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RESUMO

Dm dos pontos fundamentais na atividade de teste de software e 0 projeto de
casos de teste. Diversos criterios de adequa<;:ao tern sido propostos com 0 objetivo
de fornecer meios que permitam que a avalia<;:ao e elabora<;:ao de casos de teste
sejam feitas de maneira sistematica e fundamentada teoricamente. Infelizmente.
a maioria dos criterios de adequa<;:ao de casos de teste definidos tern seu uso
restrito ao teste de unidade. Para fases posteriores da atividade de teste, em
particular para 0 teste de integra<;:ao, nota-se a ausencia de criterios de adequa-
<;:ao,principalmente porque os criterios propostos definem requisitos de teste que
se restringem aos limites de uma unica unidade, nao exercitando de maneira
efetiva as intera<;:oes entre as unidades, que devem ser 0 alvo principal no teste
de integra<;:ao. Com exce<;:ao de alguns poucos trabalhos que procuram estender
criterios estruturais para 0 nivel interprocedimental, tem-se utilizado nessa fase
de teste, quase que exclusivamente, criterios funcionais.

Dada essa ausencia de criterios e salientando ainda 0 carater complementar
entre as diferentes tecnicas de teste, esta tese apresenta urn criterio de teste
interprocedimental baseado em defeitos chamado de Muta«ao de Interface. Esse
criterio busca exercitar as intera<;:oes entre as unidades atraves da sele<;:aode casos
de teste que distingam mutantes criados pela introdu<;:ao de defeitos tipicos e que,
de acordo com urn modelo definido. caracterizam erros de integra«ao. Definiu-se
urn conjunto de operadores de Muta«ao de Interface que concentram sua aplica«a.o
em pontos do programa relacionados com as intera«oes entre as unidades, como.
por exemplo, chamadas de sub-programas e seus parametros. Dado 0 alto custo
de aplica<.~ao, inerente de criterios baseados em muta«ao, e pelas proprias carac-
teristicas do conjunto de operadores de Muta«ao de Interface. torna-se necessario
definirem-se abordagens para reduzir esse custo. Assim, foram estabelecidas rno-
neiras de se parametrizar a aplica\ao dos operadores de muta<;:ao, definindo-se
criterios de Muta«ao de Interface alternativos, estendendo-se abordagens utiliza-
das no teste de muta«ao convencional como muta<;:ao aleatoria e muta«ao restrita.

A aplica«ao de urn criterio de teste est a fortemente condicionada a sua auto-
rnatiza«ao. A defini«ao de urn criterio de teste sem que pelo menos se apOIl-
tern sohl\oes para sua automatiza«ao tern pouca utilidade pratica. POl' isso.
especificou-se e implementou-se a ferramenta T-R.07ELA!vt(IJvt para apoiar a ap]j-
ca<,:aodo criterio Muta<,:ao ele Interface. Essa ferramenta torna-se essencial Beste
trabalho ~l mediela que permite que estudos empiricos possam ser realizaelos. avo-
lianelo 0 critcrio proposto.

Dois estuelos ele casos sao apresentaelos. Esses estuelos aplicam 0 criteria :vlu-
ta<,:ao de Interface em programas reais e buscam avaliar seu custo e sua eficacia
em revelar erros. Estes cstudos aplicam ainda criterios alternativos. mostrando
que a :vluta\ao ele Jnterface e bastante efetiva em revelar erros e poele ter urn
custo ele aplica<,:ao bastante reduzido. quando aplicada de maneira incremental.
utilizanclo-se as parametriza<,:oes que as operadores de muta<,:ao oferecem.

-'i t.~C,'
I'



ABSTRACT

The project of test cases is one of the most important topics in the software testing
activity. Several criteria have been proposed aiming at allowing the evaluation
and selection of test cases in a systematic and theoretically well founded way. Un-
fortunately, the use of most of these criteria is restricted to the unit testing phase.
For other testing phases, in particular for integration testing. there is a lack of
such criteria, mainly because the existing criteria define test requirements only in
the scope of a single unit. They arc not able to effectively exercise the interac-
tions between units, what should be the focus of integration testing. Excepting
some few works that extend structural criteria to the interprocedural level, only
functional testing has been used at integration testing phase.

Given this lack of criteria and the complementary characteristics of different
testing techniques, this thesis presents an interprocedural fault based criterion
named Interface Mutation. This criterion exercises the interactions between units
through the selection of test cases that distinguish mutants created by introduc-
ing typical faults that characterize integration errors. A set of Interface Mutation
operators was defined. The focus of these operators are the points of the program
related to the unit interactions, for instance, subprogram calls and their parame-
ters. Given the high cost associated to mutation testing in general and particularly
to tll(' Interface Mutation operators, it is necessary to define some approaches to
reduce it s application cost. Thus. some parameterizations were defined to the
mutation operators, allowing to establish alternative Interface Nlutation criteria,
extending approaches already used in conventional mutation testing. as random
mutation and constrained mutation.

The application of any testing criterion strongl~' depends on its automatization.
The definition of a criterion, without pointing out ways to its implementation
has little practical utility. So, a tool named 11?f:JWA'vt(I:'vt was specified and
implemented to support the application of Interface :-VlutatioIl. This tool is an
essential point in the present work because it allows the conduction of empirical
studies aiming at evaluating the proposed criterion.

Two case studies arc presented. In these studies the criterion Interface Mutc\-
t ion is applied to real programs and the cost of its application as well as its errol
revealing effectiveness are evaluated. Alternative criteria are also used. showing
that Interface Mutation is very effective to reveal errors and can be applied with
,\ reduced cost if used in an incremental way. taking advantage of the parallle1cr-
izatiuII characteristics pruvided by the Interface l\lutation operators set.



Capitulo 1

Introdu~ao

Nos dias de hoje, sistemas de computa<;ao encontram-se presentes em pratica-

mente todas as areas da atividade humana. A crescente complexidade e diversi-

dade de tais sistemas, somada a necessidade de qualidade e produtividade no seu

desenvolvimento. fazem com que metodos, ferramentas e procedimentos especiali-

zados sejam requeridos. A esse conjunto de metodos. ferramentas e procedimentos

chamamos Engenharia de Software.

Apesar das diversas abordagens que procuram evitar que erros sejam intw-

duzidos no software durante to do 0 processo de desenvolvimento. a fase de teste

e ainda urn importante elemento para aprimorar sua qualidade. dando evidencia~

da confiabilidade do produto. Por isso. a atividade de teste de software constitui

uma importante area de pesquisa dentro da Engenharia de Software.

urn dos pontos chaves na atividade de teste e 0 projeto de casos de teste.

Para projetar casos de teste 0 testador deve contar com urn conjunto de tecnicas.

criterios e metodos que permitam que a elabora<;:ao dos casos de teste seja feita

de mancira sistematica e fundamentada teoricamente. em dos objetivos princi-

pais (: forneccr aD testador meios para selecionar casos de teste que tenham altel

probabilidade de revelar os possiveis erros presentes no software. com urn baix()

custo.

t!m criterio de adequa<;ao de casos de teste estabelece requisitos a serem sati,,-

feitos por um "born" conjunto de teste para urn determinado programa. Basica-

mente. criterios de adequa<;ao podem ser classificados em tres tecnicas distintas.



A primeira e a tecnica funcional que utiliza apenas informac;ao da especificac;ao

funcional do software para derivar os requisitos de teste. Em contraste, a tecnica

estrutural utiliza informac;ao da estrutura da implementac;ao a ser testada para

derivar esses requisitos. E por ultimo, a tecnica baseada em defeitos utiliza

informac;ao sobre classes de enos tipicos que sao cometidos no processo de de-

senvolvimento. C ',forme destaca Pressman [1]. essas diferentes tecnicas de teste

possuem caracter cas complementares e por isso devem ser utilizadas em con-

junto, buscando au 'entar a qualidade da atividade de teste.

Diversos criterio: :Ie adequac;ao tern sido propostos, avaliados e comparados,

sempre buscando criterios que possam levar a conjuntos de teste com alta proba-

bilidade em revelar possiveis defeitos no software e cujo custo de aplicac;ao seja

baixo. Como exemplo de criterios funcionais podem ser citados 0 Particionamento

em Classes de Equivalencia [2]. a Analise de valor Limite [1] eo Grafo de Causa-

efeito [1]. Dentre os criterios estruturais podem ser citados a Familia de Criterios

de Fluxo de Dados Iou criterios de Rapps e Weyuker) [3]. os Criterios Potenciais

Csos [4] e os Criterios de Cobertura de Condic;oes [2]. 1\a tecnica baseada em

defeitos destacam-se a Semeadura de Enos [5], A Analise de Mutantes [6] e a

Mutac;ao Fraca [7].

Varios autores tem tambem se preocupado em. alem de definir criterios, ava-

liar e comparar criterios entre si. estabelecendo caracteristicas importantes e que

podem auxiliar no estabelecimento de estrategias de teste que agreguem esses

criterios. Esses trabalhos podem ser divididos em dois grupos. a primeiro e

compos to pOl' estudos teoricos que buscam avaliar os criterios de teste analisando

suas caracteristica~ como custo elf' aplicac;ao e efetivielaelf' em revelar erros, ou

comparanelo criterios entre si. lsso foi feito por Rapps e Weyuker [3, 8, 9], Mal-

donado [4]. Mathur e VVong [10]. DeMilIo et al. [11]. Zhu [12]. entre outros. a

outro grupo de trabalhos tambeI1l avalia criterios de teste. porem baseia-se em

estuelos empiricos onele. em geral. os criterios SaD aplicaelos em alguns programas

selecionaelos C 0 resultaelo dessa aplicac;ao e avaliada. tambem para que sejam me-

didos custo e det i\'iclade. ou para comparar-se UI1lcriterio com outro. Exemplos

desse tipo dc traballJu sitCJtambCIll fartamcntf' encontrados na literatura. Podem

ser citados Ofrut e Hothcnnel [1:L 11]. afrut e Lee rFj'. ~Ialclonaclo [4]. \Ialdonadc)

('1 al. [16]. ~Iatbur {, Won~ [17. 1~. 19.20.21]. Wong ct al. [22:. We~'uker [23].
cntrf' outros.

1\a pratica. a aDlicac;itCJde UI1l criteria de teste esta fortemente condicionada

a sua automatizac;aG. Sua aplicac;ao de forma manual tencle a ser excessivamente

trabalhosa e propensa a enas. Por issa. varios pesquisadores tem se preocupado



em especificar e desenvolver ferramentas que auxiliem na aplica<;ao dos criterios.

Essas ferramentas devem, pelo menos, determinar os requisitos de teste para urn

determinado programa e, dado urn conjunto de teste, verificar se ele satisfaz ou
nao aos requisitos determinados. Varias ferramentas de teste foram especificadas

e podem ser encontradas na literatura. E 0 caso, por exemplo, da ferramenta

POKE- TOOL [24, 25, 26], da ferramenta Mothra [27], da ferramenta ATAC [28]

e da ferramenta Proteum [29, 30, 31]. Tais ferramentas san muito importantes,

nao so para que os criterios possam ser utilizados na pratica, mas tambem porque

permitem que a propria pesquisa e aprimoramento dos criterios possam ser reali-
zados atraves de estudos empiricos em que os criterios san aplicados e avaliados.

Dentre os diversos criterios de teste, duas classes tern especialmente merecido

a aten<;ao de pesquisadores. Sao os criterios baseados em fluxo de dados [3, 32, 4]

e os baseados em muta<;ao. Particularmente importante no escopo desta tese, 0

criterio Amilise de Mutantes (ou teste de muta<;ao como tambem e chamado),

enquadra-se nessa segunda classe. Esse criterio, inicialmente proposto no final

da decada de 70 [6] para 0 teste de programas, mostrou-se urn criterio bastante

flexivel, podendo ser aplicado na valida<;ao de outros tipos de "entidades exe-
cutaveis", como Maquinas de Estado Finito [33, 34], Redes de Petri [35], Sta-

techarts [36] ou especifica<;oes algebricas [37]. Experimentos mostram que esse

criterio e tambem bastante efetivo em revelar defeitos [17]. Embora teoricamente

tenha sido demonstrado que esse criterio e criterios de fluxo de dados san in-

comparaveis [10], empiricamente mostrou-se que, em geral, 0 teste de muta<;ao

inclui os criterios de fluxo de dados de Rapps e Weyuker [19, 21], ou seja, urn

conjunto de teste adequado ao teste de muta<;ao tende a ser tambem adequado

ao criterio de Rapps e Weyuker. Ja numa compara~ao empirica entre 0 teste de

muta~ao e os Criterios Potenciais Usos, concluiu-se que mesmo na pratica eles

san incomparaveis [38].

Um dos serios problemas associados ao teste de muta<;ao e seu custo. 0
mimero de mutantes tende a ser grande, mesmo para programas pequenos. Porem.

cxperimentos mostram tambem que esse custo pode ser sensivelmente reduzido.

sem que se perca a efetividade em revelar defeitos. Isso e feito atraves da aplicac;ao

de criterios de mutac;ao alternativos, conforme definidos pOI Wong e Mathur [18.
20. 39], Wong et al. [22] e Offut et al. [13].

A atividade de teste e composta, na verdade, de diversas fases. Cada uma

dessas fases tern como objetivo a valida~ao de diferentes aspectos do software.

A primeira delas e a fase de teste de unidade, onde procura-se validar a imple-

menta~ao de cada uma das partes do software, chamadas de unidades ou modulos.



Ao agruparem-se as unidades que foram testadas separadamente, costumam surgir
problemas chamados de erros de integra~ao, em geral caracterizados por proble-

mas na intera~ao entre as unidades. Por isso, necessita-se do teste de integra~ao,

segunda etapa da atividade de teste. Por ultimo, sao realizados os testes de alto

nivel, onde busca-se validar 0 software como urn todo, comparando-o com os
requisitos especificados para 0 software e para 0 sistema onde 0 software deve

atuar [1].

Criterios de avalia~ao de conjuntos de teste, funcionais, estruturais ou basea-
dos em defeitos podem ser aplicados em cada uma das fases do teste como base
para 0 projeto de casos de teste. Na fase de unidade, tem-se aplicado largamente

as tres classe de criterios. Jei nas fases de integra~ao e de alto nivel, a preitica tern

se restringido a aplica~ao quase que exclusiva de criterios funcionais. Isso acon-

tece principalmente porque criterios estruturais e baseados em defeitos derivam

seus requisitos de teste limitando-os ao escopo das unidades. Por isso, casos de

teste selecionados utilizando-se esses criterios, embora possam ser indicados para

o teste de unidade, nem sempre 0 sao para as outras fases de teste.

Em particular, nota-se que no teste de integra~ao, cujo objetivo principal e

validar as intera~oes entre as unidades que compoem 0 software, necessita-se de
criterios mais "fortes" que os criterios funcionais correnternente utilizados e que

deem indica~oes mais objetivas de como essas intera~oes devem ser exercitadas de

rnaneira completa, revelando assim possiveis erros de integra~ao. Alguns autores

procurarn definir criterios chamados interprocedimentais, que definern requisitos
de teste alern do escopo de uma unica unidade. Dessa forma, estabelecem-se

requisitos que for~am a sele~ao de casos de teste que exercitern as intera~oes

entre as unidades, sendo assim indicados para 0 teste de integra~ao. E 0 caso do

trabalho de Haley e Zweben [40], de Linnenkugel e Miillerburg [41] e de Harrold

e Soffa [32].

Esta tese propoe urn criterio interprocedirnental baseado em muta~oes cha-

rnado Muta~ao de Interface. Esse criterio e urna extensao do teste de muta~ao
convencional utilizado no teste de unidade.

1.1 Motivac;ao

De acordo com a introdu~ao apresentada, podem ser destacados alguns pontos

que motivaram a condu<;aodeste trabalho:



• Cada vez mais 0 software esta presente em praticamente todas as areas da

atividade humana.

• A atividade de desenvolvimento de software esta sujeita a erros e embora
existam metodos, ferramentas e processos que procuram evitar que esses

erros sejam introduzidos no produto de software, nao se consegue evita-los

completamente.

• Dessa forma, a atividade de teste mostra-se essencial no ambito da Enge-

nharia de Software.

• Diversos criterios de adequa~ao tern sido desenvolvidos para apoiar a sele~ao
de casos de teste. Porem, com raras exce~oes, esses criterios estabelecem

requisitos de teste no escopo de uma unica unidade, nao sendo capazes

de exercitar aspectos da intera~ao interprocedimental, essencial na fase de

integra~ao de software.

• Tecnicas de teste saD complementares e devem ser utilizadas em conjunto,

tambem no teste de integra~ao.

• Necessita-se de medidas objetivas para que se possa quantificar de forma
objetiva a adequa~ao de conjuntos de teste na fase de integra~ao de teste.

Em outras palavras, nota-se a necessidade da defini~ao de criterios para

essa fase de teste.

• 0 teste de muta~ao tern se mostrado urn criterio altamente efetivo, e embora
o custo de sua aplica~ao seja inerentemente alto, pode-se ajustar esse custo

de acordo com restri~oes estabelecidas pelo testador. Alem disso, 0 criterio

e bastante flexlvel e tern sido aplicado na valida~ao de diversos tipos de

entidades, 0 que sugere que sua utiliza~ao no teste de integra~ao possa
tambem ser feita sem grandes problemas.

• 0 desenvolvimento de ferramentas de apoio ao teste de software e de vital
importancia pois permite que criterios de teste sejam utilizados na pnitica

e aumenta a qualidade e a produtividade da atividade de teste.

1.2 Objeti~os



• Estender, para 0 nivel de integra<;ao de software, 0 criterio Analise de Mu-
tantes, que tem sido utilizado com sucesso no teste de unidade de software

e na valida<;ao de especifica<;oes de sistemas reativos.

• Definir um conjunto de operadores de muta<;ao para aplica<;ao especifica no

nivel de integra<;ao. Para isso e necessario que sejam identificados quais os
tip os de erros que se desejam modelar com esses operadores, caracterizando-

se 0 que san "erros de integra<;ao".

• Definir criterios alternativos - a exemplo do que tem sido feito no nivel de
unidade - que possibilitem estabelecer estrategias de aplica<;ao do criterio

no nivel de integra<;ao de forma incremental, permitindo assim ajustar 0

criterio a restri<;oes de custo.

• Implementar uma ferramenta que ap6ie a aplica<;aa do criteria. bem como

forne<;a facilidades para 0 uso dos criterios alternativos.

• Conduzir estudos empiricos que avaliem 0 criterio quanto a custo e efetivi-

dade em revelar defeitos.

1.3 Organiza~ao da Tese

:\0 Capitulo 2 san apresentados conceitos basicos sobre 0 teste de software e

sobre criterios de adequa<;ao de conjuntos de teste. Sao apresentados tambem os

principais trabalhos nessa area e que estao relacionados com 0 conteuda desta
tese.

No Capitulo 3 apresenta-se 0 criterio Muta<;ao de Interface, mostrando-se as

ideias basicas que levaram a sua defini<;ao. Sao apresentados tambem os opera-

clares de muta<;ao elaborados para 0 criteria. As principais caracteristicas dos

operadares, bem como uma analise da complexidade associada a sua aplica<;ao e

uma compara<;ao com criterios estruturais de fluxo de dados san tambem apresen-

tadas. Mostra-se aincla, a necessiclacle cla elabara<;ao de aborclagens que restrinjam

o numero de mutantes, atraves da defini<;iio cle criterios cle Muta<;ao cle Interface

alternativos.

Na pratica, a aplica<;ao de qualquer criterio de teste requer sua automatiza<;ao.

ao menos parcial. No Capitulo 4 san apresentaclos aspectos da funcionalidacle e

cia implementa<;ao da ferramenta de teste T-RJ:JmA;'vt(JJvt que ap6ia a aplica<;ao clo

criterio Muta<;ao de Interface, implementando os operaclores de muta<;ao propostos



e fornecendo as facilidades necessarias para a condu<;aode estudos empiricos, bem

como para a aplica<;ao de criterios de Muta<;ao de Interface alternativos.

No Capitulo 5 faz-se uma avalia<;aoempirica da aplica<;aodo criterio Muta<;ao

de Interface atraves de dois estudos de caso. Esses estudos de caso mostram as
medidas de efetividade em revelar erros e de custo da aplica<;ao do criterio em

dois programas distintos e utilizando dois metodos ligeiramente distintos.

o Capitulo 6 sumariza os resultados obtidos, apresenta as conclusoes e con-

tribui<;oes desta tese e aponta para trabalhos futuros decorrentes da proposi<;ao
deste trabalho.

o Apimdice A descreve os defeitos encontrados no programa SPACE e utili-
zados em urn dos experimentos do Capitulo 5.



Capitulo 2

Revisao Bibliografica

Neste capitulo SaG apresentados os principais trabalhos relacionados com esta

tese. Inicialmente, SaGfeitas algumas defini<.;oesde termos e algumas considera-

<.;oesbasicas relacionadas com a atividade de teste e em particular com criterios

de adequa<.;aode casos de teste.

Depois. apresentam-se alguns dos malS importantes criterios de teste, di-

vididos nas tres tecnicas basicas: funcional, estrutural e baseada em defeitos.

Discutem-se tambem fatores que tern sido utilizados para avaliar e comparar

criterios de teste e ferramentas de teste disponiveis para apoiar a aplica<.;aode

alguns desses criterios.

Em seguida, SaGdescritas as etapas basicas que constituem 0 teste de software,
destacando-se a fase de teste de unidade e teste de integra<.;ao,apresentando-se

uma analise de criterios de teste mais adequados para cada uma dessas fases.

Finalizando 0 capitulo, discute-se como esta tese relaciona-se com os demais

trabalhos nele abordados.

2.1 Defini<;oes Basicas

Varias interpreta<.;oes podem ser dadas ao termo ""teste", mesmo dentro da Enge-

nharia de Software. No escopo desta tese, chama-se de teste de software a ativi-

dade de, dado urn programa P, executa-lo com urn conjunto de dados de entrada



Dada uma esnecificac;ao S que define 0 conjunto D (dominio dos dados de

entrada), 0 conj: to R (intervalo dos dados de saida) eo mapeamento de D para

R, (D =! R), d -:;eque 0 programa Pesta correto se 0 mapeamento (D £ R)

que P estabelec( D para R e equivalente a (D =! R) [13]. Em outras, palavras,

um programa e d, correto se sua execuc;ao para todo elemento x de seu dominio

de entrada apresen ,os resultados esperados. Dados os programas P e Q que

tem 0 mesmo dominlO de entrada D, diz-se que P e Q saG equivalentes se para

to do xED tem-se que P(x) = Q(x), ou seja a execuc;ao de P com x apresenta 0

rnesmo resultado da execuc;ao de Q com x.

Dado xED (chamado de dado de teste) da-se 0 nome de saida esperada a

S(I). Ao par <x.S(x» chama-se caso de teste. Dm oraculo e 0 instrumento

capaz de. dado < x.P(x) >. decidir se P(x) = S(x). Em outras palavras, um

oraculo identifica se a saida produzida pela execuc;ao de P para urn determinado

dado de teste e a esperada ou nao. Muitas vezes a func;ao de oraculo e exercida pelo

proprio testador, responsavel por analisar os resultados da execuc;ao do programa

para determinados dados de teste e decidir sobre sua correc;ao.

Dm defeito (fault) em um programa e urn passo, processo 0\1 definic;ao de

dados incorreto, como por exemplo. uma instruc;ao ou comando incorreto. Dm

engano (mistake) e uma ac;ao humana que produz um resultado incorreto, como

por excmplo, uma ac;ao incorreta tomada pelo programador. Dm defeito pode

levar um programa a produzir resultados diferentes do esperado. produzindo 0

que costuma-se dlamar de falha (failure). Vm erro (error) e uma diferenc;a entre

UJl1 valor corrente e 0 valor esperado. ou seja, qualquer estado intermediario ou

resultado inesperado na execu\ao de um programa constitui um erro. Esses termos

estao definidos dessa maneira no padrao da IEEE mimero 610.1L-1990 [42]. A

Iiteratura, porern, tern utilizado esses term os de divcrsas maneiras. Nesta tese

procurou-sc manter 0 significado desscs termos. Entretanto, quando tratarern-se

de rcfer('ncias a trabalilos de outros autores. os termos originais sa.o rnantidos. a

Ilao seT que possam causar chlvidas. Nesse caso, 0 significado de cada termo sera

explicitamente colocado.



2.2 Criterios de Adequa~ao de Casos de Teste

De acordo com Myers [2]' 0 objetivo da atividade de teste e achar erros no software.

Portanto, 0 teste bem sucedido e aquele que consegue determinar casos de teste

para os quais 0 programa em teste falhe. Assim, criterios para selecionarem-se e

avaliarem-se casos de teste sao fundamentais para 0 sucess~ de tal atividade. Tais

criterios devem fornecer indica<;ao de quais casos de teste devem ser utilizados

de forma a aumentar as chances de revelar erros, ou, quando erros nao forem

revelados, estabelecer urn nivel elevado de confian<;ana corre<;aodo programa.

Criterio de adequa~ao de casos de teste e urn predicado para avaliar T para

o teste de P.

Metodo de sele~ao de casos de teste e urn procedimento para escolher casos

de teste para 0 teste de P.

Para cada criterio de adequa<;ao corresponde urn metodo de sele<;aoe vice-

versa. Dado urn criterio C, corresponde a ele urn metodo de sele<;aoMe que

determina: selecione T tal que T seja adequado a C. Analogamente, dado 0

metodo de sele<;aoM, define-se urn criterio CM que estabelece: T e adequado se

foi selecionado de acordo com M. Por isso, costuma-se utilizar 0 termo "criterio
de adequa<;ao de casos de teste" (ou simplesmente criterio de teste) tambem para

designar-se metodo de sele<;ao[4].

Urn exemplo simples de criterio de teste e aquele que estabelece que T e

adequado para 0 teste de P se a execu<;aode P com todos os casos de teste em

T faz com que cada urn dos comandos de P seja executado pelo menos uma vez.

Esse requisito serve tambem como urn guia para a escolha de casos de teste.

De acordo com Zhu e Hall [43], a defini<;aode urn criterio de adequa<;ao como

urn predicado que indica se urn determinado conjunto de casos de teste e adequado

ou nao, nao fornece uma grada<;ao sobre a adequa<;ao do conjunto de teste; ou ele

e urn born conjunto (adequado) ou urn conjunto ruirn (nao adequado). De acordo

com esses autores, urn criterio deveria ser definido como uma fun<;ao continua

do conjunto de programas, especifica<;oese conjuntos de teste. no intervalo [0,1].
Dessa maneira, dados 0 programa P, a especifica<;aoS, e 0 conjunto de teste T.

denota-se Mft(T) = r, indicando que de acordo com 0 criterio M, 0 conjunto de

teste T e de adequa<;ao r para 0 programa P, de acordo com a especifica<;aoS. Por

exemplo, para 0 criterio que requer que todos os comandos sejam executados pelo



menos uma vez, pode-se considerar como medida de adequa<;ao a porcentagem de

comandos do programa que foram executados pelo conjunto de teste.

Basicamente, pode-se classificar urn criterio de teste em tres categorias dis-

tintas: funcional, estrutural ou baseada em defeitos. 0 que diferencia essas tres

categorias e 0 tipo de informa<;ao utilizada para derivar os requisitos de teste.

Criterios funcionais utilizam apenas a especifica<;aodo programa; criterios estru-

turais utilizam informa<;ao sobre a estrutura do programa; e criterios baseados

em defeitos utilizam 0 conhecimento sobre tipos espedficos de defeitos que se pre-

tende localizar. Cada urn desses tipos de criterios e apresentado e exemplificado
nas se<;oesseguintes.

Criterios funcionais saD tambem chamados de criterios caixa preta pois 0 soft-

ware em teste e tratado como uma caixa da qual nao se conhece 0 conteudo, mas

apenas seu lado externo, ou seja, as entrada que 0 programa aceita e as safdas

que 0 programa deve produzir. Essa e a informa<;ao utilizada para derivar os re-

quisitos a serem satisfeitos pelos casos de teste. Detalhes da implementa<;ao nao
saD considerados.

Urn exemplo de criterio funcional e 0 Particionamento em Classes de

Equivalencia. Ele procura dividir 0 domfnio de entrada em classes que tern

como caracterfstica 0 fato de que a execu<;aodo programa com qualquer elemento

de uma classe produz 0 mesmo resultado. Em outras palavras, se urn caso de

teste revel a urn erro. todos os elementos da mesma classe devem tambem reve-

lar 0 mesmo erro. Dessa maneira pode-se selecionar apenas urn subconjunto do

domfnio de entrada que, em tese, possui a mesma capacidade de revelar erros

que teria 0 teste exaustivo (com todos os elementos do domfnio). Na verdade,

procura-se selecionar classes que aproximem-se dessa caracteristica pois. em geraL

C' impossivel caracterizar-se exatamente as classes de equivalencia [2].

:\ Analise de Valor Limite acrescenta algumas caracteristicas ao criterio

de Parti<;ao em Classes de Equivalencia. Em vez de selecionar qualquer elemento

de urna classe, os casos de teste saG escolhidos nas fronteiras das classes pois e
ai que se concentra urn grande numero de erros. Alem disso. 0 espa<;o de saida

do programa tambem e particionado e sao exigidos casos de teste que produzam

resultados nos limites dessas classes de safda [1].



primeiramente levantadas as possiveis condi<;oesde entrada (causas) e as possiveis

a<;oes (efeitos) do programa. Em seguida, e construido urn grafo relacionando as

causas e efeitos levantados. Esse grafo e convertido em uma tabela de decisao que

e entao utilizada na constru<;ao dos casos de teste [1].

Urn dos problemas com criterios funcionais e que muitas vezes a especifica<;ao
do programa e feita de forma descritiva e nao formal. Dessa mane ira, os requisitos

de teste derivados de tais especifica<;oes san tambem de certa forma imprecisos

e informais. Como conseqiiencia, tem-se dificuldade em automatizar a aplica<;ao

de tais criterios, que ficam, em geral, restritos a aplica<;ao manual. Por outro

lado, para a aplica<;ao desses criterios e essencial apenas que se identifiquem as

entradas, a fun<;ao a ser computada e a saida do programa. Por isso eles podem

facilmente ser aplicados, tanto para unidades individuais, como para partes do

software ou mesmo para 0 software como urn todo, sendo assim aplicaveis em

qualquer fase de teste.

Algumas vezes, criterios estruturais san chamados de calxa branca ou, malS

adequadamente, de caixa de vidro pois 0 software pode ser comparado a uma
caixa da qual. alem do lado externo (especifica<;ao), deve-se conhecer 0 lado de

dentro (estrutura da implementa<;ao) para que sejam estabelecidos os requisitos

de teste.

Diversos criterios estruturais utilizam uma representa<;ao do programa cha-

mada de Grafo de Fluxo de Controle ou Grafo de Programa para deter-

minar as estruturas que devem ser cobertas pelos casos de teste. Urn grafo de

programa e urn grafo orientado onde cada vertice representa urn bloco indivisivel

de comandos e cada aresta representa urn possivel desvio de urn bloco para outro.

Cada bloco tern as seguintes caracteristicas: 1) uma vez que 0 primeiro comando

do bloco e executado, todos os demais san executados seqiiencialmente: e 2) niio

existe desvio da execuc;ao para nenhum comando dentro do bloco, exceto 0 pri-

meiro. A Figura 1 mostra urn exemplo simples de urn programa e seu grafo de

fluxo de controle.

Utilizando-se 0 grafo de programa, podem ser selecionados componentes que

devem ser executados. caracterizando assim os criterios estruturais. Criterios

baseados na complexidade utilizam informac;ao sobre a complexidade do grafo

(conseqiientemente do program a) para derivar requisitos de teste. Urn criterio

desse tipo. bastante conhecido, e 0 criterio de McCabe que utiliza a complexi-
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dade ciclomatica para estabelecer urn conjunto de caminhos do grafo linearmente

independentes que devem ser exerci tados pelos casos de teste [1].

Criterios baseados no fluxo de controle usam apenas caracteristicas de controle

da execu<;ao do programa para determinar quais estruturas san requeridas. Como

exemplo de tais criterios, podem ser citados os criterios to dos-nos e to dos-

arcos. 0 primeiro requer que cada vertice do grafo de programa seja executado

relo menos uma vez pelos casas de teste, 0 que corresponde a execu<;ao - pelo

menos uma vez - de cada coman do do programa. 0 segundo requer que cada

aresta seja exercitada pelo menos uma vez, a que corresponde a execu<;ao de

todos os ramos do programa [1].

Criterios baseados no fluxo de dados aSSOClam informa<;ao sabre 0 uso das

variaveis ao grafo de programa. determinando associa<;oes entre pontos onde urn

valor e atri buido a uma variavel (chamados de defini<;ao da varia vel) e pontos

onde esse valor e utilizado (chamados de uso da varia vel). Essas associa<;oes

devem entiio ser exercitadas pelos casos de teste. Rapps e Weyuker [3] propuseram

mna familia de criterios baseados no fluxo ele elados. Os principais criterios dessa

familia e seus requisitos san:

Todas-Defini<;oes: requer que cada defini<;ao ele variavel seJa exercitada pelo

menos par urn usa elessa variavel.



e todos os usos da mesma sejam exercitadas pelos casos de teste, atraves

de pelo menos urn caminho livre de defini<;:ao,ou seja, urn caminho onde a

variavel nao e redefinida.

Todos-Du-Caminhos: requer que toda associa<;:ao entre uma defini<;:ao de va-
riavel e urn usa dessa variavel seja exercitada por todos caminhos sem la<;:o

livres de defini<;:aoque cub ram essa associa<;:ao.

A familia de criterios de Rapps e Weyuker define ainda vana<;:oes desses

criterios que levam em conta apenas usos predicativos (p-usos) ou usos com-

putacionais (c-usos) das variaveis. Urn uso predicativo e aquele que ocone em

urn predicado que determina urn desvio na execu<;:aodo programa. Os demais usos

sao usos computacionais. Dessa maneira, san definidos os criterios Todos-P-Usos,

Todos-P-UsosjAlgum-C-Uso e Todos-C-Usosj Algum-P-Uso.

Maldonado [4] propoe uma familia de criterios semelhantes aos propostos pOI'

Rapps e Weyuker. Esses criterios, porem, nao exigem 0 uso explfcito de uma

variavel para que uma associa<;:ao seja estabelecida. Qualquer ponto onde 0 valor
de uma variavel possa ser utilizada determina uma associa<;:ao com 0 ponto onde

esse valor foi definido. Essa familia de criterios e chamada de Criterios Potenciais
Usos.

Uma das vantagens de criterios de fluxo de dados sobre os de fluxo de controle

apontada por Rapps e Weyuker [3], e 0 fato de que os primeiros san construidos de

forma que associa<;:oes crlticas entre pontos onde variaveis san definidas e onde os

seus valores san usados san examinadas durante 0 teste. Dessa maneira. variaveis

de entrada san monitoradas. seus valores intermediarios exercitados, ate 0 ponto

em que san finalmente utilizados para produzir alguma saida. Alem disso, segundo

as autoras, da mesma maneira que se pode argumentar que urn teste no qual

nao foram executados todos os comandos do programa e um teste ruim, pode-se

argumentar que urn teste que nao exercita, para cada calculo. todos os valores

produzidos. tambem e de ma qualidade.

Costuma-se dizer que com tais criterios mede-se a cobertura dos casos de

teste em rela<;:aoao programa sendo testado. A medida de cobertura E~dada pela
porcentagem de associa<;:oes cobertas pelo conjunto de teste.

Um dos problemas relativos aos criterios de fluxo de dados e a existencia de

associa<;:oes nao executaveis. ou seja. associa<;:oes que san requeridas pelo criterio

mas para as quais nao existe nenhum dado de teste que as exercite. De ma-

neira geraL determinar se uma associa<;:ao e ou nao executavel e um problema

indecidivel. 0 que torna impossivel a completa automatiza<;:an da aplica<;ao dos
cri terios [8].



A familia de criterios de Cobertura de Condi~oes propostos por Myers [2] re-

quer que casos de teste sejam selecionados de modo a exercitar cada expressao

que controla os desvios de programas, como em comandos de sele~ao ou em co-

mandos repetitivos. 0 criterio de Cobertura de Decisao requer que cada uma

dessas expressoes (chamadas pelo autor de decisoes) assuma pelo menos uma vez
o valor FALSO e pelo menos uma vez 0 valor VERDADEIRO. Myers chama de

"condi~ao" cada sub-expressao que compoe uma decisao e define 0 criterio de
Cobertura de Condi~ao que exige que cada uma delas assuma pelo menos uma

vez 0 valor FALSO e pelo menos uma vez 0 valor VERDADEIRO. 0 criterio de
Cobertura de Decisao e Condi~ao e uma combina~ao das duas anteriores,

exigindo casos de tese que exercitem cada decisao e cada condi~ao. Finalmente,
o criterio de Cobertura de Condi~oes Multiplas requer que cada possivel

combina~ao dos valores das condi~oes seja exercitada pelo menos uma vez.

Ainda nessa dasse, diversos outros criterios podem ser citados, como 0 criterio
LCAJ (Linear Code Sequence and Jump) de Woodward et al. [44], 0 criterio

"boundary-interior" de Howden [45], a familia de criterios K-tuplas requeridas de

Ntafos [46], entre outros.

Como ja citado, uma das desvantagens do teste estrutural e a existencia de

caminhos requeridos e que sao nao executaveis. Existe tambem 0 problema de

caminhos ausentes, ou seja, quando uma certa funcionalidade deixa de ser imple-

mentada no programa, nao existe urn caminho que corresponda aquela funcionali-

dade, e como conseqiiencia, nenhum caso de teste sera requerido para exercita-Ia.
Por outro lado, esses criterios estabelecem precisamente os requisitos de teste a

serem exercitados, em termos de caminhos, associa~oes defini~ao-uso, ou outras

estruturas do programa. Por isso, esses criterios fornecem medidas bastante ob-

jetivas sobre a adequa~ao de urn conjunto de teste, expressa pelo mimero desses

requisitos que foram ou nao cobertos pelos casos de teste, 0 que torna possivel

automatizar a sua aplica~ao.

Os criterios estruturais tern sido utilizados principalmente no teste de unidade.
Isso porque os requisitos de teste por eles exigidos limitam-se ao escopo de uma

unidade. Criterios estruturais baseados em fluxo de dados foram estendidos para

o nivel interprocedimental e sao descritos adiante, neste capitulo.

Criterios baseados em defeitos utilizam informa~ao sobre defeitos frequentemente

introduzidos no software durante 0 desenvolvimento e, mais especificamente, no



o criterio de Semeadura de Erros e urn exemplo de criterios baseados em

defeitos. Inicialmente san introduzidos defeitos de maneira uniforme por todo

c6digo do programa em teste. A adequaC;ao de urn conjunto de casos de teste
e medida pela sua capacidade em revelar defeitos semeados. A ideia e que a

relaC;aoentre 0 numero de defeitos semeados revelados, 0 numero total de defeitos

semeados e 0 numero de defeitos naturais revelados deve dar uma indicaC;aodo

numero de defeitos naturais restantes [5].

Outros criterios desta classe san os baseados em mutac;6es. A Analise de
Mutantes - ou muta~ao forte ou ainda simplesmente teste de muta~ao - e

o mais popular deles. Dado 0 programa P, esse criterio considera urn conjunto

de programas alternativos <I>(P),do qual P e membro. Esse conjunto e chamado

de vizinhan~a de P. Com esse conjunto procura-se mostrar que P nao contem
erros atraves de urn processo de eliminac;ao, mostrando que nenhum program a na

vizinhanc;a <I>(P),nao equivalente a P, e correto. Isso deve ser feito utilizando-se

urn conjunto de teste T para 0 qual todos os membros de <I>(P),nao equivalentes
a P, falhem em pelo menos urn caso de teste. Tal conjunto e definido como:

Um conjunto de casos de teste T e adequado para P em relal;iio a

<I>(P)se para cada programa Q pertencente a <I>(P)'ou Q e equivalente

a P ou Q difere de P em pelo menos um caso de teste t pertencente

a T !48j.

Deve-se observar que est a definic;aonao aborda 0 problema da indecidibilidade

sobre a equivalencia entre dois programas. A relac;ao entre a correc;ao de P em
relac;ao a F, que especifica a func;ao a ser computada, e a adequac;ao de T e dada

pelo seguinte teorema:

Dado um programa P e uma vizinhanl;a <I>(P),se algum programa

em <I>(P) computa a funl;iio correta F, especificada para P, e T e
adequado para P em relal;iio a <I>(P)e P coincide com F em T, entiio

P t correto !48j.

Ao tomar-se <I>(P)como sendo 0 conjunto de todos os programas possiveis

numa determinada linguagem, garante-se que existe pelo menos urn programa

Q E <I>(P)que computa a func;ao F e, dessa forma, ao encontrar-se urn conjunto

de teste T adequado, consegue-se provar a correc;ao de P, se P computa F para

todos os casos de teste de T. 0 problema porem, e que a escolha de tal vizinhanc;a



torna imposslvel mostrar a adequa<;:ao de qualquer conjunto T pelo fato de ser essa

uma vizinhan<;:a infinita [49]. Para vizinhan<;:as infinitas, nem sempre existe urn

conjunto T que seja adequado. Pior que isso, existem vizinhan<;:as para as quais

nao se consegue determinar se existe ou nao urn conjunto de teste adequado [5].

