, 1982). O GFC é um grafo direcionado
composto por nós e arestas relacionados, onde cada nó representa um conjunto de comandos que
são executados seqüencialmente e as arestas, os desvios entre esses nós. A execução de um nó im-
plica na execução seqüencial de todos os comandos que o constituem e a execução de uma aresta,
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no exercício do desvio correspondente. Um caminho em um GFC equivale a uma seqüência finita
de nós (n1, n2, ..., nk), para k ≥ 2, tal que existam arestas de ni para ni+1 e (1 ≤ i < k). Um
caminho simples é aquele em que todos os nós que o compõem são distinto, exceto possivelmente
o primeiro e o último. Caso o primeiro e último nó sejam também distintos em um caminho sim-
ples, o mesmo é dito livre de laço. Um nó de entrada no GFC é aquele no qual ocorre o primeiro
comando do programa correspondente e não existe nenhuma aresta incidindo sobre o mesmo. Um
nó de saída é aquele onde a computação do programa correspondente ao GFC termina e não há
arestas partindo do mesmo. Um caminho completo é um caminho cujo nó inicial da seqüência é o
nó de entrada, e o nó final o nó de saída do GFC (Zhu et al., 1997).

O uso da técnica estrutural é complementar à técnica funcional (Pressman, 2002), uma vez que
não se pode confiar em um programa no qual certos caminhos não foram percorridos (Rapps e
Weyuker, 1982). Contudo, a técnica de teste estrutural apresenta a necessidade de determinação
de caminhos e associações não-executáveis2 (Howden, 1987; Rapps e Weyuker, 1985). A deter-
minação de elementos não-executáveis é um trabalho difícil de ser totalmente automatizado e que
em geral depende da capacidade de inferência e raciocínio humano (Weyuker, 1990).

Os critérios de teste estruturais se subdividem em três categorias de critérios principais: crité-
rios baseados em fluxo de controle, fluxo de dados e baseados na complexidade.

2.4.1 Critérios Baseados na Complexidade

Esses critérios têm seus requisitos de teste derivados da complexidade do programa. No caso do
critério de McCabe, por exemplo, os requisitos de teste são derivados da complexidade ciclomática.
A complexidade ciclomática é uma métrica de software que proporciona uma medida quantitativa
de complexidade lógica do programa. Desta forma, essa métrica define o número de caminhos do
GFC linearmente independentes que devem ser executados. Maiores detalhes sobre essa técnica
podem ser encontrados em McCabe (1996).

2.4.2 Critérios Baseados em Fluxo de Controle

Esses critérios utilizam informações sobre o fluxo de controle para derivar os casos de teste. A
justificativa para uso dos mesmos baseia-se no fato de que não se pode confiar em um programa
cujos elementos de controle não tenham sido exercitados pelo menos uma vez. Dentre os principais
critérios desta categoria, podem-se citar:

• Critério Todos-Nós: Diz-se que um conjunto de teste T é adequado ao critério Todos-Nós
para um programa P se ele cobre todos os nós do GFC de P . Apesar de ser um critério es-
sencial, já que verifica a execução de cada comando, não é capaz de encontrar erros bastante
simples em um programa (Myers et al., 2004).

2um caminho não executável é um caminho impossível de ser exercitado qualquer que seja o caso de teste forne-
cido. Isso se deve à combinação contraditória de condições lógicas a serem satisfeitas para o exercício do caminho
(Howden, 1987).
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• Critério Todas-Arestas: Esse critério testa se todos os desvios estabelecidos em um programa
são executados pelo menos uma vez. Um conjunto de teste T é adequado ao critério Todas-
Arestas para um programa P se ele cobre todas as aresta do GFC de P . É um critério mais
completo que o critério Todos-Nós já que o inclui, ou seja, a cobertura do critério Todas-
Arestas garante a cobertura do critério Todos-Nós. O inverso nem sempre é verdadeiro.

• Critério Todos-Caminhos: Requer que todos os caminhos possíveis de um GFC sejam exe-
cutados. Um conjunto de teste T é adequado ao critério Todos-Caminhos para um programa
P se ele cobre todos os caminhos possíveis do GFC de P . Esse critério apesar de ideal é
impraticável na maioria dos casos, dado que a quantidade de caminhos possíveis pode ser
demasiadamente grande ou infinita até mesmo para GFC’s simples.(Myers et al., 2004)

2.4.3 Critérios Baseados em Fluxo de Dados

Os critérios dessa classe utilizam informações sobre os dados do programa para derivar os re-
quisitos de teste. Dentre os critérios dessa classe, destaca-se a família de critérios proposta por
Rapps e Weyuker (1982, 1985). Esses critérios avaliam se a definição e uso das variáveis ao longo
do programa são feitos adequadamente. Para tanto, usa uma variação estendida do GFC denomi-
nada Grafo Definição-Uso, ou Grafo Def-Uso (GDU). Esse grafo contém além da estrutura de um
GFC, anotações sobre a definição e/ou uso das variáveis contidas em cada nó. A esta relação de-
finição/uso de uma mesma variável, denomina-se associação. A definição de uma variável ocorre
sempre que um valor é atribuído à mesma. O uso de uma variável por sua vez, pode se dar de
duas formas: uso predicativo (p-uso), no qual a variável é usada para avaliar uma condição e uso
computacional (c-uso), no qual a variável é usada para computar um valor.

Outro conceito importante é o de caminho livre de definição. Um caminho livre de definição
para uma variável a dos nós j a k, é um caminho (j, n1, ..., nm, k), m ≥ 1 no qual a é definida em
j e não há redefinições de a do nó n1 até nk, incluindo estes. (Rapps e Weyuker, 1982).

Os principais critérios dessa classe, definidos por Rapps e Weyuker são:

• Critério Todas-Definições (all-defs): Requer que cada definição de variável no GDU seja
exercitada pelo menos uma vez por um c-uso ou p-uso.

• Critério Todos-Usos (all-uses): Requer que cada associação definição/c-uso e associação
definição/p-uso, para toda variável existente no GDU, sejam exercitadas pelo conjunto de
teste, por pelo menos um caminho livre de definição.

• Critério Todos-Du-Caminhos (all-du-paths): Requer que cada associação definição/c-uso
e associação definição/p-uso, para toda variável existente no GDU sejam exercitadas pelo
conjunto de teste, por todos os caminhos livres de definição e livres de laço que cubram essa
associação.
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Além destes, existem outros critérios de fluxo de dados como: Todos-P-Usos, Todos-P-Usos/Alguns-
C-Usos e Todos-C-Usos/Alguns-P-Usos, os quais são variações menos completas do critério Todos-
Usos.

Estendendo a família de critérios de fluxo de dados, Maldonado (1991) propôs a Família de
Critérios Potenciais-Usos. Os critérios básicos pertencentes a essa família são: Todos-Potenciais-

DU-Caminhos, Todos-Potenciais-Usos/DU e Todos-Potenciais-Usos. Para que o último critério
citado seja satisfeito é requerido que pelo menos um caminho livre de definição seja exercitado
de uma variável definida em um nó k, para todo nó e todo arco possível de ser alcançado a partir
de k (Maldonado, 1991). A diferença entre os critérios definidos por Rapps e Weyuker e os da
família Potenciais-Usos é que nesse último, dada a definição de uma variável, não é preciso existir
o uso da mesma em um nó para que a associação seja testada. Basta que seja possível existir um
uso (potencial-uso) dessa variável nesse nó por um caminho livre de definição. A essa associação
definição/potencial-uso denomina-se potencial-associação.

2.4.4 Relação de Inclusão Entre Critérios Estruturais

Estudos teóricos sobre critérios de teste têm sido apoiados principalmente pela análise de com-
plexidade e relação de inclusão entre critérios. Em geral, a complexidade de um critério é deter-
minada pela quantidade máxima de casos de teste requeridos no pior caso. Em alguns casos, como
nos critérios estruturais baseados em fluxo de dados, a complexidade pode ser exponencial, o que
motiva a realização de estudos experimentais para avaliar o custo prático de aplicação dos mesmos
(Maldonado et al., 2004).

De acordo com Maldonado (1991), três propriedades básicas devem ser consideradas para
definição de um critério C:

• incluir o critério Todas-Arestas, ou seja, um conjunto de casos de teste que exercite os ele-
mentos requeridos pelo critério C deve exercitar todas as arestas do programa;

• requerer, do ponto de vista de fluxo de dados, ao menos um uso de todo resultado computa-
cional; isto equivale ao critério C incluir o critério Todas-Defs;

• requerer um conjunto de teste finito.

A relação de inclusão entre critérios estruturais, pode ser entendida conforme descrito em
Rapps e Weyuker (1985): “Dados dois critérios C1 e C2 diz-se que C1 inclui C2 se para todo
conjunto de casos de teste T1 C1-adequado, T1 é C2-adequado e existe um T2 C2-adequado que
não é C1-adequado; C1 e C2 são equivalentes se para qualquer T C1-adequado, T é C2-adequado
e vice-versa”. A Figura 2.1 mostra a hierarquia de inclusão entre os principais critérios estrutu-
rais. Quanto mais alto um critério está nessa hierarquia, mais casos de teste são necessários para
satisfazê-lo e por conseqüência mais cara é a aplicação desse critério.
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Figura 2.1: Ordem parcial entre os critérios Potenciais-Usos básicos, Critérios de fluxo de dados
e de fluxo de controle (Maldonado, 1991).

2.5 Teste Baseado em Erros

A técnica de teste baseada em erros (também denominada baseada em mutação ou ainda de-
feitos) utiliza informações sobre os tipos de erros mais comuns cometidos durante o processo de
desenvolvimento de software e sobre os tipos específicos de erros que se deseja revelar (DeMillo
et al., 1978). A idéia básica dessa técnica consiste em construir programas com “pequenas modi-
ficações” em relação a um programa alvo P, de forma a torná-lo defeituoso. Isso colabora para o
discernimento entre erros naturais/artificiais. O principal critério dessa técnica é conhecido como
Análise de Mutantes (DeMillo, 1978).

2.5.1 Critério Análise de Mutantes

No critério análise de mutantes, essas “pequenas modificações” são introduzidas através do que
se denominam operadores de mutação. Tais operadores de mutação representam regras a serem
aplicadas sobre um programa original P e são definidos com base nos erros que são comumente co-
metidos na linguagem alvo. Essas regras ditam quais alterações devem ser inseridas para construir
programas ligeiramente diferentes a partir de P, os quais são denominados mutantes.

O objetivo do critério é definir um conjunto de teste que seja capaz de demonstrar que o pro-
grama em teste não possui os erros representados nos seus mutantes. Os mutantes são criados a
partir dos operadores de mutação e representam os erros mais comuns cometidos na linguagem
alvo.

A análise de mutantes baseia-se em duas hipóteses básicas:



16 2.5. TESTE BASEADO EM ERROS

• A hipótese do programado competente: “O programa escrito pelo programador competente
é bem próximo do programa correto”. Assumindo a validade dessa hipótese, pode-se afir-
mar que defeitos são inseridos nos programas, por meio de pequenos desvios sintáticos, os
quais apesar de não resultarem em erros sintáticos, modificam a semântica do programa e
desta forma, conduzem o mesmo a um comportamento incorreto. Tais erros são revelados
na análise de mutantes, identificando-se os desvios sintáticos mais comuns e, por meio da
aplicação de pequenas transformações sobre o programa em teste, encorajando o testador a
construir casos de teste que mostrem que tais transformações levam a um programa incorreto
(Agrawal, 1989).

• a hipótese do efeito do acoplamento: “Revelando-se erros simples, erros mais complexos
são também revelados”. Essa hipótese assume que erros complexos estão relacionados a
erros simples. Alguns estudos empíricos (Offutt, 1989; Acree et al., 1979) confirmam essa
hipótese.

A aplicação do critério análise de mutantes, dado um programa P e um conjunto de teste T ,
pode ser dividida em quatro passos básicos (Vincenzi, 1998):

1. Geração do conjunto de mutantes M :

Os operadores de mutação são aplicados sobre um programa3 P para gerar um conjunto de
mutantes M .

2. Execução do programa P :

O programa P é executado com o conjunto de teste T e é verificado se o resultado gerado
corresponde ao esperado. Caso alguma saída incorreta seja gerada, o processo é encerrado.
Do contrário, prossegue-se com o próximo passo. Em geral a tarefa de decidir se a saída
gerada corresponde à esperada para cada caso de teste, é cabida ao testador, o qual passa a
desempenhar o papel de oráculo (Weyuker, 1982).

3. Execução do conjunto de mutantes M :

Aplica-se o conjunto de teste T a cada mutante mi em M . Se um caso de teste é capaz de
revelar um resultado em mi diferente do resultado obtido pela aplicação do mesmo caso de
teste ao programa P , então o conjunto de teste é capaz de expor a diferença mi e P , e mi é
considerado morto. Do contrário, o mutante mi permanece “vivo” o que pode incorrer em
duas possibilidades: o conjunto de teste T não é capaz de revelá-lo e precisa ser melhorado;
ou o mutante mi é equivalente ao programa P .

Ao término da execução do conjunto de mutantes, o escore de mutação pode ser calculado.
Esse escore servirá para indicar a qualidade do conjunto de teste T adotado. A fórmula para
escore de mutação é a seguinte:

3Muitas vezes o programa original pode conter várias entidades às quais se aplique um operador de mutação, o que
leva a geração de mais de um mutante, tendo em vista que o operador de mutação é aplicado sobre uma entidade de
cada vez.
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ms(P, T ) =
DM(P, T )

M(P )− EM(P )
(2.1)

Na qual,

• ms(P, T ): escore da mutação;

• DM(P, T ): número de mutantes mortos por T;

• M(P ): número total de mutantes gerados;

• EM(P ): número de mutantes equivalentes identificados.

O escore é sempre um valor no intervalo [0, 1]. Quanto mais próximo de 1 for o resultado,
mais adequado é T .

4. Análise dos mutantes vivos em M :

Requer maior intervenção humana. De acordo com o escore de mutação, é decidido se o teste
deve continuar. Em caso afirmativo, cada mutante mk vivo deve ser analisado para saber se
é ou não equivalente ao programa P . Como o problema de determinar a equivalência entre
dois programas é um problema indecidível, faz-se necessário o uso de algumas heurítiscas,
por exemplo conforme em Budd (1981); Simão e Maldonado (2000). Caso o mutante seja
equivalente, então deve ser descartado. Do contrário, o conjunto de teste não foi capaz de
distingüí-lo do programa P . Deve-se então retornar ao passo 2, e gerar um novo conjunto de
teste, refazendo o processo até que se obtenha um bom conjunto de teste.

O maior problema relacionado à aplicação desse critério é o custo. A quantidade de mutantes
gerados pode ser muito grande, já que existem vários operadores de mutação e entidades às quais
estes se aplicam dentro dos programas que compõem um determinado sistema. Logo, isso implica
em uma elevada demanda computacional para execução dos mutantes gerados. Soma-se a isso a
questão de determinar a equivalência ou não do mutante gerado em relação ao programa original,
um problema indecidível do ponto de vista teórico-computacional - o que exige esforço intelectual
humano para sua identificação e conseqüentemente, tempo. Na tentativa de reduzir esses esforços,
vários trabalhos foram desenvolvidos ((Acree et al., 1979); (Mathur, 1991); (Offutt et al., 1993);
(Offutt et al., 1996a); (Wong et al., 1997); (Barbosa et al., 2001)). Esses trabalhos propõem a
derivação de um subconjunto menor de mutantes, mas que seja igualmente capaz de revelar as
discrepâncias reveladas pelo conjunto total. Ou seja, o conjunto de teste gerado para “matar”
esse subconjunto de mutantes será igual ou quase igual àquele requerido para “matar” o conjunto
todo. Vale ressaltar que apesar dessas abordagens funcionarem em determinados contextos, a
necessidade de identificação de mutantes equivalentes permanece.
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2.6 Teste Baseado em Modelos

O Teste Baseado em Modelos (ou estados) consiste em representar o comportamento do sis-
tema em um modelo baseado em estados (Máquina de Estados Finito, Statecharts, Redes de Petri,
etc.) e a partir desse, gerar seqüências de testes para avaliar se o programa gerado a partir dessa
especificação está correto (teste de conformidade).

Os testes baseados em Máquinas de Estados Finitos são bastante utilizados no contexto de
sistemas orientados a objetos para testar comportamento, uma vez que as entidades (objetos) são
dotadas de estado, comportamento e interagem em colaboração (por troca de mensagens) para
desempenho de uma tarefa. Além disso, cada objeto é responsável por seu estado, sendo que esses
estados são modificados em decorrência da seqüência de interação estabelecida com os outros
objetos envolvidos. O comportamento resultante, portanto, é decorrente da interação conjunta
do comportamento individual de cada objeto (Vincenzi, 2004). Alguns trabalhos investigam o
comportamento de sistemas OO por testes baseados em estados (Kung et al., 1996; Hoffman,
1997; Binder, 1999).

Conforme observado por (Binder, 1999) esse tipo de teste não é suficiente para detecção de
erros em sistemas OO, devendo ser complementado por outras técnicas de teste baseadas em pro-
grama, como os testes estruturais.

Apesar de na prática serem infinitos os valores possíveis de atributos e seqüência de mensa-
gens trocadas entre objetos, alguma restrição sobre esses elementos pode existir, o que pode ser
representado e testado por meio de máquina de estados. Além disso, modelos são adequados para
representarem várias escalas de um sistema, mantendo a mesma notação. Como os sistemas OO
têm seu comportamento fortemente relacionado com as distintas escalas de complexidade em que
está implementado (classe, cluster, subsistema etc) o teste dos modelos que o representam é justifi-
cado dentro do paradigma em questão (Binder, 1999, 1994), contribuindo também para a qualidade
de posteriores testes de conformidade.

Alguns dos métodos para geração de sequência de teste baseados em Máquinas de Estado
Finito mais conhecidos são: métodos W, DS (Gönenç, 1970), UIO (Sabnani e Dahbura, 1988)
e Wp (Fujiwara et al., 1991). No contexto de Statecharts, pode-se citar a família de critérios
estruturais definidos por (Souza et al., 2000). Essa família de critérios foi mapeada para Redes de
Petri em (Simão et al., 2003).

2.7 Critérios de Teste Específicos ao Paradigma Orien-

tado a Objetos

As técnicas e critérios até aqui foram apresentados de forma geral, sem se preocupar com as
particularidades inseridas pelo paradigma. Tratando-se do paradigma procedimental, toda a teoria
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apresentada até este ponto mostra-se suficiente para execução dos testes de unidade. No teste
orientado a objetos contudo, devem ser consideradas algumas questões relativas às particularidades
desse paradigma. Essa seção foi parcialmente extraída de Maldonado et al. (2007) e Vincenzi
(2004).

Na programação estruturada o programa é organizado em termos de um conjunto de dados e
funções/procedimentos que manipulam tais dados. Contudo, quando grandes soluções precisam
ser desenvolvidas nesse paradigma, o relacionamento e dependência entre dados e funções torna-se
alto e complexo de ser manipulado, devido à suscetibilidade do software desenvolvido dessa forma
sofrer grandes impactos por pequenas modificações. Uma das mudanças inseridas pelo paradigma
OO nesse contexto, na tentativa de contornar tais problemas, foi a diversidade de abstrações cri-
adas, visando dentre outros a organização, hierarquização e isolamento dessas estruturas. Com
relação à organização, algumas abstrações importantes são os conceitos de classe, objeto, atribu-
tos, métodos, estado e comportamento. A hierarquia estabelecida pelo paradigma OO, insere-se no
contexto de herança, na qual uma classe (denominada subclasse) pode herdar métodos e atributos
de outra classe já definida (denominada superclasse) e polimorfismo, característica que possibilita
que uma mesma variável denote instâncias (objetos) de várias subclasses que, usualmente, devem
possuir uma única superclasse em comum. O isolamento é alcançado pelo encapsulamento (uma
forma de se ocultar informação e modularizar o sistema) e troca de mensagens, as quais permitem
que os objetos interajam entre si, sem interferirem de forma intrusiva no funcionamento um do
outro.

Conforme descrito anteriormente, a unidade de um software construído sob o paradigma OO,
pode ser entendida como um método ou uma classe. Entendendo-se o método como a menor
unidade sob teste, pode-se dizer que a classe funciona no teste como driver desse método, ou seja,
recebe as entradas, repassa-as ao método na forma de parâmetro, coleta as informações relevantes
e as apresenta ao usuário. Sem a classe, um método não pode ser executado e portanto testado.
Desse modo, o teste de unidade é também denominado de intra-método (Harrold e Rothermel,
1994).

Considerando este contexto, pode-se notar que os métodos (unidades) pertencentes a uma
mesma classe, interagem entre si, para desempenho de uma determinada função, o que caracte-
riza uma integração e portanto uma necessidade de teste. A esse teste de integração denomina-se
teste inter-método (Harrold e Rothermel, 1994). Harrold e Rothermel (1994) definem ainda os
conceitos de teste intraclasse e interclasse, nos quais o primeiro decorreria do fato do usuário de
um objeto poder invocar indiscriminadamente os métodos públicos disponibilizado pelo mesmo, o
que poderia levar esse objeto a um estado inconsistente; e o segundo da possibilidade de ocorrência
do mesmo problema, pela invocação indiscriminada de métodos públicos em duas ou mais classes
distintas. Esses tipos de teste, portanto, aumentariam a confiança de que diferentes seqüências de
invocações resultariam em uma interação adequada dos objetos envolvidos. O teste de sistema,
por ser baseado em critérios funcionais, não apresenta diferenças relevantes entre os paradigmas
procedimental e OO.
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2.7.1 Teste Estrutural para OO

Harrold e Rothermel (1994) definiram as seguintes representações de programa: Grafo de Cha-
madas de Classe, Grafo de Fluxo de Controle de Classe e Grafo de Fluxo de Controle de Classe
Encapsulada. Essa representações servem para auxiliar no teste dos níveis intra-método, inter-
método e intra-classe. Com base nessas representações Harrold e Rothermel (1994) definiram
associações definição-uso para teste de fluxo de dados em programas OO em cada um desses ní-
veis de teste.

Assim, seja C uma classe em teste, d um comando contendo uma definição de variável e u um
comando contendo o uso dessa variável:

Para o teste intra-método: “Seja M um método de C. Se d e u estão em M e existe um
programa P que chama M tal que (d, u) é um par def-uso exercitado em uma simples invocação
de M , então (d, u) é um par def-uso intra-método.”

Para o teste inter-método: “Seja M0 um método público de C e seja {M1,M2, ...,Mn} o
conjunto de métodos que são chamados, direta ou indiretamente, quando M0 é invocado. Suponha
que d está em Mj , sendo que tanto Mi quanto Mj estão em {M1,M2, ...,Mn}. Se existe um
programa P que chama M0 tal que, em P , (d, u) é um par def-uso exercitado durante uma simples
invocação de M0 por P , e Mi 6= Mj e Mi e Mj são invocações separadas do mesmo método, então
(d, u) é um par def-uso inter-método.”

Para o teste intraclasse: “Seja M0 um método público de C e seja {M1,M2, ...,Mn} o con-
junto de métodos que são chamados, direta ou indiretamente, quando M0 é invocado. Seja N0

um método público de C e seja {N1, N2, ..., Nn} o conjunto de métodos que são chamados, di-
reta ou indiretamente, quando N0 é invocado. Suponha que d está em alguns dos métodos em
{N1, N2, ..., Nn}. Se existe um programa P que chama M0 tal que, em P (d, u) é um par def-uso
exercitado durante uma simples invocação de M0 e N0, tal que (d, u) é um par def-uso e que a cha-
mada a M0 é feita após d ter sido executado e M0 encerra sua execução antes que u seja executado,
então (d, u) é um par def-uso intraclasse.

Em Vincenzi (2004) um conjunto de critérios estruturais foram propostos para derivação de
requisitos a partir de bytecodes de programas OO implementados em Java. A motivação para isso
é permitir que não só código Java seja testado, mas que o teste estrutural possa ser aplicado sobre
qualquer componente escrito em linguagem que gere bytecodes. Isso é especialmente interessante
em cenários nos quais o código fonte não esteja disponível, apenas o código objeto. Além dos
critérios, uma ferramenta denominada JaBUTi, foi desenvolvida para apoiar a aplicação desses
critérios. Para aplicar esses critério de teste entretanto, é preciso apresentar antes os conceitos de
Grafo de Instruções (GI) e Grafo Def-Uso (GDU). O Grafo de instruções consiste de um grafo
no qual cada “nó” é composto por uma instrução bytecode e sua numeração é feita em termos
do contador de programa dessas instruções. As arestas nesse grafo podem ser de dois tipos: re-
gulares, correspondente à existência de transferência de controle entre as respectivas instruções;
e de exceção, considerando a tabela de exceções. Os desvios condicionais são identificados pela
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semântica das instruções responsáveis por tais comandos. Da mesma forma, as definições e usos
de variáveis são identificadas por meio da análise semântica sobre as instruções de bytecodes. O
Grafo de Instrução, apesar de consistir em uma forma precisa de se percorrer o conjunto de instru-
ções em um método, identificando variáveis definidas e usadas em cada instrução, em geral resulta
em grafos de grandes proporções até para métodos relativamente pequenos, por conter um grande
número de nós e arestas. Assim, quando todas as informações necessárias, relativas ao conjunto
de instruções correspondentes a cada método são coletadas, as instruções que são executadas em
seqüência podem ser compactadas em um único conjunto (ou bloco). A execução em seqüência é
determinada pelo fluxo de controle normal das instruções do método e não considera a influência
de possíveis interrupções. Dessa forma, cada conjunto ou bloco formado dá origem a um nó no
GDU. As definições e usos de variáveis em cada nó do GDU são determinados pela união das
definições e usos de variáveis identificadas em cada instrução que compõem esse novo nó. Com
base nessa nova estrutura formada (GDU) são derivados os requisitos de teste para oito critérios de
teste estruturais baseados em fluxo de controle e em fluxo dados, propostos em Vincenzi (2004):

• Critério Todos-Nósei: “Exige a cobertura de todos os comandos não relacionados ao trata-
mento de exceção.”

• Critério Todos-Nósed: “Exige a cobertura de todos os comandos relacionados ao tratamento
de exceção.”

• Critério Todas-Arestasei: “Exige a cobertura de todos os desvios condicionais do método
(desvios não decorrentes do lançamento de uma exceção).”

• Critério Todas-Arestased: “Exige a cobertura de todos os desvios de execução decorrentes
do lançamento de uma exceção.”

• Critério Todos-Usosei: “Exige a cobertura de todas as associações definição-uso não relaci-
onadas ao tratamento de exceção.”

• Critério Todos-Usosed: “Exige a cobertura de todas as associações definição-uso relaciona-
das ao tratamento de exceção.”

• Critério Todos-Pot-Usosei: “Exige a cobertura de todas as potenciais-associações definição-
uso não relacionadas ao tratamento de exceção.”

• Critério Todos-Pot-Usosed: “Exige a cobertura de todas as potenciais-associações definição-
uso relacionadas ao tratamento de exceção.”

