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Sumário 
Com o avanço da tecnologia de hardware, a Análise de Mutantes — um dos 

critérios de teste baseados em erros — tem sido mais recentemente investigada por diversos 
pesquisadores e se mostrado um critério atrativo e factível para o uso na produção de 
software. A relevância e necessidade de ferramentas de teste são amplamente reconhecidas 
pela comunidade e esforços têm sido feitos para o desenvolvimento de ferramentas de 
apoio a este critério. 

Nesta dissertação são apresentados os principais aspectos da especificação e 
implementação de um ambiente de teste multilinguagem, denominado Proteum (Program 
Testing Using Mutants), que apóia a aplicação do critério Análise de Mutantes para 
programas em C. Esta ferramenta, além de características comuns a outras ferramentas de 
teste, procura incorporar algumas características próprias como facilidades para a 
realização de experimentos empíricos. 

A Análise de Mutantes, bem como os principais trabalhos relacionados com este 
critério, são revistos, procurando fornecer subsídios para a caracterização do Proteum. 
Aspectos funcionais da ferramenta são mostrados, principalmente através de um exemplo 
que ilustra a operação da ferramenta. A arquitetura e os principais aspectos de 
implementação desta ferramenta são apresentados. Uma avaliação da ferramenta é feita 
testando-se alguns programas extraídos da literatura. 



Abstract 
With the advance in hardware technology, Mutation Analysis — an error based 

testing criteria — has been recently investigated by many researchers, and evidences have 
been found that it is an atractive and practical testing criterion for software production. 
The necessity and relevance of testing tools are widely recognized and efforts have been 
carried out for developing tools to support application of this criterion. 

In this thesis, the mam aspects of specification and implementation of a 
multilanguage testing tool, named Proteum (Program Testing Using Mutants), which 
supports aplication of Mutation Analysis criterion for testing C programs, are presented. 
In addition to common features available in similar tools, Proteum offers facilities for 
conducting experimental studies. 

Mutation Analysis, as well as related works, are reviewed, aiming at specifying 
functional and operational requirements of the Proteum tool. A complete example is given 
to illustrate the implemented characteristics. An evaluation of the tool, based on testing a 
set of programs extracted from the literature, is presented. 
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Capítulo 1. 

Introdução 

No início da era da computação eletrônica, o maior desafio que se apresentava era o de 
desenvolver máquinas com um poder cada vez maior de processar e armazenar 
informação. Hoje, quando tem-se a capacidade de processamento de um antigo mainfi-ame 
encapsulada num único chip, torna-se necessário, dada a gama de aplicações que se 
viabilizam com essa evolução dos computadores, criar softwares cada vez mais complexos 
e sofisticados que acompanhem a evolução do hardware. 

Em meados da década de 70 foram identificados vários problemas envolvendo a 
produção de software; era a chamada crise do software. Entre outros fatores, o custo do 
desenvolvimento crescia rapidamente, faltavam meios para preverem-se custos e prazos 
dos projetos e o produto final não tinha a qualidade desejada. 

Para superar esses problemas têm surgida métodos e técnicas que coletivamente 
formam a Engenharia de Software; é dada ao software uma abordagem de um produto 
de engenharia que requer planejamento, análise, projeto, implementação, teste e 
manutenção. 

Uma das definições de Engenharia de Software coloca-a como sendo: "aplicação 
de principias de engenharia com o objetivo de produzir software de alta qualidade e com 
baixo custo". Nesse ponto é preciso que a seguinte pergunta seja respondida: como 
definir qualidade de software? Uma das definições aponta qualidade de software como 
sendo: 

"Adequação a requisitos explícitos de performance  e funcionais, a paddies de 
desenvolvimento explicitamente documentados e a características implícitas que são 
esperadas de todo software produzido profissionalmente" [PRE92]. 

Avaliar a qualidade de um software quase nunca é tarefa Sei Ela é uma mistura 
complexa de fatores que variam de aplicação para aplicação e de usuário para usuário. 

1 
































































































































































































