Para vizinhan<;:as <I>finitas, e demonstrado que existe sempre urn conjunto T

que seja adequado para P em rela<;:ao a <I>(P). E importante notar-se porem, que

ao se limitar a vizinhan<;:a a urn subconjunto de todos os posslveis programas,

abandona-se a ideia de provar a corre<;:ao de P e procura-se mostrar sua "corre<;:ao

relativa" em rela<;:ao a urn pequeno conjunto de programas. Na Analise de Mutan-

tes. a Hipotese do Programador Competente afirma que qualquer programa,

produzido por urn programador competente, ou est a correto ou esta proximo da

corre<;:ao. Dessa forma, pode-se. durante 0 teste, concentrar as aten<;:oes sobre

uma vizinhan\a bem menor do que todo 0 universo passivel de programas, ou

seja. pode-sc conccntrar a aten<;:ao naqueles programas que sao "parecidos" com

P. Pode-se ver essa restri<;:ao da vizinhan<;:a de P como a delimita<;:ao dos tipos de

erros que se deseja considerar na atividade de teste. Alem disso, segundo 0 Efeito

de Acoplamento. que e a segunda hipotese fundamental do teste de muta<;:ao,

conjuntos de teste que san adequados a uma vizinhan<;:a <I>(P) que representem

defeitos comuns de programa<;:ao, devem ser tambem bons conjuntos para revelar

outros tipos de defcitos, mais complexos [6].

Visto que para <I>(P) finito sempre existe urn conjunto T adequado para p.
resta determinar se cxistem procedimentos para: 1) dado urn conjunto T, deter-

minar se ele c adequado aPe <I>(P): c 2) construir T adequado aPe <I>(P). Mais

precisamente. definem-sc

• em procedimento A(P, T) e urn aceitador se ele retorna VERDADEIRO

quando T e adequado para P em rela<;:ao a <I>(P) e retorna FALSO caso

contrario .

• t;m procedimento G(P) e um gerador se ele produz urn conjunto de teste

T que e adequado para P em rela<;:ao a <I>(P).

Budd [.5]l1lostra que scmprc que existir urn aceitador existe tambem urn gera-

dol' p vice-versa. Pol'em. isso nem sempre acontece. A existencia desses dois pro-

cedimcntos esta condicionada a existencia de um Verificador de Equivalimcia

S(P. Q) que responde verdadeiro quando os programas P e Q sao equivalentes e

falso casu contrario. Sabe-se que para 0 caso geral 0 problema de equivalencia e
indecidlvel e portanto nao se pode construir aceitadores ou geradores de casos de



teste, baseados no teste de muta<;ao. POl' outro lado, 0 problema de equivalencia

nesse contexto fica restrito a decidir se P e ou nao equivalente aos demais elemen-

tos de <l>(P), os quais sao, em geral, bastante parecidos com P. Isso faz com que

algumas heurlsticas ou, em ultima instancia, a interven<;ao do testador possam

ser utilizadas para que a equivalencia seja decidida, tornando possivel a cria<;ao

dos aceitadores e geradores.

N a pratica, dado urn programa P que se deseja testar, san criados vaflOS

programas Mr, M2, ... , MN chamados de mutantes de P. Esses mutantes san

programas semelhantes a P que possuem apenas pequenas altera<;oes sintaticas em

re]a<;ao a P, que podem ser vistas como a introdu<;ao de defeitos simples em P. POl'

exemplo. se P contem a expressao "a <= b", urn de seus mutantes tera no Jugal'

dessa, a expressao "a < b", outro tera "a> b", e assim pOl' diante. 0 programa

original e executado com 0 conjunto de casos de teste T, cuja adequa<;ao se descja

avaliar. Caso nenhum erro seja revelado. entao os mutantes SaD executados com

T. Se urn mutante Mi apresenta resultado diferente de P para algum casu de

teste tern T diz-se que esse mutante est a morto. Nesse caso, t conseguiu revelar

a presen<;a do defeito introduzido em P para erial' 0 mutante. POl' outro lado,

sc Mi apresenta resultado identico a P, diz-se que ele continua vivo. Isso pode

acontecer pOl' dois motivos: ou pOl'que T nao possui urn caso de teste capaz de

distinguir Mi de P ou porque eles saD equivalentes. No primciro caso, novos

casos de teste podem ser adicionados a T para matar 0 mutante . .Ja os rnutantes

equivalentes san as "associa<;oes nao executaveis" do teste de muta<;ao. Ou seja.

alem de nao se poder distinguir tal mutante. nao se consegue, em geraL determinar

automaticamente sua equivalencia.

o nlvc1 de adequa<;ao de T (~dado pelo escore de mutac;ao, que relaciona u

mimero de mutantes mortos com 0 numero de mutantes nao equivalentes:

n/'s(T, P) = # mutantes mortos .
. # total mutantcs - # mutantcs equl1JrLle71tes

Os t ipos de dcfcitos introduzidos no program a em teste para criac,:ao dus lIlII-

tantes {:determinado pOl' operadores de mutac;ao. Esses operadores de mutac,::10

dependem da linguagem na qual 0 programa c desenvolvido e procuram modelar

defeitos comuns para a linguagem. Foi definido para a linguagem FORTHA;":

mn conjunto de 22 operadores implementados na ferramenta :vlothra [27]. Para

a linguagem C. foram definidos 77 operadores de muta<;ao [.jO] implementaclos

na ferramenta Proteum [29,30, 31]. l)m exemplo do tipo de mutac,:ao utilizada

esta. mostrado na Figura 2, extrafda do artigo de DeMilIo [6]. Nela, cacla linha



precedida pelo "6" representa urn mutante da linha correspondente do programa.

Note-se que cada urn dos quatro mutantes representa urn programa diferente.

FUNCTION MAX(M,N)
1 MAX = M
L:. MAX = N
L:. MAX = ABS(N)
2 IF (N .GT. M) MAX = N
L:. IF (N .LT. M) MAX = N
L:. IF (N .GE. M) MAX = N
3 RETURN

Urn dos problemas para a aplicac;ao do criterio e 0 alto mimero de mutantes

que podem ser gerados, mesmo para programas de tamanho reduzido. Budd [51]

estima que - de modo grosseiramente aproximado - 0 mimero de mutantes para

urn determinado programa e proporcional ao produto do mimero de variaveis pelo

mimero de referencias a essas variaveis. Segundo estudos realizadas por Offut et
al. [13], tambem 0 mimero de linhas de c6digo e mesmo 0 mimero de func;oessendo

testadas podem ser incorporados na projec;ao do mimero de mutantes para urn

determinado programa. De qualquer modo, 0 resultado desse calculo tende a ser
urn valor elevado. Como cada urn dos mutantes tern que ser executado com pelo

menos urn e potencialmente com todos os elementos no conjunto de teste para que

seu comportamento seja comparado com 0 comportamento do programa original,
pode-se ter urn custo computacional muito alto para a aplicac;ao do criterio.

Diversas soluc;oes tern sido propostas para esse problema. Algumas delas en-

volvem a utilizac;ao de hardware de alto desempenho para a execuc;aodos mutantes

[52, 53. 54, 55]. Se por urn lado essas abordagens podem reduzir 0 custo de apli-

cac;aoem termos de tempo de execuc;ao dos mutantes, por outro lado eleva 0 custo

do teste em termos de recursos necessarios, principalmente de hardware. Assim,

esse tipo de soluc;ao s6 seria justificavel para 0 teste de sistemas com requisitos

de teste rigorosissimos, que justificariam tal investimento na atividade de teste.

As abordagens que tern sido mais exploradas procuram reduzir 0 mimero de

mutantes a serem executados e analisados. A ideia central e que diversos mutantes

podem levar a selec;ao de um mesmo caso de teste - ou em outras palavras, um

caso de teste distingue varios mutantes - caracterizando uma "redundancia" de

mutantes. Desse modo, pode-se utilizar subconjuntos reduzidos de mutantes que

levem a selec;aode conjuntos de teste tao efetivos quanto aqueles criados por um

conjunto mais completo de mutantes.



Acree [56] e Budd [51] sugerem que essa redu<;ao no numero de mutantes

pode ser alcan<;ada atraves da mutac;ao aleat6ria, ou seja, atraves da sele<;ao

aleat6ria de uma pequena porcentagem de mutantes. POI' exemplo, experimentos

conduzidos par ambos para programas FORTRAN mostraram que conjuntos de

teste adequados para urn conjunto de 10% dos mutantes gerados pela ferramenta

Mothra alcan<;avam escores de muta<;ao superiores a 99% em rela<;ao ao conjunto

completo de mutantes. Tais resultados foram confirmados pOI' experimentos rea-

lizados pOI' Wong para programas FORTRAN [20, 18] e tambem para programas

C [22]. POI' outro lado, segundo argument a Mathur [57], tal abordagem nao leva

em conta caracteristicas particulares de cada operador, em termos de efetividade

em revelar erros. POl' isso, Mathur propoe tambem 0 uso de mutac;ao restrita.
N esse casa, somente alguns poucos operadores de muta<;ao sao utilizados. Os

meSIllOS experimentos de Wong citados acima exploram tambem essa abordagem

e mostram que ela apresenta resultados semelhantes a sele<;ao randomica de mu-

tantes. sendo ambas boas op<;oes para a redu<;ao do mimero de mutantes.

Offut et al. [1~1]propoem urn metodo chamado de mutac;ao seletiva que

tambem utiliza apenas alguns operadores de muta<;ao na aplica<;ao do teste. 0
criterio de sele<;ao de quais operadores devem ser utilizados e 0 mimero de mu-

tantes que cada operador gera. Assim, segundo os autores. deve-se priorizar 0

usa daqueles operadores que geram 0 menor mimero de mutantes, evitando aque-

les que tendem a erial' muitos mutantes. Na verdade. cria-se desta maneira uma

hierarquia de "sub-criterios", chamados de N-seletivos - que aplicam todos os

operaclores exceto aqueles N que tendem a gerar mais mutantes. POI' exemplo.

o criterio l-seletivo utiliza todos os operadores exceto aquele que ten de a gerar

maior mimero de mutantes. 0 2-seletivo despreza os dois operadores que malS

gerarn mutantes. e assim pOI' diante. Segundo avalia<;ao de Offut et a1. para

urn cO!1junto de programas FORTRAN [13]. aplicando-se 0 criterio de muta~au

G-seletivo para os operadores da ferramenta Mothra obtem-se uma redu<;ao de at (-

60% llU mirnero de mutantes gerados. Os conjuntos ele teste 6-seletivo adequa-

dos aprescntam tambem alta adequa<;ao em rela<;ao aos mutantes gerados pelu

conjunlo completo de operadores de muta<;ao. Na media. os conjuntos 6-seletivo

adcquados atingiram 99.71 % de adequa~ao ao criteria nao-seletivo (completo).

No crittTio de mutac;ao fraca [7] consielcra-se 0 programa P formado pOI

componentes que correspondem a estruturas simples como referencia a uma Vcl-

riavel. expressiio aritmetica. etc. Dado tal componente C. cria-se a partir de

uma mutac;ao em C. urn mutante que contem 0 componente C'. 0 criterio requer

algum caso de teste que fac;a com que 0 "resultado" de C e C' difiram. Em outras



palavras. 0 estado interno de P e do mutante. imediatamente apos a execuc;ao do

componente, deve diferir. /\ vantagem dessa abordagem e que os mutantes nao

prccisam ser executados pOl' completo para que sejam distinguidos de P, uma

vcz que resultados intermediarios da execuc;ao do programa san utilizados para

essa decisao. Alem disso, em muitos casos torna-se facil dcterminar urn caso de

teste para distinguir determinado mutante sem executa-lo. POl' exemplo, dado 0

component<' "( (I + br que e alterado para "( (' + br, nota-sc que qualquer caso de

teste onde 0 valor da variavel a difere do valor da variavel c distingue 0 mutante .

.\ desvantagem em relac;ao a mutac;ao forte e que conjuntos de teste adequados

em relac:ao ii. mutac:an fraca podem mio se-lo em relac;ao a mutac;ao forte. visto que

tais conjuntos garantem que 0 estado intermediario de cada mutante diferc ern

relac:ao ao programa original mas nao garantem que essa diferenc:a se propague

atE' a saida do program a e, pOl' isso. nao necessariamentc distinguem os "mutantes

fortes" .

2.3 Avaliac;ao e Comparac;ao entre Criterios

t" m dos pontos irnportantes quando se fala sobre criterios de adcqua~'ao e deter-

minar 0 qU;lO eficaz UIll detenninado criterio e. Varias formas tern sido propostas

lid literaturd. Algumas delas sao revistas nesta sec:ao.

Segundo \Vong c Mathur [18]. trt's fatores podem ser utilizados na avalia<;:ao

de mn nit/'rio de teste. 0 primeiro c: 0 ClistO. que detcrmina 0 "trabalho" reque-

rido p,Hd qllt' u criterio sej,l satisfeito para determinadu programa P. 0 segundo

(', a efetividade em revelar erros. ou scja. a probabilidade de. usando-sc de-

jerminado niterio. revclarem-se defeitos no program a em teste. 0 tcrceiro E?a

dificuldade de satisfa(;ao ou tamlH~rn chamado de for<;a do critc;rio que, dados

nitt'rios C c C'. estabelece fonnas de comparac:ao entre ell'S. Para avaliar es-

ses fat ores pode-se tel' uma abordagcm te6rica ou uma abordagem empirica. As

se~'ocs seguintes descrevem estudos em cada uma dessas duas categorias.

\,1 al)orclagem 1 ('(lricd. os fatores dt' custo. efctiviclaele e forc:a sau avaliadc)s

analisanclo-se caracteristicas dos requisitos de teste cxigielos pelo critt'rio. Para

avaliar-se ancditicamcnte 0 custo ele Ulll crit/'rio tern-se utilizaclo uma mcelida cha-

rnada de complexidade clo crith·io. A complcxidade de urn criteric) C c', dada

pelo rnlmcro de casos de teste rcqueridos para satisfazer 0 criterio. no pior caso.



Weyuker [58], por exemplo, mostrou que a complexidade dos criterios da Familia

de Fluxo de Dados e polinomial no numero de comandos de decisao do programa.

Esse resultado foi contestado por Maldonado [4] que mostra que no pior caso, 0

numero de casos de teste requeridos e exponencial no numero de comandos de

decisao, tanto para os criterios Fluxo de Dados como para os criterios Potenciais

Usos.

No caso do teste de muta<;ao tem-se utilizado 0 numero de mutantes gerados

para estimar a complexidade do criterio. Obviamente, esse numero depende do

conjunto de operadores de muta<;ao utilizado. Estudos mostraram que operadores

de muta<;an que sao aplicados sobre ocorrencias de variaveis no programa sao

responsaveis pela maior parte dos mutantes. Por isso, Budd [51] determinou que 0

numero esperado de mutantes e proporcional ao numero de variaveis do programa

vezes 0 numero de referencias as variaveis. Essa aproxima<;ao, reconhecidarnente

grosseira, tern sido adotada por outros pesquisadores e pode ser usada como

medida de custo (complexidade) para 0 criterio.

Para determinar-se a for<;a de urn criterio de teste tem-se utilizado a rela<;ao
de inclusao para compara-Io com outros criterios. Dados os criterios C e C',

diz-se que C inclui C' se para qualquer programa P, todo conjunto de teste C-

adequado e tambem C'-adequado. 0 criterio C inclui estritamente C', denotado
por C =?- C', se C inclui C' e C' nao inclui C. Se nem C =?- C' nem C' =?- C,

diz-se que C e C· sao incomparaveis.

Rapps e vVeyker [3] mostraram que seus criterios de fiuxo de dados formam

uma hierarquia de criterios. de acordo com a rela<;ao de inclusao. 0 mesmo foi

feito por Maldonado [4]. incluindo nessa hierarquia a familia de criterios Potell-

ciais Usos. A Figura :3 Illostra a hierarquia formada pelos criterios de Rapps e

\Neyuker e a Figura 4 mostra a hierarquia corn a presen<;a dos criterios Potenciais
Usos.

A compara<;:ao baseada na rela<;ao de inclusao entre criterios que contem bases

comuns. como criterios de fiuxo de controle e fiuxo de dados. ern geral pode ser

[eita de maneira simples. como aponta Zhu [12]. POl' exemplo. dados os critcrios

toclos-p-usos e toclas-arestas. pode-se mostrar que todos-p-usos =?- toclas-arestas

da seguintc maneira:

2. admite-se que tocla condi<;ao que determina urn desvio no program a possui

pdo menos um uso de variavel;
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Figura ;{: Hierarquia dos criterios de Rapps e vVeyuker de acordo com a relac;ao

de inclusao
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Figura ,1: Hierarquia dos criterios de Rapps e Weyuker e Potenciais Usos de

acordo com a rela<:;ao de inclusao

1. 0 criterio todos-p-usos requer que um caminho do no I a aresta (j, k) e um

caminho do n6 i a aresta (j, I) sejam executados:

:J. como ISSO acontecc para todos os desvio no programa. tem-se a cobertura

de todos as desvios.
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Note-se que algumas restnr;oes san impostas para que se possa mostrar a

inclusao. Nem sempre essas restrir;oes carrespondem a realidade. Por exemplo,

Horgan e London [28] mostram que se 0 pragrama em teste nao atende a restrir;ao

de que cada comando de decisao faz referencia a pelo menos uma variavel - 0 que

e comum, par exemplo, na linguagem C - entao a situar;ao mostrada na Figura S

Hem sempre e verdadeira e 0 criterio todos-p-usos nao inclui todas-arestas. Nesse

caso, a hierarquia de criterios fica alterada, confarme mostrac!o na Figura 6.

POl' outra lado, a compara<;ao baseada na rela<;:ao de inclusao entre criterios de

naturezas diferentes. eln geraL nao e feita com tanta facilic!ade. It 0 que mostra

Wong [.59] quando demonstra analiticamente que 0 criterio Analise de Mutantcs

e incomparavel com os criterios c!e fluxo de dados todos-usos, todos-p-usos c

todos-c-usos, 0 problema nesse caso e que, ao contrario dos criterios de fluxo de

dados. 0 teste de muta<;ao nao requer explicitamente a execu<;:ao de suh-caminhos

do programa. tornando c!iflcil a compara<;:ao entre esses criterios.

:\ rela<;ao de inclusao nao e a linica rela<;ao utilizac!a para a compara<;:a.o de

criterios. Na verdadc. segundo Frankl e Weyuker [9]. essa na.o e a melhor relac;ao

para se usaI' em tais compara<;:oes pois 0 fato de urn criterio C incluir outro criterio

C' nao indica necessariamcnte que C seja melhor que C'. Mais precisamente. ol

inclusao nao indica que a efctividac!e em revelar erros de C seja superior a. de C',

Frankl e \Veyuker [9] prapoem algumas outras relac;oes para a compara<;ao entre

criterios e analisam quais delas implicam. de acorclo com medic!as probabilisticas.

numa maior efetivic!ade em revelar erros.
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Figura 6: Hierarquia dos criterios de Rapps e \Veyuker e Potenciais Usos quando

na.o se tem a restri<;ao de que cada comando de decisao possui pelo menos uma

referencia a variavel

Dados 0 programa Pea correspondente especifica<;ao S. um criterio de teste

determina uma divisao do domfnio de entrada em k subdomfnios Dj, em geral

nao disjuntos. Por exemplo, uma associa<;ao requerida pOI' um criterio de fluxo

de dados determina um subconjunto dos dados de entrada que executam essa

associa<;ao. 1\0 teste de muta<;ao, um mutante determina um subdomfnio que

distingue esse mutante. Seja di = IDj I e mi = mimero de casos de teste em Dj

que fazem P falbar de acordo com S. Frankl e \Veyuker definem tres medidas

probabilfsticas para 0 criterio C:

• ,mi
AldC, P. 5) = maxl<i<k\-)- - di

e 0 limite inferior da probabilidade que um conjunto C-adequado revele um de-

rei to:

(', a probabilidade de que um conjunto C-adequado revele pelo menos urn defeito.

quando a selec:ao de casos de teste e feita escolhendo-se exatamente 1 caso de teste

eIll cada subclomfnio Dj:



Essas medidas consideram que, uma vez determinados os subdominios, casos

de teste san selecionados aleat6ria e uniformemente nesses dominios. Elas pro-

cmam de certa forma determinar de maneira analitica a efetividade em revelar

erros de urn criterio, de acordo com 0 tipo de divisao que este cria no dominio de

entrada.

Frankl e Weyuker definem cinco novas relac;oes entre criterios e analisam se 0

fato de que R( C, C') (a relac;ao R se aplica de C sobre C') implica ou nao que C

e superior a C', de acordo com as medidas probabilisticas propostas. As relac;oes

propostas e as conclusoes das autoras estao sumarizadas na Tabela 1.

Sejam S DCI (P, S) e S DC2 (P, S) os multiconjuntos formados pelos

subdominios que os criterios Cj e C2 respectivamente determinam

para PeS. Cj nstrlngc C2 para PeS, se para todo subdominiCJ

D E SDC2 existe urn subdominio D' E SDCI tal que D ~ D'. Cj

unlversalmente restrlnge C2 se, para qualquer P, Cj restrlnge C2•

Tabela 1: Relac;oes def1nidas por Frankl e Weyuker e suas implicac;oes quantCJ a
efetividade ern revelar erros

Rela~ao MdC) ::::MdC')? M2(C) ::::M2(C')? M3(C) 2: .'vl:;(C')?
C restnnqe C' nern sernpre nem sempre nern sernpre
C caDre C· nem semprp nem sernprp nem sernpre
C partzclUna C' sempre nem sempre nem sempre
C cobn propnamente C' nern sempre sernpre nem sernpre
C partzclUna sernprc sempre nem scmpre

Iproprwmente C'

Em artigo posterior, Frankl e Weyuker [60] utilizam as relac;oes para comparar

alguns dos criterios mais populares. Embora tais estudos deem pistas de COlTj()

se comportam criterios de teste e mesmo de quais diretivas devem ser seguidas

ao se definirem criterios de teste. na pratica torna-se dificil a apJicac;aCJ dcssas

rcla\oes para a avalia<:ao teorica cle criterios mais elaboraclos. Como apontarn

as proprias autoras. mais trabalho analitico e experimental cleve ser realizadu a1 (',

que se possam transpor para 0 munclo real os resultaclos ate agora obticlos.

Estudos Empfricos

Outra maneira - mais pragmatica - para avaliar e comparar criterios e atravt's de

estuclos empiricos que utiJizam estuclos cle casos oncle os criterios san aplicaclos c



Para verificar empiricamente a estimativa de Budd [51] sobre a complexidade

do teste de muta<;ao, Offut et al. [13] geraram mutantes para 28 programas For-

tran utilizando todos os 22 operadores de muta<;ao implementados na ferramenta

de teste Mothra [27]. as autores utilizaram diversos modelos de regressao li-

near utilizando como variaveis: a) mlmero de linhas de cadi go do programa; b)

mlmero de variaveis: c) mlmero de referencias as variaveis; d) mlmero de desvios;

e e) metrica de McCabe [1]. Como conclusao, obteve-se que a melhor equa<;ao

para estimar 0 mlmero de mutantes gerados e:

onde Val'S (' 0 numero de vanaVClS e Varrcfs e 0 numero de referencias as

varia.vels. Esse resultado. de certa forma, confirm a a estimativa de Budd, que

aponta 0 mlmero de mutantes como sendo proporcional ao mlmero de variaveis

vezes 0 mlmero de referencias as variaveis.

Em outro experimento. ·Wong e Mathur [17] avaliaram experimentalmente a

cfetividade de alguns criterios de teste. Para isso, selecionaram cinco programas

corn dcfeitos conhecidos C criaram 30 conjuntos de teste, adequados para cada

UIn dos criterios: analise de mutantes, muta<;:ao restrita, muta<;:ao aleataria com

apenas 10% dos mutantes e criterio todos-usos. A efetividade em revelar erros de

cada critcrio pode ser mcdida da seguinte forma:

rUlmcro de conjunlos de teste C-adequados que revclam urn def eito
-------------------------- x 100<;(

nlimero total de conjuntos de teste C-adequados

Assim. Wong e :"Jathur avaliaram a capacidade de cada criterio em criar con-

juntos de teste que rcvelam urn defeito. Os resultados mostraram que 0 criterio

analise de mutantes foi 0 mais efetivo com 96.33% dos conjuntos de teste revf'-

lando urn defeito. Em seguida vem muta<;:ao restrita com 87.67%. todos-usos com

S:11l c muta<;ao aleataria-lOIj( com 80.96%.

Alem de efetividade em revelar erros. Mathur e Wong [19] mostram que 0

custo c a forc:a dos criterios tambem podem ser comparados experimentalmente.

i\esse cxperimcnt.o 0.8 auton's selccionaram alguns programas e criaram para cada

um deles :30 conjuntos de teste adequados ao teste de muta<;ao (TM-adequados)

e :30 todos-usos-adequados. Depois. mediram a adequa<;ao dos conjuntos TM-

adequados em rela<;ao ao criterio todos-usos e vice-versa. au seja, verificou-se



atraves desse experimento como, na pratica, a rela~ao de inclusao se aplica para

esses dois criterios. Os resultados mostraram que: 1) nenhum conjunto todos-

usos adequado era TM-adequado; e 2) na maioria dos casos os conjuntos TM-

adequados eram todos-usos adequados. Esses dados mostram que, na pratica, 0

teste de muta~ao inclui 0 criterio todos-usos. 0 custo de cada criterio foi medido

pelo mimero de casos de teste requerido por cada criterio. Nesse caso, 0 resultado

favorece 0 criterio de fluxo de dados pois 0 mimero de casos de teste requerido para

satisfazer 0 teste de muta~ao foi entre 2 a 3,5 vezes maior que para 0 criterio todos-

usos, dependendo do programa testado. Experimento com os mesmos objetivos

foi conduzido por Souza [38] comparando 0 teste de muta~ao e 0 criterio to dos-

potencias-usos de Maldonado [4]. Neste caso, chegou-se a conclusao que mesmo

empiricamente esses dois criterios sao incompaniveis.

Experimento semelhante foi conduzido por Wong et al. [20, 22] comparando 0

teste de muta<;ao com os criterios de muta~ao alternativos. Nesse caso. mostrou-

se que reduzindo-se 0 mimero de mutantes para os programas em teste atraves

da sele~ao randomica de 10% deles ou utilizando-se conjuntos bastante restritos

de operadores de muta~ao, obtiveram-se conjuntos de teste que san quase TM-

adequados, ou seja, que obtem urn escore de muta~ao proximo de 100% quando

san avaliados utilizando-se 0 conjunto completo de mutantes. Esse e urn resul-

tado importante pois 0 custo do teste de muta~ao nao pode ser medido apenas

pelo mimero de testes requeridos -" que tambem diminuiu usando os criterios

alternativos. Deve-se contabilizar tambem 0 numero de mutantes a serem execu-

tados e analisados. Resultado sernelhante foi obtido por Offut et al. [13], porem

utilizando uma outra forma de muta~ao alternativa. Foram utilizados criterios

N-seletivos que. como ja citado, nao utilizam os .\ operadores de muta~ao que

tendem a gcrar mais mutantes. Obteve-se. como resultado, que conjuntos de teste

6-seletivos obtiveram em media 99,71 r;(J de adequa~ao em rela~ao a muta~ao nao

seletiva (utilizando-se todos os operadores de muta~ao). 0 mimero de mutantes

foi rcduzido. em media. 60 ..56%.

Alem desses- que san os trabalhos mais relevantes no contexto desta test'

diversos oulros experimentos empiricos tem sido realizados com 0 objetivo de ava-

liar criterios de teste. Dentre eles, podem ser citados os trabalhos de Of[ul c Lee

[Ei]. Offut et aJ. [1:3]. \!Veyuker et a1. [61]. Maldonado [I]. Girgis e Woodward [6~].



ern ponto fundamental no uso de criterios de teste e a utiliza<;ao de ferramentas

que automatizem sua aplica<;ao. Sem a utiliza<;ao de ferramentas que suportem a

aplica<;ao de criterios, a atividade de teste tende a ser - alem de extremamente

trabalhosa - propensa a erros. Isso e verdade, principalmente se considerarmos a

crescente complexidade dos sistemas de software.

Alem de melhora na produtividade e qualidade do teste. ferramentas podem

ainda ser uteis como suporte para os futuros testes de regressao. A informa<;ao

produzida por tais ferramentas podem ser utilizadas para a revalida<;ao do software

a cada manuten<;ao. Tal informa<;ao pode auxiliar a verificar se a funcionalidade

foi alterada ou nao: a reduzir 0 custo de condu<;ao do teste de regressao; e a

comparar os resultados obtidos no teste de regressao e no teste original.

Diversas ferramentas tern sido desenvolvidas. desde a decada de 70, para

apoiar a aplica<:;ao dos diversos criterios propostos. Ern seguida, sao brevemente

dcscritas algumas dessas ferramentas.

A ferramenta Asset (A System to Select and Evaluate Tests) apOla a apli-

ca<:;ao de criterios baseados ern fluxo de controle e fluxo de dados de Rapps e

vVeyuker para programas Pascal. Foi desenvolvida na Universidade de ;\ova York

em 198,) [6:L 64].

Tarnbem a fcrramenta Atac (Automatic Test Analysis for C) ap6ia os criterios

propostos pOI' Rapps e \Veyukcr, porem para programas escritos na linguagem C.

Ela. fui descIlvolvida par Horgan c London [28] na Bell Communications Research .

.\ fcrramcnta permite ao tcstador verificar a adequa<:;ao de urn conjunto de teste,

visualizar c6digo nao exercitado. alem de auxiliar na gera<;ao de casos de teste

pa.ra cobrir as associa<;oes requeridas e na redu<:;ao do conjunto de teste atraves

da elimina<:;iio de casos de teste rcdundantes.

:\ ferramenta POKE- TOOL ap6ia a aplica<;ao dos criterios de fluxo de dados

Potcnciais Usos. propostos por Maldonado [4]' bem como de criterios de fluxo de

controlc. como todos-nos e todos-arcos. Essa e uma ferramenta multilinguagem.

atualmente configurada para C [2.1], Cobol [26] e Fortran [2:')]. Foi deserwolvida na

Faculdade de Engenharia Eletrica da tJniversidade de Campinas. Basicamente.

dado lllll programa a ser testado c um conjunto de teste a ser avaliado. a ferra-

menta determina. para cada criterio selecionado pelo testadoL urn conjunto de

associa(Jies/caminhos requeridos e avalia os casos de teste ern rela<;ao a esses re-

quisitos. Auxilia tambenl na elabora<:;ao de novos casos de teste. indicando quais



requlsltos foram e quais nao foram cobertos. Ah~m disso, a ferramenta possui

facilidades para a construr,:ao e visualizar,:ao do grafo de programa das unidades

do programa sendo testado [65].

Para 0 teste de mutar,:ao, duas ferramentas devem ser destacadas: Mothra [27]
e Proteum [29,30, :31, 66]. A primeirafoi desenvolvida na Universidade Purdue c

no Instituto de Tecllologia da Georgia. Ela possui 22 operadores de mutar,:ao para

a linguagem FORTRAl'\. Ah~m de facilidades para gerar,:ao, execur,:ao e anaJise de

mutantes, a ferramenta conta tambem corn recursos para gerar,:ao automatica dc

casos de teste [49]. Essa gerar,:ao e baseada na determinar,:ao de certas condir,:oes

que os casos de teste devem possuir e que podem (nao garantidamente) fazer corn

que os mutantes sejam mortos. Essas condir,:oes sao representadas atraves de res-

tric:oes que sao associadas aos mutantes. Assim, casos de teste que satisfa<;:am it

condi(;iio associada a um mutante tern grandes chances de distinguir esse mutante.

:\ Mothra utiliza a abordagem interpretativa para gerar,:ao dos mutantes, isso (\ u

programa original c transformado em uma linguagem intermediaria que e entao

interpretada pela ferramenta. Cada muta<;:ao e aplicada nessa representa<;:ao in-

termediaria criando assim os mutantes que podem entao ser "executados" pela

ferramenta. A vantagem dessa abordagem (1 que a criar,:ao dos mutantes c fcita

facilmentc, nao sendo necessaria a criar,:ao de um mutante-fontc que e compiladu

para que esse possa entao ser executado. POl' outro lado, a exccur,:ao dos mu-

tantes tende a ser mais lenta de maneira interpretada do que scria criando-se um

mutante executavel. Alem disso. existe 0 fato de que muitas vezes 0 interpretador

nao conseguc reproduzir com fidclidade 0 ambiente para 0 qual 0 progranla foi

desenvo]vidu. fazendo com que 0 programa Sf' com porte de mancira incorrcta. ni"lU

pOI' possuir qualquer dcfeito. mas pOI' problemas de ambiente.

A ferramenta Protcum (Program Testing Using fvlutants) apoia a aplicac:an

do teste de ITmtac:ao para programas C. Foi desenvolvida no Instituto de Ciencias

:'Iatematicas da Cniversidade de Sao Paulo, Campus de Sao Carlos. A atividctdc

de teste 110 ambiente Proteum (; conduzida atrav(;s de sessoes de teste. 1;ma sessao

de teste (', caracterizada pOI' uma base de dados que contem informa<;ao sobre lml

conjunto de casos de teste e Ulll conjunto de mutantes. A ferramenta C'comJ)(Jstcl

pOI' alguns programas (relaciouados na Tabela L) que atuam sobre essa base de

dados para realizar as operar,:oes inercntes ao teste de muta<;:ao. Esses programas

S;1O divididos em dois grupos. Os prograllJas basicos sao programas de mais baixu

!livel e atuallJ diretamente na base de dados que COllJPC)Ca sessao. Os program as

utiliLirios usam os progralllas basicos para realizar alguma opera<;:ao especific<\

sobre a sessao como Ulll todo.



Programas Basicos
Ii transforma urn programa C em uma representa<;ao intermediaria chamada 11
li2nli cria os grafos de programa e adiciona informa<;ao sobre nos dos grafos

ao programa no formato LI
ptest cria e manipula arquivos de teste, que descrevem as caracterfsticas gerais da

sessao de teste
tcase cria e manipula a base de dados de casos de teste
muta cria e manipula a base de dados de mutantes
exemuta constroi e executa os mutantes a partir de descritores de muta<;ao; tambem

usado para selecionar / de-selecionar grupos de mutantes
opmuta aplica operadores de muta<;ao ao program a original, criando descritores de

muta<;ao
report cria relatorios sobre 0 andamento da sessao de teste

Programas Utilitarios
test-new cria uma nova sessao de teste
tease-add incIui, interativamente, urn novo easo de teste na base de dados
mllta-gen gera dcscritores de mllta<;ao e os incIlli na base de dados
muta-view programa interativo para visualiza<;ao e analise dos milt antes

As opera<;:oes disponiveis na ferrarnenta podern ser executadas pelo testador

de duas rnaneiras. A prirneira e charnando diretarnente as prograrnas na linha

de cornando de uma shell au dentro de urn script. A segunda e interativarnente

atraves de urna interface grafica que cuida de charnar as prograrnas que cornpoern

a fcrrarnenta. A prirneira. indicada para "testadores experientes" tern a vanta-

gem de na.o exigir con stante intera<;:ao do testador que pode conduzir uma sessao

de teste de modo batch. A segunda, illdicada para "llovatos", nao requer 0 es-

for<;-oadicional de prepara<;:ao de scripts para execuc;ao de teste, sendo assim urn

<ullbiente rnais propicio para 0 testador pouco familiar corn a aplica<;:ao do criterio.

Em arnbas as forrnas de interface. as operac;oes tipicas nurna sessao de teste

utilizando-se a Proteum sao:



Programas Basicos
li transforma urn programa C em uma representa<;ao intermediaria chamada LI
li2nli cria os grafos de programa e adiciona informa<;ao sobre nos dos grafos

ao programa no formato LI
ptest cria e manipula arquivos de teste, que descrevem as caracteristicas gerais da

sessao de teste
tcase cria e manipula a base de dados de casos de teste
muta cria e manipula a base de dados de mutantes
exemuta constroi e executa os mutantes a partir de descritores de muta<;ao; tambem

usado para selecionar / de-selecionar grupos de mutantes
opmuta apliea operadores de muta<;ao ao programa original, criando descritores de

muta<;ao
report cria relatorios sobre 0 andamento da sessao de teste

Programas Utilitarios
test-new cria uma nova sessao de teste
tease-add inclui, interativamente, urn novo easo de teste na base de dados

I muta-gen gera deseritores de muta<;ao e os inclui na base de dados
I muta-view programa interativo para visualizaqao e analise dos rnutantes

As opera<;:oes disponiveis na ferramenta podem ser executadas pelo testador

de duas maneiras. A primeira e chamando diretamente as programas na linha

de comando de uma shell au dentro de urn script. A segunda e interativamente

atraves de uma interface grafica que cuida de chamar as programas que compoem

a ferramenta. A primeira, indicada para "testadores experientes" tern a vanta-

gem de nao exigir constante intera<;:ao do testador que pode conduzir uma sessao

de teste de modo batch. A segunda, indieada para "novatos", nao requer 0 es-

10[(:0 adicional de prepara«ao de scripts para execu<;:ao de teste, sendo assirn urn

clmbiente mais propicio para 0 testador poueo familiar com a aplica«ao do criterio.

Em arnbas as forrnas de interface. as opera<;:oes tipicas numa sessao de teste

utilizando-sc a Proteum sao:



Ao contrario da ferramenta Mothra, a Proteum utiliza a abordagem compilada

para execu<~ao dos mutantes. Quando da execu<;ao dos mutantes, a ferramenta cria

urn programa fonte com 0 codigo do mutante, compila-o e entao executa-o. Dessa

maneira, a execu<;ao dos mutantes tende a ser mais rapida que na abordagem

interpretada. Por outro lado, esse processo de compilar os mutantes tende a ser

demorado, fazendo com que 0 tempo total para execu<;ao dos mutantes seja alto.

Para contornar esse problema, urn tinico programa fonte e criado e compilado para

diversos mutantes, exigindo assim apenas uma compila<;ao para varios mutantes.

AJem disso. a estrategia utilizada para gerar e armazenar os mutantes prioriza

a velocidade na cria<;ao do mutante fonte. Outros detalhes sobre a ferramenta

podem ser encontrados nos trabalhos de Delamaro et a1. [:31, 66].

A atividade de teste e, segundo descreve a literatura. dividida em diferentes fases.

Basicamente, podem ser destacadas as fases de: 1) teste de unidade; 2) teste de

integrac;iio: e :3) teste de sistema [1].

o teste de unidade e voltado para a verificac;ao de cada parte que compoe 0

software. de maneira independente. 0 objetivo e obter evidencias de que cado

urna delas desempenha as func;oes que delas sao esperadas, conforme descrevc

o projeto do software. Apos testadas separadamente, as unidades devem ser

integradas. ou seja, colocadas para interagirem, de modo a formar a estrutura do

software. Embora testadas isoladamente, quando integradas as unidades podem

apresentar problemas, principalmente de interface, au seja, problemas na maneira

como elas interagem. 0 teste de integra<;ao e uma tecnica sistematica para se

construir a estrutura do programa e revelar erros associados com as interfaces

das unidades. Teste de sistema corresponde a uma serie final de testes realizada

quando a estrutura do software est a montada e este funciona como um todo [1].

No escopo desta tese concentra-se atenc;ao nas fases de unidade e - princi pal-

mente integrac;ao do software. Em particular, cri terios de teste para cada uma

dessas rases sao de interesse para 0 desenvolvimento deste trabalho. As sessoes

seguintes discutern alguns trabalhos encontrados na literatura e que tratarn do

teste de unidade e de integrac;ao.



Segundo 0 padrao IEEE 610.12-1990, uma unidade e urn componente de software

que nao pode ser subdividido. Urn modulo e uma parte do programa logicamente

separavel. 0 uso desses dois termos muitas vezes e feito de modo intercambiavel

ou urn como sub-elemento do outro, nao havendo uma padronizac;ao de fato. Nesta

tese, unidade e a menor parte funcional de urn programa, como uma sub-rotina ou

uma func;ao. Urn modulo e composto por uma ou mais unidades que trabalham

em eonjunto para executar uma tarefa.

t;sualmente. 0 teste de unidade e 0 primeiro passo no teste de urn programa.

Seu objetivo e obter urn certo grau de confianc;a de que cada unidade realiza a

func;ao dela esperada. Uma unidade e, em geral. desenvolvida para ser parte

de um program a maior, nao constituindo um programa completo por si mesma.

Assim. para que a unidade possa ser testada e necessario que se construa um

programa que permita a execuc;ao e teste da unidade.

Para cada unidade F sendo testada, um driver e um ou varios stubs podem

ser necessarios. 0 driver e uma unidade que coordena 0 teste de F. Ele e res-

ponsave] por pegar dados de teste fornecidos pelo testador, passar esses dados na

forma de paramctros para F, coletar os resultados relevantes produzidos por F,
(' apresenta.-los para 0 testador.

Tome-se, por exemplo, uma func;ao parte de um eompilador, responsavel pela

analise lexica. Segundo sua especificac;ao. ela deve ler uma palavra, e retornar um

..token" correspondente a classe da palavra lida. Par exemplo. ela retorna 1 para

mirneros. 2 para identificadores. :3 para palavras reservadas e assim por diante.