Vincenzi (2004) estabelece uma hierarquia entre os seus critérios estruturais e os critérios tra-
dicionais de fluxo de controle e de dados. Essa hierarquia é apresentada na Figura 2.2.
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Figura 2.2: Hierarquia entre os critérios de testes estruturais intramétodos. Fonte: (Vincenzi,
2004).

2.7.2 Teste de Mutação para OO

Conforme discutido em Maldonado et al. (2007), a maioria dos trabalhos que investigam mu-
tantes para OO estão voltados para as linguagens C++ e Java. Devido à semelhança sintática entre
a linguagem C e essas linguagens, Vincenzi (2004) investiga o reaproveitamento dos operadores
de mutação disponíveis para C que implementam os mesmos tipos de defeitos nessas linguagens
OO.

A partir das conclusões obtidas em (Maldonado et al., 2007), sobre o reaproveitamento dos
operadores de mutação, tem-se que para C++ todos os operadores são aproveitáveis, uma vez que
C++ é um superconjunto da linguagem C. Em Java contudo, o reaproveitamento foi de 73.75%
( 59 dos 80 operadores considerados). Os motivos que impediram que 20 desses operadores não
fossem reaproveitados são causas decorrentes da inexistência em Java de determinados comando e
estruturas presentes em C (goto, struct, ponteiros, por exemplo). Além disso, toda expressão lógica
em Java é do tipo booleana, o que impede que alguns enganos como, uso de ”=” ao invés de ”==”
na comparação de igualdade, sejam cometidos, o que diminui o número de operadores de mutação
usados em expressões lógicas.

Assim como alguns comandos e estruturas não existem na linguagem Java mas estão presentes
em C, o inverso também é verdadeiro. Logo, com o objetivo de suprir esta carência para Java,
Vincenzi (2004) estabeleceu sete operadores de mutação adicionais aos já existentes.

Além disso, observou-se que os operadores de mutação considerados essenciais para o teste de
unidade em programas C (Barbosa et al., 2001) também são aplicáveis em programas Java e C++
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(Vincenzi, 2004).

2.8 Ferramentas de Teste de Software

A atividade de teste envolve em geral a manipulação sistemática de uma quantidade significante
de dados e programas. A aplicação de critérios de teste manualmente pode exigir um grande
esforço humano e muitas vezes é impraticável. Sendo assim, o uso de ferramentas de teste que
apóiem essa atividade pode representar uma diminuição representativa dos custos envolvidos e
melhorar a produtividade do testador, já que reduz os riscos de erros cometidos pelo mesmo e
permite a automatização de algumas tarefas. Além disso, a ausência de uma ferramenta para
aplicação dos critérios poderia limitar o testador a uma quantidade pequena e muito simples de
programas (Horgan e Mathur, 1992). A comunidade científica e a indústria têm se empenhado na
definição e construção de algumas ferramentas que se aplicam às técnicas de teste discutidas.

Para o teste de programas escritos em linguagem procedimental, algumas ferramentas foram
encontradas:

• xSuds (Agrawal et al., 1998): consiste em um conjunto de ferramentas de apoio ao teste,
análise e depuração de programas. Uma das ferramentas do xSuds é a ATAC (Horgan e
London, 1991) que apóia a aplicação de critérios de teste estrutural em programas escritos
em C e C++.

• Cantata++: ferramenta comercial desenvolvida pela IPL Software Products Group(IPL,
2008). Algumas de suas características são: teste de unidade e de integração; cobertura
de comandos, nós, arestas, condições. Além disso, permite configuração dos requisitos de
cobertura pelo usuário por meio da definição de regras simples; opção de remoção/desabili-
tação de casos de teste que não contribuem para aumento da cobertura; geração de relatórios
em formato “.cvs”; construção de Stubs e Wrappers para simular e controlar interfaces ex-
ternas; permite teste de cobertura nas linguagens ANSI C (89 and 99), ISO C++, EC++ e
Java;

• Proteum(Program Testing Using Mutants) (Delamaro e Maldonado, 1996): desenvolvida
pelo grupo de Engenharia de Software no Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos
- USP, oferece alguns recursos aos testadores, dos quais destacam-se: definição de casos
de teste; execução do programa sob teste; seleção dos operadores de mutação4 e definição
de suas respectivas porcentagens, para geração dos mutantes; aplicação dos casos de teste
sobre os mutantes; análise dos mutantes remanescentes e escore de mutação. A Proteum

dispõe ainda de interface gráfica e suporte multi linguagem o que permite a configuração
da ferramenta para programas escritos em outras linguagens de programação (Delamaro e

4Na Proteum os operadores de mutação disponíveis podem ser divididos em quatro classes: mutação sobre coman-
dos, mutação sobre variáveis, mutação sobre constantes e mutação sobre operadores.
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Maldonado, 1993). Além disso, disponibiliza 71 operadores de mutação. Trata-se de uma
ferramenta orientada a sessão de teste, ou seja, a atividade de teste pode ser desenvolvida em
etapas pois a ferramenta armazena os estados intermediários da aplicação de teste, possibili-
tando o testador retomar um teste a partir do ponto em que o mesmo foi interrompido, sem a
necessidade de reiniciá-lo (Delamaro, 1993). A Proteum/IM (Delamaro, 1997) é uma exten-
são da versão original da Proteum, desenvolvida para apoiar o critério Mutação de Interface.
Logo, possui operadores de mutação específicos para esse critério. Além dos operadores
de mutação, o que a diferencia da Proteum original é o fato de oferecer recursos para tes-
tar a conexão entre as unidades do software. Mais recentemente, as ferramentas Proteum e
Proteum/IM foram integradas em um único ambiente de teste Proteum/IM 2.0 (Maldonado
et al., 2000b), apoiando o teste de unidade e de integração em programas procedimentais
(Domingues, 2002).

• Poke-Tool: desenvolvida por Chaim (1991), apóia a aplicação dos critérios Todos-Nós,
Todas-Arestas, Todos-DU-Caminhos, Todos-P-Usos, Todos-Usos, Todos-Potenciais-Usos e
Todos-Potenciais-Usos/DU para programas escritos em linguagem C. Além disso, trabalha
de forma integrada com a ferramenta ViewGraph (Vilela et al., 1997) que permite a visua-
lização do GFC correspondente ao programa sob teste. A ferramenta é orientada à sessão e
algumas de suas funcionalidades incluem: geração de sessão de teste; inserção e execução
de casos de teste; instrumentação do programa sob teste; avaliação da cobertura dos testes;
geração do conjunto de associações necessárias para satisfazer o critério; associações não
exercitadas e GDU correspondente ao programa em teste.

Dentre as ferramentas para teste de programas escritos em linguagem OO, podem-se citar:

• Cobertura: a qual está disponível gratuitamente para uso (Doliner, 2005). A ferramenta
aplica teste estrutural baseado em controle (cobertura de comandos e desvios) sobre pro-
gramas escritos em Java, instrumentando-os automaticamente. Além disso, gera relatórios
gráficos indicando a porcentagem de cobertura de comandos e desvios atingidos após a exe-
cução dos casos de teste, para cada classe do programa.

• C++ Test (PARASOFT Corporation, 2002a): ferramenta para teste de unidade em códigos
escritos em C/C++. Realiza teste funcional, estrutural e de regressão. Permite a criação
automática de drivers e stubs, por meio da especificação dos valores de retorno, ou entrada
manual dos stubs pelo testador. Automatiza a geração de casos de teste e resultados espera-
dos. Gera e executa automaticamente casos de teste para o teste estrutural, armazenando-os
para o teste de regressão (Domingues et al., 2002).

• Jtest (PARASOFT Corporation, 2002b): realiza testes sobre classes escritas em linguagem
Java. Permite análise estática, teste funcional, teste estrutural e de regressão. Gera auto-
maticamente um conjunto essencial de casos de teste para o teste funcional, visando atingir
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uma cobertura tão completa quanto possível. O usuário pode complementar o conjunto de
teste com seus próprios casos de teste. Apresenta os resultados da execução do conjunto de
teste em forma de árvore, permite que o testador validar os resultados e notifica o mesmo no
caso de ocorrerem erros no teste de regressão ou funcional. Na análise estática a ferramenta
previne erros padronizando o código o que conseqüentemente, reduz a possibilidade de erros
serem inseridos no mesmo (Domingues et al., 2002).

• Panorama C/C++ (International Software Automation, 1999) e Panorama for Java: pacote
de cinco ferramentas composto por: OO-Test, OO-SQA, OO-Analyser, OO-Browser e OO-
Diagrammer. Colaboram para as atividades de teste de software, garantia da qualidade e
reengenharia e auxiliam nas fases de projeto, codificação e documentação do software. A
OO-Test executa análise de cobertura de arestas, análise da freqüência das arestas executa-
das, análise da eficiência dos casos de teste e minimização do conjunto de casos de teste
(Domingues et al., 2002).

• PureCoverage (RATIONAL Software Corporation, 2000) ferramenta para análise de cober-
tura para códigos C++ e Java. Verifica as áreas do código que foram ou não exercitadas
pela execução dos testes. Permite vários tipos de visualização dos resultados, auxiliando o
testador a compreender quais regiões do código foram ou não testadas (cobertura de código
em arquivo, módulo e linha de código) (Domingues et al., 2002).

• JaBUTi, desenvolvida por (Vincenzi et al., 2003), constitui um ambiente completo para teste
estrutural de programas OO em Java. Permite o teste em programas cujo código executável
constitua-se de bytecodes e portanto é útil para o teste quando o programa fonte não está
disponível (teste de compontentes). Permite automatização de várias tarefas como instru-
mentação de código, vizualização de GFC, porcentagem atingida pelos casos de teste na
satisfação de cada um dos critérios, interação por interface gráfica etc.

• MuJava (Ma et al., 2006). MuJava é uma ferramenta desenvolvida em âmbito científico e tem
como propósito estimular estudos experimentais envolvendo mutantes. Dentre as funcionali-
dades oferecidas pela mesma, destacam-se: geração e execução de mutantes; implementação
operadores de mutação tanto a nível de classe como de métodos; disposição de interface grá-
fica para interação; cálculo de escore de mutação para os conjuntos de teste aplicados sobre
os mutantes gerados; definição de conjunto de teste em uma classe separada, na qual cada
método representa um caso de teste.

Conforme pôde ser observado, muitas dessas ferramentas foram desenvolvidas em âmbito aca-
dêmico e estão sendo constantemente evoluídas para atender novas necessidades e incorporar ou-
tras funcionalidades. De qualquer forma, a colaboração e apoio à atividade de teste às quais essas
ferramentas têm se prestado na comunidade científica e indústria revelam sua importância no au-
mento da qualidade e confiabilidade do software sob teste, viabilizando a automatização e siste-
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matização de tarefas que estão propensas ao erro humano, seja pelo esforço repetitivo ou por sua
capacidade natural de cometer erros.

2.9 Considerações Finais

Neste capítulo foram apresentados os principais conceitos relacionados à atividade de teste de
software. As técnicas de teste funcional, estrutural e baseada em erros foram descritas, assim como
os seus principais critérios. Além disso, uma seção foi dedicada ao teste no paradigma OO. Ao
final, algumas ferramentas desenvolvidas para apoiar o teste de programas procedimental e OO
foram apresentadas.

Pode-se observar que existe uma quantidade considerável de critérios de teste disponíveis e
portanto, é extremamente útil avaliar os benefícios e custos associados aos mesmos. Nesse ce-
nário, o desenvolvimento de estudos experimentais vem se destacando. No próximo capítulo são
apresentados os fundamentos e processos aplicados na condução de estudos experimentais, assim
como os trabalhos já desenvolvidos, relacionados à avaliação comparativa de critérios de teste.



CAPÍTULO

3
Engenharia de Software Experimental

3.1 Considerações Iniciais

Na engenharia de software experimental os estudos experimentais relacionam-se à necessidade
de conseguir resultados objetivos e significativos para a compreensão, controle e avaliação de
técnicas e tecnologias de desenvolvimento de software (Höhn, 2007). Essa necessidade originou-
se de crenças muito fortes dentro da área, que dizem respeito à forma como o software tem sido
construído, ou seja, técnicas são aplicadas confiando-se nos resultados que estas podem gerar; a
capacidade das pessoas envolvidas completarem um projeto é uma crença presente; o uso de uma
determinada ferramenta é entendido como uma forma de se reduzir o tempo de desenvolvimento,
entre outras. Grande parte dessas “crenças” estão sujeitas à contestação quanto à validade e o
contexto em que se aplicam. Além disso, revelam o grau de incerteza sobre os fundamentos nos
quais a engenharia de software tem-se se apoiado (Juristo e Moreno, 2001), o que motiva estudos
mais precisos e que sejam capazes de dar um respaldo científico (e menos especulativo) acerca
dessas questões, a exemplo do que é feito em outras engenharias.

A Seção 3.2 apresenta os fundamentos relacionados à realização de estudos experimentais
dentro da engenharia de software. Para tanto, apresenta-se inicialmente os principais tipos de estu-
dos experimentais existentes, alguns conceitos e termos básicos adotados pela área e em seguida,
o processo de experimentação usado na condução de um experimento controlado.

A Seção 3.3 aborda os principais estudos experimentais realizados na área de teste de soft-
ware relacionados à avaliação de critérios de teste. A seção faz uma análise sobre comparação
de custo e eficácia em estudos experimentais aplicados a teste de software, apresenta os estudos
experimentais realizados que avaliam critérios estruturais e baseados em erro e trata dos trabalhos
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de experimentação que envolvem a técnica de teste funcional. Na Seção 3.3.1 são mostrados os
resultados de um trabalho comparando vários estudos experimentais semelhantes que aplicam téc-
nicas de teste para programas. Por fim, a Seção 3.3.2 faz algumas considerações sobre questões
relacionadas à validade externa de estudos experimentais.

As considerações finais são feitas na Seção 3.4.

3.2 Engenharia de Software Experimental

Os estudos experimentais servem para caracterizar uma tecnologia ou método em uso dentro
de um determinado contexto (Mafra, 2005). Dentro da engenharia de software experimental várias
classificações para tipos de experimentos foram propostas. Contudo, a mais utilizada e aceita pela
literatura, categoriza os estudos primários em um desses três tipos: pesquisa de opinião (survey),
estudo de caso e experimento controlado.

Nas áreas de ciências aplicadas, tais estudos geralmente correspondem a diferentes níveis de
evolução na condução do experimento. Por exemplo, na área farmacêutica, quando se deseja anali-
sar a eficácia de uma substância sobre uma bactéria, primeiro é estudado se esta mesma substância
tem algum efeito sobre a bactéria. Desta forma, isolam-se bactéria e substância em tubo, contro-
lando todas as outras condições indesejadas que possam interferir no resultado. Essa primeira fase
é realizada in vitro ou seja, em condições controladas de laboratório e seus resultados devem ser
replicáveis por outros pesquisadores. Uma vez que os resultados conduzidos mostram-se promis-
sores, uma nova fase pode ser seguida. Do contrário, os pesquisadores precisariam tomar novos
rumos em suas pesquisas. Nessa outra fase, as condições são menos controladas. Retomando o
exemplo da indústria farmacêutica, nesta etapa, ao invés de tubos, seres vivos seriam usados, por
exemplo animais de laboratório. Caso os conjuntos dos resultados fortaleçam as evidências, o
experimento é passado para a terceira e última fase. Nesta, um estudo gradual é feito sobre con-
juntos de pessoas. Caso os resultados obtidos sejam satisfatórios, a substância é incorporada pela
indústria em forma de remédios a serem administrados a pacientes (Juristo e Moreno, 2001).

Analogamente, no desenvolvimento de software, uma nova idéia pode ser verificada inicial-
mente pelos seus inventores, em laboratório. Um experimento de laboratório dessa forma, corres-
ponde a um projeto de desenvolvimento, sem pressão de mercado e prazos. Além disso, o processo
usado e pré-conhecimento dos participantes dentre outros fatores, podem ser controlados. A fase
seguinte onde os experimentos são do tipo estudos de caso e os participantes pioneiros de tecnolo-
gia, revela os limites da inovação proposta por meio desses experimentos do tipo in vivo. Somente
após comprovação dos limites e conhecimento dos riscos usando-se a nova idéia, outras parcelas da
indústria assumirão a proposta, conhecendo as possíveis vantagens que terão. Os resultados dessa
nova técnica/proposta serão publicados por alguns desenvolvedores possibilitando que após alguns
anos sejam confirmadas como uma solução de fato ao invés de mera especulação pela comunidade
(Juristo e Moreno, 2001).
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De acordo com Juristo e Moreno (2001), um experimento na engenharia de software pode as-
sumir as três fases ou tipos apresentados nas situações anteriores, nos casos em que se assemelham
a uma ciência aplicada, ou consistir de apenas um destes. Contudo, sabe-se que a comunidade de
software não segue tão a risca essas fases de experimentação para tirar vantagem dos benefícios de
uma nova idéia assim como as demais áreas de conhecimento o fazem.

Na engenharia de software a diferenciação ou classificação de um estudo em um determinado
tipo depende principalmente do grau de controle e objetivos pretendidos para os mesmos. A seguir
uma descrição acerca de cada um desses estudos é apresentada.

1. Pesquisa de opinião (survey): Trata-se de um tipo de estudo que visa caracterizar retrospec-
tivamente uma ferramenta ou técnica já usada ou em uso. De acordo com Travassos (2002)
os objetivos de um survey são descritivos, explanatórios ou explorativos. No primeiro caso,
a intenção é determinar a distribuição de características, permitindo inferências sobre algo;
no segundo, explicar-se as razões de um fenômeno ou fato; e o terceiro, levantar subsídios
iniciais para que uma investigação mais profunda possa ser feita.

A forma de se coletar dados qualitativos e quantitativos para o survey se dá principalmente
por meio de questionários e entrevistas, os quais são feitos por amostragem e representam
a população a ser estudada. A generalização dos resultados de uma população é feita após
análise de suas amostras (Höhn, 2007).

O survey possibilita a obtenção de um grande número de variáveis. Contudo, o mais im-
portante nesse tipo de estudo é ser capaz de levantar um grande volume de valores para uma
quantidade menor (e representativa) de variáveis, uma vez que isso facilita o trabalho de aná-
lise (Travassos, 2002). Por fim, este tipo de estudo não possui nenhum controle de medição
ou de execução sobre suas variáveis (Travassos, 2002).

2. Estudo de Caso: Objetiva o acompanhamento de um projeto, atividade ou tarefa (Travassos,
2002). Diferentemente do survey, não é um estudo realizado em retrospectiva, mas por meio
da observação contínua de um (ou um conjunto limitado de) atributo (s), correlacionando-
os. Apesar de não ter controle sobre sua execução (o que dificulta sua replicação), permite
controle sobre a medição de variáveis. Contudo, existem fatores 1 de confusão nesse tipo
de estudo, ou seja é difícil diferenciar o efeito proveniente de fatores distintos (Travassos,
2002).

As formas de coleta de dados em um estudo de caso podem ser diversas, durante a execu-
ção do mesmo. Devido à falta de controle de execução, a validade interna do experimento
fica comprometida. Todavia, um estudo experimental permite um contexto rico (Rothermel,
2005) além de freqüentemente ser mais barato (do ponto de vista de recursos e tempo) que
um experimento controlado.

1Fator é a denominação dada às variáveis independentes em um experimento. Essa variáveis compõem a entrada
do processo de experimentação e representam as causas que determinam os resultados do experimento (Travassos,
2002).
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3. Experimento controlado: Este tipo de estudo primário é caracterizado pelo controle sis-
temático das variáveis e do processo. Sendo o estudo mais rigoroso, geralmente é o mais
caro de ser praticado. Dentre os objetivos desse tipo de estudo experimental pode-se ci-
tar:“confirmação de teorias, confirmar conhecimento convencional, explorar os relaciona-
mentos, avaliar a predição dos modelos ou validar as medidas” (Travassos, 2002). Além
disso, o experimento controlado envolve a formulação de uma hipótese que precisa ser veri-
ficada.

Os objetos em um experimento controlado são compostos por um conjunto de características
(ou seja, as variáveis do experimento). A pesquisa é então planejada para medição dos
valores sobre cada característica, os quais serão comparados posteriormente.

A validade interna desse tipo de estudo é garantida pelo rigor com que as condições são con-
troladas. Além disso, permite conclusões sobre casualidade. A generalização dos resultados,
porém, pode ser limitada pelo controle aplicado.

A diferenciação entre estudo de caso ou experimento controlado está ligada principalmente
ao nível de controle. Quando o alto controle de variáveis é determinante para validação de
hipóteses, o experimento controlado mostra-se mais adequado. Se não existe ou não é ne-
cessário tal nível de rigor, deve-se considerar a realização de estudo de caso. O nível de
dificuldade do experimento, replicação, custo, risco e tempo, são outros fatores determinan-
tes na escolha entre estes tipos de experimentos.

3.2.1 Processo de experimentação

Experimentação não é uma tarefa trivial, pois esforço é necessário para preparar, conduzir e
analisar os resultados. Para que os objetivos do experimento sejam atendidos e o experimento
seja conduzido adequadamente, um processo é necessário. Antes de apresentar o processo de
experimentação definido em Wohlin et al. (2000), algumas definições importantes são descritas.

Durante a execução de um experimento controlado é estudada a alteração das variáveis que
o compõe. Toda variável que pode ser manipulada ou controlada nesse processo é denominada
variável independente 2. O efeito dessa manipulação é observado nas variáveis dependentes 3. As
varíáveis independentes que são manipuladas, são denominadas de fatores. As demais são fixa-
das para não confundirem a causa do efeito gerado. O valor próprio de um fator é denominado
tratamento e pode ser um método, ferramenta, técnica ou condição que resulte um determinado
efeito. O valor próprio de uma variável dependente é denominado resultado. Os participantes são
os indivíduos selecionados dentro da população de interesse, para conduzir o experimento. O ob-

jeto (ou unidade experimental) por sua vez, será aquilo sobre o qual será aplicado o experimento.
O conjunto objeto, sistema de medição e diretrizes de execução do experimento compõe a instru-

2Também conhecida por variável de entrada, ou de estado
3Também conhecida por variável de saída, ou de resposta
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mentação do experimento (Travassos, 2002). Cada conjunto tratamento, objeto e participante por
sua vez, constitui um teste (ou tentativa) (Höhn, 2007).

Para ilustrar os conceitos apresentados, considere o seguinte exemplo: Suponha que um expe-
rimento será preparado para avaliar o custo de aplicação de uma nova técnica de teste comparada
a outra já existente. Nesse caso temos:

Variáveis independentes: Técnicas de teste, ferramenta e experiência.

Variáveis dependentes: Tamanho dos conjuntos de teste adequados, tempo e esforço de aplica-
ção das técnicas.

Fatores: As técnicas de teste investigadas.

Tratamento: Técnica nova e técnica antiga.

Resultado: Valor em quantidade do tamanho dos conjuntos de casos de teste adequados e
número de elementos requeridos por cada técnica.

Participantes: Pessoas que aplicarão o teste com as técnicas investigadas, sobre os programas
em teste.

Objeto: Programas em teste.

Em Wohlin et al. (2000) o processo de experimentação é dividido em 5 etapas: definição,
planejamento, operação, análise e interpretação, apresentação e empacotamento. É válido lembrar
que apesar de serem apresentadas seqüencialmente, durante a condução do experimento as mesmas
não se dão necessariamente em cascata mas podem ocorrer iterativamente.

1. Definição do Experimento

A definição do experimento compõe uma parte vital à experimentação, na qual são definidos o
problema, os objetivos, as metas e o contexto do experimento. Isso requer uma visão clara do que
se deseja alcançar e da forma como o experimento deve ser conduzido. Desta forma, a hipótese
(possível relacionamento causa-efeito a ser verificado) já deve estar estabelecida, permitindo que
os objetivos e as metas sejam traçados. Em Wohlin et al. (2000) é apresentado um modelo para
descrever as metas:

• Analisar <objeto de estudo>

• Para o propósito de <propósito>

• Com respeito a <enfoque>

• Do ponto de vista da <perspectiva>

• No contexto <contexto>
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O objeto do estudo, conforme já definido, é aquilo que será analisado, ou seja, onde será
aplicado o tratamento. Exemplo do mesmo são produtos, programas, processos, teorias, modelos
etc. O propósito representa o objetivo do experimento existir, ou seja, sua finalidade. O enfoque
representa as propriedades alvo, por exemplo, custo, efetividade, eficácia, complexidade, etc. A
perspectiva determina o ponto de vista sob o qual a análise e interpretação dos resultados será
feita (exemplos: pesquisador, desenvolvedor, consumidor, gerente). Por último, o contexto revela
ambiente da condução do experimento, perfil dos participantes e artefatos de software usados para
a extração dos dados.

2. Planejamento do Experimento

Após definição do experimento, onde as razões e limites do mesmo são determinados, a fase
de planejamento caracteriza-se por elaborar a forma como os objetivos traçados serão alcançados.
Além disso, os riscos envolvidos com a validação dos resultados são considerados. Compõe-se
também como um refinamento da Definição do Experimento. A Figura 3.1 ilustra uma visão geral
da seqüência de etapas do planejamento.

Figura 3.1: Visão geral da fase de planejamento. Fonte: (Wohlin et al., 2000)

1. Seleção de contexto - A seleção de contexto, é um detalhamento do contexto indicado na
definição. Desta forma, indica-se o ambiente onde o experimento será realizado e preferen-
cialmente as condições do mesmo, ou seja, explicitação de suas características.

2. Formulação de hipóteses - Nesta subfase, definem-se formalmente a hipótese nula e a(s)
hipótese(s) alternativa(s). A hipótese nula assume que não há diferença entre os dois trata-
mentos, com respeito à variável de resposta. A hipótese alternativa apresenta uma posição
em que há uma diferença significativa entre os dois tratamentos.
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3. Seleção de variáveis - Determinam-se as variáveis dependentes e independentes, assim
como a escala de medida e os valores que as variáveis podem receber.

4. Seleção dos participantes - Os participantes do experimento são escolhidos e identificados.
As características dos mesmos devem ser claramente definidas, para que possa ser possível
identificar e avaliar o efeito gerado e as diferenças entre eles, em termos dos resultados
observados.

5. Projeto do experimento - No projeto é elaborado um plano completo sobre as condições
experimentais distintas a serem aplicadas pelos participantes, para que seja possível deter-
minar como as condições afetam o resultado obtido na execução da atividade. A elaboração
do projeto do experimento depende das variáveis e hipóteses selecionadas. O mesmo pode
ser do tipo aleatório, em blocos, balanceado, ou alguma combinação desses.

• Aleatório: é uma forma de se impedir que fatores indesejáveis e desconhecidos associem-
se a determinadas combinações e possam interferir no resultado (Barros Neto et al.,
2001). O alvo da aleatoriedade pode ser o próprio objeto, participantes ou ordem em
que os mesmo são executados (Wohlin et al., 2000).

• Em Blocos: é empregado quando um efeito indesejável é conhecido e controlável no
resultado, porém não existe interesse no mesmo. Logo, sua finalidade é eliminar sis-
tematicamente este efeito na comparação entre os tratamento. Em um bloco o efeito
indesejado é o mesmo, e pode-se estudar o efeito do tratamento nesse bloco (Wohlin
et al., 2000). Para tanto, os fatores são distribuido de maneira a minimizar os efeitos
indesejáveis (Neto et al., 2001).

• Balanceado: os tratamentos são determinados com igual número de participantes. Ape-
sar de não ser imprescindível, o balanceamento simplifica e fortalece as análises esta-
tísticas dos dados (Wohlin et al., 2000).

6. Instrumentação - Nesse passo é preparada a implementação prática do experimento como
objetos, diretrizes e instrumentos de medida.

7. Avaliação de Validade - Na avaliação de validade são levados em conta os riscos que podem
comprometer a validade do experimento. Os riscos que podem comprometer a validade de
um experimento são fatores além do controle dos experimentadores que podem afetar as
variáveis dependentes. Logo, riscos podem ser entendidos como variáveis independentes
desconhecidas que geram em adição às hipóteses que estão sendo pesquisadas, hipóteses
antagônicas não controladas. Minimizar o impacto desse riscos é um passo fundamental no
processo de experimentação (Basili et al., 1996). As questões de validade de um experimento
podem ser classificadas em cinco tipos: interna, externa, de construção e de conclusão.
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• Validade interna: depende da existência de uma relação causal entre tratamento e re-
sultado. Logo, para garantir a mesma, deve ser verificado se não houve a interferência
de algum outro fator que não tenha sido medido ou controlado, nessa relação.

• Validade externa: diz respeito à generalização do experimento. Logo, se existe a rela-
ção causal entre construção da causa e efeito, deve-se avaliar se o resultado pode ser
generalizado para contextos mais amplos ou não.

• Validade de construção: refere-se à relação entre teoria e observação, ou seja, se existe
a relação causal entre causa e efeito, deve-se assegurar que o tratamento reflete a cons-
trução da causa, e o resultado a construção do efeito.

• Validade de conclusão: corresponde à habilidade de chegar a uma conclusão correta
sobre os relacionamentos entre o tratamento e os resultados obtidos no experimento.
Essa validade depende de alguns requisitos como a confiabilidade das medidas, da
implementação dos tratamentos e o tamanho do conjunto de participantes.

3. Operação

A operação corresponde à fase de aplicação do experimento. É composta de três passos: pre-
paração, execução e validação de dados. No primeiro passo ambiente e material são preparados
e os participantes escolhidos. Os participantes são informados da intenção do experimento e seu
consentimento é obtido. A execução é o passo em que os participantes realizam as tarefas e os
dados são coletados. O último passo consiste em o experimentador validar os dados, determinando
se os mesmos são válidos e se foram coletados adequadamente.

4. Análise e Interpretação

Os dados coletados na etapa “operação” servem de subsídio para execução dessa fase. A pri-
meira parte dessa fase é tentar compreender (vizualizar) os dados, usando para tanto estatísticas
descritivas. Na segunda parte é feita a redução do conjunto de dados, eliminando-se dados falsos
ou anormais. No terceiro e último passo os dados são usados para avaliar estastisticamente as
hipóteses do experimento, tentando-se refutar as hipóteses nulas

5. Apresentação e Empacotamento

O empacotamento corresponde à última atividade do processo de experimentação. A preocu-
pação nessa fase é relacionada à documentação dos resultados e com a repetibilidade. Um pacote
de laboratório consiste em uma infra-estrutura experimental que serve para dar suporte a futuras
replicações. Dentre as suas funções destacam-se: descrever o experimento em termos específicos,
fornece material para replicação, destacar oportunidades para variação e estabelecer contexto para
combinação de resultados de diferentes tipos de tratamentos experimentais (Shull et al., 2004).
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Sendo assim, pode-se dizer que os pacotes de laboratório servem como base para confirmar ou
rejeitar os resultados do experimento original, complementá-lo ou adaptar o objeto de estudo para
um contexto específico.

A fase de apresentação e empacotamento é tradicionalmente vista como a última etapa no
processo de experimentação. Entretanto,essa atividade pode ser iterativa, ou seja, desenvolvida ao
longo do processo de experimentação. A Figura 3.2 ilustra o modelo de processo decorrente dessa
proposta. Conforme pode ser observado, cada etapa do processo gera informações que podem ser
aproveitadas para o empacotamento do experimento, sem a necessidade de que o processo seja
completado para que as mesmas sejam coletadas.

Figura 3.2: Empacotamento ao longo do processo de experimentação (Amaral, 2003).

Visando auxiliar as atividades de empacotamento e replicação de experimento, uma ferramenta
denominada COTEST foi desenvolvida Felizardo (2003). Essa ferramenta fornece algumas funci-
onalidades como cadastramento, seleção dos participantes e elaboração do projeto experimental.
Além disso, acompanha o participante passo-a-passo durante a condução do experimento. O re-
gistro dos resultados é feito on-line e todos os formulários e documentos necessários são disponi-
bilizados pela própria ferramenta.

Apesar da evidente necessidade de empacotamento do experimento para sua replicação, possi-
bilitando o aumento do conhecimento acerca dos conceitos investigados e a calibração das caracte-
rísticas do experimento, o maior gargalo dessa atividade consiste na falta de normas para padroni-
zação das informações. Isso leva a uma série de discordâncias como: a interpretação dos conceitos
relevantes ao empacotamento, o seu conteúdo ótimo e os meios da apresentação do pacote (Tra-
vassos, 2002). A atividade de documentação (registro) do experimento por exemplo, apresenta
uma grande heterogeneidade de estilos de relato, o que leva ao problema de encontrar informações
relevantes, ausência de informações importantes e, por conseqüência, a dificuldade de integra-
ção dos resultados de vários estudos em um mesmo corpo de conhecimento. Jedlitschka (2005)
apresentam uma proposta preliminar de padronização para relatos de experimentos controlados,
baseada na unificação das diversas diretrizes publicadas na literatura. Para tanto, um modelo de
relatório para experimentos controlados também é apresentado, orientando detalhadamente como
as diversas seções e subseções devem ser preenchidas.
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3.3 Trabalhos Relacionados

Um dos desafios da área de teste de software é determinar, frente à diversidade de técnicas e cri-
térios de teste existentes, qual a melhor forma de utilizá-los de forma a reduzir custos e maximizar
os resultados obtidos.

A comparação entre os critérios pode ser feita sob duas perspectivas: a teórica e a experimen-
tal. Na primeira, o estudo é analítico e portanto, baseia-se em característica e propriedades como
relação de inclusão entre critérios. Na segunda, o estudo é probabilístico e portanto, dados e esta-
tísticas sobre a aplicação desses critérios são coletados, dos quais são inferidas conclusões, como
a freqüência na qual distintas estratégias de teste revelam erros ou o custo de aplicação e relação
entre as técnicas. Essas conclusões fornecem subsídios para a escolha do critério a ser utilizado
em um determinado contexto (Howden, 1978; Weyuker, 1990).

De acordo com Weyuker et al. (1991), o uso de estudos teóricos para escolha de técnicas e
critérios de teste, apesar de ser uma das formas mais usuais, tem sido questionada por prover in-
formações de valor limitado em algumas situações práticas. O uso de informações probabilísticas
obtidas a partir de experimentos por sua vez, contornaria algumas dessas limitações. Já em Berto-
lino (2004) é apontada a complementaridade entre esses estudos. Os estudos analíticos serviriam
para levantar algumas evidências sobre em quais condições uma técnica de teste seria melhor do
que outra e os resultados dos experimentos serviriam para mostrar quando (e em qual contexto) tais
condições são satisfeitas. Briand (2007) fornece uma visão completa sobre o assunto. O mesmo
confirma as afirmações anteriores na qual uma comparação analítica não é suficiente para obter
ou comparar o custo-efetividade de várias técnicas de teste, sendo a realização de estudos experi-
mentais a saída para o mesmo. Esses estudos, entretanto, devem responder algumas questões, tais
como (Briand, 2007):

• Quais taxas de custo e de detecção de defeitos podem ser esperados com o uso da técnica de
teste em um determinado contexto?

• Como comparar técnicas de teste alternativas em termos de custo e eficácia em revelar erros?

• É benéfico combinar duas ou mais técnicas de teste? Essas técnicas são complementares em
relação a eficácia em revelar erros.

Em Mathur e Wong (1994), o estudo experimental sobre critérios de teste é motivado pela
necessidade prática de se decidir se um um programa foi suficientemente testado, ou seja, “dado
um conjunto de teste C1-adequado para um programa P , é possível melhorar esse conjunto de teste
usando um outro critério C2?”. Além dessa, outras questões que incentivam a condução de estudos
experimentais são: decidir, dados dois critérios, qual é mais difícil de ser satisfeito; determinar o
custo ou eficácia de um critério; reduzir custos de um critério sem comprometer a capacidade do
mesmo em revelar erros (Souza et al., 2007).
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Tratando-se de estudos experimentais, três características principais são usadas para compa-
ração dos critérios: custo, eficácia e dificuldade de satisfação (strength). O custo corresponde ao
esforço para aplicar um critério. Em geral é medido pelo tamanho do conjunto de teste ou por
outras métricas relacionadas ao critério como número de elementos requeridos gerados e tempo
gasto para identificar mutantes equivalentes e caminhos não-executáveis. A eficácia equivale à
capacidade de um critério detectar maior número de erros em relação a outro. A dificuldade de
satisfação diz respeito à probabilidade de um conjunto de teste adequado a um critério satisfazer
outro (Wong, 1993).

Nos estudos experimentais os custos de teste geralmente são medidos de acordo com o tamanho
do conjunto de teste. Briand (2007) faz uma ressalva a esse respeito. Quando os custos não se
relacionam somente à avaliação dos critério mas à atividade de teste como um todo, devem ser
observados dois pontos de vista: esforço humano e tempo de execução. Seguindo essa ótica, os
custos que a princípio parecem claramente estarem envolvidos apenas com a execução dos testes
e possível construção de stubs e drivers, estendem-se à derivação de um modelo ou dos requisitos
de teste, a qual raramente é totalmente automatizada. Weyuker et al. (1991) faz uma observação a
esse respeito, na qual durante a realização de um estudo experimental pôde-se observar que seres
humanos são freqüentemente muito bons em reconhecer a não-executabilidade, uma tarefa que
pode se tornar pouco trivial quando repassada a algoritmos que prestem-se a este fim. Briand
(2007) discute que a implementação de oráculos e a instrumentação sobre código fonte ou binário,
adicionam custos à atividade de teste como um todo e que por mais que a medida do tamanho do
conjunto de teste sirva como parâmetro de comparação dentro de uma família de critérios (já que
os outros fatores de custo apontados seriam em suma equivalentes ou reaproveitáveis) isso não é
válido comparando-se técnicas, já que os esforços em se derivar um modelo de statecharts, por
exemplo, seriam muito maiores do que para um grafo de fluxo de controle, por exemplo.

Além da agregação de custos de automatização e de derivação de modelos que a atividade
de teste pode implicar, deve-se considerar também as propriedades que são inerentes ao software
como a presença de concorrência, o fato de ser ou não distribuído e a manipulação complexa de
exceções. “Essas propriedades definem não só os tipos de falha que o software pode ter, mas o
quão difícil seriam de serem detectadas”(Briand, 2007).

Uma outra maneira, menos formal, porém mais abrangente de se comparar critérios baseada
nos custos, seria avaliando a dificuldade de se determinar quando um determinado critério é sa-
tisfeito. Weyuker (1989) discute medidas quanto à “facilidade de uso” de um critério. Nesta
abordagem são consideradas a quantidade de teste requerido e a quantidade de trabalho necessário
para decidir se um critério foi satisfeito, no qual o último seria o mais dispendioso.

Weyuker et al. (1991) apresentam algumas definições importantes acerca do que é a avaliação
de efetividade. “A efetividade de um critério não está relacionado com a quantidade de defeitos
encontrados, mas à quantidade de defeitos remanescentes”. Isso é uma forma de se evitar uma in-
terpretação deturpada acerca do critério em um contexto onde um programa cheio de falhas ainda
não testado, serviria de indicador para a efetividade do critério aplicado. De certa forma isso se
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relaciona a outra afirmação feita de que “na atividade de teste o interesse é aumentar a confiabili-
dade do software descobrindo-se defeitos que tenham efeito significante sobre a confiabilidade”.
Afinal, se os defeitos presentes são simples e não afetam a confiabilidade do software, certamente
não justificaria esforços em se descobrir a quantidade restante dos mesmos (não tanto quanto em
um cenário oposto).

Outra definição importante a ser considerada é a de efetividade para critérios de seleção ou
de adequação. Weyuker et al. (1991) afirmam que “um critério de seleção só é efetivo se ele
detecta a maioria dos defeitos possíveis” enquanto que um “critério de adequação só é efetivo se
ele permite que o teste encerre somente quando poucas falhas remanescerem não detectadas”. Isso
condiz com a própria classificação de cada tipo de critério. Se é um critério de seleção espera-
se que o mesmo selecione um bom conjunto de teste de forma a maximizar o número de falhas
encontradas. Um critério de adequação por sua vez não resolve tendo sido satisfeito caso exista
uma grande quantidade de falhas no objeto sob teste, ou o que é pior, se as mesmas são falhas
graves.

Estudos Experimentais Envolvendo Teste Estrutural e Mutantes

Weyuker (1990) faz uma análise comparativa de critérios estruturais de fluxo de dados (Todos-
Usos, Todos-P-Usos, Todos-C-Usos, Todos-DU-Usos). Para o mesmo, experimentos sobre pro-
gramas reais foram adotados. Quatro métricas para avaliação de custo de adequação aos critérios
em relação à expectativa teórica foram usadas. A avaliação dos quatro critérios sob essas métricas
permitiu verificar algumas propriedades como: a relação entre o tamanho do conjunto de teste
é linearmente proporcional ao tamanho do programa; para o critério Todos-C-Usos, o número
de casos de teste suficiente para cobrí-lo é em geral, metade do número de decisões contidas no
programa; e por mais que exista uma discrepância teórica grande entre a complexidade de dois
critérios como Todos-C-Usos e Todos-Caminhos-DU, os tamanhos dos conjuntos de teste para
satisfazer os mesmos em média não são tão discrepantes. Entre o critério menos complexo Todos-
C-Usos e o critério mais complexo Todos-Caminhos-DU por exemplo, as métrica indicam que o
último requer em média o dobro, enquanto no pior caso o seu limite superior de complexidade é
exponencial e o do primeiro é apenas quadrático.

Weyuker et al. (1991) apresentam um estudo comparando variações dos critérios de fluxo de
controle Todos-Nós e Todas-Arestas. Neste, uma relação denominada PROBBETER é usada para
mostrar quando um conjunto de teste aleatório adequado a um critério C1 é mais apto a detectar
falhas do que um conjunto de teste aleatório adequado a um critério C2. Dessa forma, admite-se
C1 como um critério variante do critério Todos-Nós, e C2 um variante do critério Todas-Arestas.
A diferença dos critérios originais com os variantes é que neste último caso os critérios possuem
uma variável K que determina um valor fixo para o tamanho dos conjuntos de teste admissíveis. A
relação de inclusão entre os critérios é mantida (C2 inclui C1). O intuito da demonstração é mos-
trar que é possível descobrir um programa P onde o número proporcional de falhas encontradas
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pelo critério inferior na relação de compreensão, ou seja, C1 é maior do que o do critério superior
ou seja, C2. Para tanto, define-se um programa simples em linguagem C; delimita-se o domínio
de entrada ao intervalo [1, 4m], onde m é um valor inteiro qualquer; define-se uma fórmula geral
para determinar o número de casos de teste adequados ao critério C1 em função do tamanho do
domínio de entrada (em função de m); define-se uma fórmula geral para determinar o número de
casos de teste adequados ao critério C2 em função do tamanho do domínio de entrada (em fun-
ção de m); define-se uma fórmula geral para determinar o número de casos de teste adequados ao
critério C1 que irão expor falhas e uma fórmula geral para determinar o número de casos de teste
adequados ao critério C2 que irão expor falhas. Por fim, uma fórmula é definida para calcular a
probabilidade de se encontrar falhas a partir de um conjunto de teste aleatório adequado ao critério
Todos-Nós e outra para calcular a probabilidade de se encontrar falhas a partir de um conjunto de
teste aleatório adequado ao critério Todas-Arestas. Os resultados da aplicação das fórmulas para
três domínios de entradas de tamanhos diferentes mostraram que nos três casos, a probabilidade
de se encontrar defeitos usando o critério C1 era maior do que a probabilidade de encontrar falhas
usando o critério C2. Isso se deve, segundo a autora à incapacidade de os casos de teste adicionais
requeridos pelo critério C2 não falharem. Isso ilustra claramente a sensibilidade do contexto na
comparação entre critérios, o que demonstra que as comparações probabilísticas são capazes de
“enxergar” lacunas imperceptíveis do ponto de vista analítico.

Alguns resultados com a aplicação de experimentos avaliando critérios de teste estruturais,
baseados em erro foram identificados em Maldonado et al. (2007):

Com o benchmark de programas estabelecidos em Weyuker (1990) para avaliação de critérios
da família fluxo de dados, outros trabalhos experimentais foram desenvolvidos avaliando os cri-
térios Potenciais-Usos (Maldonado et al., 1992; Vergílio et al., 1992). Nesses trabalhos alguns
resultados relevantes puderam ser obtidos como a viabilidade de aplicação prática dos critérios
dessa família com conjuntos de teste relativamente pequenos.

Em Mathur e Wong (1993) um estudo empírico é feito comparando os critérios de mutação
aleatória (10% de cada operador de mutação selecionado) e mutação restrita (um subcojunto de
operadores de mutação selecionados). O objetivo do estudo era comparar custo-benefício. Os
resultados obtidos mostraram que ambos os critérios mostraram-se igualmente eficazes e com um
custo baixo (sem perdas de eficácia consideráveis).

Mathur e Wong (1994) comparam o strength e custo entre os critérios análises de mutantes
e Todos-Usos. Os resultados obtidos revelaram que os conjuntos de teste adequados ao critério
análise de mutantes foram também adequados ao critério de fluxo de dados. Contudo, o inverso
não mostrou-se verdadeiro em muitos casos, de onde conclui-se que na prática, o critério análise
de mutantes inclui Todos-Usos.

Wong et al. (1995) realizaram um estudo comparando custo e eficácia da mutação restrita e
mutação aleatória (10%) em relação ao critério Todos-Usos. Os resultados obtidos forneceram
evidências de que o custo de aplicação é decrescente na ordem: Todos-Usos, mutação aleatória e
mutação restrita. Em relação à eficácia observou-se que a ordem do mais eficaz para o menos eficaz
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foi: mutação restrita, Todos-Usos e mutação aleatória. Esses resultados mostraram que do ponto
de vista prático, pode ser útil para o testador, restringido pelo prazo de entrega do produto, aplicar
o critério análise de mutantes somente em partes mais críticas do software, usando para o restante
opções mais econômicas como mutação restrita ou o critério Todos-Usos, sem comprometer a
qualidade da atividade.

Os resultados obtidos no trabalho Offutt et al. (1996b), confirmam as conclusões obtidas em
Wong et al. (1995) e Mathur e Wong (1994). O objetivo do experimento foi comparar o critério
análise de mutantes com Todos-Usos. Da mesma forma, o critério análise de mutantes mostrou-se
mais eficaz em revelar erros do que o Todos-Usos e o strength para satisfação do critério análise
de mutantes foi maior que o do critério Todos-Usos.

Em Wong et al. (1994) e Souza (1996) experimentos foram realizados usando a ferramenta Pro-

teum, para comparar seis classes de mutação restrita, quanto à eficácia. Os resultados permitiram
detectar as classes com a menor relação custo-eficácia. Isso permitiu estabelecer uma estratégia
incremental, para cenários onde o prazo para realização de teste fosse restrito, no qual os conjuntos
de casos de teste fossem inicialmente adequados à classe de mutação mais econômica e à medida
que as restrições de custo permitissem, fossem melhorados para atender às classes de mutação com
maior relação custo-eficácia.

Souza et al. (1997), compararam o strength e custo dos critérios Análises de mutantes e
Potenciais-Usos de onde obtiveram-se os seguintes resultados: o custo (em termos do número
de casos de teste requeridos) para satisfazer o critério análise de mutantes foi maior do que para
satisfazer os critérios Pontenciais-Usos. Em relação ao strength, os critérios Análise de Mutantes
e Todos-Pontenciais-Usos mostraram-se incomparáveis, mesmo do ponto de vista prático.

Barbosa et al. (2000) mostram o resultado da condução de uma série de experimentos realizado
com a ferramenta Proteum para determinar um conjunto de operadores essenciais para aplicação do
critério Análise de Mutantes em linguagem C. Esses operadores essenciais são um subconjunto de
operadores que têm uma eficácia quase tão boa quanto o conjunto total de operadores disponíveis
para a linguagem, mas que geram um custo menor para a aplicação dos testes. O resultado mostrou
que dos 71 operadores disponíveis, 8 são suficientes para garantir um escore de mutação próximo
a 1.

No contexto de mutação de interface, os estudos experimentais apresentados em Delamaro
(1997) e Vincenzi et al. (1999) investigaram a relação entre os critérios análise de mutantes e
mutação de interface. Os resultados revelaram que o critério mutação de interface apresenta alta
eficácia em revelar erros, porém com um alto custo de aplicação, em decorrência do número de
mutantes gerados (à semelhança do critério análise de mutantes). Vincenzi et al. (1999) investiga-
ram uma estratégia de teste para aplicar de forma complementar os critérios Análise de Mutantes e
Mutação de Interface visando obter um baixo custo e alto grau de adequação em relação aos crité-
rios. Os resultados obtidos mostraram que é possível obter conjuntos de teste adequados ou muito
próximos da adequação para ambos os critérios, mesmo com um número reduzido de operadores.
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Em Maldonado et al. (2000a), um experimento aplicando mutação seletiva no teste de progra-
mas em C tanto em nível de unidade quanto de integração mostrou, para o conjunto de programas
utilizados, que mesmo com uma redução em torno de 80% do número de mutantes gerados, ainda
é possível obter escores de mutação próximos a 1, o que promove o uso da mutação seletiva no
teste de mutação.

Estudos Experimentais Envolvendo Teste Funcional

Em Basili e Selby (1987) um experimento é conduzido comparando-se três técnicas (leitura de
código, teste funcional e estrutural) quanto à efetividade e eficiência em revelar falhas. O objeto
do experimento foi composto por três programas escritos em Fortran e envolveu como participan-
tes 42 estudantes com nível avançado de conhecimento e 32 desenvolvedores profissionais, sendo
realizado duas vezes no primeiro grupo e uma vez no segundo. Na última replicação, os parti-
cipantes receberam um treinamento na forma de tutorial de quatro horas sobre as técnicas. Os
resultados obtidos demonstraram que a técnica de leitura de código obteve o maior percentual de
inconsistência detectado. Além disso, os participantes revelaram mais erros usando a técnica de
teste funcional do que a estrutural. Em média, foram observadas apenas 50% das falhas.

Em Kamsties e Lott (1995) outro experimento foi conduzido comparando-se leitura de código,
teste funcional e estrutural quanto à efetividade e eficiência em observar inconsistências/falhas e
isolar defeitos em programas em C. O experimento foi realizado duas vezes, com 27 participantes
na primeira vez e 23 na segunda. O experimento utilizou a variação aleatória sobre técnicas,
programas, participantes e ordem de aplicação das técnicas. Além disso, os defeitos deveriam ser
isolados após observação das falhas, com a finalidade de localizar no código fonte o local exato
responsável pela falha. Os resultados obtidos revelaram que o percentual de falhas detectadas nas
técnica de leitura de código e teste funcional foi o mesmo e que este foi superior ao percentual de
falhas detectadas com a técnica estrutural. Além disso, o emprego do teste funcional mostrou-se
mais eficiente no isolamento de erros do que as outras técnicas. Novamente, em média 50% das
falhas foram detectas.

Em cima dos trabalhos Basili e Selby (1987) e Kamsties e Lott (1995), o estudo experimental
Wood et al. (1997) foi conduzido, inclusive aproveitando os programas disponíveis no pacote de
replicação do experimento realizado em (Kamsties e Lott, 1995). Na técnica de teste estrutural,
entretanto, foi aplicado somente o critério que cobre 100% das instruções do programa. O objetivo
do estudo era comparar as mesmas três técnicas (leitura de código, funcional e estrutural) quanto
à efetividade e eficiência em revelar falhas. Os resultados mostraram que analisadas isoladamente,
as três técnicas apresentavam basicamente as mesmas taxas de efetividade quanto à observação
de falhas e isolamento de defeitos. As combinações das técnicas, todavia, permitiu observar até
nos piores casos taxas de efetividade superiores àquelas obtidas por cada uma das técnicas iso-
ladamente. Em média, a taxa de efetividade das técnicas combinadas foi 25% maior do que das
técnicas isoladas.
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No trabalho Dória (2001), as mesmas técnicas (Leitura de Código, Teste Funcional e Teste
estrutural) e programas empregados em Basili e Selby (1987) Kamsties e Lott (1995) e Wood
et al. (1997) foram usados. Neste contudo, a estratégia incremental foi empregada. O objetivo
do experimento foi comparar efetividade e eficiência em observar inconsistências/falhas e iso-
lar defeitos. Para tanto, um conjunto de 12 estudantes foram escolhidos como participantes. A
condução do teste incremental compreendeu os critérios Todos-Nós, Todas-Arestas, Todos-Usos,
Todos-Potenciais-Usos e Análise de Mutantes. Os participantes inicialmente construiram con-
juntos de teste adequados ao critério Todos-Nós, usando a ferramenta Poke-Tool, ou seja, cons-
truíram um conjunto de teste, executavam-no na ferramenta e enquanto a cobertura não atingisse
100% ou acreditasse-se que o mesmo não pudesse ser melhorado em decorrência da presença de
caminhos não executáveis, novos casos de teste eram adicionados. Após isso, as falhas foram
identificadas comparando-se as informações da especificação com os resultados de teste obtidos.
Desta forma, os participantes puderam isolar no código fonte os defeitos que causaram tais fa-
lhas. Após isso, o conjunto de teste adequado ao critério Todos-Nós foi reaplicado no critério
Todas-Arestas, no qual novos casos de teste eram inseridos caso necessário, para adequação a
esse critério. Esse processo foi repetido sucessivamente para os critérios Todos-Usos e Todos-
Potenciais-Usos. Após um tempo pré-estabelecido no planejamento do experimento, os cami-
nhos e elementos não-executáveis foram entregues aos participantes, já que estes poderiam não
identificá-los e ficar tentando indefinidamente atingir sem sucesso a taxa de cobertura de 100%.
Por fim, o último conjunto de teste gerado foi reaproveitado para aplicação do critério análise de
mutantes (usando-se a ferramenta Proteum) no qual foram inseridos novos casos de teste até ser
obtido escore de mutação igual a 1. Novamente, as falhas detectadas usando-se a especificação e
o resultado do teste de mutação, permitiram o isolamento dos defeitos responsáveis pelas mesmas
no código. A relação de mutantes equivalentes foi igualmente fornecidas aos participantes, já que
a presença dos mesmos inviabiliza a obtenção de escore de mutação igual a 1. Alguns resultados
relevantes obtidos foram: a técnica de teste funcional obteve melhor resultado em revelar falhas
e isolar defeitos do que as outras técnicas. Os resultados obtidos nos piores casos, por qualquer
combinação de técnica, foram sempre superiores do que os resultados obitos nos piores casos, para
qualquer técnica isolada.