:\ Figura 7 apresenta um pedac;o de tal func;ao. Para testar 0 analisador Iexico,

sem que 0 compilador todo esteja pronto. urn driver e necessario. A Figura 8

mostra as declarac;oes e a func;ao necessarias para implementar a driver, Ele Ie

uma palavra, armazena-a na variavel "word", usada como entrada para a fUIl<;ao

"analex·'. chama 0 analisador Iexieo e imprime 0 resultado retornado.

l;m stub (', uma unidade que substitui. na hora do teste. uma unidade usada

(chamada) par F. i\ a maior parte do::; casas. urn stub e uma unidade que sirrlU-

la 0 comportamento da unidade chamada por F com 0 minimo de computac;ao

ou manipula(JlO de dados. No exemplo do eompilador. 0 analisador lexico usa a

func;a.u "readeh" que retorna 0 proximo caraeter da eadeia de entrada e a func;ao

"unreadeh" que devolve um caracter a essa mesma cadeia de entrada. Esse com-

portamento e simulado pelas func;oes apresentadas na Figura 9. 0 stub da func;ao

"readeh" simplesmente retorna 0 proximo caracter da variavel "word". apontado



1 analex()
2 {
3 int
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40 }

ch = readch();
} while (isspace(ch));

i = 0;
simbol[OJ = '\0';
value = 0;

while (isdigit(ch))
{

if (i > 10)
{

simbol[OJ = '\0';
token = -1;
possibly_error
return;

simbol[i++J ch;
value = value * 10 + (ch - '0');
readch() ;

}
unreadch(ch) ;
simboHiJ = '\0';
token = 1;
return;

else
if (isalpha(ch))
{

pela variavel "pch", (' incrementa ··pch". () stub de "unreadcb" decreIllenla a

variavel '·pel!". () uso conjunto do driver e clesses stubs torna posslvel 0 teste

do analisador lexica de maneira independente, isolada do resto do cornpiladc)]' c'

interativarnente.

o teste funeional poclc ser aplicado no teste de unidade. bern como no teste

de integra~ao. A definic;ao dos requisitos de teste e baseada na especificac;ao

do programa. quer seja ele urn prograrna simples - tipo driver-unidade-stuhs



2
3 int
4
5 int
6 long
7
8
9 maine)

10 {
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37 }

possibly_error;
value;

gets(buf) ;
pch = 0;

/* read a new word */
/* reset character pointer */

analex(); /* analyze the word */
print("\n%s", simbol); /* print the word read */

switch(token)
{

case 1: /* it's a integer number */
printf("Integer number - %ld\n", value);
break;

case 2: /* It's an identifier */
printf("Identifier\n");
break;

case 3:

default: /* an unknown token was returned */
printf("Invalid word\n");
break;

}

} while (1);

ou um programa composto pOl' vanas unidades integradas. POl' outro lado. a

rnaioria dos criterios estruturais e baseados em defeitos citados anteriormente sao

nile'Tios intraprocedimentais. au seja. os elementos requeridos pOl' des estao

restritos a uma unica unidade. Par exemplo. os critcrios de Rapps e Weyuker

que requerern que associa<;:oes do tipo defini<;:ao-uso sejam exercitadas. claramentc

limitarn os requisitos de teste a deterrninados subcaminhos dentro de uma unidade.

o rnesmo acontcce para outros criterios "baseados em caminhos" como 0 criterio

de rvlcCabe.



1 int readchO
2 {
3 int i',
4 i = (int) word[pch++] ;
5 return i',
6 }

7
8 void unreadch( )
9 {

10 pch--;
11 }

exigem que casos de teste que possuam certas caracteristicas especiais sejalll uti-

lizados. POl' exemplo. dados os trechos do programa e do mutante abaixo

while ( a >= 0 )
{

while ( a > 0 )
{

exige-se UIll casu de teste que ira exercitar os limites do la<;o em questao mostrando

que a sua cxecu~ao uma vcz a menos causa diferen<;as na saida do programa. No

casu geral. tal mutante apenas exige um caso de teste que excrcita uma estrutura

interna cia uniclacle, !lO caso 0 comando while

Ikssa maneira, quando se pretende testar uma unidade isoladamente. visa!ldo

el encontrar enos no seu comportamento. tanto criterios funcionais como est rut u-

rais o\! baseados em defeitos podcm ser utilizados, fornecendo um nivel aceitave]

de ··cobcrtura··. :\a vcrdade. como aponta a literatura [1. 6T]. esses criterios de-

vem scr utilizados em conjunto. dado 0 carateI' complemental' que os caractcriza.

em rela(JIO ao tipo de erros que cada um revel a com maior probabilidade.

Teste de Integra~ao

.\ ('!lfase JlO teste de integra~ao esta Jlas interfaces das unidades e suas interel(;<')es.

C'onjuntos de teste devem ser construidos com 0 ohjctivo explicito de excrcitar

cssas intcra~oes e na.o a funcioJlalidade das unidades. Segundo estudo COJlduzido

pOl' Hasili e Perricone [68], para determinaclos casos. atp 409( dos enos de software

tem sua origem em problemas de integra<;ao e interface e sao produto de me;

intcrpreta<:;ao da especifica~ao da unidade [69].



Beizer [67] apresenta uma lista de possiveis erros que podem ser caracterizados

como erros de integra<;ao. Sao eles:

Tarnbern Leung e \Vhite [70] apresentam urn modelo do que consideram erros

de integra<;ao. Alcm de identificar tipos de erros, os autores procuram indicar

quais deles podem ser detectados no teste de unidade ou somente na fase de

integra<;ao. Os erros de integra<;ao segundo 0 modelo, san divididos em tres tipos.

o primeiro bpo e dos erros de interpretar;ao. Eles ocorrem quando a

funcionalidade implementada par uma unidade difere da especifica<;ao - au da in-

terpreta<;a.o dada a. especifica<;ao pelo desenvolvedor. Esse tip a de erro e dividido,

segundo os autores, em tres classes, supondo que a unidade A chama a unidade

B:

Funcionalidade incorreta: a funcionalidade implementada na unidade B pode

nao ser a requerida pela especifica<;ao de A. 0 desenvolvedor pode incorre-

tamente assumir que B desempellha as fun<;oes dela esperadas, tendo porem

a incorreta interpreta<;ao do dominio de B e de como A interage com esse

domfnio. Esse erro deve ser detectado no teste de unidade, embora possa

tambem scr Coco de aten<;ao na fase de integra<;ao.

Funcionalidade extra: a unidadc B contem funcionalidade extra. nao reque-

rida peLt llnidadc A. 0 dcsenvolveclor e ciente dcsse fato, porem assume

que A nao utiliza essa [ullcionalidade. 0 problema ocorre quando algum

valor passado de A para B faz com que essa funcionalidade seja inesperada-

mente executada e resultados inesperados sejam produzidos. Esse problema

provavelrnente nao sera revel ado no teste de unidade.

Funcionalidade ausente: A passa valores para B fora do dominio de B. Nova-

mente. teste de uniclade nao garante que esse problema seja revelado.



o segundo tipo e dos erros de chamadas incorretas, onde 0 desenvolvedor

posiciona uma chamada a uma unidade na posi<;ao incorreta dentro da unidade

que chama. Tal erro pode se manifestar como tres possfveis defeitos:

Chamada incorretamente posicionada: a chamada encontra-se no local in-

correto, num caminho que deveria te-la.

Embora esses erros devessem ser revelados no teste de unidade, a chamada in-

corretamente posicionada e a chamada ausente podem ser diffceis de detectar e

especial aten<;ao deve ser dada a esse tipo de erro no teste de integra<;ao.

o terceiro tipo e dos erros de interface que ocorrem sempre que 0 padrao

de intera<;ao entre duas unidades e violado. Por exemplo, ordem incorreta de

parametros, tipo de parametro incorreto, formato incorreto, regras de passagem de

parametro que nao combinam (passagem por valorjreferencia), entre outros. Em

particular, urn serio problema ocorre quando 0 domfnio dos parametros formais

difere do domfnio do parametros reais. A maioria dos erros relacionados por

Beizer [67] SaG desse tipo e claramente nao SaG adequadamente tratados no teste

de unidade.

Varias estrategias tern sido propostas para a integra<;ao de urn software. Es-

trategias nao incrementais. tambem conhecidas como Big-bang, combinam todos

os modulos do software para entao aplicar 0 teste .. 3<1estrategias incrementais

constroern 0 software por partes. Cada parte e testada, integrada com outras

partes. e novamente testadas, ate que 0 sistema completo seja construfdo.

As principais estrategias incrementais SaG a Top-Down. a Bottom-Up e

Sandwich. Na. primeira, a integra<;iio inicia-se com 0 modulo mais alto na hit,-

rarquia de controle do software e modulos vao sendo adicionados "abaixo" da

parte integrada, ate que sejam integrados aqueles modos que compoem 0 mais

baixo nivel na estrutura do software. Essa estrategia exige a utiliza<;ao de stubs

que devern substituir temporariamente os modulos de mais baixo nfvel enquanto

estes nao SaG integrados. A vantagem dessa estrategia e que pontos principais de

dccisa.o ou controle, que em geral encontram-se nos modulos de mais alto nive!. sao

testados antes. fazendo com que possiveis problemas sejam revelados rnais cedo.

A estrategia Bottom-Up, ao contrario. inicia a integra<;ao pelos modulos mais

baixos. carninhando em dire<;ao ao modulo mais alto na estrutura do programa.



Nesse caso, drivers sao necessanos para coordenar 0 teste de cada subsistema

construido. A estrategia Sandwich combina as duas anteriores. 0 programa e

integrado de baixo para cima e de cima para baixo e eventualmente a integra<;ao

"se encontra" em algum ponto no meio da estrutura [1].

Pressman [1] aponta que deve-se preferir as estrategias incrementais as nao-

incrementais. Segundo ele, nas estrategias incrementais os erros sao mais faceis

de isolar e corrigir, as interfaces sao testadas de maneira mais completa e uma

abordagem sistematica pode ser aplicada. Ja as estrategias nao-incrementais fa-

zem com que uma serie de erros sejam encontrados de uma vez, fazendo com que

a sua identifica<;aoe corre<;aosejam dificultadas. Por outro lado, urn experimento
realizado por Solheim e Rowland [71] mostra que em rela<;ao a capacidade em

revelar defeitos, nenhuma das estrategias e claramente superior as outras.

Urn dos problemas do teste de integra<;ao e a aus€mcia de criterios para a-

valia<;aoe sele<;aode conjuntos de teste. Como citado anteriormente, a maioria
dos criterios exige a execu<;ao de estruturas limitadas ao corpo de uma unica

unidade, nao contemplando estruturas relacionadas a intera<;ao entre unidades.

Por exemplo, para que 0 teste baseado no fluxo de dados possa ser aplicado no
nivel interprocedimental, segundo Harrold e Soffa [32],deve-se testar subcaminhos

definidos por dependencias de dados que ultrapassam os limites de uma unica

unidade, estabelecidas atraves de variaveis globais e passagem de panimetros.

Alguns trabalhos tern procurado estabelecer criterios que caminhem para 0

nivel interprocedimental, de maneira a testar com maior eficiencia a intera<;ao
entre unidades. Urn trabalho pioneiro nesse sentido e 0 de Haley e Zweben [40].
Os autores classificam os erros de integra<;ao em dois tipos: erros de integra<;ao

de domfnio e erros de integra<;aocomputacionais. 0 primeiro tipo e caracterizado

por defeitos que causam urn erro no caminho que e executado pelo programa,

ou seJa, urn defeito que faz com que urn caminho Y' seja executado quando 0

correto seria a execu<;aodo caminho Y. No erro de integra<;ao computacional, 0

caminho executado e 0 correto porem algum valor e ca1culado incorretamente.

Essas defini<;oessao as mesmas feitas por Howden [72] mas incluem 0 fato de

que tais defeitos fazem com que valores incorretos sejam trocados entre unidades

que se relacionam. A proposta de Haley e Zweben e que sejam "re-testados"

(supondo-se que cada unidade foi testada separadamente) no teste de integra<;ao,
caminhos de uma unidade relacionados com a sua interface. 0 numero de tais

caminhos e proporcional ao numero de parametros de entrada para que sejam

revelados erros de dominio e proporcional ao numero de panimetros de entrada

ou safda para erros computacionais.



Linnenkurgel e Miillerbug definem criterios baseados no fluxo de controle e

no fluxo de dados interprocedimentais de urn programa. 0 primeiro grupo de

criterios - baseado no fluxo de controle - proposto pelas autoras utiliza urn Grafo

de Chamadas para representar 0 program a e identificar as estruturas a serem
exercitadas. Urn Grafo de Chamada e urn multigrafo direcionado onde cada no

representa uma unidade e cada aresta representa a chamada de uma unidade a

outra. Como uma unidade A pode chamar varias vezes a unidade B, mais do

que uma aresta pode ligar dois nos. Alguns dos criterios desse tipo definidos por

Linnenkurgel e Miillerbug san:

Todos-m6dulos: requer que cada unidade (as autoras utilizam 0 termo "modu-

10") seja chamada pelo menos uma vez.

Todas-rela<;oes: requer que pelo menos uma aresta entre dois modulos seja ext'-

cutada pelo menos uma vez.

Todas-rela<;oes-multiplas: requer que todas as arestas entre dois modulos se-
jam executadas pelo menos uma vez.

Os outros criterios definidos por Linnenkurgel e Miillerbug definem associa<:;oes

defini<:;ao-uso interprocedimentais a serem cobertas pelos casos de teste. Por

exemplo, dada uma "variavel de comunica<:;ao" v de uma fun<:;aoF, ou seja. urn

parametro formal ou uma variavel globaL alguns dos criterios definidos sao:

INT-todas-defs: requer, para cada chamada, a execu<:;ao de urn caminho livre

de defini<:;aocom respeito a v, de cada defini<:;aode v antes da chamada de

Fate algum ponto onde v e usada em F e de cada defini<:;aode v dentro de

Fate algum uso apos 0 retorno de F.

INT-todos-usos: requer, para cada chamada, a execu<:;aode urn caminho livre

de defini<:;aocom respeito a v, de cada defini<:;aode v antes da chamada de

Fate todos os pontos onde v e usada em F e de cada defini<:;aode v dentro

de Fate todos os usos apc)s 0 retorno de F.

Outro importante trabalho nessa linha foi apresentado por Harrold f' SoHa [:32]
que tambem propuseram uma forma de estender os criterios de fluxo de dados

para 0 nlvd interprocedimental atraves da defini<:;aode associa<:;oes defini<:;ao-uso

que Sf' estabelecem a1E~mdo limite de unidades, de maneira bastante semelhantc

ao que foi proposto por Linnenkurgel e l\hillerbug. Harrold e Soffa, POrt?Ill. fCJ-

ram mais adiante e propuseram meios que permitem a automatiza<:;ao do crit(~rio.



apresentando solu\oes para alguns problemas de implementa<;ao para os criterios

como, pOI' excmplo, calcular as associa<;oes interprocedimentais. Em seguida, sao

surnarizadas as principais abordagens utilizadas pelas autoras para esse problema.

o primeiro passo para a aplica<;ao do metodo proposto pOI' Harrold e Soffa e

a represcnta<;ao das unidades atraves de urn grafo chamado de Grafo de Fluxo
Interprocedimental que, juntamente com os grafos de fiuxo de controlc de cad a

unidade. sumariza as informa<;oes necessarias para a analise de fiuxo de dados

intcrproccdimental. A utilizac;ao desse grafo e cxemplificada atraves do programa

cias Figuras 10 e 11.

1 program Main(input,output)
2 var S: array[l ..10Jof integer;
3 I, MAX, N: integer

4 procedure PairMax(var I, J, K: integer)
5 begin
6 if I>J then K:=I
7 else K:=J
8 end

9 procedure GetMax(F,L: integer; var MX: integer)
10 var Ml, M2, MD: integer;
11 begin
12 if L<=F+l then PairMax(S[F}, S[L}, MX)
13 else begin
14 MD:=(F+L) DIV 2;
15 GetMax(F, MD, Ml);
16 GetMax(MD+l, L, M2);
17 PairMax(Ml, M2, MX);
18 end;
19 end

20 begin
21 readln(N);
22 for 1:=1 to N do readln(S[I});
23 GetMax(l, N, MAX);
24 writeln(MAX);
25 end.

Os grafos de fJuxo interprocedimentais abstraem informa<;ao sobre 0 fiuxo de

('(llll role e de dados para cada proceclimento. Os n6s represent am partes do c6cligo

que sao de interesse interprocedimental como pontos de entrada. pontos de saida.

cllamadas e rf'tornos e1e procedimentos. As arestas (chamadas de areslas de al-

callCE'1 reprcsentam inforrna~'ao sobre 0 fluxo df' controle do proccclimento como

pOI' exemplo. se 0 valor de urn determinado parametro pode ou nao permanecer
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inalterado ate a saida do procedimento. Na Figura 12 e apresentado 0 grafo da

func;ao Pair:"lax c parte do grafo da funC;ao Get Max. correspondente as chamadas

dos nos B5. B6 e B7 (linhas L5, 16 e 17). Circulos representam chamadas e retor-

nos de procedimentos, circulos duplos representam pontos de entrada e pontos de

saida do procedimento e as linhas pontilhadas represent am as arestas de alcancc,

Assirn. os nos :3. ;"). 7, 9 c 11 san nc)s de chamadas. 0 no :3 corresponde a 1\11

sendo passado como argumento na chamada recursiva a GetMax no bloco B.l. 0
no ,1 corresponde a M2 sendo passado como argumento na chamada do bloco JiG.

Os nos 7, 9 e 11 representam MI. M2 e MX sendo passados como argumentos

para PairMax no blow B7, Os nos 4, 6, 8, 10 e 12 siLOos nos que representam 0

retorno dos nos:3. 5,7,9 ell respectivamente. Os pares {1,2}, {13,14}, {15.lG}

e {17 .18} san os pontos de entrada e saida para cada um dos parametros fonnai s

dos procedimentos. Deve-se notal' que apenas argumentos passados pOl' referi';llcia

sao cOllsidcrados rIa construc.:ao do grafo interprocedimental.

:\ aresta (1.11) indica que 0 valor de MX que entra no procedimento GetMax

pock alcanc;ar a chamada de PairMax sem ser alterado, e a aresta (12,2) indica

que 0 valor MX retornado par essa mesma chamada pode chegar a, saida do

procedimento GetMax, As arestas (4,7) e (6,9) indicam que as valores de M 1 e :"12

retornados das chamadas a Get Max (blocos B,) e B6) podem alcanc;ar a chamada



a PairMax (bloco B7) sem sofrer altera<;ao. No procedimento PairMax, as arestas

indicam que os valores dos parametros formais I e J que atingem a entrada do

procedimento podem permanecer sem altera<;ao ate a saida do procedimento. 0

mesmo nao acontece para 0 parametro K pois nao existe urn caminho completo

em PairMax onde K nao seja definido.

(~) 3

lL
\

I,MX'

1-
I,M! i
~'-_/

9 _

J~2)

I)
\M2;

10

Figura 12: Passo inicial na constru<;iio do grafo de f1uxo interprocedimental para

os proccdimentos GetMax e PairMax

Cada no de entrada e cada no de retorno Q possui associ ado a si urn COlJ-

junto cbarnado de conjunto de usos, que contem 0 conjunto de nos do grafo

de fluxo (intraprocedimental) do procedimento que possuem usos que possam ser

alcan<;ados pelo parametro associado a 0' sem que este seja redefinido. Em Pair-

fvlax. 0 parametro 1 tem um uso predicativo nas aresta (B1G.B11) e (B1G,B12) e

lllll uso computacional em B11. De maneira amiloga.J tem usos em (B1G.Bll).

(B I G.B 12) c B 12. E em GetMax. no peda\o do grafo mostrado, Apenas :vIX tern

)Ull uso ap6s rctornar da chamada de PairMax. no n6 B8.

Os subgrafos de cada procedimento sa.o entiio combinados. Sao adicionadas

arcstas que representarn 0 acoplamento de parametros reais e formais. formandu

u grafo interprocedimental. Na Figura 1:3 pode-se ver como fica 0 grafo GetMax-

Pair~lax com a inclusao dessas arestas. As arestas (:3.1). (5.1), (7,1:3). (9.1.5) e

( 11.17) associam nos de chamadas aos nos de entrada do procedimento chamado



e as arestas (2,4), (2,6), (14,8), (16,10) e (18,12) aSSOCIam os nos de saida do

procedimento chamado com os nos de retorno no procedimento que faz a chamada.

Ah~m dessas arestas, sao tambem adicionadas arestas de inter-alcance que indicam

que 0 valor de uma determinada variavel usada como argumento de uma chamada

pode tel' seu valor preservado atraves da chamada. It 0 caso das arestas (7,8) e

(9,10) que indicam que as variaveis Ml e M2, respectivamente, podem nao ser

alteradas na chamada de PairMax.
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Figura 1:3: Crafo de fluxo interprocedimental para os procedimentos GetMax e

Pair:\lax com indicac;ao dos acoplamentos de parametros formais e reais

Em seguida. sao associados aos nos de chamadas de procedimento e de saidas

de procedimento conjuntos que representam os usos de par;imetros formais e de

parametros reais que podem ser alcanc;ados atraves dos limites dos procedimen-

tos. Primeiro san propagados os pontos de usos de parametros que podem ser

alcallc:ados atraves de Ulna chamada de procedimento. Depois san propagadoc;

os pontos de usos que podem ser alcan<,:ados atraves de pontos de saida. ComlY

result ado obtem-se para cada no de chamada e de saida de procedimento. um

conjunto de usos alcanc;,lveis. Na Figura 14, os conjuntos RUI a RU4 sao as-

sociados aos nos de chamada 3, ,5, 7, 9 e 11 e aos nos de saida 18, 16, 14 e 2.

POl' exemplo. 0 conjunto R1J:) E~associado ao no 18 e representa os pontos onde

o valor do parametro K retornado pOI' PairMax pode ser usado. ou em outras



palavras. os pontos alcan~aveis pOl' h. sem redefini<;ao. Para calcular-se esse

conjunto deve-se percorrer 0 grafo partindo do no 18 ate chegar-se a urn no sem

uma aresta saindo dele. Deve-se unir todos os conjuntos U associados aos nos

110caminho percorrido. construindo assim 0 conjunto RU. No casu do no 18, por

excmplo.o caminho percorrido seria: 18, 12, 2,4, 7, 13, 14, 8, 6, 9, 15, 16 e 10.

o conjunto RU3 seria U:3 U Ul U U2.

,J /~i

ilMX

t
~1l4 (M2'

I Ml ~ -=to

, -

(MI!

Figura II: Crafo de f1uxo interprocedimental para os procedimcntos Getl'vlax e

jJ(jirl\lax com os conjuntos de 11S0Salcan<;3xeis

Filledmcllte. sao ca!culadas as aSSOCla<;ocs dcfinic;ao-uso interproccdimentais.

IItiliza11do-se tanto informar;ao local a cada proccdimcnto como informa<;ao do

graTo interprocedimcntal. Para cada ponto de dcfini<;ao de urn parametro formal

oil reed sao associados os usos illterprocedimentais alcanc;aveis 1. I\esse caso.

leIll-se el variavel \..,:dcfinida em Pairr.lax uus nc;s B1l c H12. Cornu ambas as

dc'IInic.:c)csalcanc;am 0 lie>de saida. ambas tenlo como usos alcan<;:e)veis. 0 conjunto

l{l ':L associado ao nCJ 18 do grafu interproccdimcutal. As associar;oes definir;au-

u:-,o sao sll111arizadas 11(1Tabcla :{.

Alc"!!l da definic;ao de criti'rios de fluxo de dados. Harrold c Soffa apreSelj-

1aIll tambi~m Illll algoritmo para avaliar se urn determinado caminho executado

I :\otp-se Illais Ullla YC;\ que somenlc os paranwtros c1diniclos au passaclos como refcrcncia

silo considerados.



Variavel Definic;ao Uso
K no procedimento PairMax Bll B8, Bll, B12, (BIO,Bll), (BIO,B12)

B12 B8, Bll, B12, (BIO,Bll), (BIO,B12)

pelo programa cobre ou nao uma assoClac;ao, solucionando diversos problemas,

como a troca de nomes de variaveis quando procedimentos sao chamados ou

quando retorna-se de uma chamada de procedimento. Talvez seja esta a maior

contribuic;ao desse trabalho pois a maior dificuldade em estabelecerem-se criterios

interprocedimentais esta em definirem-se meios para que eles possam ser imple-

mentados e, assirll, utilizados na pratica.

2.6 Considera~oes Finais

Neste capitulo discutiram-se os principais trabalhos relacionados com esta tese.

destacando-se a importancia de criterios de adequac;ao de conjuntos de teste nas

divcrsas fases dessa atividade.

Nota-se que no nlvel de teste de unidade diversos criterios tern sido propostos

e estudados, com 0 objetivo de se determinar uma maneira sistematica e rigorosa

para 0 projeto de conjuntos de teste que sejam eficazes em detectar erros no soft-

ware a urn baixo custo. Nessa fase da atividade de teste. tanto criterios funcionais

quanto cstruturais e baseados em defeitos tern sido largamente utilizados.

Alem de criterios de teste para 0 nlvel ele unidaele. dispoe-se tambem de di-

versas ferramentas de teste que apoiam a aplicac;ao dos criterios. Desta maneira.

e posslvel automatizar sua aplicac;ao, eliminuindo a interferencia humana e au-

mentando a qualidade e produtividade do testf'. Alem disso. ferramentas de test e

contribuem tambenl para a propria pesquisa nessa area. permit indo que estudos

ernpiricos possam ser conduzidos empregando os criterios pro])ostos.

Varios autores tern se ocupado de. alem de definir criterios. avalia-los e COIll-

para-los com outros critcTios. Esses estuelos Sf' elao basicamente em duas frentes.

A primeira compreenele estudos que analisam caracterlsticas elos criterios comc)

custo e efetividade de maneira puramente teorica. A segunda utiliza experirnen-

tos para avaliar essas caracterlsticas de maneira ernplrica. Todos esses estudos

tem como objetivo determinar caracterfsticas irnportantes que poelern auxiliar na



defini~ao de qual criterio usar ou estabelecer estrategias de teste que agreguern

urn ou rnais desses criterios.

Por outro lado, no nivel de integra~ao nota-se uma ausenCla de criterios e

ferrarnentas que auxiliern na avalia~ao e na sele~ao de casos de teste de modo a

exercitar de forma efetiva a intera~ao entre unidades. Alguns poucos trabalhos

nessa dire~ao tern sido conduzidos, mas percebe-se que rnuito ainda precisa ser

feito.

Por isso, considera-se que a proposta desta tese, de definir urn criterio interpro-

cedi mental baseado em rnuta~oes que possa ser utilizado no teste de integra~ao,

de irnplementar urna fcrrarnenta que de suporte a aplica~ao desse criterio, e de

conduzir experirnentos ernpiricos para avaliar a sua efetividade e 0 seu custo.

vern a contribuir para supnr as necessidades nesta irnportante area dentro da

Engenharia de Software.



Capitulo 3

Muta<;ao de Interfaces

Neste capitulo e apresentada a proposta principal desta tese, ou seja, 0 criterio de

adequac;ao de casos de teste interprocedimental baseado em mutac;oes chamado

Mutac;ao de Interface.

Inicialmente, discute-se urn modelo de falhas que caracterizam os erros de

integrac;ao. Como esses erros manifestam-se nas conexoes entre duas unidades,

atraves de suas interfaces, construiu-se urn criterio que, atraves da introduc;ao de
defeitos simples, cria mutantes procurando reproduzir esses erros. Dessa maneira,

o criterio exige casos de teste que revelem esses erros e - assumindo que 0 efeito

de acoplamento vale tambem para erros de integrac;ao - exercitem efetivamente
as conexoes entre as unidades do programa.

Apresenta-se tambem urn conjunto de operadores de mutac;ao de interfaces.

Operadores de mutac;ao sao dependentes da linguagem de programac;ao para a

qual sao projetados. Os operadores apresentados aqui foram projetados para

a linguagem C mas podem ser facilmente adaptados para qualquer linguagem

que possua caracteristicas semelhantes em termos de interac;ao entre unidades
(chamadas de func;ao e passagem de panlmetros).

Considerando esse conjunto de operadores, sao feitas algumas analises teoricas

sobre 0 criterio. A complexidade de sua aplicac;aoe avaliada e faz-se tambem uma

comparac;ao entre 0 criterio e os criterios de fluxo de dados interprocedimentais
de Harrold e Soffa [32].



Muta<;:ao de Interface com 0 objetivo de permitir sua aplica<;ao de forma flexfvel,

reduzindo 0 mimero de mutantes e ajustando-a a restri<;oes de custo.

3.1 Modelo de Falhas Causadas por Erros de In-

tegra<;ao

E importante que se estabele<;:a os tipos de erros que se deseja revelar para que

se possa determinar uma estrategia para selecionar casos de teste. Nesta sessao

saD determinados tipos de falhas que caraeterizam erros de integra<;ao. Com isso,

define-se posteriormente 0 criterio Muta<;ao de Interface cujo objetivo e revelar

esse tipo de erro.

Halev e Zweben [40] definem erro de integra<;:a.o computacional e erro de inte-

grac:ao de domfnio. Dadas as unidades Fe G. scndo que F cbama G. urn erro de

integra<;ao computacional ocorre quando um defeito em G faz com que urn valor

incorreto seja calculado, levando Fa produzir uma safda incorreta. Urn erro de

integrac:ao de dominio acontece quando urn caminbo incorreto e executado em G,

levando Fa produzir uma safda incorreta. Em ambos os casos existe algum valor

incorreto sendo passado entre duas unidades. 0 que leva a um comportamento

incorreto do programa, ou seja, uma falha.

Da mesma maneira, os erros apontados pOl' Leung e White [70], 1) erros de

interpreta<;:ao: :2) cbamadas incorretas; e :n erros de interface, tern em comum 0

fa10 de que dadas duas unidades, pode-se identificar erros na interac:ao entre elas,

em geral manifestados atravt~s de suas interfaces.

Considerando-se esses aspectos, foram estabelecidos. como parte deste traba-

lbo de teste. tres tipos de falhas que caraeterizam urn erro de integra<;ao. Suponba-

se 0 programa P. 0 caso de teste I e as unidades F e G tal que F faz chamadas

a G. Define-se S'J(G) como 0 conjunto de valores passados de F para G e So(G)

como 0 conjunto de valores retornados de G para F. Ao executar-se P com 0 caso

de teste f. identifica-se uma falha causada par um erro de integra<;a.o das unidades

F (' (/ em uma das seguintes situac;oes:

• Ti po 1: se na cbamada de G. S'J( G) contem algum valor incorreto que leva

it uma safda incorreta (uma falba) antes do retorno de G.

• Tipo 2: se na cbamada de G. S'J( G) contem algum valor incorreto que faz

com que So (C;) assuma algum valor incorreto levando a uma safda incorreta

(Ulna falha) ap6s 0 retorno de G.



• Tipo 3: se na chamada de G, todos os valores de 5I(G) sao os esperados,
porem valores incorretos de 50 (G) sao produzidos em G, levando a uma

saida incorreta (uma falha) apos 0 retorno de G.

A Figura 15 esquematiza esses tres tipos de falhas que caracterizam os erros de

integra<;ao.

Saida- - - - -->
inconeta

~ (G)\ \ \ So(G)

incorreto \ \ \ mcorreto

Saida------>
~ ~I incorreta

Saida- - - - -->
inconeta

Figura 15: Modelo de falhas causadas por erros de integra<;ao: (a) Tipo 1;

(b) Tipo 2; e (c) Tipo 3

Note-se que esta e uma defini<;aobastante ampla. Ela simplesmente considera

a existimcia de valores incorretos entrando em ou saindo de uma chamada de

subprograma. Ela nao determina tipo ou localiza<;ao dos defeitos que causam

esses erros. A defini<;aoexclui, por exemplo, 0 caso em que 5I( G) tem os valores

esperados mas um defeito dentro da unidade G produz uma saida incorreta antes

do retorno de G. Nesse caso, nenhum erro e propagado atraves da conexao F-G e

supoe-se que esse tipo de erro seja revelado no teste de unidade.

Alem disso, segundo essa defini<;ao,mais de um erro de integra<;ao pode estar

associado a ~ ou ser causado por - um defeito. Por exemplo, um programa com

as unidades R, 5 e T, conforme mostra a Figura 16, onde todas as passagens de

parametros sao feitas por referimcia. Na unidade 5, 0 comando y = x * x foi

incorretamente codificado. 0 ca1culo correto seria y = x + x. Dessa forma, 0

parametro formal y e, conseqiientemente, a variavel b recebem 0 valor incorreto,

que influencia uma falha apos retornar-se de 5, caracterizando um erro do tipo 3

na conexao R-5. Alem disso, 0 valor de b e passado para T onde provoca uma

saida incorreta caracterizando um erro do tipo 1 na conexao R- T. Finalmente. 0

valor incorreto de b passado para a unidade T faz com que 0 valor da variavel

c (parametro formal j) seja retornado incorreto, gerando uma saida incorreta

na unidade R, caracterizando um erro do tipo 2 na conexao R- T. Pode-se notar

por esse exemplo que: 1) a localiza<;ao do defeito nao determina. a. conexao onde



identificarn-se os erros de integra<;ao; 2) urn unico defeito pode deterrninar a exis-

tencia de diversos erros; e 3) nurna conexao podern ser identificados rnais de urn

erro sirnultanearnente.

procedure R()
var a, b:integer;
begin

read(a) ;
sea, b);
T(b,c);
write(c) ;

end;

I saida i~orrela

valor de c

procedure S(var x,y: integer)
begin

y = x * x;
end;

procedure T(var i,j: integer)
begin

write(i);
j = i + 1;

end;

\

\ saida incorreta

'\ valor de b

Deve-se notar que a defini<;:ao dos conjuntos S'l( G) e So (G) depende. em parte,

cla linguagem em que 0 prograrna e escrito. Por exemplo, para a linguagern C - e

outras com caracterlsticas de acoplamento semelhantes - esses conjuntos podem

S<Tdefinidos das seguintes maneiras:

• S'l( G): 0 conjunto dos valores de entrada em uma chamada a fun<;:ao G E'

detcnnillado par:

• ,,",'(jIG): 0 conjunto dos valores de salda ern uma chamada a fun<;:ao G e

detcrminado pOl':



3.2 0 Criteria Muta<;aa de Interface

A ideia basica do teste de muta<;ao e avaliar urn conjunto de teste baseado na
sua habilidade em revelar defeitos simples, injetados no programa sendo testado.
Tais defeitos procuram modelar casos comuns de erros. Urn conjunto que atenda

a esse requisito deve ser tambem eficaz em revelar outros erros, causados por

defeitos mais complexos. Eo que se chama de efeito de acoplamento, hipotese

verificada experimentalmente por Offut [73].

Experimentos tern tambem mostrado que 0 teste de muta<;ao e urn criterio

bastante efetivo para avalia<;aoe sele<;aotie casos de teste [59]. Por outro lado, 0

custo de sua aplica<;ao, em termos do mimero de mutantes a serem executados, e
ainda uma barreira para a sua aplica<;aopratica. Para 0 teste de unidade, algumas

abordagens podem ser utilizadas para reduzir esse custo, por exemplo, aplicando-

se criterios de muta<;ao alternativos [20, 39]. Porem, quando se trata de sistemas

maiores que algumas poucas unidades, somente essas abordagens podem nao ser

suficientes, inviabilizando a aplica<;aodo teste de muta<;ao.

Em adi<;ao,ao aplicar-se 0 teste de muta<;aoa uma unidade que e parte de urn

programa maior, 0 conjunto de mutantes criado e sempre 0 mesmo, independen-

temente de como a unidade e usada no programa. Por exemplo, se a unidade e

usada (chamada) em diversos pontos do programa, nao se garante que todos esses

pontos serao exercitados pelos casos de teste selecionados. Pode-se criar casos de

teste que distinguem os mutantes mas que executem apenas caminhos que passem

por urn desses pontos. Em resumo, 0 teste de muta<;aoe urn criterio efetivo para

o teste da estrutura interna da unidade mas nao necessariamente para exercitar
as intera<;oes entre unidades num programa "integrado".

No nivel de integra<;ao e necessario testar nao a unidade em si, mas principal-

mente as intera<;oes com as outras unidades do programa. Esse e 0 objetivo da

Muta<;ao de Interface. De acordo com 0 modelo de falhas apresentado, erros de

integra<;aosao caraeterizados por valores incorretos trocados atraves das conexoes

entre as unidades. Assim, a Muta<;aode Interface procura, atraves da inje<;aode

defeitos simples, introduzir perturba<;oes somente em objetos relacionados com a

intera<;ao entre as unidades.

Em outras palavras, os mutantes a serem distinguidos pelos casos de teste

no nivel de integra<;ao modelam "erros simples de integra<;ao". Mais precisa-
mente, como define Offut [14], urn mutante deve ser urn programa cuja diferen<;a

semantica em rela<;ao ao programa em teste seja pequena . .Nocaso da Muta<;ao

de Interface, essa diferen<;a deve se manifestar nas conexoes entre as unidades



do programa. Dessa forma, conjuntos adequados a Muta<;ao de Interface (MI-

adequados) devem ser - de acordo com 0 efeito de acoplamento - efetivos para

revelar a presen<;a de outros tipos de defeitos que se manifestem atraves de erros

nas intera<;oes entre as unidades.

Em linguagens convencionais como C, Pascal, Fortran, etc, unidades sao co-

neetadas atraves de chamadas de subprogramas (fun<;oes, procedimentos ou sub-

rotinas). Numa chamada da unidade Fa unidade G, existem quatro maneiras,

nao mutuamente exclusivas, de trocarem-se dados entre as unidades:

• Dados sao passados para G atraves tie parametros de entrada (passagem

por panl,metro).

• Dados sao passados para G e/ou retornados para F atraves de parametros

de entrada-saida (passagem por referencia).

• Dados sao passados para G e/ou retornados para F atraves de variaveis

globais.

• Dados sao retornados para F atraves de comandos de retorno (como return

em C).

Uma das vantagens da Muta<;ao de Interface e que ela tende, por principio, a

reduzir 0 mimero de mutantes a serem executados e analisados pois a aplica<;ao dos

operadores de muta<;ao se restringe a esses pontos relacionados as conexoes entre

as unidades. Alem disso, 0 criterio pode ser aplicado de maneira incremental,

propiciando a utiliza<;ao de estrategias incrementais de teste. E possivel para 0

testador escolher uma conexao, gerar mutantes relacionados com essa conexao e

selecionar casos de teste que distingam esses mutantes, exercitando assim aquela

determinada conexao. 0 teste pode ate ser dividido entre diversos testadores,

cada urn responsavel pelo teste de determinadas conexoes.

Na Figura 17 ve-se urn exemplo de urn programa, composto por algumas

conexoes, sobre 0 qual aplica-se a Muta<;ao de Interface. 0 testador pode, por

exemplo, escolher testar a conexao A-B e nesse caso urn operador de muta<;ao OP

e aplicado aos pontos relacionadas apenas a essa conexao. Em outras palavras, 0

criterio e sempre aplicado de uma forma "ponto-a-ponto". lirnitando os requisitos

de teste a urna determinada conexao.

Para reproduzir erros do tipo 1 e tipo 2, 0 operador OP, aplicado a conexao

A- B, deve fazer corn que urn objeto entrando na unidade B assuma urn valor

incorreto. Esse objeto e usado em B produzindo urna saida incorreta ou fazendo



A J

Figura 17: Estrutura de programa, utilizada para exemplificar algumas caracte-

rfsticas da Muta<;:ao de Interface

com que urn valor incorreto seja retornado ~1unidade A. A maneira mais simples

de se obter esse result ado e fazendo com que OP seja aplicado nos parametros

reais da chamada de B. Gutra op<;:aoe aplicar 0 operador em cada ponto dentro

da unidade Bonde os parametros formais saG usados. Tomando como exemplo 0

programa da Figura 18, nota-se que, aplicando-se a muta<;:ao ao parametro real a

da chamada a B, aplicar-se-ia 0 operador OP apenas uma vez. Aplicando-se OP a

cad a uso do parametro formal :r, aplicar-se-ia 0 operador tres vezes, nas linhas 1:3.

1,5 c 17 do programa. Dessa maneira. a segunda abordagem tende a executar de

forma mais com pIeta os usos das variaveis que fazem parte da interface da unidade

B. inclusive quando variaveis globais fazem parte dessa interface. Por outro ladCJ.

a aplica<;:ao dos operadores de muta<;:ao dentro da unidade chamada tende a cria.r

urn mimero mais alto de mutantes e, possivelmente. exigir urn mimero mais alto

de casos de teste para satisfazer 0 criterio.

Erros do tipo 3 podem ser produzidos introduzindo-se perturba<;:oes em valores

retornados da unidade B para a unidade A. Isso pode ser feito atraves de mutac/)('s

em cada ponto dentro de Bonde urn valor que vai ser devolvido a unidade /1 C'

dcfinido. E 0 caso, por exemplo, dos comandos de retorno nas linha n. 15. 17 ('

19 do programa da Figura 18.

Assim. para testar uma conexao A-B, introduzindo defeitos simples que levcrn

a erros dos tres tipos acima. a Muta<;:ao de Interface aplica muta<;:oes em: 1) pontCJC'

onde a unidade A chama a unidade B. portanto antes da execu<;:ao de B: e 2) POllt()~

dentro de B relacionados com sua interface.