Um estudo experimental comparando teste aleatório, funcional e análise de mutantes, foi re-
alizado em Linkman et al. (2003). O objeto do experimento foi o programa Cal do Unix. O
experimento contou com seis participantes, os quais já possuiam conhecimento sobre os critérios e
programa usado. O objetivo do experimento foi avaliar a adequação do teste aleatório e funcional
em relação ao critério análise de mutantes. Para o teste aleatório, foram selecionados os sete con-
juntos de teste gerados em Wong (1993). Para o teste funcional sistemático, um dos participantes
gerou, com base na especificação, 76 casos de teste. Com base nos critérios funcionais particiona-
mento de equivalência e análise do valor limite, mais quatro conjuntos de teste foram gerados. O
critério análise de mutantes foi usado para avaliar a eficácia dos conjuntos de teste gerados em re-
levar defeitos. Com base em todos os operadores de mutação para programas em C, foram gerados
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4.624 mutantes, dos quais 335 foram identificados equivalentes. Os resultados obtidos no estudo
revelaram que apenas o conjunto de teste derivados para o teste funcional sistemático, foi capaz de
matar todos os mutantes. Apenas um conjunto de teste gerado para o teste funcional e um conjunto
de teste selecionado para o teste aleatório, obtiveram escore de mutação acima de 0,98. Em geral,
os escores de mutação atingidos pelos conjuntos gerados para o critério funcional, mostraram-se
maiores do que os gerados para o teste aleatório. Os resultados permitiram concluir que, ainda
que sejam necessários estudos de casos para obter-se validade estatística, os dados obtidos for-
necem indícios de que os testes funcionais podem obter um alto grau de cobertura, se aplicados
corretamente.

3.3.1 Comparação de Estudos Experimentais Correlacionados

Um trabalho que reuniu e avaliou resultados obtidos em 25 anos de estudos experimentais em
teste de software, foi realizado por Juristo et al. (2004). Para avaliar os estudos, as autoras com-
pararam a forma com que os experimentos foram conduzidos, seus objetivos e resultados obtidos.
Para tanto, foram selecionados estudos que abordam teste aleatório, teste funcional, teste estrutu-
ral, teste de mutação, teste de regressão ou que apliquem alguma otimização sobre a construção
de conjuntos de teste. Alguns resultados obtidos com essas comparações e que são relevantes ao
tema deste trabalho são considerados:

A primeira comparação realizada foi entre os trabalhos Weyuker (1990) e Bieman e Schultz
(1992), comparando critérios de fluxo de dados entre si, dos quais algumas conclusões relevantes
feitas pelas autoras são: o critério Todos-P-Usos deveria ter sido usado nesses experimentos no
lugar do critério Todos-Usos e o critério Todos-Usos no lugar do critério Todos-DU-Caminhos,
uma vez que esses critérios geram menos casos de teste e em geral cobrem os casos de teste
gerados pelos outros critérios. Tanto em Weyuker (1990) quanto em Bieman e Schultz (1992)
existe uma concordância (contrária à teoria) quanto à aplicabilidade prática do critério Todos-DU-
Caminhos. Algumas críticas importantes a respeito desses estudos foram: a variável de resposta
dos experimentos consistiu basicamente do número de caso de teste gerados, o qual segundo as
autoras é insuficiente para os propósitos de uma técnica de teste e deveria ter sido complementado
por um estudo de efetividade; a relação do número de casos de teste gerados para o critério Todos-
DU-Caminhos com a estrutura do programa deve ser examinada com mais detalhes, uma vez que
em um dos estudo é dito que o número de casos de teste está relacionado ao número de comandos
de decisão existentes no programa e no outro estudo, ao número de linhas de código, sem que
nenhum dos estudos entretanto, estabeleça uma relação entre essas propriedades.

A segunda comparação foi realizada entre os trabalhos Offut e Lee (1994), Offutt et al. (1996a)
e Wong e Mathur (1995). Algumas conclusões relevantes feitas pelas autoras são: o teste de
mutação tradicional parece ser mais efetivo em encontrar erros, porém mais caro. Para sistemas
não-críticos, as variantes da mutação tradicional (mais baratas e um pouco menos efetivas) pode-
riam ser usadas. Uma crítica relevante aos trabalhos considerados foi a de que seria interessante
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comparar as variantes da mutação tradicional entre si e não apenas em relação à mutação padrão,
para verificar quais são as mais vantajosas quanto ao custo e performance.

A terceira comparação feita, foi em relação ao teste de regressão, abordado nos trabalhos:
Rothermel e Harrold (1998), Bible et al. (1999), Vokolos e Frankl (1998), Kim et al. (2000),
Graves et al. (1998). Algumas observações importantes acerca dos resultados obtidos por esses
estudos são: se os conjuntos de teste são pequenos, então é recomendado aplicar o reteste total
(todos os casos de teste são retestados). Se os conjuntos de teste são grandes, então é recomendado
aplicar técnicas seguras como deja-vu ou test-tube4. Uma crítica importante sobre a comparação
desses estudos foi de que apesar de algum experimentos coincidirem quanto às técnicas e variáveis
de respostas usadas, isso não é válido para todos, o que torna difícil obter conclusões comparáveis
sobre esses estudos.

A quarta comparação de estudos empíricos é feita sobre teste estrutural baseado em fluxo de
controle, fluxo de dados e teste aleatório. Os trabalhos analisados foram: Frankl e Weiss (1993),
Hutchins et al. (1994) e Frankl e Iakounenko (1998) Algumas conclusões importantes a respeito
dessa comparação foram: não houve, estatisticamente, diferenças significativas quanto à eficácia
obtida entre essas técnicas. Em situações de restrição de tempo, o teste aleatório pode ser aplicado
com uma espectativa de ser similar ao critério Todos-Usos em 50% dos casos. Até mesmo quando
a cobertura máxima é atingida, não há garantias de que o defeito será encontrado, o que indica que
as técnicas podem ser sensíveis a determinados tipos de falhas. Uma crítica importante a respeito
desses trabalhos foram: a avaliação da efetividade quanto à probabilidade de se encontrar pelo
menos um defeito no programa não é muito útil do ponto de vista prático. O número de defeitos
detectados em relação ao total presente seriam medidas mais atrativas.

A quinta comparação é realizada sobre os trabalhos Frankl et al. (1997) e Wong e Mathur
(1995) os quais comparam análise de mutantes com critérios de fluxo de dados. Algumas conclu-
sões relevantes sobre esses trabalhos são: de forma geral, o critério análise de mutantes mostra-se
tanto quanto ou mais efetivo em encontrar falhas que o critério Todos-Usos, porém mais caro. Uma
crítica importante quanto a esses estudos é que a porcentagem de conjuntos de teste que revelam
pelo menos um defeito, não é uma variável de resposta significativa do ponto de vista prático.

A sexta e última comparação relevante ao escopo deste trabalho é realizada sobre os trabalhos
Myers (1978), Basili e Selby (1987), Kamsties e Lott (1995) e Wood et al. (1997) que comparam
critérios da técnica estrutural com critérios da técnica funcional. Algumas conclusões relevantes
sobre esses trabalhos são: diferenças quanto à efetividade foram encontradas entre as técnicas fun-
cional e estrutural, dependendo do tipo de programa em que eram aplicadas, nos experimentos
realizados por Basili e Selby (1987), Kamsties e Lott (1995) e Wood et al. (1997). Além disso,
Wood et al. (1997), em uma análise mais profunda, fornece indícios de que que a revelação do erro
é influenciada pelo tipo de falha que esses defeitos causam no programa; mais defeitos são detec-
tados pela mesma técnica quando os participantes trabalham em grupos ao invés de isoladamente.

4mais informações sobre as técnicas deja-vu e test-tube podem ser encontradas em Rothermel e Harrold (1997) e
Rosenblum e Weyuker. (1997)
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Uma crítica importante realizada sobre os mesmos trabalhos é a de que apesar de serem similares,
é necessário ter cuidado ao comparar diretamente os resultados, já que as técnicas empregadas não
são absolutamente idênticas.

3.3.2 Aspectos Relacionados à Validade Externa

A validade externa diz respeito à representatividade dos resultados obtidos com um experi-
mento que permite a sua generalização. Bertolino (2004) identifica três fatores que são empecilhos
na validade externa dos experimentos. O primeiro deles seria a escalabilidade já que os experimen-
tos não podem representar toda a classe de artefatos testáveis dentro de sua categoria (programas,
especificação etc.). O segundo fator seria o contexto, vital, pois as condições controladas e ideais
propiciadas no ambiente de laboratório certamente não condizem com a aleatoriedade, pressão,
restrições e limites de tempo impostos pelo mundo real. O terceiro e último fator seria a bagagem
e cultura do testador, uma vez que fatores humanos são extremamente relevantes para os resulta-
dos obtidos com o experimento. A disponibilidade de profissionais com tempo livre e aptos a se
submeterem a realização de experimentos é escassa.

A variação aleatória (ou randômica) envolvida em experimentação é outra questão que pode
interferir nos resultados obtidos. Isso porque um mesmo critério pode ser coberto por vários con-
juntos de teste distintos, o que implica que a taxa de custo e efetividade na revelação de erros desse
critério está sujeita a algum nível de variação aleatória. Em se tratando de experimentos contro-
lados, essa questão é tratada usando-se uma quantidade suficientemente grande de participantes
ou grupos de participantes. O gargalo dessa proposta está entretanto em determinar a quantidade
de participantes ou grupos necessários e o que fazer quando alguém se encontra limitado pela
disponibilidade de recursos (Briand, 2007).

A geração aleatória de casos de teste é um recurso bastante utilizado por facilitar a automati-
zação e gerar conjuntos de teste grandes a custos reduzidos. Além disso, é uma forma de se evitar
que o conhecimento prévio do testador acerca dos programas a serem testados, influencie na gera-
ção dos casos de teste e com isso favoreça a adequação a algum critério específico, mascarando o
objetivo principal, ou seja, revelar erros. Desta forma, o testador fica incumbido de apenas com-
plementar manualmente o conjunto de teste, caso o conjunto gerado não esteja adequado a algum
critério analisado.

3.4 Considerações Finais

Neste capítulo foram apresentados os fundamentos e conceitos básicos da área de engenharia
de software experimental. Assim, os principais tipos de estudos considerados pela literatura foram
descritos, assim como a motivação para aplicação dos mesmos. Após a apresentação dos tipos
de estudos, descreveu-se cada etapa do processo de experimentação, adotando-se por referência
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o processo de experimentos controlados. Para tanto, os termos próprios envolvidos foram previ-
amente explicados. O processo de experimentação descrito resulta ao final, na construção de um
pacote de laboratório, o qual consiste em um dos objetivos deste trabalho.

Além da teoria sobre engenharia de software experimental, apresentou-se neste capítulo os
principais trabalhos encontrados sobre experimentos relacionados a técnicas e critérios de teste.
Assim foram abordados desde trabalhos que fornecessem um panorama da aplicação de estudos
experimentais na área de teste, até trabalhos mais específicos, que apresentassem resultados de
estudos experimentais realizados, comparando custo ou eficácia entre técnicas ou critérios de teste.



CAPÍTULO

4
Definição e Planejamento do Estudo

4.1 Considerações Iniciais

Este capítulo descreve a definição e o planejamento do estudo. O planejamento é composto por
um plano de trabalho que define as etapas das tarefas a serem realizadas, a maneira com que cada
tarefa deve ser executada, os artefatos envolvidos e os subprodutos a serem gerados. Por se tratar
de um estudo de caracterização e avaliação, procurou-se seguir na elaboração do planejamento
desta investigação, práticas que outrora tenham sido bem sucedidos e aplicados em estudos do
mesmo tipo dentro da computação. Para tanto, alguns conceitos e partes do processo aplicado a
experimentos controlados foram importados e adequados ao escopo de pesquisa, na medida em
que mostraram-se apropriados para suprir as necessidade levantadas.

4.2 Definição do Estudo

A definição do estudo seguiu o template Goal Question Metric (Briand et al., 1996) e é apre-
sentado a seguir.

4.2.1 Definição de Metas

• Objeto de Estudo: Os objetos de estudo são os critérios de teste funcional e estrutural apli-
cados no paradigma OO e os critérios de teste estrutural e funcional aplicados no paradigma
procedimental.

47
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• Propósito: O propósito é caracterizar e avaliar os critérios, em particular com respeito às
diferenças entre os paradigmas.

• Foco de Qualidade: O foco de qualidade avaliado é o custo e a dificuldade de satisfação
dos critérios nos dois paradigmas.

• Perspectiva: A perspectiva do experimento é do ponto de vista de pesquisadores.

• Contexto: A investigação será conduzida pelo próprio pesquisador que definiu o estudo,
sobre um conjunto de programas de estrutura de dados. O estudo é conduzido na forma de
um estudo de variação Multi-Objeto, ou seja, um participante operando sobre um conjunto
de objetos1.

A sumarização da definição é apresentada a seguir:

Analisar “critérios de teste funcional e estrutural aplicados no paradigma OO” e “critérios
de teste funcional e estrutural aplicados no paradigma procedimental”

Para o propósito de caracterização e avaliação

Do ponto de vista do pesquisador

Com respeito a custo e dificuldade de satisfação strength

No contexto de estudante de mestrado testando programas de estrutura de dados

É importante ressaltar que o “custo” definido no Foco de Qualidade da definição de metas,
refere-se ao custo dos critérios de teste e não da atividade de teste como um todo. A diferenciação
é importante por ter impacto sobre outros pontos do estudo como as métricas usadas e a forma de
avaliar a validade do estudo. Essas questões são tratadas em detalhes na seção seguinte.

4.3 Planejamento

Uma vez descrita a definição do estudo, o plano pode ser elaborado. O plano estabelece as
hipóteses e variáveis do estudo e serve como roteiro para a condução e análise do assunto investi-
gado.

1Os objetos manipulados pelo participante nesse caso são artefatos do experimento e portanto diferem-se do con-
ceito de “Objeto de Estudo do experimento”
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4.3.1 Seleção de Contexto

Conforme estabelecido na definição, o maior objetivo do estudo conduzido é avaliar se existe
impacto no custo e strength dos critérios de teste, em razão dos paradigmas no qual o programa é
escrito. Para isso, programas do domínio de estrutura de dados são considerados. Os programas
foram extraídos de (Ziviani, 2005b) e (Ziviani, 2005a). Esses programas, implementados nas lin-
guagens C e Java respectivamente em cada uma das obras, foram concebidos para exemplificar, em
cada paradigma, as mesmas soluções em estrutura de dados apresentada nos dois livros. A amostra
considerada para o estudo é composta de 32 programas em cada um dos paradigmas.

Sendo assim, o contexto do estudo é caracterizado como sendo um estudo off-line, conduzido
por um estudante de mestrado, abordando um problema real (identificação e comparação de custos
e strength de critérios de teste), em um contexto específico.

4.3.2 Formulação das Hipóteses

O estudo proposto busca delimitar características acerca de um assunto ainda desconhecido,
em busca de evidências que possam ser usadas na definição de futuras hipóteses. Sendo assim, as
hipóteses propostas não pretendem ser definitivas, mas serão estabelecidas em caráter pragmático
com o intuito de viabilizar a continuidade do trabalho dentro do processo adotado.

Admitindo-se que os custos dos critérios de teste sobre um conjunto de programas sejam me-
didos em termos do tamanho do conjunto de teste e do número de elementos requeridos e que
esses sejam influenciados principalmente: (i) pelo paradigma de desenvolvimento em que são im-
plementados; (ii) pelas ferramentas de teste usadas; (iii) pelos tipo de critérios empregados; (iv)
pela habilidade do(s) testador(es) em testar adequadamente esses programas e; (v) pelo tamanho
e complexidade dos programas testados. Fixando-se as propriedades (iii) e (iv) como sendo as
mesmas para dois conjuntos de programas A e B implementados respectivamente nos paradigmas
procedimental e OO, sabendo-se que os paradigmas de programação representam formas distintas
de se entender e estruturar uma mesma solução, acredita-se que exista uma diferença de custo entre
os conjuntos A e B, em razão das diferenças de paradigmas.

Da mesma forma que os custos, admitindo-se que o strength de cada critério de teste funci-
onal e estrutural entre dois paradigmas seja medido em termos da porcentagem de adequação do
conjunto de teste adequado a esse critério em um paradigma sobre o mesmo critério no paradigma
oposto e vice-versa, e sabendo-se que os paradigmas de programação procedimental e OO repre-
sentam formas distintas de se entender e estruturar uma mesma solução, acredita-se que exista
uma diferença de strength entre os conjunto A e B (mesmos da hipótese anterior), em razão da
diferença de paradigma.

Baseado nas descrição informal das hipóteses, as seguintes hipóteses nulas e alternativas podem
ser estabelecidas:
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1a Hipótese

Hipótese Nula: Não existe diferença de custo dos critérios de teste, em razão do paradigma,
entre o conjunto A (procedimental) e B (OO).

H0: Custo(A) = Custo(B)

Hipótese Alternativa: Hipótese Alternativa: Existe uma diferença de custo dos critérios de
teste, em razão do paradigma, entre o conjunto A (procedimental) e B (OO).

H1: Custo(A) 6= Custo(B)

2a Hipótese

Hipótese Nula: Não existe diferença de strength dos critérios de teste, em razão do para-
digma, entre o conjunto A (procedimental) e B (OO).

H0: Strength(A) = Strength(B)

Hipótese Alternativa: Existe uma diferença de strength dos critérios de teste, em razão do
paradigma, entre o conjunto A (procedimental) e B (OO).

H1: Strength(A) 6= Strength(B)

4.3.3 Seleção de Variáveis

Com base no contexto e nas hipóteses estabelecidas para o estudo, as variáveis independentes
e dependentes são definidas.

Variáveis Independentes

Retomando o que foi apresentado na Seção 3.2.1, variável independente é toda variável que
pode ser manipulada ou controlada no processo de experimentação. Seguindo essa perspectiva, as
principais variáveis independentes desse estudo são:

• Paradigma em que os programas estão implementados;

• Ferramentas de teste usadas;

• Critérios de teste empregados;

• Tamanho e complexidade dos programas sob teste;

• habilidade do testador em aplicar corretamente os critérios.
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Apesar de todas essas variáveis independentes, a única considerada de interesse para essa in-
vestigação, é o paradigma em que os programas estão implementados, constituindo-se como o
único fator de interesse do experimento. Esse fator, possui dois tratamentos: paradigma de imple-
mentação OO e paradigma de implementação procedimental. As demais variáveis serão fixadas
no experimento para não interferirem nos efeitos obtidos.

Além dessas, outras variáveis adversas (ambiente em que o testador aplicará os testes, ganho
de experiência e cansaço durante a execução da atividade, por exemplo) podem ter alguma in-
terferência nos resultados. Contudo, admite-se que esses efeitos adversos são pouco relevantes e
desta forma, tais variáveis não serão consideradas. Ao invés disso, alguns princípios de design do
experimento deverão ser seguidos, visando minimizar tais efeitos (Seção 3.2.1).

Variáveis Dependentes

As variáveis dependentes são aquelas nas quais é observado o resultado da manipulação das
variáveis independentes. No caso desse estudo, as variáveis dependentes definidas para descrever
os custos dos critérios são:

• Número de Elementos Requeridos/Programa: Medida do total de elementos requeridos gera-
dos para cada programa, durante a aplicação de um critério em um determinado paradigma.

• Número de Casos de Teste/Programa: Medida do tamanho do conjunto de teste adequado
gerado para cada programa, durante a aplicação de um critério em um determinado para-
digma.

• Número de Elementos Requeridos Não-Executáveis/Programa: Medida do total de elemen-
tos requeridos não-executáveis detectados para cada programa, durante a aplicação de um
critério em um determinado paradigma.

• Número de Elementos Requeridos/Critério: Medida da média e desvio padrão do total de
elementos requeridos gerados para todos os programas, durante a aplicação de um critério
em um determinado paradigma.

• Número de Casos de Teste/Critério: Medida da média e desvio padrão do total dos tamanhos
dos conjuntos de teste adequados gerados para todos os programas, durante a aplicação de
um critério em um determinado paradigma.

• Número de Elementos Requeridos Não-Executáveis/Critério: Medida da média e desvio
padrão do total de elementos requeridos não-executáveis detectados para todos os programa,
durante a aplicação de um critério em um determinado paradigma.

As variáveis dependentes definidas para descrever o strength dos critérios são:
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• Porcentagem de Cobertura/Programa no paradigma oposto: Esta é uma medida da porcen-
tagem de cobertura do conjunto de teste adequado a cada programa em um determinado
paradigma, sobre o seu correspondente no paradigma oposto, durante a aplicação de um
critério.

• Porcentagem de Cobertura/Critério: Esta é uma medida da média e desvio padrão das por-
centagens de cobertura dos conjuntos de teste adequados a todos os programa em um deter-
minado paradigma, sobre os seus correspondentes no paradigma oposto, durante a aplicação
de um critério.

Em adição às variáveis dependentes citadas, algumas outras métricas foram definidas e serão
coletadas concomitantemente no estudo. O objetivo dessa coleta é registrar propriedades que pos-
sam ser relevantes e que estejam correlacionadas ao comportamento das variáveis dependentes,
descrevendo mais detalhes do cenário dos testes funcionais e estruturais, com relação à diferença
de paradigma. Essas métricas podem ser ainda reaproveitadas no contexto de futuros estudos
experimentais, tanto para a derivação de novas hipóteses a partir das informações por elas for-
necidas, quanto para comparação de dados de teste provenientes de programas cujas medidas se
assemelhem às dos programas que compõe este estudo. Desta forma, um total de doze métricas de
implementação foram definidas. A saber: total de unidades (procedimentos/métodos e construto-
res); total LOC (linhas de código s/ comentários); total de comandos de desvio; total de comandos
recursivos; total unidades sem parâmetros; total de unidades c/ parâmetros apenas do tipo primi-
tivo; total de unidades c/ parâmetros apenas do tipo abstrato (valor ou referência); total de unidades
c/ parâmetros mistos (primitivos e abstratos); total de unidades sem retorno; total de unidades c/
retorno do tipo primitivo; total de unidades c/ retorno do tipo abstrato(valor ou referência) e com-
plexidade ciclomática (McCabe).

Além das métricas de implementação, foram medidos nos testes de cada programa: o número
de casos de teste que passaram nos critérios funcionais, ou seja, a quantidade de casos de teste cujas
assertivas avaliaram como verdadeira a igualdade entre o resultado gerado e o resultado esperado;
a cobertura dos critérios estruturais fluxo de controle pelo conjunto de teste funcional adequado; a
cobertura dos critérios estruturais fluxo de dados pelo conjunto de teste fluxo de controle adequado
e o número de casos de teste extras necessários para adequação dos critérios estruturais nessas duas
etapas.

4.3.4 Design do Experimento

O design do experimento tem impacto direto sobre a forma de analisar os resultados. Um
design experimental adequado também serve para minimizar a influência de fatores adversos sobre
os resultados obtidos.
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Conforme estabelecido anteriormente, o estudo contém apenas um fator de interesse, ou seja,
o paradigma das implementações testadas, o qual pode assumir dois tratamentos: procedimental
ou orientado a objeto.

Com relação às demais variáveis independentes fixas, foram aplicados os seguintes princípios
de design, visando a redução da probabilidade de erro experimental dentro do contexto definido:

• Aninhamento dos critério de teste: Apesar de não ser um fator de interesse, já que a compa-
ração entre critérios dentro de um mesmo paradigma não é relevante para os objetivos dessa
investigação, diferentes critérios de teste implicam em maneiras distintas de se determinar os
custos e strengths em cada paradigma. Para resolver essa questão os critérios de teste foram
agrupados em três níveis (funcional, estrutural fluxo de controle e estrutural fluxo de dados)
dentro de cada paradigma, seguindo o princípio de aninhamento. Os critérios que compõem
o nível funcional são critério Particionamento por Classe de Equivalência e critério Aná-
lise Valor Limite. Os critério escolhidos para compor o nível Estrutural Fluxo de Controle
são critério Todos-Nós e critério Todas-Arestas. Os critério escolhidos para compor o nível
Estrutural Fluxo de Dados são critério Todos-Usos e critério Todos-Potenciais-Usos. Esse
princípio permite que cada nível seja avaliado separadamente dentro de cada tratamento,
possibilitando uma comparação efetiva de condições (níveis) similares entre os dois para-
digmas. Ao fator “Paradigma” denomina-se fator aninhador e ao fator “Critério de teste”
fator aninhado. Esse design foi preferido em relação ao cruzado (crossed design), já que ele
permite a comparação dos paradigmas em relação a um mesmo tipo de critério, sem implicar
na análise inversa (característica do design cruzado), ou seja, também comparar os critérios
em relação a um mesmo tipo de paradigma.

• Ordem dos testes: Com a finalidade de evitar que o testador ganhe habilidade pela ordem
com que os programas são testados em um determinado paradigma e que a rotina neste
lhe favoreça ou prejudique no outro paradigma, seja pelo tédio, ganho de experiência ou
cansaço acumulado durante a execução dos testes, o princípio da aleatoriedade deverá ser
usado para definir a ordem em que os programas serão testados e para cada programa, a
ordem do paradigma a ser considerado primeiro. A ordem dos testes é aninhada a cada
nível do critério, já que a estratégia de teste definida para geração dos conjuntos de teste é
incremental e, portanto, existe uma relação de interdependência com relação ao conjunto de
teste entre os critérios.

´

Para as demais variáveis independentes fixas não foi aplicado nenhum princípio de design.

A variável “ferramenta de teste” terá um valor fixo e distinto para cada um dos paradigmas.
No paradigma procedimental, o valor é determinado pelo par CUTE e Poke-Tool para aplicação
dos critérios funcionais e estruturais respectivamente (Sommerlad e Graf, 2007; Chaim, 1991). No
paradigma OO, JUnit e JaBUTi representam na mesma ordem, as ferramentas para aplicação dos
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critérios de teste (Riehle, 2008; Vincenzi et al., 2003). Apesar de não serem as mesmas ferramen-
tas aplicadas nos dois paradigmas, existe uma grande semelhança quanto à forma de operar e às
assertivas empregadas. Além disso, ambas as ferramentas de teste estrutural, apóiam os critérios
de interesse para o estudo.

A “especificação” dos programas que compõem o conjunto procedimental é a mesma dos pro-
gramas que compõem o conjunto OO. Além disso, ambos os conjuntos estão balanceados (mesma
quantidade de programas nos dois paradigmas).

Mais detalhes sobre as questões de validade do experimento são tratadas na Seção 4.3.6.

O design experimental resultante definido para esse estudo experimental é ilustrado na Figura
4.1.

Figura 4.1: Design Aninhado em dois estágios: No primeiro o fator de interesse paradigma,
com dois tratamentos: OO e procedimental; No segundo o fator bloqueante critério com três

níveis: Funcional, Estrutural Fluxo de Controle e Estrutural Fluxo de Dados.

Neste estudo, os casos de testes serão definidos para cada programa e em cada um dos níveis
de critérios de forma incremental, ou seja, o conjunto de teste gerado para o nível funcional será
reaproveitado na construção do conjunto de teste estrutural fluxo de controle e assim sucessiva-
mente. Com isso, foi necessário organizar uma estratégia de teste que viabilizasse essa condução
de forma sistemática, obedecendo o design experimental definido.

A estratégia de teste definida foi dividida em quatro seções principais. Na primeira seção (i),
definiu-se que será gerado o conjunto de teste adequado aos critérios funcionais. Este conjunto de
teste deverá ser derivado da especificação e portanto, deverá adequar-se aos critérios de teste fun-
cionais tanto para a implementação procedimental quanto para a implementação OO do programa.
Este será o conjunto base para definição do conjuntos de teste na seção seguinte e o número de ele-
mentos requeridos nessa fase será determinado em termos do número de classes de equivalência e
valores limites gerados.

Obtido o conjunto base, na seção seguinte (ii) deverá ser avaliada a cobertura do mesmo para
o segundo nível de critérios, ou seja, os critérios estruturais fluxo de controle. As porcentagens
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de cobertura atingidas nos dois paradigmas deverão ser anotadas no formulário de testes de cada
implementação e em seguida deverá ser feita a adequação dos conjuntos de testes e a determinação
dos elementos requeridos não-executáveis para os critérios estruturais deste nível.

O conjunto de teste adequado obtido na segunda seção realimentará os teste estruturais fluxo
de dados na terceira seção (iii). Da mesma maneira, as porcentagens de cobertura atingidas nos
dois paradigmas deverão ser anotadas no formulário de testes de cada implementação e em seguida
deverá ser feita a adequação dos conjuntos de testes e a determinação dos elementos requeridos
não-executáveis para os critérios estruturais deste nível.

Na quarta e última seção(iv), os conjuntos de teste adequados gerados na segunda e terceira
seção deverão ser convertidos na linguagem do paradigma oposto para verificação do strength dos
dois tipos de teste estrutural, por meio da anotação da porcentagem de cobertura obtida.

O diagrama exibido na Figura 4.2 ilustra a descrição da estratégia de teste apresentada.

Figura 4.2: Diagrama das quatro etapas da estratégia de teste definida.

4.3.5 Instrumentação

A instrumentação do estudo foi elaborada em várias etapas, de forma a suprir as três catego-
rias de artefatos requeridos para operação do experimento: objetos do experimento, guidelines e
instrumentos de medida.

A primeira categoria consiste do benchmark de programas aos quais serão aplicados os tra-
tamentos do experimento. Conforme explicado na Seção 4.3.1, os programas que compõem o
benchmark foram obtidos de (Ziviani, 2005b) (programas C, representantes do paradigma Procedi-
mental) e (Ziviani, 2005a) (programas Java, representantes do paradigma OO). Contudo, por terem
sido projetados com propósito acadêmico, esses programas precisaram de alguns ajustes para apro-
veitamento no estudo. Um dos motivos foi a incompatibilidade e/ou ausência de especificações em
um formato apropriado para os testes e independente para cada programa. O outro motivo, foi a
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eventual incompatibilidade das implementações entre os dois paradigmas, quanto às funções: al-
gumas operações implementadas na linguagem OO simplesmente não existiam ou eram diferentes
daquelas implementadas na linguagem procedimental, apesar de se referirem à mesma especifi-
cação. Devido a isso, houve a necessidade de preparar previamente esses programas seguindo
alguns procedimentos padrões. Primeiramente foi preciso separar as implementações referentes
a cada especificação. Em muitos casos, uma mesma especificação possuía um número diferente
de classes implementadas em Java com relação ao número de programas em C. O relacionamento
especificação/classes e especificação/programa C foi feito por meio de um trabalho seqüencial de
análise e correspondência entre cada solução comum estabelecida nos dois livros com seus referi-
dos programas. Após o estabelecimento dessa correspondência, as especificações foram descritas
em um formato padrão, pré-estabelecido. Esse formato de especificação foi derivado e adaptado
do empregado no pacote de laboratório de Basili et al. (2008).

Um template auto-descritivo do documento de especificação empregado no experimento é mos-
trado nas Figuras 4.3, 4.4, 4.5, 4.6.
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Capítulo 1

Introdução

1.1 Propósito
<Descrever o propósito da especificação> 
“ex.: Este documento descreve a especificação de um programa de pilha por arranjo.”

1.2 Escopo
< Descrever o escopo do programa especificado (por exemplo, complexidade de uso, finalidade e 
uma breve explicação do que faz)> 
“ex.: O programa Pilha Arranjo é um programa simples, com finalidade acadêmica de exemplificar o tipo abstrato de 
dados pilha implementado por arranjo e suas principais operações. Existem aplicações para listas lineares nas quais 
inserções, retiradas e acessos a itens ocorrem sempre em um dos extremos da lista. Uma pilha é uma lista linear em 
que todas as inserções, retiradas e geralmente todos os acessos são feitos em apenas um extremo da lista.”

1.3 Visão Geral
< Descrever a organização do conteúdo no restante do documento >
“ex.: O restante desse documento está organizado da seguinte forma: Algumas definições de termos importantes e  
observações são apresentadas nas subseções seguintes. A seção 2 contém uma descrição geral sobre pilhas e em 
específico, pilhas por arranjo. A seção 3 apresenta os requisitos funcionais para o programa correspondente.”

1.4 Definições
< Descrever a definição de termos e conceitos usados no texto do documento (um conceito por 
linha >
“ex.:
Item – Elemento que constitui a pilha (Um item pode ser inserido ou removido de uma pilha).

Topo – referência para o último item no topo da pilha.”

1.5 Observações
< Colocar observações pertinentes ao conteúdo do texto, como referências bibliográficas, 
adaptações e considerações. Cada classe de observação deve ser separada por subseção. Os textos 
de todas as seções devem ser preenchidos com a mesma formatação dessa meta-descrição (a saber: 
fonte Times New Roman, tamanho 12, formatação normal) >
“ex.: 
1.5.1 Referências
A especificação descrita nesse documento baseia-se nos programas e textos contidos em:

 Ziviani, N. Projeto de Algoritmos: com implementações em Pascal e C.  2 ed. rev. E 
 ampl. São Paulo: Thomson, 2004.

 Ziviani, N. Projeto de Algoritmos: com implementações em Java e C++. São Paulo:
 Thomson, 2007.  (...)”

Figura 4.3: Template do documento de especificação. Primeira página.
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Capítulo 2

Descrição Geral

2.1 Perspectiva do Produto
< Uma descrição geral sobre a motivação ou o propósito de uso do mesmo >
“Existem aplicações para listas lineares nas quais inserções, retiradas e acessos a itens ocorrem sempre em um dos 
extremos da lista. Uma pilha é uma lista linear em que todas as inserções, retiradas e geralmente todos os acessos são 
feitos em apenas um extremo da lista...

Os itens em uma pilha estão colocados um sobre o outro, com o item inserido mais recentemente no topo e o item 
inserido menos recentemente no fundo. O modelo intuitivo de uma pilha é o de um monte de pratos em uma prateleira,  
sendo conveniente retirar pratos ou adicionar novos pratos na parte superior. Esta imagem está freqüentemente 
associada com a teoria de autômato, onde o topo de uma pilha é considerado como o receptáculo de uma cabeça de 
leitura/gravação que pode empilhar e desempilhar itens da pilha (Hoperoft e Ullman, 1969).

As pilhas possuem a seguinte propriedade: o último item 'inserido é o primeiro item que pode ser retirado da lista. Por 
esta razão as pilhas são chamadas de listas lifo, termo formado a partir de "last-in, first-out". Existe uma ordem linear 
para pilhas, que é a ordem do "mais recente para o menos recente". Esta propriedade torna a pilha uma ferramenta 
ideal para processamento de estruturas aninhadas de profundidade imprevisível, situação em que é necessário garantir  
que subestruturas mais internas sejam processadas antes da estrutura que as contenham. A qualquer instante uma 
pilha contém uma seqüência de obrigações adiadas, cuja ordem de remoção da pilha garante que as estruturas mais 
internas serão processadas antes das estruturas mais externas. 

Estruturas aninhadas ocorrem freqüentemente na prática. Um exemplo simples é a situação em que é necessário 
caminhar em um conjunto de dados e guardar uma lista de coisas a fazer posteriormente. O controle de seqüências de 
chamadas de subprogramas e sintaxe de expressões aritméticas são exemplos de estruturas aninhadas. As pilhas 
ocorrem também em estruturas de natureza recursiva, tais como árvores. [...]

Em uma implementação através de arranjos os itens da pilha são armazenados em posições contíguas de memória,  
conforme ilustra a Figura 1.1. Devido às características da pilha as operações de inserção e de retirada de itens  
devem ser implementadas de forma diferente das implementações usadas anteriormente para listas. Como as inserções 
e as retiradas ocorrem no topo da pilha, um cursor chamado topo é utilizado para controlar a posição do item no topo 
da pilha.

(...)”

Figura 4.4: Template do documento de especificação. Segunda página.
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2.2 Funções do Produto
< Uma descrição alto nível das funções (operações) que o programa deve implementar >

“ex.:
O programa deve permitir as seguintes operações sobre a estrutura de dados Pilha:

Criar uma pilha vazia de tamanho máximo 1000;

Criar uma pilha vazia de tamanho máximo definido pelo usuário;

Verificar se a pilha está vazia;

Fazer a pilha ficar vazia;

Empilhar um item no topo da pilha;

Desempilhar um item que está no topo da pilha, retirando-o da pilha;

Verificar o tamanho atual da pilha
.”

2.3 Características do Usuário
< Uma descrição de características do usuário, como a forma que o mesmo interage com o 
programa e as restrições ou considerações feitas sobre o mesmo >
“ex.:
“O usuário interage com o programa por meio da invocação de seus métodos/procedimentos. Para tanto, assume-se 
que o mesmo conheça a interface dessas unidades, assim como a estrutura de eventuais Tipos Abstratos de Dados 
fornecidos na entrada ou recebidos no resultado da operação.”

(...)”

2.4 Abreviações
< Uma listagem das abreviações usadas durante o texto do documento e seus respectivos 
significados, ordenados por linha >
“ex.:
Linf : limite inferior
Lsup: limite superior”

Figura 4.5: Template do documento de especificação. Terceira página.
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Capítulo 3

Requisitos Específicos

3.1 Requisitos Funcionais de <nome do programa>

< Uma descrição inicial de como os requisitos funcionais são apresentados e a descrição própria de

cada requisito funcional dentro de uma subseção própria.>

“Ex.: 

Nessa seção, cada requisito funcional é descrito em termos das operações executadas pelo programa. Cada operação é

descrita por meio dos seguintes campos:

Descrição: Descrição geral sobre a função a ser executada pela referida operação.

Entrada: Representa os dados que devem ser fornecidos como entrada para que a operação execute suas

funcionalidades.

Pré-Condição: Uma ou mais pré-condições que são assumidas como verdadeiras, para a execução da

funcionalidade da operação.

Resultado Esperado: Descreve a resposta do programa após o funcionamento da operação na(s)

situação(ões) considerada(s) válida(s).

Resultado Adverso: Descreve a resposta do programa após o funcionamento da operação na(s) situação(ões)

considerada(s) inválida(s).

Os campos Entrada, Resultado Esperado e Resultado Adverso podem ou não estarem preenchidos. Para o último

caso, estarão grifados com um hífen e subentende-se que não se aplica nenhum valor aos mesmos. O campo pré-

condição só será informado quando necessário.

3.1.1 Operação 1*

Descrição: Criar Pilha vazia com tamanho máximo igual a 1000.

Entrada: -

Resultado Esperado: Uma pilha vazia de tamanho máximo igual a 1000 é criada com sucesso.

Resultado Adverso: -

3.1.2 Operação 2(J)

Descrição: Criar pilha vazia com tamanho máximo definido pelo usuário.

Entrada: Valor inteiro de tamanho máximo da pilha.

*Pré-Condição: Tamanho máximo da pilha fornecido é menor do que valor máximo de inteiros.

Resultado Esperado:  Uma pilha vazia de tamanho máximo igual ao valor definido pelo usuário é criada com

sucesso.

Resultado Adverso: Valor de tamanho máximo fornecido na entrada é negativo e pilha não é criada.

(...)”

Figura 4.6: Template do documento de especificação. Quarta página.
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Alguns exemplos de especificações usadas no experimento foram listadas no Apêndice A,
página 127.

Grande parte dos textos das especificações basearam-se no texto original dos livros (Ziviani,
2005b) e (Ziviani, 2005a). Esses textos foram modificados ou adaptados, conforme cada caso, para
suprir estritamente as necessidades de operação do estudo (como desvinculamento da descrição de
uma especificação com algum código-fonte exemplo e remoção de dependências entre os textos
de especificações distintas). Esta medida foi tomada com o intuito de interferir o mínimo possí-
vel sobre o conteúdo do texto original e ao mesmo tempo atender às necessidades impostas pelo
princípio de aleatoriedade dos testes, conforme definido no design experimental.

Para evitar a redundância de referências para um mesmo autor nas especificações e pelo fato
deste trabalho estar baseado na obra de terceiros, os créditos ao autor original foram atribuídos
logo no início das especificações. Os trechos alterados/adaptados foram colocados entre colchetes,
com a finalidade de distinção sobre o texto original.

Após a descrição das especificações no formato estabelecido, um trabalho de revisão sobre as
especificações foi feito, buscando possíveis erros de preenchimento e formatação em cada uma. Fi-
nalizada a revisão, as especificações foram avaliadas pelos orientadores do trabalho e consideradas
aptas para condução do experimento.

Além das especificações, a aplicação dos tratamentos no experimento requer outros documen-
tos que auxiliem na execução dos testes. Para tanto foi concebido um documento de implementa-
ção, de forma a suprir o testador das informações necessárias para a construção dos casos de testes
funcionais sem que fosse necessária a leitura do código-fonte das implementações (como parâ-
metros de entrada e tipos de retorno esperados por operação). Esse documento serve ainda para
registrar métricas de implementação. Apesar de serem essencialmente iguais em formato, duas
variações do documento de implementação foram definidas: uma para os programas em C e outra
para as implementações Java. A separação foi feita com a finalidade de melhorar a organização e o
reaproveitamento das informações obtidas para futuros estudos que venham a utilizar esse material.
A figura 4.7, 4.8, 4.9 ilustram um template auto-descritivo do documento de implementação em
C. O template é composto de três partes: “Dados da Implementação” que consiste de um cabeçalho
com algumas informações gerais sobre a implementação. “Interface métodos/procedimentos e Es-
truturas Globais” onde as interfaces dos construtores e métodos ou procedimentos (dependendo da
linguagem) são exibidos, assim como eventuais estruturas globais que sejam usadas ou retornadas
pelos mesmos e que sejam necessárias para que o testador possa realizar os testes funcionais.
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Dados da Implementação
Autores da implementação:
“ex.:Nívio Ziviani”

Documento de especificação relativo:
“ex.: Pilha por Arranjo”

Nome do arquivo contendo o código fonte:
“ex.: Pilha.c”

Fonte:
“ex.: Livro: Ziviani, N.;Projeto de Algoritmos: com implementações em PASCAL e C; 2a edição; 
editora Thomson, 2004.”

Paradigma da linguagem:
“ex.: Procedimental”

Número de operações implementadas:
“ex.: 5”

Comentários e Observações
“ex.:

1. Apenas as funções de interface de cada operação são mostradas.
2. O método main (contido na versão original do código) foi excluído por não fazer parte das 

operações especificadas (sua função era apenas ilustrar o uso dos demais métodos).
3. As funções que não são comuns às operações especificadas nos dois paradigmas, foram 

removidas (contidas na versão original do código).”

Figura 4.7: Template do documento de implementação em C. Primeira página.
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Interface métodos/procedimentos e Estruturas Globais
“ex.: 
/*pilha-arranjo.c*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/time.h>
#define MaxTam 1000

typedef int Apontador;
typedef int TipoChave;

typedef struct {
  TipoChave Chave;
  /* --- outros componentes --- */
} TipoItem;

typedef struct {
  TipoItem Item[MaxTam];
  Apontador Topo;
} TipoPilha;

void FPVazia(TipoPilha *Pilha){}

int Vazia(TipoPilha Pilha){}

void Empilha(TipoItem x, TipoPilha *Pilha){}

void Desempilha(TipoPilha *Pilha, TipoItem *Item){}

int Tamanho(TipoPilha Pilha){}
”

Figura 4.8: Template do documento de implementação em C. Segunda Página
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Métricas de implementação

Atributos Comuns (Classe/Programa) Medida
Total de unidades
(procedimentos/métodos e construtores)

“ex.:
5

Total LOC 36

Total de comandos de desvio 4

Total de comandos recursivos 0

Total unidades sem parâmetros 0

Total de unidades c/ parâmetros apenas do tipo primitivo 0

Total de unidades c/ parâmetros apenas do tipo abstrato (valor ou 
referência)

5

Total de unidades c/ parâmetros mistos (primitivos e abstratos) 0

Total de unidades sem retorno 3

Total de unidades c/ retorno do tipo primitivo 2

Total de unidades c/ retorno do tipo abstrato (valor ou referência) 0

Complexidade de McCabe 7”

Figura 4.9: Template do documento de implementação em C. Terceira Página
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Além dos documentos de especificação e implementação, dois formulários foram definidos
para aplicação dos testes: o primeiro é um formulário auxiliar para definição das classes de equi-
valência, durante os testes funcionais. A Figura ilustra um template auto-descritivo do formulário
de classes de equivalência. Como pode ser observado na ilustração, o formulário é composto de
cabeçalho e uma seção de classes de equivalência. O formato do template foi concebido de forma
que o testador derive as classes de equivalência a partir de cada operação especificada.

fig:tempCLE
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Documento de Classes de Equivalência 

 

Programa Alvo: 

<nome do documento de especificação relativo a este documento> 
“ex.:Pilha por Arranjo” 

 
 

Nome:         Local e data: 

<nome do autor das classes de equivalência> 
“ex.: Jorge Ferreira da Silva” 

<local e data de autoria do documento> 
“ex.:São Carlos, 30  de abril de 2008” 

 

 

Operação <número da operação na especificação>:  

<Descrição da operação> 
“ex.: Cria uma pilha vazia com um tamanho máximo default” 

 

 

Condição de entrada 
Classes válidas Classes Inválidas 

ID Classe ID Classe 

“ex.:Tamanho Maximo 1 0<=Tamanho máximo 2 tamanho máximo < 0” 

 

 

Operação <número da operação seguinte na especificação>  

<Descrição da operação> 
“ex.: Faz a pilha ficar vazia” 

 
 

Condição de entrada 
Classes válidas Classes Inválidas 

ID Classe ID Classe 

“ex.:Tamanho da pilha 
(|pilha|)” 

1 
0<=|pilha|<=tamanho máximo da 

pilha - -” 

 

Figura 4.10: Template do formulário de classes de equivalência.
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O segundo formulário (Figuras 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14, também denominado de “formu-
lário de testes”, serve para registrar os casos de teste para cada critério avaliado e as medidas de
teste auferidas. Assim como o documento de implementação, duas variações do formulário foram
estabelecidas: Uma para os testes procedimentais e outra para os OO’s.
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Dados Gerais
Autor(es) dos casos de teste:
“ex.:Jorge Ferreira da Silva”

Documento de especificação relativo:
“ex.: pilha por arranjo”

Comentários e Observações

“Ex.:
Ordem na randomização: 17º
Ordem de teste por paradigma: OO/Procedimental .”

Figura 4.11: Template do Formulário de testes OO. Primeira Página
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Testes Funcionais OO

Formulário de classes de equivalência:
“ex.: CLE.doc”

Critério Particionamento de Classes de Equivalência 

Nº CT
Operação

<número da 
operação no 

documento de 
especificação>

Classe de 
Equivalência

<número 
identificador da 

classe de 
equivalência à qual 

se aplica o CT>

Dado de Teste
Parâmetros Estado 

(pré-
condições)

Resultado Esperado
<resultado esperado pela execução do CT>

“ex.:1 1 1 - - Pilha criada com o tamanho 
máximo default

2 2 1 Tamanho máximo 
da pilha

Tamanho 
máximo da 
pilha = 50

Pilha vazia com o tamanho 50 
criada com sucesso.

3 2 2 Tamanho máximo 
da pilha

Tamanho 
máximo da 
pilha = -50

Pilha não pode ser criada.

4 4 1 Pilha |pilha| = 0 True

5 4 2 Pilha |pilha| > 10 False”

Figura 4.12: Template do formulário de testes OO. Segunda Página
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Critério Análise Valor Limite

Nº CT Operaçã
o

Classe de 
Equivalênci

a

Limite
<S para 

superior, I 
para 

inferior>

Dado de Teste
Parâmetro

s
Estado 
(pré-

condições)
Resultado Esperado

“ex.:
1 3 2 I

TipoPilha da 
pilha a ser 
verificada

Tamanho 
atual da 

pilha = 1 

Valor 0 é retornado 
indicando que a pilha não 

está vazia

2 3 2 S
TipoPilha da 
pilha a ser 
verificada

Tamanho 
atual da 
pilha = 
1000 

Valor 0 é retornado 
indicando que a pilha não 

está vazia

3 4 1 I

TipoItem do 
item a ser 
empilhado/ 
Ponteiro de 
TipoPilha da 
pilha onde o 
item será 
empilhado

Tamanho 
atual da 
pilha = 0

Item é empilhado no topo da 
pilha com sucesso.

4 4 1 S

TipoItem do 
item a ser 
empilhado/ 
Ponteiro de 
TipoPilha da 
pilha onde o 
item será 
empilhado

Tamanho 
atual da 

pilha = 999
Item é empilhado no topo da 

pilha com sucesso.

5 5 1 I

 Ponteiro de 
TipoPilha da 
pilha onde 
ocorrerá o 
desempilhame

nto

Tamanho 
atual da 
pilha = 1

Item  do topo da pilha é 
desempilhado com sucesso

6 5 1 S

 Ponteiro de 
TipoPilha da 
pilha onde 
ocorrerá o 
desempilhame

nto

Tamanho 
atual da 
pilha = 
1000

Item  do topo da pilha é 
desempilhado com sucesso

7 6 1 I
 Ponteiro de 
TipoPilha da 
pilha a ser 
verificada

Tamanho 
atual da 
pilha = 0

Número de itens da pilha é 
retornado.

1 3 2 I
TipoPilha da 
pilha a ser 
verificada

Tamanho 
atual da 

pilha = 1 

Valor 0 é retornado 
indicando que a pilha não 

está vazia

2 3 2 S
TipoPilha da 
pilha a ser 
verificada

Tamanho 
atual da 
pilha = 
1000 

Valor 0 é retornado 
indicando que a pilha não 

está vazia”

Figura 4.13: Template do formulário de testes OO. Terceira Página
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Métricas de teste
Proprieda

de Part. Classe Equivalência Análise Valor Limite Total

Total de 
Classes de 
Equivalên

cia 
geradas

“ex.: 8 13 13

Total de 
CT's 

gerados

8 13 17

Total de 
CT's que 
passaram

8 13 17”

Propriedade Todos-Nós Todos-Arcos
Total de

Elementos 
Requeridos

“ex.:13 6

Cobertura 
Funcionais 
Adequados

100% 100%

Nº CT's extras 
para adequação 

0 0

Total de CT's 17 17

Nº elementos 
não executáveis

0 0”

Propriedade Todos-Usos Todos-Potenciais-Usos
Total de

Elementos
Requeridos

“ex.:8 9

Cobertura 
Estruturais-FC 

Adequados

100% 100%

Nº CT's extras 
para adequação

0 0

Total de CT's 17 17”

Figura 4.14: Template do formulário de testes OO. Quarta Página
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Além desses formulário e documentos, a instrumentação do estudo-experimental conta com os
códigos-fontes dos programas em linguagem C e Java, as ferramentas de teste e um documento
de guidelines. Nessas guidelines são encontradas informações específicas sobre a condução do
experimento como a forma de se operar a máquina virtual e as ferramentas de teste envolvidas.

4.3.6 Avaliação de Validade

Em razão da maneira como o estudo está sendo proposto, grande parte das questões de validade
não se aplicam diretamente, uma vez que foram definidas para serem verificadas no contexto de
experimentos controlados ou quasi-experimentos. Desta forma, as questões de validade serão
tratadas conforme cada caso, sendo adaptadas para o contexto adotado sempre que possível.

Validade Interna

As questões de validade interna dizem respeito às influências desconhecidas que ameaçam a
causalidade de um experimento sem o conhecimento do projetista (Wohlin et al., 2000).

História e Maturação: As ameaças do tipo história e maturação do experimento serão con-
tingenciadas, com a aplicação da randomização sobre a ordem das especificações e progra-
mas testados, assim como de seus respectivos paradigmas. A condução dos testes também
será feita em horário dedicado (matutino predominantemente), em dias úteis e seqüenciais
(sem previsão de interrupções).

Instrumentação: A instrumentação é um dos principais subprodutos do estudo. Sendo as-
sim, todos os cuidados necessários com formulação adequada dos templates de formulários
e documentos, preparação dos programas e especificações usados, assim como ferramentas
de teste e ambiente de aplicação estão amparados por um trabalho cauteloso de revisão bibli-
ográfica, análise e validação dos artefatos além do reúso de diversos conceitos já aplicados
com sucesso em outros pacotes de laboratório.

Mortalidade: Não pode ser verificada, já que não existem outros participantes para abando-
nar o estudo.

Ambigüidade sobre direção da influência causal: Se existe a relação causal, ela deve ser
unidirecional no sentido investigado, pois a variável independente de interesse do estudo
depende somente da decisão do desenvolvedor. Além disso, o custo e o strength de teste
só podem ser definidos depois que os programas foram desenvolvidos e testados em um
determinado paradigma.

Validade de Construção

As questões de validade de construção dizem respeito à generalização dos resultados para o
conceito ou teoria subjacente ao experimento. Em geral, estão relacionadas ao design do estudo
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experimental e à sua habilidade de refletir a construção da causa e efeito estudados (Wohlin et al.,
2000).

Explicação pré operacional de conceitos inadequada: Todos os conceitos envolvidos com
as medidas e tratamentos do experimento foram definidos em detalhes no plano do projeto.
Um exemplo disso é a diferenciação de custos dos critérios de teste em relação aos custos da
atividade de teste. O risco deste tipo de ameaça é considerado pequeno para a investigação.

Viés mono-operacional: Considerada uma das maiores ameaças de validade deste estudo
experimental, em razão da aplicação dos tratamento por apenas um participante e em ape-
nas um domínio de programas, o que torna a construção da causa sub-representada frente
ao universo de todos os diferentes tipos de participantes e domínios de programas OO’s e
procedimentais possíveis.

Viés mono-método: É uma ameaça considerada contingenciada, uma vez que os custos dos
critérios não são medidos por apenas um tipo de métrica mas oito, das quais nenhuma é
baseada em julgamento pessoal, o que diminui a chance de viés em razão das medidas.