Urn problema serio no teste de integra<;:ao e 0 acoplamento de unidades atr'aves

de variaveis globais. Embora 0 criterio de Muta<;:ao de Interface seja aplicadCJ



1 AO
2 {

3 int a, b',
4 b = B(a);
5 printf("'l,d",b) ;
6 }

7
8 int B(int x)
9 {

10 switch(x)
11 {

12 case 1:
13 return x*2;
14 case 2:
15 return x',
16 case 3:
17 return x+1 ;
18 }
19 return -1 ;
20 }

Figura 18: Pragrama utilizado para exemplificar a aplica<;ao dos operadores de

muta<;iio no ponto de chamada e dentro da unidade chamada

de manClra "ponto-a-ponto" - ja que ele considera somente uma conexao por

veL:para derivar os requisitos de teste - outras tipos de acoplamento podem ser

exercitados, alem daqueles determinados diretamente pelas unidades conectadas.

POl' cxemplo, na Figura 17. suponha-se que a unidade E define 0 valor de uma

varia.vel global c', Ao aplicar-se a Muta<;ao de Interface a conexao C-E, uma

lnuta<;:ao OP( v) e aplicada nos pontos de E onde v e definida, Para que tal

mutante seja distinguido e necessario urn caso de teste que fa<;a com que urn uso

de v leve a uma saida incorreta. Tal uso pode estar, por exemplo, na unidade D,

o que significa que uma muta<;ao dentro de E pode, em muitos casos. exercitar

um acoplamento indireto entre as unidades DeE. Por outro lado, se a unidade A
lambem possui urn uso de v, e possivel que tal mutante seja distinguido atraves do

uso de U 0\1 em A 011 eln D. ou seja. nao se garante que urn acoplamento atraves

de variavel global seja sempre exercitado.

(; m ponto importante para que se aplique Muta<;ao de Interface e que os ope-

radores de mutac;ao deven) contemplar a ideia de que uma conexao (~testada e nao

uma unidade. Por exemplo. se deseja-se testar a conexao C-D. um mutante cuja

muta<;ao OP( v) seja efetuada dentra da unidade D pode ser distinguido atraves

de uma chamada de D feita em B. Nesse caso, a conexao desejada nao est a sendo

exercitada, Assim. a aplicac;ao de OF, quando feita dentro da unidade chamada



deve levar em considerac;ao 0 ponto de onde foi feita a chamada. No exemplo, a

mutac;ao so pode ser "ativada" se a unidade D for chamada por C. Quando cha-

mada por B, D deve se comportar exatamente como no programa original, fazendo

com que a conexao C-D tenha que ser exercitada para que 0 mutante possa ser

distinguido. Para algumas linguagens - como C por exemplo - isso significa que

a decisao de aplicar-se ou nao a mutac;ao tern que ser feita em tempo de execu~a()

do mutante. Para mutac;oes feitas no ponto onde C chama D esse problema nao

existe pois, nesse caso, 0 ponto de muta~ao garante que a conexao desejada esta

sendo exercitada.

Segundo DeMilio e Offut [49], existem tres condic;oes que devem ser satisfeitas

para que urn casu de teste t distinga urn mutante M; 1) alcanc;abilidade: a execu-

c;ao de M - e consequentemente do programa original P - com t deve passar pelo

ponto onde a mutac;ao foi feita; 2) necessidade: os estados de P e do mutantc M

devem diferir imediatamente apos alguma execu~ao do comando on de a mutac;ao

foi aplicada; e 3) suficiencia: essa diferenc;a no estado interno de P e M deve

ser propagada ate um ponto de maneira que M produza uma saida diferente de

P, ja que no teste de mutac;ao (forte) apenas as saidas san consideradas para

distinguir os mutantes. No contexto da Mutac;ao de Interface, quando ooperador

c aplicado dentro da unidade que e chamada, pode-se afirmar que a condic;ao de

alcan~abilidade foi alterada, ou seja, para distinguir urn mutante M 0 ponto de

muta~ao tern que ser alcan~ado por urn caminho que inclua a conexao que sc

deseja testar. Mais precisamente, redefine-se a condic;ao de alcanc;abilidade para

C:ondil;iio de alcanl;abilidade para a Mutal;iio de Interfacc: A exc-

cu~ao de urn mutante M, gerado para a conexao A-B. com urn casu

de teste t deve fazer com que 0 ponto onde a mutac;ao foi introduzida

seja alcanc;ado atraves de uma chamada de A para B.

Os opcradorl's de Muta~ao de Interface apresentados na proxima sec;a.odefinem

mais precisamente 0 criterio. Ell'S sao aplicados nos pontos de chamadas das

un idaclcs hem como no corpo da unidade chamada. conforme caracterizado nest(j

3.3 Operadores de Muta<;ao de Interface para C

Operadores de muta«ao definem alterac;oes sintaticas a serem realizadas num pro-

grama P. corn base nas quais san criados os seus mutantes . .\"urn nivel de abs-



trac; ao mais alto e possivel estabelecerem-se operadores de mutac;ao de maneira

generica e que modelem tipos de defeitos comuns para qualquer linguagem de

programac;ao, ou pelo menos, para linguagens de programa<:;ao com caraeteristicas

semelhantes.

Por outro lado. no nivel de implementac;ao e necessario que os operadores le-

veIn em conta particularidades de uma determinada linguagem para a qual foram

projetados. Por isso. nesse nivel, operadores de muta<:;ao san dependentes de uma

linguagem de programa<:;ao para a qual san projetados. Os operadores de Muta-

c;ao de Interface apresentados nesta se<:;aoforam projetados especificamente para

a linguagem C, tendo em mente as caraeteristicas de intera<:;ao entre unidades -

basicamente definidas par regras de chamada de func;ao e passagem de parametros

- dessa linguagem. Parem. nota-se que tal conjunto pode facilmente ser mapeado

para outras linguagens procedimentais com caracterfsticas semelhantes as da lin-

guagem C.

A defini<:;ao de operadores de mutac;ao e fundamental para a aplicac;ao de

criterios baseados em muta<:;ao. Em ultima analise, san esses operadores que ca-

racterizam 0 criterio. estabelecendo os requisitos de teste - os mutantes - a serem

satisfeitos. Urn conjunto muito restrito de operadores pode estabelecer requisitos

fracos. levando a selec;ao de conjuntos de teste pobres. Alem disso, deve-se evitar

conjuntos de operadares de mutac;ao que levem a urn custo. ern termos do numero

de mutantes produzidos. excessivamente alto. No nivel de unidade, a "arte" de

projetar operadores de muta<:;ao vem sendo praticada par muitos anos, podendo-se

citar 0 caso dos operadores para a linguagem FORTRAN. implementados na fer-

ramenta Mothra. que representam mais de uma decada de evolu<:;ao no projeto de

operadores [27]. Ainda assim. trabalhos mostram que mesmo esse conjunto pode

ser estendido. dependendo dos programas a serern testados e das caracteristicas

que se desej aIn dos casos de teste [74].

o conjunto de operadares de Muta<:;ao de Interface apresentado aqui busca ser

° mais completo possfvel. no sentido de poder exercitar a maiaria das intera<:;oes

entre duas unidades. Par 011tro lado. deve ser tambern minimal, no sentido de

que as mutac;oes scjam restritas aquelas essenciais. ou seja. aplicadas apenas em

pontos relacionados com a interac;ao entre as unidades. Ale!ll disso, as opcradores

devern ser adeqU<lveis a restric;oes de custo. I~ importante reconhecer que cada

programa tcm diferentes caraeteristicas e pode requerer teste com diferentes re-

quisitos. Dessa forma. e necessario permitir ao testador ajustar, em termos de

custo e requisitos de teste. 0 conjunto de mutantcs a ser utilizaclo na aplica<:;ao

do criteria. I\a Scc;ao :3 . .5 san apresentadas algumas farmas de parametrizar a



Para 0 teste de unidade, operadores de muta~ao buscam modelar os defeitos

simples mais comuns para uma determinada linguagem. Por exemplo, trocando-

se urn operador relacional por outros operadores relacionais for~a-se a escolha

de casos de teste nos limites das condi~6es de decisao do programa. Existem
tambem os operadores chamados "instrumentados" [50]. Eles nao modelam de-

feitos comuns mas procuram assegurar aos casos de teste caracterlsticas mfnimas

desejadas. Tome-se como exemplo urn operador de muta~ao que troca cada co-

mando da fun~ao, urn de cada vez, pela chamada de uma fun~ao T RAPO, cuja

execu~ao faz com que 0 mutante seja aut~maticamente distinguido. Casos de

teste que distingam todos mutantes instrumentados dessa forma fazem tambem

com que cada comando da fun~ao original seja executado pelo menos uma vez.

Operadores convencionais e de Muta~ao de Interface possuem semelhan~as e

diferen~as. A ideia por tras de ambos e a mesma~ ou seja, produzir pequenas
discrepancias entre 0 estado do programa original e do programa mutante. Ou,

como descrevem Offut e Hayes [14], produzir mutantes que sejam semanticamente

parecidos com 0 programa em teste, atraves da introdu~ao de pequenas diferen~as
sintaticas.

Por outro lado, operadores de Muta~ao de Interface saD relacionados a uma

conexao entre duas unidades e cada mutante e relacionado com uma chamada

de fun~ao. Por exemplo, num programa que possua uma fun~ao f que fa~a duas

chamadas a uma fun~ao g, como na Figura 19, a cada chamada de 9 corresponde

urn conjunto de mutantes que so podem ser distinguidos atraves da execu~ao

da chamada correspondente. Se chamarmos g' a fun~ao criada ao aplicar-se urn

operador OP em urn ponto no interior de g, deve-se considerar dois mutantes

distintos relacionados com 0 teste da conexao fg. 0 primeiro e aquele onde a

primeira chamada de 9 e substitufda pela chamada a g' e 0 segundo e aquele onde

a segunda chamada e substitufda, como exemplificado na Figura 20.

Por isso, como citado anteriormente, uma muta~ao aplicada dentro da fun~ao

chamada so deve ser efetivamente aplicada se a fun~ao foi chamada do ponto cuja

conexao deseja-se testar. No exemplo da Figura 20. no primeiro mutante, que foi

gerado para a primeira chamada a g, deve-se substituir 9 pela chamada a g' mas

a segunda chamada deve permanecer inalterada, ou seja, nessa segunda chamada

a fun~ao 9 deve comportar-se exatamente como no programa original, de modo

que M1 so possa ser distinguido atraves da primeira chamada. Somente dessa

maneira pode-se exercitar de maneira mais completa a conexao, que na verdade

e composta por mais de uma chamada de fun~ao.
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Um ponto essellc:ial ao se pensar no teste ele mutac:ao. e em particular na l\lu-

1«c:ao de interface, (~0 custo do teste. em ten nos de mutantes a serem criados. I~
precisu que 0 rnirnero de mutantes seja lllantido baixo para que 0 teste possa ser

exec:utado num periodo de tempo razo:tvel. Os operadores desc:ritos aqui busc:am

esse ol>.jetivo at raves cia restric:ao dos pontos do programa onele sao aplic:acios.

:-lOmerlle pOlllos rclacionaclos com as conexocs sencio tpstadas san sujeilos a apii-

ca(:ao clos opcraclores.



Dois grupos de operadores foram definidos e sao apresentados em seguida. 0
primeiro e composto por operadores que, ao testar-se a conexao fg, sao aplicados

dentro da fun<;aog. 0 segundo grupo e de operadores aplicados nos pontos onde

a fun<;aof chama a fun<;aog.

Na defini<;aodos operadores sao utilizados os seguintes conjuntos, supondo-se

que a Muta<;ao de Interface esta sendo aplicada na conexao entre as fun<;oesf e g:

P(g): e 0 conjunto dos parametros formais de g. Esse conjunto inclui tambem

derreferimcias a parametros do tipo ponteiro ou vetor. Por exemplo, se urn
, .c I'd fi .d W t * " "* " tparametro lorma v e e III 0 como III v, v e v per encern a esse

conjunto1.

Para evitar confusao, os elementos do conjunto G sao chamados de "variaveis

globais" e os do conjunto E sao chamados de "variaveis externas". Os elementos

pertencentes aos conjuntos PeG sao aqueles atraves dos quais valores podem

ser passados para a fun<;ao 9 ou dela retornados, fazendo parte da interface da

fun<;ao. Assim, os elementos desses dois conjuntos sao chamados de "variaveis de

interface". Os elementos dos demais conjuntos sao chamados de "variaveis nao

de interface e constantes" .

Em adi<;ao,mais urn conjunto e definido. 0 conjunto R de "constantes reque-

ridas" contern valores especiais. relevantes para alguns tipos primitivos de dados

da linguagem C e opera<;oes associadas a esses tipos. A tabela 4 sumariza essas

constantes. A Tabela 5 apresenta urn resumo com todos os operadores de muta<;ao

definidos.

lComo a linguagem C faz passagem de parametros sempre por valor e a passagem por

referencia e simulada passando-se como valor 0 enderec;o da variavel, incluiu-se no conjunto

P(g) a derreferenciac;ao dos parametros ponteiros ou vetores de forma que esse tipo de interface

seja exercitada de maneira completa.
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Tipo de variavel Constantes requeridas
signed integer -1, I, 0, MAX/NT, MIN/NT
signed char
signed long
unsigned integer -1. 1, 0, MAX[ONS/GSED
unsigned char
unsigned long
enum
float -l.0. l.0, 0.0, -0.0
double
As constantcs MJ\XE\T, MININT e MAXUNSIGNED correspondem
respectivamcnte ao maior inteiro positivo. ao inteiro mais negativo c ao
maior inteiro sem sinal. Esses valores sao depcndentes de maquina e de

i t ipos de dados.

Os operadorcs desse grupo aplicarn muta~-()es dentro do corpo da fUIlc:ao cha-

mada. Eles pcrturbam valores que entrarn ejou saem da func:ao como ja descrito

anteriormente.

Panl esses opcradores faz-se necessarlO urn mecalllsmo para que sc)a idcnti-

licado 0 ponto de chamada da func:ao. possibilitando que a mutac;a.o seja 011 nau

Itabilitada. i\a implementa<.,:a.o desses operadorcs na ferramenta T-ROmA/vt(I/'v1.
descrita com rnais detalhes no Capitulo -4 optoll-se por incluir urn mecanismo

que imediatamente antes da chamada da fun<.,:ao. no ponto desejado. habilita a

IllutaeJlo e desabilita-a no retorno.

('ada opcrador de mutaC:<1o telll UIIl certo escopo de aplicac:ao. POI' cxemplo.

alguns podem ser aplicados em rcfercncias a variaveis. outros em expressocs t'

outros ate eIll cOlllandos inteiros. Assim. para uma dada conexao. cada opera-

dor telll urn conjullto de pontos de aplicac;ao pnlprio. Para todos os operadores

desle Qrupo. quando U1lla variavel (, UIIl ponto de mutac;ao. considcra-se que der-

rder"llcias ou indexa(J>es aquela vari,lvel tambem 0 siio. Assim. pOI' cxemp]o. no

int g(int vO, int i)
{

int i;
*v = 0;
vCiJ++;



GRUPO I
DirVarRepPar troca variaveis de interface por elementos de P
DirVarRepGlob troca variaveis de interface por elementos de G
DirVarRepLoc troca variaveis de interface por elementos deL
DirVarRepExt troca variaveis de interface por elementos de E
DirVarRepConst troca variaveis de interface por elementos de C
DirVarRepReq troca variaveis de interface por elementos de R
IndVarRepPar troca variaveis nao de interface por elementos de P
IndVarRepGlob troca variaveis nao de interface por elementos de G
IndVarRepLoc troca variaveis nao de interface por elementos de L
IndVarRepExt troca variaveis nao de interface por elementos de E
lnd Var RepConst troca variaveis nao de interface por elementos de C
IndVarRepReq troca variaveis nao de interface por elementos de R
Dir Var IncDec acrescenta incremento e decremento em variavel de interface
IndVarIncDec acrescenta incremento e decremento em variavel nao de interface
DirVarAriNeg acrescenta nega<;ao aritmetica em variaveis de interface
IndVarAriNeg acrescenta nega<;ao aritmetica em variaveis nao de interface
DirVarLogNeg acrescenta nega<;ao logica em variaveis de interface
IndVarLogNeg acrescenta nega<;ao logica em variaveis nao de interface
DirVarBitNeg acrescenta nega<;ao de bit em variaveis de interface
IndVarBitNeg acrescenta nega<;ao de bit em variaveis nao de interface
RetStaDel elimina comando de retorno
RetStaRep troca comando de retorno
CovAlINode garante cobertura de nos
CovAlIEdge garante cobertura de desvios

GRUPO II
ArgRepReq troca argurnentos por elementos de R
ArglncDec incrementa e decrement a argumento
ArgSwiAli troca posi<;ao de argumentos de tipos compativeis
ArgSwiDif troca posi<;ao de argumentos de tipos diferentes
ArgDel elimina argurnento
ArgAriNeg acrescenta nega<;ao aritmetica antes de argumento

IArgLogNeg acrescenta nega<;ao logica antes de argumento
ArgBitNeg acrescenta nega<;ao de bit antes de argurnento

IFuncCalDel elirnina chamada de fun<;ao

ao dizer-se que a variavel v e um ponto de muta<;ao, subentende-se que "* v'· ('

"v[i]" tambem sao pontos de muta<;ao e devem tambem ser alterados.

A prirneira e rnais direta rnaneira de perturbar urn valor que entra ou que sai da

[UIJCJIO charnada e diretarnente trocar as variaveis de interface pOl' outras variaveis

e constantes. Os operadores desse tipo trocarn ocorrencias de elementos dos COIJ-

juntos P e C; pOI' diferentes grupos de variaveis e de constantes. Sao os operadores

cujos nomes contem 0 prefixo "DirVarRep". mostrados na Tabela ,so



mutantes criados par cada urn desses operadores quando aplicados a conexao r-s.

Note-se que somente as trocas entre variaveis e constantes de tipos compatfveis

SaGfeitas. Alem disso, alguns tipos de mutae,;ao nao fazem sentido, como a subs-

titui<;ao de uma variavel no lado esquerdo de uma atribui<;ao por uma constante.

int r()
{

d = 10
c = sed, b);

P(s)= {i, vet. *vet}

G(s)= {a}

L(s)= {j}

E(s)= {b}

C(s)= {I, O}

int s(int i, int vetO)
{
int j;

a = 0;
for (j = 0; j < i; j += 1)

a += vet[j];
return a;

I'abela 6: Mutae,;oes relativas ao programa da Figura 21, para operadores de troca
de variaveis de interface

Operador Mutante Operador :"lutante
DirVarl{cpPar I = 0 DirVarRepGlob J < a

"'vet = 0 a += a
.J < "'vet DirVarRepExt a += bli]
a += I DirVarRepLoc J = 0
I += vet[j] J < j
"'vet += vetli] a += .J

return I J += vetli]
return "'vet return j

DirVarRepConst J < 0 DirVarRepReq J < -1
J < 1 .J < MINIl\'T
a += () .J < :"lAXI~I'
a += 1 a += -1
return 0 a += MIl\Il\I'
return I a -r_ MAXIl\I'

return -1
return MIl\'INT
return MAXINI'



Outra maneira de modificar urn valor que entra ou que sai da fun<;aoe alterando
(trocando) 0 valor de uma variavel ou constante que, apesar de nao ser parte
da interface da func;ao, pode influenciar algum valor da interface. Os operadores

desse tipo sao aqueles cujo nome contem 0 prefixo "IndVarRep" na Tabela 5.

Eles sao aplicados a locais onde elementos dos conjuntos Lee sao usados.

Porem, como 0 objetivo e alterar uma variavel de interface, ou pelo menos algum
valor calculado a partir de uma variavel de interface, e por uma questao de econo-

mia, todos operadores cujos pontos de aplicac;ao sejam variaveis nao de interface
ou constantes sao aplicados somente naqueles pontos que sao relacionados com

variaveis de interface. Mais precisamente, eles sao aplicados a variaveis nao de

interface e constantes que:

Assim, se x e uma variavel de interface e i e nao de interface, i sera ponto de
mutac;ao nos seguintes casos:

Considerando 0 programa da Figura 21, as mutac;6es introduzidas por esses

operadores estao mostrados na Tabela 7.

Nessa classe existem dois operadores. 0 primeiro~ "DirVarlncDec" coloca urn

operador de decremento (--) e de incremento (++) em cada referimcia a uma

!UlnVICO D~ AllHIOT!ECA e



Tabela 7: Muta<;oes relativas ao programa da Figura 21, para operadores de troca
de variaveis nao de interface

Operador Mutante Operador Mutante
IndVarRepPar a = 1 IndVarRepReq a =-1

a = *vet a = MININT
i < i a = MAXINT
*vet < i -1 < i
a += vet[i] MININT < i
a += vet[*vet] MAXINT < i

IndVarRepConst a = 1 a += vet[-l]
o < i a += vet[MININT]
1 < i a += vet[MAXINT]
a += vet[O] IndVarRepGlob a=a
a += vet[l] a<i

IndVarRepLoc a =.J a += vet[a] I

variavel de interface. 0 operador "IndVarIncDec" funciona da mesma maneira,

porem para variaveis nao de interface, ou seja, do conjunto L. Ele tambem adi-

ciona e subtrai 1 de cada usa de constantes dentro da fun<;ao chamada. As

muta<;oes para 0 exemplo da Figura 21 san mostrados na Tabela 8.

Tabela 8: Muta<;oes relativas ao programa da Figura 21, para operadores de
incremento e decremento de variaveis e constantes

Operador Mutante Operador r..:J utante
DirVarlncDec .i < ++i IndVarIncDec a = (0 + 1)

j < --I a=(O-l)
a += ++(vetlj]) ++j < i
a += --( vetlj]) --j < i
return ++a a += vet[++j]
return --a a += vet[--j]

Esses operadores de muta<;ao incluem operadores unarios logico, aritmetico e de

bit em cada uso de variavel ou constante. 0 opcrador "DirVarAriNeg" inclui 0

operador de nega<;ao aritmetico em cada referencia a variaveis de interface. Ana-

logamentc.o operador de muta<;ao "DirVarLog~eg" inclui 0 operador de nega<;ao

logica (!) eo opcrador "DirVarBitNeg"' inclui 0 operador de nega<;ao bit a bit (T



nao de interface e sobre constantes. Sao eles, "IndVarAriNeg", "IndVarLogNeg"

e "lndVarBitNeg". As mutar;:oes relativas a esses seis operadores para 0 programa

da Figura 21 san mostrados na Tabela 9.

Tabela 9: Mutar;:oes relativas ao programa da Figura 21, para operadores de
inclusao de operadores umirios

Operador Mutante Operador Mutante
DirVarAriNeg j < -i IndVarAriNeg a =-0

a += -vet[j] -j < i
return -a a += vet[-j]

DirVarLogNeg j < ! i IndVarLogNeg a =! 0
a += ! vet[j] ! j < i
return! a a += vet[! j]

DirVarBitNeg j < 1 IndVarBitNeg a = - 0
a += - vet[j] - j < i
return - a += vet[- j]a

Os operadores dessa classe tern como objetivo alterar os valores retornados atraves

do comando return que, assim como as variaveis de interface, podem ser utilizados

para que a fun~ao chamada devolva valores a. fun<;:aoque a chamou.

o primeiro operador, "RetStaDel". exclui os comandos return da funr;:ao cha-

rnada. urn de cada vez. lsso faz com que a funr;:ao continue executando em vez
de parar (' retornar um valor, fazendo com que algum resultado diferente seja

computado c retornado em algum outro ponto da funr;:ao.

o outro operador dessa classe, "RetStaRep", troca a expressao de cada C()-

mando retun! por cada uma das expressoes dos outros comandos return. Dessa

forma. para urn determinado caso de teste, a fun<;:aoalterada computa os mes-

mos valores da fUIl<;a.ooriginal, POrenl somente 0 valor retornado e diferentc. :\u

excmplo cia Figura 21, 0 opcraclor "RetStaDcl" cria um mutante oncle 0 coman do

rdUTn (J (~ eliminado. fazendo com que 0 valor retornado pela fun~ao seja inde-

terminaclo. 0 operador "HetStaRep" nao gera mutantes para essa conexao.

Esses operadores saG do tipo instrumentado. conforme definido por Agrawal et

al. [50]. Eles nao modelam erros de integra<;:ao mas procuram fazer com que



os casos de teste selecionados possuam caracterlsticas mfnimas de cobertura em

termos de fluxo de controle.

o primeiro deles, "CovAllNode", e 0 que garante a cobertura de todos os nos
da fun<;ao,para cada ponto onde ela e chamada. Isso e conseguido incluindo-se no
infcio de cada bloco da fun<;aouma chamada a fun<;aoTRAP _ON-EXECUTION.

A execu<;aodessa fun<;aofaz com que 0 mutante seja automaticamente distinguido.

Assim, ao distinguir-se todos os mutantes desse operador, san executadas todas as

fun<;oesTRAP _ON_EXECUTION e, conseqiientemente, todos os nos da fun<;ao.

o segundo, "CovAllEdge" , garante a cobertura de todos os desvios. A ins-
trumenta<;ao nesse caso e ligeiramente mais corr'iplexa. Ela e feita em cada ex-

pressao que determina 0 desvio do fluxo de controle, como em comandos if

e comandos repetitivos. Cada uma dessas expressoes expr, e substitufda por

TRAP _ON_TRUE(expr) e TRAP _ON-FALSE(expr). A primeira for<;a 0 mu-

tante a ser distinguido quando expr tern 0 valor diferente de zero (verdadeiro) e a

segunda quando expr assume 0 valor zero (falso). Assim, cada ramo do comando

e executado ao menos uma vez. Alem disso, cada ramo em urn comando switch
deve tambem ser exeeutado. Isso pode ser feito utilizando-se a mesma fun<;ao
TRAP _ON-EXECUTION para for<;ar a exeeu<;ao de urn ramo. Por exemplo, no

mutante abaixo mostra-se como for<;ara exeeu<;ao do ramo "case 2 :".

switch (a)
{

case 1:
s1 ;
goto __ label __ ;

case 2:
TRAP_ON_EXECUTION();
__ label __ :
52;

case 3:
53;

1* codigo incluido na geracao do mutante *1
1* codigo incluido na geracao do mutante *1

Note-se que como a muta<;ao so e habilitada se a chamada da fun<;ao foi feita

atraves do ponto desejado, como descrito anteriormente, os mutantes estao asso-

ciados a uma chamada, fazendo com que a cobertura de todos os nos/areos seja
alcan<;ada para eada chamada.

Para 0 programa da Figura 21, as muta<;oes introduzidas san os mostrados na
Tabela 10.



Tabela 10: Muta<;oes relativas ao programa da Figura 21, para operadores de
cobertura

Operador Comando original Mutante
CovAllNode a=O TRAP _ON-EXECUTIONO

j < i TRAP _ON-EXECUTIONO
j += 1 TRAP _ON-EXECUTIONO
a += vetLiJ TRAP _ON-EXECUTIONO
return a TRAP _ON-EXECUTIONO

CovAllEdge J <i TRAP _ON_TRUE(j < i)
j < i TRAP _ONYALSE(j < i)

3.3.2 Grupo II - Muta<;oes Efetuadas nos Pontos de Cha-

mad a

Os operadores desse grupo saG aplicados nos pontos onde a fun<;ao f faz chama-

das a g. quando testa-se a conexao fg. Eles saG aplicados principalmente aos

argumentos das chamadas mas tambem a chamada como urn todo. Quando urn

argumento e urn ponto de muta<;ao e esse argumento e uma expressao. entao 0

operador e aplicado a expressao como urn to do e nao a partes da expressao como
variaveis ou constantes.

Esse operador substitui cada argumento par constantes - de tipos compatlveis

- do conjunto R. 0 nome desse operador e "ArgRepReq". As mutac;oes a ele

associadas, para 0 programa da Figura 21, saG mostradas na Tabela 11.

Esse operador "ArglncDec" incrementa e decrement a cada urn dos argumentos da

chamada. Como os argumentos saG uma expressao qualquer, nao necessariamcnte

a referencia a uma variaveL isso e feito adicionando-se e subtraindo-se 0 valor

em cada argumento.

() primeiro operadar nessa classe e "ArgSwiAli", que troca a ordem que os ar-

gumentos aparecem na chamada. Troca-se de lugar cada par de argumentos de

j r r I" I 1 f~ 1!
~ j t



Tabela 11: Mutac;oes relativas ao programa da Figura 2L para operadores do
Crupo II

Operador Mutante
ArgRepReq c=s(O,b)

c=s(l,b)
c = s(-l, b)
c = s(MININT, b)
c = s(MAXINT, b)

ArgIncDcc c = s(d+L b)
c = s(d, b+l)

ArgSwiDif c = s(b,d)
ArgDel c = s( d)

c = s(b)
ArgAriNeg c=s(-d,b)
ArgLogNeg c = s(!d, b)

I
c = s(d, !b) I

I
c = s( - d, b)

I

ArgBitI\eg I

FuncCalDel c = 0
c = -1
c = 1
c = MININT
c = MAXINT

1ipos compativeis. Outro operaclor sirnilar (> "ArgSwiDif' que faz 0 mesmo tipo

de troca. porem entre argumentos de tipos diferentes. Em C. esse tipo de en-

gano pode ser facilmente percebido em tempo de compilac;ao pois haveria argu-

Illentos de tipos incorretos. diferentes daqueles esperados pela func;ao chamada.

Porem. isso so acontece se a fUIJ(~ao chamada for previamente definida ou tiver

\lIn prototipo previamente definido. Caso contrario, 0 erro pode passar desaperce-

hi do. lornando-se interessante procurar revcla-lo durante 0 teste. E uma decisao

du tes1 ador aplicar 01\ nao esse operador. dependendo se ele pretendc ou nao.

durante 0 teste. atacar esse tipo de erro que e estaticamente detectave!.

o operador "ArgSwiAJi" nan gera mutantes para 0 programa da Figura 21

puis us argumentos d c b da chamada a fUIlc;ao s n~l() poclem scr trucados pois

pUSSUCIll tipos incompativeis . .lei 0 operador "ArgSwiDif" substitui a chamada

pelo coman do '"c = s( b, elf. Se a fUI1c;a.os Fosse definida antes da fun~~ao r ou sc

UIll prototi po COIllos t ipos dos parametros de s fosse definido. entao esse operador

tambt:"m nao geraria mutan1es pois isso causaria um erro sintatico no nmtante.



Esse operador, "ArgDel", elimina cada urn dos argumentos da chamada. Sua

aplica<;aoest a sujeita as mesmas restri<;oes feitas ao operador "ArgSwiDif" pois

pode gerar os mesmos tipos de problemas estaticamente detectaveis. As muta<;oes

provocadas por esse operador para 0 programa da Figura 21 seriam "c = s( d)" e

"c = s(b)".

Esse operadores san semelhantes aqueles definidos para 0 Grupo I, todavia aplica-

dos aos argument os da chamada. 0 operador "ArgAriNeg" acrescenta 0 operador

de nega<;ao aritmetico antes de cada argumento. Analogamente, 0 operador de

muta<;ao "ArgLogNeg" acrescenta 0 operador de nega<;aologica (!) e 0 opera-

dor "ArgBitNeg" acrescenta 0 operador de nega<;aobit a bit C). Na Tabela 11

san mostradas as muta<;oes correspondentes a cada urn desses operadores para 0

exemplo da Figura 21.

Esse operador, "FuncCaIDel", nao e aplicado aos argumentos da chamada da

fun<;aomas sim a chamada como urn todo, que e simplesmente removida. Se 0

tipo da fun<;aochamada for "void", entao basta simplesmente eliminar a chamada

da fun<;ao. No entanto, se a fun<;aoretorna algum valor, ela pode ser usada como

parte de uma expressao. Nesse caso, a chamada e trocada por constantes do

conjunto R, conforme 0 seu tipo. A Tabela 11 da exemplos de muta<;oes desse
tipo.

3.4 Analise Teorica do Criterio Muta~ao de In-
terface

Nesta Se<;aosan feitas duas analises teoricas sobre propriedades do conjunto de

operadores de Muta<;ao de Interface proposto. A primeira delas e sobre a com-

plexidade do criterio. Mostra-se que 0 numero de mutantes gerados pelos opera-

dores propostos e determinado, principalmente, pelo numero de variaveis vezes 0

numero de referencias a variaveis - como tambem ac@ntececom 0 teste de muta<;ao

no nivel de unidades - e pelo numero de parametros formais da fun<;aochamada.



A segunda analise faz uma compara<;;ao entre 0 criterio Muta<;;ao de Interface e 0

criterio de fluxo de dados interprocedimental de Harrold e Soffa [32], mostrando

que esses criterios saG incomparaveis.

Analise de Complexidade

A complexidade de criterios baseados em muta<;;ao tern sido determinada atraves

da estimativa do mimero de mutantes gerados. No teste de muta<;;ao ao nivel de

unidade. Budd [51] mostra que 0 mimero de mutantes gerados e proporcional ao
numero de variaveis do programa vezes 0 numero de referencias a essas variaveis.

Esse resultado foi confirmado empiricamente por Offut et al. [13]. Deve-se no-
tar que 0 numero de mutantes depende do conjunto de operadares de muta<;;ao

utilizado. No caso desses dois trabalhos, considerou-se como base 0 conjunto de

operadores de muta<;;ao para a linguagem Fortran. implementado na ferramenta

Mothra [27].

Para analisar a complexidade do criterio Muta<;;aode Interface com 0 conjunto

cle operadores proposto neste capitulo, serao analisados cada urn dos operaclores.

Supoe-se que 0 criterio esteja senclo aplicado numa conexao F-G em que F faz
uma unica chamacla a G. Denota-se par mutantes(op) 0 numero cle mutantes

geraclos pOI' urn cleterminaclo operaclor ou urn conjunto de operaclores "op" para

• 0 operador "DirVarRepPar" troca cada ocorrencia de uma variavel de in-

terface par cada urn dos elementos do conjunto P(G). Assim, tem-se:

Intfrefs eo numero de ocorrencias de parametros formais de G, e indexa<;;oes

e derreferencias a esses par<imetros. Como cacla ocorrencia e substituida pOI'

cacla elemento de P( G), multiplica-se Intfrefs pela cardinalidacle clo conjunto

P(G) .

• POl'tanto, para to do 0 grupo "DirVarRep" tem-se 0 numero de mutantes

representaclo par



Note-se que para trocas das vanaveis por constantes existem alguns ca-

sos que nao fazem sentido, quando a variavel aparece do lado esquerdo de

uma atribui<;ao. Portanto, 0 mimero de mutantes para "DirVarRepConst"
e "DirVarRepReq" deveria levar esse fato em considera<;ao. Porem, como 0

interesse aqui e no pior caso, pode-se considerar que esse caso nao ocorre

dentro de G e assim, toda a ocorrencia de uma variavel de interface e trocada

pela constante.

• Similarmente, chamando de Nintfrefs 0 mimero de ocorrencias de variaveis

locais (nao de interface) ou constantes, obtem-se para 0 grupo de operadores

"IndVarRep", a seguinte equa<;ao:

It importante observar que variaveis nao de interface e constantes s6 sao

ponto de muta<;aoquando estao num comando que possui tambem ocorrencia

de variaveis de interface. Como essas equa<;oesrepresentam 0 pior caso,
considera-se que uma ocorrencia de variaveis nao de interface e de constan-

tes sempre esta junto com uma variavel de interface e portanto, sempre e

ponto de muta<;ao.

mutantes(VarRep) = (Intfrefs + Nintrefs) x (IPI + IGI + (1)

ILl + lEI + lei + IRI)

• Para os operadores de incremento e decremento e para os de inclusao de
nega<;aotem-se:

mutantes(Var IncDec)

mutantes(Var N eg)

(Intfrefs + Nintrefs) x 2

(Intfrefs + Nintrefs) X 3

onde Nos da 0 mimero de n6s de G e A restas da 0 mimero de arestas saindo

de nos com comandos de decisao como if e switch.



mutantes(ArgRepReq)

mutantes(ArglncDec)

mutantes(ArgSwi)

mutantes(ArgDel)

mutantes(ArgN eg)

mutantes( FunC aLDel)

IRj x Params

2 x Params

Params representa 0 numero de parametros formais de G 2. 0 total entao

para 0 Grupo 2 pode ser dado por:

(params)
mutantes(Grupo 11)= (IRI + 6) X Params + 2 + IRI

Assim, somando-se as equa<;oes 2 a 6, obtem-se urn limite superior para 0

numero de mutantes da conexao F-G. Percebe-se que 0 numero de mutantes para
os operadores do Grupo I, assim como acontece com 0 teste de muta<;ao conven-

cionaL e infiuenciado, principalmente, pelo numero de variaveis (globais e locais)

vezes 0 numero de refer€mcias a essas variaveis. 0 numero de mutantes para

operadores do Grupo II e proporcional ao numero de parametros da unidade G.

Wong [.59]mostrou analiticamente que no nivel de unidade 0 teste de muta<;ao e 0

criterio todos-usos de Rapps e Weyuker [3] sao incomparaveis segundo a rela<;ao

de inclusao. Mostrou, tambem, atraves de estudos empiricos que, na pratica,

o teste de muta<;ao tende a incluir os criterios de fiuxo de dados. Souza [38]

mostra, tambem atraves de estudos empiricos, que 0 teste de muta<;aoe os criterios

Potencias Usos [4] sao incompaniveis.

Nesta se<;aomostra-se que no nivel interprocedimental 0 mesmo ocorre com 0

criterio de Muta<;ao de Interface utilizando 0 conjunto de operadores de muta<;ao

aqui proposto e 0 criterio todos-usos interprocedimental proposto por Harrold e
Soffa [32], ou seja, mostra-se que eles sao incomparaveis.

o criterio de Harrold e Soffa (criterio H&S) basicamente exige que, dado 0

parametro formal v da unidade g, seja exercitado pelo menos urn caminho livre de

£Nate-se que esse valor e diferente de IP (G) I pais P inclui derreferencias a parametros da

tipo ponteiro au vetor.



defini<;:ao que vai de cada ponto on de 0 valor de ve definido antes da chamada de

(j atraves de uma defini<;:ao do argumento associado a v na chamada - ate cada

ponto dentro de 9 onde ve usada. Exige tambem que seja exercitado pelo menos

urn caminho livre de defini<;:ao que vai de cada ponto em 9 onde ve definida ate:

cada ponto apos a retorno da fun<;ao onde existe urn usa desse valor atraves do

uso do argumento associado a v. Alem disso, se uma variavel u, passada como

argumento para g, associada ao parametro formal v, e definida antes da chamada

de 9 e usada apos 0 seu retorno, a criterio exige que. entre esses dois pontos, pelo

menos um caminho livre de defini<;ao em rela<;ao a u e a v que "atravesse" 9 seja

exercitado. caso existam tais caminhos. POI' exemplo, dado 0 programa da Figura

:22. definem-se as seguintes associa<;oes defini<;ao-uso: <11 ,(gl ,g2», <IdslI ,g3».
<.!1,92>, <11,13> e <g2J3>.

procedure g(var v:integer)
begin

if (a < 10
v = v + 10

procedure f ()
var a:integer;
begin

read(a) ;
g(a);
write(a);

end;

Figura 22: Programa para exemplificar assocla<;:oes requeridas pclo criterio de

Harrold e Soffa

l\ssim, poc!e-se estabelecer:

Teorema 1: Os crith'ios .\luta<;iio de Interface e 0 criterio de H&S saG IIlCOIll-

Para demonstrar esse t('orellla deve-se mostrar que I) 0 criterio .\1utae:;:10 de

Interfacc(MI) Ilao inclui 0 criterio H&S: e 2) 0 criterio H&S nao inclui 0 criterio

;\1I. Para t•.tl. cOllsidera-se 0 programa P, do qual fazem parte as unidades l (' (j.

de forllla que Ifaz chamadas age toda passagem de parametros entre elas (',[eita

pOl' referc'llcia\.

Illiciallllcllte ll1ostra-se que 0 eriterio l\luta<;,io de Interface (~lI) nao inclili ()

crit(:rio IU,:S. Para isso, bast a que seja allalisado 0 caso em que a fun(,:ao g posslli

;J Essa restri(Jio faz-se necCSSarta pais 0 criterio definido por Harrold e Soffa somente considera

relac;oes defini(;iio-uso en! re llnidades quando a intcrac;ao entre elas se cIa at raves de pararnctf(Js

passados pOI' rcferellcla au pOI' variavcis globais.



urn parametro formal v. A unica opera<;ao realizada em 9 e a atribui<;ao de urn

valor (uma defini<;ao) a v. 0 criterio de H&S exige que pelo menos urn caminho

livre de defini<;aoque vai dessa defini<;aoate cada ponto !il, ... , fin apos 0 retorno
de 9 onde esse valor e usado atraves da variavel u associada a v na chamada, seja

exercitado. Vma muta<;ao aplicada no comando que define 0 valor de v exige,
para ser distinguido, urn caso de teste que: 1) fa<;a ser executado 0 comando

onde v foi definida (condi<;ao de alcan<;abilidade); 2) provoque uma discrepancia

no valor atribuido a v (condi<;aode necessidade); e 3) fa<;acom que essa diferen<;a

seja propagada ate urn ponto onde 0 mutante produza uma saida diferente do

programa original (condi<;ao de suficiencia). Essa >:ultimacondi<;aoexige urn uso

de v. Como v nao e usada dentro de g, esse uso se da depois do retorno de g,

atraves de urn uso de u. Podem existir diversos usos de u apos 0 retorno de G mas

todos os mutantes criados dessa maneira podem ser distinguidos atraves de urn

unico uso de u. Em outras palavras, pode-se distinguir esses mutantes cobrindo-

se uma unica associa<;ao defini<;ao-uso requerida pelo criterio de H&S, deixando

outras nao cobertas, e isso acontece para todos os operadores de Muta<;ao de
Interface. Assim, mostrou-se que 0 criterio MI nao inclui 0 criterio de H&S.

A segunda parte da demonstra<;ao corresponde a mostrar que 0 criterio de
H&S nao inclui 0 criterio MI. Isso pode ser feito atraves da analise do programa

da Figura 23. Para ele sao definidas as seguintes associa<;oes defini<;ao-uso a se-

rem cobertas: <!I,(9I,92», <!1,(91,93», <!1,92>, <!I,93>. <95,13>, <96,13>·
Para satisfazer 0 criterio de H&S, os seguintes casos de teste podem ser usados:

(l,0) e (4,4). Porem esses casos de teste nao matam 0 mutante produzido pelo

operador "DirVarRepPar" que substitui 0 comando "x = r no no 92 por "x = i".
Portanto, H&S nao inclui MI.

Pode-se mostrar que para alguns casos especiais, com classes restritas de pro-

gramas, ou mais precisamente, com tipos restritos de intera<;oesentre as unidades,
o criterio Muta<;ao de Interface inclui 0 criterio H&S. Para mostrar isso, assume-

se que P nao possui anomalias de fluxo de dados, em particular. nenhuma variavel

e usada no programa sem que seu valor tenha sido previamente definido.

1. 9 possui apenas parametros de entrada, ou mais precisamente, os valores

passados como parametros sao apenas usados dentro de 9 e nao sao redefi-

nidos;

2. os valores definidos para as variaveis passadas como argumentos sao usados

somente dentro de g; e



procedure g(var i, j, y:integer)
var x: integer;
begin

if i > j then
xi;

else
x :::j;

if x < 4 then
y ::: 0;

else

procedure f;
var ab, b, c:integer;
begin

read(a, b);
g(a,b,c);
write(c) ;

end

1 ) read(a.b),/
i

/~,
( 2 ) g( •• b.,)

!
,

"-'-
3 ':write(c)

Para dernonstrar 0 teorema 2, seja v urn pararnetro formal de g. Supondo-se

que I, (~0 ponto onde 0 valor de ve definido antes da chamada de G atraves da

definic;ao do argurnento u associado a ve que os nos 9)1' ... , 9jn san os pontos onde

ocorrem C-llSOS de ve (.(}kl ,911 ) .... , (9km ,9Im) san as arestas onde ocorrem p-usos de

1'. entao ficam definidas n. + m associa<;oes defini<;ao-uso interprocedirnentais para

a variavel v que san <fi,9)1> ..... <f;,9jn> e <f;,(9k1,911» .... , <fd9kn,9In»'

U m operador de mutac;ao aplicado no no 9jk que possui urn c-uso ele v requer

um caso ele teste que fa<;a com que esse no seja executado para que tal mutantc

scja distinguielo (condic;iio ele alcan<;abilielaele). Se esse no e 0 ponto inicial ele urn

p-uso ele v. a aplicac;ao do operador "CovAllEdge" faz com que todas as arestas

sainelo elesse Il() sejam executaelas, cobrinelo elessa maneira tambem esse p-uso.

Consielerando que existe somente urn ponto onele u e elefiniela e que nao existc use)

de varia.vel sern previa elefinic;ao. conclui-se que toelas as associac;oes elefini<;ao-uso

siio cobertas por um conjunto de casos ele teste MI-aelequaelo.

Se existe mais de um ponto antes ela chamaela ele 9 onele u e elefinida, entao

nao se garante que todos os usos de cada defini<;ao sao cobertos. Podern existir



defini<;oesque tenham todos os usos cobertos, outras que tenham alguns usos

cobertos e outras, nenhum uso.

1. 9 possui apenas parametros de saida, ou seja, os parametros formais sac ape-

nas definidos dentro da unidade e servem para retornar urn valor a unidade

que chamou;

2. nao existe urn caminho completo de 9 livre de defini<;aoem rela<;aoaos seus

parametros; e

3. existe, para cada parametro de g, somente urn ponto apos 0 retorno no qual

ha urn uso (urn c-uso) do valor retornado.

Teorema 3: Para conexoes que atendam a essas restri<;oes, MI inclui 0 criterio

H&S.

Para demonstrar 0 teorema, seja v urn parametro formal de g. Supondo-se

que os nos 9jl, gj2, ... , 9jn sac os pontos onde ocorrem defini<;oesde v, e que apos

o retorno de 9 existe urn c-uso de v no no Ii, entao ficam definidas n associa<;oes
defini<;ao-uso que sac <gjl,!i>, ... , <gjn,!i>. Ao aplicar-se urn operador em
gjk, cria-se urn mutante que para ser distinguido exige urn caso de teste que

execute 0 no gjk (condi<;ao de alcan<;abilidade), interfira no valor de v (condi<;ao

de necessidade) e alcance urn ponto onde 0 mutante produz urn resultado diverso

do prograrna original (condi<;ao de suficiimcia), 0 que por sua vez exige que urn

uso de v seja alcan<;ado (atraves do argumento associado a v na chamada de g).
Como so existe urn uso (em Ii) do valor retornado atraves de v, garante-se que

toda associa<;ao <gjk,!i> k = 1, 2, ... , n e coberta.

Se existe mais de urn uso do valor definido atraves de v apos 0 retorno de g,

entao nao se garante que 0 criterio H&S sera incluido pelo criterio de Muta<;ao de

Interface. Nesse caso porem, pode-se dizer que a Muta<;ao de Interface garante

a inclusao do correspondente, no nivel interprocedirnental, do criterio "todas-

defini<;oes"que exige que cada defini<;aoseja exercitada por pelo menos urn usa.

Isso e assegurado pelo fato mostrado acima de que uma rnuta<;ao que altera v
exige urn uso posterior dessa variavel para que 0 mutante seja distinguido.

Note-se que esses casas especiais apresentarn restri<;oes que provavelmente

nao sao satisfeitas em casas reais. Par outro lado, e possivel que determinadas



variaveis dentro de uma unidade, sigam os padroes estabelecidos nesses dois casos,
como par exemplo, uma unica defini<;aode uma variavel usada posteriormente

como argumento de entrada de uma chamada de fun<;ao.

o Teorema 1 mostrou a incomparabilidade entre os criterios MI e H&S. Esse

resultado ressalta a relevancia do presente trabalho na medida que evidencia os

aspectos complement ares desses criterios no nivel do teste de integra<;ao e motiva

a realiza<;aode estudos empiricos na perspeetiva de estabelecer uma estrategia de

teste que agregue esses criterios.

3.5 Criterio de Muta<.;aode Interface Alternativos

o conjunto de operadores apresentados neste capitulo e experimental e foi criado

com base, principalmente, na experiencia anterior do uso do teste de mutac;:ao.

Ele busca ser urn conjunto completo, no sentido de poder exercitar a maioria das

interac;:oesentre duas unidades. Por outro lado, tent a tambem ser minimal, no
senti do de que as muta<;oes sejam restritas aquelas essenciais, mantendo baixo

o custo de aplica<;ao do criterio. Mesmo assim, como mostrado na Se<;ao3.4.1

que analisa a complexidade do criterio, pode-se esperar que 0 numero de mutan-

tes gerados pelo conjunto completo de operadores de Muta<;ao de Interface seja

bastante alto, mesma para conexoes entre unidades simples.

o conjunto de operadores de Muta<;ao de Interface e projetado para modelar

os erros de integra<;ao a partir da inclusao dos defeitos simples mais comuns para

a linguagem C. Por outro lado, e importante reconhecer que cada programa tern

diferentes caracterlsticas e pode requerer teste com diferentes requisitos. Dessa

forma. e necessario permitir ao testador ajustar, em termos de custo e requisi-

tos de teste, 0 conjunto de mutantes utilizado na aplica<;aodo criterio. Mathur

e Wong [39, 22] ja 0 fizeram para 0 teste de muta<;ao convencional atraves de
criterios alternativos de muta<;ao, definidos de duas maneiras: 1) selecionando

aleatoriamente uma pequena parcentagem dos mutantes; ou 2) aplicando apenas

urn conjunto bastante restrito de operadores de muta<;ao. 0 mesmo fez Offut

et al. [13] com criterios N-seletivos, que deixam de utilizar os N operadores de

mutac;:aoque mais geram mutantes [13]. Experimentos mostraram que aplicando

essas abordagens consegue-se uma significativa redu<;aono custo de aplicac;:aodo

teste de muta<;ao sem que se perea significativamente na capacidade de revelar

erros dos conjuntos· de casos de teste selecionados.

SEi;\1iCO nF
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do mimero de mutantes. Definem-se assim, os Criterios de Muta~ao de Inter-

face Alternativos (MI-alternativos). Atraves de parametriza<;oes dos operadores

de muta<;aoque permitam selecionar qual porcentagem de mutantes gerar e quais
operadores utilizar, pode-se estabelecer os criterios que correspondem, no nivel

interprocedimental, aos criterios de Mathur e Wong e de Offut et al:

Criterio MI-aleatorio: seleciona-se aleatoriamente para cada operador de Muta-

<;aode Interface uma pequena porcentagem dos mutantes.

Criterio MI-restrito: utilizam-se apenas os mutantes criados por urn pequeno

mimero de operadores de Muta<;ao de Interface.

Criterio MI-N-seletivo: nao saG utilizados os N operadores de Muta<;ao de In-

terface que mais geram mutantes.

Outro tipo de parametriza<;ao desejavel que pode ser aplicada aos operadores

de Muta<;aode Interface, e que leva tambem a uma redu<;aono mimero de mutan-

tes criados, e permitir que 0 testador estabele<;a, para cada operador, 0 mimero

maximo de mutantes a serem gerados em cada ponto de muta<;ao. Com essa abor-

dagem tenta-se eliminar mutantes "redundantes" criados por urn operador num
mesmo ponto do programa e que tendem a se comportar de maneira semelhante,

ou seja, tendem a ser distinguidos pelos mesmos casos de teste. Por exemplo, ope-

radores de troca de variaveis por outras variaveis ou constantes tendem a gerar

mutantes, no mesmo ponto de aplica<;ao, que se comportam de maneira seme-
lhante [75]. Ainda, outra maneira de parametrizar os operadores de Muta<;ao de

Interface e permitir que 0 proprio testador especifique 0 conjunto de constantes

requeridas, conforme as caracteristicas do programa em teste. Assim, 0 conjunto

apresentado anteriormente e urn conjunto padrao, que pode ser aumentado ou

restringido, dependendo da aplica<;ao em teste. Essas ideias complement am as

abordagens dos criterios alternativos e podem ser utilizadas de maneira conjunta

com eles. Na verdade, mesmo os criterios MI-alternativos podem ser combinados
entre si e utilizados em conjunto.

Os criterios MI-alternativos permitem que se estabele<;am estrategias mcre-

mentais de teste utilizando a Muta<;ao de Interface. Nessas estrategias, aplica-se

uma sequencia de criterios MI-alternativos, iniciando-se com urn criterio de custo

reduzido e supostamente menos efetivo, incrementando-o ate que 0 criterio de

Muta<;aode Interface completo tenha sido aplicado ou ate que restri<;oes de custo

estabele<;am0 fim do teste. Duas sequencias obvias de criterios seriam: 1) de MI-

32-seletivo ate MI-O-seletivo; e 2) de MI-aleatorio-lO% ate MI-aleatorio-lOO%. A

Figura 24 mostra urn exemplo dessa ultima sequencia.



I

~

Defeilo
revelado?

Essas sequencias SaG baseadas simplesmente em parametros probabilfsticos e

nao levam em conta as caracterfsticas dos operadores de muta<;ao que podem ser

importantes para determinar uma sequencia para sua aplica<;ao. Os operadores

do Grupo II, pOI' exemplo, modelam alguns dos defeitos mais comuns em termos

de chamadas de fun<;ao e passagem de parametros. :\ a maioria dos casos. esses

operadores for<;am a selc<.;ao de casos de teste que most rem que cada parametro

e cada chamada de fun<;ao desempenham um papel dentro do programa. POl'

cxemplo, se 0 valor de urn argumento nao e referenciado ou nao influencia qualquer

caJculo dentro da fun<;ao chamada, entao um mutante criado atraves da altera<;ao

desse argumento nao sera distinguido e, provavelmente. 0 argumento possa ser

climinado da interface da fun <;ao, uma ve2 que nao e usado. Os operadores do

Grupo II tendem a ser mais "Ieves" em termos do mimero de mutantes que eles

gcraIll. Provavelmente possa ser verificado tambem que eles SaG mais faceis c!t'

serelll analisados pois pode nao scr necessario um completo entendimento da

estrutura interna da unidade chamada para que se decida sobre sua equivalt?ncia.

Esses siio portanto, bons candidatos para a gera<;ao de um conjunto inicial c!<'

mutantes e respectivo conjunto inicial de casos de teste .

.Lei os mutantes do Grupo I tendem a erial' um mimero malOr de mutantes

mas excrcitam de forma mais completa a interface da fun<;ao chamada. Os ope-



radores que alteram diretamente as variaveis de interface e comandos de retorno
podem formar um segundo nivel na gerac;ao de mutantes, seguindo-se aqueles que

sao aplicados em variaveis nao de interface e constantes e que podem (ou nao)

influenciar os valores da interface.

Finalmente, os operadores de cobertura sao projetados para aqueles casos em

que se deseja assegurar um certo nivel de cobertura para os casos de teste. 0

numero de mutantes gerados tende a nao ser muito alto e a analise e construc;ao

de casos de teste para distinguir tais mutantes tende a ser simples. Por outro
lado, e discutivel se todos eles sao significativos e necessarios para que se exercite

de maneira adequada a conexao em teste. Assim, esse conjunto de operadores

pode ser usado nas primeiras etapas de gerac;ao como uma maneira de criar-se

um conjunto inicial de casos de teste ou, no extremo oposto, como uma forma

de complementar 0 conjunto de teste obtido, de forma a garantir a cobertura

desejada.

3.6 Considera~oes Finais

Neste capitulo apresentou-se 0 criterio de Mutac;ao de Interface. Esse criterio

interprocedimental para avaliac;ao e selec;ao de conjuntos de teste e baseado em

mutac;oes e tem como objetivo, exercitar de maneira efetiva as interac;oes entre
as unidades de um programa. Para isso, sao feitas no programa em teste, pe-

quenas alterac;oes que criam erros de integrac;ao. Tais erros caracterizam-se por

valores incorretos sendo trocados ah~mdos limites das unidades, atraves de suas

interfaces. Dessa maneira, pode-se restringir as mutac;oes somente a pontos do
programa relacionados com as conexoes entre as unidades.

Para uma completa caracterizac;ao do criterio Mutac;ao de Interface faz-se ne-

cessaria a definic;ao de um conjunto de operadores de Mutac;ao de Interface que

estabelecem os tipos de mutantes a serem criados. Definiu-se um conjunto de 33

operadores que procuram ser completos, no sentido de procurar exercitar a maior
parte das posslveis interac;oes entre unidades. Esse operadores foram especifica-

mente projetados tendo em mente as caracteristicas de interac;ao da linguagem C.

Entretanto, esse conjunto de operadores pode facilmente ser mapeado para outras

linguagens com caracteristicas semelhantes as da linguagem C.

Duas analises teoricas do criterio mostraram que: 1) a exemplo do que ocorre

no nlvel de unidade, criterios de fluxo de dados interprocedimentais [32]eo criterio

de Muta<;aode Interface sao incompaniveis; e 2) 0 mimero de mutantes que devem



ser gerados para uma determinada conexao, pelo conjunto de operadores de Mu-

ta<;ao de Interface proposto, e proporcional ao mimero de variaveis do programa

vezes 0 mimero de referencias a essas variaveis na unidade chamada e ao mimero

de parametros formais dessa mesma unidade.

o primeiro resultado e importante porque aponta para os aspectos comple-
mentares - ja ressaltados no nivel de unidade - entre criterios de fiuxo de dados e

criterios baseados em muta<;aoe sugere a utiliza<;ao conjunta desses criterios na

atividade de teste tanto no nivel de unidade quanto no nivel de integra<;ao. As-

sim, a elabora<;ao de uma abordagem sistematica para utiliza<;ao desses criterios
e importante e permite que se defina urn estrategia de teste desde 0 nive1 de uni-

dade ate 0 nivel de integra<;ao, utilizando criterios de fiuxo de dados e baseados

em muta<;ao. A segunda analise mostra que, embora os pontos de aplica<;aodos
operadores de Muta<;ao de Interface sejam limit ados a pontos re1acionados com

urn conexao, 0 numero de mutantes pode ser elevado, 0 que revela a necessi-

dade de adotarem-se abordagens que restrinjam 0 numero de mutantes para que

a Muta<;ao de Interface possa ser aplicada dentro de parametros aceitaveis de

custo. Para isso foram definidos criterios de Muta<;ao de Interface alternativos
que resgatam, no nive1 interprocedimental, abordagens de redu<;ao dos mutantes

ja utilizadas com sucesso no nivel de unidade. Uma avalia<;aodessas abordagens
e apresentada no Capitulo 5.



Capitulo 4

FROmAM(Dvt: Defini<;ao e

1m plementa<;ao

A aplica<;ao de urn criterio de teste sem 0 suporte de urna ferrarnenta e urna

atividade irnprodutiva e propensa a erros. A analise do prograrna em teste, a

gera<;ao de requisitos a serern satisfeitos e a avalia<;ao de conjuntos de teste de

acordo com esses requisitos sao, em geral, tarefas demasiado complexas para

serern realizadas rnanualrnente.

Este capitulo des creve a ferramenta de teste T-R.fJTEU;'v1(I!vt, que suporta a apli-

cac;iio do criterio Mutac;ao de Interface. I\ela foram irnplernentados os operadores

de muta<;ao descritos no Capitulo :3. No contexto deste trabalho tal ferramenta

rcprescnta contribuic;ao irnportante, pois sem ela seria impossivel a realiza<;ao de

experirnentos ernpiricos para avaliar a aplicac;ao do criterio proposto. como os

experimentos descritos no Capitulo:S. Atualmente. a ferramenta ap6ia 0 teste

de programas escritos na linguagem C. Pode ser executada sobre os sistemas

operacionais SunOs 4 ou :s e sobre Linux. A interface grafica disponivel para ela

foi irnplernentada utilizando-se os programas T cl e Tk [76], exigindo assim UIn

arnbiente grafico que os suporte.

Os requisitos fundamentais de qualquer ferramenta que ap6ie a aplicac;7w de

urn criterio de teste saG que. dado um programa P a ser testado e urn conj unto

de teste T. essa ferramenta determine automaticamente os requisitos de teste a

serern satisfeitos para P c avalie a adequac;ao de T frente a esses requisitos.



No caso do teste de muta<;ao, essas duas tarefas correspondem a gera<;ao dos
mutantes de Pea execu<;aode cada mutante e compara<;ao dos resultados com 0

do programa original. Adicionalmente, outras caracteristicas sao desejadas de uma

ferramenta desse tipo. Entre elas, pode-se destacar: 1) facilidades para armazenar
e manipular casos de teste; e 2) amilises e relat6rios sobre 0 comportamento
dos casos de teste frente aos requisitos. No caso especffico do teste baseado em

muta<;oes, e tambem de suma imporbincia que a ferramenta de teste viabilize a

aplica<;aode criterios alternativos, permitindo que a gera<;aode mutantes seja feita

de maneira flexivel, de acordo com uma estrategia determinada pelo testador.

Inicialmente, sao apresentadas as principais caracterfsticas funcionais da fer-
ramenta. A 'FROJll)Iv1fJJv1. e composta por diversos programas que, executados

em conjunto, permitem ao testador aplicar Muta<;ao de Interface no teste de urn
programa. Isso permite que a atividade de teste possa ser desenvolvida de ma-

neira "batch" atraves da execu<;aode "scripts" que descrevem os passos a serem

seguidos. Alem dessa forma de utiliza<;ao,a ferramenta possui uma interface inte-

rativa, grafica, que 0 testador pode tambem utilizar para conduzir 0 teste. As duas
formas de interface sao descritas neste capitulo. A segunda parte do capitulo apre-

senta algumas considera<;oes importantes sobre a implementa<;ao da ferramenta.
E dada particular enfase as abordagens utilizadas na aplica<;aodos operadores de

muta<;ao e constru<;ao e execu<;aodos programas mutantes. Descreve-se tambem

como informa<;oessimples sobre 0 fluxo de execu<;aodos casos de teste podem ser
utilizadas para acelerar a execu<;aodos mutantes.

Basicamente, a ferramenta 'FROJll)Iv1fJJv1. oferece ao testador recursos para, apli-

cando-se 0 criterio Muta<;ao de Interface, avaliar-se a adequa<;aode urn conjunto

de teste T para urn determinado programa P. Baseado no resultado dessa ativi-

dade, 0 testador deve ser capaz de melhorar a qualidade de T procurando satis-

fazer os requisitos nao satisfeitos, ate obter urn conjunto MI-adequado. Assim, a

ferramenta pode ser usada como instrumento de avalia<;aobem como de sele<;ao

de casos de teste. Com esse objetivo, as operac;oes minimas que devem ser supor-
tadas pela FROWJ/vifJJv1. saG:



A ~(INt suporta essas e outras opera<;oes, algumas de maneira com-

pletamente automatica - como a execu<;ao de mutantes - e outras atraves da

interven<;:ao do testador - como a analise de equivalencia de mutantes. Diver-

sas caracteristicas foram tambem adicionadas a ferramenta de forma a facilitar a

execu<;:ao de experimentos. E 0 caso, pOI' exemplo, de permitir que cada mutante

seja cxecutado com todos os casos de teste, independentemente de estar vivo ou

morto. Esse nao e 0 comportamento normal mas permite que dados sejam colhi-

dos, pOI' cxemplo, sobre a eficacia dos operadores de muta<;ao e que se determinem

estrategias de minimiza<;ao do conjunto de teste [38].

o teste usando-se a ~(INt e dirigido pOI' sessoes de teste. 0 estado

de uma sessao de teste (' caracterizado pOl' uma base de dados identificada pOI' um

nome e composta. basicamente, pOI' dados sobre os casos de teste sendo utilizados.

dados sobre os mutantes sendo utilizados e alguns arquivos intermediarios que

descrevem 0 program a sendo testado. Uma sessao de teste e constitufda de uma

sequencia de opcra<;:oes realizadas sobre essa base de dados1 atraves de chamadas

aos programas que compoem a ferramenta. Dessa forma, pode-se iniciar uma

sessao de teste - atraves da cria<;:ao da base de teste - executar diversas opera<;:oes.

interromper a sessao e retoma-la posteriormente do ponto onde foi interrompida.

As chamadas aos programas da rROW-Alvt/l]'v1 podem ser feitas de duas manei-

ras distintas. A primeira e diretamente na linha de comando da shell do sistemcl

au em scripts. :\ segunda e de maneira transparente para 0 testador. atraves de

uma interface grafica que cuida de invocar os pragramas. Essas duas farmas de

se canduzir uma sessaa de teste sao descritas nas se<;:oes seguintes.

!\ interface grafica da rROlfUA1.(I1Vf permite aa testadar sem experiencia exploraI

e aprcndcr os conceitos sabre 0 teste baseado em muta<;:ao. ~Iuta<;:ao de lntcrfct-

ce e sobre a prc>pria fcrramenta. Ela tambem fornece melhorcs rccursos para se

visualizar a canjunto de casas de teste e os Il1utantes. facilitanda dessa maneinl

algumas t arcfas CalllO a idcntifica<;:ao de Il1utantes equivalentes. Uma visao ([('-

ral das operae,:oes que podcm scr realizadas atraves cia interface (' mostrada na

Figura 2"i.
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o primeiro passo necessario para que se conduza urn sessao de teste e iden-

tificar qual base de teste deseja-se manipular. Caso trate-se de uma nova base

de teste (que ainda nao foi iniciada). deve-se entao cria-la. Para isso 0 testador

utiliza a opera<;ao Program Test/Newe deve fornecer algumas informa<;oes, entre

elas urn nome que identificara a base de teste. A Figura 26 mostra quais saG as

informa<;oes requeridas pela ferramenta. Se trata-se de uma base de teste que ja

existe, 0 testador deve apenas identificar 0 nome da base de teste a ser utilizada.

Na opera<;ao de cria<;ao, toda estrutura necessaria para a condu<;ao da sessao de

teste e inicializada, ou seja, criam-se os arquivos intermediarios, cria-se uma base

de casos de teste vazia e cria-se uma base de mutantes tambem vazia.

@j Create New Program Test

Directory: l/home/elisa/teste

Program Test Name: [myprog-1~=================~Source Program: lmyprog. c~===============~Executable Program: [myprog==================::::Compilation command:lgcc myprog.c -0 myprog

Type: ¢ test <> research

[ Conti rrn I[ Cancel I

Uma vez identificada a base de teste a ser utilizada na sessao. opera<;oes podem

scr realizadas, por exemplo, para construir 0 conjunto de teste a ser avaliado. A

primeira dessas opera<;oes permite que 0 testador adicione interativamente casos

de teste ao conjunto. Com essa funcionalidade. ativada atraves da opera<;ao Test



Case/Add, 0 testador deve fornecer os dados de entrada para 0 caso de teste. A

ferramenta executa 0 programa ern teste corn esses dados e exibe os resultados

para 0 testador. 0 testador entao faz 0 papel de oraculo e decide se 0 caso de teste

deve ser incluldo ou nao (pOI' exemplo, se urn erro foi revelado, 0 testador deve

interromper 0 teste, corrigir 0 defeito e reiniciar 0 teste). A tarefa de fornecer

os dados de entrada e dividida ern duas etapas. Na primeira, 0 testador fornece

os parametros requeridos pelo programa quando invocado na linha de comando

(Figura 27a). Na segunda etapa, a moTfUM(IJv1. inicia a execU<;ao do programa e

o testador interage corn ele fornecendo os dados requeridos ern tempo de execU<;:ao

(dados passados para 0 programa atraves de sua entrada padrao "stdin"). A

ferramenta se encarrega de capturar os dados fornecidos pelo testador bem como

os resultados produzidos (Figura 27b), caracterizando dessa maneira 0 casa de

teste.

Input a P0551ble 5" iy PasG;1 ldentl r'e'
followed oy a ret1j:-r,: 123
Invalld
ceci :rred33:>.

Figura 27: lnclusao de urn casu de teste; a) parametros de linba de comando:

b) dados de tempo de execuc;ao

Outra maneira de incluir casos de teste e atraves de sua importac;ao de arquivos

que descrevem esses casos de teste. Existem tres tipos de arquivos que podem

ser irnportados: 1) outra base de casos de teste da propria moTfUM(J]vL 2) uma

base de casas de teste da ferramenta de teste POKE-TOOL [24]: e 3) urn par de

arquivos ASCII que descrevem os parametros de linba de comando e os dados da

entrada padrao. Da mesma maneira que faz na inclusao interativa. a ferramenta

utiliza os dados nesses arquivos para executar 0 programa em teste e captura os

resultados produzidos para caracterizar 0 caso de teste. A irnportac;ao de casos

de teste e ativada atraves da operac;ao Test Case/Import da interface.

Casos de teste podem ser retirados da base de dados atraves da operac;ao

Test Case/Delete. Cada casu de teste tern urn nurnero. de acordo com a ordern

ern que foi incIuldo. Para excIuir urn caso de teste 0 testador deve simplesrnentc



indicar 0 intervalo de casos de teste a serem excluldos, fazendo com que os demais

casos de teste sejam renumerados. POl' exemplo, num conjunto com 10 casos de

teste, 0 testador determina que sejam removidos os casos de 3 a 7, restando 4,

renumerados de 1 a 4. A T-RJ:JmA!vt(Ilvt tambem permite a exclusao logica de

casos de test P. Quando isso ocorre 0 caso de teste nao e fisicamente removido da

base mas aj las temporariamente desabilitado, 0 que implica que nao sera usado

nas proXIma opera<;:oes de execu<;:ao dos mutantes. Mais tarde, esse caso de teste

pode ser nova mente habilitado, passando a ser utilizado nas proximas execu<;:oes.

i\ opera<;:ao de habilitar / desabilitar urn caso de teste nao faz com que os demais

casos de teste sejam renumerados.

o testador pode tambem examinar 0 conjunto de casos de teste vigente. Isso

i~feito atraves da opera<;:ao Test Case/View. Como mostra a Figura 28, 0 tes-

tador pode "navegar" atraves dos casos de teste. Ele obtem informa<;:ao sobre

os dados de entrada e de safda do caso de teste, par<imetros de entrada, tempo

de execu<;:ao do caso de teste, codigo de retorno e uma indica<;:ao do estado ha-

bilitado/desabilitado do caso de teste, que pode ser alterado pelo testador. A

informa<;:ao sobre 0 tempo de execu<;:ao do caso de teste com 0 programa em

teste e armazenada pois pode ser utilizada para distinguir mutantes que entram

num la<;:oinfinito. Se urn mutante ultrapassa muitas vezes 0 tempo de execu<;:ao

do programa original com urn determinado caso de teste, ele e abortado pela

ferramenta e considerado morto pois. caso contrario, sua execu<;:ao poderia nao

terminal' nun ca. 0 codigo de retorno tambem e urn ponto utilizado para comparar

o cornportamento dos mutantes. Todo caso de teste tern que tel' uma terrnina<;:ao

Ilonnal com 0 program a original. Caso contrario. a ferramenta considera que to-

dos os rnutantes sao mortos pOI' esse caso de teste pois este e urn caso de teste

revclador de defeito. Os codigos de retorno dos rnutantes devern tambem indicar

urna terrnina<;:,io normal. Caso contrario. 0 mutante e considerado morto pois seu

rnodo de termina<;:ao difere daquele do programa original.

o ponto central no teste baseado em muta<;:oes e a manipula<;:ao dos rnutantes.

Os opcradores de muta<;:ao implementados na TR07fU/,v!(IIvt sao aqueles descritos

no Capitulo:L lnicialrnente 0 testador deve selecionar urn conjunto de operadores

de rnutac;iio que descja utilizar. Isso e feito atraves da operac;ao J'vlutants/Generatf

mostrada na Figura 29. Para cada operador pode ser selecionada mna porcenta-

gem de gera<;:ao que representa a porcentagem de mutantes que serao efetivamente

criados para aquele operador. AssinL permite-se que os criterios Ml-aleatorio e

IVII-rcstrito sejam utilizados. Pode-se determinar tambem 0 mimero maximo de

rnutantes criados pelo operador em cada ponto de muta<;:ao. 0 processo de gera<;:ao
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de mutantes nao precisa ser feito de uma so vez. Ele pode ser repetido diversas

vezes, permitindo que 0 testador gere urn conjunto de mutantes, crie urn conjunto

de teste adequado de acordo com esses mutantes e volte a gerar mais mutantes e

incrementar 0 conjunto de teste.

@ Group I Mutation

I Apply Default ~CJCJ
DirVarRepPar - Replaces interface variable by set P L::§]L::§]' J\

DirVarRepClo - Replaces interface variable by set C L::§]DJ!
DirVarRepLoc - Replaces interface variable by set L DJDJ!
DirVarRepExt - Replaces interface variable by set E L::§]L::§].
DirVarRepCon - Replaces interface variable by set C DJDJ'
DirVarRepReq - Replaces interface variable by set R L::§]L::§]! !

IIndVarRepPar - Replaces non interface variable by set P L::§]DJ'
IndVarRepClo - Replaces non interface variable by set C L::§]DJ: IIndVarRepLoc - Replaces non interface variable by set L L::§]L::§]
IndVarRepExt - Replaces non interface variable by set E DJL::§]! I
IndVarRepCon - Replaces non interface variable bv set C 161161: t7J

lima vez gerados os mutantes e criado 0 conjunto de casos de teste a ser

avaliado, resta executar os mutantes com os casos de teste e comparar us seus



resultados com os do programa original. A momM(I!vt executa urn mutante

com cada caso de teste ate que urn deles mate 0 mutante ou ate que todos os casos

de teste sejam usados com esse mutante. Passa-se entao para 0 proximo mutante.

Como citado anteriormente, esse comportamento pode ser alter ado escolhendo-se,

na criaC;ao da base de teste a opc;ao "Research" para 0 tipo da base de teste. Nesse

casa, cada mutante e sempre executado com todos os casos de teste.

Como resultado da execuc;ao, mutantes san marcados como vivos ou mortos.

Alem disso, alguns podem ser considerados "anomalos". Isso acontece quando

a momM(I!vt nao consegue compilar 0 programa fonte correspondente ao mu-

tantc. Essa situac;ao pode ocorrer pois 0 testador tern a liberdade de determinar,

na cria~ao da base de teste, qual compilador e quais opc;oes de compilac;ao devem

ser usados na compilac;ao dos mutantes. A mudanc;a aplicada no programa original

pode criar uma construc;ao aceita por determinado compilador mas nao por outro.

Os mutantes anomalos sao simplesmente ignorados, nao sendo considerados no

calculo do escare de mutac;ao.

Apos a execuc;ao dos mutantes, 0 testadar pode analisar os mutantes vivos e

deve decidir quais san equivalentes e quais nao sao e, Hesse ultimo casa, pode ainda

selecionar novos casos de teste para matar tais mutantes. Assim, como para casos

de teste, a T-RfJTEU/v1./I/vt permite que 0 testadar "navegue" atraves do conjunto de

mutantes. como mostrado na Figura :30. Pode-se selecionar os tip os de mutantes

que se deseja visualizar, ou seja, os vivos, mortos, equivalentes, anomalos ou

qualquer combinac;ao destes. Caso decida-se que urn mutante e equivalente, basta

marcar a caixa com rotulo "Equivalent" e este passa a ter tal status.

Ih mesma forma como casos de teste san habili tados j desabili tados, conj un-

tos de mutantes podem ser ativadosjdesativados. Essa caracteristica permite que

diferentes conjuntos de mutantes possam ser utilizados numa mesma sessao de

teste. Essa e uma caracteristica importante para a conduc;ao de estudos empiricos

para que se possa, por exemplo, comparar custo e eficiencia de diferentes con-

juntos de operadores de mutac;ao, como no experimento descrito no Capitulo .5.

A selcc;ao de mutantes, executada a partir da operaC;ao IvIutants/Seleet, e feita

tambem determinando-se porcentagens por operadores de mutac;ao. A diferen<;:a

(', que essas porcentagens referem-se apenas aos mutantes previamente gerados.

o rcsultado e que mutantes desativados nao san considerados em operac;oes de

exccuc;ao dos mutantes e nem nos calculos de adequac;ao.

() estada corrente de uma sessao pode ser obtido atraves de relatorios forne-

cidos pela ferramenta. 0 relatorio resumo e exibido atraves da operac;ao Status.

Esse relatorio, mostrado na Figura 31, traz as principais informac;oes sobre a
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a(har " fqRt( ((L10b(U]) );
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lengtli++;
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if «(((h )= 'A') P#t (,p ,= '7')) II (((h >= "M') && (h (= ';:,')-;

nturr: (1);
Q' '" r__turn (0);

sessao, incluindo 0 escore de mutac;ao obtido. Tambem existe urn relatorio com

informac;oes sobre 0 comportamento dos casos de teste em relac;ao aos mutantes.

o testador pode escolher quais informac;oes devem ser exibidas nesse relatorio. A

Figura 32a mostra as opc;oes de configurac;ao e a Figura 32b mostra um exemplo
de relatorio.

A operac;ao Properties permite ao testador configurar algumas caracteristicas
da ferramenta. Basicamente, pode-se configurar 0 diretorio corrente, onde deve

estar 0 programa a ser testado e onde e criada a base de teste, e 0 valor de "ti-

meout" para que um mutante seja distinguido atraves de seu tempo de execuc;ao.

Finalmente, a operac;ao Quit faz com que 0 ambiente da interface grafica seja
abandonado.

Executar uma sessao de teste atraves da interface grafica e. provavelmente, mais

facil, porem menos fiexlvel que atraves da chamada direta dos programas cia

T-ROTELA!v1.(I/'v1. A interface depende de constante interac;ao do testador, pelo me-

nos para passar-se de uma certa operac;ao para a proxima. 0 uso de scripts de

teste que chamam diretamente os program as da 11?OTEi)/'v1.(I'vt pode evitar tal

problema mas exige urn esfor~.o de programac;ao e completo dominio, tanto cios
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Figura :3:2: Relatorio de casos de teste: a) configura<;3n do relatorio; b) exemplCJ

de relatorio

conceitos sobre 0 teste baseado em muta<;ao e 0 criterio Muta<;:ao de Interface.

quanta dos proprios programas que compoem a ferramenta. Dessa forma. tal tipCJ

de interface deve ser utilizada pelo testador mais experiente. E tambem essen-

cial para a execu«ao de experimentos onde uma mesma sequencia de passos deve

ser efetuada diversas vezes para que se obtenha uma significancia estatistica dos



Os programas da mr:Jm)JvtfIM. san divididos em dois grupos. Os programas

basicos e os programas utilitarios. Os primeiros san programas de nivel mais

baixo e atuam diretamente sobre os arquivos ou as bases de dados que compoem

uma base de teste. Os utilitarios utilizam-se dos basicos para realizar alguma

opera<;:ao na base de teste. Por exemplo, existe urn programa basico que cria uma

base de dados de casos de teste, outro que cria uma base de dados de mutantes

e existe urn programa utilitario que cria uma base de teste e para isso utiliza os

dois primeiros.

As mesmas opera<;:oes efetuadas atraves da interface grafica podem ser efetua-

das atraves da chamada direta dos programas. Na verdade, est a ultima maneira f>

mais flexivel uma vez que se dominem os programas e os diversos parametros que

des aceitam. Uma completa descri<;:ao dos programas e todos os parametros pock

ser encontrada no manual do usuario da mr:Jm)Jvt/IA'1 [77]. A lista de programas

e apresentada na Tabela 12.

Programas basicos
li transforma urn programa C numa representa<;ao intermediaria
li2nli cria os grafos de programa e adiciona informa<;:ao sobre nos dos

grafos na representa<;:ao intermediaria
instrum cria programa instrumentado que produz como saida a lista de

nos percorridos pOI' urn caso de teste
ptest cria e manipula 0 arquivo de teste, que da caracteristicas gerais

da base de teste
tcase cria e manipula a base de dados dos casos de teste
muta cria e manipula a base de dados dos mutantes
opmuta aplica os operadores de muta<;:ao ao programa original. criando

descritores de muta<;:ao
exernuta constroi as fontes dos mutantes e executa-os: tambem usado

para ativar/ desativar mutantes
report cria rclatorio sobre 0 comportamento dos casos de teste

Programas Utilitari05 ,

test-new cria uma nova base de teste !

tease-add inclui urn novo caso de teste. interativarnente
muta-gen gera descritores de muta<;:ao e os inclui na base de dados dos

mutantes

I
muta-view exibe mutantes para visualiza<;:ao e analise



new. As mesmas informa<;oes que devem ser fornecidas a interface grafica devem

scr passadas como parametros para esse programa. POI' exemplo, para criar-se

no diretorio corrente uma base de teste chamada myprog-l. cuja programa fante

a ser testado t~myprog.c, cujo executavel e myprog e cujo camando de campila<;ao

E""gec myprog.e -0 myprog -w", pode-se utilizar 0 programa test-new da seguinte

Como resultado desse comando, sao criados os arqUlvos intermediarios e as

bases de dadas de casos de teste e de mutantes. ou seja, todos os objetos que

formam a base de teste.

Para incluir casas de teste interativamente pode-se usaI' 0 program a utilitario

!msf-add. Os parametros de linha de comando. se existirem. sao passaclos como

paramctros para () tca.w-add e. assim como na interface grafica. inicia-se a exe-

cll<,:ao do program a em teste para que 0 testador forne\.a os dados lidos atraves

da entrada padr<ia. Para adicionar urn caso de teste na base de teste myprog-l

niacla acima. pocle-se utilizar 0 camanda

;..;esse caso. a op<;ao ;,-p" foi utilizada para passar os parametros "-I -g 10 .tilt r
para 0 programa myprog que e entao executado. :\ safda e capturada pelo teasf-

add e juntamente com a entrada forma 0 casu de testE'. No programa tease-add

assim como no programa basico tease usado para importar casos de teste. pode-se

llt.ilizar a op\ao ..-tracr" para que seja inclufda no. base de casos de teste a lista de

!I(lS do progr,una em teste executados pelo casu de teste. Essa informa<,:ao pacle

ser usada para acelerar a execu\ao dos mutantes. conforme descrito acliante. Para

lltilizar a op<,:ao "-Iran" 0 testador cleve antes erial' uma versao do programa em

1es1e quc produza a lista de nos percorridos. POl' exemplo.

U programa IIIslrum cria dois arquivos fontes que 0 testaclor deve entao COITl-

pilar juntos niando 0 program a instrurnentado. Esse program a instrurnentaclu.

cada vez quc executado, procluz urn arquivo myprog-J.log. com a lista de nos

pcrcorridos na execuc;ao. Essa lista e usacla quando urn caso de teste E' inclufclu

interativamente ou importaclo. caracterizando para cada casu de teste. os nos pOl'

ele percorridos.



Para a gerac;ao de mutantes ha urn outro programa utilitario. Na verdade,
ele nao s6 apEca os operadores de mutac;ao, criando os descritores dos mutantes,

mas tambem se encarrega de incluir esses descritores na base de mutantes. Os

parametros para esse programa saDos nomes dos operadores de mutac;ao para os
quais deseja-se gerar mutantes e a porcentagem e mimero maximo de mutantes

por ponto de mutac;ao.