Confusão de construção com níveis de construção: Para essa ameaça de validade, foram
definidos os níveis dos critérios de teste, mesmo os critérios de teste sendo os mesmos nos
dois paradigmas.

Interação de diferentes tratamentos: A aplicação dos tratamentos nos dois paradigmas
pelo mesmo participante é uma característica desejada nesse experimento já que dessa forma
existe uma consistência maior entre paradigmas quanto à forma com que os casos de teste
foram concebidos, melhorando a comparação. Contudo, também é uma questão de validade
que não pode ser verificada ou contingenciada em razão da restrição de número de partici-
pantes desse estudo.

Interação do teste com o tratamento: As medidas coletadas não geram nenhuma expec-
tativa quanto ao desempenho em quem aplica o tratamento, já que caracteriza atributos de
critérios de teste e não qualidades humanas. Logo, o risco deste tipo de ameaça é conside-
rado pequeno para a investigação.

Restrição de generalização sobre as construções: Esse tipo de ameaça diz respeito à pos-
sibilidade dos tratamentos do experimento serem favoráveis positivamente à hipótese al-
ternativa com relação aos atributos de qualidade verificados porém comprometer indeseja-
velmente outros atributos de qualidade relacionados que não foram observados, por efeito
colateral. No contexto desse experimento, os atributos de qualidade desconsiderados e que
poderiam estar relacionados, são dependentes de desempenho humano (por exemplo, pro-
dutividade na derivação e execução dos casos de teste em razão do paradigma). Contudo,
também é uma questão de validade que não pode ser verificada ou contingenciada em razão
da restrição do tipo de estudo realizado.
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Expectativa do experimentador: Como o projetista do experimento é o próprio aplicador
dos tratamentos, e tem ciência de que os resultados deste não são definitivos em qualquer
uma das hipóteses, não existe nenhuma expectativa ou motivação em favorecer qualquer uma
das hipóteses.

Validade de Conclusão

As questões de validade de conclusão dizem respeito aos detalhes que afetam a habilidade de
inferir conclusões corretas sobre relações entre o tratamento e a saída do experimento.

Fishing e taxa de erro: O risco de Fishing, ou seja, o favorecimento durante a análise dos
dados de um resultado esperado pelo experimentador não é considerada uma ameaça, já que
como ressaltado anteriormente, não há interesse de concluir em definitivo sobre nenhuma
das hipóteses, mas caracterizar informações a partir dos dados levantados na investigação
das hipóteses.

Confiabilidade das medidas: As métricas aplicadas usam medidas direta, o que aumenta a
precisão e facilidade de coleta dos dados. Além disso, acredita-se que a conjunção dos tipos
de métricas usadas com a estratégia de teste empregada, contribuirá para a obtenção de uma
quantidade de casos de teste menos suscetível a influência de fatores humanos.

Confiabilidade da implementação do tratamento: Essa ameaça é relativa à incapacidade
de implementar a mesma configuração de tratamento entre todos os participantes ou em di-
ferentes ocasiões. Não se aplica a este estudo experimental da maneira como está definido.
Mesmo assim, a forma com que a instrumentação do experimento foi preparada colabora
para que esta seja uma das menores ameaças em futuras replicações/redefinições do estudo.
Isso porque as ferramentas e demais artefatos do tratamento serão instalados e configurados
em uma máquina virtual, que deverá ser gravada em mídia digital. Dessa forma, para repro-
duzir grande parte da instrumentação do trabalho, o projetista do experimento deverá apenas
dispor de computadores e espaço em disco onde possa copiar a máquina virtual e utilizar os
objetos do experimento já preparados.

Heterogeneidade aleatória dos participantes: Não se aplica a este estudo experimental
da maneira como está definido e portanto é uma ameaça que não pode ser determinada ou
contingenciada.

Validade Externa

A validade externa refere-se às condições que limitam a habilidade de generalizar os resultado
do experimento para práticas da indústria.

As ameaças desse tipo poderiam ser consideradas grandes ao resultado, não fosse a restrição
de escopo imposta pelo próprio tipo de estudo investigado.
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Ainda que este fosse um experimento controlado, seria considerado um “teste de teoria” e não
uma “pesquisa aplicada”. Desta forma, de acordo com Wohlin et al. (2000), esta seria em ordem de
prioridade decrescente a última questão de validade, uma vez que “testes de teoria” são raramente
relacionados a “condições específicas, populações e números de vezes para os quais o resultado
deva ser generalizado”.

4.4 Considerações Finais

Neste capítulo foram discutidos todos os elementos de definição e planejamento do estudo
experimental deste trabalho. Inicialmente, os termos e processo de experimentos controlados fo-
ram reaproveitados para construção da definição e planejamento do estudo proposto. Na definição
foram estabelecidos os conceitos da investigação e no planejamento questões como hipóteses, va-
riáveis dependentes, variáveis independentes e instrumentação. Por fim, uma seção abordando os
quatro tipos de ameaças de validade foi descrita, considerando-se as limitações e restrições impos-
tas pela forma com que o estudo experimental foi concebido.

No próximo capítulo, serão abordados os assuntos relativos à forma como o estudo experimen-
tal foi conduzido e a análise dos resultados obtidos.





CAPÍTULO

5
Condução do Estudo e Análise dos

Resultados

5.1 Considerações Iniciais

A condução do estudo descreve detalhes da forma como o planejamento foi executado, assim
como o emprego dos artefatos envolvidos e os procedimentos de coleta e verificação dos dados.
Após coletados, os dados foram submetidos à análise, da qual foram derivadas informações rele-
vantes ao estudo e que serviram de embasamento para as conclusões acerca do tema investigado.

5.2 Operação

A operação é a parte da condução do estudo que engloba a preparação dos artefatos e ferra-
mentas, a execução das atividades do estudo definidas no plano e a verificação dos dados coletados
durante a execução. A seguir são descritos em detalhes, a maneira como cada uma dessas fases foi
realizada.

5.2.1 Preparação

A preparação da operação do estudo se deu a partir da própria definição do plano. Tendo-
se definidos os documentos e formulários para execução dos testes o primeiro passo consistiu
em preparar as ferramentas de uma maneira robusta para que pudessem ser usadas ao longo do
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experimento, na expectativa de prever-se futuros problemas que pudessem acarretar em atrasos na
condução dos testes.

A primeira preocupação com a preparação das ferramentas estava relacionada ao bom funci-
onamento das mesmas. A ferramenta de teste estrutural Poke-Tool, desenvolvida em âmbito aca-
dêmico, encontrava-se descontinuada em razão da evolução das versões do compilador C, ao qual
a ferramenta apresenta-se fortemente relacionada. Isso exigiu o exercício prévio da mesma, em
busca de uma configuração de sistema que viabilizasse o funcionamento correto da mesma. A par-
tir desse exercício, foi possível identificar que a última versão disponível da ferramenta encontrava-
se compatível com a versão 4.1.2 do compilador GCC, rodando sobre o sistema operacional Linux.

Como uma das finalidades do estudo é viabilizar a definição de futuros estudos experimen-
tais e treinamento em teste, julgou-se adequado instalar e configurar as ferramentas de forma que
elas pudessem ser facilmente reaproveitadas em novos contextos sem a necessidade do retraba-
lho e mantendo-se alguma garantia de um funcionamento estável. Usualmente, para este fim,
especifica-se as versões e os requisitos de sistema para replicação de estudos com ferramentas.
Contudo, muitas vezes isso não é o suficiente para eliminar dificuldades com sua instalação/confi-
guração e não diminui a chance de interferência por alguma configuração extra além dos requisitos
exigidos. A partir dessa necessidade, surgiu-se a idéia de definir uma máquina virtual (Figura 5.1),
sobre a qual essas ferramentas pudessem ser agrupadas e configuradas para uso direto. Dentre os
benefícios encontrados com essa prática podem-se citar: a portabilidade não só das ferramentas
e do sistema operacional mas de toda uma configuração de sistema específica, a possibilidade de
replicação e geração de backup de forma prática e relativamente rápida, a viabilidade de evolução
de configurações de ferramentas sem o comprometimento de uma configuração já estável, a pos-
sibilidade de interrupção e continuação de uma tarefa em datas diferentes mantendo-se o mesmo
estado do sistema operacional e dos programas utilizados e a persistência direta dos resultados
gerados internamente pela cópia em uso.

A máquina virtual do estudo foi definida com as seguintes configurações de hardware:

• Tamanho total de disco rígido virtual de 4GB, alocados sob demanda.

• 512MB de memória principal reservada.

• Detecção automática de dispositivos de áudio e vídeo do sistema hospedeiro.

• Interface de rede no modo bridged, no qual a máquina virtual conecta-se diretamente à rede
física utilizada pelo sistema hospedeiro.

Para as configurações de software, foram escolhidas as seguintes definições:

• Sistema operacional Linux, distribuição Ubuntu - versão 7.04 (Feisty Fawn), o qual já possui
nativamente a versão 4.1.2 do compilador GCC instalada e configurada corretamente.
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Figura 5.1: Máquina virtual definida para o estudo, em execução.
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• IDE Eclipse para desenvolvedores C/C++ - versão 3.4.0 (Ganymede), o qual já possui o
plug-in da ferramenta JUnit versão 3.8.2 instalado nativamente, para aplicação dos testes
funcionais em Java.

• Plug-in da ferramenta “C/C++ Unit Testing Easier”(Cute) versão 1.6.1 instalado sobre a
plataforma Eclipse, para aplicação dos testes funcionais em C.

• Ferramenta JaBUTi versão 1.0, para aplicação dos testes estruturais em Java.

• Ferramenta Poke-Tool, com variáveis de ambiente carregadas durante a inicialização do Sis-
tema Operacional, para aplicação dos testes estruturais em C.

• Ferramenta CodeAnalyserPro versão 1.1, para coleta das medidas de implementação dos
programas nas duas linguagens.

Após a instalação e configuração das ferramentas, definiu-se uma estrutura de diretórios e
arquivos (Figura 5.2) para disponibilização/armazenamento dos artefatos de cada programa utili-
zado no experimento. Na raiz do diretório, estão disponíveis todos os documentos e formulários de
teste, um subdiretório para os códigos fontes do programa (Fontes), outro para as implementações
dos testes funcionais (Funcionais) e um último para os testes estruturais (Estruturais). Dentro de
cada um desses diretórios foram definidos dois novos subdiretórios correspondentes a cada um dos
paradigmas. Em “Fontes” nomeou-se os subdiretórios a partir das linguagens correspondentes ao
paradigma:“C” e “Java”; em “Funcional” e “Estrutural”a partir das ferramentas: “Cute”e“Junit”,
“Poke-Tool” e “JaBUTi”, respectivamente. Optou-se por esses nomes ao invés de simplesmente
usar os paradigmas, para evitar que os artefatos de um tipo de teste fossem sobrescritos por engano
por outro do mesmo programa, durante o seu armazenamento. Nos subdiretórios de cada ferra-
menta estrutural, convencionou-se criar um subdiretório para cada nova sessão de teste definida
(relacionada a cada etapa da estratégia de teste), a menos que o conjunto de teste da sessão anterior
fosse exatamente igual, caso em que seria redundante e portanto desnecessário.

Para os documentos e formulários, foram atribuídas algumas convenções aos nomes dos arqui-
vos:

• Os documentos de especificação foram nomeados com o prefixo “Doc_Esp”+ “nome do
programa”;

• Os documentos de implementação foram nomeados “Doc_imp_c” e “Doc_imp_java”, refe-
rentes a cada uma das linguagens de implementação do programa;

• Os formulários de teste foram nomeados “Doc_tes_c” e “Doc_tes_java”, referentes a cada
uma das linguagens de implementação do programa;

• O formulário de classes de equivalência foi nomeado “CLE”.
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Figura 5.2: Estrutura de diretórios e arquivos para cada programa do estudo.

De acordo com o planejamento, a ordem de teste seria definida aleatoriamente por sorteio.
Desta forma, por se tratarem de 32 especificações, um valor distinto na faixa de 1 a 32 foi atribuído
a cada um dos programas do benchmark. O número atribuído serviu também para identificar cada
programa durante a análise das medidas coletadas e para nomear o diretório raiz correspondente a
cada programa na máquina virtual. A Tabela 5.1 exibe o identificador de cada programa, associado
ao seu nome e descrição de funcionalidade.

Para auxiliar no sorteio da ordem das especificações e do paradigma a ser testado primeiro
em cada programa, definiu-se um pequeno aplicativo (Figura 5.3) em uma linguagem de script

para gerar seqüências aleatórias, no qual o usuário informa o título das seqüências, o número de
seqüências a serem geradas e o número de elementos por seqüência desejado. Desta forma, para
sortear a ordem das especificações, gerou-se uma única seqüência aleatória com “32” elementos.
Para a ordem dos paradigmas, bastou-se convencionar que os valores “1” e “2” representavam o
paradigma Procedimental e OO respectivamente e gerar 32 seqüências aleatórias com 2 elementos
por seqüência.

5.2.2 Execução

A execução foi a etapa que demandou mais tempo na condução do estudo. Após todos os
artefatos estarem prontos e preparados para condução, incluindo-se escrita do plano, preparação
de todas as especificações, implementações e definição da máquina virtual e coleta de métricas de
implementação, gastaram-se 3 meses para realização de todos os teste e coleta das medidas.

Os teste funcionais, em particular, responderam pela maior parte do tempo de condução, uma
vez que todo o seu processo é manual, sendo apenas a verificação das assertivas auxiliada pelas
ferramentas. Dentre as tarefas exigidas para realização dos testes funcionais podem-se citar: A
leitura e correto entendimento da especificação, a definição de classes de equivalência e dos va-
lores limites para cada operação especificada, a escrita dos casos de teste em linguagem natural,
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Identificador Nome Descrição
1 Max Programa para obter o valor máximo de um conjunto.

2 MaxMin1 Programa para obter os valores máximo e mínimo de um conjunto de forma não eficiente.

3 MaxMin2 Programa para obter os valores máximo e mínimo de um conjunto de forma mais eficiente que o programa MaxMin1.

4 MaxMin3 Programa para obter os valores máximo e mínimo de um conjunto de forma mais eficiente que o programa MaxMin2.

5 Ordenação1 Programa de ordenação de vetor de inteiros.

6 FibRec Programa para calcular sequência de Fibonacci (recursivo).

7 FibIte Programa para calcular sequência de Fibonacci (iterativo).

8 MaxMinRec O programa para encontrar o valor máximo e mínimo de um conjunto MaxMin de forma recursiva.

9 Mergesort Programa de ordenação pelo método Mergesort.

10 AvaliaMultMatrizes Obtém o custo mínimo para multiplicação de "n"matrizes.

11 ListaArranjo Programa da estrutura de dados lista com suas respectivas operações, implementada por meio de arranjos.

12 ListaAutoRef Programa da estrutura de dados lista com suas respectivas operações, implementada por estrutura de auto-referência.

13 PilhaArranjo Programa da estrutura de dados pilha com suas respectivas operações, implementada por meio de arranjos.

14 PilhaAutoRef Programa da estrutura de dados pilha com suas respectivas operações, implementada por meio de auto-referência.

15 FilaArranjo Programa da estrutura de dados fila com suas respectivas operações, implementada por meio de arranjos.

16 FilaAutoRef Programa da estrutura de dados fila com suas respectivas operações, implementada por estrutura de auto-referência.

17 Ordenação2 Programa de ordenação pelos métodos de seleção, inserção, shellsort, quicksort e heapsort.

18 HeapSort Programa de fila de prioridade implementado por meio de arranjos.

19 OrdenaçãoParcial Programa de ordenação para obter os k primeiros elementos ordenados de um conjunto de tamanho n.

20 PesquisaSeqBin Programa que implementa os métodos de pesquisa seqüencial e binária para recuperação de informação.

21 Arvore Binária Programa que implementa árvore binária e operações de inserção, remoção e pesquisa de registros.

22 Hashing1 Programa que implementa o método de Hashing usando Lista Encadeada para tratamento de colisões.

23 Hashing2 Programa que implementa o método de Hashing usando Endereçamento Aberto para tratamento de colisões.

24 GrafoMatAdj Programa da estrutura de dados grafo com suas respectivas operações, implementado com matriz de adjacência.

25 GrafoListaAdj1 Programa da estrutura de dados grafo com suas respectivas operações, implementado com lista de adjacência usando estruturas de auto-referência.

26 GrafoListaAdj2 Programa da estrutura de dados grafo com suas respectivas operações, implementado com lista de adjacência usando arranjos.

27 BuscaEmProfundidade Programa que implementa a busca em profundidade em um Grafo.

28 BuscaEmLargura Programa que implementa a busca em largura em um Grafo.

29 CFC Programa para obtenção de componentes fortemente conectados de um grafo.

30 Prim Programa que implementa o algoritmo de Prim para descoberta da árvore geradora mínima em um grafo ponderado.

31 CasamentoExato Programa que implementa algoritmo de casamento exato para busca em cadeias de caracteres.

32 CasamentoAproximado Programa que implementa algoritmo de casamento aproximado para busca em cadeias de caracteres.

Tabela 5.1: Tabela de programas usados no estudo com identificador, nome e descrição de
funcionalidade.

Figura 5.3: Interface de aplicativo para geração de seqüências aleatórias.
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definindo-se as entradas, saídas e resultados esperados, a implementação dos casos de teste nas
linguagens sob estudo, a verificação das assertivas e a coleta das medidas geradas.

A condução dos teste estruturais, consumiram menos tempo que os funcionais. Nesta etapa,
os conjuntos de teste iniciais já estavam estabelecidos. Dentre as tarefas exigidas nessa etapa,
podem-se citar: Medição do número de elementos requeridos gerados pelos critérios, análise da
cobertura dos critérios pelo conjunto de teste funcional-adequado, adequação do conjunto de teste
aos critérios verificados e identificação de elementos requeridos não-executáveis. Os testes estru-
turais de fluxo de dados, em particular, demandaram mais tempo que os de fluxo de controle pois o
número de elementos requeridos gerados eram em média superiores ao primeiro e a identificação
das causas de não cobertura são menos diretas.

A análise do strength foi a última etapa de teste realizada. Consumiu mais tempo que os
testes estruturais fluxo de controle e menos tempo que os estruturais fluxo de dados. O tempo
gasto, todavia, foi considerável em relação a verificação de strength tradicional, já que em razão
da mudança de linguagem e de paradigma, fez-se necessário a reescrita dos conjuntos de teste de
cada linguagem na linguagem do paradigma oposto.

A conversão de casos de teste muitas vezes não era direta, chegando a ser impraticável de-
pendendo do caso de teste em questão. Para resolver essa questão e viabilizar de alguma forma
tal análise, alguns procedimentos heurísticos de conversão dos casos de teste foram estabelecidos
e adotados. O primeiro consistiu em preservar a semelhança semântica do caso de teste mesmo
quando a sintática não fosse possível, ou seja, mesmo que os casos de teste não pudessem ter
uma correspondência de um para um entre cada linha de caso de teste, o propósito da execução
do mesmo, em relação ao programa testado, deveria ser mantido. Para isso, o valor das entradas
deveriam ser iguais sempre que possível. Caso não fossem, elas deveriam ser minimamente cor-
respondentes, ou seja, deveriam ser suficientes para que executassem o mesmo comportamento
esperado da operação. Caso a última opção ainda não fosse possível, este caso de teste deveria
ser considerado um caso de teste não implementável na linguagem oposta e computado em uma
coluna própria, durante a sumarização dos strengths de teste. Além da preocupação com a cha-
mada das operações, o testador deveria estar atento para tentar reproduzir uma configuração ou
estado semântico semelhante nas estruturas de dados envolvidas com o caso de teste. Caso isso
não fosse possível esse caso de teste também deveria ser contabilizado como um caso de teste não
implementável na linguagem oposta. Os passos para a realização dos testes em cada ferramenta,
são fornecidos no documento de guidelines, o qual encontra-se disponível no apêndice A.

5.2.3 Validação dos Dados

Um programa pode conter vários procedimentos/métodos e o formulário de teste é destinado
às medidas gerais do programa, ou seja, considerando-se todos os procedimentos/métodos juntos.
Para que não houvesse confusão na coleta das medidas durante as etapas de teste, foram utilizados
rascunhos para registro individual das medidas por procedimento/método. Após todos os dados das



84 5.3. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

operações de um programa terem sido coletados nesse rascunho, eles foram agrupados e contados
(ou calculados) para o contexto geral do mesmo. Essa decisão serviu não só para modularizar o
trabalho de coleta mas também para facilitar a verificação das medidas coletadas durante a revisão
de uma etapa de teste, a qual se dava sempre após o término da mesma.

5.3 Análise e Interpretação dos Resultados

5.3.1 Descrição Estatística

Conforme definido no plano, um conjunto de 32 especificações foram utilizadas no estudo,
cada uma com sua correspondente implementação no paradigma procedimental e OO.

Para caracterização de propriedades estáticas desses programas, 12 métricas de implementação
foram avaliadas, conforme definido no plano, as quais são reportadas nas Tabelas 5.2 e 5.3. Esses
dados ajudam a descrever melhor os tipos de programas envolvidos no estudo e correlacionar infor-
mações de implementação com as informações de teste geradas. Desses dados, pôde-se observar
que:

• O número médio de comandos de desvio (if, while, for) se mostrou semelhante em ambos
os paradigmas, sendo x̄ = 8, 65 no conjunto procedimental e x̄ = 8, 81 no conjunto OO.
Além disso, a proximidade dos desvios padrões entre os dois conjuntos (DPproc = 7, 12 e
DPOO = 7, 541) também indicam uma semelhança na variação dos dados, com relação à
média.

• Em 53,13% dos programas, a complexidade ciclomática foi idêntica para os dois conjuntos
de programas e a média de complexidade foi aproximadamente a mesma (x̄ = 13, 2 eDP =

10) e (x̄ = 13, 8 e DP = 10, 2) para os paradigmas procedimental e OO, respectivamente.

• A média de LOC do conjunto procedimental é 60, 60% maior do que a do conjunto OO.

• A média do “total de parâmetros exclusivamente do tipo primitivo” para o conjunto OO
(x̄ = 1, 69 e DP = 2, 05) apresentou-se mais de 10 vezes maior do que a mesma medida
para o conjunto procedimental (x̄ = 0, 13 e DP = 0, 34).

• O conjunto OO apresentou média de aproximadamente 2 unidades sem qualquer parâmetro
(x̄ = 1, 75, DP = 1, 90), enquanto que o conjunto procedimental não apresentou nenhuma
ocorrência de programa com pelo menos uma unidade sem parâmetro.

• A média do “total de unidades com parâmetros exclusivamente do tipo primitivo” para o
conjunto OO (x̄ = 1, 69 e DP = 2, 05) apresentou-se mais de 10 vezes maior do que a
mesma medida para o conjunto procedimental (x̄ = 0, 13 e DP = 0, 34).
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• A média do “total de unidades com parâmetros exclusivamente do tipo Abstrato” para o
conjunto Procedimental (x̄ = 3 e DP = 3, 44) apresentou-se quase duas vezes maior do que
a mesma medida para o conjunto OO (x̄ = 1, 18 e DP = 2, 05).

• A média do “total de unidades com parâmetros mistos” manteve-se abaixo de 1 em ambos
os conjuntos.

• A média do “total de unidades sem retorno” manteve-se próxima entre os dois conjuntos de
programas, sendo ligeiramente maior no conjunto procedimental (x̄ = 3, 18 e DP = 2, 69)
com relação ao OO (x̄ = 2, 43 e DP = 2, 25).

• A média do “total de retornos do tipo primitivo” do conjunto OO (x̄ = 1, 31 e DP = 1, 51)
é aproximadamente 2 vezes maior do que a do conjunto procedimental (x̄ = 0, 59 e DP =

0, 76).

• A média do “total de retornos do tipo Abstrato” apresentou uma diferença expressiva do
conjunto OO (x̄ = 1, 40 e DP = 1, 86) com relação ao procedimental ( x̄ = 0, 25 e DP =

0, 56), sendo o primeiro aproximadamente 5, 5 vezes maior do que o segundo.

As informações obtidas, permitem verificar algumas características dos dois conjuntos amos-
trais. As observações de desvio e complexidade ciclomática, por exemplo, demonstram que apesar
da diferença de paradigmas, a estrutura lógica dos programas mantém-se bastante semelhante entre
os dois conjuntos.

Com relação aos parâmetros, pode-se notar que no conjunto de programas do paradigma OO
existe um uso mais intenso da passagem de dados do tipo primitivo entre os métodos, via parâme-
tro, do que no conjunto do paradigma procedimental. Este último, por sua vez, apresentou uma
quantidade de passagem de dados do tipo abstrato maior do que o primeiro. Essas informações
levantam indícios de que o paradigma OO, de fato, pode favorecer interações mais simples entre
as entidades (objeto ou método) do que o paradigma procedimental, possivelmente por um de seus
princípios ser a propriedade de coesão das operações realizadas por cada entidade.

As informações sobre retornos dos dois conjuntos também demonstram um comportamento já
conhecido dos dois paradigmas. No procedimental, por exemplo, é natural que não se retornem
tipos abstratos ao final de cada procedimento, já que muitas vezes, quando isso é necessário, o
mesmo é associado a um ponteiro que já fôra passado previamente via parâmetro para este fim. No
orientado a objetos, por sua vez, a referência, em geral, é criada dentro do próprio método (com a
criação de um objeto) e retornada por este ao final da operação.

A definição do conjunto de teste inicial para comparação dos dois paradigmas, foi feita gerando-
se um conjunto de teste adequado aos critérios funcionais. Na Tabela 5.4 são apresentadas as me-
didas “Número de Elementos Requeridos/Programa”, “Número de Casos de Teste Gerados/Pro-
grama” e “Número de Casos de Teste Que Passaram/Programa” para os critério Particionamento
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Programas C (procedimental)
Programa Total. Und. LOC Desvios Recursões s/ Parâm. Parâm. Prim. Parâm. Abstr. Parâm. Mistos s/ Retorno Retorn. Prim. Retorn. Abstr. Cplx. Cicl.

1 1 12 2 0 0 0 1 0 0 1 0 3

2 1 14 3 0 0 0 0 1 1 0 0 4

3 1 14 3 0 0 0 0 1 1 0 0 4

4 1 27 11 0 0 0 0 1 1 0 0 9

5 1 17 3 0 0 0 1 0 1 0 0 4

6 1 6 2 1 0 1 0 0 0 1 0 2

7 1 9 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2

8 1 20 5 2 0 1 0 0 1 0 0 5

9 2 23 4 2 0 0 0 2 2 0 0 6

10 1 25 6 0 0 1 0 0 0 1 0 7

11 5 44 5 0 0 0 5 0 4 1 0 10

12 4 42 1 0 0 0 4 0 3 1 0 5

13 5 36 4 0 0 0 5 0 3 2 0 7

14 5 49 1 0 0 0 5 0 3 2 0 6

15 5 39 5 0 0 0 5 0 4 1 0 8

16 5 50 2 0 0 0 5 0 4 1 0 7

17 9 107 24 2 0 0 9 0 9 0 0 31

18 7 76 10 0 0 0 6 0 5 0 1 17

19 9 117 27 3 0 0 0 9 9 0 0 35

20 4 52 10 0 0 0 4 0 2 0 2 11

21 7 94 20 9 0 0 6 1 7 0 0 25

22 12 118 17 0 0 0 12 0 9 1 2 28

23 8 98 17 0 0 0 7 1 6 2 0 28

24 9 116 19 0 0 0 9 0 6 2 1 28

25 2 76 6 1 0 0 0 1 2 0 0 8

26 9 123 14 0 0 0 8 1 6 2 1 23

27 2 76 6 1 0 0 0 1 2 0 0 8

28 2 199 8 0 0 0 1 1 2 0 0 23

29 3 130 10 1 0 0 2 1 2 0 1 13

30 2 199 8 0 0 0 1 1 2 0 0 23

31 4 68 17 0 0 0 0 4 4 0 0 24

32 1 38 6 0 0 0 0 1 1 0 0 7

Média 4,0625 66,1 8,656 0,688 0 0,13 3 0,84 3,1875 0,594 0,25 13,2

dv. padrão 3,182 51,8 7,124 1,712 0 0,34 3,445 1,71 2,6933 0,756 0,568 10

Tabela 5.2: Métricas de implementação para programas procedimentais.