Alguns dos nomes dos operadores na ferramenta foram ligeiramente alterados

para permitir maior flexibilidade por parte do testador no teste via script. Os
operadores do grupo I tern 0 nome iniciado por "1-" e os do segundo grupo por

"II-". Dessa forma, comandos que utilizam os nomes dos operadores podem

utilizar referencias ambiguas para referenciar multiplos operadores. Por exemplo,

o testador pode utilizar 0 nome "1-" ou "II-" para gerar mutantes somente para

operadores do grupo I ou do grupo II respectivamente. Alem disso, cada nome de

operador e composto por partes que procuram identificar 0 tipo de alterac;ao que

ele efetua. Por exemplo, "1-lndVarRepReq" indica que a alterac;ao e aplicada em
variaveis (Var) nao de interface (Ind), trocando-a (Rep de "Replacement") pelo

conjunto de constantes requeridas (Req). Na implementac;ao da 'PRfJT8)Iv{(JJvt

cada uma dessas partes e composta por exatamente tres letras, tambem com 0

objetivo de facilitar a referencia ambigua aos operadores. Todo comando que

referencie urn nome de operador pode utilizar a letra 'x' ou 'X' para casar com
qualquer letra do nome do operador. Por exemplo, a referencia "1-xxxVarxxxNeg"
diz respeito a todos os operadores de inclusao de operador unario, aplicados em

variaveis de interface ou nao. Por isso faz-se necessaria a padronizac;ao do numero

de letras de cada parte do nome. Por exemplo:

muta-gen -I-DirVarRepPar 10 2 myprog-l
muta-gen -I-xxxVarRepGlo 100 1 -II 100 1 myprog-l

o primeiro comando ira criar mutantes para 0 operador "1-DirVarRepPar". A
gera<;aopara esse operador fica limitada a, no maximo, 2 mutantes em cada ponto

de muta<;aoe alem disso, entre esses mutantes selecionam-se apenas 10% que serao

efetivamente gerados. 0 segundo comando mostra que mais de urn operador pode

ser utilizado na gerac;ao de uma s6 vez e que pode-se utilizar nomes ambiguos

para representar mais de urn operador. 0 nome "1-xxxVarRepGlo" refere-se a

qualquer operador cujo nome inicie com "1-", tenha 3 letras quaisquer em seguida

e termine com "VarRepGlo". No caso, os operadores "1-DirVarRepGlo" e "1-

IndVarRepGlo" se encaixam nessas condic;oes. 0 mesmo acontece com a opc;ao

"-II 100 1". Ela refere-se a qualquer operador que inicie com "II", no caso todos

os operadores do grupo II.



A execu<;ao dos mutantes e feita atraves do programa exemuta. Basta fornecer

o nome da base de teste e 0 programa inicia a execu<;ao dos mutantes marcando--os

como vivos, mortos ou anomalos. Na execu<;ao dos mutantes pode-se utilizar a

informa<;ao dos nos percorridos pelos casos de teste para evitar a execu<;ao de

certos mutantes. Se 0 caso de teste nao exercita os pontos do programa onde

foram feitas as altera<;oes, isso significa que 0 resultado do mutante deve coincidir

com 0 do programa original, pois a parte executada do mutante e exatamente

igual a do programa original.

Lima caracteristica interessante desse programa e que pode-se determinar urn

intervalo de mutantes que se deseja executar. Por exemplo. os comandos abaixo

cxecutam inicialmente os mutantes de 101 a 200. depois de 201 ate 0 ultimo

mutante e depois de 0 a 100.

exemuta -exec -f 101 -t 200 myprog-l
exemuta -exec -f 201 myprog-l
exemuta -exec -t 100 myprog-l

A vantagem de tal caracterlstica e a possibilidade de se distribuir a execu<;ao

dos mutantes em diversas maquinas em uma rede local de maneira simples e sem

nenhmll esfor<;o extra de programa<;ao. 0 programa exemuta e tambem usado

para ativar/desativar mutantes. Nesse caso, 0 testador fornece como parametros,

quais S;IO os operadores de muta<;:ao cujos mutantes devem permanecer ativos e

a porccntagem de Illutantes a serem mantidos ativos. POl' exemplo. 0 comando

abaixo desativa todos os mutantes (op<;ao "-all 0") menos 0 operador I-RetStaDd

quc tern .50% dos Illutantes gerados mantidos ativos e os outros desativados.

Existe urn programa simples para visualiza<;iio de mutantes. :\ a verdade, 0

programa muta-view exibe apenas os pontos do programa que foram alterados

para. gcra<;ao do mutante. A Figura :n mostra urn exemplo de exibi<;ao de urn

mutante. Sao mostradas as caracteristicas principais do mutante como: status.

operador que 0 gerou c conexao na qual ele foi aplicado. Em seguida. saD mos-

trados os pontos do programa original onde foram feitas altera<;oes. 1\0 caso de

operadores do grupo L supondo-se que a muta<;ao foi feita na conexao A-B. es-

ses pontos corresponclenl ao comando onde a fun<;ao A chama a fun<;ao B e 0

ponto clentro cla fun<;ao B que foi alterado. Em seguida. saD apresentaclos os

pontos clo mutante correspondentes aos comanclos que sofreram altera<;ao. Com

esse programa 0 testaclor podc alterar 0 estaclo clos mutantes. marcanclo-os como

equivalentes. vivos ou anomalos.



~ andtool (CONSOLE) - /bin/csh

+- MJTANT If 0
IStatus: Alive Active Call1ng: maln
IOperator: I-CovAllEdg Called: valid_starter I
+=============================***ORIGlNAL PROGRAM***==========================
Ivalld_id = valld_starter (achar); I
I I
I I+------------------------------------------------------------------------------
I(((eh >= 'A') 8,& (ch <= 'Z')) II ((cn >= 'a') 8,& (ch <= 'z'))) I
I I
I I
+==================================***MUTANT***==:=======:========:===:======:==
I(valld_ld = PREPARE2_MUTA(valld_starter(achar)));
I
I+-----------------------------------------------------------------------------I( TRAP_ON_TRUE((((ch >= 'A') 8,&(eh <= 'Z')) i I ((ch >= 'a') 8,& (ch <= 'z'))))
) I

I I+--------------------------------------------------------------------------------
I[+] Next [-] Prevlous en]urrtlerof a mutant
I[a]nomalous [e]qulvalent e[x]lt LDEAI
IChoose an OptlOn 0

! +------------------------------------------------------------------------------

o programa report cria 0 mesmo relatorio mostrado na sessao sobre a interface

grafica. A escolha das informa<;oes que devem aparecer no relatorio e feita atraves

de op<;oes passadas para 0 programa. 0 relatorio e armazenado num arquivo ao

inves de ser mostrado ao testador, como na interface grafica.

Para exemplificar essas ideias, a Figura :34 mostra urn script de teste bastante

simples. Nesse script sao avaliados 10 diferentes conjuntos de teste em rela<;ao

ao program a search e a urn conjunto de 10% de cada operador de muta<;ao. Os

casos de teste sao importados de arquivos ASCII armazenados em subdiretorios

ehamados L II, ... , X. 0 resultado da avalia<;ao, ou seja, os relatorios para cada

conjunto, sao armazenados nos mesmos subdiretorios.

Aspectos de 1mplementa<;ao

Urn dos aspectos malS eriticos numa ferramenta que apoia 0 teste baseado em

muta<;-ao e 0 gerenciamento dos Illutantes. A ferramenta deve analisar 0 program a

fonte. aplicar os operadores de muta<;ao e de alguma forma erial' uma serie de

program as alternativos que devem ser executados e seus resultados eomparados

com os do programa original. Considerando-se que um dos maiores problemas

com 0 teste base ado em muta<;iio e 0 custo, em termos do tempo requerido para

a execu\ao dos mutantes. deve-se eneontrar uma forma eficiente para efetuar-se

tal tarefa.



#I/bin/csh ###########################################################
# #
# This script uses Proteum/IM to evaluate 10 test case sets to test #
# the connections in program "search.c". The test case sets are in #
# ASCII files in subdirectories I, II, ... , X. #
# At the end of each evaluation, the report file is placed in the #
# same subdirectory from where test set was imported. #
######################################################################

# create a test session
test-new -C "gcc search.c -0 search -w -1m" search

foreach tset (I II III IV V VI VII VIII IX X)
#### generate 10% of the mutants for all operators, for all connections
muta-gen -all 10 0 search

#### import test cases from ASCII files input 1, ... , inputl00
tcase -ascii -D $tset -I input -f 1 -t 100 search

#### execute mutants
exemuta -exec search

#### produce report and copy it to the subdirectory
report -tcase search
mv search. 1st $tset

#### reset test case set and mutant set for the next interaction
tcase -create search
muta -create search

:\ rnaioria das ferramentas de muta<;:ao descritas na literatura - entre elas a

ferramenta Mothra [27] - usa uma abordagem interpretativa para a execu<;:ao dos

mutantes. Nessa abordagem 0 programa original e traduzido para uma represen-

ta<;:iiointermediaria. Nessa representa<;:ao intermediaria os operadores de muta<;ao

san aplicados e entao 0 programa original e os mutantes SaD interpret ados e seus

resultados comparados. As principais dificuldades nessa abordagem saD: 1) os

programas interpretados nao executanl na me sma velocidade de um programa

('oJl]pilado. fazenclo cair a velociclade de execu<;:ao dos mutantes: e '2) 0 interprcta-

dor pock nao reprocluzir fielmentc 0 ambiente no qual 0 programa vai realmente

executaL podendo provo car distor<;oes no seu comportamento.

Outra abordagem, usada pela T-R.fJTEU/vt.(IJv1, e aplicar os operadores de mu-

ta(;a.o no programa fonte original. crianclo mutantes-fontes. compila-Ios e executa-

los. Dessa maneira. a velocidade de execu<;ao dos mutantes e melhorada e tanto



o programa original quanto os mutantes podem ser executados no ambiente real

para 0 qual foram projetados. Por outro lado, isso requer urn tempo extra para

a compilac;;aodos mutantes-fontes. As duas proximas sessoes mostram como e
feito 0 gerenciamento dos mutantes na J!ROTEU/vt(Ilvt. A primeira mostra como e
a aplicac;;aodos operadores de mutac;;ao. A seguinte mostra como san executados
os mutantes e quais as soluc;;oesadotadas para acelerar a execuc;;aodos mutantes,

mesmo tendo que compila-Ios antes da execuc;;ao.

Aplicac;ao dos Operadores de Mutac;ao

Como citado anteriormente, os operadores do grupo I exigem que a mutac;;aoseja

habilitada no ponto de chamada antes de ser aplicada. Por exemplo, suponha-

se que 0 operador "1-DirVarIncDec" esteja sendo aplicado na conexao entre as

func;;oesf e g, sendo que f chama g. E necessario que no ponto em que f chama 9

exista uma "notificac;;ao"de que 9 est a sendo chamada por este ponto e nao por

outro ponto do programa. Dessa maneira e possivel, dentro de g, verificar se 0

ponto de chamada e 0 desejado e como conseqiiencia, se a mutac;;aodeve ou nao
ser aplicada. Ao visualizar-se urn mutante criado por tal operador observa-se urn
codigo como 0 do exemplo abaixo.

int g(int a) int g(int a)
{ {

return a + l' return IF _MUTA( ++a + 1,.
a + 1);

} }

int fO int fO
{ {
int i' int i;,

i = g(O) ; i = PREPARE_MUTA(g(O));
} }

A macro PREPARE_MUTA indica, antes da chamada de g, que a mutac;;aoesta

habilitada. A macro IF_MUTA cuida de verificar se a mutac;;aoest a habilitada.

Em caso afirmativo, 0 comando return + +a + 1 e executado e em caso negati"o.

o comando original return a+ 1 e executado. A mutac;;aoe desabilitada no retorno

de 9 para f A descric;;aode como isso e feito e apresentada na proxima sec;;ao.que

trata da execuc;;aodos mutantes.

A aplicac;;aodos operadores de mutac;;aoe feita em duas etapas. Na primeira,

realizada quando e criada a base de teste, cria-se uma representa<;ao intermediaria

do programa fonte sendo testado, chamada de Linguagem Intermediariaou Ll [78].



Na segunda, atraves da analise da LI e da identifica~ao das estruturas que devem
sofrer a a~ao de urn operador de muta~ao, sao criados descritores de muta~ao,

incorporados a base de dados dos mutantes. A Figura 35 sumariza esse processo.

Prog.

fonte

Base de dados
de mutantes

Identificar estruturas

a serem alteradas

A Linguagem Intermediaria foi definida por Carnassale [78] com 0 intuito
de servir de instrumento para a gera<;ao do grafo de fluxo de controle de urn

programa. Alem disso, ela identifica estruturas do programa como declara<;oes,
comandos de repeti<;ao, comandos de sele<;ao,etc. Na Figura 36 ve-se urn trecho

de urn program a C e sua correspondente representa<;ao L1.

Cada "comando" da LI identifica uma estrutura no programa fonte. A primeira

coluna identifica 0 tipo de estrutura, como "$DCL" para declara~ao, "$FOR" para

comando for e "$Sn" para 0 n-esimo cornando simples. A segunda coluna da 0

numero do bloco do grafo de fluxo de controle a que a estrutura pertence, a

terceira da 0 seu deslocamento no programa fonte, a quarta da 0 tamanho da

estrutura em termos de caracteres que ela ocupa no programa fonte e a ultima da

a linha do programa fonte onde a estrutura se localiza. Desta maneira. dado urn

cornando da Ll torna-se facil localizar 0 texto correspondente no programa fonte

e a sua posi<;aono grafo de prograrna.

A aplica<;aopropriamente dita dos operadores de mutac;ao consiste em analisar

o prograrna Ll e, ao identificar-se uma estrutura onde deve-se aplicar urn opera-

dor, buscar no programa fonte tal estrutura e nela aplicar a muta<;ao. Assim, 0

programa que aplica os operadores e urn parser que ao identificar determinadas

constrU<;6es da linguagem toma certas a<;6es, ou seja, a aplica<;ao dos operado-



$DCL 1 1 6 1
Clmain 1 9 4 3
$DCL 1 9 6 3
{ 1 16 1 4int a; $S01 1 21 8 5

maine ) } 1 30 1 6
{ Clg 1 37 1 8

$DCL 1 33 7 8a = gO; { 41
}

1 1 9
$DCL 1 43 13 10

gO $FOR 1 61 3 12int $S02 1 66 6 12{ $C(01)01 2 73 7 12int i, x [10J ; $S03 6 81 3 12
(i = i++) { 3 89 1 13for 0; i < 10; $S04{

3 92 16 14
scanf("%d", &a) ; $IF 3 110 2 15
if (a < 0) $C(01)02 3 113 7 15

{ 4 0 0 0x [iJ O', $S05 4 125 9 16else
}x [i] 4 0 0 0

a; $ELSE 5 136 4 17}

O' { 5 0 0 0return , $S06 5 145 9 18}
} 5 0 0 0
} 6 158 1 19
$RETURN 7 163 9 20
} 8 173 1 21

Figura 36: Tradu<;:ao de programa C para Linguagem 1ntermediaria

res. POl' exemplo, ao encontrar um comando "SRETURN", 0 parser reconhecp

que nesse comando deve-se aplicar 0 operador "1-RetStaDel" que elimina 0 CCJ-

mando do programa original. POl' sua vez. a aplica<;:ao consiste em retirar de)

programa fonte 0 texto correspondente ao comando return e incluir no seu luge.'

o comando vazio, represent ado pela cadeia ":". No caso dos operadores do grupl)

1. e necessario identificar tambem os pontos onde deve-se habilitar a muta<;:ao. ell

acordo com as conexoes sendo testadas. Para isso e feito um passo extra em qU('

o programa LI e analisado para identificarem-se esses pontos.

Como rcsultado da analise da L1. saG gerados descritorcs de mutar;:ao qw

descrevem as altera<;:oes a screm feitas no programa original de forma a criaren -

se os mutantes-fontes. Esses descritores - um para cada mutante - saG compostlJ'

pOl' uma seqliencia de alterar;:oes do tipo: <inicio da alterar;:ao. tarnanbo do teXTr;

a ser retirado. cadeia a substituir 0 texto retirado >. Por exernplo, a aplicar;:ao Ill)

operador "I-RctStaDel" na conexao rnain-g da Figura :36 produziria urn descritu:

do seguinte tipo:



Essa forma de descrever os mutantes concentra to do trabalho em identificar

os pontos de muta<;ao c toda considerac;ao sobre a semantica dos operadores de

mutac;ao para essa fase de gera<;ao dos descritores. Quando os mutantes forem

executados, os descritores sao "aplicados" sobre 0 programa original numa simples

substituic;ao de texto, 0 que torna a cria<;ao do mutante-fonte uma tarefa bastante

rapida, privilegiando assim a velocidade na execuc;ao dos mutantes. Ah~m disso,

ela faz com que as demais etapas. em particular a execu<;ao dos mutantes, sejam

independentes da linguagem do programa em teste.

A operac;ao de execu<;ao dos mutantes pode ser considerada 0 "gargalo" do teste

baseado ern mutac;ao. POl' isso. a abordagem utilizada ua T-f'UJTEU/Vt.(I/\/1 privilegia

essa operac;iio procurando acelerar 0 processo de duas maneiras: 1) criando pro-

gramas executaveis para os mutantes. ao inves de interpreta-los: e 2) fazendo com

que 0 processo de criar-se 0 mutante-fonte seja 0 mais simples e rapido possivel.

:\ Figura 37 sumariza 0 processo de execU<;:ao dos mutantes.

o problema desse processo e que para cada mutante existe um atraso, devido

ao tempo de constru<;a.o do mutante-fonte - que embora pequeno nao pode ser

negligenciado - e de sua compilac:ao. Para reduzir esse atraso. a T-Rf:JID)Jvta"vl

cOIlstr6i mutantes-fontes que na verdade correspondem a mais de um mutantc.

isso e. um mutante-fonte contem 0 c6digo de diversos mutantes e nao de apenas

um deles. fazendo com que 0 processo de constru<;:ao/compila<;ao seja realizado

apcnas uma vez para um grupo de mutantes. Tome-se. pOI' exemplo, 0 programa

da Figura :)6 e dois mutantes gerados pelo operador IndVarRepReq. 0 primeiro

tem 0 comando "return 0" substituido pOI' "r'eiurn 1,. e 0 segundo tem 0 mesmo



Programa

Fonte

comando substituido par "return - 1". 0 mutante-fonte que contem 0 codigo

para esses dois mutantes e mostrado na Figura 38.

Como se ve no exemplo, a fun<;ao g e substituida pOI' duas outras fun<;oes

__lg e __2g, cada uma contendo 0 codigo correspondente a urn mutante. A nova

fun<;ao g no mutante-fonte faz chamadas a uma dessas fun<;oes. dependendo de qual

mutante deve ser executado. 0 programa exemuta, antes de iniciar a execu<;ao

de urn mutante assinala a variavel de ambiente MUTAf\7TOEXEC 0 valor do

mutante a ser executado, "avisando" assim qual func;ao deve ser chamada. Dessa

maneira. os dois mutantes podem estar no mesmo programa. exigindo apenas

uma compila<;ao. Apesar de 0 codigo da fun<;ao que sofre a mutac;ao ser repetidet

para cada mutantc que compartilha 0 mutante-fonte, obtem-se uma diminuic;ao

bastante acentuada no tempo de compila<;ao pois, em geraL 0 trecho duplicado

corresponde a uma pequena parte do programa, principalmente tratando-se do

teste no nivel de integrac;ao quando os programas a serem testados tendem ascI

maiores que simples unidades.

Outro ponto a ser notado na Figura :38 e 0 controle de quando aplicar ou

nao aplicar a mutac;ao. dependendo do ponto onde g e chamada. Dentro dd

fun<;3.o mall!. imediatamente antes da chamada de g. assinala-se a variavel global

__jig_muta __, 0 valor J (verdacleiro) 2. Dentro clas func;oes __1g e __2g essa variavel (",

testacla e se seu valor for verclacleiro executa-se 0 cocligo com a respectiva mutac;ao

~No ccSdigo da Figura 38 SaG apresentadas as expansoes das macros PREPARL~lt:TA e'

IF _1\1UTA citadas antcriormentc.



int __flg_muta __ = 0;
int a;

main ()
{

int __ 1g0
{

inti,x[10J;
for (i = 0; i < 10; i++)
{

scanf(It%dlt, &a);
if (a < 0)

x[iJ = 0;
else

x [iJ a;
}
return (__flg_muta __ ) ? 1 0;

int __ 2g0
{

int i, x [10J ;
for (i = 0; i < 10; i++)
{

scanf(It%dlt, &a);
if (a < 0)

x [iJ
else

x[iJ a;
}
return (__flg_muta __ ) ? -1

int g ()
{
int __LOCAL_VAR __ ;
static int __LOCAL_COUNTER __ = 0;

if ( __flg_muta __ ) __LOCAL_COUNTER __++;
switch ( atoi(getenv(ltMUTANTTOEXECIt) )
{

case 1: LOCAL VAR = __1g();
break;

case 2: LOCAL VAR __2g();
break;

}

if __flg_muta __ )
if LOCAL COUNTER
return __LOCAL_VAR __ ;

LOCAL_COUNTER ,
0) __flg_ffiuta__ = 0;

Figura :38: Exemplo de mutante-fonte com 0 c6digo correspondente a dois mutan-

tes distintos



e caso contrario executa-se 0 codigo original, sem muta<;ao. Para operadores de

muta<;ao do grupo II isso nao e necessario pois somente 0 ponto de chamada e

alterado. Na fun<;ao g, responsavel pela chamada a uma das fun<;oes duplicadas,

a variavel __fig_muta __recebe 0 valor 0 (falso) ao retornar-se a execu<;ao a fun<;ao

main. A variavel local __LOCALCOUNTER __controla 0 aninhamento da cha-

mad a de g, de maneira que se g chama a si mesma recursivamente, de maneira

direta ou indireta, todas chamadas "abaixo" da chamada feita pela fun<;ao main

nao devem, ao retornar, atribuir 0 valor 0 a variavel __fig_muta __. Alem disso,

todas elas fazem com que a fun<;ao alterada execute 0 codigo do mutante e nao

do programa original pois a variavel __fig_muta __continua sempre com 0 valor 1.

Outro ponto importante a destacar-se na execu<;ao dos mutantes. e que cola-

bora para acelerar a opera<;ao, e a utiliza<;ao de informa<;ao de fluxo de controle

para evitar a execu<;ao de certos mutantes. Como foi descrito na sessao que trata

da funcionalidade da ferramenta. 0 testador pode, ao adicionar interativamente

ou importar casos de teste, colher informa<;ao sobre 0 caminho que 0 caso de teste

executa no programa original. Considerando-se a condi<;ao de alcan<;abilidade

para que urn mutante seja distinguido, pode-se deixar de executar um mutante

com um caso de teste cuja execu<;ao nao passe pelos pontos em que a muta<;ao

foi realizada. Por razao de economia no armazenamento e facilidade de processa-

mento. a FRfJm)/v{(Ov1 nao armazena a sequencia de execu<;ao dos nos executados

pelos casos de teste mas apenas quais san esses nos. De qualquer forma, essa in-

forma<;ao e suficiente para eliminar urn grande mimero de execu~oes. haja visto

que urn mutante relacionado com a conexao fg so deve ser executado corn um

caso de teste t se: 1) ele foi gerado pela aplica<;ao de urn operador do grupo II

num determinado no k do programa original e a execu~ao de t exercita esse n6: ou

2) ele foi gerado pela aplica~ao de urn operador do grupo I no ponto de chamadCl

da func;ao g. localizada no no k. e dentro da fun~ao g, no no I. e a execu~ao de t

passa por esses dois pontos. Nesse segundo caso, se a execu~ao de t passa apenas

peJo no k. 0 mutante nao sera distinguido pois a altera<;ao nesse ponto nao altera

o comportamento do programa. Se a execu<;ao passa somente pelo no I isso sig-

nifiea q1J(~a mutac;ao nao foi nunca habilitada e da mesma forma 0 mutante naCJ

pode ser distinguido. Por outro lado. e possivel que A~ e I sejam executados pOl'

t sern que a conexao f-g seja exercitada. Porern. como nao se conhece a ordem

de execuc;ao dos nos, pode-se decidir executar 0 mutante com tal caso de teste.

:\ esse caso. pode-se executar um mutante desnecessariamente mas isso nao alterCl

o resultado da avalia~ao dos casos de teste pois, de qualquer maneira. ele nao ser:l

distinguido pela execu~ao.



4.3 Considerac;oes Finais

Este capftulo discutiu a ferrarnenta de teste mtJW)Jvt(IM que apoia a aplica<;ao

do criterio Muta<;ao de Interface para prograrnas C. Forarn descritas as principais

funcionalidades da ferrarnenta atraves de duas possfveis interfaces. A prirneira,

uma interface grafica permite ao testador menos experiente familiarizar-se com

os conceitos sobre 0 criterio, e sobre 0 teste baseado em muta<;oes de forma

geral, sendo assim importante instrumento para que se possa aplicar a ferra-

menta, pOI' exernplo, em atividades de ensino. A segunda maneira de utilizar-se

a mtJW)Jvt(IM e atraves da elabora<;ao de scripts de teste. Esses scripts des-

crevem sequencias de comandos da ferramenta que caracterizam urna sessao de

teste. Essa forma de interface propicia ao testador mais experiente urna forma

de conduzir uma sessao de teste sem a necessidade de constante intera<;ao com a

fcrramenta. Scripts de teste tern se mostrado de grande valor na conduc;ao de es-

tudos empfricos que requerern a repeti<;ao de sessoes de teste para que se obtenha

urna significancia estatlstica dos resultados. Essa tarefa tende a ser dernorada

tornando os scripts urn instrurnento indispensavel para sua execu<;ao.

Apresentaram-se tarnbern alguns aspectos da implementac;ao da ferrarnenta.

Utiliza-se para a execu<;ao de mutantes urna abordagem compilativa, ou seja,

criam-se mutantes-fontes a partir do programa original e esses mutantes-fontes san

compilados e entao executados. Essa abordagem, em contraste com a abordagem

interpretativa. tern a vantagem de que a execU<;:aodos mutantes e acelerada e que

os mutantes podem ser executados no ambiente real para 0 qual 0 prograrna em

teste foi desenvolvido.

A aplicac;a.o dos operadores de muta<;ao no programa original e baseada na

analise de uma Linguagem Intermediaria que permite a identificac;ao de estru-

turas do program a onde os operadores devem ser aplicados. como declarac;oes,

comandos e expressoes. Com a aplicac;ao dos operadores sao criados descritores

de mutac;ao que determinam como 0 programa original deve ser modificado - a-

traves de simples substituic;oes de cadeias - para que sejam gerados os mutantes.

A cada mutante corresponde urn descritor de mutac;ao.

Finalmente. mostraram-se as abordagens utilizadas para acelerar a execuc;ao

dos llmtantes. A prirneira delas. atraves da criac;ao de mutantes-fonte que con tern

o codigo relativo a mais de urn rnutante, diminuindo 0 mimero de compilac;oes

necessarias. A segunda utiliza informac;ao do fluxo de controle dos casos de teste

para acelerar a execuc;ao de mutantes. Basicamente. mutantes nao precisam ser

executados pOI' casos de teste cuja execuc;ao nao atinja os pontos onde foram



aplicadas as mutac;6es. Is so faz com que urn grande numero de execu<;:oes seJa

evitado. acelerando 0 processo.

A defini<;:3n e implementa<;:3n da FROmAMfIM e de fundamental importancia

pois permite que estudos empiricos envolvendo 0 criterio Muta<;:ao de Interface

possam ser conduzidos. Dentro do escopo desta tese, a ferramenta foi utilizacla

para conduzir experimentos de avalia<;:ao do custo e efetividade do criterio. Esses

experimentos estao descritos no Capitulo ,5.



Capitulo 5

Avalia<;ao Empirica do Custo e

Eficacia do Criterio Muta<;ao de
Interface

Neste capitulo s~io apresentados dois estudos de casu envolvendo a utilizac;ao da

Mutac;ao de Interface, corn 0 objetivo de mediI' 0 custo de sua aplicac;ao, bem

como a sua efetividade ern revelar erros. No primeiro experimento, urn programa

de ordenac;ao UNIX foi semeado corn alguns defeitos e entao aplicou-se a M utcl(~aO

de Interface corn 0 objetivo de avaliar-sc 0 custo de sua aplicac;ao e sua efetividadc

em revelar os defeitos semeados. Criterios alternativos foram tambem cxperimell-

tados atraves da utilizac;ao de diversos subconjuntos de operadores de mutac;ao.

Alem disso, compararam-se as efetividades ern revelar erros do criterio Mutac;ao

de Interface corn 0 do teste aleatorio. () objetivo foi procurar evid€mcias de que

as rnedidas de efetividade obtidas nao estao ligadas a caracterfsticas secundarias

dos conjuntos de casos de teste - como sua cardinalidade - mas sim. ao modo

como eles san selccionados pela Mutac;ao de Interface.

No segundo estudo foi utilizado UIlI program a chamado SPACE, desenvolvid()

para a Agc'ncia Espacial Europeia para 0 calculo de antenas. 0 programa SPA CE
possui urn historico documentado que des creve os defeitos que foram encontrados

durante 0 seu desenvolvimento. COIn essa informac;ao procurou-se reproduzir 0

processo de teste do programa. iniciando-se corn uma versao recheada com diver-

sos desses defeitos e. aplicando-se Mutac;ao de Interface. avaliou-se quantos desses



As proximas ser;:oes descrevem os programas utilizado, os metodos empregados

nos cxperimentos, os resultados obtidos e a analise desses resultados. alem das

considera<{oes finais sobre os experimentos.

5.1 Estudo de Caso 1: 0 Programa Sort

Para este experimento utilizou-se urn programa extensivamente utilizado na pra-

tica. 0 programa Sort foi selecionado para este experimento por tratar-se de urn

programa nao trivial em termos de estrutura e tamanho, como mostram a Figura

:39 e a Tabela 1;~. A Figura 39 mostra as interar;:oes entre as unidades do programa

atraves de seu Grafo de Chamadas. A Tabela 13 da uma indicar;:ao do "tamanho"

do programa. Alem cIa complcxidade e do tamanho, que habilitam 0 programa

para esse tipo de experimento. 0 programa faz uso das mais diversas constru<{oes

c estruturas da linguagem C, sendo assim uma boa arena para experimentar;:ao

dos operadores de Muta<;:ao de Interface e para 0 proprio criterio.

Esse programa [oi anteriormente usado par 'Nong [59] em outros experimen-

tos. :\aquele trahalho \\long des creve um conjunto de 2.) defeitos implantados no



Fuw;ao LOC's McCabe Conexoes
mam 112 35 19
sort 67 16 13
merge 92 29 10
disorder 7 2 2
newfile 8 2 4
setfil 10 3 a
oldfile 8 3 3
safeoutfil 14 7 1
cant 4 1 2
diag 6 1 1
term 11 3 4
cmp 98 38 3
cmpa 14 3 a
skip 36 14 1
eol 4 2 a I

copyproto 7 2 a
field 50 16 1
number 11 2 a
qsort 65 14 1
TOTAL 624 193 6.5

programa Sort. Daquele conjunto de defeitos foram selecionados 11 para serem

utilizados neste experimento. 0 criterio utilizado para essa sele<;:aofoi escolher

aqueles defeitos mais diflceis de serem revelados. Para fazer tal dJculo computou-

se 0 Judice de Dificuldade (Hardness Index ou HI) para cada urn dos 2.5defeitos

e escolheram-sc aqueles cujos indices alcan<;:am, no maximo. a casa dos 2.5(7< ..

Para 0 calculo dos HI's foram criadas 25 versoes do Sort. cada uma tendo

urn defeito implantado. Essas versoes foram executadas com urn conjunto de .500

casos de teste gerados aleatoriamente. Assim,o HI de cada defeito e definido como

a porcentagem desses casos de teste que revelam 0 defeito implantado, ou seja.

cujo resultado difere daquele apresentado pelo programa Sort sem nenhum defeito

implantado, usado como oraculo. Dessa maneira, selecionaram-se 11 defeitos qUE-'

intuitivarnente sao os rnais diflceis de serern revelados.

Para esses 11 defeitos calcularam-se os respectivos Indices de Dificuldade

utilizando-se nao urn conjunto de 500 casos de teste. mas 30 diferentes conjuntos.

Os defeitos. numerados de I ate XI e os respectivos indices san mostrados na

Tabela 14.



Func;ao Comando originaljDefeito HI
I merge (*compare) (ip[O]- >1,ip[-I]- > I) <0 3,99

(*compare) (ip[O]~> l,ip[-I]- > I) <=0
II cmp if (pb<lb && *pb==tabchar) 4,63

if (pb<lb II *pb==tabchar)
III skip cmp " II '\ . 2,5,20c == c == t'

"&& '\ 'c == ~ c == t
IV field p->ignore = dict+128: 7, 17

p->ignore = dict+290;
V mam break; 5,57

continue:
VI qsort for (k=lp+l; k<=hp;) 13,20

for (k=lp+l; k<hp;)
VII cmp if (b = *--ipb - *--ipa) 10,60

if (b = *--ipb - --*ipa)
VIII merge while ((*dp++ = *cp++) != '\n'): 13,77

while ((*++dp = *cp++) != '\n'):
IX cmp if (*--ipa != '0') 11.53

if (--*ipa != '0')
X cmpa -fields[O] .rfig 23,23

-fields[O] .nfig
XI merge while (++k < j) 2,87

while (++j < k)

Descric;ao do Experimento

:\s vcrsoes com defeito do Sort. batizadas de versoes L II. .... XL forarn entao "tes-

ladas" utilizando-se a Muta«;ao de Interface. Mutantes forarn gerados utilizando-

sc todos os operadores de rnuta«;ao, exceto os operadores de cobertura de nos

(' de arestas (CovAllNod c CovAllEdg). Esses operadores foram aplicados a 7

conexoes do prograrna, descritas na Tabela 15. Nessa tabela. a prirneira coluna

mostra quais saG as fun«;oes que fazern charnadas as fun<;oes da segunda coluna.

A terceira coluna fornece 0 mirnero de vezes que a conexao existe no prograrna,

ou seja 0 nurnero de chamadas que a fun<;a,o que chama faz a fun«;ao chamada.

Experiencias anteriores [75] rnostram que operadores de troca de variaveis c

de constantes. quando aplicados diversas vezes no rnesmo ponto. tendern a geraT

JTmtantes que se cornportam de rnaneira sernelhante. Por exemplo, trocando uma

ocorrencia, de urna variavel por todas as outras variaveis cornpativeis san gerados

A rllutantes - onde N e 0 nurnero de variaveis compatlveis - que tern a tendencia

a se cornportar de rnaneira semelhante, ou seja, se urn deles e distinguido por um

caso de teste, os demais san tarnbern distinguidos pelo rnesmo caso de teste. Assirn.



Tabela 15: Conexoes onde foram aplicados os operadores de Muta<;ao de Interface
no programa Sort

Fun<;ao que chama Fun<;ao chamada # de chamadas
mam sort 1
merge qsort 1
sort qsort 1
qsort qsort 2
merge disorder 2
cmp skip 4
cmp cmpa 1

apenas urn deles seria suficiente para selecionar 0 mesmo caso de teste. Por isso,

nos experimentos. a aplica<;ao dos operadores de troca de variaveis e constantes

foi limitada, utilizando as caracteristicas de parametriza<;ao dos operadores de

Muta<;ao de Interface. Operadores "DirVarRep" que atuam sobre variaveis de

interface foram limitados a, no maximo, 2 mutantes por ocorrencia de variavel.

Os operadores "IndVarRep" foram limitados a, no maximo, 1 mutante por ponto

de muta<;ao. Coincidentemente,o mimero de mutantes gerados para cada uma das

versoes do Sort foi sempre 0 mesmo. A Tabela 16 mostra 0 mimero de mutantes

gerados para cada urn dos operadores.

Operador Mutantes Operador Mutantes
DirVarRepPar 114 I DirVarRepGlo 46
DirVarRepLoc 118 DirVarRepExt 2;12
DirVarRepCon 118 DirVarRepReq 116
IndVarRepPar 98 IndVarRepGlo 8:3
IndVarRepLoc 107 IndVarRepExt 147
IndVarRepCon 73 IndVarRepReq 67
DirVarlncDec 240 IndVarIncDec 230
DirVarAriNeg .58 IndVarAriNeg 67
DirVarLogNeg .58 IndVarLogNeg 67
DirVarBitNeg .58 IndVarBitNeg 67
RetStaDel 12 RetStaRep 10
ArgRepReq 0 ArgStcAli 6
ArgStcDif I ArgDel 8
ArgAriNeg 4 ArgLogNeg 4
ArgBitNeg 4 ArglncDec .52
FunCalDel 44 TOTAL 2309



dos 30 conjuntos de teste adequados a Mutac;ao de Interface (MI-adequados). 0
processo de criaC;ao de cada urn desses conjuntos e esquematizado na Figura 40.

Inicialmente, san marcados os mutantes equivalentes. Depois, urn pool de 500

casos de teste e gerado aleatoriamente e a partir desse pool, os casos de teste

san retirados e utilizados na execuc;ao dos mutantes. Somente os casos de teste

que distinguem pelo menos urn mutante - ou seja, aqueles "selecionados" pelos

mutantes - sa.o mantidos no conjunto MI-adequado, os demais san descartados.

Esse processo e repetido ate que se obtenha urn escore de mutac;ao de 100% ou

ate que 0 pool seja esgotado. Nesse ultimo casa, pode-se obter urn conjunto nao

100% adequado1
•

Obteve conjunto

MI-adequado

Figura 40: Processo de gerac;ao de urn conjunto de teste ;"lI-adequado para 0

program a Sort

o processo de identificac;ao dos mutantes equivaJentes tambem foi automa-

t.izado. Antes de iniciar-se a criac;ao dos conjuntos MI-adequados. os rnutantes

de cada urn dos experirnelltos de I a XI foram executados corn urn conjunto de

.lOO casos de teste gcrados a.lcatoriamcntc. Mutantes nao distinguidos nessc pro-

cesso forarn considerados equivalentes nas fases seguintes do experimento. Assinl.

a operaC;ao "Marcar Mutantes Equivalentes" que aparece no. Figura 40 consiste

sirnpJesmente ern marcar como equivalentes os mutantes previamente identifica-



dos como tal. Essa certamente nao e uma maneira precisa de determinarem-se

os mutantes equivalentes porem e uma abordagem conservadora. Ela pode fazer

com que mutantes que nao san equivalentes sejam marcados como tal. Como

conseqiiencia, durante a constru<;:ao dos conjuntos MI-adequados, pode-se deixar

de selecionar um caso de teste que mataria aquele mutante. Isso pOl' sua vez s6

pode fazer com que 0 conjunto MI-adequado seja menos efetivo em revelar urn

defeito. nunca mais efetivo. Dessa forma. as medidas de efetividade obtidas san

pessimistas.

Uma vez obtido urn conjunto MI-adequado, sua efetividade e verificada pela

sua capacidade em revelar 0 defeito semeado na versao do Sort para 0 qual ele foi

construfdo. Para isso. cada caso de teste do conjunto e executado com a versao

original do Sort, sern defeito, e com a versao incorreta. Se para algum dos casos de

teste os resultados obtidos sao diferentes, conclui-se que 0 caso de teste selecionado

C capaz de revelar 0 defeito. Como san gerados 30 conjuntos adequados para

cada versao incorreta do Sort, pode-se obter uma inferencia estatfstica sobre a

efetividade em revelar crros desses conjuntos. 1\a Tabela 17 san mostrados os

resultados para cada um dos experimentos, isto e, a media e 0 desvio padrao do

escore de muta<;:ao e do nurnera de casos de teste em cada conjunto adequado e a

porcentagem de conjuntos que revel am 0 defeito.

No teste baseado em muta<;:ao no nfvel de unidade, experimentos tem mostrado

que a utiliza<;:ao de um numera alto de operadores de muta<;ao pode ser substitufda

par um subconjunto de operadores que podem alcan~ar a mesma efetividade ern

revelar defeitos porem com um custo sensivelmente inferior [18]. Intuitivamente.

o mesrno cleve ocorrcr ao aplicar-se Muta<;ao de Interface Assirn. a aplicac:ao do

conjunto completo no teste de um programa pode levar a um conjunto de mutantes

supcrdimcnsionaclo que pocleria ser substitufclo par outra menor e com a mesma

efetividade. POI' isso, foram utilizados tambem nesse experirnento os crit(~rios

MI-alternati vos.