Classe de Equivalência (PCE) e Análise Valor Limite (AVL). As medidas “Número de Elemen-
tos Requeridos/Critério”, “Número de Casos de Teste Gerados/Critério” e “Número de Casos de
Teste Que Passaram/Critério” são representadas pela média e desvio padrão de cada coluna, loca-
lizadas nas últimas linhas da tabela. As colunas “Total” correspondem ao somatório das medidas
nos critérios Particionamento Classe de Equivalência e Análise Valor Limite, menos as repetições
existentes entre as duas medidas.

Para o conjunto de teste inicial o número de elementos requeridos e o número de casos de
teste gerados no paradigma procedimental é igual a do orientado a objetos, já que os mesmos são
derivados em termos da especificação comum às duas implementações. Os dados coletados com
essas medidas fornecem informações importante quanto ao grau de complexidade dos programas
sob análise e do conjunto de teste base estabelecido para o mesmo. Desta forma, as seguintes
propriedades puderam ser observadas a partir da Tabela 5.4.

• O programa 25 (GrafoListaAdj1) apresentou o maior número de “elementos requeridos ge-
rados” para o critério Particionamento Classe de Equivalência (19) enquanto que o programa



CAPÍTULO 5. CONDUÇÃO DO ESTUDO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 87

Programas Java (OO)
Programa Total. Und. LOC Desvios Recursões s/ Parâm. Parâm. Prim. Parâm. Abstr. Parâm. Mistos s/ Retorno Retorn. Prim. Retorn. Abstr. Cplx. Cicl.

1 1 8 2 0 0 0 0 1 0 0 1 3

2 1 13 3 0 0 0 1 0 0 1 0 4

3 1 13 3 0 0 0 0 1 0 1 0 4

4 1 25 11 0 0 1 0 0 0 1 0 9

5 1 14 3 0 0 0 0 1 1 0 0 4

6 1 7 2 2 0 1 0 0 0 1 0 2

7 1 11 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2

8 1 20 8 2 0 0 1 0 0 1 0 5

9 5 22 6 2 0 0 0 2 2 0 0 8

10 1 31 6 0 0 1 0 0 1 0 0 7

11 5 28 7 0 3 0 2 0 3 1 1 13

12 4 19 1 0 3 0 1 0 2 1 1 5

13 5 23 3 0 4 0 1 0 2 1 2 7

14 5 32 1 0 4 0 1 0 1 2 2 6

15 5 29 3 0 4 0 1 0 3 1 1 8

16 5 38 2 0 4 0 1 0 2 1 2 7

17 10 86 21 2 1 1 8 0 9 0 1 32

18 8 54 10 0 4 2 1 1 5 0 3 19

19 9 88 28 3 1 1 0 7 8 0 1 35

20 4 30 8 0 0 1 3 0 2 2 0 11

21 11 74 30 11 2 0 9 0 5 0 6 29

22 10 64 12 4 3 4 1 2 3 4 3 19

23 11 72 17 0 2 5 2 2 5 4 2 29

24 9 74 14 0 3 6 0 0 2 2 5 27

25 15 73 6 0 6 8 1 0 2 6 7 24

26 13 82 17 0 6 7 0 0 4 5 4 27

27 3 36 6 1 1 1 1 0 1 1 1 9

28 6 51 9 1 1 4 1 0 4 2 0 15

29 5 51 9 1 3 1 1 0 2 1 2 14

30 6 51 9 1 1 4 1 0 4 2 0 27

31 4 47 18 0 0 4 0 0 4 0 0 25

32 1 26 6 0 0 1 0 0 1 0 0 7

Média 5,25 40,4 8,813 0,938 1,75 1,69 1,188 0,53 2,4375 1,313 1,406 13,8

dv. Padrão 3,9919 24,9 7,541 2,109 1,901 2,28 2,055 1,34 2,2567 1,512 1,864 10,2

Tabela 5.3: Métricas de implementação para programas orientados a objetos.

31 (CasamentoExato) apresentou o maior número de “elementos requeridos gerados” para o
critério Análise do Valor Limite (28).

• Os programas 2 (MaxMin1), 4 (MaxMin3), 6 (FibRec), 7 (FibIte), 8 (MaxMinRec) e 27
(BuscaEmProfundidade) apresentaram o menor “número de elementos requeridos gerados”
para o critério Particionamento Classe de Equivalência (1) sendo que o programa 27 também
apresentou o menor “número de elementos requeridos gerados” para o critério Análise Valor
Limite.

• O programa 25 (GrafoListaAdj1) apresentou o maior “número casos de teste gerados” para
o critério Particionamento Classe de Equivalência (18) enquanto que o programa 31 (Casa-

mentoExato) apresentou o maior “número de casos de teste gerados” para o critério Análise
do valor limite (28).

• Os programas 1(Max), 2 (MaxMin1), 3 (MaxMin2), 4 (MaxMin3), 5 (Ordenação1), 6 (Fi-

bRec), 7 (FibIte), 8 (MaxMinRec), 9 (Mergesort), 10 (AvaliaMultMatrizes), 27 (BuscaEm-
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Elementos Requeridos Casos de testes gerados Casos de teste que passaram

Programa PCE AVL Total PCE AVL Total PCE AVL Total

1 2 3 3 1 3 3 1 3 3

2 1 5 5 1 5 5 1 5 5

3 3 5 5 1 5 5 1 5 5

4 1 5 5 1 5 5 1 5 5

5 2 4 4 1 3 3 1 3 3

6 1 3 3 1 3 3 1 3 3

7 1 2 2 1 2 3 1 2 3

8 1 7 7 1 7 7 1 7 7

9 4 8 8 1 7 7 1 7 7

10 3 7 7 1 5 5 1 5 5

11 7 11 11 7 11 14 7 11 14

12 7 7 7 7 7 7 7 7 7

13 8 13 13 8 13 17 8 13 17

14 9 10 10 9 10 10 9 10 10

15 7 8 8 7 14 14 3 2 5

16 9 10 10 9 10 10 9 10 10

17 10 20 20 5 15 15 5 15 15

18 13 23 23 11 21 21 11 21 21

19 10 25 25 5 25 25 5 25 25

20 7 9 9 7 9 12 7 9 12

21 12 16 16 10 14 14 10 14 14

22 13 13 13 11 11 11 11 11 11

23 13 13 13 11 11 11 11 11 11

24 13 17 17 17 18 19 15 16 17

25 19 19 19 18 18 18 17 17 17

26 16 19 19 15 18 19 15 18 19

27 1 1 1 1 1 1 1 1 1

28 3 5 5 1 5 5 1 5 5

29 4 5 5 3 4 4 1 1 1

30 4 4 4 4 4 4 4 4 4

31 8 28 28 8 28 32 8 28 32

32 2 9 9 2 9 10 2 9 10

Média 6,6875 10,4375 10,4375 5,8125 10,03125 10,59375 5,53125 9,46875 10,125

dv. Padrão 5,031754 7,102646 7,102646 5,070073 6,836734 7,347852 4,925145 6,932785 7,38678

Tabela 5.4: Medidas de teste para critérios funcionais.

Profundidade) e 28 (BuscaEmLargura) apresentaram o menor “número de casos de teste
gerados” para o critério Particionamento Classe de Equivalência (1) sendo que o programa
27 também apresentou o menor “número de casos de teste” para o critério Análise Valor
Limite.

• O programa 25 (GrafoListaAdj1) apresentou o maior “número casos de teste gerados” para
o critério Particionamento Classe de Equivalência (18) enquanto que o programa 31 (Casa-

mentoExato) apresentou o maior “número de casos de teste gerados” para o critério Análise
Valor Limite (28).

• O programa 15 (FilaArranjo) apresentou o maior “número de casos de teste que não pas-
saram” em relação ao total gerado, tanto no critério Particionamento classe de equivalência
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(42, 85%), quanto no critério Análise Valor Limite (14, 29%)

• A média de “número de casos de teste que passaram” em relação à média de “número de
casos de teste gerados”, tanto no critério Particionamento de Equivalência quanto no Análise
Valor Limite, apresentaram-se semelhantes.

As observações sobre as medidas de teste funcionais, permitem algumas constatações. Em pri-
meiro lugar é interessante notar que a ocorrência de maior valor tanto para “número de elementos
requeridos gerados” quanto para “número casos de teste gerados” (programa 25) não está relacio-
nada à ocorrência de maior “complexidade ciclomática” ou de “número de desvios”(programa 19)
em nenhum dos dois paradigmas. Ampliando-se o escopo para as quatro maiores ocorrências de
“número de elementos requeridos gerados” e de “número casos de teste gerados” - programas 31
(CasamentoExato), 19 (OrdenaçãoParcial), 18 (HeapSort) e 26 (GrafoListaAdj2)) - nota-se que
somente o programa 19 está simultaneamente associado às quatro maiores ocorrências de maior
“complexidade ciclomática”. Essa informação, mesmo não sendo inesperada é importante, pois
fornece indícios de que na prática, a elevação dos custos de critérios funcionais não estão ne-
cessariamente associados aos programas de complexidade estrutural mais elevada, ressaltando a
importância da complementaridade no usos das técnicas funcionais e estruturais.

Uma outra observação dos testes funcionais para o conjunto considerado é a de que a média do
“número de casos de teste que passaram” (x̄ = 10, 12 e DP = 7, 38) é bastante próxima da média
do “número de casos de teste gerados” ( x̄ = 10, 59 e DP = 7, 34). Essa informação demonstra
que o conjunto amostral considerado, pelo menos do ponto de vista de testes funcionais, quase
não apresenta erros. Essa característica, contudo, já era esperada uma vez que os programas foram
extraídos de um material didático para ensino, o qual utiliza originalmente os programas como
exemplo aplicado da teoria. Logo, é natural que os mesmos apresentem-se corretos.

A Tabela 5.5 exibe as medidas coletadas para as métricas de teste definidas no plano, com
relação aos critérios estruturais fluxo de controle. Com base nos dados coletados as seguintes
observações podem ser feitas acerca das diferenças de custos considerando-se a métrica “número
de elementos requeridos”:

• O programa 19 (OrdenaçãoParcial) gerou o maior número de elementos requeridos em am-
bos os paradigmas para o critério Todos-Nós, sendo que no paradigma OO o número de
elementos requeridos gerados para o mesmo é 23, 72% maior do que no conjunto procedi-
mental.

• A ocorrência de menor número de elementos requeridos gerados para o critério Todos-Nós
para o conjunto OO é 50% maior do que a ocorrência de menor número de elementos reque-
ridos gerados para o conjunto procedimental.

• A média de elementos requeridos gerados para o critério Todos-Nós para o conjunto proce-
dimental é aproximadamente a mesma do conjunto OO, sendo a do conjunto procedimental
apenas 0, 68% maior do que a do conjunto OO.
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• A mediana de elementos requeridos gerados para o critério Todos-Nós para o conjunto pro-
cedimental é próxima à do conjunto OO, sendo estas respectivamente 16, 5 e 18, 5.

• O programa 19 (OrdenaçãoParcial) e 31 (CasamentoExato) representam a maior ocorrência
de elementos requeridos gerados para o critério Todas-Arestas nos paradigmas procedimen-
tal e OO respectivamente, sendo que a maior ocorrência do conjunto OO é 85% maior do
que a do conjunto procedimental.

• A ocorrência de menor número de elementos requeridos gerados para o critério Todas-
Arestas para o conjunto OO é 150% maior do que a ocorrência de menor número de ele-
mentos requeridos gerados para o conjunto procedimental.

• A média de elementos requeridos gerados para o critério Todas-Arestas para o conjunto OO
é 121, 78% maior do que a do conjunto procedimental.

• A mediana de elementos requeridos gerados para o critério Todas-Arestas para o conjunto
procedimental é 7, 5 enquanto que no conjunto OO ela é 20.

• A média de elementos requeridos não executáveis foi inferior a 0, 5 nos dois paradigmas,
tanto para o critério Todos-Nós quanto para o critério Todas-Arestas.

Das informações levantadas, é possível constatar que o critério Todas-Arestas demonstrou um
aumento de aproximadamente 100%, do paradigma procedimental para o OO, quanto ao número
de elementos requeridos gerados tanto para a menor ocorrência quanto para a maior e a média.
Ao investigar as possíveis causas desse motivo, foi detectado que o fator ferramenta pode estar
influenciando esses resultados, uma vez que a ferramenta de teste estrutural em C aplica algumas
otimizações durante o processo de geração dos elementos requeridos, o que não ocorre na ferra-
menta em Java. Logo, por ser uma ameaça à validade de construção dos resultados, essa métrica
não deve ser usada isoladamente com propósito de comparação entre os paradigmas.

O critério Todos-Nós, por sua vez, não revelou maiores discrepâncias quanto ao número de
elementos requeridos gerados, uma vez que as medidas de tendência central (média, mediana) se
mostraram próximas em ambos os paradigmas. A “inesperada” semelhança nesse caso, pode estar
ocorrendo devido à vantagem das medidas de LOC apresentada pelo conjunto procedimental, a
qual estaria “compensando” os ganhos de otimização gerados pela ferramenta nesse caso.

Os resultados levantados não permitem maiores conclusões acerca da métrica “número de ele-
mentos requeridos não-executáveis” dada a baixa incidência dos mesmos sobre os critérios analisa-
dos. Contudo, por estarem relacionados ao número de elementos requeridos gerados, os resultados
dessa métrica podem também serem influenciados pelos algoritmos de otimização da ferramenta
de teste estrutural em C e a mesma decisão da métrica “número de elementos requeridos gerados”
deve ser considerada.

Com relação à métrica total de casos de teste gerados, as seguintes observações podem ser
feitas:
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Tabela 5.5: Métricas de teste estrutural fluxo de controle.
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• Tanto a média da métrica “total de casos de teste gerados” quanto o seu desvio padrão
apresentaram-se bastante semelhantes para o critério Todos-Nós e para o critério Todas-
Arestas em ambos os paradigmas - Procedimental: x̄ = 10, 96 e DP = 7, 64 para o cri-
tério Todos-Nós e x̄ = 11 e DP = 7, 64 para critério Todas-Arestas; OO: x̄ = 11, 21 e
DP = 7, 19 para o critério Todos-Nós e x̄ = 11, 31 e DP = 7, 17 para o critério Todas-
Arestas.

• A ocorrência de maior valor para “total de casos de teste gerados” nos critérios “Todos-Nós”
e “Todas-Arestas” no paradigma Procedimental foi de 32 em ambos os casos e no paradigma
OO de 33, também em ambos os casos.

• A ocorrência de menor valor para “total de casos de teste gerados” nos critérios “Todos-Nós”
e “Todas-Arestas” nos paradigmas Procedimental e OO foi de 1.

• A mediana de “total de casos de teste gerados” para o critério Todos-Nós e Todas-Aresta foi
a mesma (10) em ambos os paradigmas.

Com base nas observações iniciais feitas sobre o total de casos de teste gerados não é possível
detectar grandes discrepâncias de custo entre os paradigmas com relação a esses critérios, uma vez
que as medidas de tendência central se mostraram próximas em ambos os casos. Essa informação
é condizente com as observações de complexidade ciclomática e número de desvios, as quais
também apresentaram-se próximas em ambos os paradigmas.

A Tabela 5.6 exibe as medidas coletadas para as métricas de teste definidas no plano, com
relação aos critérios estruturais fluxo de dados. Com base nos dados coletados as seguintes ob-
servações podem ser feitas acerca das diferenças de custo considerando-se a métrica “número de
elementos requeridos”:

• O programa 19 (OrdenaçãoParcial) gerou o maior número de elementos requeridos em am-
bos os paradigmas para o critério Todos-Usos, sendo que no paradigma OO o número de
elementos requeridos gerados para o mesmo é 3,27% maior do que no conjunto procedi-
mental.

• A ocorrência de menor número de elementos requeridos gerados para o critério Todos-Usos
para o conjunto OO é 175% maior do que a ocorrência de menor número de elementos
requeridos gerados para o conjunto procedimental.

• A média de elementos requeridos gerados para o critério Todos-Usos para o conjunto pro-
cedimental apresentou uma diferença relevante com relação à do conjunto OO, sendo a do
conjunto OO 42,78% maior do que a do conjunto procedimental.

• A mediana de elementos requeridos gerados para o critério Todos-Usos apresentou uma di-
ferença relevante com relação aos paradigmas, sendo as mesmas 50 e 77 para os paradigmas
procedimental e OO, respectivamente.
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Tabela 5.6: Métricas de teste estrutural fluxo de dados.
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• O programa 19 (OrdenaçãoParcial) e 31(CasamentoExato) representam a maior ocorrência
de elementos requeridos gerados para o critério Todos-Potenciais-Usos nos paradigmas pro-
cedimental e OO respectivamente, sendo que a maior ocorrência do conjunto OO é 173,33%
maior do que a do conjunto procedimental.

• A ocorrência de menor número de elementos requeridos gerados para o critério Todos-
Potenciais-Usos para o conjunto OO é três vezes e meia (350%) maior do que a ocorrência
de menor número de elementos requeridos gerados para o conjunto procedimental.

• A média de elementos requeridos gerados para o critério Todos-Potenciais-Usos para o con-
junto OO é 168,68% maior do que a do conjunto procedimental.

• A mediana de elementos requeridos gerados para o critério Todos-Potenciais-Usos apresen-
tou uma diferença relevante com relação aos paradigmas, sendo as mesmas 40 e 127,5 para
o conjunto procedimental e OO, respectivamente.

• A média de elementos requeridos não executáveis para o critério Todos-Usos apresentou-se
semelhante entre os paradigmas.

• A média de elementos requeridos não executáveis para o critério Todos-Potenciais-Usos
apresentou uma diferença expressiva entre os paradigmas, sendo que no paradigma OO a
mesma é 89,79% maior do que no paradigma procedimental.

Novamente, as discrepâncias expressivas entre os valores observados com relação às métrica
“Elementos Requeridos Gerados” e “Elementos Requeridos Não-Executáveis”, do paradigma pro-
cedimental para o OO, podem estar sendo influenciadas pelas otimizações aplicadas pela ferra-
menta de teste estrutural do paradigma procedimental, favorecendo a redução das medidas nas
mesmas.

Com relação à métrica “total de casos de teste gerados” as seguintes observações podem ser
feitas:

• Tanto a média da métrica “total de casos de teste gerados” quanto o seu desvio padrão
apresentaram-se bastante semelhantes entre o critério Todos-Usos e o critério Todas-Potenciais-
Usos em ambos os paradigmas.

• A ocorrência de maior valor para “total de casos de teste gerados” nos critérios “Todos-Usos”
e “Todos-Potenciais-Usos” no paradigma Procedimental foi de 40 e no paradigma OO de 42.

• A ocorrência de menor valor para “total de casos de teste gerados” nos critérios “Todos-
Usos” e “Todos-Potenciais-Usos” nos paradigmas Procedimental e OO foi de 2.

• A mediana de “total de casos de teste gerados” para o critério “Todos-Usos” foi a mesma
(10) em ambos os paradigmas.
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• A mediana de “total de casos de teste gerados” para o critério “Todos-Potenciais-Usos”
apresentou-se próxima em ambos os paradigmas (10 no paradigma procedimental e 11 no
OO).

Com base nas observações feitas sobre o total de casos de teste gerados para os critérios de
fluxo de dados, não é possível detectar grandes discrepâncias entre os paradigmas com relação a
esses critérios, uma vez que as medidas de tendência central e dos valores máximo e mínimo, se
mostraram próximos em ambos os paradigmas.

As últimas medidas coletadas, relacionam-se à verificação da segunda hipótese, ou seja, à
comparação do strength entre paradigmas. Os valores coletados constam na Tabela 5.7. A análise
dos dados permite as seguintes observações:

• Nos critérios estruturais fluxo de controle, os conjuntos de teste OO-adequados apresentaram
uma cobertura sobre os programas procedimentais (x̄ = 96% e DP = 0, 09) relativamente
maior do que os conjuntos de teste procedimentais-adequados sobre os programas OO (x̄ =

93% e DP = 0, 09).

• Nos critérios estruturais fluxo de dados, ocorreu o inverso. Os conjuntos de teste procedimentais-
adequados apresentaram uma cobertura sobre os programas OO (x̄ = 93% e DP = 0, 08)
relativamente maior do que os conjuntos de teste OO-adequados sobre os programas proce-
dimentais (x̄ = 89% e DP = 0, 12).

• A menor ocorrência de cobertura de um critério sobre um programa se deu no paradigma
procedimental (critério Todos-Potenciais-Usos, 33%) sendo a mesma 50% menor do que no
paradigma oposto.

• Todos os critérios apresentaram ocorrências com cobertura igual a 100%, em ambos os pa-
radigmas.

Com base nas observações feitas sobre o strength entre paradigmas é possível notar que: os
critérios estruturais fluxo de controle apresentaram em média um strength ligeiramente maior no
paradigma OO enquanto que os critérios estruturais fluxo de dados apresentaram em média um
strength ligeiramente maior no paradigma procedimental.

A verificação dos casos de teste não implementáveis, após conversão dos casos de teste entre
paradigmas, fornece possíveis indícios para o aumento do strength a favor do paradigma proce-
dimental, com relação aos critérios de fluxo de dados. A conversão de casos de teste compostos
somente de estruturas OO não pôde ser reproduzida no paradigma procedimental, obscurecendo o
exercício de associações e potenciais-associações que normalmente estão relacionadas às mesmas
no caso de teste original. Um exemplo de caso de teste que não pode ser convertido é apresentado
na Figura 5.4. Como pode-se observar, o caso de teste é composto de somente uma instrução, que
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corresponde à instanciação do objeto “Max”. Contudo, não existe instrução na linguagem procedi-
mental capaz de representar tal funcionalidade, tanto do ponto de vista sintático quanto semântico.
Portanto, este caso de teste é considerado não implementável na linguagem do paradigma oposto.

Figura 5.4: Trecho de código contendo caso de teste não implementável na linguagem do
paradigma oposto

5.3.2 Teste de Hipóteses

As informações obtidas até esse ponto, com base na análise “crua” dos dados e de suas medidas
de tendência central, fornecem apenas indícios pontuais acerca das hipóteses investigadas.

Ainda que este estudo tenha a finalidade de caracterização do tema proposto e não se confi-
gure como um experimento controlado, verificou-se que seria prudente a aplicação de métodos de
análise que fornecessem maior respaldo estatístico às conclusões obtidas. Para tanto, elegeu-se a
aplicação de testes de hipóteses sobre a amostra coletada. É importante ressaltar que alguns requi-
sitos de validade para aplicação desses testes foram pormenorizados e que portanto, a aplicação
dos mesmos tem um caráter mais pragmático do que conclusivo assim como a própria definição
formal das hipóteses no plano.

A aplicação dos testes de hipóteses se deu em duas etapas. Na primeira etapa, a primeira hipó-
tese do plano (relacionada ao custo de teste) foi verificada com base na métrica de custo “Número
de Casos de Teste Gerados/Programa”. Na segunda etapa, foi verificada a segunda hipótese (rela-
cionada ao strength), com relação à métrica “Porcentagem de Cobertura/Programa no paradigma
oposto”.

A verificação dos testes foi realizada com o auxílio da ferramenta de análise estatística SPSS

Statistics versão 17.0 (Inc., 2009).

Teste de Hipótese 1

O primeiro teste de hipótese tenta refutar a primeira hipótese nula definida no plano, com base
nas métricas “Número de Casos de Teste Gerados/Programa”.

Por se tratar de uma amostra pareada, a aplicação do teste estatístico deverá ser realizada em
termos das diferenças das medidas pareadas de cada ensaio da amostra. Assim, seja X1 e X2

as variáveis que indicam as duas condições de medida (procedimental e OO, respectivamente), a
variável dependente D é definida como:

D = X2 −X1
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OO-adequado -> Procedimental Procedimental-adequado -> OO

Todos Todas Todos Todos Não Todos Todas Todos Todos Não

Programa Nós Arestas Usos Pot. Usos Implem. Nós Arestas Usos Pot. Usos Implem.

1 100% 100% 95,23% 93,33% 1 75% 87,50% 100% 97,56% 0

2 100% 100% 96,67% 95,00% 1 80% 90,90% 100% 98,72% 0

3 100% 100% 93,33% 90% 1 80% 90,90% 100% 98,72% 0

4 95,24% 92,31% 75,83% 72,50% 1 85,71% 88,88% 63% 66% 0

5 100% 100% 93,93% 85% 1 81,81% 91,66% 93,94% 92,30% 0

6 100% 100% 100% 100% 1 66,66% 80% 100% 96,15% 0

7 100% 100% 85,71% 83,33% 1 66,66% 80% 100% 96,15% 0

8 100% 100% 100% 100% 1 84,62% 93,33% 100% 97,52% 0

9 100% 100% 95% 91,66% 1 88,23% 95% 92,20% 88,11% 0

10 100% 100% 93,93% 85% 1 88,23% 95% 92,21% 86,50% 0

11 100% 100% 100% 100% 0 100% 100% 100% 100% 0

12 100% 100% 100% 100% 0 100% 100% 100% 100% 0

13 100% 100% 100% 100% 0 100% 100% 100% 100% 0

14 100% 100% 100% 100% 0 100% 100% 100% 100% 0

15 100% 100% 100% 100% 0 100% 100% 100% 100% 0

16 100% 100% 100% 100% 0 100% 100% 100% 100% 0

17 87,50% 72,82% 93,29% 89,44% 1 95,74% 98,22% 93,10% 92,39% 0

18 91,89% 83,33% 87,65% 76,27% 0 97,33% 65,78% 95,55% 95,50% 0

19 100% 100% 86,22% 81,66% 1 96,61% 98,59% 90,84% 91,79% 0

20 95,45% 90,90% 93,87% 81,40% 0 100% 100% 95% 88,16% 0

21 100% 100% 100% 100% 0 89,79% 86,54% 83,12% 91,11% 0

22 96,96% 93,75% 88,88% 85,71% 1 96,77% 93,55% 94,06% 92,50% 0

23 100% 100% 94,59% 91,43% 0 78,33% 72,60% 68,89% 70,25% 0

24 100% 100% 88,97% 76,98% 0 100% 100% 93% 86% 0

25 96,11% 55% 46,06% 33,33% 0 97,36% 100% 94,44% 88,54% 4

26 100% 100% 88,17% 87,64% 0 95,74% 95,83% 96,27% 91,80% 0

27 100% 100% 94,12% 95,16% 1 100% 100% 97,50% 97,11% 0

28 100% 100% 100% 100% 4 72,41% 78,12% 75,67% 84,61% 0

29 96,55% 92,30% 87,77% 90,35% 0 100% 100% 96% 96% 0

30 100% 87,50% 94,37% 93,17% 1 95,65% 100% 95,55% 92,88% 0

31 100% 100% 92,51% 93,86% 0 96,61% 98,66% 97,07% 97,30% 0

32 100% 100% 90% 90,97% 0 90% 95,83% 98,63% 99,43% 0

Média 99% 96% 92% 89% 1,19 91% 93% 94% 93% 0

dv. Padrão 0,03 0,10 0,10 0,13 0,75 0,10 0,09 0,09 0,08 0

Tabela 5.7: Strength dos critérios entre paradigmas. Nas colunas da esquerda, a cobertura
refere-se ao conjunto OO-adequado sobre os programas procedimentais. Na coluna da direita, a

cobertura refere-se ao conjunto procedimental-adequado sobre os programas OO.