Faram selecionados alguns subconjuntos de mutantes que faram executados

corn os conjuntos MI-adequados. Ap6s essa execu<;ao. somente aqueles case)s de

teste que distinguem algum rnutante desse subconjunto sao mantidos. seleciorlClIHlo-

se assim urn subconjunto do conjunto ~vll-adequado. A efetividade desses novos

conjuntos. adequados aos criterios alternativos, forarn entao medidas para se ava-

liar qual seria a efetividade obtida equal seria 0 custo do teste se fossem utilizados

somente esses criterios. As Tabelas 18 e 19 mostrarn as rnedidas de efetividacle 011-

tidas pOI' alguns dos criterios alternativos. Os criterios Ml-alternativos utilizaclos

forarn:



I ESCORE DE NUMERO DE CONJUNTOS
EXPERIMENTO MUTAc;Ao CASOS DE TESTE REVELADORES (%)

I 0.993883 44,10 100
0.061714 1,98

II 0.980643 44,77 100
0.0562.56 2,24

III 0.982352 42,30 100
0,051813 1,87

IV 0.944547 45,77 100
0.057354 2,50

V 0.969903 45,00 100
0.051361 1,74

VI 0.984760 45,13 100
0.102494 1.97

VII 0.986067 41.33 100
0.049830 2,57

VIII 0.983761 46,70 100
0.109722 2,48

IX 0,987760 42,33 100
0.045.523 2,33

X 0.962617 40,17 100
0.060709 2.12

XI 0.999986 17,13 96
0.004.50,) 2.79

Media 0.979662 41.34 99.64
! Desvio 0.106719 1.99 0.79

• Criterio MI-restrito COIl' operadores aplicados em variaveis nao de interface
c constantes:



Experimento MI-10% Gr. I Gr. II DirVar IndVar RetSta
I 96 100 70 100 100 90
II 100 100 86 100 100 60
III 100 100 100 100 100 86
IV 100 100 80 100 100 60
V 100 100 96 100 100 66
VI 100 100 100 100 100 76
VII 100 100 100 100 100 93
VIII 100 100 96 100 100 70
IX 100 100 100 100 100 93
X 100 100 100 100 100 100
XI 96 96 96 96 96 96

I

Media 99.27 99.64 I 93.09 99,64 99.64 80,91
Desvio 1.13 0,79 I 2.9:3 0.79 0,79 3,90

I Mutantes 22;3 2186 123 11.58 1006 22

Experimento 6 Sel 17 Sel 19 Sel 20 Sel 21 Sel 23 Sel 24 Sel 25 Sel
I 100 100 100 96 93 83 20 13
II 96 96 96 86 66 60 33 23
III 100 100 100 100 96 90 83 76
IV 100 96 93 93 66 56 :36 ;30
V 100 100 96 8;3 66 63 3;3 30
VI 100 100 100 100 76 63 36 3:3
VII 100 100 100 100 96 96 56 50
VIII 100 100 96 86 n 66 66 6:3
IX 100 100 100 100 9:3 90 .56 4G
X 100 100 100 100 100 96 70 70
XI 9G 96 96 9G 9G 96 96 9(j

Media 99,27 9,'1.91 97.91 94 ..5,) 8:3.7:3 78.09 .):3.18 40.1:-: I

Desvio 1.1:3 1.3.5 1.64 2.46 :3.9:3 4.20 4.61 :1.69 I

Mutantes 1224 307 191 139 9:3 37 27 19

Outro ponto abordado nesse experimento foi a respeito de quais conexoes sac)

0\1 nao importantes para a teste do programa. E possivel rcvelar os mesmos defci-

tos <lplicando-se 0 teste em apenas uma au urn subconjunto das conexoes testada:;';

Proccdeu-se entao cia mesma maneira feita para os criterios alternativos. desta ve:c

selecionando-se as mutantes por conexao. Em outras palavras. considerando-se

apenas os mutantes gerados para uma das conexoes. foram selecionados sub COIl-

seletivas. determinau-se () numera de mutantes de cada aperadar e selecianoll-se manllalrnente
as canjuntas de mutantes carrespandentes a cada criteria M1-N-seletiva.



juntos dos conjuntos MI-adequados que dessa forma san adequados ao teste da
conexao individualmente. Esses subconjuntos de casos de teste foram entao ava-

liados quanto a sua efetividade em revelar 0 respectivo defeito. 0 result ado e

mostrado na Tabela 20.

cmp merge cmp sort mam qsort merge
Experimento skip qsort cmpa qsort sort qsort disorder

I 96 96 93 a a 33 a
II 96 100 73 100 53 80 a
III 100 100 100 100 93 93 36
IV 96 100 60 96 96 30 a
V 100 70 5:3 43 36 33 3
VI 100 100 a 100 100 100 a
VII 100 100 100 100 100 100 10
VIII 96 96 7:3 a :3 16 4:3
IX 96 100 96 100 100 93 :3
X 100 90 100 100 100 100 a
XI 96 96 96 96 96 90 20

Media 97.82 95,27 76,73 75,91 70,64 69,82 10,45
Desvio 1,55 2,29 4,89 6,16 6,32 5,96 3,62

Mutantes 1080 264 250 264 367 20 64

Por ultimo. 0 experimento procurou mostrar que as caracterlsticas de efeti-

vidade dos criterio de Muta<;ao de Interface nao san somente relacionados com

o numero de casos de teste que compoem os conjuntos, mas sim com a maneira

como as casos de teste san selecionados. Em outras palavras, procurou-se mostrar
que 0 fato de os casos de teste serem responsaveis por distinguir mutantes elevam

sua efetividade em revelar defeitos. Para isso, foram gerados aJeatoriamente, para

cada experimento, 30 conjuntos de casos de teste com as mesmas cardinalidades

dos conjuntos ~ll-adequados e verificou-se sua efetividade em revelar 0 defeito

scmeado na correspondente versa.o do Sort. () mesmo foi feito considerando-se as

cardinalidades dos conjuntos MI-19-seJetivo adequados e ~1l-aleat6rio-1 0% ade-

quados. que sao critc'rios alternativos que apresentam uma alta reduc;ao no numero

de mutantes com uma pequena reduc;ao na efetividade em reveJar defeitos. Dessa

rnaneira. obtem-se uma comparac;ao entre a efetividade do teste randomico contra

a efetividade do criteria Muta<;ao de Interface e de dois criterios MI-alternativos.

A Tabela 21 mostra a media da cardinalidade para cada urn dos tres criterios.

Para cad a criteria existem dois valores. 0 primeiro e simplesmente a media da

cardinalidade de cada conjunto de teste. 0 segundo e a media considerando os



conjuntos adequados somente ate 0 primeiro caso de teste que revel a 0 defeito

(ou 0 tamanho total, se 0 conjunto nao contem tal caso de teste). Esse segundo

valor, que sera chamado de "cardinalidade minimizada", e tambem importante

pois proporciona uma comparat;ao mais real e menos pessimista. Quando aplica-

se urn criterio para selecionar casos de teste, 0 testador ao deparar-se com urn

caso de teste que revele urn erro, em geral, interrompe 0 teste para que 0 defeito

seja localizado e corrigido. Assim, se os conjuntos de teste Ml-adequados fossem

selecionados dessa maneira, sua cardinalidade seria a minimizada. Por isso, esse

valor e utilizado tambem na comparat;ao com os casos de teste gerados aleato-

riamente. A Tabela 22 apresenta a porcentagem de conjuntos de casos de teste

gerados aleatoriamente que revelam os defeitos dos programas, considerando esses
conjuntos com as seguintes cardinalidades: 1) mesma cardinalidade que casos de

teste MI-adequados; 2) cardinalidade minimizada dos conjuntos MI-adequados:

:1) cardinalidade dos conjuntos MI-aleatorio-10% adequados: 4) cardinalidade Tn i-

nimizada dos conj untos MI-aleatorio-10% adequados; 5) cardinalidade dos COll-

juntos MI-19-seletivo adequados; e 6) cardinalidade minimizada dos conjuntos

MI-19-seletivo adequados.

Experimento MI MI-10% 19-5eleti vo
I 44.1 0 15.1:3 20.17 11,70 16.73 9,37
II 44.77 13.57 23.30 10,40 16,43 8,97
III 42.30 4,67 18.1:3 4,.50 15,73 4,50
IV 4,5,77 9.73 22.23 8,17 17,53 7,77
V 45.00 11.87 20.37 8.43 1.5,73 7.67
VI 4,5.1:3 6.3:3 22,:37 5.7:3 17,37 .5,47
VII 41.:3:3 6,90 21,23 5,47 14,70 .5,30
VIII 46.70 4,8:3 22,07 4.03 17,20 4.20
IX 42.33

...., ,...,. ..... 21.33 6.07 1.5.57 5,731.11

X 40.17 4.00 20.47 3,70 1.5.23 3,50
Xl 17.13 17.13 11.6:3 11.63 10.27 10,27

Media 41.34 9.27 20.30 7.62 15,68
I

6,61
Desvio 1.99 2.06 1.33 1.70 1.0.5 I 1,51

Uma das diffceis questoes colocadas ao se conduzir urn experirnento como 0 des-

crito neste capitulo diz respeito a sele<;aodos prograrnas e defeitos - artificialrnente

introduzidos - a serem utilizados. lima pergunta a ser levantada e: ate ondt 05



Experimento MI MI-10t;( 19-5eletivo
I 9;~ 50 70 4;~ 60 :3:3
I I 86 43 6;~ 30 40 :n
III 100 56 100 ,56 100 ,56
IV 9:~ 40 7:~ 36 66 ;3;3
V 86 50 6:3 43 53 40
VI 100 60 100 60 96 60
VII 9;~ 50 76 4:3 76 40
VIII 100 30 9:3 30 86 :30
IX 100 6:3 100 56 100 5:3
X 100 5:3 9:3 46 80 46
XI 40 40 26 26 U n

I M6dia 90.09 ·18Ji4 77.91 12.64 70.00 :39.7:3

I
Desvio :L20 2.80 4.;~2 2.89 4.80 I 3.18

drfcllos llllll:;ados rcprcsenlam 0 unlverso dr dcfcltos reals. de maneim que pos-

..,amo.-; gerurali:;ar os resultados colhidos? A resposta a esta pergunta (> bastante

diffcil. A menos que progra.mas c defeitos reais sejam utilizados. nao se pode

sequn afirmar que estes sao representativos de realidade do teste de software.

;\!esmo que defeitos rcais sejam usados. nao se pocle ainda com certeza genera-

lizar os resultados para outros softwares c outros tipos de defeitos [14]. Dessa

m'Hleircl. 0 ohjetivo de tais experiment os e produzir urn estudo de casu no qua!.

illdepeTldcTltemente de quais defeitos sejam utilizados. podp-se mediI' custo e efe-

1 i\'idade de lun certo critcrio para essa particular arena c. se posslve!. compara.-I()

{'(JIll on] ros criu;rios. Bans resultados podem apenas sugerir novos experimento'

(. encor,tjar seu uso pnitico. 0 problema da gennalizat;ao tCIll que ser encaradu

d(· 1ll,t!J('ird induti\',L ;\ medida que !](J\'os experimentos sao conduzidos.

Este cxpninwnto foi iniciado a partir de UIll conjunto de 27) dcfeitos dos quais

(), 11 Illais diflceis de serem reveJados foram selecionados. l'tilizou-se a lIwdid,t

d(i I]](lice de Dificuldacle para evitar aquelcs defeitos que quase certarnente se-

rid!11 r('\'elddus por qualquer conjuntu de teste. J\o conjuntu fina!. us defeitu.'

:-'(']eci(Jlliid()s possnem Indic(' de DificuJdade \'ariandu entre 2.87 e 25.:?0~i.

:\ cfeli\'idade obtida pel<l aplicac:ao do critcrio :'vlutac:ao de Intnface complet()

I com (J conjunto de operadorcs dcfinidos na se<.:ao .5.1.1) e quase 100<;( para todo"

(J:-'experirllento", Somentp urn dos ;no conjuntos ::\II-adequados nao revelou ()

((JlTespondenle dcfeito. Alguns dos criu;rios alternativos apresentados na~ Tabelac-

1:--, c I q talllhcrn proporcionarn rncdidas de efetividade rnuito boas.



Em termos de custo, como ja era de se esperar, pode-se observar que a a-

plica<;ao do criterio com todos os operadores tende a ser cara. Nao em termos

absolutos, visto que os 2309 mutantes e 41,34 casos de teste em media, nao sao

mimeros demasiadamente altos. Mas, se comparado com os criterios alternativos,

vemos que resultados de efetividade muito proximos aos obtidos pela aplica<;ao
do criterio completo podem ser obtidos com urn custo bastante inferior, tanto

em termos do mimero de mutantes gerados quanto do mimero de casos de teste

requeridos. Por exemplo, utilizando-se 0 criterio MI-aleatorio-10% obtem-se, com

uma redu<;ao de aproximadamente 90% no mimero de mutantes e 50% no mimero

medio de casos de teste requeridos, uma ewtividade de 99,27% em revelar er-
ros, urn decrescimo de apenas 0,37%. Utilizando-se 0 criterio MI-19-seletivo, a

redu<;ao no mimero de mutantes e de quase 95% e no numero de casos de teste

e de, aproximadamente, 62% enquanto a efetividade mantem-se em 97.91% dos

conjuntos de teste .

.£; interessante tambem observar que existem conjuntos de operadores de muta-

<;aoque sao completamente disjuntos mas que apresentam resultados semelhantes

em termos de efetividade. E 0 caso dos conjuntos "DirVarRep" e "IndVarRep".

Os resultados para esse dois conjuntos sao exatamente os mesmos, 0 que sugere

que, apesar de disjuntos, existe uma "intersec<;ao" no conjunto de casos de teste

que esses mutantes selecionam. Intuitivamente, essa e uma indica<;ao de que
apenas urn deles seria suficiente para selecionar os mesmo conjuntos de casos de

teste, ou pelo menos, conjuntos com caracterlsticas similares.

Essas conclusoes porem nao significam que 0 criterio Muta<;ao de Interface

completo nao deva ser utilizado. Elas sugerem que uma estrategia incremen-

tal para sua utiliza<;ao deva ser definida. Suponha-se urn software que contenha

alguns defeitos. Pode-se iniciar a aplica<;aoda Muta<;aode Interface com urn con-

junto bastante restrito de operadores, esperando que algum(ns) erro(s) seja(rn)

revelado(s). No experimento descrito, por exemplo, utilizando-se apenas 27 rnu-

tantes produzidos pelo criterio MI-24-seletivo, revelou-se urn defeito em rnais de

50% dos conjuntos de teste. Se urn defeito e revelado, deve-se corrigir 0 prograrna

e reiniciar 0 teste. Somente se nenhurn defeito e revelado, novos rnutantes de-

vem ser gerados e mais casos de teste fornecidos. Assirn, conforrne most ram os

experirnentos, Muta<;ao de Interface e urn criterio interessante (na verdade, urn

conjunto de criterios) pois desde as prirneiras fases, com urn conjunto reduzida

de mutantes, diversos defeitos sao revelados, com urna alta probabilidade. Alern

disso, pode-se estabelecer urn ponto final para a aplica<;ao do criteria. 0 que.

dependendo dos requisitos de teste e restri<;oes de custo, pode ser a aplicac;ao



do criterio completo. Diversas seqiiencias diferentes de mutantes podem ser uti-

Iizadas nessa abordagem incremental. Duas seqiiencias obvias SaD os criterios

MI-~-seletivos e os MI-aleatorio-N%.

Analisando as Tabelas 21 e 22 pode-se notar que para 0 conjunto de defei-

tos semeados no programa Sort. 0 criterio Muta<;ao de Interface completo produz

conjuntos de teste tao grandes que conjuntos de mesma cardinalidade, randomica-

mente gerados. tem quase a mesma efetividade em revelar erros que os conjuntos

MI-adequados. 0 mesmo niio acontece com os criterios MI-aleatorio-lO% e MI-

l g-seletivo. ~esses casos, os conjuntos adequados SaD drasticamente reduzidos,

de modo que conjuntos aleatorios de mesmo tamanho tem efetividade de ape-

nas 77.91 % e 70.00% respectivamente. Alem disso, analisando os conjuntos com

cardinalidades minimizadas, percebe-se que os criterio de Muta<;ao de Interface

lendem a selccionar casos de leste que revel am erros muito mais rapidamente que

atravl'S de gerac:ao aleatoria. Considerando os cardinalidades minimizadas. a efe-

1ividade dos conjuntos aleatorios nao atingem 50%. Assim. alern da M uta<;ao de

Interface proporcionar urn modo objetivo c significativo para medir a qualidade

de conjuntos de teste. ela claramente ultrapassa 0 teste randomico em efetividade

eIll revelar dcfeitos.

Gutra importante informa<;ao a ser retirada dos experimentos e a respeito de

quais conexoes colaboram mais para que defeitos sejarn revel ados. Como mostra

d Tabela 2C), 0 teste de algumas conexoes pode ser capaz de revelar a presen<;a

de defeitos localizados em outras func:<'les. !laO diretamente relacionadas corn a

conexao sendo testada. Entao. ao testar um program a jci integrado. como 0 casc)

do Sort. qUd.is ccmexoes devem ser testadas antes'? A resposta ()hvia e que deve-se

1 estar aquelas conexoes que aprescntem maior probabilidade de revelar a presenc:a

de U111 defeil0. mas como identificar tais conexoes'? Por exemplo. 0 que faz a

conexao cmp-skip melhor para iniciar 0 teste do que a conexao merge-disorder?

Quando uma Jnutac:ao t; aplicada a uma conexao A-B. um valor relacionado

COIll cssa COlleXdO e perturbado, Para que tal mutante seja distinguido. esse va-

lor que foi alterado deve ser usado c devc levar a uma saida difcren1c da sdida

produzida pelo prograIlld original. Esse uso pock oeoner eIll qualquer lugar du

prograIllcl. Supoudo que esse valor que sofreu a muta<;ao seja usadu. alem possivel-

Illente de A e L3. IlIlITICldeterminada func:ao C. todos os casos de tcste selccionados

para testar a conexao .·l-B devem tamb('~m executar C pois S('J assim esses IYlutall-

les sao distinguidos. lsso pocle limitar 0 conjunto de caminhos pcreorriclos pelos

casos de test e selcciollados, E 0 que ocone. pOl' exemplo. 110 testc da cCJIlcxao

Ilurgr-disordcr. Os 64 mutantes gcrados para essa COllCXaOpodem ser distingui-



dos, em media por 2,24 casos de teste que cob rem sempre urn pequeno trecho do

programa, sendo assim ineficazes para revelar defeitos que poderiam estar loca-

lizados em outras partes do codigo. Por outro lado, conexoes como cmp-skip e

merge-sort requerem urn mimero maior de casos de teste que executam urn con-

junto maior de caminhos e, conseqiientemente, permitem que urn numero maior

de defeitos possa ser executado e revelado. Ate agora, parece que a melhor ma-

neira para selecionar quais conexoes devem ser testadas e analisando 0 codigo e

determinando em quais delas san alterados os valores dos objetos (variaveis) prin-

cipais do programa, permitindo que, ao distinguir os mutantes, possa-se exercitar

grandes trechos do programa.

5.2 Estudo de Caso 2: 0 Programa SPACE

o programa SPACE [79] foi escolhido para este experimento pois trata-se de urn

sistema real, que vem sendo utilizado pela Agencia Espacial Europeia e que possui

documentado urn historico de desenvolvimento. Por esses motivos, e por tratar-se

de urn programa de complexidade consideravel, como mostra a Tabela 23, esse

programa foi escolhido para este estudo de caso.

LOC's Conexoes
Media por fun<;ao 32,9,) 3,29
Total (135 fun<;oes) 4449 444

o programa processa uma linguagem de alto nivel que permite 0.0 usuaTlCJ

descrever urn vetor de antcnas. Seu objctivo e produzir como saida urn arquiyu

de dados com formato e caracterfsticas pre-definidas. a partir dessa descri<;au. A

linguagem desenvolvida para esse fim permite que se descrcva 0 vetor de antenas

a partir de alguns poucos comandos, ao inves de descrever-se uma lista completel

de posi<;oes e estimulos dos elementos. Essa lista e entao produzida como safdo

do prograrna [79]. A cada execu<;ao, 0 programa solicita 0 nome de arquivo COlli

extensau .adl que contem a descri<;ao a ser processada e gero como saida um

arquivo com mesmo nome e extensao .dat. Urn exemplo de arquivo de entrada (',

dado na Figura 41. Na Figura 42 e mostrado urn trecho do respectivo arquivo de

saida.



ADD BLOCK -1,-1 1,1
ADD NODE -2,-2
ADD NODE -2,2
ADD NODE 2,2
ADD NODE 2,-2

GROUP_EXCITATION
AMPLITUDE UNIFORM
PHASE UNIFORM

• Urn parser faz a analise sintatica da descric;:ao e prepara as estruturas de

dados internas descrevendo 0 vetor.

• Urn modulo de calculos assinala ou calcula parametros do vetor que foram

omitidos pelo usuario na descric;:ao, verifica a consistencia dos parametros

fornecidos na descric;:ao e calcula a posic;:ao e estimulo de cada elemento do

Durante 0 processo de teste do SPACE, defeitos foram detectados e removi-

dos. () processo continuou apos a liberac;:iio do software. a medida que falhas

foram ocorrendo. Assim. 0 sistema evoluiu ate que uma versao "sem defeitos"

foi obtida. Essa versao e utilizada como oraculo no experimento descrito neste

capitulo. Durante 0 processo de rcmoc;:iio de defeitos, tanto na fase de teste como

de manutcnc;iio. manteve-se urn controle da evoluc;:ao do produto. Foram revel ados

e registraclos :n defeitos. classificaclos por Pasquini [79]- de acordo com 0 paclrao

IEEE 1044 "Standard Classification for Software Errors. Faults and Failures" --

A lista dos defeitos esta mostracla no Apenclice A. Infelizmente, nao existe

na clocumentac;ao fornecicla [79] uma classificac;ao por clefeito. Dessa maneira.

nao se conscguiu relacionar precisamente cacla clefeito com as categorias cla Ta-

bel a 24. Nao e citacla tambem a or clem em que esses clefeitos foram encontraclos



2 GROUP testgroup
4 GRID RECTANGULAR
6 ELEMENT
7 GEOMETRY RECTANGULAR 20 10 em
9 ADD BLOCK -1 -1 1 1

10 ADD NODE -2 -2
11 ADD NODE -2 2
12 ADD NODE 2 2
13 ADD NODE 2 -2
15 GROUP_EXCITATION
16 AMPLITUDE UNIFORM
17 PHASE UNIFORM
19 END

** Generating GROUP: testgroup.
** PSTEP,QSTEP set to:200.000000,100.000000
** Grid ANGLE set to:90.000000
** Group ROT_ANGLE set to: 0.000000

NEL
NPORTS
IDUM REXA REYA REZA THEA PHEA PSEA

AMP PSH PSC PHEPOL
13
1
1 -200.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 90.00
2 0.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 90.00
3 200.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 90.00

11 -400.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0.00 0.00 90.00

12 400.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0.00 0.00 90.00

13 400.00 -200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0.00 0.00 90.00



TIPO DE DEFEITO SUBTIPO #
Logica omitida Casos ou passos esquecidos 2
ou incorreta Fun~ao desnecessaria 1

Condi<;aode teste faltando 4
Verifica<;aode variavel errada 2

Problemas computacionais Equa<;ao insuficiente 10
ou incorreta

Interface incorreta ou Modulos nao combinam 3
incompleta
Problemas de manipula<;ao Inicializa<;ao incorreta 1
de dados Acesso ou armazenagem incorreto 10

Alem do historico de defeitos, seus desenvolvedores definiram urn perfil opera-

cional para esse programa. Para isso, foram identificadas as possiveis subfun<;oes
do programa3

. Gerou-se entao urn grafo capturando a conectividade entre essas

subfun<;oes. Cada no do grafo representa uma subfun<;ao. Os nos A e B sao ligados

por uma aresta se 0 controle de execu<;aodo programa pode passar da subfun<;ao

A para a subfun<;ao B. Existe urn unico no de inicio e urn unico no de final de

execu<;ao. Urn caminho do no inicial ao no final representa uma fun<;aoexecutada

pelo programa. A cada aresta foi assinalada uma probabilidade de transi<;ao. POI'
exemplo, se 0 no A e coneetado com B, C e D com probabilidades de transi<;ao a

partir de A de 0,3, 0,6 e 0,1 respeetivamente, isso significa que apos a execu<;aoda
subfun<;ao A, as probabilidades de executarem-se B, C e D sao respectivamente

0,3, 0,6 e 0,1. As probabilidades de transi<;ao foram determinadas atraves de
entrevistas com os usuarios [79].

Existe ainda urn program a que gera dados de teste de acordo com 0 perfil

operacional definido. Esse programa toma como panimetro urn numero inteiro

e cria urn dado de teste. Assim, gerando-se aleatoriamente uma sequencia de

mimeros e usando-os como panimetros para esse programa consegue-se erial' urn

conjunto de dados de teste que representa 0 perfil operacional. Esse foi 0 metodo

utilizado para a gera<;ao de conjuntos de dados de teste neste experimento.

3Nesse contexto, "subfun<;ao" e "fun<;ao" nao estao relacionados com "fun<;ao" que e uma

unidade de processamento da linguagem C mas sim, ao comportamento que se espera de urn
trecho do programa.



Descric;ao do Experimento

o objetivo deste experimento e avaliar 0 criterio Mutac;ao de Interface quanto ao

custo de sua aplicac;ao e sua efetividade em revelar defeitos, tentando reproduzir

os procedimentos normalmente seguidos no processo de teste de software. Uma

pergunta que reflete esse objetivo e: Qual seria a probabilidade de revelar os

defeitos conhecidos do programa SPACE utilizando Muta<;ao de Interface, e a

que custo?

Para isso, tomou-se a versao "sem defeitos" do SPACE - chamada de agora

em diante de S P AC Eo - e nela foram reimplantados alguns - digamos n - dos

defeitos conhecidos, criando-se uma versao S PAC En do programa. Aplicou-se

nessa versao a Mutac;ao de Interface para selecionar casos de teste. Se t, urn desses

casos de teste selecionados revel a urn erro no comportamento do programa, ou seja

faz com que S P AC En tenha urn comportamento diferente de S P AC Eo, entao

escolhem-se e removem-se urn ou mais defeitos, de maneira que a nova versao

tenha 0 mesmo comportamento com t que tern SPAC Eo. Em outras palavras,

removem-se m defeitos, m 2: 1 de maneira que SPACEn-m(t) = SPACEo(t).
Esse processo e repetido ate que nao se consiga mais revelar nenhum defeito, ou

porque os casos de teste selecionados nao conseguem revelar os defeitos existentes

ou porque nao existem mais defeitos a serem revelados, ou seja, chegou-se a
versao S PAC Eo. A Figura 43 des creve esse processo.

Para selecionar os defeitos a serem implantados. criou-se urn subdominio dos

casos de teste, baseado no perfil operacional do programa. l:tilizando 0 programa

de gerac;ao de casos de teste do SPA CEo foram gerados aleatoriamente 2000 casos

de teste. Com esses 2000 casos de teste foram computados os Indices de Dificul-

dade de cada defeito e foram selecionados aqueles defeitos com indices menores

ou iguais a 10%. Note-se que 0 processo de "teste" do SPACE foi reproduzido 10

vezes para que se obtivesse urn significado estatistico dos dados. Para cada uma

dessas repetic;oes - que outra vez foram chamadas de "experimento I" a "experi-

mento X" - 0 subdominio gel'ado foi diferente e, portanto. os defeitos selecionados

Denl sempre sao os mesmos (embora obviamente sejam conjuntos bastante pare-

cidos) .

A selec;ao de casos de teste foi limitada ao subdominio gerado, que de certa

forma representa 0 perfil operacional do programa. A ideia e tentar responder a
pergunta: "Dado este dom{nio (restrito)) qual a chance de. utilizando Mutar;ao

de Interface, selecionar casos de teste que revelem defeitos'!·. ~ote-se que cornu

os Indices de Dificuldade foram tambem calculados dentro do subdominio. sabe-



Seleciona N defeitos
a serem implantados

Constr6i versio
con N defeitos

Aplica Muta~io
de Interfaces

/ Revelou
(

"',- defeito?
''-,

Seleciona M defeitos
a serem removidos

Figura 43: Processo de "teste" do programa SPACE utilizando Muta<;ao de In-

terface

se exatamente quao dificil e selecionar casos de testes que revelem os defeitos.

Assim, pode-se colher dados sobre a efetividade do criterio Muta<;ao de Interface,

que nada mais e do que a probabilidade de, aplicando-se 0 criterio, selecionarem-se

esses casos de teste.

o processo de sele<;aode casos de teste a partir do subdomfnio gerado est a des-

crito na Figura 44. Definiu-se uma estrategia incremental de gera<;aode mutantes

atraves de criterios MI-alternativos, descritos adiante. Inicialmente, utiliza-se urn

criterio que gera urn numero bastante restrito de mutantes. Esses mutantes sao

executados com os casos de teste, que sao escolhidos no subdomfnio numa ordem

pre determinada. Se urn caso de teste distingue algum mutante ele e mantido e.

caso contrario, e descartado. Isso e repetido ate que algum dos casos de teste

que foram mantidos revele a presen<;a de defeitos na versao do SPACE sendo

testada ou ate que se esgote 0 subdomfnio. Note-se que sao selecionados somente

aqueles casos de teste que matam pelo menos urn mutante. Aqueles que nao ma-

tam mutantes nao seriam selecionados pela Muta~ao de Interface e, par isso, saa



descartados. Dessa maneira, podem existir casos de teste que revelem a presen<;a
de defeitos mas que saD descartados por nao matarem nenhum mutante.

Termina sem
defeito

revelado

~/-,

// --"'",
/ Matou~' Nio<:
'", Algum?

Revelou
, defeito?

~''''/

Termina com
defeito(s)

revelado(s)

Figura 44: Processo de sele<;aode casos de teste para cada experimento do pro-
grama SPACE

Se todo 0 subdominio e utilizado na execu<;ao dos mutantes e nenhum dos
casos de teste selecionados revela a presen<;a de defeitos, entao saD gerados mais

mutantes, aplicando-se 0 proximo criterio MI-alternativo. Se todos os criterios
dentro da estrategia estabelecida forem aplicados sem que urn defeito tenha sido

revelado, entao considera-se terminado 0 teste, sem sucesso.

A sequencia de criterios MI-alternativos empregada nesse processo utiliza uma

combina<;aode tres abordagens para reduzir 0 numero de mutantes. A primeira e a

sele<;aode apenas urn pequeno numero de operadores de muta<;ao. Os operadores

de muta<;ao utilizados para caracterizar a sequencia de criterios saD os seguintes:

2. Operadores de troca de variaveis de interface (operadores do tipo "DirVar-

Rep").



3. Operadores de incremento Idecremento de variaveis de interface (operador

"DirVarIncDec").

4. Operadores de inclusao de operadores unarios em ocorrencias de variaveis

de interface (operadores do tipo "DirVarxxxNeg").

6. Operadores de troca de variaveis nao de interface (operadores do tipo "lnd-

VarRep" ).

,. Operadores de incremento Idecremento de variaveis nao de interface (opera-

dol' "lndVarlncDec").

8. Operadores de inclusao de operadores unarios em ocorrencias de variaveis

de interface (operadores do tipo "lndVarxxxNeg").

A segunda e a limita<;ao do numero maximo de operadores por ponto de

muta<;ao. Para os criterios de 1 a 5 estabeleceu-se como 2 0 mimero maximo
de mutantes por ponto de muta<;ao. Para os demais, que utilizam operadores

que alteram variaveis de interface de maneira indireta, ou seja, sao aplicados

em variaveis locais e constantes, esse mimero foi limitado a, no maximo, 1 mu-

tante. E a terceira forma de reduzir 0 mimero de mutantes foi a sele<;aoaleat6ria

de apenas 10% dos mutantes. A combina<;ao dessas duas abordagens foi feita

primeiro limitando-se 0 mimero pOI' ponto de aplica<;ao e dentre esses mutantes
selccionando-se 10%.

Alell1 de uma estrategia incrementaL algumas conexoes nao foram testadas.

Os operadores de muta<;ao foram aplicados a todas as conexoes do programa.

exceto as conexoes das fun<;oes 1) main-glvainit: 2) glvainit-kwdsinit: 3) glvainit-

emsginit: 4) glvainit-unaminit; e 5) glvainit-moseinit. Essas conexoes sao execu-

tadas uma unica vez em cada execu<;ao do programa. sendo que as fun<;oes en-

volvidas sao responsaveis unicamente pela inicializa<;ao de tabelas estaticas. POl'

esse motivo decidiu-se nao aplicar muta<;,oesnessas conexoes e supor que defeitos

na inicializar;ao dessas tabelas pudessem ser revelados atraYes do teste de outras

conexoes. relacionadas a possiveis usos dessas tabelas. 0 numero de mutantes

relativo a essas conexoes e que deixaram de ser gerados e de 77.789 mutantes.

Para as conexoes que sobraram, obteye-se uma diminui<;ao de aproximada-

mente 94% no numero de mutantes. atraves do uso dos criterios lvII-alternativos.

Para a yerSaO sem defeitos do SPACE, 0 numero total de mutantes possiveis de

serem gerados para as mesmas conexoes com 0 mesmo conjunto de operadores



e de 91352. Esse mimero cai para 5129 com a aplica<;ao das restri<;oes impostas

pelas parametriza<;oes descritas. 0 mimero de mutantes gerados para a versao

SPA C Eo, por operador, e mostrado na Tabela 25.

Operador Mutantes Operador Mutantes
I-DirVarAriNeg 93 I-DirVarBitNeg 70
I-DirVarIncDec 700 I-DirVarLogNeg 77
I-DirVarRepCon 217 I-DirVarRepExt 101
1-Dir Var RepGIo 4 I-DirVarRepLoc 341
I-DirVarRepPar 240 I-DirVarRepReq 165
I-IndVarAriNeg 248 I-IndVarBitNeg 229
I-IndVarIncDec 484 I-IndVarLogNeg 222
I-IndVarRepCon 278 I-IndVarRepLoc 293
I-IndVarRepPar 484 I-IndVarRepReq 250
1-Ret StaDel 91 I-RetStaRep 95
II-ArgAriNeg 22 II-ArgBitNeg 13
II-ArgIncDec 270 II-ArgLogNeg 22
II-ArgRepReq 28 II-ArgStcAli 20
II- Fun CalDel '"'') TOTAL 5129I~

A Tabeia 26 mostra, em ordem crescente de HI, as caracterlsticas dos defeitos

selecionados para 0 experimento I, que como jci citado anteriormente. depende

do subdominio gerado para esse experimento. A Tabeia 27 mostra os resultados

obtidos com a aplica<;ao da Muta<;ao de Interface no experimento 1.

DEFEITOS 33 12 18 22 27 8 17 7
HI 0.05 0.15 0,15 0.25 0,4 1.4 1,6.5 1.75

DEFEITOS 20 21 23 16 24 29 13 11 ;"Iedia
HI 2.55 2..55 ') ~~ 4.8.) 5.6 6.2.5 6.6.5 9.9 2.92~.0.J

A Tabela 27 mostra a evolu<;ao do teste para 0 experimento 1. A pnmelI'Cl

coluna indica 0 mimero de defeitos de cada uma das fases do teste. A colmld

dois indica 0 mimero de mutantes que foram gerados ate que algum caso de teste

selecionado tenha revelado urn defeito ou ate que nao se tenha conseguido mais

revelar defeitos. A terceira coluna indica 0 mimero dos defeitos que [oram es-

colhidos para remo<;:ao para criar-se a versao do programa para a proxima fase.

A quarta coluna indica 0 mimero de casos de teste que foram selecionados no



Numero de Mutantes Defeitos Casos de Escore de
defeitos gcrados removidos teste muta<;ao

Hi 431 23. 16, 24 1 0.1787
13 427 13 7 0.2998
12 436 8 8 0.3050
1I 436 7. 11 12 0,3899
9 4:37 29 1:3 0,4005
1': 4:n ')'" 1.5 0.4462_I

I 437 20, 21 27 0,55L5
:) 4:n 12. 18 43 0.6293
3 435 33.22 50 0,6759
1 221.5 17 61 0.4790
0 5129 - 85 0.39:3 I

teste c a ultima coluna indica 0 escore de muta<;,3.o obtido pOl' esses casos de teste

Clll rela\'ao aos mutante's gerados. lniciou-se com 16 defeitos implantados e 431

mutantes. Foi necessario selecionar-se apenas 1 caso de teste para que urn defeito

fosse revel ado. Para que 0 programa se comportasse de acordo com 0 oraculo,

foi entao necessario remover os defeitos numeros 2:3. 16 e 24 simultaneamente. 0

escore de muta<;ao obtido pOI' esse unico caso de teste atingiu 0.1787. A segunda

linha mostra os numeros do teste aplicado a nova versao sem os :3 defeitos remo-

vidos. ou scja. com 1:3 defeitos restando. Foram 427 mutantes. 7 casos de teste.

cscore de 0.2998 e defeito 1:3 removido.

\'ota-se Ila Tabela 27 que em alguns casos sao removidos malS do que urn

clefl'ito ao final de uma fasl'. Alem disso, existe a possibilidade de que. quando

dois ou mais defeilos estiio relacionados entre si. a remo<;ao de qualquer um deles

fac:a COIn que a nova vcrsao se comporte de maneira correta. fazendo com que

qUct!qucr lUll dell'S seja candidato a remo<;ao. 0 processo de remo<;ao de defl'itos

(; mais precisamente descrito da seguinte maneira. supondo-se que 0 caso de teste

I causou uma falha na versao 5 PAC E,,:

I. Hctira-se cla versao S!) AC En. 0 defeito que possui 0 mais alto HI. Se a nova

vcrsao nao se comporla de acordo com 0 oraculo S'P.-1CEo. reimplanta-se

esse defeito e rl'tira-se 0 pr6ximo. com 0 segundo maior HI. Esse processu

(', repelido ate que a nova vl'rsao S'PAC £"-1 comporte-se de acordo. ou ate

que todos os defcitos implantados tenham sido tentaclos. Dessa maneira.

a abordagem e tentar eliminar primeiro os defcitos mais ·'faceis··. ou seja.

com maior HI.



2. Se nenhum defeito pode ser removido, entao sao removidos simultaneamente

todos aqueles defeitos para 0 qual t provoca uma falha, ou seja, aqueles

defeitos que, se implantados sozinhos no SPACE, criam uma versao qUE'

falha com t. Essa informa~ao e disponivel pois apos a gera<;ao do subdominio

de teste, todos os casos de teste sao executados com cada versao do SPACE
com urn unico defeito para medirem-se os HI's de cada defeito.

:3. Se essas tentativas de remover defeitos falharem, entao deve-se faze-Ia ma-

nualmente. Em nenhum dos experimentos foi necessaria a remor;ao manual.

A Tabela 28 mostra urn resumo dos dados de efetividade e custo de todos os

experimentos. Nela san apresentados 0 numero de defeitos inicialmente implan-

tados: os HI's minimo e maximo e a media dos HI's dos defeitos implantados:

quais os defeitos que nao foram revelados e a media de mutantes e de casus de

teste requeridos nas diversas fases de cada experimento.

Defeitos Indice de Dificuldade Def. nao Casus
Exp. iill plan tados Min. Max. Media revel ados Mutantes de teste

I 16 0.0,) 9,9 2.92 - 102;3,;36 29.27
II 17 0,1 9,8 3.79 - 1120,73 :34,4,)
III Hi O.OS 9,5,) 2.99 3:3 974,;3:3 34,17
IV 14 0.1 6.35 2.:36 - 1189,60 40.:20
V 17 0.1 S 9.0 2.9'1 800,38 26.0
VI 17 0.05 9.9 3.17 3:~ 9:34.92 28.S,l
VII 16 O.OS I 8.5 .) ~~ i 17. 7 916,0 :31.:nI -.1 ,)

VIII IS OJ5 9.6.5 :U9 - 143;UO 40.0
IX IS 0.2 8.9 2.89 905,10 30,80
X 16 0.0;) 9.55 2.76 - 1122.82 30.91

Para que se possa analisar cada experimentu com mais detalhes. as Tahela"

29 al{i mustram os defeitos implantados e os resultados ohtidos em cada UIll dos

cxpcrimcI11os. de II a X. :\a coluna "Defeitos Removidos··. quando 0 nUIlwro dl)

dcfeitu vier entre parentesis. isso indica 0 mimero du defeito que nao ptHIe ser

rcmovido lJO final do cxperimento.



DEFEITOS 12 18 22 27 8 7 17 20 21
HI 0,1 0,1 0,25 0,2,5 0,8 1,8 2,0 2,5.5 2,55

DEFEITOS 23 13 16 29 24 11 31 10 Media
HI 3,00 5,5 5,5 5.5 6,45 8,65 9,5,5 9,8 3,79

Numero de Mutantes Defeitos Casos de Escore de
defeitos gerados removidos teste muta<;ao

17 439 8,7,23 4 0,2187
14 439 11 11 0,3303
13 431 22, 24 1,5 0,4640
11 433 29 17 0,4111
10 433 10 18 0,4273
9 441 17 33 0,5374
8 441 20, 21, 16 37 0,5488
.5 1491 13. 31 49 0,4071
:3 437 12. 18 44 0.6347
1 2214 ')~ 64 0.4770~I

0 5129 -- 87 0.3881

DEFEITOS 3:3 27 12
I

18 22 I 8 20 21
HI 0.05 0.1 OT) ! 0.15 o ,) I 1 2' 1.9 i 1,9.~ .. )

DEFEITOS I 17 2:3 I 16 29 i 13 24 11 ~Iedia
HI 2,1 2.15 :3.6 I 5.0.) 6.2 I 6,6 6.8,5 9,.55 2.99



Numero de Mutantes Defeitos Casos de Escore de
defeitos gerados removidos teste muta<;ao

16 431 13 1 0,1740
I,) 433 29 4 0.2079
14 433 11 6 0,2702
1:3 432 24 16 0.3819
12 437 20.21.16 19 0.4691
9 437 8. 2:3 3:3 0.,5378
1 437 7 36 0 ..5744
6 437 17 39 0.,5995
:) 437 12. 18 43 0.6201
:3 435 22 4l': 0,657,)
.) 2214 ')~ 69 0.488:3~I

1 .5129 (3:3) 96 0.3997

DEFEITOS ')~ 12 18 22 l': { 20~(

HI 0.1 0.2 0.2 O. :2 1.2,) 1.35 1.8,5

DEFEITOS 21 17 :2J 16 24 13 29 Media
HI 1.8;) 2.1 2.27i :U..; ,).,j

!
6.0 6.35 2.J6

I\umero de Mutantes Defeitos Casos de Escore de
c1efeitos gcrados removidos teste muta<;ao

1'1 no 17 :) 0.2372
I:l ,1:30 29 q 0.2814
I:! no I. 2:3. 16. 24 II 0.:3907
::.;

I
.j;) 7 I:l 2:3 0.7i:240

- j;)7 20. 21 :32 o .58:3,'iI

:) 1:37 22 :10 0.6:316
1 j;)7 P IS Ix 0.6270
.) 15Fi S 6(j 0.,1607
I 2214 ')- -.) 0.486:)-I 1-

0 7i129 % 0.:3964



DEFEITOS 27 12 18 22 8 26 7 17 21
HI 0,15 0,25 0,2.5 0,5 1.1 1,65 1,6.5 1,75 2,15

DEFEITOS 20 23 10 16 29 13 24 11 Media
HI 2.2 2,65 3,95 4,6.5 5.:3 6,05 6,6.5 9,0 2,94

Nurnero de Mutantes Defeitos Casos de Escore de
defeitos gerados removidos teste mutac;ao

17 439 7. 17, 23 1 0,1617
14 439 22, 11 6 0,4146
12 439 29 ( 0,3394
11 439 24 8 0,3440
10 433 10 9 0.3626
9 441 26 1,5 0.4603
R 441 13

I 17 0.4535

II 437 27 17 0.4.554
I6 437 16 I 15 0.4371

437 12. 18
I

44

I
0.6156 II

:)

I i
I :~ 447 21. 20 I 46 0.6264 II

i I1 447 R I 5.J 0.6.577 I

\

'-
I

I
I

0 5129 I 98 0.4042 I
-

II i

i DEFEITOS ,).., 3:~ 12 18 .).) 8 I 20 , 21
~

~I I I

HI I 0.05 0.05 0,1 0.1 0.6 1.15 I 1.:3 I 1.3.5 1.45I

I
DEFEITOS 17 2:~ 16 29 1:3 24 I 11 I 10 ),Iedia
HI 1.65 2.85 4,4 6.15 6.9,J ~1-18~-

I 9.9 :3.17 II.:) . I·J



Numero de Mutantes Defeitos Casos de Escore de
defeitos gerados removidos teste Muta<;iio

17 439 1:3 2 0,2255
16 434 24 4 0,2512
15 442 17 9 0,2986
14 442 II 10 0.3213
1:3 436 7.23 10 0.3395
11 43G 10 1:3 0,3784
10 437 29 1.1 0,400.1
9 437 8 26 0,4508
8 435 20, 21. 16 31 0.5149
.5 437 22 39 0.6270
·1 437 12. 18 44 0,6087
2 221·1 27 I:) 0,4846
1 :-)129 (3:3) 97 0.3941

DEFEITOS :33 12 18 27 22 8 17 7
III 0.05 0.3 0.:3 0,:3 0,,) 0.7 1,45 1,.sf)

DEFEITOS 20 21 23 16 J:3 29 24 11 ~Iedia I
I
I

III 1.65 1.65 2.95 5.0 5.95 6.2.) 6.9 8.f) .) -~
!_./.)

I Numero de Mutantes Defeitos Casos de Escore de I

I defcitos
I

gerados removidos teste mutac:ao
16 4:31 29 2 0.1671
1.5 4:31 24 4 0.2.575
14 427 11 10 0.:3489
I :3 437 ')- 16 0.3.570-I

12 1:37 IG I 0.2609
11 r37 1:3 .)- 0.'187el-I

10 137 8. 2:3 :n 0 ..50.57
8 4:37 20. 21 :38 0.528G
G 437 :U .50 0.6362 I

:) 437 12. 10 6:3 0.6,560
I

:~ I·) I :) :3:3 -.) 0,467:3I-
.) 5129 (17.7) 9:3 0,4022



DEFEITOS 12 1~ 27 22 8 17 20 21
HI 0,1.5 0,15 0,15 0,5 1,35 1,75 1,75 1,7.5

DEFEITOS 1 2:~ 16 29 13 24 11 Media
HI 1.7.5 :3.:3.5 4.8 6.3fl 7,1 7.3.5 9.6fl 3,19

1:\ lllllcro de
I

:"1utalltes Defeitos Casos de
I

Escore de
I defcitos gcrados reITIovidos teste ITIuta<;ao

1!'i I 4:31 1:3 1 0.1.508
14 43:~ 29 I 0.2771
1:3 43:~ I, 11 15 0.3903
II 43:! 2:1 ')~ 0,481.:)

I
~I

10 437 8.23 :30 o ,48.'i I
8 437 20.21. 16 :32 0.50:~4
.:) 437 1') 18 4.5 0.58.58~.
:~ 43:) 22 .50 0.6460

I
:! i 221·1 .)~ 67 0.476.l~I ,

, ~ , ~.~9j(J

:) 12<)
0.109~
0.:381')0

DEFEITOS , U I Ie-; ') - 22 8 - Ii i 20i , -I c I

III I 0.2 I O.:! 0.2 0.2,:)
I O.S 1 'r " 1.:~ I 1.8:-)

I .~.J
I

i
DEFEITOS I 21

I
:2:~ 16 2/1 J:3 29 I 11 I :\Iedia I

HI I 1.8:-) I 2.l.l 4.7 G.O':) 6.4 7.25 I 8.9 I 2.89



Ntimero de Mutantes Defeitos Casos de Escore de
defeitos gerados removidos teste mutac;ao

15 431 13, 11 2 0,1833
13 432 23 16 24 3 0,2362
10 437 29 6 0,3272
9 437 22, 7 23 0,5858
7 437 20 21 27 0,5492
;:) 437 27 31 0,5767
4 437 8 35 0,5995
3 437 17 45 0,6293
2 437 12, 18 47 0,6362
0 5129 - 89 0,3972

DEFEITOS 33 12 18 22 27 8 7 17
HI 0,05 0,25 0,25 0,25 0,3 0,65 1,0.5 1,5

DEFEITOS 20 21 23 16 24 29 13 11 Media
HI 1,9 1,9 2,45 4,4 6,3.5 6,6.5 6,6.5 9,.5.5 2.76

Ntimero de Mutantes Defeitos Casos de Escore de
defeitos gerados removidos teste mutac;ao

16 431 11 6 0.2784
1.5 430 20.2L 16 ( 0,3023
12 430 7. 23. 29 10 0.3581
9 4:30 22. 24 13 0,4884
, 441 1:3 1.5

I
0.4830

6 437 12. IS n I 0.5378
4 447 8 25 0.5.526
:3 447 17 42 0.6175
2 1515 3:3 .5.5 0.4548
1 2214 ')~ 6:3 0.4788~(

0 .5129 - 81 0.3890



A exemplo do experimento com 0 programa Sort, podem ser considerados encora-

jadores os resultados obtidos neste experimento. Foram implantados no programa

SPACE, 159 defeitos dos quais apenas 4 nao puderam ser revelados. Na media

de cada experimento, a probabilidade de que esses defeitos sejam revelados - ex-

pressos por seus Indices de Dificuldade - varia de 2,36% a 3,79%. Para os defeitos

nao revelados, as probabilidades de selecionar casos de teste que demonstrem sua

presen<;a sao de apenas 0,05%, 0,05%, 1,45% e 1,55%. Em outras palavras, os

resultados do estudo indicam que a utiliza<;ao da Muta<;ao de Interface tende a

selecionar casos de teste que revel em defeitos quando eles existem.

Analisando individualmente cada experimento nota-se que em :3 deles nao fo-

ram revelados todos os defeitos implantados. No experimento III e no experimento

VI, 0 defeito nurnero 3:3 nao foi revelado. Nesses casos, apenas urn caso de teste de

cada subdominio seria capaz de revelar 0 defeito mas eles nao foram selecionados

pela aplica<;ao da Muta<;ao de Interface. Porem, em outros experimentos como I,

VII, eX, 0 mesmo defeito obteve tambem 0 mesmo Indice de Dificuldade de 0,05%

e foi revel ado. Este fato pode ser relacionado com a maneira com que os casos de

teste sao selecionados dentro do subdominio de cada experimento. Os casos de

teste do subdominio possuem numeros de 1 a 2000 e sao utilizados nessa ordem.

Assim, se urn caso de teste que revele 0 defeito esta no "inicio" do subdominio,

ele possui uma chance maior de ser selecionado pois 0 mimero de mutantes vivos

com us quaIs 0 casu de teste vai ser experimentado e mais alto. Se ele estiver

110 "final'" do domlnio, a chance de ser selecionado e menor pois 0 conjunto de

mutantes que seriam distinguidos por ele pode ja ter sido distinguido por outros

casos de teste. Nos experimentos III e VI, os casos de teste que revelam 0 defeito

:3:1estavam nas posi<;oes 1470 e 1276 dos subdominios.

o mesmo acontece com os defeitos 17 e 7 que nao foram revel ados no experi-

mento VII mas foram revelados em todos os demais experimentos em que foram

implantados. Nesse caso porem, 0 numero de casos de teste que revel am os defei-

tos t' bem ll1ais alto. ou seja, 29 c :31 respectivamente. Is so significa que ao tentar

o caso de teste 54 primeiro a revelar 0 defeito 17 - todos os mutantcs que esse

caso de teste poderia distinguir ja foram distinguidos pelos casos de teste de 1 a

5:L 0 mesrno acontece para os demais casos de teste que poderiam revelar algum

dos defeitos. A Tabela 47 mostra quais sa.o os casos de teste que revel am cada

um dos dois defeitos e quais foram os casos de teste selecionados pela Muta<;ao

de Interface com 0 conjunto completo de 5129 mutantes. Apenas um caso de



teste revel a ambos os defeitos. Assim, tem-se urn conjunto de 59 casos de teste

que poderiam revelar pelo menos urn dos defeitos. Surpreendentemente, nenhum

desses casos de teste foi selecionado pela aplica<;ao da Muta<;ao de Interface.

Tabela 47: Casos de teste selecionados e casos de teste que revelam defeitos 7 e
17 no experimento VII

Casos que revel am Casos que revel am
Casos selecionados defeito 7 defeito 17

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 226 339 397 54 82 340
14 15 17 20 21 22 29 30 33 458 474 512 453 464 581
40 44 45 50 55 56 58 65 68 759 760 790 616 671 759
81 85 86 97 98 100 107 108 828 915 968 864 903 907

123 126 133 134 165 177 179 1041 1132 1207 927 938 961
184 215 218 224 230 277 299 1283 1316 1332 1060 1098 1191
319 329 359 435 477 489 493 1341 1342 1380 1213 1324 1494

521 .5:33614 660 808 839 1522 1658 1663 1527 1545 1.584
1218 1540 52 113 274 365 1715 1718 1736 1589 1613 1810

609 881 1369 1724 187 311 1869 1877 1880 1819 1854
1329 1889 1617 697 3 64 78 1890
120 349 536 653 1560 1949

110 1428 144 939

A observa<;ao de que a ordem de sele<;ao dos casos de teste pode infiuenciar

na efetividade do criteria sugere que talvez deva-se tentar estabelecer maneiras

para aumentar a probabilidade de selecionar casos de teste que revel em defeitos.

Como [oi dito no Capitulo 2, cada mutante determina uma parti<;ao do dominiu

de entrada. formada pelos casos de teste que distinguem esses mutantes. UIII

caso de teste que revele erro nessa parti<;ao tern uma certa probabilidade de ser

selecionado. Se ele e 0 unico na parti<;ao, entao essa probabilidade e 1. Se existem

outros casos de teste na parti<;ao, entao a chance e dividida entre outros que podem

ou nao revelar 0 defeito. Uma forma de tentar aumentar a chance de selecionar

casos de teste que revel em defeitos seria determinar para os mutantes urn "grau

de resistimcia", ou seja, determinar que para matar urn mutante este deve SE']'

distinguido par n casos de teste, n ~ 1. Isso [aria com que mais do que um casu

de teste [osse selecionado em cada parti<;ao. Essa estrategia aumenta 0 numeru

de execu\oes de mutantes necessarias mas nao deve aumentar muito 0 Inill1ero de

casos de teste requeridos. Considerem-se dois mutantes A e B e dois casos de

teste t] que clistingue A e t2 que clistingue B. Isso significa que A foi executadu

com t] e como morreu nao foi executaclo com t2 e B foi executado com t], nao

morreu mas morreu com t2. Estabelecenclo urn grau de resistencia de 2 para esses



mutantes, pode ser que t2 tambem distinga A, sendo necessario so mais urn casu

de teste para distinguir B pela segunda vez. De urn modo geral, na melhor das

hipoteses, apenas urn casu de teste extra seria necessario para matar os mutantes

com grau de resistencia 2. E no pior casu - que assim como 0 melhor casu e

bastante improvavel - seria requerido mais urn casu de teste para cada mutante.

Outra ideia seria estabelecer urn "grau de estresse" para cada casu de teste.

Ou seja, apos distinguir urn numero n de mutantes, 0 casu de teste deixa de ser

usado, exigindo que novos casos de teste sejam fornecidos para matar os mutantes

restantes. Nesse caso, 0 custo da execuc;ao dos mutantes permanece 0 mesmo

porem 0 numero de casos de teste deve aumentar sensivelmente. 0 que se procura

com essa abordagem e evitar que urn mesmo casu de teste distinga urn numero

muito grande de mutantes e por isso seja "selecionado" urn numero muito grande

de vezes porque foi utilizado antes. Da-se assim. chance para que outros casos de

teste - possivelmente revel adores de defeitos - sejam tambem selecionados. Essas

duas abordagens podem ser uteis, principalmente se utiliza-se gerac;ao randomica

de casos de teste para tentar distinguir os mutantes.

Em term os de custo, pode-se notar que com urn numero bastante reduzido de

mutantes - aproximadamente 5100 mutantes para urn programa com 4500 linhas

de codigo - obtiveram-se bons resultados em termos de efetividade. Como jci

observado em experimentos anteriores, muitos dos defeitos podem ser revelados

com um numero bastante reduzido de mutantes. No casu do SPACE, notou-

se que dos 159 defeitos implantados, 89,31% (142 defeitos) foram revelados pelo

conjunto inicial de mutantes, gerados somente pelos operadores do Grupo II e que

somam. no maximo. 447 mutantes. Em seguida. gerando-se ate 151.5 mutantes

foram revel ados mais ,5 defeitos, ate 221,5 mutantes, mais 8 defeitos, e ate 394G

mutantes. mais 1 defeito. Entre 3946 e 5129 mutantes, nenhum defeito a mais

foi revel ado e sobraram 4 nao revelados, conforme mostra a Tabela 48. Isso.

por urn lado. demonstra certa eficiencia na estrategia incremental utilizada pois

permite que muitos dos defeitos - principalmente os mais fciceis - sejam revelados

rapidamente e a um custo muito baixo. Ah~m disso, com a gerac;ao de mais

mutantes. obtcm-se sucesso em revelar mais defeitos. na maioria dos casos. Por

outro lado. nota-se que no extremo superior, em que 0 numero de mutantes situa-

se entre :N46 e 5129, nenhum defeito foi revel ado e sobraram alguns clefeitos

niio revclados. Em outras palavras. essa ultima etapa da estrategia foi para esse

experimento totalmente ineficaz.



Numero de mutantes gerados Defeitos revel ados
447 142
1515 5
2215 8
3946 1
5129 0

5.3 Considera<;oes Finais

Neste capitulo mostraram-se os resultados da aplica<;an do criterio Muta<;ao de

Interface em dois programas selecionados como estudos de caso. 1\0 primeiru.

com 0 program a Sort. utilizou-se a abordagem de incluir artificialmente defcito"

no program a, um de cada vez, e aplicar a Muta<;ao de Interface sobre as versoes

do program a com os defeitos. A capacidade de revelar esses defeitos bem cornu

o custo de sua aplica<;ao puderam ser medidos e mostraram-se animadores. suge-

rindo a factibilidade de utiliza<;ao do criterio.

Nesse contexto foram tambem explorados diversos criterios alternativos, utili-

zcmdo-se diferentes suhconjuntos de operadores de muta<;ao. Tambem para esse"

critcrios. custo e efctividade apontanl de maneira positiva para a sua possive!

utilizac;ao em aplica<;oes praticas. Comparando-se esses criterios, principalmentc

alguns criterios restritos como MI-aleatorio-l0o/r e :\II-IY-seletivo. com 0 teste

randtnnico. nota-se que os critt~rios Mutac)i.o de Interface san significativamentc

superiores em termos de sele<;ao de casos de teste que revel em defeitos.

1\0 segundo experimcnto procurou-se dar urn passo a frente em termos de

estudos empiricos que utilizam a analise de mutante. selecionando-se um programd

de porte sensivclmente superior aqueles que costumeiramente SaD usados. No

programa SPA CE foram reimplantados simultaneamente varios dos defcitos qw'

Coram locaJizados e removidos durante seu desenvo!\'imento e aplicou-se a l\Iutcl-

(;ao de Interface para avaliar quantos desses defeitos poderiam ser revelados. 0"
resultados confirmam a id{~ia de que a ~luta<;ao de Interface e urn 110m criterio

de adequa<;ao interprocedimental em termos de efetividadc. Dos 1=)C) defeito~

irnplantados no programa nas 10 repcti<;oes do experimentu. apenas 4 niio foram

revclados por conjuntos l\II-adequados. AI(~m disso. nenhum dos defeitos deixoll

de scr reveJado pOI' algum conjunto l\II-adequado.



criterios MI-alternativos dentro de uma estrategia incremental de teste pode-se
reduzir sensivelmente 0 custo do teste. Com urn numero bastante restrito de

mutantes e possivel revelar a maioria dos defeitos existentes num programa. Em

seguida, saGutilizados criterios mais "fortes" com 0 intuito de revelar aqueles de-

feitos mais diflceis, ate urn ponto determinado por restri<;:oesde custo. Neste expe-

rimento utilizou-se urn sequencia de criterios MI-alternativos baseada em algumas

caracteristicas dos operadores de muta<;:aoapontadas no Capitulo 3. Porem, ate

este ponto nao e clara a melhor sequencia de operadores de muta<;:aoque deve

ser empregada. muito por desconhecer-se precisamente quais as caracteristicas,

na pratica, de cada operador de muta<;:ao. Assim, novos trabalhos devem ser

conduzidos, procurando identificar urn conjunto essencial de operadores de Mu-

ta<;:aode Interface, estabelecendo estrategias para sua utiliza<;:aoe, possivelmente.

rnodificando os operadores existentes e criando operadores novos.



Capitulo 6

Conclusao

Urn dos pontos fundamentais na atividade de teste e a necessidade de criterios

de adequac;ao que auxiliem no projeto de casos de teste fornecendo indicac;ao de

sua qualidade. Criterios funcionais, estruturais e baseados em defeitos devem,

sempre que possivel, ser utilizados em conjunto, aumentando as chances de que

possfveis defeitos possam ser revelados.

Na fase do teste de unidade, quando 0 objetivo e validaI' separadamente cada

uma das unidades do software. tanto criterios funcionais quanto estruturais ('

baseados em defeitos tern sido largamente aplicados .. 1<ina fase de teste de ill-

tegrac;ao, quando a atenc;ao volta-se para a localizac;ao de possfveis erros decor-

rentes da interac;ao entre as unidades, quase que exc1usivamente tem-se utilizado

criterios funcionais. Em princfpio, tambem criterios estruturais e baseados elll

defeitos poderiam ser utilizados nesta fase. Porem, tal aplicac;ao tende a ser

ineficiente. devido ao tamanho dos programas que quando integrados nao estao

restritos a simples unidades, redundante, pois diferentes equipes de testadores pc)-

deriarn estar testando a mesma parte do software e incompleta, pois program as

grandt's TIl10 permiterll que esses criterios sejam aplicados exaustivamente. Alem

disso. os requisitos estabelecidos pelos criterios estruturais e baseados em defei-

tos corrcntemente utilizados sao restritos ao escopo de unidades, nao garantindo

portanto que as interac;oes entre as unidades. que devem ser testadas nessa fase.

sejam excrcitadas a contento.



interprocedimental baseado em muta<;oes. Esse criterio, chamado Muta<;ao de In-

terface exercita as intera<;oes entre as unidades atraves de muta<;oes aplicadas em

pontos do software que SaG diretamente relacionados com essas intera<;oes. Basica-

mente, dad as duas unidades que sao diretamente coneetadas atraves de chamadas

de uma para outra, sao aplicadas muta<;oes nos pontos relacionados com essa

conexao de modo que valores trocados entre essas unidades sejam perturbados.

Dessa maneira. urn mutante caraeteriza urn erro na intera<;ao entre as unidades.

ou utilizando 0 termo empregado nesta tese, cada mutante caracteriza urn possivel

erro de integra<;ao. Dessa forma, conjuntos de teste que distingam tais mutantes.

devem exercitar de maneira eficiente as intera<;oes entre as unidades. revelando

outros possiveis erros de integra<;ao.

Fm dos pontos importantes na utiliza<;ao de criterios baseados em mutac:oes

{~estabelecer quais altera<;oes devem ser aplicadas no programa em teste para a

cria<JIO dos rnutantes. ou seja. determinar um conjunto de operadores de muta<)io

que. em ultirna analise. caracteriza 0 criterio em si. Baseado em experiencias

anteriorcs. dcfinill-se urn conjunto de 33 operadores de Muta<;ao de Interface.

di vididos ern dois grupos. 0 primeiro e composto por operadores que efetuarn

alterac:oes dentro da unidade que e charnada, naqueles pontos que sao relacionados

corn a interface da unidade. por exernplo, parametros formais e variaveis globais.

o segundo grupo aplica muta<;oes no ponto on de a unidade que faz as chamadas.

chama <l outra unidade a cIa conectada. pOl' excrnplo. nos argumentos dessas

chamadas. i\'ote-se que dessa rnaneira urn mutante est a sempre relacionado a

Ullla conexao entre duas unidades e nao a uma unidade.

l'm ponto importante desse conjunto de operadores de \Iuta\:ao de Interfa-

c(' (', que eles sao parametrizaveis de vclrias maneiras, permitindo a utilizac:ao de

criterios de ]Vluta\:ao de Interface alternativos. corno MI-aleatoria e \II-restrita.

f<lvoreccndo assim 0 estabelccimento de estrategias incrementais de aplicac:ao do

crit<~rio. de acordo com requisitos de teste e restric:oes de custo.

rtilizando esse conjunto de operadores mostrou-se teoricarnente que nao existe

ulna rclaC:~10de inclusa.o entre a :vlutac:ao de Interface e 0 criterio estrlltural iIl-

tcrproccdilllcnt<lj baseado em f1uxo de dados clefinido pOI' Harrold e Soffa [32;.
Em outras palavr<ls. mostrou-se que IlCm 0 crit<;rio \Iutac:ao de Interface inclui

u crit('Tio de IIarrold e Soff<l llem estc inclui a 1\1uta<;a.o de Interface. \lostrou-se

t (lTTlb(~TTlque 0 Illirnero de TTlutantes, mesmo para conexoes entre unidaeles sim-

ples. pode scr bastante elevado. scnelo influenciaclo. principalmente. pelo numeru

de variciveis do programCl vezes 0 numero de referencias as \'ariaveis na unidade

charnada c pclo lllimero de parametros formais da unidade chamada.



E essencial que a aplica<;ao de qualquer criterio de teste seja feita de maneira
automatizada, elevando a produtividade do teste e evitando erros provenientes

da interven<;ao humana. Para a aplica<;ao do criterio Muta<;ao de Interface de-

senvolveu-se a ferramenta FRI:Jm)Ivt(IM que apoia a aplica<;ao do criterio. Fo-

ram discutidos nesta tese os principais aspectos da funcionalidade da ferramenta,

descrevendo-se as opera<;oes que devem ser realizadas na condu<;ao de uma sessao

de teste, tanto atraves de uma interface grafica, - indicada para testadores inex-

perientes e para atividades de ensino - quanto atraves de scripts de teste - que

permite que testadores experientes desenvolvam sessoes de teste de maneira mais

eficiente, evitando constante intera<;ao com a ferramenta. Aspectos da imple-

menta<;ao foram tambem apresentados, dando-se enfase as abordagens utilizadas

na gera<;ao e execu<;ao dos mutantes, que sao pontos criticos no teste baseado em

muta<;oes.

A disponibilidade da ferramenta permitiu que se conduzissem estudos empiricos

onde avaliou-se a aplica<;ao do criterio quanto a efetividade em revelar erros e

quanto ao custo. 0 primeiro experimento foi desenvolvido utilizando-se 0 Sort,
programa de ordena<;ao, utilitario do sistema operacional UNIX. Nesse programa

foram semeados artificialmente 11 defeitos, urn de cada vez, criando-se 11 versoes

incorretas do programa. Nessas versoes foi aplicada a Muta<;ao de Interface,

criando-se 30 conjuntos MI-adequados para cada versao. Avaliou-se a efetividade

do criterio atraves do mimero desses conjuntos capazes de revelar 0 defeito se-

meado. 0 custo de aplica<;ao foi avaliado pelo mimero de mutantes gerados, bem
como pelo mimero de casos de teste nos conjuntos MI-adequados. Nesse mesmo

experimento foram utilizados os criterios MI-alternativos, procurando reduzir 0

mimero de mutantes. Os resultados apontam - tanto para 0 criterio Muta<;ao de

Interface completo como para os criterios MI-alternativos - uma alta efetividack

ern revelar os defeitos. Percebeu-se tambem que criterios alternativos podem ob-

tel' efetividade bastante proxima do criterio Muta<;ao de Interface completo com

um custo de aplica~ao bastante reduzido. a exemplo do que mostram experimen-

tos conduzidos para 0 teste de muta~ao no nlvel de unidade. Ainda no experi-

mento do Sort, comparou-se a efetividade da ~lutar;ao de Interface com 0 teste

raIJdomico, podendo concluir-se que 0 criterio proposto nesta tese apresenta-se

sensivelmeIJte mais efetivo que 0 teste randomico. 0 mesmo acontece para os
criterios MI-alternativos.

o segundo experimento para avaliar 0 criterio ~luta<;ao de Interface foi rcali-

zado utilizando-se urn programa chamado SPACE. Esse programa foi desenvolvido

para a Agencia Espacial Europeia para a descrir;ao e calculo de antenas. Durantt'



o processo de desenvolvimento desse programa foram encontrados varios defei-

tos. No experimento aplicou-se Muta,;ao de Interface no programa com defeitos,

avaliando-se sua efetividade em revela-los. Iniciou-se 0 teste com varios defeitos

e aplicou-se Muta,;ao de Interface para selecionar casos de teste. Se urn dos casos
de teste selecionados revel a algum defeito, "corrige-se" 0 programa retirando urn
ou mais defeitos. A nova versao e novamente testada, ate que nao se consiga mais

atraves da Muta,;ao de Interface revelar urn defeito. Isso pode acontecer ou por-

que nao existem mais defeitos a serem revelados ou porque nenhum caso de teste

selecionado foi capaz de revelar urn defeito. Esse processo foi repetido 10 vezes.

Os resultados mostram que dos 156 defeitos implant ados nas 10 repeti,;oes, ape-

nas 4 nao puderam ser revelados, indicando uma efetividade em revelar defeitos

bastante alta.

Mostrou-se tambem como utilizar criterios MI-alternativos para determinar
uma estrategia incremental de teste. Com urn conjunto de mutantes inicial bas-

tante reduzido - aproximadamente 400 mutantes - foi revelada grande parte dos

defeitos. Em seguida, utilizando-se mais operadores de muta,;ao foram construidos

conjuntos de teste mais completos que revelaram a maioria dos defeitos. 0 custo
de aplica,;ao, com 0 conjunto de operadores utilizado para esse experimento e as

parametriza,;oes que permitiram uma sensivel diminui,;ao no numero de mutan-

tes, pode ser considerado baixo. 0 numero maximo de mutantes gerados durante

o teste do SPACE foi 5129 mutantes, urn numero baixo, para urn programa de

aproximadamente 4500 linhas de c6digo.

6.1 Contribui~oes deste Trabalho

• Defini,;ao, implementa,;ao e aplica,;ao de urn criterio de adequa,;ao de casos

de teste interprocedimental baseado em muta,;oes.

• Defini,;ao de urn modelo de falhas que caracteriza erros de integra,;ao de

software.

• Ami-lisete6rica da complexidade do criterio e da rela,;ao de inclusao com 0

criterio interprocedimental de fluxo de dados definido por Harrold e Soffa.



• Definic;ao de criterios de Mutac;ao de Interface alternativos que Vlsam a
diminuir 0 mimero de mutantes gerados e favorecem 0 estabelecimento de

estrategias de teste incrementais, permitindo ajustar a aplicac;ao do criterio

a restric;oes de custo.

• Especificac;ao e implementac;ao da ferramenta de teste 1ROTEUIvt.(IJvt que
ap6ia a aplicac;ao do criterio Mutac;ao de Interface, bem como dos criterios

MI-alternativos.

• Aplicac;ao experimental da Mutac;ao de Interface em dois estudos de caso

com 0 objetivo de avaliar custo e efetividade do criterio.

Pode-se destacar algumas atividades que devem ser realizadas como continuidade
deste trabalho:

• Estender os estudos empiricos para novos estudos de caso bus cando ampliar

a abrangencia dos resultados obtidos nesta tese.

Tern sido demonstrado que a utilizac;ao de criterios alternativos, baseados

em subconjuntos de operadores, produzem bons resultados mas ainda nao

se determinou precisamente quais sao os operadores, ou quais combinac;oes

de operadores sao as mais indicadas, ou seja, quais seriam as rela<;oes de

custo/beneficio da aplica<;ao de cada operador. Essa atividade tern como
objetivo determinar urn conjunto essencial de operadores de mutac;ao para

os quais obtem-se uma otimiza<;ao dessa rela<;ao custo/beneficio. Ela deve

tambem estabelecer uma estrategia incremental de aplicac;ao dos operadores,

de acordo com requisitos de teste e limita<;oes de custo.

• Estudar e definir uma estrategia de teste do nivel de unidade ao nivel de

integrac;ao utilizando criterios baseados em muta<;ao.

Este estudo deve analisar quais sao as implicac;oes de utilizar-se 0 teste de

muta<;ao na fase de unidade e como isso pode influenciar ou guiar a aplica<;ao
da Mutac;ao de Interface na fase de integra<;ao e vice-versa .

• Estudar e definir criterios de teste para 0 teste de program as orientados a

objetos.



Muitos dos criterios de teste existentes nao san capazes de exercitar de ma-

neira eficiente todas as caracterlsticas de tais softwares como heran<;a, po-

limarfismo e sobrecarga de operadores. Pretende-se investigar a utiliza<;ao
do teste baseado em muta<;ao nesse contexto, levando-se em conta a fiexi-

bilidade desse criterio, fatar que deve permitir adapta-lo as caracterlsticas

intrinsecas das linguagens orientadas a objetos.

Nesta evolu<;ao devem ser adicionados novos modulos funcionais a ferra-

menta, como por exemplo, urn modulo de minimiza<;ao de casos de teste, a

exemplo do que ja foi feito para 0 nivel de unidade [38].

• Utilizar 0 teste baseado em muta<;ao no teste de projetos de hardware.

Mais uma vez. devido a flexibilidade de utiliza<;ao do teste baseado em

muta<;ao c pela sua grande efetividade em revelar erros. considera-se factiveJ

definir e expJarar criterios de sele<;ao de casos de teste para projetos de
hardware utilizando-se os conceitos do teste de muta<;ao. Uma possiveJ

maneira de aplicar teste de muta<;ao nesse escopo seria definir operadores

de muta<;ao para alguma Jinguagem de especifica<;aode hardware como, par
exempJo, VHDL.
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Apendice A

Defeitos do Programa SPA CE

Silo apresentados nesse ApEmdice os 33 defeitos que foram encontrados no pro-
cesso de desenvolvimento do programa SPACE e utilizados no experimento do
Capitulo 5.

• Defeito numero 1.
Comando com defeito

• Defeito numero 2.
Comando com defeito

• Defeito numero :3.
Comando com defcito



• Defeito mimero 4.
Comando com defei to

• Defeito mimero .5.
Comando com defeito

• Defeito numero 6.
Comando com defeito

• Defeito numero 7.
Comando com defeito

a ((p1_et+p2_et-2*e)/(2*x1*x1»;
c = ((a*x1*x1+e-p1_et)/x1);
b ((q1_et+q2_et-2*e)/(2*y1*y1»;
d ((b*y1*y1+e-q1_et)/y1);

if (x1==O) {
a=c=O;

}
else {

a = (p1_et+p2_et-2*e) / (2*x1*x1) );
c = (a*x1*x1+e-p1_et) / x1 )

};
if (y1==O) {

b=d=O;
}
else {

b (q1_et+q2_et-2*e) / (2*y1*y1) );
d (b*y1*y1+e-q1_et) / y1 )



• Defeito numero 8.
Comando com defeito

a = ( (pl_ep+p2_ep-2*e) / (2*xl*xl) ) ;
c = ( (a*xl*xl+e-pl_ep) / xl )

b ( (ql_ep+q2_ep-2*e) / (2*yl*yl) ) ;
d ( (b*yl*yl+e-ql_ep) / yl )

Correc;ao

if (xl==O) {

}
else {

a = (pl_ep+p2_ep-2*e) / (2*xl*xl) );
c = (a*xl*xl+e-pl_ep) / xl )

};
if (yl==O) {
b=d=O;

}

else {
b ((ql_ep+q2_ep-2*e) / (2*yl*yl) );
d ((b*yl*yl+e-q13p) / yl )

};

• Defeito numero 9.
Comanclo com clefeito

x = p*pstep + q*qstep*cos(angle);
y = q*qstep*sin(angle);

y q*qstep*dsin(angle);
x = p*pstep + q*qstep*dcos(angle);

• Defcito numero 10.
Comando com defcito

x = P[i]*pstep + Q[i]*qstep*cos(angle);
y Q[i]*qstep*sin(angle);

x = P[i]*pstep + Q[i]*qstep*dcos(angle);
y Q[i]*qstep*dsin(angle);

• Defcito numero 11.
Comando com defeito

x p*pstep + q*qstep*cos(angle);
y q*qstep*sin(angle);



x = p*pstep + q*qstep*dcos(angle);
y = q*qstep*dsin(angle);

• Defeito numero 12.
Comando com defeito

XE = «XD-XC) * cos(phi» «YD-YC) * sin(phi» + xc
YE = «XD-XC) * sin(phi» + «YD-YC) * cos(phi» + YC

XE = «XD-XC) * dcos(phi» - «YD-YC) * dsin(phi» + xc
YE = «XD-XC) * dsin(phi» + «YD-YC) * dcos(phi» + YC

• Defeito mimero 13.
Comando com defeito

if ( (grid->ANGLE <= (atan(elem->QDIM / elem->PDIM») I I
(grid->ANGLE > 90) ) {

if ( (grid->ANGLE <= (datan(elem->QDIM / elem->PDIM») I I
(grid->ANGLE > 90) ) {



• Defeito numero 14.
Comando com defeito

• Defeito mimero 15.
Comando com defei to

• Defeito mimero 16.
Comando com defeito

(group_ptr->ELEM_PTR)->PORT_PTR->PPA =
(geomnode_app_ptr->GEOMPORT_PTR)->PPA;

(group_ptr->ELEM_PTR)->PORT_PTR->PPA +=
(geomnode_app_ptr->GEOMPORT_PTR)->PPA;

(geomnode_app_ptr->GEOMPORT_PTR)->PPA =
(group_ptr->ELEM_PTR)->PORT_PTR->PPA;

(geomnode_app_ptr->GEOMPORT_PTR)->PPA +=
(group_ptr->ELEM_PTR)->PORT_PTR->PPA;

• Defeito mimero 17.
Falta comando. Correc;ao e a inclusao de



• Defeito numero 18.
Comando com defeito

• Defeito numero 19.
Comando com defeito

if CCgroup_ptr->ELEM_PTR)->POLARIZATION != 0 )
return 0;

• Defeito numero 20.
Comando com defeito

• Defeito numero 21.
Comando com defeito

• Defeito numero 22.
Corre<;ao e a inclusao do seguinte trecho. Note que 0 ramo "else"e parte

do programa original, com defeito.

if C Cpmin==pmax)&&Cqmin==qmax) ) {
gnodevisCpmin,qmin,cph,can,g);
cph += phase_step;
can += angle_step;
cont++;
if Ccont==nodes_num) endvisit=l;



• Defeito mimero 23.
Comando com defeito

• Defeito numero 24.
Corre<;ao e a inclusao desses 4 trechos. Note que os ramos "else" saG

parte do programa original, com 0 defeito.

if ((group_ptr->GRPHAEXC_PTR)->TYPE==ROTATION_SEQUENTIAL_LAW) {
grid->PSTEP = elem->RADIUS;

grid->QSTEP = elem->RADIUS;
}
else {

if ((group_ptr->GRPHAEXC_PTR)->TYPE==ROTATION_SEQUENTIAL_LAW) {
if (grid->PSTEP < elem->RADIUS)

printf("\n%s%s",MOSErrors[12] ,group_ptr->NAME);

if ((group_ptr->GRPHAEXC_PTR)->TYPE==ROTATION_SEQUENTIAL_LAW) {
grid->PSTEP = elem->RADIUS;
grid->QSTEP = elem->RADIUS;

}
else {

if ((group_ptr->GRPHAEXC_PTR)->TYPE==ROTATION_SEQUENTIAL_LAW) {
if (grid->PSTEP < elem->RADIUS)

printf("\n%s%s",MOSErrors[12] ,group_ptr->NAME);
}
else {

• Defeito numero 25.
Comando corn defeito

for (q=ql;q<=q2;q++) {
for (p=pl;p<=p2;p++) {



for (q=intmin(ql,q2);q<=intmax(ql,q2);q++) {
for (p=intmin(pl,p2);p<=intmax(pl,p2);p++) {

• Defeito mimero 26.
Comando com defeito

• Defeito mimero 27.
Comando com defeito, se defeito 16 tambem est a presente

(group_ptr->ELEM_PTR)->PORT_PTR->PSH =
(geomnode_app_ptr->GEOMPORT_PTR)->PSH;

(group_ptr->ELEM_PTR)->PORT_PTR->PSC =
(geomnode_app_ptr->GEOMPORT_PTR)->PSC;

(group_ptr->ELEM_PTR)->PORT_PTR->PPA =
(geomnode_app_ptr->GEOMPORT_PTR)->PPA;

(geomnode_app_ptr->GEOMPORT_PTR)->PSH =
(group_ptr->ELEM_PTR)->PORT_PTR->PSH;

(geomnode_app_ptr->GEOMPORT_PTR)->PSC =
(group_ptr->ELEM_PTR)->PORT_PTR->PSC;

(geomnode_app_ptr->GEOMPORT_PTR)->PPA =
(group_ptr->ELEM_PTR)->PORT_PTR->PPA;

(group_ptr->ELEM_PTR)->PORT_PTR->PSH =
(geomnode_app_ptr->GEOMPORT_PTR)->PSH;

(group_ptr->ELEM_PTR)->PORT_PTR->PSC =
(geomnode_app_ptr->GEOMPORT_PTR)->PSC;

(group_ptr->ELEM_PTR)->PORT_PTR->PPA +=
(geomnode_app_ptr->GEOMPORT_PTR)->PPA;

(geomnode_app_ptr->GEOMPORT_PTR)->PSH =
(group_ptr->ELEM_PTR)->PORT_PTR->PSH;

(geomnode_app_ptr->GEOMPORT_PTR)->PSC =
(group_ptr->ELEM_PTR)->PORT_PTR->PSC;

(geomnode_app_ptr->GEOMPORT_PTR)->PPA +=
(group_ptr->ELEM_PTR)->PORT_PTR->PPA;

• Defeito mimero 28.
Comando com defeito



• Defei to mimero 29.
Comando com defei to

strcpy(Keywords [84J ,IPl_ET");
strcpy(Keywords [85J ,IP2_ET");
strcpy(Keywords [86J ,IQl_ET");
strcpy(Keywords [87J ,IQ2_ET");

strcpy(Keywords [84J,IPl_VAL");
strcpy(Keywords [85J ,IP2_VAL");
strcpy(Keywords [86J ,IQl_VAL");
strcpy(Keywords [87J ,IQ2_VAL");

strcpy(Keywords [89J ,"pl_Epl
);

strcpy(Keywords [90J ,"p2_Epl
);

strcpy(Keywords [91J ,"Ql_Epl
);

strcpy(Keywords [92J ,"Q2_Epl
);

strcpy(Keywords [89J ,IPl_VAL");
strcpy(Keywords [90J ,IP2_VAL");
strcpy(Keywords [91J ,IQl_VAL");
strcpy(Keywords [92J ,IQ2_VAL");

• Defeito mimero 30.
Comando com defeito

• Defeito mimero 31.
Comando com defeito



• Defeito mimero 32.
Corre<;ao e trocar 0 lugar do comando

• Defeito mimero 33.
Comando com defeito