Como o design experimental encontra-se aninhado com relação aos critérios de teste, dois
níveis de amostras pareadas foram considerados: a nível fluxo de controle, baseado nas medidas
coletadas para o critério Todas-Arestas e b nível fluxo de dados, baseado nas medidas coletadas
para o critério Todos-Potenciais-Usos. Esses critérios foram eleitos pois são, em seus respectivos
níveis, os critérios superiores na hierarquia de inclusão entre critérios, conforme observado na
Figura 2.1 do Capítulo 2. Para o nível a estabelece-se que a variável dependente Da é definida
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como:

Da = X2 −X1 tal que, X1 e X2 representam medidas pareadas para cada ensaio da amostra no
nível fluxo de controle.

Para o nível b estabelece-se que a variável dependente Db é definida como:

Db = X2 −X1 tal que, X1 e X2 representam medidas pareadas para cada ensaio da amostra no
nível fluxo de dados.

Antes que fosse determinado o tipo teste de hipótese adequado (paramétrico ou não paramé-
trico), fez-se necessário conhecer a distribuição dos dados da amostra. Como a amostra consta de
32 valores pareados (n = 32), o teste Shapiro-Wilk (Conover, 1998) foi utilizado para verificação
da condição de normalidade da distribuição amostral.

Os seguintes parâmetros foram definidos para verificação da normalidade da distribuição de
Da:

• H0 = Da tem distribuição normal.

• H1 = Da não tem distribuição normal.

• Nível de significância (α) = 0,05.

O resultado do teste de normalidade sobre a variável Da é exibido na Figura 5.5. Conforme
pode-se observar, o resultado gerado para o teste de Shapiro-Wilk, apresentou probabilidade de
significância (p-value) p = 0, 005. Como p < α, rejeita-se a hipótese nula de que Da tem distri-
buição normal, ao nível de 5%.

Com relação à distribuição de Db, os seguintes parâmetros foram definidos para verificação da
normalidade:

• H0 = Db tem distribuição normal.

• H1 = Db não tem distribuição normal.

• Nível de significância (α) = 0,05.

O resultado do teste de normalidade sobre a variável Db é exibido na Figura 5.6. Conforme
pode-se observar, o resultado gerado para o teste de Shapiro-Wilk, apresentou probabilidade de
significância (p-value) p = 0, 005. Como p < α, rejeita-se a hipótese nula de que Db tem distri-
buição normal, ao nível de 5%.

Verificada a não normalidade da distribuição das variáveis, elegeu-se a aplicação do teste não-
paramétrico de Wilcoxon (Signed-Rank) (Hollander e Wolfe, 1999) para verificação da primeira
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Figura 5.5: Resultados do teste de normalidade sobre a variável Da e gráfico q-q plot
correspondente
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Figura 5.6: Resultados do teste de normalidade sobre a variável Db e gráfico q-q plot
correspondente
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hipótese do plano. O teste de Wilcoxon faz uso do sinal e da magnitude dos escores das diferenças
entre pares de medidas, provendo uma alternativa ao teste t pareado quando a distribuição de
diferenças de uma população não é normal.

O teste de Wilcoxon requer que a distribuição de diferenças da população seja simétrica sobre
o valor desconhecido M da mediana. Desta forma, seja µD = 0 o valor hipotético especificado de
M . O teste avalia as distâncias das distribuições de diferenças (X2 −X1) em relação a µD.

Em razão da separação de níveis de critérios, determinada pelo design experimental, a avaliação
das hipóteses nula e alternativa foi subdividida em dois níveis também, sendo que a rejeição da
hipótese nula do plano só poderá ser dada mediante a rejeição da hipótese nula em ambos os
níveis.

Para a aplicação do teste no nível a (fluxo de controle), os seguintes parâmetros foram defini-
dos:

• H0a = Não existe diferença de custo do critério de teste fluxo de controle, considerando-se
a variável “total de casos de teste gerados”, em razão do paradigma. (H0a : µDa = 0)

• H1a = Existe diferença de custo do critério de teste fluxo de controle, considerando-se a
variável “total de casos de teste gerados”, em razão do paradigma. (H1a : µDa 6= 0)

• Nível de significância (α) = 0,05.

O resultado do teste é exibido na Figura 5.7. Conforme pode-se observar, o resultado gerado
para o teste de Wilcoxon apresentou probabilidade de significância (p-value) p = 0, 163. Como
p > α, não é possível rejeitar a hipótese nula H0a de que µDa = 0, ao nível de 5%.

Para a aplicação do teste no nível b (fluxo de dados), os seguintes parâmetros foram definidos:

• H0b = Não existe diferença de custo do critério de teste fluxo de dados, considerando-se a
variável “total de casos de teste gerados”, em razão do paradigma. (H0b : µDb = 0)

• H1b = Existe diferença de custo do critério de teste fluxo de dados, considerando-se a variá-
vel “total de casos de teste gerados”, em razão do paradigma. (H1b : µDb 6= 0)

• Nível de significância (α) = 0,05.

O resultado do teste sobre a variável µDb é exibido na Figura 5.8. Conforme pode-se observar,
o resultado gerado para o teste de Wilcoxon apresentou probabilidade de significância (p-value)
p = 0, 045. Como p < α, rejeita-se a hipótese nula H0b de que µDb = 0, ao nível de 5%.

Os resultados das duas etapas do teste de hipótese para a primeira hipótese do plano apresentaram-
se discrepantes pois no nível de fluxo de controle a hipótese nula não pôde ser rejeitada, o que por
sua vez também não fornece evidências para aceitá-la. No nível de fluxo de dados, todavia, a hi-
pótese nula é rejeitada, fornecendo evidências para aceitação da hipótese alternativa. Apesar do
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Figura 5.7: Resultados do teste de Wilcoxon (Signed-Rank) para H0a

Figura 5.8: Resultados do teste de Wilcoxon (Signed-Rank) para H0b
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teste de hipótese ser um teste rigoroso e não ser impossível a concomitância de resultados distintos
para os dois níveis de critérios, ao se analisar os testes de hipóteses em conjunto com a primeira
análise pura dos dados, é possível identificar que os resultados, de uma maneira geral, tendem à
não rejeição da hipótese nula para ambos os casos. Além disso nota-se que a probabilidade de sig-
nificância, que permite rejeitar a hipótese nula na segunda etapa da aplicação do teste de hipótese,
apesar de ser menor que o nível de significância, apresenta-se bastante próxima (0, 045 ≈ 0, 05).
Logo, se o nível de significância fosse reduzido de 1% essa etapa do teste também não rejeitaria a
hipótese nula.

Teste de Hipótese 2

O segundo teste de hipótese tenta refutar a segunda hipótese nula definida no plano, relacio-
nada à diferença de strength entre paradigmas com base na métrica “Porcentagem de Cobertura/-
Programa no paradigma oposto”.

Por se tratar de uma amostra pareada, a aplicação do teste estatístico deverá ser realizada em
termos das diferenças das medidas pareadas de cada ensaio da amostra. Assim, seja X1 e X2

as variáveis que indicam as duas condições de medida (strength do critério procedimental em
relação ao conjunto OO-adequado e strength do critério OO em relação ao conjunto procedimental-
adequado, respectivamente), a variável dependente D é definida como:

D = X2 −X1

Como o design experimental encontra-se aninhado com relação aos critérios de teste, dois
níveis de amostras pareadas foram considerados: a nível fluxo de controle, baseado nas medidas
coletadas para o critério Todas-Arestas e b nível fluxo de dados, baseado nas medidas coletadas
para o critério Todos-Potenciais-Usos. Para o nível a estabelece-se que a variável dependente Da

é definida como:

Da = X2 −X1 tal que, X1 e X2 representam medidas pareadas para cada ensaio da amostra no
nível fluxo de controle.

Para o nível b estabelece-se que a variável dependente Db é definida como:

Db = X2 −X1 tal que, X1 e X2 representam medidas pareadas para cada ensaio da amostra no
nível fluxo de dados.

Antes que fosse determinado o tipo teste de hipótese adequado (paramétrico ou não paramé-
trico), fez-se necessário conhecer a distribuição dos dados da amostra. Como a amostra consta de
32 valores pareados (n = 32), o teste Shapiro-Wilk foi utilizado para verificação da condição de
normalidade da distribuição amostral.

Os seguintes parâmetros foram definidos para verificação da normalidade da distribuição de
Da:
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• H0 = Da tem distribuição normal.

• H1 = Da não tem distribuição normal.

• Nível de significância (α) = 0,05.

O resultado do teste de normalidade sobre a variável Da é exibido na Figura 5.9. Conforme
pode-se observar, o resultado gerado para o teste de Shapiro-Wilk, apresentou probabilidade de
significância (p-value) p = 0, 002. Como p < α, rejeita-se a hipótese nula de que Da tem distri-
buição normal, ao nível de 5%.

Figura 5.9: Resultados do teste de normalidade sobre a variável Da e gráfico q-q plot
correspondente

Com relação à distribuição de Db, os seguintes parâmetros foram definidos para verificação da
normalidade:

• H0 = Db tem distribuição normal.
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• H1 = Db não tem distribuição normal.

• Nível de significância (α) = 0,05.

O resultado do teste de normalidade sobre a variável Db é exibido na Figura 5.10. Conforme
pode-se observar, o resultado gerado para o teste de Shapiro-Wilk, apresentou probabilidade de
significância (p-value) p = 0, 005. Como p < α, rejeita-se a hipótese nula de que Db tem distri-
buição normal, ao nível de 5%.

Figura 5.10: Resultados do teste de normalidade sobre a variável Db e gráfico q-q plot
correspondente

Em razão da separação de níveis de critérios, determinada pelo design experimental, a avaliação
das hipóteses nula e alternativa foi subdividida em dois níveis também, sendo que a rejeição da
hipótese nula do plano só poderá ser dada mediante a rejeição da hipótese nula em ambos os
níveis.

Para a aplicação do teste no nível a (fluxo de controle), os seguintes parâmetros foram defini-
dos:
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• H0a = Não existe diferença de strength do critério de teste fluxo de controle, considerando-se
a variável “Porcentagem de Cobertura/Programa no paradigma oposto”, em razão do para-
digma. (H0a : µDa = 0)

• H1a = Existe diferença de strength do critério de teste fluxo de controle, considerando-se
a variável “Porcentagem de Cobertura/Programa no paradigma oposto”, em razão do para-
digma. (H1a : µDa 6= 0)

• Nível de significância (α) = 0,05.

O resultado do teste é exibido na Figura 5.11. Conforme pode-se observar, o resultado gerado
para o teste de Wilcoxon apresentou probabilidade de significância (p-value) p = 0, 061. Como
p > α, não é possível rejeitar a hipótese nula H0a de que µDa = 0, ao nível de 5%.

Figura 5.11: Resultados do teste de Wilcoxon (Signed-Rank) para H0a

Para a aplicação do teste no nível b (fluxo de dados), os seguintes parâmetros foram definidos:

• H0b = Não existe diferença de strength do critério de teste fluxo de dados, considerando-se
a variável “Porcentagem de Cobertura/Programa no paradigma oposto”, em razão do para-
digma. (H0b : µDb = 0)

• H1b = Existe diferença de strength do critério de teste fluxo de dados, considerando-se a va-
riável “Porcentagem de Cobertura/Programa no paradigma oposto”, em razão do paradigma.
(H1b : µDb 6= 0)
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• Nível de significância (α) = 0,05.

O resultado do teste sobre a variável µDb é exibido na Figura 5.12. Conforme pode-se observar,
o resultado gerado para o teste de Wilcoxon apresentou probabilidade de significância (p-value)
p = 0, 058. Como p > α, não é possível rejeitar a hipótese nula H0b de que µDb = 0, ao nível de
5%.

Figura 5.12: Resultados do teste de Wilcoxon (Signed-Rank) para H0b

Com relação à segunda hipótese do plano, as duas etapas do teste de hipótese mostraram-se
condizentes entre si, não fornecendo indícios para rejeição da hipótese nula nos dois casos. Isto,
todavia, não permite aceitar a hipótese nula como verdadeira. O resultado apresentado pelo teste
de hipótese, contudo, é distinto das observações iniciais sobre as medidas de strength dos dois
conjuntos, a qual apontava “ligeiras” diferenças a favor de um dos paradigma em cada um dos dois
níveis de critérios considerados. Nesse caso, a análise inicial dos dados deve ser desconsiderada em
favor do teste de hipótese, já que este último consiste em um método estatísticos mais confiável
e as pequenas diferenças observadas na análise pura dos dados podem ser consideradas como
irrelevantes para se sustentar a suspeita da existência de uma diferença significativa de strength,
com relação aos paradigmas.
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5.4 Considerações Finais

Neste capítulo discutiu-se todos os detalhes da condução e análise do estudo proposto nesse
trabalho. A condução consistiu na implementação das tarefas propostas no plano de estudo previ-
amente definido. Desta forma, todas as informações relativas à forma como a instrumentação do
estudo foi utilizada para gerar os dados relevantes à investigação do estudo foram descritas.

A análise dos dados foi realizada em duas fases. A primeira consistiu em apresentar todas as
medidas para cada tipo de métrica considerada no estudo e juntamente com as medidas de tendên-
cia central relativas, obter informações que pudessem ser analisadas pontualmente, caracterizando
o contexto dos programas e dos conjuntos de teste envolvidos.

Na segunda fase uma abordagem mais rigorosa foi empregada, para verificação das hipóteses
definidas no plano. A aplicação dos testes para verificação das hipóteses definidas no plano foi
precedida de um teste de ajustamento para verificação da normalidade da distribuição amostral
das variáveis a serem utilizadas na verificação das hipóteses. Para este fim empregou-se o teste
de Shapiro-Wilk, adeqüado ao tamanho da amostra considerada. O teste revelou uma distribuição
não normal dos dados amostrais para as variáveis relacionadas às duas hipóteses investigadas,
apontando a necessidade de aplicação de um teste não-paramétrico para a verificação das hipóteses.

O teste não paramétrico adotado foi o teste de Wilcoxon. A aplicação desse teste foi feita
em duas etapas para cada uma das duas hipóteses consideradas. Essa medida foi tomada visando
atender o design experimental que subdividia os critérios em nível fluxo de controle e fluxo de
dados.

Na verificação da primeira hipótese, relacionada à diferença de custo dos paradigmas, foi re-
velada uma discrepância entre os resultados para os critérios no nível de fluxo de controle e no
nível de fluxo de dados, não rejeitando para o primeiro nível e rejeitando para o segundo nível.
Essa dualidade foi resolvida retomando-se a análise pontual dos dados, feita na primeira parte da
seção de análise. Nesta, as observações feitas sobre a média, desvios padrões, valores mínimos e
máximos indicavam na direção da não rejeição da hipótese nula em ambos os níveis. Além disso, o
valor da probabilidade de significância que rejeitou o teste de hipótese no segundo nível, por estar
muito próximo ao nível de significância adotado, também foi considerado para questionamento
dessa rejeição.

A verificação da segunda hipótese, relacionada à diferença de strength entre os paradigmas,
não apresentou discrepância entre os níveis, não conseguindo rejeitar a hipótese nula tanto no
nível fluxo de controle quanto no nível fluxo de dados.

Logo, a análise pontual e estatística dos dados permitiram concluir que não é possível afirmar
que exista uma diferença de custo e de strength, em razão dos paradigmas, tanto para critérios
estruturais de fluxo de controle quanto para critérios de fluxo de dados, considerando-se o domínio
de programas investigados e o contexto no qual a investigação foi realizada. Isso significa que ainda
que não se tenha conseguido demonstrar a existências dessas diferenças nesta investigação, novos
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estudos experimentais futuros devem ser realizado, considerando-se um contexto mais amplo de
programas, linguagens e participantes. Esses estudos poderiam fornecer mais evidências a favor
da aceitação das hipótese nulas, ou ainda, revelar outros domínios em que os dados forneçam
evidências suficientes para refutá-las. De qualquer forma, a realização desses novos experimentos
poderá agora, ser amparada pelos artefatos gerados nesse trabalho e seus resultados e conclusões,
comparados com os já obtidos.





CAPÍTULO

6
Conclusões e Trabalhos Futuros

Este trabalho realizou um estudo experimental comparando custo e strength de critérios de teste
estruturais aplicados a programas do paradigma procedimental e orientado a objetos, no domínio
de estrutura de dados, provendo resultados iniciais na área sobre essa questão, uma vez que nenhum
trabalho com tal finalidade havia sido identificado.

Conforme discutido ao longo do trabalho, a atividade e os resultados de teste estão sujeitos à
influência de diversos fatores, dentre eles o paradigma de desenvolvimento adotado e o domínio
de programas considerado. Para se avaliar essas questões, além do conhecimento de testes, a reali-
zação de estudos experimentais considerando-se os termos e processos da engenharia de software
experimental se faz necessária. A execução da investigação seguindo esses princípios colabora
com a obtenção de resultados mais objetivos e significativos, além de fornecer detalhes sobre a
maneira com que o mesmo é conduzido. Isso possibilita uma avaliação mais clara das questões de
validade envolvidas e fornece bases para a replicação/ampliação do estudo em outros cenários.

Para esse fim, nos capítulos iniciais dessa dissertação foi apresentada toda a fundamentação
teórica de teste de software e de engenharia de software experimental, considerando também os
trabalhos relacionados que envolvessem estudos experimentais para comparação entre técnicas e
critérios de teste. O levantamento dos trabalhos relacionados foi importante tanto na assimila-
ção prática dos conceitos de experimentação aplicados a teste, quanto na detecção das forças e
fraquezas de cada trabalho, com relação às questões de validade.

Para o planejamento, condução e análise do estudo, foram empregados os termos e processos
utilizados na experimentação controlada, à medida em que estes se mostraram apropriados. Para
tanto, foram utilizados:

• O template GQM para estabelecimento do contexto da investigação;
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• A escolha das variáveis independentes, dependentes e a definição das hipóteses de interesse
para o estudo. Além das variáveis, foi considerada a coleta de 12 métricas de implementação,
para caracterização de propriedades estáticas dos programas envolvidos no estudo;

• A elaboração de um design experimental que refletisse os propósitos comparativos analisa-
dos. O design em questão aplicou os princípios de aninhamento, balanceamento e randomi-

zação, sobre os fatores envolvidos no estudo;

• A análise de questões de validade interna, externa, de construção e de conclusão, relaciona-
das ao tipo de estudo considerado;

• A instrumentação adequada para construção e utilização dos artefatos necessários à condu-
ção do estudo. Dentre os artefatos desenvolvidos constam: A definição dos próprios templa-

tes dos documentos e formulários empregados no estudo; 32 documentos de especificação,
relativos a cada programa testado no estudo; 32 programas C e 32 programas Java, corres-
pondentes às implementações procedimental e OO de cada especificação; 1 documento de
implementação para disponibilização das métricas de implementação e auxilio na realização
dos testes funcionais, correspondente a cada uma das implementações envolvidas; 1 formu-
lário para descrição das classes de equivalência de cada especificação, durante a realização
dos testes funcionais; 1 formulário de teste para registro textual dos casos de teste e coleta
das medidas de teste correspondente a cada uma das implementações;

• A realização de uma análise estatística sobre os dados dividida em duas etapas. A primeira
fazendo uma análise pontual sobre as informações obtidas e a segunda considerando a utili-
zação de testes de hipóteses;

• A definição de uma máquina virtual, contendo todos os artefatos descritos anteriormente
mais as ferramentas, as quais já se encontram instaladas e configuradas para uso.

Espera-se que o arcabouço de artefatos gerados, a experiência adquirida na execução de cada
etapa do processo (plano, condução e análise) e os resultados obtidos ao final da investigação,
sejam úteis na definição de futuros estudos experimentais na área de testes.

Os resultados obtidos por meio da análise realizada no estudo não forneceram evidências
quanto à existência de diferenças de custos e de strength entre os paradigmas procedimentais e
OO, considerando o domínio de estrutura de dados. Ainda que esses resultados estejam na direção
correta com relação à comparação de custos e strength entre os paradigmas procedimental e OO, a
realização de estudos experimentais futuros considerando um contexto mais amplo de programas,
linguagens e participantes se faz necessário. Esses estudos serviriam para aumentar a confiança
quanto à não-rejeição das hipóteses nulas verificadas nesse trabalho, fornecendo mais evidencias
a favor da aceitação das mesmas ou para encontrar outros domínios em que as evidências sejam
suficientes para refutá-las.
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Além disso, acredita-se que tanto o material gerado quanto os resultados de teste propriamente,
serão úteis no contexto de ensino e treinamento de teste de software, uma vez que foram definidos
no domínio de programas de estrutura de dados e considerando esta finalidade.

6.1 Contribuições

Pode-se destacar como principais contribuições deste trabalho:

1. Os resultados sobre a comparação de custo e strength de critérios de teste, no domínio de
programas de estrutura de dados.

2. A definição de um arcabouço de artefatos e resultados experimentais para replicação/ampli-
ação de novos experimentos.

3. A elaboração de artefatos reaproveitáveis no contexto de ensino e treinamento de teste de
software.

Dentre os artefatos gerados, destacam-se:

• A definição de uma máquina virtual com as ferramentas de teste e programas já instalados e
configurados para uso.

• A elaboração de um documento de “guidelines”, contendo a descrição de operação de cada
uma das ferramentas de teste envolvidas.

• A documentação das especificações dos programas envolvidos, as quais individualizaram os
requisitos de cada programa tornando-os independentes entre si;

• O ajuste de 32 implementações C e 32 implementações Java, para correspondência das fun-
cionalidades de operações equivalentes.

• A disponibilização de implementações e resultados de teste que sirvam de oráculo para com-
paração com novos resultados de teste sobre os mesmos programas. Os resultados dispo-
níveis são relativos aos critérios Particionamento de Equivalência, Análise Valor Limite,
Todos-Nós, Todas-Arestas, Todos-Usos e Todos Potenciais Usos.

• A disponibilização de medidas de implementação e de teste para cada um dos 64 programas
envolvidos no estudo.
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6.2 Dificuldades e Limitações

O presente trabalho apresentou algumas dificuldades e limitações com relação à sua condução.

A primeira delas relaciona-se às próprias ferramentas de teste. Nota-se que apesar das ferra-
mentas escolhidas atenderem os requisitos mínimos para condução do estudo, praticamente não
haviam opções alternativas disponíveis. No caso de testes funcionais por exemplo, a ferramenta
CUTe, para testes de programas C, foi a única ferramenta cuja operação realmente se mostrou es-
tável e semelhante com a ferramenta JUnit, para testes de programas Java. Mesmo assim, algumas
assertivas que já existiam “prontas” na JUnit, tiveram que ser escritas em termos de expressões
lógicas na ferramenta CUTe por não existirem na mesma. Além disso, pouca documentação para
instalação/configuração dessa última ferramenta se encontrava disponível, o que exigiu um esforço
maior na realização da tarefa.

A ferramenta Poke-Tool, para testes estruturais em C, além de dificuldades com o acerto da
configuração exata exigida para sua correta instalação e uso, dependeu da definição de alguns
scripts para sistematização da execução dos teste. A falta de uma interface gráfica que auxiliasse a
realização das operações na ferramenta e a necessidade de adaptação do arquivo contendo a imple-
mentação dos casos de teste funcionais, também contribuiu para aumento dos esforços na condução
dos testes. Para essa ferramenta em especial, não dispunha-se de nenhuma outra alternativa que
avaliasse o mesmo conjunto de critérios. A alternativa mais próxima, além de ser comercial, não
implementava um dos critérios de interesse para o estudo (Potenciais-Usos).

Uma outra questão que limitou o estudo, foi a questão da ferramenta Poke-Tool, diferente-
mente da JaBUTi, aplicar otimizações na geração dos elementos requeridos. Essa característica
representou uma ameaça sobre a validade de construção dos resultados, eliminando a possibi-
lidade de comparação dos elementos requeridos gerados e elementos requeridos não-executáveis,
entre os programas das duas linguagens. De qualquer forma, as informações obtidas a partir desses
dados foram legadas para estudos posteriores que possam vir a utilizá-los na comparação dentro
do mesmo paradigma.

Com relação à preparação do estudo, ressalta-se a dificuldade de adequar as operações e suas
respectivas funcionalidades, entre os dois paradigmas. Esse trabalho teve de ser precedido do
ajustamento das próprias especificações, que originalmente apresentavam-se impróprias para re-
alização de um estudo experimental. Isso porque além de interdependentes, as descrições das
mesmas, em alguns casos, se dava em cima dos próprios códigos dos programas correspondentes,
não fornecendo o isolamento adequado entre especificação e implementação para a aplicação dos
testes funcionais.
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6.3 Trabalhos futuros

Trabalhos futuros que verifiquem as hipóteses deste trabalho considerando outras técnicas e
estratégias de teste são oportunos.

Um trabalho de interesse considerando a utilização dos artefatos já gerados, seria a avaliação
da eficácia em revelar erros dos critérios estruturais, com relação aos paradigmas procedimental e
OO.

A própria replicação desse estudo, considerando outros domínios de programas, ou a rede-
finição do mesmo envolvendo mais linguagens de programação e participantes, colaboraria para
enriquecimento da base de informações em teste, além de ampliar a caracterização dos resultados
para vários contextos distintos.

No âmbito do grupo de pesquisa em que este trabalho foi desenvolvido, um outro trabalho de
mestrado vem sendo realizado considerando o contexto de análise de mutantes para verificação das
mesmas hipóteses. Ao final de sua realização, espera-se que os novos resultados gerados sejam
integrados à base de informações já estabelecida. Isso colaboraria para a formação de um corpo
de conhecimento sólido, no domínio de programas de Estrutura de Dados, envolvendo as três
principais técnicas de teste de programas. Os materiais gerados nos dois trabalhos poderá, ainda,
ser utilizado em uma proposta de parceria do grupo de pesquisa com o autor do benchmark de
programas utilizados, para definição de novos materiais didáticos voltados ao ensino de teste de
software.
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